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Um Santo Natal e um Feliz 2020

Feliz Natal e um próspero ano de 2020
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para as Juntas de Freguesia
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por unanimidade, seis contratos inter-administrativos de delegação de competências 
e dois de cooperação. Astromil, Cristelo, Paredes, Sobreira, Sobrosa e Vandoma, fir-
maram contratos num montante global que rondam os 690 mil euros. PÁG. 8
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E
m quaisquer Instituições ou Organismos não 

é fácil substituir alguém num cargo deixado 

por elemento de destaque com feitos e méri-

tos. Ou dá continuidade a obras inacabadas ou então 

terá que inovar e desenvolver, para marcar a sua presen-

ça. O papel de um Provedor é ingrato, porque está sem-

pre em avaliação, quantas vezes injustamente, e sujeito 

a críticas. As responsabilidades aumentam quando é 

indicado pelo antecessor. Foi o que aconteceu, com o Sr. 

Manuel Silva dos Santos Cunha, natural de Paranhos, 

Porto, que por motivos de doença do Provedor da Ir-

mandade da Misericórdia de Paredes, Comendador 

Abílio Seabra, foi indicado por este e pelo Sr. Fernando 

Meireles, para lhe suceder em 1983. Nomeado, sabia da 

grande obra de Abílio Seabra na construção do novo 

Hospital em 1966, e do problema da sua nacionalização 

pelo Estado após o 25 de Abril. Tinha, assim, a responsa-

bilidade de restaurar a Instituição ao seu estado social e 

patrimonial, com reforço de novas valências e serviços. 

Havia projetos megalómanos de antes da 

revolução para serem realizados, só que o 

Provedor Santos Cunha resolveu inovar. 

Começou por usar competências pessoais 

que aplicava na administração dos seus 

bens de fortuna, adquiridos pelo seu traba-

lho. Era também dono da quinta “do elétri-

co” que marcava a vista a quem entrava na 

vila vindo dos lados de Mouriz. Recorreu 

aos financiamentos europeus para aumentar o Lar Mo-

reira Neto, e com o dinheiro da indemnização do Hospi-

tal, avançou com a construção, que ficou por cerca de 

29.000 contos. Ao saber do interesse do seu amigo ne-

frologista, Dr. Levy Guerra, na aquisição de instalações 

para um Centro de Hemodiálise no Vale do Sousa, reu-

niu de imediato a Mesa Administrativa e Assembleia 

Geral, que o autorizou a construir o Centro de Hemo-

diálise, em 1986/87, como fonte de rendimento da Ir-

mandade e assegurando assistência aos doentes renais 

do Vale do Sousa. Foi inaugurado pela 

Ministra da Saúde em grande festa. Não 

satisfeito, resolveu, com a sua Mesa Ad-

ministrativa, em 1989, construir um no-

vo edifício de grande dimensão para a 

Creche e Jardim de Infância, na área da 

Sede, e vendeu os terrenos e o antigo 

Jardim para ajuda nos custos do atual, 

com sucesso numa decisão arrojada. No 

ano seguinte propôs à Assembleia Geral a construção 

do edifício de análises clinicas e consultórios médicos, 

cujo custo rondou os 24.000 contos. Aplicou os fundos 

da Irmandade e os apoios financeiros de entidades su-

periores, com mestria, olhando o futuro. Foi seguidor do 

seu antecessor na área do desenvolvimento e, coisa 

inédita, atualizou os vencimentos dos funcionários pela 

função pública. Saiu em 1993, por doença. Partiu para o 

repouso eterno, deixando saudades na família de ir-

mãos da Misericórdia e funcionários.

Manuel Silva dos Santos Cunha (Provedor)

POR: GASTÃO MOREIRA

Sabia que o Coeficiente Emocio-
nal (Q.E.) já começa a ser mais va-
lorizado do que o Coeficiente de 
Inteligência (Q.I.)? Ter um Q.I. alto 
pode não ser sinónimo de um Q.E. 
superior, que nos permita fazer 
face aos desafios impostos na vi-
da pessoal e profissional. É por 
este motivo, que a inteligência 
emocional tem sido um conceito 
tão falado, existindo já inúmeras 
formações e programas de de-
senvolvimento pessoal e profis-
sional baseados neste conceito.
O conceito de inteligência emo-
cional começou a ganhar mais 
importância com Goleman, que a 
definiu como a “capacidade de 
identificar os nossos próprios 
sentimentos e os dos outros e de 
gerir bem as emoções dentro de 
nós e nos nossos relacionamen-
tos.” (Goleman, 1998). Vários es-
tudos comprovam que a inteli-
gência emocional não é apenas 
importante para a nossa vida 
pessoal. Também é de extrema 
importância para a nossa vida 
profissional, razão pela qual, mui-
tas organizações estão a ter o fa-
tor Q.E. em consideração no mo-
mento de contratar novos cola-
boradores. De facto, se tivermos 
um Q.E. alto, dispomos de compe-
tências e estratégias que nos per-
mitem lidar com o stress, ansie-
dade e pressão decorrentes do 
nosso trabalho e do relaciona-
mento com colegas e superiores 
hierárquicos. Se, pelo contrário, 
tivermos um Q.E. reduzido, o nos-
so leque de ferramentas torna-se 
limitado e teremos maior dificul-
dade em lidar com a pressão e os 
problemas associados ao desem-
penho do papel profissional, au-
mentando o grau de frustração e 
stress percecionado. Deste mo-
do, um maior Q.E. pode ser sinóni-
mo de maior sucesso profissional, 
uma vez que o indivíduo tem um 
maior autoconhecimento, auto-
controlo e resiliência, superando 
os obstáculos e mantendo o foco 
nas suas metas. E como podemos 
aumentar o nosso Q.E? Para co-
meçar, devemos saber reconhe-
cer as nossas emoções, pergun-
tando-nos o que estamos a sentir 
e porque o sentimos. Além disso, 
não perca tempo e energia com 
aquilo que não pode controlar. 
Pense de forma positiva! Tente, 
também, rodear-se de pessoas 
positivas. Pessoas e ambientes 
negativos ou tóxicos não nos dão 
liberdade e energia para o que 
realmente importa. Seja asserti-
vo e saiba dizer não! Por fim, viva 
no presente e não no passado: 
despenda o seu tempo a planear o 
futuro e definir metas e não a re-
viver o que já não pode alterar.

Inteligência emocional 
e a sua importância  
no sucesso profissional

MÁRCIA NOGUEIRA
Psicóloga na CLÍNICA ANA SILVA
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
tel. 255 073 270

N
ão há altura do ano em que se fale mais do amor que no 

Natal. Esta época parece arrastar aquele que é muitas 

vezes considerado o mais bonito sentimento humano 

para todo o lado e, por um certo tempo, parecemos ver o Amor por 

esse lado todo, seja nos shoppings, nas ruas, nas escolas ou nos 

hospitais, disfarçado em enfeites, decorações e numa série de 

simbologias às quais comunitariamente atribuímos tão especial 

significado.

No entanto, o que muitos veem como uma época que faz adoçar 

os corações até dos mais frios, como o de Ebenezer Scrooge, o vilão 

do famoso “Conto de Natal” de Charles Dickens, é muitas vezes 

fruto das mais malvadas estratégias daqueles que se movem por 

todos os princípios menos o do amor.

Destacam-se, nos últimos anos, o número de tradições 

económicas estabelecidas, com especial ênfase para a Black Friday, 

mas passando também por campanhas de solidariedade das 

grandes empresas que prometem oferecer parte do seu lucro, que 

não realizariam de outra maneira, para fins de solidariedade, 

procurando associar cada vez e ainda mais uma festa milenar a 

fenómenos de despesismo que, no fundo, fazem dessas mesmas 

companhias as mais presenteadas.

Mas agora todos associamos o amor no Natal a dar e receber o 

maior presente, o mais caro, o mais ostensivo; Ainda que, no fundo, 

o Amor, que já foi cego, esteja a perder o seu valor a cada vez que 

gastamos mais dinheiro com ele.

Porque, na verdade, até gastamos cada vez menos nele, o amor 

tornou-se fala barato, uma conversa banal que não precisa de ser 

conquistada nem partilhada, está à distância duma etiqueta, dum 

embrulho, dum presente...

Não há altura do ano em que se fale mais do amor que no Natal, 

e isso é bom. O mau é que o paradigma mudou completamente e as 

mentiras e ilusões ocupam a nossa cabeça e fazem-nos desviar do 

bonito conceito puro que enche esta época. Se houvesse assim tanto 

amor, ele não acabava tão depressa, arrastava-se pelo Ano Novo para 

que este fosse mais feliz, não só para nós como para os outros, levava-

nos a pensar que todas as alturas são de comunhão e, mais do que 

objetos e valores, ofereciamo-nos a nós próprios uns aos outros, 

envoltos num embrulho de generosidade, partilha e entrega.

Quero cada vez mais pensar isso, e espero que os leitores 

possam partilhar deste espírito, mais do que qualquer coisa física 

que possa oferecer ou receber, o verdadeiro presente desta época 

está na minha família e nos meus amigos que não me deixam ficar 

só, naqueles que não se esquecem dos menos abonados, ajudando-

os sem qualquer consideração do seu benefício pessoal, está no 

amor que é maior do que tudo e nunca poderá ser medido por nada 

que tenha um valor etiquetado.

E, no fundo, caros leitores, há espaço para este Natal todos os 

dias, porque todos os dias são dias para Amar.

Um Feliz Natal

Por
VASCO RIBEIRO

EDITORIAL

O Natal e o Amor

EM TEMPO DE NATAL PARTILHO O MEU ESPAÇO COM GONÇALO RIBEIRO,  
AUTOR DESTE BRILHANTE EDITORIAL POR MIM ENCOMENDADO  

E QUE NÃO SAIRIA MELHOR SE FOSSE POR MIM ESCRITO



3Quinta-feira 19 de Dezembro de 2019  oprogressodePAREDES

PUBLICIDADE



4 Quinta-feira 19 de Dezembro de 2019  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

PUB

Feliz Natal e um próspero ano de 2020

O 
Juiz de Instru-
ç ã o  C r i m i n a l 
(JIC) do Tribu-

nal do Marco de Canaveses 
no dia 5 de dezembro reve-
lou o despacho de pronún-
cia que deixa cair dois cri-
mes de homicídio qualifica-
do na forma tentada que 
pendiam sobre José Pinto, 
42 anos, o motorista do au-
tomóvel que em fevereiro 
atropelou mortalmente 
dois associados do Moto 
Clube de Rebordosa.  As 
“tentativas” de homicídio, 
inicialmente acusadas pelo 
Ministério Público, foram 
substituídas por mais um 
crime de dano (em viatura). 

A lista de crimes imputa-
dos a José Pinto sobre os 
quais vai ter que responder 
em julgamento foi reduzida 
de forma substancial. Ainda 
assim mantém-se a acusa-
ção dos crimes mais gravo-
sos - os dois crimes de homi-
cídio pela morte de Pedro 
Leal, de 36 anos, conhecido 
por "espanhol" e que per-
tencia aos órgãos sociais do 
Moto Clube, e de José No-
gueira, de 30 anos, ambos 
casados e com filhos.

Os dois crimes de homi-
cídio qualificado que o JIC 
deixou cair têm a ver com a 
alegada tentativa de homi-

cídio dos ocupantes de uma 
viatura (um casal) que fora 
abalroada pelo carro do ar-
guido.  O JIC explicou que os 
testemunhos convergem no 
sentido de que o arguido, 
após o episódio do atropela-
mento das vítimas que vi-
riam a falecer, tentava fugir 
e não propriamente atingir 
o casal.

Por outro lado, Flávio Fa-
ria não foi constituído argui-
do por ofensa à integridade 
física como era vontade da 
defesa de José Pinto. O con-
dutor acusado de homicídio 
alegava que atropelou as ví-
timas ao fugir das agressões 

de Flávio. Ora, o JIC enten-
deu que José Pinto foi quem 
começou com os desacatos 
na sede do Moto Clube e 
que, posteriormente, Flávio 
envolveu-se em agressões 
mútuas com José Pinto após 
este último ter esbofeteado 
o seu amigo Francisco. Ou 
seja, “quem despoletou a si-
tuação toda foi José Pinto”, 
concluiu o JIC.

O resto da acusação do 
Ministério Público foi rati-
ficada pelo despacho de 
p r o n u n c i a .  A s s i m ,  J o s é 
Pinto vai ser julgado por, 
alegadamente, ter cometi-
do dois crimes de homicí-

dio, dois de ofensa à inte-
gridade física, um por con-
d u ç ã o  p e r i g o s a  e m 
concurso com condução 
em estado de embriaguez e 
cinco de dano.

