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"Os Verdes" querem 
despoluir e valorizar  
o Rio Ferreira
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CHTS começou a 
vacinar os profissinais 
contra o Covid-19

PSD abandonou 
Assembleia Municipal 
PSD abandonou 
Assembleia Municipal 

Os social-democratas (à exceção do presidente da junta de Louredo), abandonaram a Assembleia Municipal 

extraordinária, alegando que o Executivo não facultou a documentação necessária para poderem votar com 

conhecimento de causa, assim como na opinião do PSD, a Câmara de Paredes deve ser ressarcida em vez de 

indemnizar a empresa Be Water.

Alexandre Almeida contrapõe, dizendo que toda a documentação foi facultada e que o sucedido não é mais 

do que uma estratégia orquestrada já a pensar nas eleições.
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R
ecordar alguém 
pelo quarto ano 
da sua trágica 

morte, por atropelamento, 
é relembrar o luto de uma 
família destroçada pela 
perda de um excelente ma-
rido e pai. Recordar tam-
bém é perpetuar a vida de 
quem parte, e é nesse sen-
tido que hoje presto tribu-
to a Marcelino Tomé Gas-
par Teixeira, que merece 
este destaque. Nascido em 
1940, em Bitarães, filho de 
Joaquim Teixeira e de Lina 
Gaspar, cedo começou na 
arte de Marcenaria, após a 
instrução primária, tendo 
escolhido a Freguesia de 

Cristelo como rumo da sua 
vida. Aos 25 anos casou 
com D. Maria Glória Nunes 
Rocha, natural daquela 
freguesia, e dessa união 
nasceram cinco filhos, Pau-
lo Teixeira, José Teixeira, 
Maria Teixeira, Antónia 
Teixeira e Hugo Teixeira. A 
Freguesia de Cristelo era 
tudo para ele, a que se en-
tregou para além da sua 
vida profissional, tornan-
do-se um ativista atento à 
vida da comunidade. En-
volveu-se em projetos cívi-
cos que mereciam a me-
lhor consideração de to-
dos, sobretudo naqueles 
que diziam respeito à po-

pulação da freguesia que o 
acolheu. Apaixonado pela 
vida familiar que o fazia fe-
liz, completou o seu senti-
do de entrega ao bem co-
mum, nas mais variadas di-
m e n s õ e s  e  c o m  t o t a l 
afinco, que alegrava com a 
capacidade de contar his-
tórias bem humoradas. 
Após a revolução do 25 de 
Abril de 1974, tornou-se 
político e foi várias vezes 
membro da Assembleia da 
Freguesia de Cristelo, e até 
seu Presidente. Foi tam-
bém Tesoureiro da Junta 
de Freguesia. Membro his-
tórico do seu partido no 
Concelho de Paredes, era 

muito respeitado pelo seu 
trabalho e dedicação, mes-
mo para além da missão de 
autarca. Foi dedicado a vá-
rias causas, com entrega e 
comprometimento pes-
soal de servir e desenvol-
ver. Apoiou a Festa de S. 
Miguel; fundou o Grupo 
Etnográfico de S. Miguel 
de Cristelo, a que se dedi-
cou; foi Diretor do Futebol 
C l u b e  d e  C r i s t e l o ;  f o i 
membro ativo da Direção 
do Rancho Regional de Pa-
redes, de onde tive o gosto 
de o conhecer; e da Asso-
ciação para o Desenvolvi-
mento de Cristelo. Como 
projeto de vida profissio-

nal,  criou a empresa de 
construção e montagem 
de cozinhas em fórmica, 
com sucesso a nível nacio-
nal e internacional, que 
veio a dar origem a uma no-
va empresa, continuada 
pelo seu filho Hugo Teixei-
ra (Hugo Toméx, como é 
conhecido), que honra o 
projeto de sonho a que o Sr. 
Tomé dedicou a sua vida, e 
que lhe deu notoriedade e 
projeção. O legado deste 
homem amigo está bem re-
presentado, e por todo o 
lado a sua memória está 
viva, não havendo na fre-
guesia quem não o recorde 
com carinho e saudade. Era 

feliz, muito alegre, homem 
de boa conversa e grande 
sentido de humor. Partiu 
em 16 de Dezembro de 
2016, de forma trágica, o 
que abalou a família e to-
dos aqueles que o conhe-
ceram e com ele lidaram, 
agradecendo-lhe ter feito 
parte das suas vidas. Vive-
rá para sempre, porque 
nunca será esquecido.

Marcelino Tomé Gaspar Teixeira

H
á 90 anos, em janeiro de 1931, começava a 

História do Progresso de Paredes.

Uma História ainda por escrever ape-

sar de, paradoxalmente, cada edição ser uma página 

da história de todos nós e daqueles que nesta terra 

nos antecederam, escrita para aqueles que aqui nos 

sucederão, quer nos leiam, quer não.

Em cada edição (e esta é a nº 3505) cada página 

desta história é uma etapa de um percurso cujo fim se 

não equaciona nem vislumbra, quer esteja próximo 

quer longínquo…

É o que acontece em qualquer História, seja de ins-

tituições seja de pessoas de carne e osso, transfor-

mar-se numa viagem, mais pacífica ou mais atribulada 

conforme for melhor ou pior a companhia com que 

viajamos.

Conforme também a companhia que fazemos aos 

que connosco viajam, por escolha ou por necessidade, 

e que fazem parte da nossa história, e de cuja História 

nós fazemos parte. A já longa viagem do Progresso de 

Paredes, o mesmo é que dizer a sua já longa História, 

quiçá ainda no início, é acompanhada por muitos via-

jantes que já partiram, por muitos que ainda estão 

aqui e que um dia vão partir, e, oxalá, por muitos que 

ainda não chegaram mas que não deixarão de partir 

na sua vez. Porque, ao contrário das Instituições, que 

duram na medida do seu Mérito, como o Progresso 

que soube por merecer chegar aos 90 anos, os Ho-

mens que chegam partem independentemente do seu 

valor e do que fizeram na sua viagem, e o que nos cau-

sa mais dor, é que partem no meio da viagem de outros 

Homens. Os que ficam, ficam com a memória da via-

gem, da História, dos que partiram. É o que fica deles, 

e não é pouco, ainda que não sejam páginas como as 

que o Progresso de Paredes escreveu nos últimos 90 

anos, e das quais os Paredenses que partiram fazem 

parte. Com o início deste ano de 2021 partiram quase 

ao mesmo tempo dois nossos conterrâneos, dois ir-

mãos, José Carlos e José Fernando Carvalho, mais 

que dois amigos, duas referências quer da minha in-

fância quer da minha vida adulta e aos quais entrego, 

onde estiverem, estas palavras de Homenagem parti-

lhadas da VIAGEM de Tiago Bettencourt:

Faz essa viagem, meu bom amigo 

Que as tuas mãos livres sigam cheias 

Que teus pés descalços ganhem vidas 

e serenem no alívio dessa estrada. 

Faz essa viagem, meu bom amigo 

Que tudo o que se perde ganha asas, 

Anjos que caminham lado a lado, 

vozes que nos guiam as palavras. 

Faz essa viagem, meu bom amigo 

Que voltarás um dia também 

como todos nós que um dia vamos 

procurando luzes que nos faltam 

encontrando os passos onde andamos. 

Tem essa coragem de largar as coisas mais amadas, 

De descobrir o sítio onde se lavam dores 

que se querem descansadas. 

E voltarás um dia, eu sei, 

com teus anjos fortes pelo ombro,

infinito amor em cada asa, de braços abertos, para casa.

EDITORIAL

Uma viagem de 90 anos
Por
VASCO RIBEIRO
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F
oi com o coração re-
novado de esperan-
ça que a maioria das 

pessoas receberam o novo 
ano de 2021. Terminamos o 
ano de 2020, com 366 dias 
que não foram fáceis, entre o 
desespero e as lágrimas, tive-
mos todos que ganhar cora-
gem, readaptar-nos e seguir 
em frente, graças a uma pan-
demia que chegou da China e 
n o s  m u d o u  p a ra  t o d o  o 
sempre!
E agora ao recebemos o ano 
de 2021, com 365 novas 
oportunidades, mas não po-
demos apagar tudo o que vi-
vemos, pois o ano de 2020 
será um marco na história da 
humanidade…
E, se fizermos um balanço, 
certamente vamos poder 
concluir que no meio das difi-
culdades crescemos e torna-
mo-nos melhores pessoas, 
percebemos que a vida e as 
pessoas são a prioridade, e 
que temos de ser responsá-
veis não só por nós, mas por 
respeito ao próximo, e fize-
mos justiça à máxima de que 

a “nossa liberdade termina 
onde começa a do outro”, pois 
não podemos ter atitudes 
que possam prejudicar a vida 
e a saúde do próximo.
O ano de 2020, foi o ano em 
que repensamos as nossas 
finanças, pois focamo-nos no 
essencial e soubemos dar va-
lor à poupança, porque não 
sabemos o que nos espera o 
dia de amanhã!
Foi o ano em que as escolas 
encerraram, as crianças vie-
ram para casa estudar à dis-
tância, acompanhadas pelos 
seus pais que, passaram a 
prestar o trabalho também a 
partir de casa. 
E assim o teletrabalho tor-
nou-se no modelo de conti-
nuidade para o futuro, pois 
ficou demonstrado os bene-
fícios que trouxe para as em-
presas,  permitindo-lhes 
m a i o r  p o u p a n ç a  e  m a i s 
produtividade.
Foi o ano em que aprende-
mos a dar mais valor à saúde 
e aos profissionais de saúde, 
e ficou assente que o serviço 
de saúde tem necessaria-

mente de ser prestado com 
qualidade e eficiência.
Foi também o ano em que fi-
cou claro que a Justiça terá 
ser mais rápida e eficaz, não 
podendo as situações prote-
gidas pela lei, esperar uma 
resolução a longo prazo, por-
quanto nestes tempos atípi-
cos ficou demonstrado o au-
mento dos casos de violência 
doméstica que precisam de 
resposta imediata e eficaz de 
modo a que as vítimas sejam 
protegidas.
Foi ainda o ano de perceber a 
importância da tecnologia, 
que se revelou imprescindí-
vel para estarmos virtual-
mente perto dos que ama-
mos, perante a impossibilida-
de da presença física. 
Os mais jovens transmitiram 
os seus conhecimentos aos 
mais velhos, e através dos 
computadores, tablets e 
smartphones, todos comuni-
c a r a m  a t r a v é s  d o  s e u 
quadrado.
Foi assim que passamos to-
dos a viver no chamado: No-
vo Normal.

