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Paredes vai “discutir” com cinco 
municípios 1,6 milhões de euros 
de fundos para saneamento

Câmara disponível para desembolsar 22,5 milhões de euros para acabar com a concessão da Be Water

PSD diz que Câmara quer premiar a Be Water por incumprimento do contrato //  SOCIEDADE PÁGS.4 E 5

Aguiar de Sousa Aguiar de Sousa 
sede da Brigada sede da Brigada 
de Sapadores de Sapadores 
Florestais das Florestais das 
Serras do PortoSerras do Porto
//  SOCIEDADE PÁG.9

Paredes tem  
a abóbora  
"mais bonita" e o 
"maior tomate"

//  SOCIEDADE PÁG.8

Paredes  Paredes  
contagiado pelo contagiado pelo 
aumento no país aumento no país 
do número de do número de 
casos de covidcasos de covid  

//  SOCIEDADE PÁG.6

Parque Urbano Parque Urbano 
de Cête chegou de Cête chegou 

no último no último 
dia do verãodia do verão

Sintético de Baltar Sintético de Baltar 
finalmente inauguradofinalmente inaugurado

//  SOCIEDADE PÁGS.10 E 11

ENTREVISTA - MAURÍCIO REIS

Atirador desportivo de 
Paredes sagra-se campeão 
nacional na Divisão Standard   
//  DESTAQUE PÁGS.12 E 13

Terra Queimada este fim de 
semana em Aguiar de Sousa, 
Recarei e Lomba (Gondomar)l   
//  CULTURA PÁG.20
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Os caminhos da vida às vezes são lineares, 
outras vezes dão grandes voltas até se chegar 
a um estado de realização pessoal e felicidade. 
Ninguém consegue perceber como isso acon-
tece. Dou como exemplo alguém que nasceu 
numa cidade do continente Africano, migrou 
em criança para uma aldeia na Europa, estu-
dou na capital do país e acabou por encontrar 
outra terra onde criou raízes e viveu feliz. Dis-
so vou dar conta ao prestar tributo ao Dr. An-
tónio Monteiro do Amaral, figura marcante 
em Paredes, como homem e como Veterinário. 
Nasceu em 1914, na Paróquia de Nossa Sr.ª 
dos Remédios, em Luanda, filho de um casal 
originário do concelho de Pinhel. Face a difi-
culdades diversas e tensões criadas pela Iª 
Guerra Mundial, é trazido em 1918 para uma 
aldeia de origem medieval, Atalaia, no conce-
lho de Pinhel. Aí viveu a sua meninice, em casa 
de familiares. Chegada a idade escolar, foi le-
vado para o Porto, para estudar no Grande 
Colégio Universal. Anos mais tarde, ingressou 
na Escola Veterinária, em Lisboa, onde con-

cluiu o curso de Medicina Veteriná-
ria e participou na criação da equipa 
de râguebi, nos anos de 1936-1937, 
tendo sido atleta até á licenciatura. 
Findo o curso, estagiou no Mata-
douro Municipal de Lisboa, com ele-
vada classificação, que lhe permitiu 
ser nomeado como Veterinário nos 
Concelhos de Paços de Ferreira e de 
Paredes, mais perto da sua terra de criação. 
Eram tempos difíceis em termos sociais e eco-
nómicos, devido à Guerra de Espanha, logo 
seguida pela IIª Guerra Mundial. Alguns opor-
tunistas aproveitavam-se das necessidades e 
procura de bens alimentares para vender car-
ne com tuberculose e outras doenças, com 
evidente perigo para a saúde pública e fonte 
de enriquecimento ilícito. O Dr. Amaral, deter-
minado na vigilância da saúde pública e intole-
rante com quem transgredia, lutou e conse-
guiu pôr termo a esse problema, conquistando 
a simpatia, a amizade e a admiração dos ta-
lhantes honestos. Não foi fácil, com dois con-

celhos sob o seu controlo, mas 
com tenacidade tornou-se co-
nhecido e respeitado pelo público 
em geral. Tomou Paredes como 
terra de adoção, onde conheceu a 
sua amada, a Profª Berta da Con-
ceição Pereira, com quem casou e 
com quem teve cinco filhos: os 
Srs. Armando Amaral, Carlos 

Amaral, Dr. Daniel Amaral, Profª Fátima Ama-
ral e António Amaral. O Dr. António Amaral, 
não se isolou na sua profissão, que exercia com 
rigor e dedicação, sendo muito solicitado, mas 
também se envolveu socialmente. Sócio nº 19 
do União Sport Clube de Paredes, foi Presi-
dente da Assembleia Geral e Diretor. Como 
irmão da Santa Casa da Misericórdia de Pare-
des, foi Mesário e fez parte da gestão do seu 
Hospital em tempos difíceis. Foi também 
membro da Assembleia Sportiva de Paredes. 
Tinha a família, a profissão e Paredes como 
seus amores. Partiu em 1993 e deixou enorme 
vazio entre todos os que o conheciam.

António Monteiro do Amaral (Médico Veterinário)

A
gora nos novos tempos do 
Covid, anda toda a gente a 
questionar-se porque é que 

é proibido às pessoas ir aos estádios pa-
ra ver futebol.

E quem fala em estádios e de futebol, 
podia falar de pavilhões e hóquei em pa-
tins, piscina e natação, ruas e ciclismo, e 
tudo o mas que é atividade física e de 
lazer mais ou menos oficial, e que ainda 
conseguia arrastar alguns para fora de 
sua casa e, sobretudo de cima do seu 
sofá.

A questão é pertinente e merece dis-
cussão. E apesar das similitudes com a 
questão dos estádios vazios na época 
pré-covid, é mais importante do que tal 
problemática se saber se os estádios 
estavam vazios por serem excessiva-
mente grandes, ou ser o futebol pouco 
atrativo para as pessoas atendendo ao 

preço exigido pelo bilhete para entrar 
e m  t ã o ,  m u i t a s  v e z e s ,  p o b r e 
espetáculo.

Agora valem os argumentos de defe-
sa da saúde pública e são avassalado-
res: As tribos do futebol são uma cam-
bada de energúmenos que aos pinchos 
nos estádios se abraçam alarvemente e 
sem noção ou consciência, ao gordo 
anafado da esquerda ou à loira mamuda 
da direita (se bem que esta prefira mos-
trar-se nas redes sociais) como sinal de 
regozijo por a sua equipa ter marcado 
um golo, ou de pesar e lamento por te-
rem sofrido um (a loira em ambas as 
ocasiões).

Isto quando, tais tribos, não andam à 
pancada umas com as outras simples-
mente porque sim, ou ainda mais estu-
pidamente, porque usam camisolas de 
cores diferentes.

Assim, a saúde pública, dos seus au-
tocráticos cadeirões, em acutilantes 
conferências de imprensa, ao impedir 
os adeptos de se juntar nos estádios (e 
antros semelhantes) cumprem majes-
taticamente a sua missão suprema de 
conduzir em rebanho a imbecilidade 
universal cujo expoente máximo é o fu-

tebol. Proibir as pessoas de ir aos está-

dios é a emanação máxima da autorida-

de e da sua sabedoria que assim se faz 

obedecer através da proibição e da res-

trição sem qualquer outro tipo de estra-

tégia ou solução.

Ate porque todos os que têm fome 

de bola, seja boa ou má bola, podem de-

la usufruir através dos canais de televi-

são, pagos a peso de ouro, e que da mes-

ma forma retribuem regressivamente, 

alimentando assim um negócio bem 

maior e mais lucrativo dos que os sim-

ples bilhetes  que o vulgar adepto do 

Imperial Sobreirense ou do CDC Sobro-

sa teria de comprar, se não forem grátis, 

para ver o clube e os rapazes da sua ter-

ra a jogar à bola, ainda que fosse qua-

drada, numa boa tarde domingueira.

Ou então os que não tiverem dinhei-

ro para vem entre-portas os canais de 

desporto pagos, sempre poderão ir ver 

os jogos ao café, assim se salvaguardan-

do o monopólio televisivo, porque aí, os 

abraços que derem em alegre confra-

ternização pela vitória do seu clube são 

insuscetíveis de transmitir Covid.

Por
VASCO RIBEIRO

EDITORIAL

Os estádio sem gente

Nos dias que correm, a doença 
oncológica entra pelas nossas 
vidas sem pedir licença. São mui-
tas as pessoas que todos os dias 
se vêm perante um diagnóstico, 
seja seu, de um familiar, de um 
amigo ou até de um vizinho. São 
muitas as pessoas que, todos os 
dias, se encontram diante do 
abismo que surge quando ou-
vem a palavra «cancro». Mas 
cancro não tem que significar 
abismo, não tem que ser sinóni-
mo de sentença, como algumas 
vezes ouvi dizer na primeira 
pessoa.  
Enquanto psicóloga, luto por 
desmistificar esta palavra que 
tanto medo traz à vida das pes-
soas. Medo de todas as incerte-
zas que o diagnóstico lhes traz, 
do sofrimento e mal-estar que 
advêm dos tratamentos, medo 
de não saber como ajudar quem 
se encontra a passar pela 
situação. 
Não raras vezes me questionam 
sobre o que dizer (ou não dizer), o 
que fazer ou como agir. Ninguém 
está preparado para ver quem 
ama sofrer; e este é também um 
caminho que os familiares e ami-
gos de quem está doente têm 
que percorrer: um caminho que 
os obriga a procurar diariamente 
um equilíbrio entre o cuidar do 
outro e o cuidar de si próprios.   A 
verdade é que não existe uma 
fórmula exata sobre como ajudar 
alguém a lidar com o sofrimento, 
porque cada ser humano é um 
ser individual e, como tal, cada 
sofrimento é único! Devemos, 
então, estar atentos aos peque-
nos sinais, sendo fundamental 
respeitar os silêncios, o espaço e 
o tempo de cada um.  No entanto, 
gerir isto exige um esforço emo-
cional muito grande por parte 
dos cuidadores, podendo estes 
sentir um nível de ansiedade 
muito semelhante à dos doentes. 
Encontrar um equilíbrio não é 
fácil, mas é possível quando inte-
riorizamos que para estarmos 
disponíveis emocionalmente 
para cuidar do outro, precisamos 
de cuidar de nós também. Procu-
rar ajuda psicológica não é sinal 
de fraqueza. Não desvalorize o 
seu sofrimento!

Uma mensagem 
para os 
cuidadores

MÁRCIA MEIRELES
PSICOLOGA NA CLÍNICA ANA SILVA
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
tel. 255 073 270
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A
lexandre Almei-
da anunciou, no 
dia 11 de setem-

bro, que a Câmara Munici-
pal, presidida por si, vai res-
gatar a concessão de Água 
e Saneamento à empresa 
Be Water.

O anúncio acabou por 
causar alguma surpresa, 
atendendo a que o presi-
dente da câmara municipal 
de Paredes tinha dito, repe-
tidamente, que já tinha al-
cançado um princípio de 
acordo com a Be Water pa-
ra renegociação da conces-
são e que apenas aguardava 
pelo parecer da Entidade 
Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR). 
Confrontando com a ques-
tão pelo Progresso de Pare-
des, o autarca admitiu que 
“houve avanços e recuos” e 
que a negociação teve rotu-
ra quando a BE Water “exi-
giu que o tarifário fosse au-
mentado se a câmara pre-
tendesse que a empresa 

investisse mais que os 2,5 
milhões de euros na expan-
são das redes”. A atualiza-
ção do tarifário, segundo 
Alexandre Almeida, teria 
de incluir “6,5% da taxa de 
inflação desde 2015, algo 
que para o município é ina-
ceitável”, disse. 

Deste modo o presiden-
te de Câmara pretende pas-
sar para a alçada da Autar-
quia a gestão e expansão 
das redes de água e sanea-
mento, algo que a conces-
sionária não fez ao ritmo 
minimamente razoável no 
entender do Município. 
Atualmente, a rede de sa-
neamento não cobre se-
quer metade do território 
do concelho de Paredes.

Para a câmara se apode-
rar do serviço, no mínimo, 
vai ter que pagar à Be Wa-
ter uma indemnização de 
21 milhões de euros por 
quebra do contrato, a que 
acresce 1,5 milhões de eu-
ros para o reequilíbrio eco-
nómico e financeiro da con-
cessão, o que perfaz uma 
fatura de 22,5 milhões, ex-

plicou o autarca em confe-
rência de imprensa. Segun-
do o Alexandre Almeida, 
“há instituições financeiras 
disponíveis para fazer o fi-
nanciamento [empréstimo 
necessário] da operação em 
condições favoráveis” aos 
cofres do Município.

Cabe agora à Be Water 
decidir se aceita o valor 
proposto pela câmara para 
libertar a concessão. Caso 
não aceite, é possível que o 
assunto passe para a esfera 
judicial. Almeida considera, 
no entanto, que está bem 
escudado juridicamente 
para avançar com a propos-

ta. “No articulado do con-
trato está prevista a hipóte-
se de resgate da conces-
são”, lembrou.

Uma vez consumado o 
fim da concessão, a câmara 
avançará para a reativação 
do SMAS -Serviços Munici-
palizados de Água e Sanea-
mento, “que terá uma equi-
pa operacional que ultra-
p a s s a r á  a  c e n t e n a  d e 
funcionários”, explicou Ale-
xandre Almeida. A atual 
equipa da Be Water fica-se 
p e l a s  o i t o  d e z e n a s  d e 
funcionários.