Refira-se que José Pinto 
enfrenta ainda duas acusa-
ções particulares, da auto-
ria das viúvas das vítimas 
mortais, e sete pedidos de 
indemnização, num valor 
superior a 987 mil euros. A 
defesa do arguido não quis 
comentar a decisão do JIC. 

José Pinto, a seu pedido, 
não esteve presente na au-
diência de leitura do Des-
pacho de Pronúncia.

Condutor que matou em 
festa motard livrou-se de 
dois crimes de homicídio 
qualificado na forma tentada
REBORDOSA. José Pinto vai ser julgado por 10 crimes dois dos quais de homicídio. O 
arguido enfrenta ainda duas acusações particulares e sete pedidos de indemnização, 
num valor superior a 987 mil euros. 

António Orlando  | texto

Carrinha circulou 
com animais de 
caça mortos 
pendurados

Uma fotografia de 
raposas e coelhos mor-
tos, pendurados numa 
carrinha pertencente à 
Cadopato - Cooperati-
va de Água Domiciliária 
de Parada de Todeia, ge-
rou indignação nas re-
des sociais. 

A imagem começou 
a circular no Facebook, 
depois de o grupo IRA - 
Intervenção e Resgate 
Animal ter denunciado 
o caso, que provocou 
descontentamento e 
lamentação gerais. 

O presidente da coo-
perativa, Armando Bar-
bosa, questionado pelo 
JN, recusou alongar-se 
nos comentários sobre 
o caso, tendo inclusivÉ 
desligado um primeiro 
contacto telefónico e 
rejeitado um segundo. 
Apenas explicou que é 
"caçador há mais de 40 

anos" com "autorização 
para caçar raposas e 
coelhos" e que “é tudo 
inveja".

O presidente da Jun-
ta de Freguesia de Para-
da de Todeia, Albino Sil-
va, disse que foi alerta-
do para a imagem e 
garantiu que nem a Jun-
ta nem a Câmara têm 
qualquer responsabili-
dade ou ligação à coope-
rativa, como tem sido 
escrito na Internet, la-
mentando o episódio e 
demarcando-se daquilo 
que considerou ser um 
"ato de exibicionismo".

Por sua vez, fonte 
da GNR de Paredes es-
clareceu que os ani-
mais em causa não são 
espécies protegidas, 
mas que iria investigar 
e se for o caso encami-
nhará o assunto para 
Tribunal.

FOTO: DR

FOTO: PAULO PINHEIRO
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O
s últimos dias fo-
ram de intenso 
trabalho para os 

bombeiros de Paredes e de 
Baltar provocado pela igni-
ção de incêndios urbanos. A 
faina teve início na noite de 
10 de dezembro num aparta-
mento, prosseguiu no dia se-
guinte, em Baltar, em conse-
quência de uma explosão no 
armazém de tintas e “termi-
nou” na sexta-feira dia 13, 
num apartamento do Edifí-
cio Nova Paredes. 

A semana azarenta come-
çou num apartamento nas 
imediações do quartel dos 
bombeiros de Paredes. Tudo 
indica que o fogo, que se cir-
cunscreveu a um quarto terá 
tido início num colchão. Uma 
mulher de 70 anos, sofreu 
queimaduras graves nas vias 

respiratórias e nos braços e 
foi encaminhada para a uni-
dade de queimados do Hos-
pital de S. João, no Porto. 
Outros dois feridos, ligeiros 
por inalação de fumo, tive-
ram de ser hospitalizados em 
Penafiel.

No dia seguinte em Baltar 
uma explosão num armazém 
de tintas e vernizes provo-
cou um ferido grave e um li-
geiro. Os feridos são um fun-
cionário e o proprietário do 
armazém localizado na rua 
D. Nuno Alvares Pereira. De-
pois de assistidas pela equi-
pa da Viatura de Emergência 
M é d i c a  e  R e a n i m a ç ã o 
(VMER) do Vale do Sousa as 
vítimas foram evacuadas pa-
ra o Hospital de S. João, no 
Porto. 

A explosão ocorrida cerca 
das 10h40 provocou um in-
cêndio no armazém que terá 
sido rapidamente extinto. À 

chegada dos bombeiros o fo-
go já estava apagado.

A semana “horribilis” ter-
minou com novo alerta de 
incêndio nas imediações do 
quartel dos Bombeiros de 
Paredes.

Neste caso tratou-se de 
um foco de incêndio num 
apartamento do Edifício No-
va Paredes, no sexto andar, 
que ficou “todo estragado”. O 
sinistro “circunscreveu-se” 
ao WC, “queimou o poliban e 
o fumo espalhou-se pelo 
apartamento deixando-o to-
do estragado” no dizer de 
José Maria Garcez, subco-
mandante dos Bombeiros 
Voluntários de Paredes.

Os moradores do prédio 
foram aconselhados a sair 
para a rua e “fizeram-no sem 
p â n i c o ” ,  g a r a n t i u  o 
responsável.

A origem do incêndio está 
por determinar

Chegada do frio  
e da chuva  
arrasta incêndios
PROTEÇÃO CIVIL. Semana de muito trabalho para bombeiros. 
Dois sinistros em habitação e um em armazém provocaram 5 fe-
ridos, dois dos quais graves. 

António Orlando  | texto

Três feridos em acidente  
com ambulância em Paredes

Uma colisão entre uma 
ambulância dos Bombeiros de 
Cête e uma carrinha da Asso-
ciação para o Desenvolvimen-
to Integral da Sobreira provo-
cou três feridos. O acidente 

ocorreu no dia 8 de dezembro 
em Casconha, Sobreira. As ví-
timas são dois bombeiros que 
estavam em serviço de urgên-
cia e a condutora da carrinha 
do serviço de apoio domiciliá-

rio ao lugar. Em consequência 
do acidente teve de ser cha-
mada uma nova ambulância 
para prestar socorro à primei-
ra ocorrência e outras para 
socorrer os acidentados.

Durante longos séculos  este tema tem sido investigado com paixão por cientistas, 

porque se trata de responder à terceira causa de morte em Portugal e no mundo, com 

relativos avanços, não significativos, para a cura deste flagelo, dependendo o trata-

mento da fase em que se diagnostica e a sua evolução, sendo na maioria das vezes 

tarde de mais.

Também designados  por tumores malignos, são conhecidos na ordem das deze-

nas, cada um com caracteristicas de células bem definidas que se aglomeram em tu-

mores e mais tarde em metástases ou raízes, com evolução mais rápida ou mais lenta 

o que implica abordagens  diferentes de uns para outros  e uma dificudade acrescida 

no tratamento.

Aparece com maior incidência nas idades mais avançadas,  tudo indica que quando 

as chamadas defesas  imunológicas do organismo começam a baixar começamos a  

não ter capacidade  de defesa aparecendo a mutação de células benignas em malig-

nas, contudo o cancro não escolhe idades e tem uma incidência familiar entre os dez 

a quinze por cento. Outros fatores de risco são o tabagismo a falta de exercicio fisico  

a obesidade.

 Muito recentemente os Japoneses descobriram o diagnóstico precoce de células 

cancerigenas numa gota de sangue em poucos minutos, o que contribui para um mar-

co histórico  na rapidez de resposta no tratamento  precoce, êxito do segredo da cura.

No exercício da minha atividade como médico durante estes ultimos 40 anos, sem-

pre fui um observador atento dos casos de cancro que fui diagnosticando e acompa-

nhando, até que no ano de 2014 iniciei pesquisas científicas nas revistas da especia-

lidade com o intuito de futuramente dar o meu contributo para a publicação de um 

livro sobre este tema. Óbviamente que os casos que compilei e acompanhei durante 

todos  estes anos levaram–me  a  conclusões  que o futuro confirmará.O desempenho 

de virus e bactérias benignas  no nosso organismo é imenso,  quem nunca ouviu falar 

da flora intestinal? Mas quando esse equilibrio é desfeito aparecem distúrbios e até 

infeções graves. É nestas situações, com febres altas que aparecem os chamados lin-

fócitos T, ou seja o organismo a mobilizar as suas próprias defesas no combate a estas 

situações  de Alerta.

Infelizmente o uso destas e outras drogas indiscriminadas, se nuns casos são ne-

cessárias, na maioria das vezes prejudicam não deixando o organismo mobilizar os 

seus próprios meios, daí a baixa das defesas imunulógicas que são estrada aberta  

para a mutação de células benigas em malignas ou outras infeções mais graves.O uso 

equilibrado de virus e bactérias será no futuro a melhor arma no tratamento do can-

cro e já o é na prevenção de certas doenças, através das vacinas onde se usam em al-

guns casos virus vivos modificados.Os virus são muito menores do que as bactérias e 

precisam das células humanas vivas para sobreviverem,  e aqui reside o êxito ou a 

fatalidade na mobilização das defesa do organismo e quanto mais defesas tivermos 

menos hipóteses  de sofrer da malignidade das doenças.Vamos continuar a pesquisar 

vacinas e outros tratamentos preventivos com virus e bactérias, em vez de promo-

vermos a sua destruição com o uso indevido de drogas com as suas consequências. 

Tal como um sábio Professor meu dizia - “na Medicina como  no Amor nem sempre 

nem nunca.”

Alerta na 
curado Cancro

CAMILO MOTA, MÉDICO
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D
ois dias de infor-
mações relevan-
tes para o tecido 

empresarial de Paços de Fer-
reira e de troca de ideias en-
tre empresários, consultores 
de negócios e representan-
tes de organizações e entida-
des institucionais. Assim de-
correram as “I Jornadas In-
ternacionais Capital  do 
Móvel”, promovidas pela 
AEPF no âmbito do projeto 
“CM - Feeling the Essence”, 
nos dias 20 e 21 de novem-
bro no Parque de Exposições 
Capital do Móvel.

A cerimônia de abertura 
contou, além do Presidente 
da AEPF, Rui Carneiro, com 
os Presidentes do Instituto 
Superior de Contabilidade e 
Administração do Porto (IS-
CAP), Fernando Magalhães, 
e da Câmara Municipal de 
Paços de Ferreira, Humber-
to Brito, que felicitaram a 
associação pela iniciativa de 
promover o evento e ajudar 
os empresários a se prepara-
rem para o futuro. 

“Vivemos tempos de mu-
dança na economia com a in-
dústria 4.0. Quem não inves-
tir no digital, ficará para trás. 
É importante que os empre-
sários se consciencializem 
que isto é necessário para 
estar ao nível de competitivi-
dade do mundo global, e as I 
Jornadas vieram antecipar-
-nos o futuro, colocar-nos na 
linha de frente”, comentou 
Humberto Brito.

INTERNACIONALIZAÇÃO

E INOVAÇÃO FOI 

O FOCO NO 1º DIA

O primeiro dia do evento 
apresentou dois painéis, 
“Internacionalização e Ten-
dências de Mercado” e “Ino-
vação em Marketing na Era 
Digital”. No primeiro painel, 
o orador Ricardo Silva, do 
ISCAP, apresentou dados 
importantes para os empre-
sários presentes: “O Norte 
foi responsável por 39,1% 
das exportações do país em 
2018, sendo de 0,7% a parti-
cipação de Paços de Ferrei-
ra neste montante. O muni-
cípio está em 14º  lugar com 
maior saldo comercial. A in-
dústria do concelho cresceu 
30% desde 2009”, informou. 
Ricardo Silva destacou ain-

da que França, Espanha e 
Reino Unido representaram 
63% das exportações feitas 
pelas empresas portugue-
sas no último ano. “O Brexit 
vai apresentar um novo de-
safio para o mercado inter-
nacional”, afirmou Ricardo 
Silva.

Outras discussões foram 
em torno das dificuldades 
das empresas em firmarem-
-se no mercado externo, no-
meadamente a logística, as 
barreiras culturais e fiscais, o 
risco político e a falta de in-
centivos governamentais. 
“Precisamos de superar es-
tes desafios, pois Portugal 
está no patamar dos melho-
res fabricantes de mobiliário 
do mundo”, afirmou o empre-
sário Ricardo Costa, da Cos-
ta Pereira Mobiliário.

O segundo painel mos-
trou experiências inovado-
ras e bem-sucedidas na área 
digital, onde os convidados 
ressaltaram a importância 
para as empresas em esta-
rem conectadas ao mundo. 
Desde a utilização de websi-
tes e redes sociais até ao 

e-commerce e aos serviços 
personalizados cada vez 
mais segmentados, tudo é 
utilizado para acrescentar 
valor ao produto.