E, não obstante, a chegada do 
novo ano, e com ele a tão de-
sejada vacina para a CO-
VID-19, o novo normal ainda 
se vai manter durante uns 
largos meses…
Dizem os especialistas que 
enquanto não se atingir o que 
designam por “Imunidade de 
Grupo”, ou seja, até que pelo 
menos 60% da população es-
teja vacinada, todos os cuida-
dos de higienização e distan-
ciamento social, que apren-
demos a ter em 2020, terão 
de ser mantidos em 2021.
Se em 2020 a nossa capaci-
dade de adaptação foi colo-
cada à prova, à partida esta-
remos preparados para os 
novos desafios de 2021.
A par da protecção da nossa 
saúde, teremos de nos man-
ter firmes para responder à 
crise económica, pois que, 
não obstante, o aumento do 
salário mínimo nacional, os 
preços dos bens e serviços 
sofrerão actualizações em 
2021, e o desemprego vai 
provavelmente aumentar. 
Desta feita, podemos contar 

no que concerne à energia 
eléctrica, com uma redução 
de baixa em 0,6%, para as fa-
mílias com tarifas reguladas, 
e quanto ao gás natural a ac-
tualização de preço está pre-
v i s t a  s ó  p a r a  o  m ê s  d e 
Outubro.
Nos combustíveis o agrava-
mento já ocorreu no início de 
Janeiro, e irá variar ao longo 
do ano, de acordo com o pre-
ço do petróleo, o que gera 
uma incerteza sobre os valo-
res que poderão surgir.
Quanto aos contratos de ar-
rendamento, não haverá au-
mentos para os contratos em 
vigor.
Por sua vez nos contratos de 
crédito habitação, mantém-
-se a possibilidade das mora-
tórias bancárias, para os que 
tenham alteração de rendi-
mentos provocados pela 
pandemia, assim as famílias 
afectadas poderão suspen-
der os pagamentos das pres-
tações dos empréstimos 
bancários.
Contudo, o crédito “suspen-
so” pode ser motivo de sérias 

preocupações, pois poderá 
originar o incumprimento, o 
que se poderá revelar dramá-
tico para as famílias. 
No que respeita à água rela-
ta-se que é previsível um au-
mento. Quanto ao pão, é cer-
to o aumento.
Já quanto aos serviços de te-
lecomunicações, tanto a 
NOS como a VODAFONE 
preveem que não haverá au-
mento, por sua vez a MEO 
admite a actualização de 
preços.
Face ao cenário apresenta-
do, tenhamos, a sensatez de 
perceber que a simples mu-
dança de ano não veio termi-
nar com os tempos difíceis, e 
como tal, cada um de nós tem 
de ser responsável nos seus 
comportamentos, quer no 
trabalho, em família e em so-
ciedade, para se proteger a si 
e ao próximo, de forma a que, 
o mais breve possível possa-
mos retomar as nossas vidas 
como sempre as conhece-
mos, com saúde para que o 
amanhã seja melhor, e a eco-
nomia seja recuperada!

Bem-Vindo 2021 CARLA NUNES
ADVOGADA
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R
ealizou-se no pas-
sado dia 28 de de-
zembro, no pavi-

lhão multiusos de Astromil, 
uma  Assembleia Municipal 
extraordinária, onde foi 
aprovada a autorização do 
direito de resgate da con-
cessão de exploração e ges-
tão dos sistemas de abaste-
cimento de água e sanea-
m e n t o  n o  C o n c e l h o  d e 
Paredes. Foi igualmente de-
liberada a criação dos servi-
ç o s  m u n i c i p a l i z a d o s  d e 
águas de saneamento de 
Paredes, designados por 
“SMAS Paredes.” Esta deli-
beração contou com os vo-
tos do PS, da CDU e do Pre-
sidente da Junta de Loure-
do, eleito pelo PSD. O CDS 
votou contra.

A bancada do PSD reti-
rou-se da reunião sem parti-
cipar na votação, por defen-
der uma resolução unilateral 
do contrato em detrimento 
do resgate proposto pelo 
Executivo. Os deputados so-
cial-democratas acusaram o 
presidente de câmara de não 
lhes ter fornecido todos os 
elementos solicitados sobre 
o Resgate, no entanto, segun-
do Alexandre Almeida refe-
riu, "todos os elementos exi-
gidos pelo PSD foram entre-
gues, desde o contrato de 
concessão, o aditamento, a 
resposta da Be Water, os es-
tudo realizados. Só não dis-
ponibilizou o parecer da Enti-
dade Reguladora dos Servi-

ços de Águas e Resíduos 
(ERSAR) , porque esta entida-
de ainda não o emitiu."

O valor do resgate está or-
çado em quase 23 milhões de 
euros, sendo que 21 milhões 
se destinam à indemnização 
pelo resgate, a que acrescem 
1,5 milhões do reequilíbrio 
económico-financeiro.

Recorde-se que o Execu-
tivo paredense já tinha deli-
berado em reunião de câma-
ra, a 15 de setembro, o res-
g a t e  d a  c o n c e s s ã o  à  B e 
Water - Águas de Paredes e 
a criação dos SMAS - Servi-
ços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Pa-
redes, numa votação que 
contou com os votos favorá-
veis do PS e com os votos 
contra do PSD.

A partir desta delibera-
ção da Assembleia Munici-
pal, começa a contar o prazo 
de um ano para a devolução 
obrigatória dos serviços por 
parte da Concessionária ao 
M u n i c í p i o  d e  Pa r e d e s , 
quando a Câmara Municipal 
de Paredes tem previsto es-
tarem já constituídos os ser-
viços municipalizados, assu-
mindo nessa altura, o forne-
cimento e gestão da água e 
saneamento do Concelho. O 
Resgate prevê a passagem 
dos funcionários e de todos 
os equipamentos da Con-
cessionária para os Serviços 
Municipalizados, garantin-
do uma continuidade de for-
necimento dos serviços e 
atendendo às novas orien-
tações da CCDRN para a re-

Aprovado o resgate da concessão de água e saneamento e a constituição  
do “SMAS de Paredes” em Assembleia Mu nicipal polémica

PUB

Alexandre Almeida diz que os presidentes de junta do PSD  
puseram os interesses partidários à frente das populações
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Aprovado o resgate da concessão de água e saneamento e a constituição  
do “SMAS de Paredes” em Assembleia Mu nicipal polémica

PUB

visão do PDM, a universali-
zação do abastecimento de 
água e saneamento a todas 
as freguesias do concelho, é 
condição indispensável para 
a manutenção de áreas de 
construção, sobretudo nas 
Zonas Industriais.

 Os trabalhadores que es-
tão na empresa Be Water se-
rão reintegrados no SMAS

Na sua intervenção, o 
presidente da câmara, refe-
riu-se à atitude do PSD, que 
abandonou a Assembleia, 
“fruto de uma estratégia pre-
viamente orquestrada”, 
acrescentando que “o PSD 
não está preocupado com os 
paredenses, pois está já em 
campanha eleitoral” e “esta é 
uma atitude de desprezo to-
tal por quem os elegeu”,refe-

riu ainda, não deixando de 
recordar “que foi realizada 
uma assembleia extraordi-
nária a 13 de Outubro a pedi-
do do PSD para discussão do 
Resgate, onde foram ouvi-
dos e discutidos os seus ar-
gumentos,  no entanto a 
maioria não concordou com 
os argumentos do PSD, ten-
do votado contra a proposta 
que apresentaram. Mas nin-
guém abandonou essa As-
sembleia. É assim que se fun-
ciona em Democracia ”.

Na opinião de Alexandre 
Almeida, o “que mais entris-
tece é a atitude de alguns pre-
sidentes de Junta, que sabem 
das necessidades urgentes 
da sua população em termos 
de água e saneamento e mes-
mo assim prestam-se a este 

tipo de comportamento de 
abandonarem a Assembleia 
cedendo a uma estratégia po-
lítica deliberada e sem qual-
quer sustentação”.

PSD abandonou
em  protesto
com Alexandre Almeida
Os vereadores eleitos 

pelo PSD, assim como os de-
putados municipais e presi-
dentes de junta social-de-
mocratas (à exceção do pre-
s i d e n t e  d a  j u n t a  d e 
Louredo), abandonaram a 
Assembleia Municipal em 
protesto, pela “forma arro-
gante como Alexandre Al-
meida está a gerir este as-
sunto, menosprezando a 
oposição e desrespeito pe-
los paredenses”. 

Segundo os social-demo-
cratas, “o caminho sério se-
ria optar pela rescisão por 
incumprimentos do contra-
to por parte daquela con-
cessionaria, e dessa forma, 
ao invés, de se estar a pon-
derar pagar àquela um valor 
pelo resgate, deveria estar a 
ponderar-se o montante 
que a concessionária deve-
ria pagar aos munícipes pelo 
incumprimento reiterado 
do contrato”.

Os vereadores do PSD 
apresentaram uma propos-
ta para que este ponto fosse 
retirado da ordem de traba-
lhos e solicitaram a Alexan-
dre Almeida que fornecesse 
de imediato toda a docu-
mentação elencada na pro-
posta apresentada, para 
que numa próxima reunião 
pudessem estar documen-
tados e poderem votar com 
conhecimento de causa. No 
entanto, os intentos do PSD 
não foram atendidos e “pe-
rante esta atitude insolente 
o PSD abandonou a reunião 
para votação deste assunto, 
ficando apenas o PS a deci-
dir sobre este tema com to-
das as consequências que 
daí advenham”, declararam 
os vereadores a Alexandre 
Almeida antes de abando-
narem a reunião.

Segundo os seus respon-
sáveis, o PSD de Paredes há 
muito tempo tinha solicita-
do diversas questões a Ale-
xandre Almeida sobre esta 

Momento em que os elementos  
do PSD abandonaram a Assembleia Municipal
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negociação, nomeadamen-
te após ter sido noticiado no 
Jornal Económico que esta 
empresa quer 200 milhões 
de euros da Câmara de Pa-
redes como indemnização.

E por isso,  “perante a ar-
rogância constante de Ale-
xandre Almeida, os verea-
dores do PSD não podiam 
votar, fosse qual fosse a in-
tenção de voto, sem conhe-
cer em pormenor toda a 
documentação que envolve 
este negócio. E para não de-
fraudar a população de Pa-
redes, abandonaram a reu-
nião. Quando Alexandre 
Almeida pretender divul-
gar a documentação, o PSD 
estará disponível para dis-
cutir o caso. Se não o fizer 
tomará ele sozinho a res-
ponsabilidade política no 
que concerne aos prejuízos 
que poderão advir deste 
negócio que poderá ser rui-
noso para a população de 
Paredes”, justificou Ricardo 
Sousa, Presidente da Co-
missão Politica do PSD de 

Paredes, acrescentando 
que “como já é publico, Ale-
xandre Almeida preferiu 
optar por uma oferta de 22 
milhões de euros, para além 
de ter perdoado mais 31 
milhões de euros de inves-
timento, o que perfaz um 
prejuízo total  de 53 mi-
lhões de euros para os pa-
redenses, em detrimento 
da proposta apresentada 
pelo PSD Paredes que pre-
via a rescisão de contrato 
com justa, e assim, em vez 
da Câmara em vez de pagar, 
seria ela ressarcida, pelo 
menos, de 31 milhões de 
euros. Alexandre Almeida, 
optou, uma vez mais, por 
prejudicar os paredenses. 

Preferiu dar dinheiro à “Be 
Water” em vez de o rece-
ber. Negócios difíceis de 
perceber…”, ironizou Ricar-
do de Sousa.

A concluir este dirigente 
social-democrata recorda 
que foi recusada na Assem-
bleia Municipal uma propos-
ta que visava constituir uma 
comissão, que englobasse 
também a oposição, para 
acompanhar de perto esta 
negociação, proposta essa 
que foi recusada e que levou 
Ricardo Sousa a questionar:

“De que tem medo Ale-
xandre Almeida? Porque 
teima em esconder dos pa-
redenses a verdade sobre a 
“Be Water”?.

A garotagem

O 
PSD protagonizou um inaudi-

to e reprovável comporta-

mento na sessão extraordiná-

ria da Assembleia Municipal de Paredes de 

28 de dezembro. Importa disso dar conta. 

Foi a sessão expressa e unicamente 

convocada para discutir e votar uma au-

torização do exercício do direito de res-

gate da concessão privada do sistema de 

abastecimento de água e saneamento do 

concelho por parte do Executivo. É uma 

decisão importante do Executivo, esta 

que a Assembleia aprova. Isto vem na se-

quência de anterior recusa por votação 

de uma proposta do PSD de rescisão de 

contrato, e de anterior recusa por vota-

ção da sua proposta (do PSD) de uma Co-

missão de Inquérito, substituída (e bem!) 

por uma Comissão eventual de Acompa-

nhamento, constituída por todos os parti-

dos representados na Assembleia.  