A proposta do resgate já 
foi aprovada por maioria 

em reunião do Executivo 
Municipal.  O PSD votou 
contra. Os argumentos dos 
vereadores do PSD foram 
reafirmados publicamente 
p e l a  C o m i s s ã o  Po l í t i c a 
Concelhia (ver texto ao la-
do). A aprovação do resgate 

carece ainda do sim da As-
sembleia Municipal, o que 
deverá acontecer na sessão 
agendada para a noite des-
ta sexta-feira, dia, 25 de se-
tembro, que decorrerá no 
p a v i l h ã o  d a  E B 2 , 3  d e 
Paredes.

Câmara disponível para desembolsar 
22,5 milhões de euros para acabar 
com a concessão da Be Water

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto

PSD diz que Câmara quer premiar  
a Be Water por incumprimento do contrato

O PSD acusou a Câmara 
Municipal de Paredes, geri-
da pelo PS, de se estar a 
preparar para dar de mão 
beijada 22,5 milhões de eu-
ros à Be Water pelo regaste 
da concessão “para escon-
d e r  a  f r a q u e z a s  d o 
mandato”.

“Se somar este valor de 
22, 5 milhões do resgate, aos 
31 milhões de euros do in-
vestimento em falta da BE 

Water, estamos a falar de um 
custo para o bolso dos pare-
denses superior a 50 milhões 
de euros”, argumentou Ri-
cardo Sousa, presidente da 
Comissão Política Concelhia 
do PSD de Paredes, em con-
ferência de Imprensa reali-
zada na sede do partido.

No entender do líder dos 
social democratas, a resci-
são unilateral do contrato 
sairía “mais barata ao bolso 
dos munícipes. Para a Be 
Water nem mais um cênti-
mo! Há legitimidade para 

se avançar com a rescisão 
unilateral da concessão por 
incumprimento do contra-
to devido à falta de investi-
mento da concessionária”, 
disse Ricardo Sousa.

Numa coisa o social de-
mocrata está de acordo 
com a gestão municipal dos 
socialistas que no dia 11 
anunciaram a resgate da 
concessão: após o fim da 
concessão a Câmara deve 
reativar os Serviços Muni-
cipalizados de Água e Sa-
neamento (SMAS). “Há pri-

vatizações sou contra, esta 
é uma delas”, justificou Ri-
cardo Sousa.

Queixa IGF
Na mesma conferência 

de imprensa, Ricardo Sousa 
anunciou que o PSD fez 
uma queixa ao Instituto Ge-
ral de Finanças (IGF) contra 
o executivo de Alexandre 
Almeida devido à derrapa-
gem de 330 mil euros nas 
obras de construção dos 
acessos da zona Industrial 
de Rebordosa à A-41.  O 

PSD argumenta que houve 
uma violação do código dos 
contratos públicos.

A Câmara de Paredes 
(PS) nega que a ligação da 
zona industrial de Rebor-
dosa à A41 tenha custado 
mais 330 mil euros que o 
previsto.

Segundo a autarquia, fo-
ram lançadas mais duas em-
preitadas, uma que previa a 
ligação entre a rua da Fonte 
Bolida e avenida da Zona In-
dustrial de Rebordosa, no 
valor de 149 mil euros, e ou-

tra de execução de infraes-
truturas na Zona Industrial 
de Rebordosa/Gandra, no 
valor de 148 mil euros. “O 
que o PSD está a fazer de 
uma forma demagógica, para 
tentar denegrir a imagem 
deste Executivo, é somar o 
valor destas três empreita-
das, que são trabalhos distin-
tos, dizendo que a obra ini-
cial sofreu uma derrapagem. 
Todas estas empreitadas 
constam do portal base gov”, 
refere a câmara socialista em 
comunicado.

As cinco razões para o resgate da 
“decisão mais importante do mandato”, 
no dizer de Alexandre Almeida:
– A pretensão da concessionária de investir até 2036, 

data do fim da concessão, “apenas” 2,5 milhões de 

euros;

– A pretensão da concessionária de, em 2021, aumentar 

em 6,5% o tarifário de água e saneamento;

– O estudo de viabilidade económica feito pela câmara 

para a reativação do SMAS que vai possibilitar ao muni-

cípio até 2036 investir 33 milhões de euros na expansão 

das redes;

– A possibilidade de a câmara aceder a fundos comuni-

tários para realizar os 33 milhões de investimento;

– Estender a todas as freguesias do concelho a universa-

lidade do abastecimento de água e a recolha de esgotos, 

para que desse modo, ao abrigo da revisão do PDM, as 

freguesias mantenham as áreas urbanas, designada-

mente a possibil idade de expansão das zonas 

industriais.

POLÍTICA. Uma vez consumado o fim da concessão, a câmara avançará para a reativação do SMAS -Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento.
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O 
ministro João 
P e d r o  M a t o s 
Fernandes 

anunciou em Paredes a aber-
tura de um aviso concursal, 
com uma dotação global de 
seis milhões de euros, para 
fazer obras de saneamento 

em municípios que têm me-
nos de 80% de rede de sa-
neamento, mais de 350 habi-
tantes por quilómetro qua-
d r a d o  e  e m  q u e  a 
intervenção tem de, pelo 
menos, servir mais de mil 
alojamentos.

Estes municípios, segun-
do o ministro do Ambiente, 
preenchem os critérios exi-

gidos por estas candidatu-
ras, no âmbito do Programa 
Operacional de Sustentabili-
dade e Eficiência no Uso de 
Recursos (POSEUUR).

Os avisos serão abertos 
no dia 12 de outubro, prolon-
gando-se até 19 de novem-
bro e cada município poderá 
receber até 1,6 milhões de 
euros de candidatura, cor-

respondendo a dois milhões 
de investimento. “Obvia-
mente, estes municípios vão 
concorrer entre si”, alertou o 
governante.

O ministro indicou tam-
bém que estas autarquias se-
rão as que, no próximo quadro 
comunitário, “maior atenção 
vão ter de merecer”, devido 
aos atrasos que apresentam 

nas taxas de cobertura de sa-
neamento. Aos jornalistas o 
presidente da câmara deu a 
garantia que Recarei e Sobrei-
ra serão as primeiras fregue-
sias de Paredes a contar com 
obras de saneamento, usu-
fruindo deste apoio. "Já temos 
estudos feitos, portanto, ago-
ra é preparar a candidatura e 
avançar de imediato", pois es-

te “aviso” relativo ao apoio 
permite que se avance mesmo 
"em territórios que estavam 
concessionados", referiu. Por 
isso, segundo o autarca, o fac-
to de o resgate da concessão 
de água e saneamento ainda 
demorar para avançar não te-
rá implicações”, garantiu o au-
tarca após ser questionado 
pelo Progresso de Paredes.

Paredes vai “discutir” com cinco municípios  
1,6 milhões de euros de fundos para saneamento

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto

Apreensão de máquina  
de jogo ilegal em Lordelo

GNR recupera  
equipamento informático

ETAR de Arreigada a funcionar a 100% em outubro 

Detido na  
posse de uma “moca”

Os militares do Posto da 
GNR de Lordelo, no dia 18 
de setembro, realizaram 
uma fiscalização a um esta-
belecimento de restaura-
ção e bebidas, em Lordelo, 
onde detetaram e apreen-
deram uma máquina de jo-
go ilegal, um computador e 
uma impressora, que ser-
viam para a realização de 
apostas ilícitas de carácter 
desportivo.

Na ocasião, GNR identi-
ficou duas mulheres e um 
homem, com idades entre 
os 18 e os 57 anos, pelo cri-
me de exploração de jogo 
ilegal.

Os suspeitos, com ante-
cedentes criminais pela 
prática deste tipo de crime, 
foram constituídos argui-
dos, e os factos foram reme-
tidos ao Tribunal Judicial de 
Paredes.

Dois jovens de 19 e 22 
anos, foram constituídos 
arguidos por suspeita do 
crime de furto, no concelho 
do Paredes. No âmbito de 
uma investigação por furto 
em interior de viatura, no 
dia 18 de setembros, os mi-
litares do Núcleo de Inves-
tigação Criminal (NIC) de 
Penafiel identificaram os 
principais suspeitos e recu-

peraram os artigos infor-
máticos que haviam sido 
furtados: um tablet; um 
computador portátil e uma 
mala de transporte. Os sus-
peitos, um deles com ante-
cedentes criminais por cri-
mes da mesma natureza, 
foram constituídos argui-
dos, e os factos foram re-
metidos ao Tribunal Judi-
cial de Paredes.

O Ministro do Ambiente 
e da Ação Climática, Pedro 
Matos Fernandes garantiu, 
na passada segunda-feira, 
21 de setembro, que estão 
reunidas as condições para 
que a estação de tratamen-
t o  d e  á g u a s  r e s i d u a i s 
(ETAR) de Arreigada, no vi-
zinho concelho de Paços de 
Ferreira, recentemente re-
qualificada, esteja a funcio-
nar em pleno durante o mês 

de outubro, o que benefi-
ciará Paredes.

“Não me atrevo a pedir 
paciência a quem há anos e 
anos, muito antes de eu ser 
ministro do Ambiente, tinha 
este problema de saneamen-
to, que afeta até mais Pare-
des do que Paços de Ferreira, 
começou por referir Pedro 
Matos Fernandes, que tem 
sido sistematicamente criti-
cado no âmbito da poluição 
no rio Ferreira que afeta so-
bretudo a população de Lor-
delo. O ministro falava em 

Cête, onde inaugurou um 
parque de lazer, na localida-
de de Cete, acompanhado do 
presidente da câmara, Ale-
xandre Almeida.

“Percebo muito bem a 
preocupação e a irritação das 
pessoas, mas sei bem que o 
problema está a chegar ao fim, 
isto é, antes de final de outu-
bro, a ETAR, que já está a fun-
cionar a cerca de 25%, estará a 
funcionar a 100% e, com isso, 
haverá uma grande melhoria 
para o rio Ferreira”, referiu o 
ministro, prometendo que, a 

seguir, avançará a recupera-
ção das margens, responden-
do afirmativamente ao repto 
lançado pelo autarca de 
Paredes.

Admitindo que a ETAR de 
Arreigada é um dos quatros 
maiores problemas ambien-
tais no distrito do Porto, Pe-
dro Matos Fernandes, expres-
sou depois a enorme expetati-
va que tem sobre “o envelope 
financeiro que vem para o Mi-
nistério do Ambiente”, no con-
junto de fundos, para minimi-
zar os efeitos da pandemia. 

O responsável diz ter indi-
cação que “30 por cento do 
FEDER e Fundo de Coesão, 
que é a componente mais tan-
gível, a que faz obra desses 
mesmos fundos, tem de ser 
dirigido ao Ambiente e à Ação 
Climática", sublinhou, indican-
do que "vai crescer bastante 
para, entre outras coisas, fa-
zer intervenções como estas 
que faltam fazer no sanea-
mento, mas, sobretudo, ao ní-
vel dos recursos hídricos". A 
meta do Governo é chegar ao 
final do próximo quadro co-

munitário de apoio com cinco 
mil quilómetros de rios e ribei-
ras do país reabilitados atra-
vés de métodos de engenharia 
natural sem recurso ao betão.

"Para rios como o Ferreira, 
o Sousa e o Ave, está aberta 
aqui uma janela de oportuni-
dade para se fazerem inter-
venções que são fundamen-
tais para o escoamento das 
águas, como linhas corta fogo 
e como grandes espaços de 
fruição", acrescentou o minis-
tro, rematando "haja projeto, 
haverá dinheiro".

N o  â m b i t o  d e  u m a 
ação policial num local re-
ferenciado pelo consumo 
e tráfico de DROGA, os 
militares da GNR de Pare-
des, no dia 22 de setem-
bro, abordaram um veícu-
lo e, “perante o comporta-
mento nervoso e suspeito 
do condutor, de 45 anos, 

efetuaram uma fiscaliza-
ç ã o  a o  v e í c u l o ,  o n d e 
apreenderam um bastão 
artesanal, vulgarmente 
conhecido por moca”.

O suspeito foi detido e 
constituído arguido, e os 
factos foram remetidos 
ao Tribunal Judicial de 
Paredes.

INVESTIMENTO. O ministro do Ambiente anunciou que Paredes, Felgueiras, Lousada, Oliveira de Azeméis, Santo Tirso e 
Trofa vão poder submeter candidaturas para saneamento básico. O envelope financeiro disponível é de 6 milhões de euros.
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O 
concelho de Pa-
redes dá sinais 
d e  q u e  n ã o  é 

imune à ameaça de nova va-
g a  d a  p a n d e m i a  d e  c o -
vid-19. Na última semana 
os serviços de saúde regis-
taram 47 novas infeções 
p e l o  n ovo  c o r o n av í r u s . 
Agora são 508 casos de in-
feção desde março, regista-
dos aquando do início da 
pandemia em Paredes, se-
gundo dados revelados no 
dia 21 de setembro pela Di-
r e c ç ã o - G e ra l  d e  S a ú d e 
(DGS). 

Na região os dados dis-
ponibi l izados pela DGS 
mostram que os concelhos 
de Paredes e Penafiel são 
os que sofreram um maior 
aumento no número de no-
vos infetados.

Em Paços de Ferreira e 
Lousada surgem 24 novos 
casos de infeção, 12 casos 
em cada concelho, subindo 
p a r a  5 0 7  e  5 1 2 , 
respetivamente. 

O concelho que contabi-
lizava o menor número de 
novos infetados era Valon-
go, com oito novas infe-
ções, totalizando agora 821 
casos confirmados. 