“As raízes do marketing 
digital são as mesmas do 
marketing em meio físico. 
Surgem as novas tecnologias 
mas os dois meios precisam 
de ter equilíbrio, ter o mes-
mo foco. As ferramentas são 
muitas, e cada empresa pre-
cisa de traçar a sua estraté-
gia para descobrir a sua me-
lhor solução”, disse Joana 
Teixeira, que expôs o caso de 
sucesso da Worldfootwear.
com

No primeiro dia, foi assi-
nado um Protocolo de Coo-
peração para Empreendedo-
rismo e Microcrédito entre a 
AEPF e o Banco Millennium 
BCP. Da parte da tarde, os 
participantes seguiram para 
uma visita às empresas Luís 
Silva Sofás e Costa Pereira 
Mobiliário, onde puderam 
conhecer o processo produ-
tivo de cada uma, passando 
ainda por locais de referên-
cia da região.

ENTREVISTA 

O designer de produto 
Tiago Curioni, original de 
São Paulo, vive há pouco 
mais de um ano em Portugal 
a apostar na indústria local. 
“Encontrei Paços de Ferreira 
numa busca na internet, e 
achei muito interessante 
uma cidade tão pequena 
com tantas empresas e ta-
manho potencial. A iniciativa 
das Jornadas é uma excelen-
te experiência”, disse o brasi-
leiro, que já trabalha com 
quatro empresas no país, 
sendo duas em Paços de 
Ferreira.

DESTAQUE PARA 

O SETOR DO 

MOBILIÁRIO NO 2ª DIA

No segundo dia, o painel 
“Economia circular: de resí-
duos a fatores, uma mudan-
ça radical para um futuro 
sustentável” mostrou a im-
portância de se reutilizar os 
resíduos industriais, para di-
minuir a extração dos recur-
sos naturais e também a 
quantidade de dejetos desti-
nados aos aterros, com o ob-

jetivo de salvar o planeta. 
“Apenas a Europa produz 11 
bilhões de toneladas de resí-
duos, e recicla apenas 25% 
do montante. Em Portugal, 
mais de 50% dos resíduos ur-
banos ainda são descartados 
em aterros”, informou Luísa 
Magalhães da Smart Waste 
Portugal, uma organização 
mundial criada em 2015 com 
o intuito de gerar negócios 
através do reaproveitamen-
to de resíduos.

Já o tema “Horizonte Eu-
ropa e a Indústria de Mobi-
liário” tratou do programa de 
incentivo às empresas que 
estará disponível entre 2021 
e 2027, focado especialmen-
te à investigação e à inova-
ção, e como ele poderá aju-
dar nos principais desafios 
do setor do mobiliário, como 
o acesso às novas tecnolo-
gias e a falta de formação es-
pecífica. Ficando também, o 
desafio para a criação do 
Cluster do Mobiliário pelo 
convidado do painel, Alexan-
dre Almeida da Agência Na-
cional para a Inovação.

Da plateia, o empresário, 

Samuel Santiago, comentou 
que a participação em feiras 
internacionais é um alto in-
vestimento para as empre-
sas, com baixo ou, às vezes, 
nenhum retorno. “O merca-
do atual é muito difícil, as 
empresas necessitam da aju-
da do governo”, disse.

O último painel das I Jor-
nadas Internacionais Capital 
do Móvel, “A Indústria de Mo-
biliário e os Desafios Tecnoló-
gicos”, reuniu representantes 
de instituições de excelência, 
como o Centro de Compe-
tências e de Incubação de 
Empresas Moveltex, o Cen-
tro de Inovação de Tecnolo-
gia e Empreendedorismo do 
INESCTEC, e a Associação 
Empresarial para Inovação – 
COTEC Portugal. 

 “As Jornadas são o gran-
de marco de um projeto que 
dura já quase dois anos, o 
Feeling the Essence, quando 
fizemos muitas visitas às em-
presas para ouvir as suas ne-
cessidades, procuramos ge-
rar uma cadeia de valor e 
melhorar a internacionaliza-
ção dos seus negócios. Este 
evento é o formato ideal pa-
ra que as pessoas se conhe-
çam, possam ouvir e trocar 
ideias. Estamos muito felizes 
com o resultado alcançado”, 
comentou o Presidente da 
AEPF, Rui Carneiro.

I Jornadas internacionais Capital do Móvel
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Um Natal Feliz e um próspero ano de 2020

António Orlando  | texto

O
s  c o n t r a t o s 
aprovados pela 
Assembleia Mu-

nicipal de Paredes vão per-
mitir às Juntas de Freguesia 
uma maior autonomia na 
realização de tarefas de pro-
ximidade com os respetivos 
fregueses. A partir de janei-
ro, por exemplo, a limpeza 
das ruas (valetas) fica a cargo 
das Juntas de Freguesia. 
Quem paga é a Câmara Mu-
nicipal que transfere para as 
Juntas uma verba nunca in-
ferir a 2 mil euros cabendo a 
estas últimas a gestão do 
dinheiro. 

Embora a descentraliza-
ção seja acolhida por todos 
de braços abertos, o PSD 
disse pretender a imple-
mentação de critérios mais 
claros. Os social-democra-
tas voltam a insistir na criti-
ca de que “há despropor-
cionalidade” nos apoios 
concedidos às Juntas do 
PSD em contraponto com 

as do PS. “O PSD votou a fa-
vor na esperança de que o 
Executivo Municipal daqui 
para o futuro irá tratar to-
das as freguesias de forma 
igual. De futuro, como refe-
riram os vereadores do 
PSD, queiram definir com 
rigor o objeto e o âmbito de 
aplicação destes contratos. 
Estaremos atentos às desi-
gualdades e às assimetrias”, 
disse Manuel Gomes, depu-
tado municipal do PSD.

 A contrarresposta mais 
vigorosa dos socialistas veio 
de João Gonçalves, autarca 
da Sobreira, lembrando as 
críticas que no mandato an-
terior fez gestão à Câmara 
PSD. João Gonçalves, em no-
me da vila da Sobreira, diz-se 
“credor de um passivo de in-
fraestruturas de 1,5 milhões 
de euros”.  

Macedo Lemos, do CDS-
-PP, regozijou-se com a apro-
vação destes contratos de 
transferências de compe-
tências e recordou que o seu 
partido propôs para o Orça-
mento de 2019 uma verba 

de 10 mil euros para cada 
junta de freguesia.

“Na altura, o Executivo 
não aceitou e por isso vemos 
com agrado que para o ano 
de 2020 estejam aqui con-
templadas a maior parte das 
Freguesias”, afirmou o advo-
gado centrista.

O presidente da Câmara 
de Paredes, Alexandre Al-
meida, recordou que a cele-
bração destes contratos 
atesta a vontade expressa do 
Executivo Municipal em 
transferir competências 
com a devida dotação finan-
ceira paras as Freguesias. 
“Isto não é mais que o conti-
nuar a política que adotamos 
de colocar mais meios finan-
ceiros nas Juntas para que 
possam avançar com a reali-
zação de obras. Já o tínha-
mos feito, em 2018 transfe-
rimos verbas para verbas 
para algumas Freguesias, em 
2019 fizemos o mesmo e pa-
ra 2020 pretendemos dar 
continuidade a este proces-
so. Assumimos contratos 
com Astromil, Cristelo, Duas 

Igrejas, Parada de Todeia e 
Paredes, Sobreira e Sobrosa 
e Vandoma, estamos a falar 
de mais 690 mil euros de ver-
bas que vamos colocar nas 
mãos das juntas de freguesia 
para estas fazerem obras”, 
afirmou.

“O importante aqui é co-
locar esta verba nas mãos 
das juntas. As outras fregue-
sias serão contempladas no 
futuro. Em fevereiro iremos 
assinar um acordo de coope-
ração com Beire, com Vilela e 
Gandra e noutras freguesias. 
Noutros casos será a autar-
quia a avançar com o investi-
mento. A ideia é abranger 
todas as Freguesias”, mani-
festou, recordando que algu-
mas freguesias não foram 
contempladas com contra-
tos, mas a Câmara Municipal 
está fazer obras.

“Não é por não fazerem 
parte destes contratos inter-
-administrativos que não fa-
zemos obras. Existem crité-
rios e muitas freguesias se-
rão contempladas no futuro”, 
acrescentou.

Câmara propôs e Assembleia aprovou 
mais poderes para as Juntas de Freguesia
AUTARQUIA. A Assembleia Municipal aprovou no dia 10 de dezembro, por unanimidade, seis contratos inter-administrativos de 
delegação de competências e dois de cooperação. Astromil, Cristelo, Paredes, Sobreira, Sobrosa e Vandoma, firmaram contratos 
num montante global que rondam os 690 mil euros.

Argumentos

Nuno Serra,
presidente da Junta de Freguesia de Lordelo (PSD) 
“É fundamental que se faça isto com critério justo. 
Vamos tentar todos fazer um esforço e melhorar ao 
longo do ano. Este é o ano zero destas competências. 
Lordelo precisa de obras. Precisamos que o Senhor 
Presidente sinta as minhas dores e os problemas de 

Lordelo. Necessitamos de obras no cemitério e em várias ruas. Preten-
demos que haja um tratamento igual para todas as freguesias.”

Carlos Franclim,
presidente da Junta de Cristelo (PSD)
“Estamos mais próximos dos problemas das comuni-
dades. Temos de fazer um esforço para definir aos 
critérios tendo em conta as diferentes realidades do 
concelho. Aquilo que se perspetiva não é resolver to-
dos os problemas, mas alguns. Acredito que nos pró-

ximos anos conseguiremos resolver os problemas que são importantes 
para a comunidade.”

João Gonçalves, 
presidente da Junta da Sobreira (PS)
“Estes contratos são uma vantagem para as comuni-
dades. É feita justiça à nossa freguesia. Nunca rece-
bíamos nada. Esta Câmara tem-se pautado por uma 
visão de abrangência que engloba todas as freguesias. 
A minha freguesia é credora de um passivo em in-

fraestruturas de 1 milhão e 500 mil euros em investimento face à reali-
dade do passado. Por isso, comecei a ter uma contemplação no ano que 
está a terminar. Executei as verbas e eu lamento que sobre isto haja dú-
vidas e abstenções.”  

Albertino Silva,
presidente da Junta de Parada de Todeia (CDU)
Estamos abertos a aceitar as transferências, mas Pa-
rada de Todeia necessita de um outro envelope finan-
ceiro. A nossa freguesia por ser rural, com 86 arrua-
mentos, a verba para limpezas é insuficiente. Mas co-
mo a Câmara para 2020 diz-se disponível para 

verificar se as verbas serão suficientes aceitamos a proposta.”

Freguesia 
de Baltar

A Junta de Freguesia de Baltar  

deseja a todos os Baltarenses  um  

Bom Natal 

e um Próspero Ano Novo 

e visite o Comércio Tradicional
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A 
Associação Nossa Se-
nhora dos Remédios, 
Obra do Bem-Fazer dis-

tribuiu, no passado dia 10 de de-
zembro, 58 cabazes de natal por 
outras tantas famílias carenciadas 
da região e cuja carência é atestada 
pela Segurança Social junto do Ban-
co Alimentar.

O cabaz, ao qual não faltou o ba-
calhau e o azeite adquirido pela 
Obra, continha produtos de primei-
ra necessidade fornecidos pelo 
Banco Alimentar.

Cada cabaz era composto por 
arroz, óleo, leite, arroz, massa, açú-
car, aletria, feijão, grão de bico, 
atum, salsichas, bolachas, bananas, 

iogurtes e chocolate, além do baca-
lhau e do azeite.Para beneficiarem 
deste apoio, “as pessoas têm que 
trazer documentos para garantir 
que têm necessidade, têm que 
apresentar os rendimentos”, expli-
ca Luís Ângelo Almeida, tesoureiro 
da Associação Nossa Senhora dos 
Remédios, Obra do Bem-fazer, ins-
tituição presidida por Joaquim 
Reis.

Este ano, a associação teve ins-
crições de população de “muitas 
freguesias de Paredes e também de 
Penafiel” e, segundo o dirigente, “de 
todas as idades, desde os 20 anos, 
até aos 70 anos”.

Apesar de admitir que a iniciati-
va gera “muita despesa” à associa-
ção, Luís afirma que “custa deixar 
isto”, pois já “faz parte da rotina”.

Obra do Bem Fazer 
cumpriu tradicional 
oferta de cabazes 
de Natal
António Orlando  | texto

Feiras de Paredes em 2020
A Câmara de Paredes aprovou Plano Anual de Feiras da Cidade de Paredes, em 2020.