O PSD abandonou agora a sessão (na 

debandada geral foram os membros da 

assembleia, os vereadores, e público 

afecto). Foi um golpe mediático pretendi-

do ser espetacular, mas que se revelou ser 

somente infantil. E fê-lo após expor argu-

mentos mas sem ouvir os argumentos dos 

outros. O pretexto utilizado foi a ausência 

de resposta por parte do Executivo a de-

zenas de itens de informação, o que mais 

parecia o dossiê da Casa Pia.

O PSD encenou uma grotesca vitimi-

zação, baseada nessa falta de conheci-

mento de informação de documentos, em 

que chegava ao limite obsceno de querer 

ter acesso a troca de emails entre a con-

cessionária e o Executivo, com a singulari-

dade dessa correspondência ser...veja-se, 

com  um executivo PSD!!!!

 Estamos perante uma garotagem, 

custa-me dizer. Que não esconde a cum-

plicidade com a BeWater. Que não escon-

de a cumplicidade com os atos do passado 

de um "outro" PSD. Que não esconde a 

permissividade com a influência da extre-

ma direita renascida. Uma página negra 

da democracia, protagonizada por um 

partido assim, imprestável.

A direita politica paredense tem 

atualmente como influência capital as 

orientações doutrinárias do Chega. Se-

gue a toque de caixa de Manuel Pinho. O 

responsável local do Chega aparece co-

mo o putativo “treinador” das lideranças 

do PSD e do CDS. Á luz deste pressupos-

to, deve-se tentar compreender os atos e 

as afirmações eivadas de um radicalismo 

e de um populismo serôdio. O outro, de 

nome André, usa indiscriminadamente os 

termos VERGONHA e CORRUPÇÃO; 

estes falam exaustivamente em MENTI-

RA e ENGANO. 

Mas se houve engano, erro, mentira, foi 

a protagonizada ao longo dos tempos pelos 

defensores da privatização dos serviços 

púbicos essenciais, como a água, o sanea-

mento, a energia, as telecomunicações, os 

correios, a aviação, a gestão de portos e ae-

roportos, os transportes. Esses sim menti-

ram-nos quando prometeram melhores 

serviços, o serviço universal, a baixa das ta-

rifas e dos preços do consumo. Esses sim 

mentiram-nos quando prometeram inves-

timentos que nunca apareceram. 

Aqui chegados ficam os atos de um 

profundo desrespeito pelos membros da 

Assembleia Municipal e cada um deles, de 

uma incapacidade em ver as suas posi-

ções democraticamente derrotadas. 

A CDU não passa cheques em branco. 

Acompanhará com todo o interesse o 

processo, salvaguardando os interesses 

do concelho, os postos de trabalho e direi-

tos dos trabalhadores. Mas de uma coisa 

estamos certos: não toleraremos as pe-

dras do caminho que o PSD ou outrem 

queiram colocar. CRISTIANO RIBEIRO

PUB
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 No passado dia 18 de 
dezembro, um homem de 
Aguiar de Sousa, ficou feri-
do com gravidade, quando 
andava a trabalhar com 
uma máquina agrícola, de-
sequilibrou-se e caiu de 
um barranco, no lugar de 
Sarnada. O alerta foi dado 
por volta das dez da ma-
nhã, tendo sido acionados 

os Bombeiros Voluntários 
de Cete, com dois veículos 
e quatro operacionais, 
bem como a viatura médi-
ca de emergência e reani-
mação (VMER) do Vale do 
Sousa e viatura de suporte 
imediato de vida (SIV) de 
Valongo, que transporta-
ram a vítima para o Hospi-
tal de São João.

O Comando Territorial do Porto, através do 
Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especí-
ficas (NIAVE) do Porto, deteve, no passado dia 29 
de dezembro,  uma mulher de 25 anos por violên-
cia doméstica, no concelho de Valongo. No âmbito 
de uma investigação por violência doméstica, os 
militares da Guarda desenvolveram várias dili-
gências policiais, tendo apurado que a suspeita 
terá injuriado e agredido a vítima, seu ex-compa-
nheiro de 21 anos. A agressora, por não ter aceita-
do a separação, passou os últimos meses a perse-
guir a vítima, causando-lhe inquietação. A detida 
foi presente a primeiro interrogatório judicial no 
Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde lhe 
foram aplicadas as medidas de coação de afasta-
mento da residência da vítima, proibição de con-
tactar a vítima por qualquer meio e proibição de 
frequentar os locais frequentados pela vítima.

O Comando Territorial 
do Porto, através do Núcleo 
de Investigação e Apoio a 
Vítimas Específicas (NIAVE) 
de Penafiel,  deteve no pas-
sado dia 19 de dezembro, 
um homem de 44 anos por 
violência doméstica no con-
celho de Paços de Ferreira.

Na sequência de uma in-
vestigação por violência do-
méstica, os militares  apura-
ram que o suspeito, de per-
s o n a l i d a d e  i m p u l s i v a 
potenciada pelo consumo 
excessivo de bebidas alcoó-
licas, exercia violência física 
e psicológica sobre a sua ex-

-companheira de 40 anos, 
bem como lhe dirigia amea-
ças de morte e ofensas à in-
tegridade física na residên-
cia desta, local onde passou 
a residir após a separação, 
devido às desavenças res-
peitantes à partilha dos 
bens que eram frequentes.

O suspeito foi detido e foi 
presente a interrogatório 
no Tribunal de Instrução 
Criminal de Penafiel, para 
aplicação das medidas de 
coação.

A ação policial contou 
com o reforço do Posto Ter-
ritorial de Penafiel.

O Comando Territorial 
do Porto,  através Posto 
Te r r i t o r i a l  d e  Pa r e d e s , 
deteve no passado dia 27 
de dezembro, um homem 
d e  3 4  a n o s  p o r  t r á f i c o  
d e  e s t u p e f a c i e n t e s  e m 
Paredes.

No âmbito de uma ação 
de patrulhamento de com-
bate ao consumo e tráfico 
de estupefacientes, os mi-
litares da Guarda realiza-

ram diversas ações poli-
ciais, que culminaram na 

detenção de um suspeito 
que tinha na sua posse 56 

doses de haxixe e duas do-
ses de cocaína. No decor-
rer das diligências policiais 
foram elaborados três au-
tos por consumo de produ-
to estupefaciente.

O detido, com antece-
dentes criminais por ilíci-
tos da mesma natureza, foi 
constituído arguido, e os 
factos foram remetidos ao 
T r i b u n a l  J u d i c i a l  d e 
Paredes.

Homem de Aguiar  
de Sousa ferido  
em acidente agrícola

Mulher de Valongo 
detida por  
violência doméstica

Homem de 44 anos detido por  
violência doméstica em Paços de Fereira

Homem detido em Paredes por tráfico de droga

O 
Comando Terri-
torial do Porto, 
através do Nú-

cleo de Investigação Crimi-
nal (NIC) de Felgueiras, de-
teve, no passado dia 21 de 
dezembro,  quatro homens 
com idades compreendidas 
entre os 22 e os 67 anos, por 
tráfico e mediação de ar-
mas, nos concelhos de Lou-
sada e Paços de Ferreira.

Durante os seis meses de 
uma investigação por sus-
peitas de tráfico e mediação 
de armas, os militares efe-
tuaram diversas ações poli-
ciais, que culminaram com 
seis buscas domiciliárias e 
três em veículos, nos conce-

lhos de Lousada e Paços de 
Ferreira, tendo detido qua-
tro suspeitos e apreendido 
seis pistolas, duas caçadei-

ras, duas carabinas, três ar-
mas de recreio, dois sabres 
baioneta, duas miras teles-
cópicas, diversas munições 

de vários tipos de calibre e 
várias ferramentas utiliza-
das para transformação das 
armas.

Três dos detidos foram 
constituídos arguidos e o 
quarto, que se encontra re-
ferenciado pelo crime de 
tráfico de armas, foi pre-
sente a primeiro interroga-
tório judicial no Tribunal de 
Instrução Criminal de Pe-
nafiel, onde lhe foram apli-
cadas as medidas de coação 
de apresentações bissema-
nais no posto policial da sua 
área de residência e proibi-
ção de contactar com os 
r e s t a n t e s  a r g u i d o s  n o 
processo.

Quatro detidos por tráfico  
e mediação de armas  
em Lousada e Paços de Ferreira
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A 
Obra do Bem Fazer, ofereceu a 
54 famílias carenciadas de Pare-
des e concelhos limítrofes um 

cabaz, composto por um bacalhau, uma gar-
rafa de azeite, uma garrafa de óleo, arroz, 
massa, aletria, feijão, farinha, grão de bico, 
marmelada, atum, açúcar, bananas, bola-
chas, leite, vários iogurtes, entre outros 
bens alimentares.

Foram também oferecidas roupas que 
tinham sido doadas à Obra do Bem Fazer.

OBRA DO BEM FAZEROBRA DO BEM FAZER  
ofereceu cabazes e roupa  
a famílias carenciadas

Despedimento dos treinadores
Na edição anterior abordei o ac-

tual momento do jogo, apontando 
alguns motivos que me parecem 
influenciar a sua qualidade.

O facto dos treinadores terem 
cada vez mais em perigo os seus 
empregos, com despedimentos 
constantes é, na minha opinião, 
um motivo que os faça preparar 
as equipas mais para não perder 
d o  q u e  p r o p r i a m e n t e  p a r a 
ganhar.

O jogo torna-se mais equilibra-
do, mais táctico, com menos opor-
tunidades e golos, menos ofensivo, 
m a i s  e n f a d o n h o ,  m e n o s 
entusiasmante.

Referi que talvez num dia em 
que haja uma legislação forte e cri-
teriosa sobre a contratação e os 
despedimentos dos treinadores 

i s t o  p o s s a  m e l h o r a r 
substancialmente.

Mas de que forma? Sem ser in-
flexível, mas tentando contribuir 
para uma reflexão, podia sugerir 
que a discussão incluísse, as possi-
bilidades de:

- Limite de dois treinadores por 
clube por época;

- Limite de dois clubes por trei-
nador por época;

- Um treinador que é despedido 
ter de receber o contrato na ínte-
gra (não ser possível fazer acordos 
e depois de arranjar novo clube só 
receber o remanescente);

- Um treinador que sai de um 
clube não poder treinar nessa épo-
ca na mesma competição;

- Um treinador que se demite 
sendo o segundo do clube da época 

(e o clube não possa ter um tercei-
ro), na época seguinte não poder 
iniciá-la;

- Fiscalização ao treinador prin-
cipal que não tenha nível;

Muitas outras argumentações 
podem haver, mas é exactamente 
isso que devia ser promovido – 
uma ampla discussão para se per-
ceber até onde este tema pode 
servir para ajudar a melhorar o 
futebol.
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O 
Partido Ecolo-
gista Os Verdes 
entregou na As-

sembleia da República um 
Projeto de Resolução onde 
Recomenda ao Governo que 
proceda a análises regulares 
da qualidade das águas do rio 
Ferreira e realize ações de 
monitorização e fiscalização, 
com mais frequência, na sua 
bacia hidrográfica de forma a 
evitar descargas ilegais de 
águas residuais; identifique 
e georreferencie os troços 
mais problemáticos de polui-
ção na bacia do rio Ferreira e 
reveja as licenças ambientais 
atribuídas para a rejeição de 
águas no domínio público hí-
drico; iimplemente um siste-
ma de monitorização da qua-
lidade da água, tal como pre-
v i s t o  n o  O r ç a m e n t o  d o 
Estado para 2021, a jusante 
do local de descarga pela 
ETAR de Arreigada; estude 
soluções alternativas de for-
ma a evitar que em caso de 
avaria, a ETAR de Arreigada 
volte a comprometer o am-
biente, a qualidade de vida e 
a própria saúde pública e 
ppromova, em conjunto com 
os municípios atravessados 
por este rio, a preservação e 
reabilitação do património 
natural, histórico, arqueoló-
gico e cultural existente jun-
to dos cursos de água, nas 
s u a s  m a r g e n s  e  v a l e s , 
requalificando-as.