O s  c i n c o  m u n i c í p i o s 

c o n t a b i l i z a m  n o  s e u  
conjunto,  desde março, 
2.698 casos de infeção pelo 
novo coronavírus. Só no 
mês de setembro regista-
ram-se 357 novos casos na 
região.

A DGS não revela núme-
ro de mortes e recuperados 
por concelho. Quanto aos 
infetados, a estatística con-
celhia é apenas revelada 
uma vez por semana, no ca-
so, às segundas-feiras. 

Governo admite 
confinamentos locais
O Governo descarta o 

regresso ao passado, em 
que o país parou. O conhe-
cimento, quase porta-a-
-porta, da situação epide-
miológica atual pode levar 
as autoridades de saúde a 
optarem por confinamen-
tos locais, como sucede, por 
exemplo, em alguns bairros 
da capital espanhola. Em 
março,  o país fechou-se 

com medo da covid-19, ver-
gado ao desconhecido. "Es-
távamos numa fase em que, 
de alguma forma, podíamos 
suportar, até sob o ponto de 
vista social e psicológico, 
medidas mais restritivas", 
recordou a ministra da Saú-
de, Marta Temido, descar-
tando voltar atrás, a esse 
tempo de portas fechadas e 
ruas vazias. "Já percebe-
mos que o confinamento 
tem uma eficácia menos im-

Paredes contagiado pelo aumento no 
país do número de casos de covid
PANDEMIA. A Direção-geral da Saúde vai recomendar o uso de máscara em espaços ao ar livre movimentados.

António Orlando  | texto

portante do que no passa-
do", acrescentou a ministra, 
em entrevista ao "Telejor-
nal" da RTP, na segunda-fei-
ra à noite. "Hoje todos os 
países estão a tentar afas-
tar-se dessa linha, indepen-
dentemente de localmente 
poder haver medias cirúrgi-
cas", como as adotadas em 
Espanha.

Ministério divulgou
Plano da Saúde 
para o Outono-Inverno
Com a epidemia a entrar 

na sua segunda vaga, o Mi-
nistério da Saúde revelou o 
Plano de Saúde para o outo-
no/inverno. A Direção-ge-
ral da Saúde vai recomen-

dar o uso de máscara em 
e s p a ç o s  a o  a r  l i v r e 
movimentados.

O  g ove r n o  d i s s e  q u e 
quer reforçar a resposta 
e m  s i t u a ç ã o  d e  s u r t o , 
adaptar áreas e circuitos 
de internamento e dupli-
car capacidade de testa-
gem. Além disso, o plano 
prevê o reforço dos stocks 
de medicamentos, de dis-
p o s i t i v o s  m é d i c o s ,  d e 
equipamentos de prote-
ç ã o  p e s s o a l  e  d e  t e s t e s 
laboratoriais.

A ideia é os resultados 
dos testes serem dados em 
menos de 60 minutos.

O  p r o b l e m a  é  q u e  o s 
problemas de saúde não se 
limitam à Covid-19, mas o 
tratamento a muitas doen-
ças está a ser negligencia-
d o .  Pa ra  l i d a r  c o m  e s t a 
questão foi criada uma task 
force não-Covid-19, com a 
missão de lidar com os cui-
dados de saúde primários 
no atendimento presencial 
não presencial e domiciliá-
rio e no aumento das res-
postas de proximidade, 
considerando até a hipóte-
s e  d a  d i s p e n s a  d e 
medicamentos.

O Ministério da Saúde 
afirmou que este plano será 
revisto e alterado sempre 
que necessário.
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U
ma abóbora com 
696 quilos, foi o 
vencedor da sua 

categoria no  II Concurso 
Internacional de Hortícolas 
Gigantes que decorreu nos 
dias 18 e 19 de setembro na 
Sobreira. 

O vencedor foi José Rui 
Santos, um pequeno agri-
cultor de Paderne, do con-
celho de Albufeira que, 
aliás, triunfou em três das 
quatro principais catego-
rias: maior abóbora (696 

quilogramas) ,  melancia 
(53,5 quilogramas) e melão 
(11 quilogramas).

Em 2019, José Rui San-
t o s  j á  t i n h a  c u l t i v a d o  a 
maior abóbora do concurso 
com 450 quilos. 

O agricultor algarvio, 
Barman de profissão, é nas 
horas vagas que alimenta “o 
hobby, dando muita aten-
ção às culturas agrícolas”, 
disse.  Em segundo lugar, 
também na categoria das 
abóboras, ficou Abel San-
tos, também de Albufeira, 
com uma abóbora de 609 
quilos.

Já o terceiro lugar foi en-
tregue a Manuel Coelho, da 
Maia,  com uma abóbora 
que pesa 374, 5 quilogra-
mas. A abóbora mais bonita 
é de Paredes e foi cultivada 
por Jerónimo Rocha em 
Aguiar de Sousa.

Nas outras categorias, 
os vencedores foram (tam-
bém) José Rui Santos com a 
maior melancia (53,5 qui-
los) e o maior melão (11 qui-
los). A este produtor jun-
tou-se a vencedora Celeste 
Coelho, de Paredes, com o 
maior tomate, de 1,06 qui-
los. A edição deste ano con-

tou com um total de 55 par-
ticipantes. Do concelho de 
Paredes participaram 43 
produtores das freguesias 
de Aguiar de Sousa, Duas 
Igrejas, Sobreira, Baltar, 
Rebordosa, Vilela e Lordelo 
e quatro participantes da 
cidade da Maia, cinco de 
Penafiel e dois da região do 
Algarve. O concurso faz 
parte de “um vasto progra-
ma de desenvolvimento es-
tratégico da zona Sul do 
concelho Paredes, que visa 
o crescimento económico, 
desenvolvimento social e a 
v a l o r i z a ç ã o  a m b i e n t a l , 

agroalimentar e turística 
do território”, lembrou, Ale-

xandre Almeida, presiden-
te de câmara.

Paredes tem a abóbora "mais 
bonita" e o "maior tomate"
CONCURSO. Algarvio arrebatou três das quatro categorias do II Concurso Internacional 
de Hortícolas Gigantes "o maior da minha aldeia" que decorreu na vila da Sobreira.

António Orlando  | texto

A abóbora  
mais bonita

Celeste Coelho 
de Rebordosa

Abobora  
gigante algarvia
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A 
futura Brigada de 
Sapadores Flo-
restais do Parque 

das Serras do Porto deverá 
estar no terreno no início de 
2021.

Inicialmente suscitada 
no âmbito da Área Metro-
politana do Porto, o tam-
bém autarca de Paredes 
deu conta de “dificuldades 
de operacionalização”, jus-
tificando-o pelo facto “tra-
tar-se de uma área muito 
heterogénea e haver muni-
cípios que nem serra têm”.  
“Optou-se, então, por ter 
uma brigada de sapadores 
só para o Parque das Serras, 
decorrendo conversas com 
o Governo nesse sentido”, 
anunciou o presidente da 
associação, confirmando 

que a segunda candidatura 
“foi aprovada”.

A futura brigada, que pre-
vê “esteja no terreno no iní-
cio de 2021, será formada 
por 17 elementos e ficará 
instalada numa antiga escola 
em Aguiar de Sousa, em Pa-

redes, no local mais central 
dos três municípios”, divul-
gou Alexandre Almeida.

“Estou convicto de que 
no início do próximo ano irá 
avançar, mas em nome do 
Parque das Serras do Por-
to”, sustentou.

Parque das Serras 
do Porto apresenta rede
de percursos pedestres 
A empreitada de imple-

mentação da rede de percur-
sos pedestres do Parque das 
Serras do Porto deverá estar 
concluída em seis meses e 

representa um investimento 
de 230 mil euros. No total, 
terá 259,2 quilómetros de 
extensão, contemplando 
uma grande rota e 18 peque-
nas rotas de trilhos distribuí-
dos por todo o território do 
“Pulmão Verde” da Área Me-
tropolitana do Porto.

O Parque das Serras do 
Porto abrange as serras de 
Santa Justa, Pias, Castiçal, 
Flores, Santa Iria e Banjas, 
numa área de aproximada-
mente seis mil hectares de 
zona verde dos concelhos 
de Gondomar, Paredes e 
Valongo.

Os 19 percursos distri-
buídos entre 18 pequenas 
rotas e uma grande, de 57 
quilómetros, transversal aos 
três municípios, “começaram 
hoje [dia 14 de setembro] a 
ser preparados”, anunciou o 
presidente executivo da as-

sociação do Parque das Ser-
ras, Alexandre Almeida.

“A previsão é que daqui 
por um mês e meio, três des-
ses percursos estejam pron-
tos, um em cada um dos mu-
nicípios e, daqui por meio 
ano, estejam todas as rotas 
implementadas no terreno, 
que totaliza 259,2 quilóme-
tros de extensão”, disse o 
também presidente da Câ-
mara de Paredes.

Foi também anunciado 
“um projeto aprovado pelo 
Fundo Ambiental de pre-
servação” dos rios Ferreira 
e Sousa “que vai permitir 
operacionalizar nove quiló-
m e t r o s  d e  m a r g e n s 
ribeirinhas”.

S e r ã o  e l i m i n a d a s  a s 
plantas invasoras das mar-
gens ribeirinhas, fazendo 
nascer depois, nesses lo-
cais, plantas autóctones.

Aguiar de Sousa sede da Brigada de 
Sapadores Florestais das Serras do Porto
PROTEÇÃO AMBIENTAL. Futura Brigada de Sapadores Florestais do Parque das Serras do Porto, deverá estar no terreno no início de 
2021. Ao todo serão 17 elementos que estarão em permanência na defesa do pulmão verde da Área Metropolitana do Porto.

António Orlando  | texto
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A 
v i l a  d e  C ê t e 
inaugurou no dia 
21 de setembro, 

ú l t i m o  d i a  d o  v e rã o  d e 
2020, o ambicionado par-
que urbano equiparando a 
localidade a outros núcleos 
urbanos do concelho, casos 
de Rebordosa, Lordelo e 
Paredes.  O espaço está 
criado falta agora que a 
mãe natureza componha a 
área verde. 

Ainda com a maioria das 
sementes de relva por ger-
minar, Alexandre Almeida, 
presidente da Câmara de 
Paredes, pediu ao Ministro 
do Ambiente e da Ação Cli-
mática, Pedro Matos Fer-
nandes, para abrilhantar a 
inauguração do espaço. O 
governante não se fez roga-
do e filosofou sobre os jar-
dins trazendo à liça ao míti-
co jardim do Éden que guar-
dava a Árvore da Vida…

Filosofias à parte, os lo-
cais da vila ferroviária já 
podem disfrutar da nature-
za, num espaço com cerca 
de 10 mil metros quadra-
dos, rasgados pela ribeira 
de Cête, paredes meias com 
o centro escolar  e  zona 
industrial. 

Há mesas de piquenique, 
um edifício com casas de 

banho e bar,  um campo de 
futebol de praia e, claro, 
muitas áreas (que se vão 
tornar ainda mais) verdes. 

Para os mais pequenos 
há um parque infantil. Adi-
vinha-se, lá está, brincadei-
ra pegada. Assim o covid-19 
dê tréguas.

A ideia da câmara era 
inaugurar o parque no iní-
cio do verão, mas a emprei-
tada que começou no pri-
m e i r o  d i a  d a  p r i m ave ra 
atrasou-se. O parque tem 
um custo que rondará os 
200 mil euros, 50 mil euros 
foram para a compra do 
terreno e 144 mil euros pa-
ra a empreitada principal. 
Segundo o autarca de Pa-
redes, Alexandre Almeida, 
houve ainda lugar a outros 

trabalhos como a coloca-
ção de bancadas no campo 
de futebol de praia, insta-
lação do parque infantil e 
do mobiliário. “O objetivo é 
ter um parque devidamen-
te qualificado, com todos 
os equipamentos", justifi-
cou o edil.

Depois o autarca expli-
cou que é aposta do municí-
pio, “a criação destes espa-
ços [parques urbanos] mais 
abertos, um bocadinho por 
todo o concelho”.  Assim, 
prometeu lançar “muito em 
breve”, no antigo campo de 
futebol do Gandra, a cons-

t r u ç ã o  d e  “ u m  a r r a i a l ” 
transformando o espaço 
num pequeno parque de la-
zer. “Ainda este ano, vamos 
também começar com um 
parque muito semelhante a 
este [Cête] em Vandoma 
que irá nascer ao lado do 

pavilhão e do estádio”, con-
cluiu. O autarca de fregue-
sia, Tomás Correia, que em 
meados de agosto, numa 
iniciativa partidária do seu 
partido, PSD, se tinha insur-
gido contra os atrasos no 
Parque Urbano criticando a 
câmara, não usou da pala-
v r a  n a  c e r i m ó n i a 
protocolar.  

Parque Urbano de Cête 
chegou no último dia do verão 
AMBIENTE. O espaço está criado falta agora que a mãe natureza componha a área verde.

António Orlando  | texto

Matilde 
Moreira
79 anos 
Estou muito feliz com 

esta obra. Pena é que 

venha tarde. Já devia 

ter vindo mais cedo. 

Hoje reavivei as mi-

nhas memórias de ju-

ventude. O meu pai ti-

nha ali, do outro lado 

da ribeira, um campo 

de milho. 

António  
Sousa
42 anos 

É uma mais valia para a 

nossa vila de Cête. 