O plano foi revelado na reunião do Executivo realizada no dia de 5 de dezembro e apre-

senta o seguinte calendário:

Janeiro – 11 (sábado); 18 (sábado); 24 (sexta-feira)

Fevereiro – 01 (sábado); 12 (quarta-feira); 18 (terça-feira); 24 (segunda-feira); 29 (sábado)

Março – 12 (quinta-feira); 18 (quarta-feira); 24 (terça-feira)

Abril – 01 (quarta-feira); 11 (sábado); 18 (sábado); 24 (sexta-feira)

Maio – 01 (Feriado); 12 (terça-feira); 18 (segunda-feira); 23 (sábado)

Junho – 01 (segunda-feira); 12 (sexta-feira); 18 (quinta-feira); 24 (quarta-feira)

Julho – 01 (quarta-feira); 11 (sábado); 18 (sábado); 24 (sexta-feira)

Agosto – 01 (sábado); 12 (quarta-feira); 18 (terça-feira); 22 (sábado)

Setembro – 01 (terça-feira); 12 (sábado); 18 (sexta-feira); 24 (quinta-feira)

Outubro – 01 (quinta-feira); 12 (segunda-feira); 17 (sábado); 24 (sábado); 31 (sábado)

Novembro – 12 (quinta-feira); 18 (quarta-feira); 24 (terça-feira)

Dezembro – 01 (Feriado); 12 (sábado); 18 (sexta-feira); 24 (quinta-feira); 31 (quinta-feira)
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FUTEBOL

Um Santo Natal e um Feliz 2020

JORNADA 15ªJOR. 
  15/12

CD Sobrado 1-0 FC Vilarinho

A. Gandra 1-1 A. Lordelo

Lousada 0-1 Vila Meã

Tirsense 4-2 Vila Caiz

Barrosas 3-2 S. P. Cova

Freamunde 2-0 Alpendorada

AD Marco 09 1-0 Lixa

Sousense 1-1 Rebordosa AC

JORNADA 14ªJOR. 
  14/12
Canelas 2010 2-1 Trofense
Valadares Gaia 1-2 Amarante FC
 15/12
Leça FC 0-0 AD Sanjoanense
G. F. (C.Rodrigo) 0-3 USC Paredes
AD Castro Daire 0-0 Gondomar SC
L. Vildemoinhos 0-1 Arouca
Vila Real 1-0 FC P. Rubras
SC Coimbrões 0-5 FC Felgueiras 1932
SC Espinho 1-1 L. Lourosa

AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL  
SÉRIE 2 2019/20

CAMPEONATO 

DE PORTUGAL

SÉRIE B 2019/2020

JORNADA 13ªJOR. 
  14/12

FC Lagares 0-3 Águias de Eiriz

Lousada B 2-6 Gens SC

  15/12

S. L. Douro 0-0 SC Nun´Álvares

Bougadense 2-2 CA Rio Tinto

Caíde Rei 0-5 Folgosa da Maia

SC R. Moinhos 1-1 Alfenense

Aparecida 7-2 Est. Fânzeres

SC Salvadorense 1-1 FC Felg. 1932 B

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA

SÉRIE 2 2019/20

JORNADA 10 ªJOR. 
  24/11

Crestuma 3-1 CD Torrão

GD Á. Santas 1-1 Ramaldense

UD Valonguense 1-1 GD Aldeia Nova

ISC Sobreirense 1-2 S. Félix Marinha

FC Parada 1-1 Vandoma

SC Campo 2-1	 Perafita

S. Hora 2-1 Ataense

Leverense 1-0 Os Lusitanos

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 

SÉRIE 1 2019/20

JORNADA 12 ªJOR. 
  14/12

ADR Aveleda 4-2 CCD Sobrosa

  15/12

C. Sanfins 1-2 AD Lustosa

UDS Roriz 2-0 AD Várzea FC

GDC Ferreira 2-0 Livração

Raimonda 2-1 CRCD Varziela

ARD Macieira 3-3 AJM Lamoso

Penamaior 0-0 FC VB Bispo

UD Torrados 0-0 Lixa B

JORNADA 12 ªJOR. 
  14/12
Monte Córdova 2-0 USC Baltar
M. Sangemil 3-1 1º Maio Figueiró
Tirsense B 2-3 FC P. Rubras B
Codessos 1-1 M. G. Costa
  15/12
ADR S. P. Fins 1-0 Leões Seroa
Ventura SC 3-2 Esc. Futebol 115
AC Gervide 2-1  Campo do Lírio
Gatões 0-2 ADC Frazão
Melres DC ADI Sp. Cruz

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
2019/20

PUB
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A PVS deseja a todos os clientes e amigos
um Santo e Feliz Natal e umPróspero Ano Novo

PUB

A 
Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lançou no início 
de Agosto deste ano o seu próprio canal televisivo (Ca-
nal 11) com o objectivo de divulgar e promover as suas 

modalidades, os seus campeonatos, as selecções nacionais e 

tudo o que tem menos atenção mediática.

Daí para cá, passaram a ser televisionados, entre outros, mas em 

especial: 

- torneios e fases de qualificação das selecções jovens, dos sub-

15 aos sub21;

- torneios e fases finais de grandes competições de futebol de 

praia;

- o campeonato nacional de futsal;

- o futebol feminino;

- o Flamengo de Jorge Jesus (campeão brasileiro e da América 

do Sul);

- a Liga Revelação (sub-23);

- e a 1ª Divisão Nacional de Juniores A (sub-19), por exemplo.

Mas, nesta nova época, quem tem tido enorme destaque e vá-

rias transmissões por jornada é o Campeonato de Portugal. A 

terceira competição de futebol masculino mais importante do 

país, aquela que é a principal competição organizada pela FPF, 

está a ter amplo destaque. E bem. Cerca de 50 jogos das 4 séries 

do campeonato já foram transmitidos ao longo das 14 jornadas 

já jogadas.

Não raras vezes se tem discutido o estado do futebol português. 

Nomeadamente da 1ª Liga - no que toca à presença de especta-

dores nos estádios, associado ao preço dos bilhetes, à qualidade 

dos jogos e às transmissões televisivas. Há quem defenda que as 

transmissões televisivas, espalhadas entre as sextas-feiras e as 

segundas, além de deixarem os adeptos mais cómodos no sofá, 

retiram-lhes o prazer de ver os jogos “in loco”, nos tradicionais 

horários dos sábados ou domingos à tarde. Mas o poder do di-

nheiro, encaixado pela compra dos direitos televisivos, a isso 

obriga. Por isso, os adeptos já se conformaram com estas rotinas 

dos horários do futebol.

No entanto, esta entrada em cena do Canal 11 e a respectiva 

transmissão dos jogos do Campeonato de Portugal gerou frene-

sim e contentamento geral. Só que, com o passar do tempo, já se 

começam a ouvir vozes contrárias, nomeadamente dos clubes. 

Além das transmissões não gerarem receitas aos emblemas em 

causa, há quem diga que há menos gente nos jogos televisiona-

dos, essencialmente porque também já se jogam fora de horas. 

Não raras vezes, esses jogos disputam-se à sexta-feira à noite, 

aos domingos às 11:45, às 18:30, às 20:30 e aos sábados às 

19:00, por exemplo.

É um caso sério de reflexão. Porque, se afinal, se pensa que a 

transmissão dá visibilidade aos clubes, aos jogadores, aos trei-

nadores e aos árbitros, não é menos verdade que para já não há 

receitas de transmissões e os clubes já se vão queixando da falta 

de receita de bilheteira por causa destes novos horários - numa 

altura em que já se fala de mais de 15 em 72 clubes com 2 e 3 

meses de salários em atraso (sendo que pelo menos 2 deles já 

são públicos).

Afinal, no Campeonato de Portugal, como na 1ª Liga, é tudo igual 

- as televisões mandam!

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  

Gestão de Desporto

Campeonato de 
Portugal – Transmissões 
televisivas

OPINIÃO

Sobre Futebol Santo Natal e Feliz 2020
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Rua Central de Mouriz
Intermarchê, Loja 13

Mouriz - PAREDES - 4580-590

Telm.: 965 402 796

O Staf deseja um Feliz Natal e um 
Próspero ano de 2020

O 
Papa Francisco 
aprovou a publi-
cação do decreto 

que reconhece as "virtudes 
heróicas" do Padre Américo, 
fundador da Obra da Rua, pas-
so decisivo no processo com 
vista à beatificação, anunciou 
o Vaticano.

A publicação do decreto foi 
autorizada pelo Papa Francis-
co após uma audiência com o 
prefeito da Congregação para 
as Causas dos Santos, cardeal 
Ângelo Amato.

O reconhecimento das 
"virtudes heróicas" é necessá-
rio no processo para a beatifi-
cação - iniciado em 1986 - fi-
cando a faltar o reconheci-
m e n t o  d e  u m  m i l a g r e 
atribuído à intercessão do Pa-
dre Américo.

Américo Monteiro de 
Aguiar, conhecido como Pa-
dre Américo, nasceu em Gale-
gos, concelho de Penafiel, em 
1887, e faleceu no Hospital de 
Santo António, no Porto, em 
1956, tendo instituído a Obra 
da Rua em janeiro de 1940, 
com a fundação da primeira 
Casa do Gaiato.

Segundo uma nota divul-
gada aquando do cinquente-
nário da morte do Padre Amé-
rico, e hoje citada pela Eccle-
sia, a Conferência Episcopal 
Portuguesa destacou a "con-
versão radical a Deus e ao ser-
viço dos pobres" que o levou a 
ordenar-se padre aos 36 anos, 

"entregando-se desde logo a 
visitar cadeias, hospitais e os 
t u g ú r i o s  d e  f a m í l i a s 
marginalizadas". 

"Para estas lança a cadeia 
de construção que foi o 'Pa-
trimónio dos Pobres' e para o 
amparo de doentes incuráveis 
cria o recolhimento do 'Calvá-
rio'. A sua genial iniciativa, po-
rém, foi a 'Obra da Rua', desti-
nada a acolher e proteger ra-
p a z e s  d e s a m p a r a d o s ", 
acrescenta a nota. A Obra da 
Rua, do “Pai” Américo esten-

deu-se também à criação da 
Obra do Calvário, “um abrigo 
onde possam morrer cristã-
mente legiões de inválidos 
sem morada certa”. O lugar foi 
a quinta da Casa do Gaiato de 
Beire, Paredes.  

 PADRE DE 

RUA FUNDOU A OBRA

O Padre Américo nasceu a 
23 de outubro de 1887 na fre-
guesia de Galegos, Penafiel, 
tendo sido batizado em 4 de 
novembro do mesmo ano. 

A 7 de Janeiro de 1940 o 
Padre da Rua funda a primeira 
Casa do Gaiato no lugar de Bu-
jos, em Miranda do Corvo. A 
segunda Casa do Gaiato, no 
mosteiro beneditino de Paço 
de Sousa, seria o local escolhi-
do, para o surgimento da Al-
deia do Gaiato para acolhi-
mento e alojamento de jovens 
a que se seguiria o Lar do Gaia-
to, no Porto. No mesmo âmbi-
to e sob o lema «cada fregue-
sia cuide dos seus pobres» é o 
projeto de construção das 
primeiras casas do património 
dos pobres, também em Paço 
de Sousa, em fevereiro de 
1951.

A Obra da Rua é consagra-
da ao Santíssimo Nome de Je-
sus, e o seu ex-líbris é o Quim 
Mau, o garoto de braços aber-
tos que pede o amor do 
próximo.

A 1 de Janeiro de 1941 
“Pai” Américo abre o lar do Ex-
-Pupilo das Tutorias e dos Re-
formatórios, na Rua da Trinda-
de, em Coimbra, instituição 
que será entregue aos Servi-

Vaticano reconhece 
"virtudes heróicas" de Padre Américo
IGREJA. Américo Monteiro de Aguiar instituiu a Obra da Rua em 1940, com a fundação da primeira Casa do Gaiato. Em 1954 
anunciou a Obra do Calvário, destinando-a para Beire, Paredes. Decreto Papal reconhece “virtudes heróicas” do sacerdote 
que viveu entre 1887 e 1956.

António Orlando  | texto

Casa do Gaiato de Beire foi fechada pela 
Segurança Social

Unidade da Obra do Padre Américo acolhia doentes in-

curáveis e com deficiência desde o final dos anos 50 do 

século passado. Há cerca de um ano, em novembro de 

2018, meia centena de utentes foram transferidos para 

outras instituições. Na ocasião o padre Júlio Pereira, 

atual diretor da unidade de Beire, acusou a Segurança 

Social de um ato “quase selvagem”, devido à forma como 

retirou os utentes.

"Após avaliação das condições de funcionamento e face 

às graves irregularidades verificadas - deficientes con-

dições das instalações e de segurança e insuficiência de 

recursos humanos, que colocava em perigo iminente a 

integridade de utentes, portadores de deficiências físi-

cas e/ou mentais, entre outras – conclui-se pela neces-

sidade de se proceder ao encerramento urgente da 

resposta social", justificou em comunicado o Instituto 

da Segurança Social (ISS), à data tutelado pelo ministro 

Vieira da Silva.