O Rio Ferreira nasce na 
freguesia de Freamunde, 
concelho de Paços de Ferrei-
ra, a cerca de 400 metros de 
altitude. Ao longo dos seus 
43 quilómetros de extensão 
atravessa as freguesias de 
Ferreira, Paços de Ferreira, 
UF de Frazão e Arreigada 
(Paços de Ferreira), Lordelo 
e Rebordosa (Paredes), UF 
de Campo e Sobrado e Va-
longo (Valongo), UF de Fân-
zeres e São Pedro da Cova, 
concelho de Gondomar, de-
s a g u a n d o  n o  R i o  S o u s a 
(afluente do rio Douro), na 
UF de Foz do Sousa e do 
Covelo.

A bacia hidrográfica do 
Rio Ferreira apresenta uma 
área de cerca de 185 km2, 
nela residem aproximada-
mente 200 mil pessoas em 
concelhos com uma forte im-
plementação industrial. No 
final do século XX, o Plano de 
Bacia Hidrográfica do rio 
Douro (1999), classificava o 
rio Ferreira como "Extrema-
mente Poluído".

Há vários anos que têm 
sido denunciados pela popu-
lação e associações ligadas 
ao ambiente uma série de 
atentados ambientais no rio 
Ferreira e seus afluentes, de-
rivados não só de atividades 
industriais que se localizam 

na sua bacia hidrográfica, 
mas também de descargas 
de efluentes sem o devido 
tratamento provenientes de 
ETAR's, em particular pela 
ETAR de Arreigada.

Esta infraestrutura, cons-
truída em 1993 na margem 
esquerda do rio Ferreira, na 
UF de freguesia Frazão e Ar-
reigada, para a qual afluem as 
águas residuais do município 
de Paços de Ferreira, funciona 
há muito acima da sua capaci-
dade, servindo o dobro dos 
habitantes para os quais foi 
projetada. Estes efluentes são 
rejeitados no rio Ferreira sem 
as condições adequadas de 
forma a salvaguardar o am-

biente, a qualidade de vida da 
população e a própria saúde 
pública. Esta ETAR encontra-
-se concessionada à empresa 
águas de Paços de Ferreira 
desde 2004.

Em 2016, o projeto técnico 
de candidatura ao POSEUR 
2020 (Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos) para a 
ampliação e reabilitação da 
ETAR de Arreigada referia 
que esta infraestrutura se en-
contra "subdimensionada, 
pelo que funciona muito aci-
ma da capacidade instalada, 
recorrendo com frequência 
ao bypass do sistema. Desta 
forma, o efluente é descarre-

gado no meio recetor com um 
nível de tratamento inade-
quado ou mesmo sem qual-
quer tratamento." O projeto 
refere ainda que no período 
de estiagem, o rio apresenta 
um caudal muito reduzido, o 
que agrava o impacto da des-
carga naquela massa de água.

Em particular nos últimos 
anos, foram inúmeras as quei-
xas ao SEPNA da GNR pela 
população, associações e au-
tarcas, nomeadamente de 
Lordelo, freguesia que se loca-
liza imediatamente a jusante 
da ETAR de Arreigada, onde 
os impactos têm sido mais evi-
dentes. Foram registados em 
imagem e vídeo sucessivos 
atentados ambientais que 
comprometem a qualidade 
das águas do rio Ferreira e res-
petivos ecossistemas ripíco-
las, a qualidade de vida da po-
pulação que se queixa de chei-
r o s  i n s u p o r t á v e i s  e 
nauseabundos, tendo em 
conta que as áreas de fruição 
ribeirinhas que se encontram 
a jusante, pondo em causa a 
própria saúde pública.

Em julho de 2018 foi assi-
nado o ato de consignação 
para proceder à reabilitação 
desta ETAR, obra orçada em 
5,1 milhões de euros com-
participada em 80% pelo 
POSEUR no sentido de du-
plicar a capacidade de trata-
mento da estação, ou seja 
dos 5.800 metros cúbicos de 
efluentes por dia, passando 
para um volume médio de 
10.000 m3/dia. A interven-
ção incluiu entre outros a 
implementação de tecnolo-
gia mais moderna, ampliar as 
linhas de pré-tratamento e 
de tratamento biológico, 
bem como a linha de trata-
mento de lamas.

Todavia, nos últimos dois 
anos, o troço do rio Ferreira 
que atravessa o concelho de 
Paredes foi transformado 
num autêntico esgoto a céu 
aberto. Estando a ETAR da 
Arreigada quase em pleno 
funcionamento, no entanto 
tendo em conta o historial e 

os sucessivos atentados 
mantém-se a preocupação 
da população para eventuais 
descargas que possam nova-
mente ocorrer devido a ava-
rias comprometendo a quali-
dade das águas do rio Ferrei-
ra, em particular na zona de 
Lordelo.

Tendo em conta as suces-
sivas cargas poluentes que 
têm afetado o rio Ferreira, 
em particular nos últimos 
dois anos pela ETAR de Ar-
reigada que afetou grave-
mente a qualidade ambien-
tal e os ecossistemas ripíco-
las, em particular no troço 
imediatamente a jusante da 
ETAR, Os Verdes conside-
ram que o Governo deve pro-
ceder à recuperação am-
biental e apoiar a reabilita-
ção das áreas de lazer e de 
fruição ribeirinha do rio Fer-
reira, tornando-se igualmen-
te necessário estudar alter-
nativas para que no futuro 
eventuais avarias não vol-
tem a comprometer as águas 
deste rio.

Por outro lado, tendo em 
conta que o rio é também 
afetado por outros focos de 
poluição difusa até desaguar 
no rio Sousa, é fundamental 
que o Governo reforce a fis-
calização e monitorização 
em toda a bacia do rio de for-
ma a detetar os respetivos 
focos de poluição, tornando 
possível  proceder à sua 
eliminação.

Tendo em consideração 
que no âmbito do Orçamen-
to do Estado para 2021 por 
proposta do Partido Ecolo-
gista Os Verdes o Governo 
irá reforçar os sistemas de 
monitorização de qualidade 
da água para melhoria dos 
recursos hídricos, particu-
larmente nos locais que 
constituam os principais 
pontos de rejeição de efluen-
tes, o PEV considera igual-
mente fundamental que seja 
implementado um destes 
sistemas de monitorização 
no rio Ferreira, a jusante da 
ETAR de Arreigada.

"Os Verdes" querem medidas urgentes 
para  monitorização, despoluição  
e valorização do Rio Ferreira

Já em 2011,  o Progresso de Paredes alertava para a poluição do Rio Ferreira
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C
omeçaram a ser 
administradas as 
vacinas contra a 

COVID-19 aos profissionais 
do Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa (CHTS). Nesta 
primeira fase, foram recebi-
das 600 doses que foram ad-
ministradas ao longo de três 
dias nos Hospitais de Pena-
fiel e Amarante.

Carlos Alberto, presiden-
te do Conselho de Adminis-
tração do CHTS, diz tratar-se 
“numa luz de esperança para 
2021, após um ano tormen-
toso, particularmente no 
CHTS que sofreu uma pres-
são enorme nesta segunda 
vaga. No entanto, mesmo 
com a vacina, ainda não se 
pode baixar a guarda”.

 Alberto Silva, médico do 
Serviço de Urgência, foi o 
primeiro a ser vacinado no 
Hospital Padre Américo e, 
visivelmente emocionado, 
recorda os momentos difí-
ceis vividos que, “mesmo 
com 42 anos de médico, mar-
cam”. Sobre a vacina, assume, 
“não tenho qualquer receio, 

o receio é ser infetado”. Para 
o médico, a vacina significa 
“esperança, uma luz ao fundo 

túnel e, se Deus quiser, o 
p r i n c í p i o  d o  f i m  d e s t a 
pandemia”.

 No Hospital de São Gon-
çalo, a primeira a receber a 
vacina foi Olímpia Cunha, 

médica do Serviço de Medi-
cina Interna. Também não 
teve qualquer receio em ser 

vacinada, ainda que se trate 
de uma vacina nova, “temos 
que ter confiança, temos que 
debelar esta pandemia e a 
única forma de nos proteger-
mos e criar imunidade de 
g r u p o  é  a t r a v é s  d a 
vacinação”.

A campanha de vacinação 
COVID-19 está ser organi-
zada pelo Serviço de Segu-
rança, Higiene e Saúde no 
Trabalho do CHTS, tendo si-
do mobilizados profissionais 
de vários serviços para admi-
nistrar as vacinas e dar apoio 
à área de recobro.

CHTS iniciou vacinação a profissionais

Duarte é o bebé do ano do 
Centro Hospitalar do Tâme-
ga e Sousa (CHTS). Nasceu 
n o  p r i m e i r o  d i a  a n o ,  à s 
00h00, de parto por via 
normal. 

Sílvia Santos e Tiago Bar-
bosa são os pais de Duarte 

que nasceu, a 1 de janeiro 
de2021, com 3,740 quilos de 
peso e 49 centímetros de 
comprimento. 

Os pais são de Rans, Pe-
nafiel.  O parto decorreu sem 
complicações e mãe e bebé 
estão bem.

Bebé do Ano do CHTS  
é um menino de Rans
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D
ecorreu no pas-
sado dia 18 de-
zembro, a toma-

da de posse da nova direção 
da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Paredes.

Carlos Silva é o novo pre-
sidente da direção da AHB-
VP, sucedendo a Mário Sou-
sa que assumiu a presidência 
da assembleia geral, man-
tendo-se Acácio Nogueira 
como presidente do conse-
lho fiscal.

A cerimónia decorreu no 
salão nobre do quartel e con-
tou com a presença do Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes Dr. Alexandre 
Almeida, do Vereador da 
Proteção Civil Elias Barros, 
dos Presidentes de Junta de 
Louredo e Paredes, respeti-
vamente José Borges e Artur 
Silva. Após a tomada de pos-
se, o novo Presidente da As-
sembleia Geral Mário Sousa 
usou da palavra e depois de 
uma breve resenha dos 18 
anos que esteve como presi-
dente da direção, desejou 
aos novos órgãos sociais 
eleitos as maiores felicida-
des no exercício do seu 
mandato. 

O Presidente do Conse-
lho Fiscal Acácio Nogueira 
na sua intervenção, come-
çou por agradecer a forma 
empenhada e dedicada co-
mo os presidentes cessan-
tes, Assembleia Geral Antó-
nio Ferreira e da Direção 
Mário Sousa dirigiram a As-
sociação, deixou uma pala-
vra final aos novos eleitos 
d e s e j a n d o  a o s  m e s m o s 
felicidades.

O Presidente da Direção 
Carlos Silva, iniciou a sua in-
tervenção agradecendo a 
presença de todos, poste-
riormente saudou “O Corpo 
de Bombeiros, eles são o mo-
tivo pelo qual estamos aqui 
hoje, eles, são em qualquer 
dúvida, homens e mulheres 
que deixam tudo para pres-
tar o socorro à população, 
sempre imbuídos num espí-
rito de sacrifício e coragem”. 
Dedicou de seguida umas 
palavras aos dirigentes ces-
santes, referindo que a “As-

sociação não os esquecerá”. 
Disse também que a direção 
eleita se comprometia a 
“prosseguir um caminho de 
estabilidade, com forte espí-
rito de cooperação com o 
Comando”.  Agradeceu o 
apoio das Juntas de Fregue-
sia, da colaboração da Câma-
ra Municipal a qual tem sido 
inexcedível nas pessoas do 
seu Presidente e Vereador, 
referindo que para os inves-
timentos previstos nas in-
fraestruturas do quartel soli-
citará apoio à Câmara Muni-
cipal ,  reforçando que o 
Corpo de Bombeiros estará 
sempre disponível para a co-

laboração com o Município. 
Terminou com uma palavra 
de gratidão ao Corpo de 
Bombeiros “pela dedicação e 
empenho à causa do volun-
tariado”, referiu ainda com 
carinho os infantes e cadetes 
que devido à pandemia tem a 
formação interrompida.