Mais difícil que criar 

este espaço é agora 

mantê-lo. Espero que 

o  p r e s e r v e m  e 

valorizem. 
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Isidro  
Almeida
presidente 
USC Baltar 

“Temos uma equipa 
competente, com atle-
tas ambiciosos, motiva-
dos e acredito que com 
entrega e determinação 
o USC Baltar vai voltar a 
ocupar o lugar que me-
rece. Sentimos que os 
adeptos e os muitos sim-
patizantes do clube têm 
estado com o clube e 
mesmo as empresas da 
vila têm-nos ajudado 
imenso e os patrocina-
dores são eles que nos 
pagam praticamente a 
época desportiva.”

PUB

O 
novo Complexo 
D e s p o r t i v o  d o 
União Sport Clube 

(USC) de Baltar foi inaugurado 
no dia 20 de setembro, em ce-
rimónia protocolar presidida 
por Alexandre Almeida, presi-
dente da Câmara Municipal.

O União Sport Clube de 
Baltar, fundado a 25 de junho 
de 1972, realizou agora o so-
nho de ter um campo novo pa-
ra jogos, com as condições de-
sejadas para a prática despor-
tiva com uma nova ambição. 
“Vamos começar no escalão 
mais baixo da Associação de 
Futebol do Porto [AFP], mas o 
nosso objetivo é lutar, já esta 
época, pela subida de divisão”, 
realçou Isidro Almeida, presi-
dente do USC Baltar. 

Nos discursos da praxe, o 
presidente da junta de fregue-
sia, Jorge Coelho, que se mos-
trou muito crítico para com a 
anterior governação da câma-
ra, lembrou ao atual presiden-
te que este complexo ainda 
não está pronto: “falta a ban-
cada”, disse. 

Alexandre Almeida tratou 
de explicar que a construção 
do complexo tem duas fases.  
“A primeira fase está concluí-
da. Falta a segunda que será a 
construção de uma bancada”, 
respondeu o edil. 

Na primeira fase, segundo 
Almeida, a câmara teve que 
rever o projeto que herdou do 
anterior executivo municipal 
por não ter prevista a coloca-
ção de iluminação no recinto 
de jogo. “Não fazia sentido fa-

zer um investimento destes 
sem iluminação. O projeto ini-
cial não tinha prevista a colo-
cação de iluminação nem a 
construção de bilheteiras. 
Nesse espaço para as bilhetei-
ras, criamos também um espa-
ço para bar”, explicou Almeida, 
justificando desse modo o 
a t r a s o  n a  c o n c l u s ã o  d a 
empreitada.

Na segunda fase, segundo 
o autarca, “tem que ser estu-
dado que tipo de bancada é 
que queremos”, argumentou. 

 Aquisição de terrenos e rea-
lização de obra fez subir o valor 
da fatura o que leva o Edil a ad-
mitir que o complexo desporti-
vo de Baltar é dos mais caros 
realizados em Paredes. Quanto 
ao antigo campo de futebol do 
União de Baltar será reformula-
do. Ali nas velhas instalações vai 
nascer um sintético para a práti-
ca de futebol de sete. “Até ao fi-
nal do ano avançará a obra, inse-
rida na requalificação da sala de 
visitas da vila de Baltar”, garan-
tiu o autarca. Olhando para o 

resto do concelho, o presidente 
de câmara reafirmou que os 
próximos campos sintéticos pa-

ra prática do futebol de 11 serão 
colocados em Vandoma, Sobro-
sa, e em Beire (em S. Luís).  

Sintético de Baltar 
finalmente inaugurado
EQUIPAMENTO. Complexo do USC Baltar equipado com relvado sintético, iluminação LED, bilheteira, 
balneários e bar de apoio. Numa segunda fase será construída uma bancada lateral. Equipa baltarense 
estreia o relvado no dia 25 de outubro, quando receber o Sp. Cruz, para o distrital da 2ª Divisão AFP.

António Orlando 
c/ Faustino Sousa | texto

Um clube faz-se de 
pessoas e as pessoas 
constroem a identidade 
de um grupo, de uma asso-
ciação, de uma comunida-
de. Na inauguração do 
novo recinto, foi efetuado 
um minuto de silêncio em 
virtude do recente desa-
parecimento de Teles, 
uma figura impar de Bal-
tar e do União, pois era um 
"Faz Tudo" do clube. Foi 
mesmo feito um pequeno 
filme sobre o Teles, que foi 
premiado internacional-
mente e realizado por ou-
tro baltarense que valori-
za a identidade da terra 
onde nasceu. O minuto de 
silêncio, inteiramente me-

recido, pode ser estendi-
do a todos aqueles que já 
desapareceram e que 
construíram com esforço 
e dedicação um clube que 
merece ser apoiado e aju-
dado para que honre to-
dos aqueles que já parti-
ram e que deram o seu 
m e l h o r  e m  p r o l  d a 
coletividade.

Teles  "o marcador das linhas"  
do União de Baltar

Presidente de
 Junta cáustico com PSD
Jorge Coelho, presidente de 

junta de freguesia de Baltar, fez 
ouvir a sua voz na inauguração 
do novo complexo do USC Bal-
tar ao recordar que a constru-
ção do sintético foi prometida 
há 15 anos, pelo executivo do 
P S D,  l i d e ra d o  p o r  C e l s o 
Ferreira.

“Anunciaram a construção 
com pompa e circunstância, no 
salão nobre dos Bombeiros de 
Baltar. Foram feitas promessas 
e nada aconteceu”. 

O autarca de freguesia, 
lembrou que a anterior ges-
tão camarária “queria impin-
gir-nos não uns balneários, 
mas uns contentores, umas 
bancadas amovíveis com as 

quais não concordei”, disse. 
“Mais alarmado fiquei quan-

do um vereador, à data, me disse 
que o campo não tinha de ter 
eletrificação porque se os trei-
nos fossem à noite, o União de 
Baltar tinha o campo antigo, o 
pelado, e treinariam aí, e quan-
do se tratasse de jogos oficiais  
jogaríamos no complexo des-
portivo”, lembrou. 
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M
aurício Reis, 
atirador des-
portivo de Pa-

redes, sagrou-se campeão 
nacional de Ipsc – Internatio-
nal Pratical Shooting – Divi-
são Standard no calibre 
40S&W.  O título do pare-
dense, que já é o segundo, foi 
alcançado na competição 
que decorreu na carreira de 
tiro de Tarouca, numa prova 
que contou com uma cente-
na de atletas.

O Progresso de Paredes 
foi ao encontro deste singu-
lar atleta paredense. 

PP - O Maurício Reis foi 
este ano campeão, mas este 
título pelo que percebo é 
“apenas” mais um. O per-
curso vitorioso já começou 
a ser feito há algum tem-
p o …  f a l e - m e  d e s s e 
percurso.

MR - Este percurso foi ini-
ciado em 2005, ano em que 
entrei para o tiro desportivo. 
Desde então já consegui ob-
ter o título de campeão na-
cional em Pistola Sport 9mm 
HS2, obtive o título de Mes-
tre Atirador em Pistola de 
Precisão, título de Mestre 
Atirador em Tiro Prático, 
duas representações da se-
leção nacional no Campeo-
nato da Europa e uma no 
campeonato do Mundo que 
me possibilitou ter o estatu-
t o  d e  a t l e t a  d e  a l t o 
rendimento.

PP - …e este título como é 
que foi?  Como é que foi a 
caminhada?

MR - Este título foi o culmi-
nar de um longo processo de 
preparação. Apesar deste ser 
o meu segundo título de cam-
peão nacional (primeiro em 
2016), este resultado foi fruto 
de muitas horas de prepara-
ç ã o ,  s a c r i f í c i o  e  m u i t o 
investimento.

Neste último ano e após a 
finalização da época de 2019, 
todos os dias, fiz uma média de 
4 a 6 horas de treino diárias 
conjugando o treino físico com 
o treino técnico de tiro em se-
co e tiro real. O tiro em seco é 
designado pela execução téc-
nica de todos os movimentos 
que podem surgir numa pista 
de tiro, mas sem a utilização de 
munição real, pelo que pode 

ser treinado em casa.  E o tiro 
com fogo real só pode ser trei-
nado em carreiras de tiro es-
pecíficas e que cumpram com 
t o d a s  a s  n o r m a s  d e 
segurança.

O tiro com fogo real treinei 
essencialmente ao fim de se-
mana, pois devido ao número 
reduzido de carreiras de tiro 
em Portugal e à disposição 
geográfica das mesmas tenho 
de realizar centenas de quiló-
m e t r o s  p a r a  c o n s e g u i r 
treinar.

 
PP - O título de campeão é 

alcançado numa prova ou há, 
a o  l o n g o  d o  a n o ,  u m 
campeonato?

MR - Ao longo do ano exis-
tem várias provas de Ranking 
(Ranking esse que determina 
os atletas que fazem a repre-

sentação da Seleção nacional), 
como é o caso do Open de Por-
tugal, a taça de Portugal, o 
campeonato Nacional, etc.

Relativamente ao campeo-
nato nacional, neste momento 
disputa-se numa única prova. 
Isto pode-se revelar bastante 
frustrante dado que é um “tudo 
ou nada”. E basta que existam 
avarias na arma, ou qualquer 
outro pormenor que o atirador 
não esteja a contar e todo o tra-
balho que foi feito durante um 
ano pode ser deitado a perder.

PP - O que é que o fez en-
veredar por esta atividade 
desportiva?

MR - No meu caso, quando 
um certo dia fui a uma carreira 
de tiro com um amigo experi-
mentei uma série de armas de 
ar comprimido, visto que um 

civil inicialmente só pode usar 
o ar comprimido. Depois de 
ter experimentado a precisão 
de uma pistola, penso que foi o 
chamado amor à primeira vis-
ta. A partir desse momento tive 
de percorrer um percurso um 
pouco penoso até conseguir ob-
ter licença C, que é a licença que 
permite fazer o tiro dinâmico.

As armas para mim não 
constituíam qualquer ameaça 
ou receio, dado que o meu avô 
e vários familiares eram caça-
dores, e assim sendo sempre 
estive habituado a ver armas.

PP - O que é preciso para 
praticar a modalidade? Ter 
apenas um revólver não che-
ga, presumo…

MR - Felizmente que não 
é assim. Primeiro porque a 
obtenção de uma licença de 

uso e porte de arma, requer 
uma série de testes e de for-
mações para ser obtida. E 
depois nem sequer as pes-
soas podem comprar um re-
vólver, sem uma autorização 
prévia ou a utilização sem a 
arma estar devidamente le-
galizada. Não podemos fazer 
confusão entre licença de 
uso e porte de arma de defe-

ENTREVISTA - MAURÍCIO REIS

Atirador desportivo de Paredes sagra-se campeão nacional na Divisão Standard
António Orlando  | texto
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ENTREVISTA - MAURÍCIO REIS

Atirador desportivo de Paredes sagra-se campeão nacional na Divisão Standard

sa e a licença de tiro despor-
tivo. É preciso estar inscrito 
num clube de tiro, o mesmo 
estar sob a tutela da Federa-
ção Portuguesa de Tiro, fazer 
uma série de testes e cursos. 
Só depois é que pode ter 
acesso à compra de armas de 
tiro desportivo, devidamen-
te autorizados pela PSP. Para 
realizar o tiro nos calibres do 
t i r o  d i n â m i c o  ( 9 m m , 
.40S&W, .45, 38 Super auto, 
etc) é necessário realizar pe-
lo menos 4 anos de tiro e ob-
ter as pontuações mínimas 
para ser obtida a licença se-
guinte pela Federação.

PP - Qual é o segredo para 
se ser um bom atirador?

MR - Treinar todos os dias 
até que a pistola se transfor-
me num prolongamento do 
nosso braço; ter uma boa ca-
pacidade de gestão emocio-
nal; repetir vezes sem conta 
todas as possibilidades que 
surgem nas pistas de tiro; dar 
muito tiro real, para não ter 
receio do tiro e ter noção de 
como é o comportamento do 
ponto de mira nos tiros rápi-
dos e do recuo da arma; trei-
nar e competir sem preocu-
pação de ser melhor que o 
outro atirador.

PP - Onde e quantas vezes 
treina? Treina sozinho?

MR - Eu treino todos os 
dias. Treino tiro real treino ao 
fim de semana e sempre sozi-
nho. O curioso é que muitas 
vezes me deparo no meio de 
uma carreira de tiro e penso 
que milhares de pessoas estão 
a divertir-se e a fazer coisas co-
mo estar com os amigos, irem 
até a praia, conhecer novos sí-
tios, viajar, etc... e eu estou ali, 
no meio do nada, a tentar supe-
rar-me e sem nenhum motivo 
em concreto pelo qual o estou a 
fazer…mas depois lembro-me 
sempre que os meus maiores 
momentos de felicidade sur-
gem quando me supero e me 
dedico à evolução interior. E lá 
continuo eu a batalhar.

PP - Como é que se proces-
sa esta atividade. Descreva 
todo o processo?

MR - Há momentos em que 
me dedico um pouco mais à 
condição física se a prova não 
está tão próxima, e nos mo-

mentos mais próximos das 
competições baixo a carga físi-
ca devido a não perder a des-
treza em termos de coordena-
ção muscular e trabalho mais a 
parte técnica e tática. Após 
todos os macrociclos estarem 
bem definidos, a palavra de or-
dem é treinar, treinar, treinar. 

PP - A prática da modalida-
de é válvula de escape, ou é 
puro gozo?

MR - O tiro para mim é um 
pouco das duas, mas acrescen-
to o fator de evolução como 
ser humano.