Antes, em março de 2017, o Padre António Baptista, o 

antigo diretor da Obra do Calvário de Beire, foi conde-

nado a uma pena suspensa de dois anos e nove meses de 

prisão por ser considerado culpado por seis crimes de 

maus tratos a utentes da também denominada Obra do 

Calvário.  Em dezembro de 2018, há um ano, o Padre 

António Baptista foi indultado pelo Presidente da Re-

pública, Marcelo Rebelo de Sousa.
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Feliz Natal e Feliz Ano de 2020

ABMS deseja Feliz Natal  
e um ano de 2020 próspero

Feliz Natal e um próspero ano de 2020

Beatificação

A beatificação representa, na Igreja Católica, a confir-
mação, por parte da Igreja, que um fiel católico é digno 
de culto diocesano e pode ser dado aos fiéis como inter-
cessor, enquanto que a canonização e reconhecimento 
de santidade abre ao culto universal e o novo santo é 
apresentado como modelo de vida.
A tramitação do processo relativo a um católico morto 
com fama de santo passa por etapas bem distintas.
Aos bispos diocesanos compete o direito de investigar 
acerca da vida, virtudes ou martírio e fama de santidade 
ou de martírio, milagres aduzidos, e ainda, se for o caso, 
do culto antigo do Servo de Deus, cuja canonização se 
pede. Este levantamento de informações é enviado à 
Santa Sé: se o exame dos documentos for positivo, o 
“servo de Deus” é proclamado “venerável”.
A segunda etapa do processo consiste no exame dos mi-
lagres atribuídos à intercessão do “venerável”; se um 
destes milagres é considerado autêntico, o “venerável” 
é considerado “beato”.
Quando após a beatificação se verifica um outro mila-
gre devidamente reconhecido, o beato é proclamado 
“santo”.
A canonização, ato reservado ao Papa, é a confirmação 
por parte da Igreja de que um fiel católico é digno de cul-
to público universal e de ser dado aos fiéis como inter-
cessor e modelo de santidade.

ços Jurisdicionais de Menores 
em 1950; em junho do mesmo 
ano, publica o primeiro volu-
me do Pão dos Pobres.

Em 1942, publica a “Obra 
da Rua”.

A 5 de Março de 1944 apa-
rece o primeiro número do 
jornal O Gaiato, quinzenário 
da Obra da Rua, de que é fun-
dador e diretor.

A 4 de Janeiro de 1948 se-
ria inaugurada a Casa do Gaia-
to de Lisboa, situada na quinta 
da Mitra, em Santo Antão do 
Tojal, em Loures.

Em 1950, saem a público o 
opúsculo Do Fundamento da 
Obra da Rua e do Teor dos 
seus Obreiros e o primeiro vo-
lume do livro Isto é a Casa do 
Gaiato.

Em 1952, viagem a África; 
publica um novo livro, O Bar-
redo, a que se seguem, em 
1954, Ovo de Colombo e Via-
gens, no ano em que toma pos-
se da quinta da Torre, em Bei-
re, freguesia de Paredes, para 
a instalação de uma Casa do 
Gaiato e do Calvário, para o 

Calvário – Anúncio* (formal)
 da fundação feito pelo Padre Américo - Data: 1954

«Chegou a hora de dar a notícia de uma Obra que há muito trazemos no peito, a saber: 
um abrigo onde possam morrer cristãmente legiões de inválidos sem morada certa. 
Vai-se-lhe dar o nome de Calvário. O Calvário! É um nome tirado do Evangelho. (…) 
Parece que esta feição da vida social tem escapado aos organizadores de hospitais. 
Não sei se em qualquer deles haja sido instalado o serviço permanente no caso dos 
Incuráveis. O hospital tem a função de curar. Os leitos são para eles. O Incurável não 
pode entrar; e se, entrando, prova um caso sem remédio, deve ir-se embora. Esta é a 
doutrina pública. E nós agora podemos perguntar: Ir para onde? Para onde vai aquele 
desenganado, sem casa, sem família, sem amigos, sem nada? Eis aqui a pergunta cru-
cial. Por si só, condena ela, ou pelo menos declara incompletos, os grandes hospitais 
onde se verifique a omissão.
O lugar escolhido para esta nova realização da Obra da Rua, é a quinta da Casa do 
Gaiato de Beire, a uns quinze quilómetros de Paço de Sousa. No sítio mais indicado 
elegemos dois hectares. O arquiteto riscou. Ao meio é a residência hospitalar, para 
casos que exijam maior e mais próxima assistência. Em redor ficam as residências: 
sistema de aldeamento.
Não há o criado. Não há verdadeiramente o enfermeiro. Procura-se tornar válido o 
Inválido, para que esqueça e seja alegre. É uma Obra de Doentes, para Doentes, pelos 
Doentes. Temo-nos dado excelentemente com esta divisa nas Casas do Gaiato. (…).»
(Padre Américo, in O Calvário)

abrigo de doentes incuráveis.
A 1 de Julho de 1955, abre 

a Casa do Gaiato de Setúbal, 

em Algeruz. Em 1956, morre 
vítima de acidente de viação 
em Campo no concelho de Va-

longo. O seu processo de glori-
ficação canónica teve início 
em 1986.

PUB
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No passado  dia 14de De-
zembro, a Junta de Freguesia 
de Baltar organizou um  es-
pectáculo de Natal que este-
ve cargo do ator Francisco 
Marques que criou um sim-

pático ilusionista, que teve 
surpreendentes momentos 
de comédia e magia infantil e 
foi adaptado às faixas etárias 
presentes de modo a que to-
dos pudessem participar em 

momentos especiais alusivos 
à época natalícia.

Os funcionários da Junta 
de Freguesia foram nova-
mente essenciais para o su-
cesso do evento e a decora-

ção foi da sua inteira respon-
sabilidade, bem como outros 
aspetos organizativos.  O 
público compareceu em 
grande número e no final 
existiu um grande convívio 

onde foram distribuídas  
prendas às crianças. Para a 
Junta de Freguesia, foi mais 
um sucesso cultural e social,  
em que as crianças foram o 
motivo principal.

    BALTAR

Espalhar Magia em Baltar

FAUSTINO 
 SOUSA

Augusto Ferreira é um 
baltarense que nos últimos 
4 anos construiu o único 
presépio ao ar livre que se 
faz em Baltar e que é moti-
vo de atração para muitos 
baltarenses.  O presépio 
tem mais de 110 figuras e 
personifica  o orgulho que 
o baltarense tem pela sua 

terra, pois os principais  
monumentos da Vila foram 
pacientemente construí-
dos.  Os Bombeiros Volun-
tários de Baltar, bem como 
a Ribeira de Baltar, o extin-
to coreto, a Igreja Matriz e 
outros monumentos fazem 
parte do presépio.  A Igreja 
demorou 68 horas a cons-

truir , o quartel demorou 
98 horas e o coreto, 80 ho-
ras.  Augusto Ferreira tem 
orgulho na sua obra e to-
dos os anos monta pacien-
temente o presépio para 
sinalizar  uma época de 
partilha e em simultâneo 
afirma o seu gosto pela Vila 
de pelo baltarenses. 

Existem estabelecimen-
tos comerciais que têm di-
versas iniciativas para fes-
tejar a época natalícia. O “ 
FUN “ café é um local fre-
quentado por muitos jo-
vens, que desde há quase 

uma década montam um 
presépio de grande dimen-
são e significado e que os 
junta todos os anos com es-
se objectivo  em quês gas-
tam longas horas, mas cujo 
o produto final é extraordi-

nário.  O local não é só um 
espaço comercial, mas tam-
bém um motivo para as pes-
soas se juntarem em prol de 
um projeto que teimam em 
afirmar que é único e inédi-
to na região.

No passado dia 06-12-
2019, passou por Bitarães o 
comboio turístico, disponibi-
lizado pela Camara Municipal 
de Paredes, onde os idosos da 
Casa do Povo deram um pas-
seio pelas ruas desta fregue-

sia. Viu-se a satisfação com 
que as pessoas se encontra-
vam quando o comboio ini-
ciou a marcha. É realmente 
bom não nos esquecermos 
destas pessoas, pois muitos 
há que nem têm com quem 

desabafar e vivem em isola-
mento. A terceira idade é a 
mais difícil que um ser huma-
no pode enfrentar, quando se 
sente só. Ainda bem que há 
alguém que se lembra deles. 
Para todos um Feliz Natal.

Os cidadãos seniores de 
Cristelo compareceram no 
dia 15 de Dezembro de 
2019, no Salão Paroquial e 
Social de Cristelo para a já 

tradicional Ceia de Natal 
organizada pela Junta de 
Freguesia de Cristelo. A 
Ceia estava bem prepara-
da, com as iguarias tradi-

cionais, num espaço aco-
lhedor, o que contribuiu 
para um ambiente festivo 
de alegria e partilha entre 
os presentes.

O Cruzeiro de Baltar, que 
fica situado na Serra do Muro 
e que ainda é a principal refe-
rência da Vila, foi mais uma 
vez vandalizado. Desta vez, 
atiraram pedras à Cruz que 
está iluminada e partiram a 
mesma, deixando esta de ficar 
iluminada. Estas ações são re-
correntes, e tornam difícil a 
preservação de um monu-
mento que foi construído nos 

anos 40. Em 1940 o Estado 
Novo Português decidiu co-
memorar os centenários na-
cionais e uma das formas des-
sas comemorações foi a edifi-
cação de Cruzeiros por este 
país fora e designados por 
"Cruzeiros da Independên-
cia". Também foi erguido um 
em Baltar, construída em blo-
cos de pedra granítica, onde se 
pode ver as datas de 1140 

(Fundação do Reino de Portu-
gal), 1640 (Restauração da 
Independência) e 1940 (ano 
dos Centenários: VIII Século 
da Independência e III da Res-
tauração) e sobre as mesmas 
datas o escudo de Portugal, 
mas que infelizmente terá de-
saparecido. Por respeito à sua 
história e ao seu simbolismo, o 
Cruzeiro de Baltar tem de ser 
protegido. 

O Natal no “Centro do Mundo” 
Grande Presépio de Natal ao ar livre

Presépio “ FUN” de Natal

Passeio no comboio turístico Junta de Freguesia de Cristelo 
organiza Ceia de Natal

Cruzeiro de Baltar Vandalizado

Alargamento  
da Av. de S. Tomé

Obra de grande impor-
tância e bem construída que 
vem facilitar a mobilidade 
das pessoas que dela vão 
poder usufruir. No entanto, 
não é compreensível esta-

rem a tratar dum problema 
deixando outro! Como é 
possível deixarem os postes 
e bocas de incêndio no meio 

do passeio?! Será que as 
pessoas com mobilidade re-
duzida e os invisuais não 
têm direitos? 

    BITARÃES

ANTÓNIO
OLIVEIRA

O espectáculo de Natal 
da Associação Código Mu-
sical realizou-se no passa-
do dia 15 de Dezembro de 
2019 no Auditório da Casa 
da Cultura de Paredes. A 
Magia do Natal ganhou for-
ça através da alegria conta-
giante dos grupos de dança 
da Código Musical que em 
palco celebraram esta épo-
ca festiva apresentando as 
coreografias da responsa-
bilidade da Professora de 
Dança Filipa Veloso.

Os grupos convidados 
para o evento Shake it Dan-

ce e Zumbart Dance deram 
também um bonito contri-
buto neste espectáculo, 
apresentando bonitas co-
reografias natalícias.

Foi um espectáculo mui-
to familiar, onde a alegria e 
boa disposição se propagou 
por todos. O público che-
gou mesmo a emocionar-se 
no momento prévio ao  en-
cerramento, com a apre-

sentação de uma peça de 
Natal, onde as personagens 
foram as crianças mais pe-
quenas, cujo objectivo foi o 
de se proporcionar uma re-
flexão sobre o verdadeiro 
sentido do Natal!

A Associação fará agora 
uma pausa nas suas activi-
dades, regressando ao acti-
vo após o Dia de Reis, ou 
seja, a 7 de Janeiro de 2020.

    CRISTELO

Espectáculo de Natal da Associação CÓDIGO MUSICAL 
lotou Auditório da Casa da Cultura de Paredes

CARLA
NUNES
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Decorreu no passado dia 
15 de dezembro o Juramen-
to de Bandeira da recruta 
2018/2019, da Escola Ad-
junto Agostinho Vieira Pin-
to. Foram igualmente pro-
movidos alguns bombeiros. 
A cerimónia contou com a 

presença do Sr. Presidente 
da Camara Dr. Alexandre Al-
meida, e de várias entidades 
ligadas à proteção civil. Para-
béns a todos os Bombeiros 
que abraçam de corpo e alma 
esta causa, de dar a vida pela 
vida.