Usando da palavra o Ve-
reador da Proteção Civil 
Elias Barros, o mesmo agra-
deceu todo o trabalho de-
senvolvido pelo Corpo de 
Bombeiros em verdadeira 
parceria, elogiou os dirigen-
tes cessantes e desejou as 
maiores felicidades as novos 
Órgãos Sociais.

Órgãos Sociais da Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Paredes tomaram posse

PUB

Morada

Rua da Nora, 98 - Madalena - 4580-245 PAREDES

Avenida Adelino Amaro da Costa 246 Soutelo - 4580-795 LORDELO

Rua Doutor José Firmino 7 - 4580-129 PAREDES
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N
oventa anos é muito tempo. Portugal e o 
Mundo são hoje muito diferentes do que 
o eram quando o Progresso de Paredes 

foi fundado. Nasceu em 1931, num contexto de ins-
tabilidade internacional, numa altura em que os re-
gimes fascistas ganhavam força e a Segunda Guerra 
Mundial era ainda uma perspetiva distante. Em Por-
tugal era Óscar Carmona o Presidente da República 
e Domingos Oliveira o Primeiro Ministro e estrea-
vam nos cinemas os filmes “Douro, Faina Fluvial”, de 
Manoel de Oliveira e “A Severa”, de Leitão de 
Barros.

O que aconteceu neste ano deveu-se a uma com-
binação de vários fatores, entre os quais se conta-
ram a conjuntura nacional de crise, na sequência 
crash de 1929, geradora de descontentamento so-
cial e político, mesmo se ela teve em Portugal uma 
amplitude menor que no resto da Europa.  

Em Espanha, a demissão do general Primo de Rive-
ra, desencadeou um clima revolucionário de que resul-
taria a instauração da República no país vizinho, a 14 de 
Abril de 1931. 

Todos estes factores se conjugaram para transfor-
mar esse ano num período de grande agitação social e 
política em Portugal, tanto no continente, como nas 
ilhas atlânticas e em algumas colónias, onde estavam 
então concentrados muitos deportados da Ditadura 
Nacional, erguida a partir de 28 de Maio de 1926. 

Reflexo da conjuntura, é curioso verificar que o 
Estado, concedeu em Junho de 1931, facilidades às 
empresas coloniais, com sede na metrópole ou em 
alguma das colónias portuguesas de África, que se 
fundissem para a formação de organismos económi-
cos mais sólidos. 

Por outro lado, o Ministério da Instrução Pública, 
aprovou a organização do ensino técnico profissional.  

Ainda neste ano foram fundadas duas instituições, 
de carácter muito diferente, mas que ainda sobrevi-
vem nos dias de hoje. No espectro político, destaque 
para a criação do Avante, que iniciou a sua publicação, 
clandestina, em 15 de fevereiro, com periodicidade ir-
regular, enquanto que a nível desportivo o destaque 
vai para a fundação do Futebol Clube de Famalicão.

O Progresso 
de Paredes 
faz 90 anos

8 de fevereiro 
James Dean, ator norte-americano 

(m. 1955)

4 de fevereiro 
María Estela Martínez de Perón,  

presidente da Argentina  
de 1974 a 1976

2 de março 
Mikhail Gorbachev, político,  

ex-presidente da União Soviética

3 de junho 
Raúl Castro, político, presidente de 

Cuba entre 2008 e 2018

18 de junho 
Fernando Henrique Cardoso,  

político e ex-presidente brasileiro

26 de novembro 
Adolfo Pérez Esquivel,  

Prêmio Nobel de Paz de 1980
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A Revolta da Madeira, 
desencadeada no Funchal 
na madrugada de 4 de abril 
de 1931, estava para ser se-
guida no Continente, mas 
apenas se estendeu aos 
Açores e à Guiné. Apoia-
ram-na os coronéis Fernan-
do Freiria e José Mendes 
dos Reis, bem como o te-
nente Manuel Ferreira Ca-
mões. O chefe civil era o 
antigo ministro Pestana 
Júnior. 

Outros revoltosos fo-
ram Carlos Vilhena e Sílvio 
Pélico. Defendiam um go-
verno republicano que res-
taurasse as liberdades pú-
blicas e a ordem constitu-
cional. Encontravam-se na 
ilha vários deportados polí-
ticos, nomeadamente os lí-
deres do 7 de fevereiro de 
1927. 

Segue-se a adesão de vá-
rias ilhas dos Açores ao mo-
vimento desencadeado na 
Madeira. Liderada pelo co-

mandante Maia Rebelo, o 
capitão de mar e guerra 
João Manuel de Carvalho, 
Lobo Pimentel e o major Ar-

mando Pires Falcão, pai de 
Vera Lagoa. Ingleses, norte-
-americanos e brasileiros 
decidem criar uma zona 

neutral em alguns hotéis do 
Funchal.  Os oposicionistas 
no exílio, sob a liderança da 
chamada Liga de Paris, che-
gam mesmo a falar na cons-
tituição de uma República 
da Atlântida. O governo da 
Ditadura Nacional envia 
uma expedição que começa 
por controlar os revoltosos 
açorianos. O ministro da 
marinha Magalhães Cor-
reia comanda a expedição à 
Madeira e desembarca no 
Caniçal. Segue-se a con-
quista do Machico por uma 
força comandada pelo capi-
tão Jaime Botelho Moniz, 
isolando-se o Funchal. O 
levantamento chega ao fim 
em 2 de maio. 

A 19 de maio a polícia 
encerra o Grémio Lusitano, 
sede do Grande Oriente 
Lusitano.

A Revolta de 26 de Agos-
to de 1931 foi uma tentativa 
de golpe militar, uma das úl-
timas movimentações asso-
ciadas ao Reviralho (desig-
nação dada à actividade po-
lítica pró-insurreccional 
desenvolvida entre os anos 
de 1926 e 1940 pela oposi-
ção republicana), e ocorreu 
em Lisboa, tendo como prin-
cipais protagonistas as for-
ças militares do Regimento 
de Caçadores n.º 7 e um gru-
po de aviadores estaciona-
d o s  n a  B a s e  A é r e a  d e 
Alverca. 

Esta insurreição estava 
prevista para coincidir com 
a Revolta das Ilhas, mas de-
sentendimentos entre os lí-
deres da oposição democrá-

tica levaram ao atraso no 
seu lançamento, o que foi 
uma das principais causas 
do seu fracasso.

Durou cerca de 9 horas e 
causou cerca de 40 mortos e 
foi  debelada pela acção 
enérgica do Governador 

Militar de Lisboa, brigadeiro 
Daniel de Sousa, logo pro-
movido a general. Foi tam-
bém relevante a acção das 

forças da Guarda Nacional 
Republicana comandadas 
pelo general Farinha Beirão. 
Em defesa do regime desta-
caram-se ainda David Neto, 
Mário Pessoa Costa e Júlio 
Botelho Moniz. 

A revolta foi liderada por 
militares e civis ligados ao 
Grupo dos Budas e à Liga de 
Paris, tendo como princi-
pais figuras o tenente-co-
ronel Fernando Utra Ma-
chado, o major-aviador Jo-
sé Manuel  Sarmento de 
Beires, o coronel António 
Augusto Dias Antunes, co-
ronel Hélder Armando dos 
Santos Ribeiro e Agatão 
Lança. Os principais líderes 
da revolta foram deporta-
dos para Timor.

Revolta da Madeira

Revolta de 26 de Agosto

1 de maio 
É inaugurado o Empire State  

Building em Nova Iorque

18 de setembro
O Japão dissimula uma explosão  
ferroviária, como forma de criar  

um pretexto para invadir  
a Manchúria (China)

18 de outubro 
Al Capone é condenado  

por evasão fiscal

7 de novembro 
Mao Tse Tung proclama a  

República Popular da China

11 de dezembro 
O Estauto de Westminster concede a  
independência legislativa ao Canadá,  

Austrália, Nova Zelândia, África do Sul,  
Irlanda (Estado Livre) e à Terra Nova  

(na altura ainda independente do Canadá).

22 de junho 
Clément Armand Fallières,  

presidente da França  
de 1906 a 1913  

e primeiro-ministro  
em 1883 (n. 1841)

7 de setembro 
Frederico Granados, 

 presidente da Costa Rica de  
1917 a 1919 (n. 1868)

27 de dezembro 
José Figueroa Alcorta, 

presidente da Argentina de  
1906 a 1910 (n. 1860)

18 de outubro 
Thomas Alva Edison, inovador,  

cientista e empresário dos  
Estados Unidos (n. 1847)

Commonwealth  of   Nations

Militares deportados a aguardarem  o embarque para Timor
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O União Sport Clu-
be de Baltar começou 
por se denominar Cen-
tro de Recreio Cultural 
de Baltar. O projeto foi 
iniciado em 1964 com a 
aquisição dos primei-
ros terrenos.  O nome 
foi alterado mais tarde, 
já nos anos setenta. 

Existem documen-
tos  que provam  o gran-

de  esforço de um ho-
mem em fundar a asso-
ciação que deu origem 
ao clube de Baltar.  Joa-
quim Martins, já faleci-
do, foi o seu grande 
mentor, sendo durante 
largos anos o sócio nú-
mero 1. Cedeu terre-
nos para a construção 
do campo de jogos , 
bem como gastou di-

nheiro do próprio bol-
so, para hoje existir um 
clube com várias déca-
das. Existe quem queira 
uma rua com o nome do 
fundador ou que o 
complexo desportivo, 
que irá ser construído 
no velho campo, tenha 
o seu nome. A Assem-
bleia de Freguesia de 
Baltar tem a palavra.

A junta deslocou-se ao 
EMAUS de Baltar e ao Cen-
tro Social de Baltar para 
distribuir pequenas lem-
branças de Natal. Todos os 
anos a junta procura es-
treitar as relações com as 

d i ve r s a s  i d e n t i d a d e s ,  e 
neste ano de pandemia co-
vid 19, o ato tem particular 
significado face às dificul-
dades  do dia a dia. As dire-
ções do EMAUS e do Cen-
tro Social de Baltar rece-

beram condignamente os 
representantes da Junta 
de Freguesia e o Padre Jo-
s é  C o e l h o  e f e c t u o u  u m  
a c o m p a n h a m e n t o  m a i s 
próximo  na visita ao Cen-
tro Social.

No passado dia 28 de 
Dezembro,  reuniu a As-
sembleia de Freguesia de 
Baltar com a seguinte or-
dem de trabalhos: 1. Perío-
do de antes da ordem do 
dia; 2. Período da ordem do 
dia: 2.1 Apreciação e vota-
ção da ata da sessão ante-
rior;  2.2 Apresentação, 
d i s c u s s ã o  e  vo t a ç ã o  d o 
PPI, Orçamento da Receita 
e Despesa para 2021; 2.3 

Apreciação do Relatório 
de Atividades Trimestral 
2020; 2.4 Apreciação do 
mapa de pessoal da Junta; 
3. Período de intervenção 
do público para apresenta-
ção de assuntos de interes-
se da Freguesia. De salien-
tar que os documentos são 
previamente enviados pa-
ra  os membros da assem-
bleia, que os analisam pre-
viamente,  tendo tempo 

para se apropriarem dos 
mesmos. Por curiosidade 
salienta-se que a Assem-
bleia durou apenas 10 mi-
nutos e que não existiram 
intervenções, nem da opo-
sição, nem do público pre-
sente. Todos desejaram um 
bom ano de 2021 e a as-
sembleia foi certamente 
uma das mais rápidas de 
sempre da história da Vila 
de Baltar.

VOCÊ SABIA QUE...