A maioria das pessoas defi-
ne a sua felicidade pelos obje-
tos materiais que conquista, 
ou pela sua evolução na parte 
profissional, ou mesmo pela 
sua concretização enquanto 
pai ou mãe. Digo isto, porque 
muitas pessoas pensam, quan-
do tiver este carro ou esta ca-
sa, vou ser feliz, quando tiver 
este emprego vou ser feliz, ou 
quando o meu filho estiver na 
faculdade e com emprego es-

tável vou ser feliz. Mas muitas 
das vezes no percorrer desse 
caminho as pessoas atingem o 
que procuravam, mas conti-
nuam a não ser felizes. O tiro 
consegue fazer com que eu 
encontre a felicidade e me en-
sine a saborear o caminho 
percorrido. 

PP - Não corre o risco de a 
sociedade olhar para o Maurí-
cio como alguém violento?

MR - Pelo contrário, quem 
me conhece sabe que sou a pes-
soa com o espírito mais calmo e 
pacifico que existe.

Se observarem os grandes 
mestres das artes marciais, são 
pessoas muito pacificas apesar 
de saberem que com as suas 
mãos podem e conseguem pro-
vocar muita dor. Um jogador de 
Basebol, apesar de ter um taco 
que pode ferir, nunca o faz para 
esse sentido. Não há notícia que 
algum jogador de basebol tenha 
ferido alguém com um taco. 
Mas, ao contrário, há pessoas 
que nunca jogaram basebol e 
passam a vida com tacos para 
exercer violência. É verdade 
que as armas são feitas para ma-
tar. Mas quem mata não são as 
pistolas, mas sim as pessoas que 
estão por trás delas. Acho que 
isso tem a ver com os valores e 
carácter das pessoas. Nunca 
classificaria ninguém pelo des-
porto que pratica. O que seria 
dos atletas de esgrima?

PP - Quem é o Maurício 
Reis?

MR - Sou um apaixonado 
pela vida, pelas emoções for-

tes, sempre na procura de 
ajuda pelo próximo, sempre 
tentando contagiar positiva-
mente as pessoas que me ro-
deiam. Sou licenciado em 
educação física e mestre em 
gestão desportiva. Atual-
mente, desempenho o cargo 
de técnico superior de Des-
porto na Camara de Paredes 
(à qual agradeço desde já to-
da a disponibilidade na arti-
culação de horários por cau-
sa dos meus treinos).

PP - A prática da modali-
dade é a expensas próprias? 
Tem patrocinadores? 

MR - Esta modalidade, 
embora atraia muitos atle-
tas, é um desporto que obri-
ga a alguma dedicação e cus-
to,  e  muitas vezes temos  
de fazer opções,  que nos  
leva a tomar decisões no sen-
tido de ter de deixar de fazer 
m u i t a  c o i s a ,  p a ra  p o d e r 
praticar.

Tenho alguns patrocina-
dores, e gostava muito de 
mencionar alguns deles, sem 
os quais me era impossível 
praticar esta modalidade: So-
ciedade de Tiro do Porto, a 
empresa Máquinas São Mar-
cos, a Matrix Portugal, a Mar-
tins Sport, a Suplementos 24 
e a SPS.

PP - Algum conselho para 
quem queira experimentar?

MR - Contactem com um 
clube de tiro e experimen-
tem. Nunca sabemos se aqui 
bem perto de nós está o pró-
ximo campeão do mundo.
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A
s sociedades anónimas 
desportivas (SAD) e as 
sociedades desportivas 

unipessoais por quotas (SDUQ) 
são as figuras jurídicas que gerem o 
futebol profissional dos clubes, que 
têm o direito de participação nas 
competições profissionais. Foi uma 
imposição legal. Nomeadamente 
nas SAD, onde entram investido-
res, e na maior parte dos casos es-
trangeiros, o clube é como “dividi-
do” em dois: a SAD gere o futebol 
profissional, o clube gere as moda-
lidades, o futebol de formação o 
património, etc., explicando de 
uma forma simplista.

Têm sido vários os casos de insu-
cesso no futebol português. O mais 
recente é o Clube Desportivo das 
Aves, que atingiu o seu ponto alto 
em 2017/2018 ao vencer a Taça de 
Portugal. Na época finda, terminou 
em último lugar na 1ª Liga e desceu 
ao segundo escalão do futebol pro-
fissional. No entanto, por incum-
primento na apresentação dos 
pressupostos para participar nas 
provas profissionais, foi relegado 
ao terceiro escalão. Nessa prova da 
FPF, conseguiu inscrever-se mas 
na 1ª jornada não foi a jogo com o 
Berço (série B).

Divergências na gestão da SAD 
e na gestão do Clube levaram ao 
divórcio completo das entidades, 
que inclusive ditaram a saída da 
equipa das instalações do clube.

Nesta quarta-feira o presidente 
da sociedade anónima desportiva 

do clube de Santo Tirso, o chinês 
Wei Zhao, após falha de acordo 
com o Perafita, onde a equipa se 
treinava, para que aquele fosse o 
local de treinos e jogos, informou 
plantel e equipa técnica que iria re-
nunciar à participação no campeo-
nato, ao que tudo indica, principal-
mente, por impossibilidade de ins-
crever jogadores, fruto das dívidas 
que a SAD tem por saldar. O Pro-
cesso Especial de Revitalização 
(PER) da SAD do Desportivo das 
Aves reparte dívidas totais de 17,1 
m i l h õ e s  d e  e u r o s  p o r  1 1 0 
credores.

Assim é interrompida a história 
desportiva de um emblema com 90 
anos, que vai ter de começar na 2ª 
distrital da AF Porto, sob gestão do 
clube. Mais tarde se verá se voltam 
a criar nova SAD, quando consegui-
rem chegar aos profissionais.

Este exemplo, a par do Belenen-
ses, que ainda anda na 1ª Liga (SAD) 
mas com inúmeros problemas 
(com o Clube) e de muitos outros 
deviam levar a uma profunda refle-
xão no futebol português.

O CD Aves “acabou” 
– que sirva de exemplo

O presidente do Instituto 
Português do Desporto e Ju-
ventude (IPDJ), Vítor Pataco e 
o seu diretor da delegação re-
gional do norte, terão nesta 
quinta-feira, 23 de setembro, 
realizado uma visita às obras 
de requalificação do pavilhão 
da Sarnada, em Aguiar de Sou-
sa, futuro Centro Outdoor de 
Paredes. O espaço servirá de 

apoio às diversas atividades 
desportivas ao ar livre do BTT, 
ao Trail, à Escalada, etc. A visi-
ta realiza-se no âmbito da Se-
mana Europeia do Desporto 
(SED) promovida pela Comis-
são Europeia e coordenada 
em Portugal pelo IPDJ com o 
objetivo promover o desporto 
e, por inerência, a atividade 
física, em toda a europa e jun-

Obras do Centro  
Outdoor de Paredes  
recebem visita do IPDJ

Regressou o futebol, o público não
A bola já rola nos relvados 

portugueses, mas, por indica-
ção da Direção Geral de Saú-
d e ,  s e m  e s p e c t a d o r e s  n a s 
bancadas

O USC Paredes entrou a ga-
nhar na Madeira na jornada 
inaugural do Campeonato de 
Portugal. Os azuis e brancos 
derrotaram o Câmara de Lo-
bos por 1-2. Um início auspi-
cioso para a formação pare-
d e n s e  q u e  c o n t í n u a  a  s e r 
orientada Eurico Couto, um 
filho da casa.  Neste fim de se-
mana o Campeonato para dar 
lugar à Taça de Portugal. Ao 

USC Paredes calhou em sorte 
d e f r o n t a r  o  C a s t r o  d ´ A i r e , 
equipa que não perde há um 
ano. 

Nos distritais, para já ape-
nas entrou em ação a Divisão 
de Elite da Associação de Fu-
tebol do Porto.

Na série 2, destaque para a 
entrada afirmativa do Rebor-
d o s a  q u e  g o l e o u  e m  c a s a  o 
Freamunde por 4/1. O Aliança 
de Gandra empatou em Alpen-
dorada a dois golos e o Aliados 
de Lordelo não conseguiu me-
lhor que um empate caseiro 
diante do Aparecida a (1-1).

ERRATA
Na última edição, na reportagem sobre a Divisão de Elite da AF Porto foram cometidos lapsos que importa clarificar. 

Em três equipas vinha o nome de Pedro Ferreira como treinador, mas apenas está correto no Aliados de Lordelo.  No 

Sobrado o treinador é Hélder Amaral e no Barrosas é Tonanha.  Na equipa do Aliança Gandra foram trocados no 

campo o nome de Alex Carvalho (lateral esquerdo) e Hugo Silva (defesa central) e em vez de Hugo Soares seria Hugo 

Costa. No Rebordosa houve a troca de Tiago Silva (ala direito) por Luís Gonçalves (médio interior) e no Vilarinho o 

nome “Coimbra” está a mais no nome do treinador Marcos Nunes. Aos visados e aos leitores as nossas desculpas.

CAMPEONATO DE PORTUGAL
SÉRIE C 20/21
JORNADA 1

20/09
SC Coimbrões 3-0 Marítimo B
FC Pedras Rubras 1-0 Amarante FC
Câmara de Lobos 1-2 USC Paredes
Leça FC 0-0 Trofense
União Madeira 0-3 (Derr. Adm) Vila Real
Gondomar SC 1-1 SC Salgueiros

AF PORTO DIVISÃO DE ELITE
PRO-NACIONAL SÉRIE 2 2020/21
JORNADA 1

19/09
Vila Caiz 1-1 CD Sobrado

20/09
Aliados Lordelo 1-1 Aparecida
Sousense 3-0 Gens SC
Barrosas 1-2 AD Marco 09
FC Vilarinho 3-2 FC Fel. 1932 B
Rebordosa AC 4-1 Freamunde
Lixa 1-4 Vila Meã
S. Pedro da Cova 1-0 Lousada
Alpendorada 2-2 Al. Gandra

t o  d e  t o d o s  o s  c i d a d ã o s .  O 
principal tema da campanha 
continua a ser “BEACTIVE, in-
centivando cada um a ser ati-
vo durante a SED, mantendo 
essa atividade durante todo o 
ano. O Município de Paredes 
aderiu à iniciativa em 2019 
promovendo diversas ativida-
des. Este ano, do conjunto das 
muitas ações programadas 
destacou-se o “Desafio Pedes-
tre BTT / Trail - Trilhos de Pa-
redes” a realizar em regime li-
vre até 30 de setembro.  Os 
trilhos estão localizados em 
Paredes e Aguiar de Sousa. 
Inscrições podem ser feitas no 
site da autarquia.
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Existe uma Placa Tectónica Geológica que 
abrange quatro Distritos: Viana, Porto, Aveiro e 
Viseu, estendendo-se desde Esposende até Vi-
seu, rica em variados minérios como Ouro, Palá-
dio,  Irídio, Ródio,  Antimónio e lítio, este  consi-
derado de alta tecnologia para telemóveis.

Sabe-se que  triplicou o valor no mercado, 
neste último ano,  porque é especifico para o ar-
mazenamento de energia nas baterias dos tele-
móveis. Contudo a resistência  na exploração 
deste vil metal demonstra bem quanto é mais 
facil viver de fundos comunitários do que da ri-
queza  natural que possuimos .

Esta imensa mancha geológica  com abun-
dância de fosseis,  nomeadamente de trilobites 
está rasgada na sua superficíe, com imensos po-
ços, galerias, sanchas, trincheiras e chaminés 
conforme os povos que fizeram a exploração 
desses minérios.

 De realçar uma sabedoria rudimentar com a 
certeza  da existência de minérios ricos rentá-
veis, na abertura dessas grutas  sem a tecnolo-
gia dos nossos dias, com a contra partida que 
ainda hoje são autênticas armadilhas a céu 
aberto, para pessoas ou  animais e que as autori-
dades fingem em não ver.

Os Fenicios foram os primeiros povos a inva-
direm a Peninsula Ibérica, cerca de 7.000 anos 
(A. C.) e os primeiros a explorarem o ouro nesta 
região, calculado na extração de 5.000 tonela-
das de ouro.

No sul do Concelho de  Paredes mais concre-
tamente na região de Castromil e das Banjas  
Freguesia de Sobreira encontram-se importan-
tes  marcas de  explorações auríferas do tempo  
dos romanos quando estes invadiram a Penin-
sula Ibérica cerca de 2.000 anos (A.C.)

Esta região foi considerada das áreas mais 
ricas e que mais ouro produzui  para o império 
Romano.

O Municipio de Paredes reconhecendo as Po-
tencialidades Patrimoniais,Geomineiras do 
Concelho,    criou um centro de interpretação 
das minas de Castromil e Banjas(Sta. Comba)-
-Sobreira, o chamado(C I M O C B)e em parceria 
com o Departamento  de Geociência , Ambiente 
e Ordenamento do Território da F.C.U.P.

,Este organismo visa promover um  modelo 
integrado sobre o património geológico , ar-
queológico e cultural do sul do concelho de  Pa-
redes .

Este espaço de acolhimento será o ponto de 
partida para o percurso Pedestre  das minas de 
ouro de  Castromil, atualmente invadido pela 
construção  e Banjas (Sta Comba) até á serra de 
Pias ou do Raio, com a sua célebre  eira de seca-
gem do ouro em Aguiar de Sousa, felizmente 
estas últimas virgens ,nas suas origens,  à espera 
d e  q u e m  f a ç a   m e l h o r  d o  q u e  o s  n o s s o s 
antepassados.