Juramento de Bandeira  
da escola de recruta dos BV Cête

A Banda de Música de Cê-
te concluiu a celebração do 
seu 184º aniversário com um 
magnifico concerto realizado 
no salão Nobre dos Bombei-
ros Voluntários de Cête, no 

passado dia 14 de dezembro.
Este ano a Banda celebrou 

com um concerto diferente 
onde foi acompanhada pela 
cantora Cetense, Ana Carina, 
que interpretou vários temas 
conhecidos, entre eles, músi-
cas de Dulce Pontes, Adele, 
entre outras e ainda abrilhan-
tada a sua atuação com a já 
habitual magnifica interpreta-
ção do Grupo Folclórico de 
São Pedro de Cête.

    CÊTE

184º Aniversário  
da Banda Musical Cetense

SAÚL 
FERREIRA

O associativismo da ci-
dade de Lordelo, nos últi-
mos dias, tem estado a con-
fraternizar com os seus as-
s o c i a d o s  e  a m i g o s  n a s 
tradicionais ceias e almo-
ços de Natal. 

Foi o caso do Moto Clu-
be Rebordosa, da Associa-
ção Grupo Desportivo da 
Portela ou da Associação 
Para o Desenvolvimento 
de Rebordosa. Os jantares 
de confraternização conta-
ram com a presença dos 
autarcas de Freguesia e da 
Câmara. Na ocasião todos 

formularam votos de Boas 
Festas. 

A Associação Para o De-
senvolvimento de Rebor-
dosa, ofereceu aos utentes 
um almoço de Natal. Foi 
ocasião para os mais idosos 
reencontrarem-se com os 
amigos e reviverem os tem-
pos da juventude e da tro-

cam histórias acerca das 
traquinices dos netos.  Para 
aconchegar os corações os 
doces tradicionais fizeram o 
fecho do repasto natalício.

Já o Christmas Party, 
festa de cariz solidário cuja 
receita reverteu para os 
Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa, aliou a prática 

desportiva à solidariedade. 
A iniciativa que cumpriu 

a 5ª. edição é realizada por 
um grupo de pessoas lidera-
das por Maria João Almeida 
que ao longo do ano prati-
cam Zumba e Body Jump.

Este ano participaram 
na iniciativa, Paulo Silva, 
Vereador com o Pelouro do 
Desporto, Abel Moreira, 
Presidente da Associação 
Humanitária e o respetivo 
Comandante dos Bombei-
ros, Simão Barbosa.

O evento reuniu “mais 
de duzentas pessoas”, com 
vários convidados que par-
ticiparam no alinhamento 
do programa: Maria João 
Almeida, Joana Ferreira, 
Fátima Silva, Rui Neves, 
Paulo Sousa, Cláudia Silva, 
Cristina Magalhães, Diana 
Ferreira, Janete Guedes.

    REBORDOSA

Associativismo reunido em Ceias de Natal  
e Christmas Party a dar Zumba pelos Bombeiros

PAULO 
PINHEIRO
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Freguesia de Paredes

A Junta e a Assembleia de Freguesia de Paredes  

desejam a todos os paredenses um  

Santo Natal e um Feliz Ano Novo 
e convida-os a fazerem as suas  

compras no comércio tradicional da freguesia.

PUB

Incêndio destrói fábrica de polimentos  
de móveis em Lordelo

O 
Conselho Munici-
pal da Juventude 
reuniu no dia 5 de 

dezembro, no Pólo do Em-
preendedorismo, pela última 
vez este ano. No encontro foi 
lançado o Orçamento Partici-
pativo Jovem de Paredes de-
signado “Um Conselho para o 
teu Concelho”, que terá dispo-
nível uma verba de 10 mil eu-
ros para uma ideia inovadora 
que dinamizará a futura Casa 
da Juventude, prevista inau-
gurar em 2020, no edifício das 

futuras-antigas instalações do 
Emaús.

O tema do desafio é “o que 
eu quero na Casa da Juventu-
de de Paredes”. Este projeto 
destina-se a jovens residentes 
ou estudantes, em Paredes, 
com idades compreendidas 
entre os 15 e os 30 anos, e tem 
como objetivo promover uma 
maior participação da comu-
nidade jovem e aumentar o 
seu contributo para o desen-
volvimento do Concelho.

As candidaturas podem 
ser apresentadas individual-
mente ou em grupo, através 
de formulário disponível no 

site da Câmara Municipal de 
Paredes/Juventude.

Na sessão, o Vereador 
Paulo Silva anunciou a pro-
posta vencedora do concurso 
lançado pela Câmara Munici-
pal de Paredes para a criação 
do Logótipo do Pelouro da 
Juventude.

O trabalho vencedor foi 
realizado pela jovem Ângela 
Oliveira, que se inspirou na 
imagem institucional do Mu-
nicípio de Paredes, a cadeira, 
juntamente com os ícones 
“que conectam os jovens”, 
através dos símbolos das re-
des sociais.

Orçamento Participativo Jovem 
tem 10 mil euros para dinamizar a 
futura Casa da Juventude 
CONCURSO. Candidaturas podem ser apresentadas indivi-
dualmente ou em grupo. “O que eu quero na Casa da Juventude 
de Paredes”, é o tema em desafio.

António Orlando  | texto

U
m incêndio de-
flagrou na ma-
drugada de se-

gunda-feira, dia 16 de de-
z e m b r o  n u m a  p e q u e n a 
fábrica de polimentos de 
móveis, localizada na rua da 
Vila, em Lordelo, no conce-
lho de Paredes.

O sinistro causou danos 
avultados na estrutura da 
fábrica, localizada numa zo-
na habitacional. O alerta foi 
dado “pouco depois da 01h 
da madrugada e as opera-
ções de rescaldo prolonga-
ram-se até às cinco horas 
da manhã. 

No local estiveram os 

Bombeiros Voluntários de 
Lordelo, apoiados por ele-
mentos das corporações de 
Rebordosa, Paços Ferreira, 
Paredes e Baltar. A GNR to-
mou conta da ocorrência.

A origem do incêndio é 

desconhecida. A fábrica si-
tuava-se no rés-do-chão de 
um edifício que estava já 
parcialmente devoluto. A 
Proteção Civil  irá agora 
a v a l i a r  a  s e g u r a n ç a  d a 
estrutura.

António Orlando  | texto

Feliz Natal
e um

Feliz 2020
FOTO: PAULO PINHEIRO
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BALTAR  /  PAREDES    |    Telm.: 917 457 007

Feliz Natal e Feliz 2020

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193  |  4580-245 MADALENA - Paredes

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

paredes@solarsegura.com

TAPEÇARIAS
PAPEL DE PAREDE

TETOS FALSOS

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 180 - 4580 - 104 Paredes
Telf.: 255 776 196 • Fax.: 255 783 153 • Tlm.: 969 777 603

email: tapboneca@sapo.pt

DESDE 1979

VISITE-NOS

A Boneca deseja
a todos os

clientes e amigos um
Santo e Feliz Natal

e um
Próspero Ano Novo
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Feliz Natal 
e um santo Ano de 2020

O boi chegará 
a tempo do presépio?
Conto de Natal

O 
boi vai ao Presé-
pio. O boi é pa-
ciente e não tem 

pressa de chegar. Caminha e 
pára. Rumina e pára. Rumina 
erva e rumina distraídas né-
voas perdidas no caminho. 
Quando alguém passa muito 
rápido, o boi não se assusta. 
Nem fica agitado. Levanta a 
cabeça. Pára a ouvir a pressa 
de quem passa depressa. E pa-
rado, rumina.

O boi rumina erva, rumina 
névoas. Rumina pensamen-
tos. Muitos afirmam a pés jun-
tos que o boi não tem pensa-
mentos, mas devem estar en-
ganados. O boi vê. O boi ouve. 
O boi sente. O boi come erva, 
come feno. O boi rumina. O boi 
caminha lentamente. O boi 
pára a olhar. É quando pára a 
olhar que eu acho que ele pen-
sa. Pensa com os olhos para-
dos, a olhar. O olho do boi é um 
olho grande. E um olho grande 

vê muitas coisas. Como é que o 
boi não há-de pensar? Eu digo 
que pensa. Pensa o que vê. Ru-
mina o que olha. E caminha. De 
garfada em garfada, de névoa 
em névoa, de pensamento em 
pensamento.

Não se pense que por ser 
assim e não ter pressa, o boi 
não quer chegar ao Presépio. 
O boi quer olhar o Menino 
com os seus olhos grandes. 
Quer saudar o menino com a 
narina a mexer, a soltar bafo 
como uma máquina de fazer 
quentinho. Se o Presépio for 
para os que encurtam cami-
nho, então tirem o boi do Pre-
sépio porque não vai chegar a 
tempo. Se o Presépio for só 
para os muito ágeis, aí então 
não contem com o boi. Po-
nham lá a lebre ou a gazela. 
Mas o boi não.

O boi vê passar os pastores 
e os rebanhos. Rebanhos rui-
dosos, festivos. Vê passar os 

reis magos em montadas rápi-
das. Fica a olhar o burro no seu 
andar aos saltinhos. Depois de 
os ver passar, o boi fica parado 
a ruminar a distância. «Estou 
aqui no meio da distância. Sou 
como uma chuva que não quer 
chover?» E volta a pensar: 
«dentro da minha pele retesa-
da parece que não há nada. 
Sou um vazio que caminha?» 
Sente-se um despovoado, 
mais livre do que um deserto. 
«Se estou despovoado, a liber-
dade me há-de povoar».

Se calhar, quando chegar, o 
Menino já é grande e já aban-
donou o Presépio. Mas o boi 
continua a caminhar ao seu 
encontro, a comer feno en-
quanto olha, a olhar enquanto 
rumina. O boi não tem pressa. 
O boi  tem tempo.  O boi 
caminha.

in «O MENINO – 5 Histórias  
de Natal», Nuno Higino
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Deseja um Santo Natal e 
um Feliz Ano de 2020

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE PAREDES  /DEZ19

FUNDAÇÃO ALORD
Auditório
21 dez| 21h30 
Teatro - Circo | Histórias Suspensas 2.0 | Companhia Radar 360º  

Até 31 dez 
Exposição
Filigrana – Uma arte Ancestral Aberta ao Mundo
Organização ALORD  com o apoio CM Gondomar

Biblioteca 
Escritor do Mês  |  Joël Dicker

O Leituras Sugere… 
Temas Infantojuvenis  | O Segredo das Estrelas | Lídia Valadares

Cooperação 
Até 30 dez | 14h30
Atividades nas Férias de Natal | Artes Manuais, Cinema, Culinária

PAREDES
Até 31 dez 
Casa da Cultura  | Exposição Coletiva. 
António Monteiro;  Clarisse Campos;  Rafela Moreira e Diogo Melo

De 25 a 31 dez 
Loja Interativa de Turismo 

Exposição
A Arte de Trabalhar o Ferro  | Luís Daniel Almeida

A LORD RECOMENDA

LIVRO:
A VIDA QUANDO ERA 
NOSSA
AUTOR:
MARIAN IZAGUIRRE

"A Vida Quando era Nossa" é um tri-
buto à literatura, mas é sobretudo uma 
história de amizade entre duas mulhe-
res. Uma história que começa quando 
se abre um livro e que só termina quan-
do todas as pontas da narrativa se 
unem. «Tenho saudades do tempo em 
que a vida era nossa», diz Lola, a prota-
gonista do romance. Sente falta da sua 
vida, tão cheia de esperança, feita de li-
vros e conversas ao café, sestas ociosas 
e projetos de construir um país. A Espa-
nha que, passo a passo, aprendia as re-
gras da democracia. Mas, em 1936, 
chega um dia em que a vida se transfor-
ma em sobrevivência e agora, passados 
quinze anos, a única coisa que sobra é 
uma pequena livraria, meio escondida 
num dos bairros de Madrid, onde Lola e 
Matías, o marido, vendem romances e 
clássicos esquecidos. É nesse lugar mo-
desto que, em 1951, Lola conhece Ali-
ce, uma mulher que encontrou nos li-
vros uma razão para viver. Acompa-
nhamos a amizade entre as duas, atrás 
do balcão a lerem o mesmo livro juntas, 
e isso leva-nos atrás no tempo, à Lon-
dres do início do século XX, para conhe-
cermos uma menina que se perguntava 
quem seriam os seus pais…

A 
verdade sobre o caso 
Harry Quebert foi o seu 
segundo romance, com o 

qual arrecadou vários prémios: Prix 
de la Vocation Bleustein-Blanchet, o 
Grande Prémio do Romance da Aca-
demia Francesa, o Prémio Goncourt 
des Lycéens e o prémio da revista 
Lire para Melhor Romance em lín-
gua francesa. O seu primeiro roman-
ce, Os Últimos Dias dos Nossos Pais, 
venceu o Prémio dos Escritores de 
Genève. O Desaparecimento de 
Stephanie Mailer, o quarto roman-
ce, lançado há cerca de um ano, con-
firma a mestria de Dicker no género 
do mistério literário e o regresso ao 
crime e à Costa Leste dos Estados 
Unidos.   