Centro de Recreio Cultural

Junta de Freguesia  
distribuiu prendas de natal

Última assembleia de freguesia  
de Baltar do ano de 2020  
marcada pela unanimidade

A requalificação do cen-
tro de Baltar começa a ser 
uma realidade. A sala de visi-
tas da vila vai ter um novo 
enquadramento em que a 

casa do foral vai ter um lugar 
central. O local terá novas 
valências e estará preparado 
para receber os mais varia-
dos eventos culturais e so-

ciais. O Centro da Vila será 
moderno, mas em harmonia 
com o passado, tendo uma 
imagem mais digna para uma 
vila que recebeu o seu foral 

em 1515. Este projeto é mar-
cante e pretende dotar a vila 
da personalidade que a sua 
história merece. O polides-
portivo da feira será transfe-

rido para o lugar da Igreja, 
que precisa de recuperar a 
dinâmica que perdeu com o 
deslocamento do União 
Sport Clube de Baltar.

    BALTAR

Requalificação do Largo Pereira Inácio

FAUSTINO 
 SOUSA



15Sexta-feira 8 de Janeiro de 2021  oprogressodePAREDES

PAULO 
PINHEIRO

FREGUESIAS

No passado dia 21 de 
Dezembro durante a Ses-

são de Assembleia de Fre-
guesia. O Presidente da 
Câmara de Paredes, Ale-
xandre Almeida, apresen-
tou, o projecto ampliação 
do cemitério e requalifica-
ção da zona envolvente, 
com novos arruamentos e 

a construção da Casa Mor-
tuária. A construção da 
Casa Mortuária de Rebor-
dosa deverá arrancar em 
meados de 2021. Elias Bar-
ros assistiu a Assembleia 
de Freguesia e acompa-
nhou a apresentação do 

p r o j e c t o ,  Ta m b é m  f o i 
anunciado que em Janeiro 
de 2021 irá ser apresenta-
do à Paróquia de Rebordo-
sa um novo projecto uma 
praça que irá beneficiar 
aquela área da cidade de 
Rebordosa.

    REBORDOSA

Apresentação do projeto do alargamento 
do cemitério e construção da Casa Mortuária

Desde do passado dia 8 de 
dezembro, as luzes de Natal na 
cidade de Rebordosa  já estão 
acesas. Nestes tempos con-
turbados, é desejo da Junta de 
Freguesia de Rebordosa, da  A 
Celer e da Promov  com o ges-

to simbólico seja uma mensa-
gem de esperança e de promo-
ção do espírito natalício, so-
bretudo para quem mais vive 
esta época. Sabendo que, em 
2020, os festejos serão forço-
samente diferentes, fruto da 

situação actual que nos assola 
a todos, o apelo a que as regras 
da DGS continuem a ser cum-
pridas para que, dentro dos 
possíveis, possamos festejar a 
quadra  natalícia com os fami-
liares e amigos.

A Junta de Freguesia 
de Sobrosa felicitou a D. 
Rosa Freire da Silva, nas-
cida a 19 de Fevereiro de 
1917, como a cidadã mais 
idosa de sempre da Vila 
de Sobrosa.

Ao atingir os 103 anos, 
9 meses e 23 dias, ultra-
passou o anterior recorde 
de longevidade,  sendo 
agora a pessoa mais idosa 
desde que há registos.

Atendendo à vigência 
do estado de emergência, 
o certificado foi entregue 
aos familiares, que trans-
mitiram à D. Rosa os vo-
tos de saúde e felicidade 
da Junta de Freguesia.

Devido aos acontecimentos recentes ori-
ginados pelo surgimento da pandemia causa-
da pela Covid-19, o executivo da Junta Fre-
guesia de Rebordosa decidiu, de forma pru-
dente e pelo bem de toda a sua população, no 
passado dia 21 de Dezembro, visitar as várias 
associações culturais, Desportivas e Recrea-
tivas inscritas na Junta de Rebordosa e com 
actividade regular na Freguesia receberam 
os subsídios de apoio às suas actividades re-
gulares. Como habitualmente, a Junta de 
Freguesia de Rebordosa procedeu à entrega 
de um conjunto de cabazes de Natal, destina-
do a alegrar a quadra natalícia de muitas fa-
mílias de Rebordosa. Este ano foram entre-
gues 130 cabazes, e de forma a cumprir com 
as recomendações da Direcção Geral Saúde, 
neste ano atípico, a entrega foi realizada pe-
los colaboradores da Junta de Freguesia di-
retamente na casa dos beneficiários.

Iluminação de Natal 

D. Rosa Freire da Silva  
é a mais idosa de sempre

Junta de Freguesia 
entregou subsídios  
e cabazes de Natal 
às associações

Está concluído o processo 
de doação do terreno onde se 
encontra implantado o Cru-
zeiro de Guindo à Freguesia 
de Sobrosa. Este monumento, 
datado de 1594, era proprie-
dade privada e entra agora na 
posse do domínio privado da 
Freguesia.Destruído por uma 
tempestade em 4 de Janeiro 
de 2014, foi reerguido pela 
Junta de Freguesia em 14 de 
Março de 2019. Tendo o pro-
prietário manifestado o dese-
jo de dispor deste importante 
património em favor da Fre-
guesia, iniciaram-se desde lo-
go as diligências para a sua 
concretização. Foi feito o le-
vantamento topográfico, se-

guindo-se as tentativas de 
rectificação de limites. Poste-
riormente, teve lugar o pro-
cesso de destaque de parcela 
(16 de Julho), proposta de 
doação (14 de Agosto), autori-
zação da Assembleia de Fre-
guesia (29 de Setembro), es-

critura de doação e registo (27 
de Novembro). A Junta e a As-
sembleia de Freguesia de So-
brosa estão gratas ao senhor 
Manuel Leão da Silva Macha-
do por esta nobre atitude que 
fazem dele benemérito da Vi-
la de Sobrosa.

    SOBROSA

Cruzeiro de Guindo 
já é propriedade da Freguesia
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OPINIÃO

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos 
princípios orientadores da in-
formação livre, rigorosa e 
isenta.

2 - Defesa firme dos valores re-
presentativos do concelho de 
Paredes em áreas tão diversas 
como a política, a economia, a 
empresarial, a religiosa, a des-
portiva, a social e do seu pa-
trimónio cultural e 
arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual 
para todos os cidadãos, inde-
pendentemente da cor, raça, 
género, convicções, religião, 
nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos lei-
tores, assegurando a dignidade 
das pessoas e das instituições e 
a sua privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Um novo mundo?

O
s Estados Unidos estarão à 

beira da guerra civil e da 

secessão? A afirmação pela 

positiva assim reproduzida (entre ou-

tros, em voltairenet.org) merece inter-

rogação. Será verdade? Será mera espe-

culação? Estará em causa a unidade 

territorial do País? 

A dúvida sobre a legitimidade da 

eleição presidencial recente coloca 

questões importantes. Como é possível 

haver tantas interrogações sobre o re-

sultado de uma eleição num País que 

muitos (demasiados!) consideram um 

paradigma de democracia, tecnologica-

mente avançado e de um certo liberalis-

mo politico? A recente eleição confron-

tou aparentemente duas personalida-

des singulares, um narcísico e rico 

comediante, playboy e figura mediática 

e um velho senil e decadente. Para mui-

tos incompreensivelmente, a fraude foi 

argumento pré e pós eleitoral de muitos 

milhões, que se colocaram de ambos os 

lados da barricada, avessos a uma busca 

objectiva da verdade. 

 Assistimos quase anestesiados, e 

nos pais dito campeão da liberdade de 

expressão, à interrupção da conferên-

cia de imprensa pós eleitoral de Trump 

pelas 3 principais estações televisivas 

nacionais (ABC, CBS e NBC). O mesmo 

desfavor, a mesma afronta, aconteceu 

com 3 grandes operadores da Internet 

(Facebook, Twiter e YouTube), fechan-

do contas. Este insólito varre assim a 

nossa consciência. Será sinal de alguma 

“coisa” maior?   

O País atravessa há dezenas de anos 

desafios complementares à sua história 

de pouco mais de 200 anos. O império, e 

a hegemonia mundial, alicerçados em 

orçamentos político-militares gigantes-

cos, em guerras imperialistas, e em pre-

sença económica hegemónica ou mes-

mo exclusiva, não conseguem agora im-

por-se em vastas áreas do globo. E 

acumulam-se deficítes internos, redu-

ção da prosperidade das famílias, desa-

gregação social, destruição das chama-

das classes médias. Bush (pai) e Clinton 

apostaram na globalização do comér-

cio. Bush (filho) e Obama apostaram no 

capital financeiro. Trump apostou num 

certo isolacionismo e proteccionismo 

interno. Diferentes estratégias, com di-

ferentes implicações internas, nas ex-

portações e na presença no mundo. Mas 

acima de tudo uma perda de influência e 

autoridade mundiais. 

Os Estados Unidos são já para os Eu-

ropeus e outros aliados aquele familiar 

indesejado, um tio outrora rico, que 

quando aparece só traz complicações 

ou exigências incompreensíveis. 

O General Michael Flynn, efémero 

Conselheiro de Segurança Nacional, 

acaba de apelar à suspensão da Consti-

tuição e à instauração da lei marcial a 

fim de prevenir a guerra civil. O Pentá-

gono, cuja chefia foi substituída há um 

mês pelo Presidente cessante em pro-

veito de amigos do General, está a pos-

tos. Acumulam-se indultos por Trump 

de pequenos e grandes criminosos, de 

pequenas e grandes dúvidas. O day af-

ter anuncia-se cruel. A NATO, que não é 

senão a extensão do Pentágono fora das 

fronteiras, desagrega-se com os múlti-

plos interesses conflituais (Turquia, 

França, …)

E a Constituição dos Estados Unidos 

refere que o poder está nos Estados Fe-

derados e não no Povo. Daí a tendência 

centrífuga, que mais do que dividir dois 

agora irrelevantes polos, como são as 

trincheiras democratas e republicanas, 

afastam irremediavelmente e a curto 

prazo, por tradições culturais e nacio-

nais de estados federados. São onze os 

Estados que poderão resultar da desa-

gregação dos Estados Unidos. Um novo 

Novo Mundo? A ver vamos.

A 
Imprensa Regional, em que se 

inclui este jornal, tem vindo a 

conquistar um espaço cada vez 

mais alargado no universo dos leitores. Os 

interesses, as preocupações, as ambições 

locais são, invariavelmente, silenciadas pe-

los periódicos catalogados de grande infor-

mação, os quais, indiferentes a esta reali-

dade e com estatuto de órgãos de audiên-

cia nacional, secundarizam tudo quanto 

não vá ao encontro dos seus interesses e 

parecem ignorar, minimizar ou desvalori-

zar o papel da Imprensa Regional.

Esta, por sua vez, assumiu o dever de 

se mobilizar, consciente de que o País 

real necessita de grandes defensores 

dos seus interesses, reivindicando a 

atenção que lhe é devida, informando e 

formando os seus leitores de uma forma 

coerente, frontal, sem rodeios ou hipo-

téticas variantes mais ou menos credí-

veis. Os jornais catalogados como “de 

província” envolvem toda uma dinâmica 

de trabalho, empenho e honestidade de 

informação, recusando a especulação, o 

“politicamente correto” ou sedutor, pa-

ra vender mais ou atrair o leitor despre-

venido e desatento da realidade. O “jor-

nal de província” não manipula a opinião 

do seu leitor, informa com rigor e não 

abdica do cumprimentos das regras da 

ética que presidem e regulam a deonto-

logia do Estatuto do Jornalista.