É um fenómeno grave, cada vez mais genera-
l i z a d o  a b r a n g e n d o  v á r i o s  s e c t o r e s  d a 
sociedade. 

A corrupção pode ser ativa ou passiva, tudo 
depende se a acção ou omissão for praticada pe-
la pessoa que corrompe ou pela pessoa que se 
deixa corromper.

A corrupção é um crime, e vem previsto nos 
artigos 372.º e seguintes do Código Penal.

São inúmeros os escândalos que têm vindo a 
público, sendo que os factos revelados estão im-
plicados com empresas bem conhecidas, e com 
personalidades públicas, e isso está a contribuir 
para que seja criado um clima de uma aparente 
impunidade.

Aos olhos da sociedade, os ricos nunca são 
punidos, sendo sempre beneficiados,  sacrifi-
cando-se os mais pobres.

A corrupção está ligada, essencialmente, ao 
facto de uma má gestão por parte do Estado.

O Estado que devia ser visto como uma insti-
tuição de confiança para os cidadãos, para lhes 
garantir os seus interesses colectivos mais im-
portantes, acaba por ser visto como incapaz pa-
ra o efeito.

Os que nos governam parecem não ter vonta-
de em assumir que a corrupção é um problema, 
e que as instituições públicas vão sendo captu-
radas por interesses privados.

E, como tal, a incapacidade ou falta de vonta-
de para combater os comportamentos corrup-
tos levam a que os mesmos tendam a ser “legiti-
mados” na sociedade.

Todavia, o problema da corrupção, limita o 
país, porque afecta o seu crescimento e o seu 
desenvolvimento, porque os cidadãos comuns 
são privados de bens e serviços essenciais, sen-
do-lhes impostos custos sociais muito severos. 

Daí que, vários estudos demonstrem que, os 
p a í s e s  m a i s  p o b r e s ,  t e n d e m  a  s e r  m a i s 
corruptos.

O Estado deveria tomar medidas preventivas 
no combate à corrupção, porque ninguém dese-
ja construir uma sociedade em pilares onde a 
falta de ética e a corrupção sejam a prática 
habitual.

Por isso, devia ser uma prioridade politica 
combater a corrupção e serem reduzidos os 
comportamentos ilícitos, para que assim nos 
pudéssemos transformar num país mais desen-
volvido ao longo dos tempos.

Este 29 de setembro de 2020 vai ser diferente. Vai ser 
diferente porque o lema é diferente. “Use o coração para 
prevenir as doenças cardiovasculares”. Todos os anos a 
World Heart Federation (a Federação Mundial do Cora-
ção) escolhe uma mensagem que incentiva as pessoas a 
serem mais saudáveis.

Vai ser diferente porque a Fundação Portuguesa de 
Cardiologia não vai poder estar junto das pessoas a dar-
-lhes conselhos, a promover mudanças de comporta-
mento e a ajudá-las a ser mais saudáveis. Este ano o Dia 
Mundial do Coração vai ser predominantemente virtual.  
Fui ao dicionário e procurei a palavra “virtual” e encon-
trei que, informaticamente, virtual quer dizer simulado 
por programas de computador.

De facto, este ano as redes sociais, as internets, as in-
tranets vão ser de uma grande ajuda. As mensagens vão 
ser escritas, ajudadas com algumas imagens, algumas 
mensagens simples, apelativas, bem sistematizadas e 
adaptadas, tanto quanto possível, ao ambiente informá-
tico onde serão emitidas.

Para quem não está familiarizado com estas novas 
tecnologias, para quem não tem um smartphone ou um 
tablet, as mensagens também lhes irão chegar graças às 
rádios, à televisão, aos jornais e revistas. Estes meios de 
comunicação estão, sempre estiveram, próximos da po-
pulação por muito longe que possam estar dos grandes 
centros e por muito pouco familiarizados que estejam 
com estes novos equipamentos que os mais novos domi-
nam. Acreditamos que, com as nossas mensagens, ire-
mos conseguir mudar, pelo menos, a opinião que as pes-
soas possam ter relativamente a vários fatores de risco. 
Mudar a opinião que se possa ter sobre os riscos da ten-
são arterial alta, ou do colesterol elevado, do excesso de 
peso, da diabetes. Mudar a opinião é meio caminho anda-
do para se mudar a atitude das pessoas relativamente a 
estes riscos para a saúde. Queremos que, ao ouvir-nos, 
se lembre do seu amigo, do seu vizinho ou do seu familiar 
que não deu a devida atenção aos riscos que corria. Que-
remos que pense que está nas suas mãos não seguir os 
mesmos passos e ter as mesmas complicações e desfe-
chos que eles tiveram. 

Queremos que pense que as alternativas que lhe 
apontamos podem ser conseguidas, fazendo pequenas 
mudanças e pequenas alterações na sua vida. No fundo 
queremos desafiá-lo. Não queremos obrigá-lo. Uma coi-
sa é certa, a mudança, por muito pequena que seja vai ser 
uma mais valia para si e para os seus que, por “força” das 
suas novas circunstâncias irão mudar também, e talvez 
os seus amigos, com uma pontinha de inveja, vão lhe se-
guir os passos. 

Mas virtual também poderá significar “que existe em 
potência”, “suscetível de se exercer ou realizar”.

É isso, ser mais saudável é suscetível de se realizar, 
existe em potência, desde que o faça com o coração. O 
lema deste ano do Dia Mundial do Coração diz isso mes-
mo. USE O CORAÇÃO PARA PREVENIR AS DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES. Use o coração para ser mais 
ativo, use o coração para fazer opções alimentares mais 
saudáveis, use o coração para deixar de fumar.

USE O CORAÇÃO PARA SER MAIS FELIZ. Faça-o por 
si e pelos seus.

CAMILO MOTA

MÉDICO

CARLA NUNES

ADVOGADA

LUÍS NEGRÃO

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO 

PORTUGUESA DE CARDIOLOGIARiqueza de minérios 
no sul do concelho 
de Paredes

A corrupção como  
entrave ao  
desenvolvimento

Dia Mundial  
do Coração
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Foi lançada uma petição 
online contra a destruição 
do polidesportivo que fica 
situado no centro de Baltar. 
O líder do movimento é o 
jovem Luís Cruz, que não 
concorda com a destruição 
de um espaço que foi criado 

no final da década de 70 e 
que é um equipamento que 
é carregado de memórias, 
pois a sua localização trazia 
e traz muita gente ao cen-
tro de Baltar. Para o presi-
dente da Junta Jorge Coe-
lho, é uma falsa questão, 

pois o projeto foi apresen-
tado na última presidência 
aberta de Alexandre Almei-
da, apresentado na comuni-
cação social e ninguém con-
testou. Jorge Coelho sa-
lientou que quer um novo 
espaço, com novas valên-

cias, como parque infantil e 
equipamentos para os se-
niores. Para compensar a 
perda deste equipamento, 
será construído um equiva-
lente no antigo recinto de 
jogos do União Sport Clube 
de Baltar. Para o autarca, a 

    BALTAR

Movimento Salvar o Ringue de Baltar

FAUSTINO 
 SOUSA

Vila de Baltar não pode pa-
rar no tempo. Para o Movi-
mento, “a construção de um 
novo rinque não implica a 
destruição do relvado exis-
tente no centro da fregue-
sia, que está carregado de 
memórias e que continua a 
ser utilizado por centenas 
de jovens.”  Já mais de 100 
pessoas assinaram a peti-
ção que será entregue na 
p r óx i m a  A s s e m b l e i a  d e 
Freguesia.

No próximo dia 29 de setembro (terça feira), pelas 21H00 horas, no Salão 
Nobre da Junta,  vai ser realizada a Assembleia de Freguesia de Baltar, sessão 
ordinária,  com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Período de antes da ordem do dia;
1.1 Período reservado aos deputados, para interpelação do Executivo so-

bre assuntos da administração e de interesse da Freguesia;
2. Período da ordem do dia:
2.1 Aprovação da ata da sessão anterior;
2.2 Apresentação pelo Presidente da Junta das actividades desenvolvidas 

pelo Executivo no último trimestre;
3. Período de intervenção do público para apresentação de assuntos de    

interesse da Freguesia.

Assembleia de Freguesia de Baltar

Cristina Tavares foi uma 
funcionária que esteve ao 
serviço da Junta de Fregue-
sia nos últimos 7 anos, ten-
do começado a sua colabo-
ração com um estagio pro-
fissional. Posteriormente 
passou para os quadros da 
Junta e nos últimos 5 anos 
esteve à frente do Gabinete 
de Inserção Profissional. 
Baltarense, catequista e in-
tegrada na comunidade 
efetuou um trabalho reco-
nhecido por todos, tendo 
uma energia e uma capaci-
dade de trabalho que colo-
cou ao serviço da junta e da 
comunidade, estando sem-
pre disponível para o traba-
lho. Licenciada em Serviço 
Social, com Pós Graduação 
em Intervenção Social e 
Mestrado em ciências da 
educação, entendeu que 
necessita de novos objeti-
vos. Vai agora colocar a sua 
competência ao serviço da 
Segurança Social-Porto. 
Sendo uma funcionária al-
tamente reconhecida na 

comunidade, a Junta de 
Freguesia entendeu pres-
tar um reconhecimento pú-
blico, que também o esten-
de a todos os funcionários 

que continuam a colaborar 
de forma dedicada para que 
a Vila de Baltar continue a 
prestar os serviços essen-
ciais à população.

Cristina Tavares deixou o GIP de Baltar

Decorrem nos dias 26 e 
27 de setembro de 2020, 
as celebrações em Honra 
do Padroeiro da Freguesia 

de Cristelo – Arcanjo S. Mi-
guel. Numa terra de tradi-
ção religiosa, a Comissão 
de Festas 2019/2020 cum-
pre a tradição, organizan-
do apenas a Festa Religio-
sa ao Padroeiro, de forma a 
garantir o cumprimento 
das normas de segurança, 
num ano em que os hábitos 
sociais foram alterados de-

v i d o  à  p a n d e m i a  d a 
Covid-19.

Haverá o cuidado de 
manifestar de forma sim-
ples e profunda a devoção 
ao Arcanjo, dando-se privi-
légio ao íntimo de cada um, 
para através da oração 
apelar ao Anjo das Bata-
lhas, que proteja a todos 
contra o mal.

O programa cultu-
ral e turístico “Desco-
brir Paredes” do Mu-
nicípio está a convi-
d a r  o s  a m a n t e s  d a 
natureza a percorrer 
neste sábado, 26 de 
setembro, o “Trilho 
das Duas Igrejas.

O trilho da fregue-
sia de Duas Igrejas 
tem cerca de 10km e 
o grau de dificuldade 
é baixo. Neste per-
curso pode-se obser-
var essencialmente a 
ruralidade da fregue-
sia com os seus espi-
gueiros, alguns por-
m e n o r e s  p a t r i m o -
n i a i s  d e  e l e v a d o 
interesse como a Be-

t â n i a  e  a  C a s a  d a 
Agrela e, ainda, a par-
ticular fauna e flora 
c a ra c t e r í s t i c a s  d a 
região.

Durante este tri-
lho os caminheiros 
terão a oportunidade 
de ver algumas das 
abóboras gigantes 
que participaram no 
2º Concurso Interna-
cional de Hortícolas 
Gigantes “O Maior da 
Minha Aldeia”.

O ponto de encon-
tro será na Igreja Ma-
triz de Duas Igrejas, 
pelas 9h, para o pri-
meiro grupo, e palas 
9.30h, para o segun-
do. Recomenda-se o 

uso de roupa e calça-
do confortável, água 
e reforço alimentar.

Atendendo às re-
comendações da Di-
reção-Geral da Saúde 
(DGS) e para assegu-
rar o bem-estar de 
todos, “só serão acei-
tes inscrições até 10 
pessoas para cada 
grupo. É obrigatório 
o uso de máscara du-
r a n t e  t o d o  o 
percurso”.

A  c a m i n h a d a  é 
gratuita e inclui um 
seguro para cada par-
ticipante. Mais infor-
mações através do 
255 788 952 ou turis-
mo@cm-paredes.pt

    CRISTELO

Festas em Honra de  
S. Miguel, Padroeiro de Cristelo 

    DUAS IGREJAS 

“Descobrir Paredes” percorre 
o “Trilho das Duas Igrejas”

CARLA
NUNES
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Centenas de pessoas 
aplaudiram a passagem 
do padre Ilídio Santos, no 
trajeto que fez em corte-
jo desde a Portela até à 
Igreja Nova de Rebordo-
sa, no passado dia 13 de 
setembro. Foi a caminha 
que o novo padre fez até 
tomar posse como páro-
co da Paroquia de Rebor-
d o s a .  D a n d o - l h e s  a s 
boas vindas os paroquia-
nos colocaram faixas de 
saudação como se uma 
g u a r d a  d e  h o n r a  s e 
tratasse.

O percurso do novo 

padre teve como cicero-
ne o ex-pároco da fre-
guesia que o apresentou 
à comissão fabriqueira), 
ao executivo da junta de 
Freguesia, Direção dos 
Bombeiros entre outras 
coletividades. 

 Os anónimos cristãos 
aplaudiam a passagem 
do novo pároco, sobre 
um tapete de flores pre-
parado de madrugada 
para que de manhã esti-
vesse tudo pronto de 
fresco. 

A Missa Nova foi de-
pois celebrada pelo pa-
dre Ilídio na Igreja Nova.