Em O desaparecimento de Ste-
phanie Mailer, acompanhamos a vi-
da dos moradores de Orphea, uma 
pequena e pacata cidade balneária 

nos Hamptons. Na noite de estreia 
do primeiro Festival de Teatro da ci-
dade, em 1994, um crime terrível 
acontece: o governador e sua a famí-
lia são brutalmente assassinados, 
assim como outra moradora da re-
gião, testemunha do crime.

Vinte anos depois, Jesse Ro-
senberg, um dos policias responsá-
veis pela resolução do homicídio, 
está prestes a aposentar-se quando 
a jornalista Stephanie Mailer afirma 
que houve um gravíssimo erro na in-
vestigação. Poucos dias depois, ela 
desaparece misteriosamente.

Joël Dicker, 
o escritor do mês

António Orlando  | texto

LIVROS. Joël Dicker nasceu em Genève, Suíça, em 
1985 e é o escritor em destaque este mês na 
Biblioteca da Fundação A LORD. 

XXIII Aniversário da 
Fundação A LORD e XIX 
Aniversário da Biblioteca 
enchem Auditório

A Fundação A Lord celebrou no dia 
7 de dezembro, o 23º aniversário jun-
tamente com a Biblioteca A Lord que 
completou 19 anos de existência. As 
comemorações incluíram uma peça de 
teatro protagonizada por jovens e sé-
niores de Lordelo. Cerca de 40 "atores 
e atrizes" subiram ao palco do auditó-
rio da Fundação A Lord.  No final canta-
ram-se os parabéns na presença do Vi-
ce-Presidente da Câmara Municipal 

de Paredes, Francisco Leal, e da dire-
ção da Cooperativa A Lord. 
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ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

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

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
20.50 €

Leião Inteiro
80.00 €

Meio Leitão
45.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

Um Santo Natal e Feliz 2020

Desejamos a todos os cliente e amigos um Santo Natal e Feliz 2020

Feliz Natal e Feliz 2020

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Assembleia Municipal (2.ªparte)

Continuação…

D
a leitura dos Docu-
mentos Previsio-
nais da Câmara 

Municipal de Paredes, de-
corre uma previsão de um 
Orçamento de 61 milhões 
de euros, menor do que o 
anterior, de despesas de 
capital com previsão de va-
lores menores e despesas 
de aquisição de bens e ser-
viços com previsão igual-
mente de valores menores. 
Um maior realismo, o com-
bate ao empolamento 
orçamental.  
Entre os investimentos, es-
tão obras importantes com 
previsão e dotação para 
2020: Saneamento Básico 
do Sul do Concelho (a mais 
importante) – 500.000 eu-
ros por freguesia, com fun-
dos comunitários; Requali-
ficação das Escolas Básicas 
e Secundárias de Lordelo e 
Rebordosa  com fundos co-
munitários; Requalificação 
Escola Básica de Cristelo, 
Reabilitação Estádio Muni-
cipal das Laranjeiras; Re-
qualificação Pavilhão das 
Laranjeiras para Pavilhão 
Multiusos com fundos co-
munitários; Piscina ao Ar 
Livre e Bar de Apoio no Par-
que da Cidade; Aquisição 
do Edifício da Adega Coo-
perativa por 779 mil euros 
e construção de Auditório e 
Centro de Congressos; 
Passeios no valor de 4 mi-
lhões de euros em 2 anos; 

Passadiços na Senhora do 

Salto – Aguiar de Sousa; Pa-

vimentação da estrada de 

Terronhas e Bustelo, em 

Recarei; Requalificação do 

arraial do terreno do antigo 

campo de futebol do Alian-

ça de Gandra; Alargamento 

do Cemitério e Casa Mor-

tuária de Vilela; Aquisição 

de terrenos e ampliação do 

Cemitério e construção 

Casa Mortuária de Rebor-

dosa; Ligação Zona Indus-

trial  à A42 em Rebordosa; 

Requalificação do Lar Co-

mendador Pereira Inácio 

em Baltar; Conclusão da 

Casa Mortuária de Duas 

Igrejas e pavimentação da 

Avenida 13 de maio em 

Duas Igrejas; Pavimenta-

ções em Sobrosa; Pavimen-

tações e Parque de Lazer 

em Vandoma; Requalifica-

ção do Largo da Igreja de 

Louredo; Parque de Lazer 

de Cete; Cobertura do poli-

desportivo de Astromil. 

Para a CDU, são positivos 

mas limitados os propósi-

t o s  e n u n c i a d o s ;  e 

pergunta-se: 

Porque está ausente dos 

Documentos Previsionais a 

prometida requalificação 

da instalação da Comuni-

dade Cigana situada no 

Centro da Cidade? E o novo 

Canil Municipal? 

Para a CDU, são também 

controversos alguns pro-

pósitos enunciados (como 

o Centro de Congressos, e a 

Piscina ao Ar Livre)

Acompanharemos com 

atenção e sentido critico as 

transferências para as Jun-

tas de Freguesia, nas áreas 

da limpeza de ruas, no 

Apoio a Associações, no 

Apoio Social, na política de 

Bolsas de Estudo, na capta-

ção de investimento priva-

do a instalar no território. 

Assistimos com alguma 

perplexidade à certeza 

anunciada de já estarem 

assegurados financiamen-

tos comunitários em proje-

tos de mais de 15 milhões 

de euros, o que não deixa 

de ser um valor muito ex-

pressivo, o futuro confir-

mará ou não essa expetati-

va positiva. 

Neste contexto e com os 

dados obtidos, a CDU vo-

tou a favor os Documentos 

Previsionais propostos.

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.

T
empos de apresentação de or-
çamento, quer seja de Estado 
ou Municipal, são tempos de 

discussão política de opções e orien-
tações nas escolhas feitas para o País 
e, também para o Município, tempos 
de vaticinar o que aí vem em 2020. É 
por isso normal que as estratégias 
dos partidos se confrontem com as 
reivindicações dos sindicatos, das 
oposições, dos partidos pequenos ou 
até dos presidentes de junta (olhan-
do numa perspetiva mais local). É as-
sim que se fazem ajustes em demo-
cracia  que permitam resolver 
assimetrias.
Facto é, que o mais comum na execu-
ção orçamental (quando se analisa o 
resultado do orçamento) pouco te-
nha a haver com aquilo que é prepa-
rado pelas finanças no ano anterior. 
Falhas no déficit, execução abaixo do 
previsto, despesa inesperada, são 
recorrentes análises feitas no final 

do ano a demonstrar quanto ao lado 
ficou a preparação realizada. Supe-
rávite, como se vaticina este ano (na 
execução orçamental do Governo) é 
mesmo uma surpresa que até pode-
ria ser boa (para saldarmos a dívida 
internacional), não fosse o mau gosto 
de estar a subir o nível de cobrança 
de impostos aos portugueses acima 
daquilo que foi cobrado durante o 
tempo da troika e dos orçamentos de 
Passos Coelho.
A partir daqui vale a pena também 
olhar a realidade municipal, porque 
ouvir falar em perda de receita de 
dois milhões de euros, no IMI, é no 
mínimo, nem fazer as contas do ano 
anterior em que a taxa desceu 
0,045% e a receita caiu menos de 
cem mil euros. Também ouvir falar 
em descida do Passivo Municipal ao 
cabo de 2 anos de mandato como se 
de um milagre se tratasse, quando há 
dois anos, na entrada em funções, se 
anunciava um nível de endividamen-
to dos maiores do país. Certamente, 
nem a Câmara dirigiu 100% do seu 
orçamento para eliminar o Passivo, 
nem o Passivo se eliminou por ele 
próprio! Depois, nos investimentos 
prometidos com apoio dos fundos 
comunitários e do Governo, agora é a 
vez da recuperação da Adega Coo-
perativa para Auditório Municipal e 
a ampliação do Tribunal de Paredes. 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

PSD precisa-se!

mariocamilomota@gmail.com

A 
célebre frase “conhece-te 
a ti mesmo”, demonstra a 
convicção de Sócrates, no 

investimento da liberdade indivi-

dual. Foi um dos primeiros filóso-

fos a procurar definir o conceito 

de liberdade e para o qual “o ho-

mem livre é aquele que consegue 

dominar os seus sentimentos, 

seus pensamentos, a si próprio”. 

Para Sócrates “a escravidão é 

marcada pelo facto do Homem 

deixar que as paixões o contro-

lem”. A palavra-chave para a con-

cretização da liberdade é o auto-

VERGONHA!
Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt
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Tlf.: 2555 782 178

Um Natal Feliz e um próspero ano de 2020

A NORTCAR deseja um Santo e Feliz Natal 
e um Próspero Ano de 2020 a todos os clientes e amigos

RICARDO BRUNO SANTOS UNIPESSOAL, LDA
Rua de Perrace

4580-594 Mouriz Paredes
TELF :224156262  // TLM:917145655

Festas Felizes

psilvaparedes@gmail.com

Aproveitar para  
celebrar e recuperar

M
a i s  u m  a n o 
prestes a fin-
dar,  tal  como 

anteriores, foi um ano não 

apenas feito do somatório 

de dias, semanas e meses, 

foi feito essencialmente 

de momentos (nestas al-

turas recordemos apenas 

os bons), de atitudes, de 

reflexões e certamente de 

muitas realizações, foi um 

ano de trabalho para que o 

mesmo não fosse apenas 

mais um número, foi um 

ano onde trabalhamos pa-

ra chegar às pessoas, para 

perceber e contentar as 

suas expectativas e so-

nhos. Foi um ano de dedi-

cação, pois sem a mesma e 

sem a participação de to-

dos, nós não estaríamos 

no lugar em que estamos, 

este foi o ano de elabora-

ção de um conjunto de 

grandes projetos que ve-

rão a luz em 2020, um ano 

de pequenas mas valiosas 

conquistas.

Nesta quadra especial, 

mais do que desejar a to-

dos as merecidas Boas 

Festas,  resta também 

agradecer a forma e o em-

penho em ajudar a crescer 

e fazer crescer o nosso 

Concelho. Agora é hora de 

começar a contar os dias 

para começar um novo 

ano e esperar que o mes-

mo seja mais que um virar 

de página do calendário, 

que 2020 traga o arran-

que de uma nova era para 

o Município de Paredes.

Com um novo ano a es-

preitar é preciso acreditar 

que o amanhã vai ser me-

lhor que o ontem, e que o 

hoje. Mas também é preci-

so saber valorizar cada 

instante da vida que pas-

sou, saber tirar lições do 

passado e fazer do pre-

sente a nossa maior meta 

e o nosso maior bem.

Devemos aproveitar esta 

época festiva para cele-

brar, sem dúvida, e apro-

veitar a mesma para recu-

perar o fôlego para come-

çar o ano que se aproxima 

com muito mais energia e 

entusiasmo. É hora de 

construir uma check-list 

de objetivos e desejos pa-

ra o ano que vem aí.

Que o Ano Novo traga 

muito mais que bons ven-

tos, alegrias e sucesso pa-

ra todos nós. Vamos todos 

trabalhar para que 2020, 

seja o ano da afirmação do 

nosso Concelho.

B o a s  Fe s t a s  p a ra  t o -

dos(as)e um excelente 

Ano Novo!