Para além desta realidade, há ainda a 

acrescentar o valor que esta imprensa 

O PROGRESSO DE PAREDES
Este Jornal celebra 90 anos
Um projeto que se transformou numa instituição

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

C
om um Natal tão triste como 

nunca o imaginaríamos, ficam 

para trás semanas de um tempo 

de falta das grandes mesas de convívio fa-

miliar e do bom calor humano, característi-

cos desta época do ano. Contudo, nem tu-

do é mau, foi um Natal com uma enorme 

esperança de mudança, uma vacina que aí 

vem e sobretudo um sentido de virar de 

página a uma Pandemia que deixa 2020 

como um ano para esquecer e uma janela 

aberta de um futuro melhor em 2021!

Assim, 2021 terá todas as condições de 

ser o bom ano da transição digital e do tele-

trabalho, à custa da Pandemia e das Vaci-

nas; poderá ser o bom ano da renovação de 

ideias nos municípios à custa das eleições 

autárquicas que aí vêm em outubro e; po-

derá ser o bom ano do Estado deixar de ser 

lento e autocrático ás custas de uma Presi-

dência do Conselho da União Europeia e de 

um Plano de Resiliência da Economia super 

injectado/suportado pela UE.

Vamos acreditar que o nosso Estado é de 

bem e de rigor para seguir a presidente da 

Comissão Europeia, Ursula von der Leyen!

Começaremos o ano com as vacinas e 

com o início do fim da Pandemia, uma ges-

tão que é em si um desafio e que a contar 

pelo que temos visto dos elementos da 

DGS e do ministério, em particular pela Mi-

nistra da Saúde, só poderá vir a surpreen-

der pela positiva pois não consigo imaginar 

mais erros e mais desorientação de planea-

mento num assunto tão fulcral para todos 

os Portugueses. Também nesse assunto 

julgo que o chefe do Governo irá ligar à ter-

ra e apostar na obtenção do resultado que 

é a imunidade da população, não fosse o 

seu voraz apetite autárquico vir a querer 

mostrar nas eleições lá para Outubro que a 

máquina socialista é capaz de superar pelo 

menos a chafarrica da DGS conseguindo-

-se a vacinação de todos até à ida a votos.

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

90 anos de Progresso de Paredes
2021: Vacinas, Autárquicas e Ministros do Poder

mariocamilomota@gmail.com
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O PROGRESSO DE PAREDES
Este Jornal celebra 90 anos
Um projeto que se transformou numa instituição

desempenha junto de todos os portu-

gueses que vivem fora do País, longe da 

sua terra, dos seus hábitos, culturas, va-

lores e tradições. Eles são o elo de liga-

ção à Pátria, ao torrão que os viu nascer e 

crescer. Compreende-se assim como a 

Imprensa Regional está cada vez mais 

valorizada. Ela já não é um parente pobre 

como muitos a tratavam, adquiriu o seu 

espaço próprio, valorizou-se pelos seus 

conteúdos com qualidade e afirmou-se 

pelas boas intenções que presidem à sua 

criação e manutenção.

Certo é que cada jornal, independen-

temente da sua difusão, tem o seu proje-

to próprio, os seus objetivos, a sua ima-

gem gráfica. Todos têm lugar desde que 

diferentes.  Todos diferentes todos 

iguais. 

A imprensa escrita local é mais autên-

tica, menos palavrosa, mais terra-a-ter-

ra. Ela diz-nos respeito diretamente por-

que somos atores permanentes nesse 

local; mexe com os nossos interesses de 

trabalhadores, de moradores de uma 

rua, de uma aldeia; dá-nos conhecimen-

tos das festas da nossa terra, dos resulta-

dos do grupo desportivo; do nosso fami-

liar, amigo que casou ou emigrou, em su-

ma a imprensa local continua muito mais 

humanizada.

Ficam aqui os meus desejos sinceros 

de êxito para este Jornal. Que o seu lema 

seja sempre o de uma total integridade 

informativa e opinativa para proveito 

dos seus colaboradores, mas sobre ma-

neira dos seus leitores a quem essencial-

mente se dirige.

psilvaparedes@gmail.com

Começar  
com esperança

Iniciou-se um novo ano, e todos 

esperamos que seja efetivamen-

te diferente pela positiva do an-

terior. Felizmente nesta primeira sema-

na, já podemos dizer que apesar das 

notícias menos positivas sobre a evolu-

ção da pandemia da Covid 19, do medo 

da nova variante que assola o Reino 

Unido, a verdade é que a esperança co-

meça a “reluzir ao fundo do túnel”, com o 

arranque da campanha de vacinação e 

com a aprovação de uma nova vacina.

Acreditamos que 2021 vai ser um 

ano de evolução, e começamos da me-

lhor forma com a assinatura de um pro-

tocolo com o IHRU- IP; Instituto de Ha-

bitação e Reabilitação Urbana e a Câ-

mara Municipal de Paredes, no âmbito 

do Programa 1º Direito. Este acordo 

permite que em breve possamos resol-

ver alguns dos mais graves problemas 

de habitação social  existente em 

Paredes.

O 1.º Direito – é um programa de 

apoio ao acesso à habitação, e o seu 

principal objetivo é apoiar a promoção 

de soluções habitacionais para pessoas 

que vivem em condições habitacionais 

indignas e que não dispõem de capaci-

dade financeira para suportar o custo 

do acesso a uma habitação adequada.

Este Programa assenta a sua dinâmi-

ca na promoção na cooperação entre 

políticas e organismos setoriais, entre 

as administrações central, regional e 

local (Câmaras Municipais) e entre os 

setores público, privado e cooperativo.

No caso concreto de Paredes, esta 

iniciativa vai permitir solucionar o pro-

blema de habitação social que permitirá 

por exemplo, o alojamento condigno da 

comunidade cigana, e o fim de uma si-

tuação que a todos nos envergonha.

Ao longo dos anos foram mais as ten-

tativas para esquecer o problema do 

que as de resolução, finalmente tivemos 

autarcas capazes de encontrar uma so-

lução que mais do que resolver o proble-

ma de habitação social, vai permitir a 

todos olhar para a Cidade e para o con-

celho com orgulho, pois com esta inicia-

tiva vamos passar a ser um concelho in-

clusivo, um conselho que olha de igual e 

s e  p r e o c u p a  c o m  t o d o s  o s  s e u s 

habitantes.

Aos autarcas pede-se que sejam ca-

pazes de resolver os problemas atuais, 

antecipar e criar soluções para proble-

mas futuros. Com o passar dos anos 

muitos foram os que achavam que exis-

tiam problemas sem soluções, estes 

três anos permitiram fazer perceber 

que não, que com trabalho, rigor e de-

terminação as soluções vão aparecen-

do, provavelmente não ao ritmo deseja-

do, porque a carga burocrática por 

questões de transparência nem sempre 

ajuda na celeridade que se pretende, 

mas como se pode ver as soluções apa-

recem e a resolução de alguns dos mais 

graves problemas começam a ter 

solução.

Esperemos continuar a ter assim 

boas notícias e estou certo que em bre-

ve vamos esquecer 2020 e registar 

2021 como o ano das soluções.

Por
PAULO
SILVA
Professor

90 anos de Progresso de Paredes
2021: Vacinas, Autárquicas e Ministros do Poder

Aqui, julgo que estará o grande desafio polí-

tico do ano, para haver um antes e um depois de 

autárquicas. As obras de fachada, as promessas 

e os grandes projetos irão acelerar a azáfama da 

vida de todos os portugueses a ponto de criar 

uma insuflada “loucura dos anos 20” onde quem 

se distrair ou não quiser acreditar na realidade 

se vai afundando nos indicadores de qualidade 

de vida da UE.

Temo enfrentar 2021 com uma certa aura 

negativista que 2020 me deixou, porém, estes 

dois desafios terão de ser ultrapassados por um 

Governo que não assume responsabilidades pe-

los seus erros e que se encontra no fio da navalha 

dos acordos pouco estáveis com a esquerda e 

sem a oposição eficaz do PSD. Assim, nem o Go-

verno demonstra qualquer desejo de aprender 

com os erros dos potenciais Curriculum falsifica-

dos, ou da inoperância do Ministro perante os 

crimes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

no principal aeroporto nacional ou ainda das fa-

lhas de comunicação na Saúde que deixam para 

trás um rasto inexplicável de óbitos. Falhas e er-

ros para os quais não há decência para eventual-

mente os assumir e os corrigir, nem existe capaci-

dade nos partidos que não apoiam o Governo 

para o obrigar a mudar de rumo. 

Em 2021, a urgência que se coloca ao país é de 

que o Governo seja muito melhor: mais eficiente a 

planear, mais transparente a explicar as opções 

aos cidadãos, por ex. na decisão sobre as priorida-

des na distribuição das vacinas, capaz de criar os 

mecanismos para evitar que a atribuição dos fun-

dos europeus se transforme numa “festa para o 

país”, como em tempos disse uma ministra da edu-

cação sobre o Parque Escolar, que beneficiou tão 

poucos. Mas exige também mais da oposição. Que 

esta seja mais sistemática na avaliação do Gover-

no, que não se deixe levar pela agenda das esquer-

das, que questione as opções do Governo e que, 

finalmente, critique a atuação sistemática levada 

a cabo pelo Executivo para limitar a atuação das 

entidades independentes. 

Em poucas palavras, diria: fomentar com hu-

mildade um crescimento económico sustentá-

vel, feito com alma e coração, sempre em nome 

dos outros, que nos estão próximos apesar de 

muitas vezes não os vermos. Vamos a isso! 

Não queria deixar passar sem enviar um 

cumprimento muito especial á equipa do Pro-

gresso de Paredes, a todos os que colaboram e 

já colaboraram para que este periódico mante-

nha a resiliência e a qualidade de informação de 

90 anos de trabalho! Feliz 2021!
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EXTRATO/JUSTIFICAÇÃO
CERTIFICO, narrativamente, para efeitos de publicação, que por escritura lavrada neste Car-
tório, no dia de hoje, de folhas setenta e dois a folhas setenta e quatro do livro de notas para 
escrituras diversas número cento e noventa e cinco– A, MARIA IDALINA NETO DA SILVA 
SEABRA e marido JOSÉ ANTÓNIO COSTA SEABRA, casados sob o regime da comunhão de 
adquiridos, ela natural da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes e ele da freguesia de 
Modelos, concelho de Paços de Ferreira, residentes na Calçada de Guardão, 127, da referida 
freguesia de Lordelo, NIFS 195 848 063 e 137 058 896, fizeram as declarações constantes da 
certidão anexa, que com esta se compõem de três laudas e vai conforme o original.
Paços de Ferreira e Cartório Notarial, cinco de janeiro de dois mil e vinte e um.