No final da Eucaristia, 
em ambiente de distan-
ciamento social, os fiéis 
distribuíram gestos de 
simpatia ao novo pároco 
desejando-lhe 
felicidades.

    REBORDOSA

Rebordosa recebeu em festa novo Padre

PAULO 
PINHEIRO

PUB
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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.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Estamos, sim,  
na velha normalidade!

S
érgio Godinho 
f a l a - n o s  e m 
recente músi-

ca de O NOVO NOR-
MAL: (No novo normal/
há cidades inteiras/ por 
onde rasgaram/ invisí-
veis poeiras/ malignas 
benignas/ ninguém sa-
b e  s e  s a b e /n e m  q u e 
acaso ou que destino 
cabe/o novo normal / é 
t e r r e n o  m i n a d o  /d e 
acasos). Com ironia e 
muito, muito talento. 

Dizem-nos viver nu-
ma anormalidade, uma 
s i t u a ç ã o  e s p e c i a l .  E 
aparentemente assim 
é. Há máscaras, apelos 
ao distanciamento físi-
co, teletrabalhos, novos 
horários, reuniões com 
diferente prevenção, 
certezas incertas, me-
do a rodos. 

Mas no essencial, o 
que verdadeiramente 
temos,  desmentindo 
uma pretensa anorma-
lidade, é a velha norma-
lidade. Remoçada, im-
placável, menos com-
placente. A exploração 
laboral continua, assu-
mindo até mais eviden-
tes traços de submissão 
do mais fraco. A imbeci-
lidade promovida como 
valor absoluto não dá 
mostras de diminuir 
(veja-se a programação 
televisiva, a de entrete-
nimento). A dinâmica 
pública em promover 
analfabetos, gente in-
culta, acéfala, consti-
tui-se imparável,  au-
sente a escola. Quem 
poderá dizer que seis 
meses depois vive nu-
ma sociedade mais sá-
bia,  l ivre,  solidária e 
justa? Ninguém. 

Os incêndios este 
ano foram o sucedâneo 
do anterior. A violência 
doméstica não teve ar-
rependimento ou freio 
em Portugal. A corrup-
ção, politica, económi-
ca, desportiva, conti-
nua, com a mesma im-
p u n i d a d e ,  o  m e s m o 
show off,  as mesmas 
características. A Justi-
ça sangra ou fede, con-
forme se quiser.  

(No novo normal/ 
nunca são contas fei-
tas/ acordaste informa-
do /e ignorante te dei-
tas/e amanhã pela ma-
n h ã / s e r á  q u e  a l g o 
mudou/(tudo) não pas-
sou de um pesadelo fu-
gaz/ uma história de 
medo/largada ao ouvi-
do /em segredo)

Quando e como se 
promove agora a demo-
cracia? Quando e como 
se promove o agora o 
mérito? Quando e co-
mo se defende agora o 
interesse colectivo? 
Não se sabe. A rede es-
tá montada. Predomina 
a alienação, o silencia-
mento das vozes críti-
cas, a ocultação da rea-

lidade, a manipulação. 
Vigora o jornalismo de 
sargeta, ativo, esmaga-
d o r ,  s e l e c t i v o , 
profissional. 

(No novo normal /há 
grandes filas de fome/
nomes tão desgasta-
dos/até deixar de ter 
nome/ até que o medo 
não tenha/ racionais 
fundamentos/ e seja só 
u m  b u ra c o  n e g r o  n o 
céu/ um horizonte de 
eventos/ memorial do 
que /se viveu)

A pandemia mata al-
guns, felizmente pou-
cos. Mas a atual socie-
dade mata muitos mais. 
M a t a  a  e s p e ra n ç a ,  a 
criatividade, a ambição. 
Mata a saúde mental 
dos que abandonados 
ao pessimismo, à fragi-
lidade, à dependência 
n ã o  c o n s e g u e m  u m 
projecto próprio, uma 
afirmação autónoma de 
vida.  O necessário so-
bressalto está assim 
adiado, confinado, imo-
bilizado. O pesadelo 
está cada vez no nosso 
interior. 

A velha normalidade 
presente.

E
sta crónica poderia ser sobre a 
vingança do chinês (e de algu-
ma forma também o é..)

Podia igualmente ser escrita sobre o 
filho que chama o pai para fazer quei-
xinha quando vê que se meteu numa 
grande embrulhada sozinho e que 
não sabe como pode sair dela…Digo 
isto porque o Ministro do Ambiente 
vem a Paredes falar com o seu subju-
gado Presidente da Câmara da mes-
ma cor partidária justamente na se-
mana em que o Rio Sousa sofreu des-
cargas de águas residuais, em que o 
Rio Ferreira continua a ser o maior 
esgoto a céu aberto de Portugal e 
quiçá da Europa, e a Câmara Munici-
pal resolveu atribuir o maior prémio 
de sempre à concessionária da Água 
e Saneamento estrangeira pelo seu 
incumprimento de contrato e pela 
sua pesada herança.
Não há coincidências! Como é possí-

vel alguém considerar que os pare-
denses ficam bem se o Sr. Ministro 
atirar uns euros sobre obras para as 
eleições?
Bem bonito fica o Parque Urbano de 
Cete onde veio o Sr. Ministro, um pro-
jeto antigo do Social Democrata To-
más Correia que não só ganhou um 
espaço digno de Cete e do século XXI 
como vê coroado o seu trabalho de 
sapa de longos anos e ainda teve uma 
bonita inauguração, mesmo em tem-
po de Pandemia. 
Nada bonita é a oportunidade do 
governo em vir à margem do conta-
minado Rio Sousa, enaltecer o sen-
tido ecológico do novo Parque Ur-
bano e depois dizer que a ETAR de 
Arreigada está a descarregar esgo-
to a céu aberto para a cidade de Lor-
delo e para o Rio Ferreira porque só 
funciona a 25%!!! Ou ainda mais ri-
dículo é dizer que outra obra que 
custou milhões não podia ser ligada 
durante o tempo da pandemia por-
que só os técnicos austríacos (con-
tratados e pagos para o efeito) não 
fizeram o seu trabalho durante a 
pandemia por causa das viagens. 
Mas afinal quanto custaria uma via-
gem de duas pessoas isoladas para 
irem a Paços de Ferreira fazer um 
trabalho pago a peso de ouro e miti-
gar um crime ambiental para a saú-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Be Water e um Ministro para resgatar um presidente das 
águas sujas dos Rios Sousa e Ferreira!

mariocamilomota@gmail.com

N
as redes sociais, nas propa-

gandas de bancos, nos in-

tervalos de programas, 

diariamente nos deparamos com 

atores e outras personalidades do 

meio televisivo trazendo mensa-

gens de encorajamento, com con-

teúdos do tipo: “Vai ficar tudo bem! 

Em breve, tudo voltará ao normal.” 

De fato, essas vinhetas podem des-

pertar um certo encorajamento, 

tendo em vista o nosso medo do no-

vo, da mudança, do desconhecido. A 

possibilidade de tudo voltar ao pa-

drão anterior, que precedeu o turbi-

lhão no qual mergulhamos, pode ser 

um “bálsamo” para alguns.

Outrossim, também temos a pers-

petiva de profissionais, analistas, 

pensadores, palpitadores, etc, com 

expertise em relações trabalhistas e 

sociais, afirmando com plena con-

vicção que essas conexões nunca 

mais serão as mesmas, pois empre-

sas e sociedade em geral terão no-

vas possibilidades de ganho e quali-

dade de vida, sem afetar (ou aumen-

tando) a produtividade e o padrão 

das relações. Com isso, processos 

seletivos e a própria execução dos 

termos acordados no vínculo do em-

A nova normalidade
Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt
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Be Water e um Ministro para resgatar um presidente das 
águas sujas dos Rios Sousa e Ferreira!

de das pessoas de Lordelo e de ju-
sante no Rio Ferreira?
Não há palavras para a areia atirada 
aos olhos de quem se dá ao trabalho 
de ler o que a Câmara e o Ministro do 
Ambiente dizem sobre o crime conti-
nuado da ETAR de Arreigada!
É curiosa essa coincidência de vir 
anunciar o Saneamento para as fre-
guesias de Recarei e Sobreira (como 
se não fossem mais algumas as que 
permanecem sem saneamento em 
Paredes), numa semana em que o Rio 
Sousa, que atravessa todas as fregue-
sias a Sul, voltou a ser um Rio sujo de 
água castanha e muita espuma. Pare-
ce que será encontrada a solução de 
mais um plano para os próximos anos 
e um investimento em que o Governo 
já se sobrepõem ao investimento da 
concessionária privada Be Water 
mesmo antes de concretizada a pro-
messa de compra, pela Câmara Muni-
cipal que anunciou na passada sema-
na um “resgate” ao setor público das 
responsabilidades de investimento 
dessa empresa privada que explora a 
água do nosso concelho.
É certo que este partido socialista do 
governo e da Câmara de Paredes não 
deixa a sua publicidade eleitoral ao 
acaso em ano de arranque das autár-
quicas e esta vinda do Sr. Ministro ao 
concelho tem um quê de explicação 

quando olhamos ao anúncio que o 
Presidente da Câmara fez de “resga-
te” da concessão da Be Water e do 
pagamento de 23 milhões de euros 
de indeminização para a criação de 
um SMAS. Para não falar na incompe-
tência de gestão quando se diz fazer 
um pagamento milionário porque o 
privado não cumpre o contrato ou 
ainda não levar a tribunal os crimes 
ambientais praticados no território 
pela inércia na gestão do saneamen-
to básico (sobretudo nas freguesias 
do Sul do concelho), gostaria de me 
debruçar sobre o “resgate”. 
Aquele o que ministro está a fazer ao 
seu presidente da Câmara, antecipando 
dinheiro e explicações sobre os erros 
cometidos e aqueles que o Município 
faz sobre a concessão da água e sanea-
mento, este resgate soa a um refém do 
passado que ficou com uma espinha 
entalada e que em vez de gerir ou con-
frontar (em tribunal se necessário) pre-
fere pagar para voltar ao início. Existe 
aqui uma necessidade de mostrar o cor-
te com o passado, de apagar tudo o que 
foi feito anteriormente… de não querer 
gerir com medo que voltem os confron-
tos tidos pelo anterior executivo. Entre 
a falta de capacidade... e a vingança (?)
Para além de saudades do azul das 
águas dos nossos Rios! Haverão sau-
dades dos olhos azuis..?

prego, de fato, nunca mais serão os 

mesmos.

Agora, vamos aprofundar nossa aná-

lise, trazendo-a para o âmbito indivi-

dual: afirmar que ninguém jamais será 

o mesmo depois da pandemia e suas 

consequências pode ser subjetivo e 

relativo, pois atitudes individuais é 

que vão definir o que de fato virá e 

qual rumo tomaremos. Podemos sair 

mais agressivos e arredios disso tudo, 

culpando céus e terra por tudo de 

ruim que acontece, ou podemos e de-

vemos, de fato, gerar reflexões indivi-

duais que vão elevar nosso padrão de 

pensamento e criticidade. Podemos 

ter novos empreendedores, com 

ideia e gás para transformar a socie-

dade, gerando benefícios palpáveis, 

além de lucro e emprego, ou podemos 

ter pessoas com uma perceção ainda 

maior de dependência externa, da-

quilo que as autoridades deveriam 

fazer por elas, e se não fizerem, nin-

guém mais estará errado, exceto o 

governo (em qualquer uma de suas 

esferas). Podemos perceber a impor-

tância da construção de um lar saudá-

vel e que a instituição “família” é a 

mais sólida (ou deveria ser) das ver-

tentes da humanidade, ou criar ranço 

das nossas casas, valorizando mais a 

rua do que a segurança do lar.

Eis o busilis da questão: essas refle-

xões, decisões e consequentes postu-

ras dependem do comportamento 

comum da sociedade, das decisões e 

chancelas de um órgão da administra-

ção pública local ou mundial, ou elas 

possuem caráter pessoal?

psilvaparedes@gmail.com

Uma venda ruinosa

A 
venda dos serviços 
municipalizados de 
água e saneamento 

foi desde o primeiro momen-
to contestada pelo PS Pare-
des, a empresa foi inicialmen-
te vendida à empresa france-
sa VEOLIA, e mais a um grupo 
chinês passando a BE Water.
Independentemente dos do-
nos, a verdade é que desde o 
primeiro momento que esta 
empresa mostrou ao que vi-
nha….Lucro. A preocupação 
em servir as populações e 
ajudar a modernizar o conce-
lho não foram as suas priori-
dades, os investimentos fo-
ram reduzidos, e muitos dos 
efetivamente feitos eram 
projetos já em andamento.
Foram décadas perdidas, e os 
concelhos vizinhos que opta-
ram por continuar a ser os 
donos de todo o processo 
continuaram a investir e pos-
suem hoje taxa de prestação 

de serviço ao nível das me-
lhores taxas nacionais, en-
quanto as nossas continuam 
a envergonhar-nos a todos.
Todo este “negócio” teve 
sempre a oposição do PS 
quer a venda, quer a refor-
mulação do contrato efetua-
do já no mandato de Celso 
Ferreira. Esta última refor-
mulação do contrato serviu 
para ficar tudo na mesma, 
excepto o preço da água que 
disparou para valores de tal 
forma altos que estamos hoje 
entre os municípios com a 
água mais cara do país, uma 
verdadeira vergonha.
A verdade é só esta, temos 
uma das águas mais caras dos 
país, e uma das mais baixas 
taxas de saneamento e água 
ao domicilio….e como foi isto 
possível….não sei.  ?? E, quem 
sabe também não explica, ou 
não interessa explicar, refiro-
-me obviamente ao PSD lo-
cal, que foi que nos governou 
nos últimos 24 anos e que 
negociou e renegociou todo 
este negócio.
O mesmo PSD que se recusa a 
explicar todo este atraso nos 
investimentos e o preço absur-
do da água em Paredes, é o 

mesmo que se apressou a não 
querer o resgate e a propor 
uma solução que sabe não ser 
viável para permitir que este 
negócio continuasse a vigorar.
Talvez o PSD local esteja inte-
ressado em manter privilégios 
de alguém, não sei, mas neste 
caso mais do que uma renda, 
importa que se resolva o pro-
blema da água e saneamento. 
Entendo, que os paredenses 
não ficarão tristes com a even-
tual perda de uma renda cho-
ruda em troca de uma solução 
que permita termos todos a 
possibilidade de ter sanea-
mento e água ao domicílio.
O resgate surge depois de uma 
negociação que não deu fru-
tos, mais uma vez os investi-
mentos eram praticamente 
nulos e a proposta de aumen-
tos absurda, não existia alter-
nativa, ou ficávamos com a 
água ainda mais cara e com um 
taxa miserável de saneamento 
ou dávamos o passo em frente 
e resgatávamos a concessão.
Felizmente, Alexandre Al-
meida teve audácia suficien-
te para dar um murro na me-
sa e devolver ao Concelho 
aquilo que nunca devia ter 
saído da sua alçada.