Por
PAULO
SILVA
Professor

Se no caso do Tribunal ainda há cerca 
de um ano a Ministra da Justiça assi-
nava um protocolo com a promessa 
de obra concluída em 2019, no caso 
do edifício da Adega a promessa é 
que as obras começam já a seguir, e 
nos dois casos acabaram os proble-
mas do executivo com obras mega-
lómanas e também a sua veia demo-
crática de dar a conhecer os projetos, 
a sua finalidade e envolvência com os 
Paredenses…
Vale a pena olhar, também, para a po-
sição dos presidentes de junta, que 
sendo alinhados com o PS ou sendo 
da oposição, no final do dia terão de 
governar também a sua freguesia 
com recurso aos apoios que recebem 
do executivo municipal decorrentes 
de um orçamento em que também 
têm de votar.
Assim, contas feitas, Orçamento 
Municipal aprovado. E assim será 
também o Orçamento de Estado! 
Quer seja para executar ou não!  O 
facto é que as maiorias permitem go-
vernar. Neste caso, em 2019, o Parti-
do Socialista governa no País e no 
Município com uma maioria que per-
mite a gestão das prioridades que 
bem conhecemos com penalização 
das pessoas em impostos e uma co-
municação forte a ocupar o espaço 
de notícias.
Então, esse instrumento fundamen-
tal de governação que é a maioria 
torna-se tão mais útil e importante 
quanto melhor reflita aquilo que é a 

vontade das pessoas – para que haja 
democracia. 
Para isso é necessário, das duas uma: 
ou que todos votem e participem nas 
eleições ou então que as oposições 
funcionem para que exista diversida-
de e equilíbrio nas opções políticas 
que são tomadas. 
Se se compararem resultados de vo-
tações nos últimos trinta anos verifi-
ca-se que em 1991, PSD e PS tiveram 
4,5 milhões de votos em conjunto, 
que correspondia a 54% dos eleito-
res inscritos, já em 2019, os mesmos 
partidos reuniram 3,3 milhões de 
votos, equivalente a 30% dos inscri-
tos. Os dois partidos, que atualmen-
te valem 81% dos deputados no par-
lamento, perderam 1,2 milhões de 
votos e baixaram a sua representati-
vidade em 24%. Sabemos também 
que um deputado do PSD ou do PS 
vale muito menos votos do que um 
deputado dos outros partidos, pelo 
método de Hondt. Por isso, o atual 
domínio representativo do PS e do 
PSD depende sobretudo da absten-
ção eleitoral; isto é, dos cidadãos de-
cecionados que deixam de votar, por 
falta de opções em que verdadeira-
mente acreditem.
Voltando aos Orçamentos … saben-
do que esta democracia é refém da 
abstenção não é difícil concluir sobre 
a necessidade urgente de uma oposi-
ção forte, credível e com capacidade 
de inovar nas soluções. Mais PSD 
precisa-se!

VERGONHA! domínio. Ou seja, se se for livre a domi-
nar os pensamentos, a expressão agirá 
em conformidade, sendo também ela 
livre. 
O conceito de liberdade de expressão 
traduz-se no princípio de que é essencial 
na construção de uma sociedade demo-
crática e igualitária, na sua dimensão in-
dividual e coletiva.
No sentido de que todos os indivíduos 
têm o direito de procurar divulgar ou re-
ceber ideias e informações. 
John Gray, filósofo britânico, refere que 
“continuamos a sonhar com um sistema 
universal, seja ele comunista, anarquis-
ta, neoliberal ou positivista, e depara-

mo-nos com uma ilusão. Nos séculos XIX 
e XX, e nas primeiras décadas do século 
XXI, nenhum desses sonhos demonstrou 
qualquer sinal de estar mais próximo da 
realidade, mas, mesmo assim, estes so-
nhos são constantemente renovados e, 
muitas vezes, são renovados de forma 
violenta.” 
John Gray acrescenta que “a violência 
desse sonho da unidade, da harmonia, da 
civilização única, teve diversas formas 
no século XX: tivemos formas violentas 
no leninismo, bolchevismo, estalinismo, 
no trotskismo e no maoísmo. Todos eram 
formas de violência organizada. Também 
tivemos o nazismo, o fascismo e mais re-

centemente, projetos neoconservado-
res de mudanças de regime”. 
Segundo este filósofo fica-nos uma con-
vicção: há uma violência inerente aos 
conceitos de liberdade de pensamento e 
expressão, porque estes existem, por 
oposição.
Falamos de liberdades inerentes à pró-
pria condição humana. 
Direitos que são independentes das di-
ferenças culturais, religiosas, políticas, 
sociais e de quaisquer outros aspetos, 
visto pertencerem a todos os indivíduos 
igualmente, devendo ser garantidos pa-
ra assegurar a condição das pessoas co-
mo seres humanos. 

Em Portugal, como em muitos outros 
países que viveram décadas em ditadura 
política, o elemento castrador continua 
perigosamente omnipresente. 
Há um fantasma que se esconde no pu-
dor ou medo que assombra as liberdades 
individuais, impedindo-nos de ser, de 
facto, livres. 
A verdade é que ainda há muito caminho 
a percorrer para alcançarmos as liberda-
des fundamentais de forma plena e ati-
tudes como a do Presidente da Assem-
bleia da República, em nada contribuem 
para que se atinja esse objetivo.
Foi triste, muito triste, se não mesmo, 
vergonhoso!
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FALECEU

JOÃO ADÉRITO ALVES NOGUEIRA
Faleceu no dia 15 de dezembro com 76 anos. Era natural 
de Cete-Paredes e residente na Rua da Igreja Velha, nº. 
11, 2º esq., Paredes. Em viúvo de Alzira de Magalhães 
Pinto.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e funeral ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, segunda-feira, dia 23 de dezembro, às 19:30 horas no 
Mosteiro de Cete, Paredes, agradecendo, também desde já a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

PAREDES

FALECEU

MARIA ÂNGELA PINHO DO VALE
Faleceu no dia 11 de dezembro com 90 anos. Era natural 
de Paços de Ferreira e residente na Rua Folhedo, nº. 30, 
Lordelo, Paredes.  Era viúva de Salvador Gonçalves.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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

JOAQUIM LEAL DE BARROS
Faleceu no dia 16 de dezembro com 56 anos. Era natural 
de Lordelo-Paredes e residente na Rua Rampa do 
Mariano, nº. 66, Lordelo, Paredes. Era casado com Maria 
Filomena Moreira dos Santos.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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 involuntaria-
mente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, domingo, 
dia 22 de dezembro, às 11 horas na Igreja Paroquial de Lordelo, Paredes, 
agradecendo, também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA CECÍLIA BARBOSA 
DE OLIVEIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 14 de dezembro com 58 anos. Era natural 
de Lordelo-Paredes e residente na Trav. do Reina, nº. 

122, Lordelo, Paredes. Era casada com Fernando Jorge da Silva Ribeiro.
AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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, sex-
ta-feira, dia 20 de dezembro, às 19:30 horas na Igreja de Lordelo, Paredes, 
agradecendo, também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MANUEL PEREIRA ALVES
Faleceu no dia 11 de dezembro com 80 anos (Em França)
Era natural de Figueiró-Paços de Ferreira e residente 
na Rua de Novelhe, nº. 115, Santiago de Subarrifana, 

Penafiel.		Era	casado	com	Rosa	Moreira	Marujo.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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 
SANTIAGO DE SUBARRIFANA/PENAFIEL

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
SEQUEIRA DA COSTA MOTA
Faleceu no dia 10 de dezembro com 65 anos. Era natural 
de Castelões de Cepeda-Paredes e residente na Rua 

Marginal do Rio de Sousa, nº. 161, Paredes.  Era casada com Ernesto 
Moreira Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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  

CASTELÕES DE CEPEDA/PAREDES

FALECEU

ARNALDO AUGUSTO NUNES DA SILVA
Faleceu no dia 11 de dezembro com 91 anos. Era natural de 
Cristelo-Paredes e residente na Rua Central de Peneirada, 
nº. 13, Mouriz, Paredes.  Em viúvo de Maria Adelina Teixeira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impossibilida-
de de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral ou que de outro modo lhes manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.  
Comunicam que as missas de 7º dia, serão celebradas, sexta-feira, dia 20, às 19 
horas na Igreja Paroquial de Vila Cova de Carros e sábado, dia 21 de dezembro 
às 17:30 horas na Igreja Paroquial de Mouriz, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

MOURIZ / PAREDES

FALECEU

ANGELINA DOS SANTOS DIAS
Faleceu no dia 17 de dezembro com 84 anos. Era natural de 
Vandoma-Paredes e residente na Rua Santa Eulália, nº. 170, 
Vandoma, Paredes.  Era viúva de Augusto Moreira de Freitas.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e funeral ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, domingo, dia 22 de dezembro, às 10 horas na Igreja 
Paroquial de Vandoma, Paredes, agradecendo, também desde já a todos 
os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

ADÍLIA DELFINA MEIRELES  
RUÃO CORREIA PINTO
Faleceu no dia 5 de dezembro com 81 anos.  
Era natural de Sobrosa-Paredes e residente na Rua Ber-

nardo Sequeira, nº.215, 1º centro, Braga.  Era viúva de Horácio Augusto 
Correia Pinto.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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

BRAGA

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

MARIA AMÉLIA DE SOUSA NEVES
Faleceu no dia 6 de dezembro com 94 anos. Era natural 
de Lordelo-Paredes e residente na Rua da Igreja, nº. 150, 
Lordelo, Paredes.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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

EMÍLIA FERREIRA DA COSTA RIOS
Faleceu no dia 14 de dezembro com 82 anos. Era natural 
de Lordelo-Paredes e residente na Rua Santa Tecla, nº. 457, 
Lordelo, Paredes.  Em casada com Mário da Silva Mota.
AGRADECIMENTO

Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e funeral ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, sexta-feira, dia 20 de dezembro, às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já a todos 
os que participarem nesta eucaristia.
A FAMÍLIA

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

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

Feliz Natal e um Santo Ano Novo
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

MARIA EMÍLIA  
ROSA FERREIRA DE BRITO
Faleceu no dia 5 de dezembro com 74 anos. Era natural 
de Duas Igrejas-Paredes e residente na Trav. da Aldeia 

Nova, nº. 3, Duas Igrejas, Paredes.  Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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

ANTÓNIO MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 13 de dezembro com 88 anos. Era natural 
de	Valvedre	–	Penafiel	e	residente	na	Rua	Monte	da	
Estação, nº. 26, Paredes. Era viúvo de Maria Teresa 

Ferreira Soares da Silva.  

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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

PATRICE MONTILLARD
Faleceu no dia 11 de dezembro com 68 anos. Era natural 
de França e residente Estrada Nacional, nº. 4421(Edifí-
cio Batalha), Lordelo, Paredes.  Era casado com Maria 

Fernanda Dias da Silva Barbosa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA DE SOUSA RODRIGUES
Faleceu no dia 16 de dezembro com 84 anos. Era natural 
e residente em Louredo, Paredes. Era viúva de José 
Ribeiro 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, pedindo des-
culpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a 
missa de 7º dia, será celebrada segunda-feira, dia 23 de dezembro, pelas 
19:30 horas na Igreja Paroquial de Louredo, 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
LOUREDO/PAREDES

FALECEU

MARIA JOANA CARNEIRO
Faleceu no dia 11 de dezembro com 83 anos. Era natural 
de Pena Maior-Paços de Ferreira e residente na Rua 
dos Combatentes, nº. 82, Lordelo, Paredes. Era viúva de 

Manuel da Silva Pacheco.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA ADÍLIA FERREIRA  
DA ROCHA MOREIRA
Faleceu no dia 16 de dezembro com 87 anos. Era natural 
de Cete – Paredes e residente na Rua Monte Franco, nº. 

88, Cete, Paredes. Era viúva de Agostinho Vieira da Silva.  

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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

CETE/PAREDES

FALECEU

RICARDO AUGUSTO 
TEIXEIRA ALVES
Faleceu no dia 10 de dezembro com 51 anos. Era natural 
de Caíde de Rei-Lousada e residente na Rua do Alto de 

Trigueira, nº. 455, Baltar, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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

MARIA MARGARIDA FERREIRA 
DE SOUSA PINHEIRO CABRAL
Faleceu no dia 17 de novembro com 95 anos. Era natural 
de	Penafiel	e	residente	na	Rua	Serpa	Pinto,	nº.	126,	1º	

esq., Paredes. Era viúva de Carlos da Silva Cabral.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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 GOMES DA ROCHA
Faleceu no dia 6 de dezembro com 52 anos. Era natural 
de	Urrô-Penafiel	e	residente	na	Rua	do	Sergial, 
nº. 118, Baltar, Paredes. Era divorciado.

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

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. Sede: Rua Tratado 

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

Tlm. 963 313 313

BALTAR / PAREDES

FALECEU

MARIA ROSA LUÍSA DE ALMEIDA
Faleceu no dia 6 de dezembro com 90 anos. Era natural 
de Vandoma-Paredes e residente na Rua Laurinda dos 
Santos, nº. 23, Vandoma, Paredes. Era viúva de Joaquim 

Coelho da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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

MARIA DIAS 
(MARIA DO HILÁRIO)
Faleceu no dia 7 de dezembro com 94 anos. Era natural 
de Lordelo-Paredes e residente na Trav. do Hilário, nº. 

31, Lordelo, Paredes.  Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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

MANUEL RIBEIRO
Faleceu no dia 7 de dezembro com 87 anos.  Era natural 
de Casais-Lousada e residente em Gondalães, Paredes.  
Era viúvo de Justina da Silva Gomes.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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

GONDALÃES/PAREDES
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