A Notária,
(Lic. Sónia de Jesus Pires Fernandes)

I – Que, por escritura pública de justificação notarial, outorgada neste Cartório Notarial, no 
dia dezasseis de maio de dois mil e onze, exarada de folhas cento e dezassete, a folhas cento e 
dezanove, do livro de notas para escrituras diversas número “Setenta e oito – A”, os primeiros 
outorgantes MARIA IDALINA NETO DA SILVA SEABRA e marido JOSÉ ANTÓNIO COSTA 
SEABRA, com a confirmação das declarações ali prestadas pelos primeiros outorgantes, por 
parte dos segundos outorgantes, justificaram o seguinte bem imóvel:
Prédio urbano, composto de casa de habitação de rés do chão e primeiro andar, com a área 
coberta de setenta e dois metros quadrados, a confrontar de norte com Joaquim Rocha, de sul 
com Caminho público, de nascente com Manuel Moreira das Neves e de poente com Caminho 
público, sito no Lugar de Guardão, da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, atualmente 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o número três mil quatrocentos 
e noventa, da referida freguesia, onde se mostra registada a aquisição a seu favor, conforme 
inscrição Ap. Dois mil quinhentos e quarenta e um, de oito de julho de dois mil e onze, ao tem-
po da outorga da escritura, não descrito na referida Conservatória do Registo Predial e inscri-
to na respetiva matriz sob o artigo 1442, ao tempo com o valor patrimonial de 6.676,60 euros 
e o atribuído de SETE MIL EUROS.
II – Que o referido prédio urbano tem e sempre teve área descoberta, a qual foi adquirida da 
mesma forma e no mesmo momento que a parte coberta, no entanto, por lapso, a mesma não 
ficou a constar da aludida escritura de justificação, pelo facto da mesma também não constar 
da respetiva caderneta predial urbana que serviu de base à referida escritura de justificação 
e arquivada neste Cartório Notarial.
III – Que, assim, pela presente escritura, RETIFICAM aquela escritura de justificação, no sen-
tido de nela ficar a constar que o prédio aí identificado tem a área total exata de quinhentos e 
trinta e três metros quadrados e constante da planta adiante identificada, que arquivo, sendo 
de setenta e dois vírgula trinta metros quadrados, correspondente à área coberta e de qua-
trocentos e sessenta vírgula setenta metros quadrados, correspondente à área descoberta, 
não tendo o mesmo sofrido qualquer alteração na sua configuração, porquanto a este prédio 
nenhuma área foi anexada pelos primeiros outorgantes.
IV - Que, por atribuição de toponímia, atualmente, o referido prédio urbano situa-se na Cal-
çada do Guardão, número 127, da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes.
V - Que o referido prédio urbano se mantém inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo 
1442 da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, tendo sido apresentada a declaração para 
a sua atualização na matriz (Modelo 1 – IMI), no Serviço de Finanças de Paredes em 
04/01/2021, declaração que ainda não produziu efeitos.
VI - E que assim dão por retificada a referida escritura de justificação notarial, confirmando-a 
em tudo o mais e confirmando também agora os segundos outorgantes as declarações acima 
prestadas, por corresponderem inteiramente à verdade.
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OLÁ AMIGUINHOS!

A nossa última 
história de Natal: 
"Quando a avó sal-
vou o Natal". Desa-
fio: poderão fazer 
um desenho relati-
vo a esta história e, 
com a ajuda dos 
pais, enviá-lo para 
biblioteca@funda-
caoalord.pt Mais 
tarde, quando vol-
tarem a visitar a nossa Biblioteca, poderão ver os vos-
sos trabalhos numa exposição dedicada a esta ativida-
de. Participem!  Autor: HUBERY, Julia - "Quando a avó 
salvou o Natal". Lisboa, Minutos de Leitura, 2014. 

A nossa história de hoje é: 
"Já é Natal?" Desafio: poderão 
fazer um desenho relativo a es-
ta história e, com a ajuda dos 
pais, enviá-lo para biblioteca@
fundacaoalord.pt Mais tarde, 
quando voltarem a visitar a 
nossa Biblioteca, poderão ver 
os vossos trabalhos numa ex-
posição dedicada a esta ativi-
dade. Participem! Autor: CHA-
PMAN, Jane - "Já é Natal?". Lis-
boa, Minutos de Leitura, 2013.

A nossa primeira história 
do ano: "A mulher gulosa" 
Desafio: poderão fazer um 
desenho relativo a esta his-
tória e, com a ajuda dos pais, 
enviá-lo para biblioteca@
fundacaoalord.pt Mais tar-
de, quando voltarem a visitar 
a nossa Biblioteca, poderão 
ver os vossos trabalhos nu-
ma exposição dedicada a es-
ta atividade. Participem!   
Autor: SOARES, Luísa Ducla - "Contos para rir". Porto, 
Civilização, 2011.

A Cooperativa de Electrificação A LORD e a Fundação A LORD prestam homenagem a João Cutileiro, ceramista e escultor português de renome das 
artes do século XX. O artista, nascido a 26 de junho de 1937, deixou o seu legado um pouco por todo o mundo e contemplou a A LORD com uma obra da 
sua autoria, localizada em frente ao edifício, em novembro de 2004.  A escultura está em local público na cidade de Lordelo, concelho de Paredes e pode 
ser apreciada por todos aqueles que valorizam a arte e cultura.
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FALECEU

ALFREDO DOS  
SANTOS PACHECO
Faleceu no dia 19 de dezembro com 83 anos. 
Era natural de Gondalães - Paredes e residente 

na Rua Padre Augusto Correia, nº. 254,   Paredes. Era viúvo  
de Sofia Mabilda 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, 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

JULIA ELISA  
ALVES BARBOSA
Faleceu no dia 29 de dezembro com 77 anos. 
Era natural de Cristelo - Paredes e residente  

na Rua Elias Moreira Neto, nº. 161, Paredes. Era solteira.

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.  

Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
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ARMÉNIO  
DA SILVA MOREIRA
Faleceu no dia 29 de dezembro com 71 anos. 
Era natural de Guilhufe-Penafiel e residente 

na Rua do Paço, nº. 321, Paredes. Era casado com Maria Rosa 
Ferreira Cunha.
 

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
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MANUEL SOARES DURÃES
Faleceu no dia 20 de dezembro com 65 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda - Paredes 
e residente na Rua Sedouros, nº. 353- 2º, esq. 
Paredes. Era casado com Maria Augusta de 

Sousa e Silva Gaspar.
 

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
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FALECEU

JOSÉ CARLOS RIBEIRO DE 
MAGALHÃES CARVALHO
Faleceu no dia 1 de janeiro com 82 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda - Paredes 

e residente na Rua Dr. José Barbosa Leão, nº. 29, Paredes. Era 
casado com Maria Antónia Bourbon de Pina  
Magalhães Carvalho.

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

A FAMÍLIA
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
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CUSTÓDIO  
MORAIS DIAS
Faleceu no dia 28 de dezembro com 53 anos. 

Era natural e residente em Beire, Paredes.  

Era  divorciado.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

JOSÉ NORBERTO 
FARIA DA COSTA
Faleceu no dia 28 de dezembro com 55 anos. 
Era natural de Nevogilde-Lousada e residente 

em Bitarães, Paredes. Era casado com Maria Rosa de Oliveira 
Teixeira Costa.
  

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/PAREDES

FALECEU

JOSÉ CARLOS  
PACHECO
Faleceu no dia 29 de dezembro com 66 anos. 

Era natural e residente em Louredo, Paredes. 

Era viúvo de Maria de Lurdes de Oliveira Ferraz.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DE 
SOUSA MOREIRA
Faleceu no dia 21 de dezembro com 69 anos. 

Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era  casado com Maria de Fátima Monteiro 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

BITARÃES/PAREDES
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FALECEU

JOSÉ NUNES MOREIRA  
DA SILVA (SR. CUNHA)

Faleceu no dia 27 de dezembro com 73 anos. 
Era natural de Nevogilde-Lousada e  

residente em Louredo, Paredes. Era casado com Maria de 
Fátima Ribeiro Neto.
  

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

FALECEU

ANTÓNIO JOSÉ  
ALVES COELHO DA SILVA
Faleceu no dia 26 de dezembro com 81 anos. 
Última residência: Av. da Boavista, nº. 29, Porto. 

Era casado com Maria do Rosário Cruz de Bragança Tavares 
Coelho da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

PORTO

FALECEU

JOSÉ BARROS TEIXEIRA
Faleceu no dia 23 dezembro com 93 anos.  

Última residência: Rua Zeferino Alves Leal,  

nº. 10, Cristelo, Paredes. Era viúvo de  

Ana Pereira Nunes.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

CRISTELO/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM RIBEIRO
Faleceu no dia 4 janeiro com 93 anos. Última 
residência: Rua de Soutilho, nº. 49, Madalena, 
Paredes. Era casada com Sofia Soares 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, 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 10 de janeiro, às 9 horas na 
Igreja Paroquial da Madalena, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

MADALENA/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DOS 
SANTOS RIBEIRO
Faleceu no dia 3 janeiro com 60 anos. Última 
residência: Rua do Vale Martinho, nº. 257, 
Carvalhosa, Paços de Ferreira. Era casado com 

Leopoldina da Conceição Ribeiro Gomes da Costa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, domingo, dia 10 de janeiro, às 8 horas na Capela de 
S. José 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
CARVALHOSA/PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

ILIDIO DA SILVA RIBEIRO
Faleceu no dia 30 de dezembro com 45 anos. 

Última residência: Rua da Ponte Velha, nº. 459, 

Lordelo, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida

A FAMÍLIA

Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/ PAREDES

FALECEU

BEATRIZ FERREIRA 
ARRISCADO
Faleceu no dia 29 de dezembro com 72 anos. 
Última residência: Rua Elias Moreira Neto, nº. 

161, (Misericódia de Paredes), Paredes. Era casada com Carlos 
Manuel Moreira Gaspar.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

PAREDES

FALECEU

QUITÉRIA  
MALHEIRO BRAGA
Faleceu no dia 28 de dezembro com 81 anos. 

Era natural e residente em Beire, Paredes.  

Era solteira.

  

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

MARIA ALICE 
PACHECO DA SILVA
Faleceu no dia 29 de dezembro com 72 anos. 
Era natural de Louredo-Paredes e residente 

na Casa da Castrália, Louredo, Paredes. Era casada com José 
Joaquim da Rocha Pacheco.
  

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/PAREDES
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Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

FALECEU

MANUEL GONÇALVES 
RIBEIRO
Faleceu no dia 15 de dezembro com 76 anos. 
Última residência: Rua do Vinhal, nº. 217, Lor-

delo, Paredes. Era casado com Maria Amélia Ferreira Passos.   

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

PAULA SUSANA  
MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 22 de dezembro com 46 anos. 
Última residência: Calçada da Corujeira, nº. 73, 

Lordelo, Paredes.
 

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 ALBERTINA 
DA SILVA PACHECO
Faleceu no dia 26 de dezembro com 89 anos. 
Última residência: Rua Elias Moreira Neto,  

nº. 161, Paredes. Era viúva de Abílio Gomes 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

PAREDES

FALECEU

VITORINO MOREIRA 
BARBOSA
Faleceu no dia 21 de dezembro com 77 anos. 
Última residência: Rua da Memória nº. 131, 

Lordelo, Paredes. Era casado com Clarinda Moreira dos Santos 
Cristina.

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

JOSÉ FERNANDO 
BARBOSA DE BARROS
Faleceu no dia 28 de dezembro com 74 anos. 
Última residência: Estrada Nacional 209,  

nº. 4129, Lordelo, Paredes. Era casado com Maria de Lurdes 
Lousada Cardoso.

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 JOSÉ ALVES 
FERREIRA SOUTO
Faleceu no dia 25 de dezembro com 88 anos. 
Última residência: Estrada Nacional 209, nº. 

5122, Lordelo, Paredes. Era viúva de António Dias da Silva 
Couto.

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

JOSÉ FERNANDO 
RIBEIRO DE MAGALHÃES 
CARVALHO
Faleceu no dia 4 janeiro com 87 anos. Última 

residência: Rua 1º de Dezembro, nº. 46, Paredes. Era casado 
com Maria Cecília da Costa Magalhães Carvalho.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, 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, segunda-feira dia 11 de janeiro, às 19 horas 
na Igreja Matriz de Paredes, agradecendo, também desde já a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA JOSÉ DE SOUSA 
TEIXEIRA PACHECO
Faleceu no dia 30 de dezembro com 85 anos. 
Última residência: Rua do Calvário, nº. 397, Vila 
Cova de Carros, Paredes. Era viúva de António 

Barbosa 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, 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, sexta-feira, dia 8 de Janeiro, às 19 horas na 
Igreja Paroquial de Vila Cova de Carros, 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
VILA COVA DE CARROS/PAREDES

FALECEU

MARIA ROSA COELHO
Faleceu no dia 2 de janeiro com 99 anos.  

Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Rua da Giesteira, nº. 174, Baltar-Paredes. 

Era viúva José Ferreira dos Santos.

 

 AGRADECIMENTO
 A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

a todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram 

a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da saudosa extinta 

ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, 

pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

A FAMÍLIA

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

de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços  

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES
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