Por
PAULO
SILVA
Professor

PUB
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T
erra Queimada” o 
trabalho artístico 
que consubstancia 

várias linguagens em palco – 
teatro, formas animadas, 
música, dança – e que tem 
como objetivo primordial 
alertar para o contributo dos 
comportamentos negligen-
tes no fenómeno dos fogos 
florestais é encenado este 
fim-de-semana em Paredes. 
Os palcos serão montados 
na  zona sul do concelho, em 
Aguiar de Sousa e Recarei, as 
áreas mais sensíveis aos fo-
gos florestais devido à man-
cha arbórea. 

A peça é como se percebe 
para sensibilizar a população 
para o perigo das ignições 
imponderadas. Queimadas e 
uso pouco adequado de má-
quinas em terrenos de mato 
e florestas, em períodos de 
alerta e sem as devidas pre-
cauções, serão parte inte-
grante do conteúdo drama-
túrgico, versadas com comi-
cidade didática para divertir 
e fazer pensar.

O  e s p e t á c u l o  “ Te r ra 
Queimada” pode ser visto no 
icónico lugar da Senhora do 
Salto, em Aguiar de Sousa, 
esta sexta-feira 25 de setem-
bro, às 21h00, com itinerân-
cia para Recarei, também no 
concelho de Paredes, onde 
será apresentado amanhã, 

26 de setembro, à mesma 
hora, junto às piscinas da-
quela localidade, rumando 
depois, no domingo (27), até 
ao Cais Fluvial de Pé de Mou-
ra, na freguesia da Lomba, 
em Gondomar, numa matiné 
marcada para as 16.30 ho-
ras. As entradas são gratui-
tas, mas é necessária marca-
ção prévia via email - produ-
cao.terraqueimada@gmail.
c o m  o u  p o r  t e l e f o n e  - 

911820083. A organização 
faz saber que as apresenta-
ções do espetáculo obede-
cem às normas vigentes da 
Direção Geral de Saúde. O 
acompanhamento está a ser 
feito pelos municípios em 
diálogo com a DGS.

PROJETO 
“Terra Queimada” nas-

ceu no âmbito de uma can-
didatura ao concurso “Não 

Brinques com o Fogo”, uma 
iniciativa da Agência para a 
Gestão Integrada dos Fo-
gos Rurais – AGIF e da Dire-
ção Regional de Cultura do 
Norte – DRCN, cujo vence-
dor foi um consórcio que 
agrega diversas entidades 
como a Associação Cultural 
Astro Fingido, que terá a 
seu cargo a responsabilida-
de da coordenação e super-
visão geral/artística, a Jan-

gada Teatro (Lousada), que 
se incumbirá do desenho de 
luz e som, a Mandrágora 
Teatro (Espinho e Gondo-
mar) responsável pela cria-
ção das marionetas, a Aca-
demia InDance (Porto e 
Matosinhos) responsável, 
com a coreógrafa Cláudia 
Marisa, pelas coreografias 
e o Bando das Gaitas (Lou-
sada) que ficará ao leme das 
interpretações da música 

d a  a u t o r i a  d e  R i c a r d o 
Fráguas.

Para além das estruturas 
referidas, o espetáculo que 
mobiliza cerca de 40 pessoas 
na sua criação e execução, 
como Patrick Hubmann na 
cenografia ou Ana Isabel No-
gueira nos figurinos, conta 
ainda com as participações 
de elementos do CETEATRO 
(Cête/Paredes) e Ruínas 
Teatro, de Lousada.

Terra Queimada este fim de semana  
em Aguiar de Sousa, 
Recarei e Lomba (Gondomar)
TEATRO. Espetáculo alerta-nos para os perigos de brincar com o fogo.

António Orlando  | texto
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FALECEU

JUSTINO FERREIRA
Faleceu no dia 14 de setembro com 88 anos. 

Era natural de Casais-Lousada e residente 

na Rua do Lagar, nº. 182, Vandoma, Paredes. 

Era casado com Maria de Jesus Cunha da Costa.

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

VANDOMA/ PAREDES

FALECEU

JOAQUIM AUGUSTO  
DE SOUSA TELES
Faleceu no dia 12 de setembro com 65 anos. 

Era natural de Baltar-Paredes e residente na 

Rua da Igreja, nº. 334, Baltar, Paredes. Era solteiro.

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

JOSÉ DE SEIXAS  
E SOUSA CABRAL
Faleceu no dia 11 de setembro com 69 anos. 
Era natural de Folhadela-Vila Real e residente 

na Av. D. Manuel I, nº. 1152 r/c, Baltar, Paredes.  Era casado 
com Zita Maria Ferreira da Costa Cabral

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

JOSÉ FERNANDO ALVES 
MOREIRA ROSENDO
Faleceu no dia 9 de setembro com 52 anos.  

Era natural de Luanda-Angola e residente  

na Rua das Fontielas, nº. 31, Cete, Paredes.

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

CETE/ PAREDES

FALECEU

AUGUSTO  
JOSÉ FREIRE MIEIRO
Faleceu no dia 9 de setembro com 64 anos.  
Era natural de Agrela-Santo Tirso e residente 

na Rua da Igreja, nº. 96, Baltar, Paredes. Era casado com  
Ana Rosa Fernandes Martins Mieiro .

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

FERNANDO MARQUES
Faleceu no dia 18 de setembro com 67 anos. 

Era natural de S. Sebastião da Pedreira-Lisboa 

e residente na Av. dos Bombeiros Voluntários, 

nº. 765, Baltar, Paredes.

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

FRANCISCO DE JESUS 
VASQUES MESQUITA
Faleceu no dia 18 de setembro com 69 anos. 
Era natural da Sé-Porto e residente na Rua 

José Teixeira do Couto, nº. 26, Paredes. Era casado com Leonil-
de de Fátima Nogueira Moreira.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 
a todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram 
a comparecer no funeral e missa de 7.º dia 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

PAREDES

BALTAR

SETE ANOS  

DO FALECIMENTO

SANDRA 

RODRIGUES 

FERREIRA

Querida Sandra no dia 25 de setembro de 

2020, completam-se sete anos de eterna sau-

dade e sofrimento.

Pela tua perda onde és recordada com muito 

amor e carinho.

Todos os dias da nossa vida.

Saudades sem fim daqueles que tanto te 

amam: pai, mãe, irmâ, cunhado, sobrinhos, 

restante família e amigos.

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

Aos familiares de todos os falecidos
"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências
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FALECEU

MANUEL JOAQUIM 
FERREIRA BARBOSA
Faleceu no dia 21 de setembro com 72 anos. 
Era natural de Galegos-Penafiel e residente  

na Trav. do Marco, nº. 46, Parada de Todeia. Era casado  
com Maria de Lurdes da Costa Barbosa.
 

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães,  

n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PARADA DE TODEIA/ PAREDES

FALECEU

MARIA CELESTE  
DA MOTA PEREIRA
Faleceu no dia 13 de setembro com 81 anos. 
Era natural de Ester-Castro Daire e residente 

na Rua da Crip, nº. 403, 5 A, Edifício Walter3, Paredes. Era 
casada com António Pereira.
 
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães,  

n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARIA FERNANDA DAS 
NEVES ALMEIDA DE SOUSA
Faleceu no dia 20 de setembro com 64 anos. 
Era natural de Madalena-Paredes e residente 

na Rua do Calvário, nº. 64, r/c, Paredes. Era casada com Fran-
cisco de Sousa.
 

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

ADALMIRO ALBERTO 
LOUREIRO FERREIRA
Faleceu no dia 20 de setembro com 58 anos. 
Era natural de Cete-Paredes e residente 

no Largo José Barbosa, nº. 18, 2º drt. Paredes. Era casado  
com Célia Maria Martins da Rocha Coelho Loureiro.
 

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães,  

n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO JOSÉ  
FERREIRA DE CARVALHO
Faleceu no dia 18 de setembro com 83 anos. 
Era natural de Mouriz-Paredes e residente na 

Rua Central de Urrô, nº. 871, Urrô, Guilhufe, Penafiel.  
Era casado com Sofia Ribeiro de Sousa.
 

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães,  

n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

URRÔ/ GUILHUFE/PENAFIEL

FALECEU

LUÍS ANTÓNIO COSTA 
DE CAMPOS BARROS
Faleceu no dia 10 de setembro com 48 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes e 

residente na Rua António Araújo, nº. 77, 2º drt. Traseiras, Pare-
des. Era casado com Andreia Isabel Rodrigues das Neves.
 

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães,  

n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

CÂNDIDA PINHEIRO  
DA SILVA
Faleceu no dia 20 de setembro com 91 anos. 

Era natural de Louredo-Paredes e residente  

em Paredes. Era viúva de José Freitas Machado.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

PAREDES

FALECEU

JOSÉ DA COSTA PEREIRA
Faleceu no dia 8 de setembro com 86 anos.  

Era natural de Louredo-Paredes e residente  

em Gondalães, Paredes. Era casado com Maria 

do Carmo Moreira de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

GONDALÃES/ PAREDES

FALECEU

AGOSTINHO 
DIAS FERREIRA
Faleceu no dia 15 de setembro com 55 anos. 
Era natural de Vilela-Paredes e residente  

em Figueiró, Paços de Ferreira. Era casado com  
Maria da Conceição Moreira Malheiro dos Reis Ferreira.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

FIGUEIRÓ/ PAÇOS DE FERREIRA
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FALECEU

ALBERTINA 
MOREIRA PACHECO
Faleceu no dia 12 de setembro com 54 anos. 
Era natural de Mouriz-Paredes e residente 

na Trav., nº. 20 de Junho nº. 39, Besteiros, Paredes. Era casada 
com José Jacinto Bessa dos Santos.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO MARIA 
DE SOUSA DO VALE
Faleceu no dia 11 de setembro com 63 anos. 
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  

na Rua Senhora do Bom Sucesso, nº. 144, Vandoma, Paredes. 
Era viúvo de Maria da Conceição Martins Moreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

AUGUSTO 
MOREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 16 de setembro com 65 anos. 
Era natural de Medelo-Fafe e residente na Trav. 

José Magalhães, nº. 65, Paredes. Era viúvo de Ana Martins.

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

Aos familiares de todos os falecidos
"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

FALECEU

FERNANDO 
DE SOUSA RIBEIRO
Faleceu no dia 20 de setembro com 87 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua da Madeira, nº. 80, Lordelo, Paredes.  

Era viúvo de Lucinda da Silva Barbosa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, sábado, dia 26 de setembro, às 19:30 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

LUZIA  FERREIRA TEIXEIRA
Faleceu no dia 15 de setembro com 89 anos. 

Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 

Rua do Cruzeiro do Vinhal, nº. 162, Lordelo, 

Paredes. Era viúva de Agostinho Carneiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

  

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA MADALENA 
RODRIGUES PINTO
Faleceu no dia 21 de setembro com 82 anos. 
Era natural de Cete-Paredes e residente  

na Rua S. Martinho, nº. 199,1º drt. Parada  
de Todeia, Paredes. Era viúva de Armando Ferreira Barbosa.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, domingo, dia 27 de setembro, às 9 horas na 
Igreja Paroquial de Parada de Todeia,  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 
PARADA DE TODEIA/PAREDES

FALECEU

ROSA AMÉLIA TEIXEIRA 
SOARES DE MOURA
Faleceu no dia 12 de setembro com 85 anos. 
Era natural de Boim-Lousada e residente na 

Rua do Lisboano, nº. 36, Lordelo, Paredes. Era viúva de Joaquim 
Moreira de Sousa.

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

A FAMÍLIA
Funerária 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

VITORINO FERREIRA 
DE SOUSA
Faleceu no dia 19 de setembro com 75 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 
Rua do Souto, nº. 39, Lordelo, Paredes.  

Era casado com Maria Celeste Ferreira Tuna.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, sábado, dia 26 de setembro, às 19:30 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 DE JESUS BARBOSA 
DA ROCHA E SILVA
Faleceu no dia 16 de setembro com 75 anos. 

Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era casada com Joaquim Ferreira da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/PAREDES
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