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O Progresso de Paredes deseja a todos os leitores um Santo e Feliz Natal
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EDITORIAL/OPINIÃO

Patologia muito conhecida no se-
xo feminino, onde o pico maior da 
sua prevalência é entre os 45 e 59 
anos de idade. Numa fase inicial, os 
sintomas são intermitentes, ocor-
rendo apenas durante a noite, ca-
raterizando-se por parestesias - 
“dormência” de uma ou ambas as 
mãos, principalmente no polegar, 
indicador e no dedo médio. Isto 
justifica-se, devido à falta de movi-
mento do membro superior, ou 
seja, há uma ausência de trabalho 
muscular do antebraço, o que di-
minui a drenagem dos líquidos 
presentes na zona do punho, prin-
cipalmente no canal cárpico.
Até aqui, alguma semelhança com 
o  s e u  c a s o  o u  d e  a l g u é m 
conhecido?
Num estado intermédio desta sín-
drome, os sintomas começam a 
agravar-se, aparecendo pareste-
sias e dor noturna, bem como diur-
na. Esta exacerbação deve-se à al-
teração constante da microcircu-
lação, por causa do excesso de 
líquido inflamatório, que rodeia o 
nervo que passa no canal do carpo, 
comprimindo-o constantemente. 
Nesta fase poderá ocorrer lesões 
do nervo, começando com o pro-
cesso de destruição das células, 
que têm função de transmissão de 
“alimento” para os músculos. Num 
estádio mais avançado pode mes-
mo perder a capacidade de veloci-
dade, bem como da sensibilidade e 
força, por exemplo, deixar cair ob-
jetos sem se aperceber ou então, 
por exemplo, notar que não conse-
gue pegar numa caneca cheia de 
líquido. 
Identifica-se? 
Não adie o seu tratamento conser-
vador, com fisioterapia ou outra 
terapia, pois quanto mais cedo 
atuar, mais hipóteses existem para 
evitar o tratamento cirúrgico. O 
pilates clínico também é uma exce-
lente terapia para melhorar todo o 
sistema corporal.
Mas afinal o que é a Síndrome do 
Túnel Cárpico?
É considerada uma mononeuro-
patia causada pela compressão do 
nervo mediano na zona anterior 
do punho. O termo mononeuropa-
tia, neste caso, dos membros supe-
riores refere-se a uma patologia 
que afeta um único nervo no mem-
bro superior. O nervo periférico, 
ou seja, que se dirige da medula 
para os braços, pode estar lesiona-
do em qualquer ponto de seu per-
curso, desde a raiz nervosa da me-
dula ou ao longo de seus ramos 
terminais, neste caso termina nos 
dedos das mãos. 
Como fatores de risco que podem 
ser modificáveis, temos o peso, as 
atividades repetidas manuais, vi-
bração, temperaturas quentes e 
tabagismo. Estejam atentos e não 
ignorem os sintomas. Desejo umas 
Boas Festas com bastante respon-
sabilidade por nós mesmos e pelos 
outros.

Síndrome do 
Túnel Cárpico

ANA SILVA
FISIOTERAPEUTA 
NA CLÍNICA ANA SILVA
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva

Em junho de 1963, estava eu na Rua D. Rosalina 
Guimarães, junto ao nº 10, em Paredes, à espera da 
minha namorada, que vivia no 1º Andar. Vindo do 
lado da Feira, um senhor parou junto de mim e 
amavelmente perguntou: “Posso ser-lhe útil. Eu 
vivo aqui no rés-do-chão”. Expliquei que estava à 
espera da minha namorada. O senhor retorquiu: 
“Espero sermos vizinhos e amigos”. E assim aconte-
ceu durante 57 anos. Trata-se do Sr. Manuel dos 
Reis Garcês, a quem presto Tributo, no dia da missa 
do 7º Dia do seu falecimento. Nasceu em 1934, no 
Lugar de Abadim, Freguesia de Castelões de Cepe-
da, de uma família tradicional de Paredes, a família 
Garcês. Após a instrução primária foi trabalhar na 
Drogaria Facas, no centro da Vila, até ser adulto. Já 
com vontade de seguir uma arte e constituir famí-
lia, empregou-se numa fábrica de estofos, onde 
trabalhou durante vários anos até se tornar inde-
pendente com êxito na reparação de móveis e a 
negociar em móveis usados, com a sua esposa. Ca-
sou jovem, com D. Maria da Conceição Durães, 

empregada do Presidente da Junta e 
dono da relojoaria Freitas. Do seu casa-
mento, nasceram cinco filhos, os Sr.s 
Manuel, José, Aníbal, Carlos e Teresa 
Garcês, também socialmente ativos. 
Foi um bom chefe de família. A partir do 
casamento, iniciou uma vida muito liga-
da às Instituições e Associações locais, 
a que o seu amigo Relojoeiro presidia. 
Juntos estiveram ligados ao União de Paredes, 
tendo sido escolhido para Secretário do clube, du-
rante 18 anos. A sua família Garcês ajudou na cons-
trução do Estádio das Laranjeiras. Do seu envolvi-
mento associativo nasceu a vontade de participar 
na Direção do Rancho Regional de Paredes, de que 
fez parte durante mais de 50 anos. Foi Presidente 
da Junta da Freguesia de Castelões de Cepeda, e 
foi Secretário em mandatos de três outros Presi-
dentes, com elevado serviço à comunidade. Esteve 
sempre ao serviço da igreja, em várias situações 
em que fosse prestável. Quando um grupo de lei-

gos quis mudar a capela da Sr.ª da 
Guia, impôs-se como Presidente da 
Junta, e com uma comissão de apoio 
não permitiu tal mudança. Granjeou 
muita estima com a sua decisão. Já 
desligado da Presidência da Junta, 
foi vários anos Presidente da Comis-
são de Festas da Srª da Guia. Foi tam-
bém Presidente das Festas do Con-

celho e Cidade de Paredes durante vários anos, 
momentos que abrilhantavam o “coração do Con-
celho”, que era a Praça José Guilherme com os seus 
belos jardins. Colaborou durante anos em peditó-
rios de rua a favor dos Bombeiros de Paredes e de 
outras associações de apoio social, sempre com 
espírito ativo e cativador. O Sr. “Manuel de Aba-
dim”, como era conhecido, viveu sempre rodeado 
de muitos amigos. Alguém proferiu, no dia da sua 
partida, que “Paredes muito lhe deve pelo que ele 
fez com muito amor à sua terra”. O seu nome fica 
gravado no Monumento da história de Paredes.

Manuel dos Reis Garcês

E
stamos prestes a chegar à época mais 
feliz do Ano.

Pelo menos, e isso será unânime, a 
mais feliz do ano de 2020: Aquela em que este 
inóspito ano vai acabar.

Será difícil encontrar alguém que guarde 
recordações muito felizes deste ano, se não por 
terem experimentado na pele os sofrimentos 
que ele trouxe atacando a nossa saúde física in-
dividual e ainda mais a nossa saúde mental cole-
tiva, pelo menos por terem vivenciado um am-
biente comunitário opressivo, soturno, apreen-
sivo, quase sinistro, e pesado.

PESADO. Chegamos à palavra chave deste 
editorial e que explica o título, como o caro lei-
tor perceberá se me fizer o favor de acompa-
nhar o raciocínio.

Ninguém tem dúvidas que ultrapassaremos 
esta fase covídica e a Humanidade recuperará a 
sua felicidade e fá-lo-á tanto mais depressa e 
melhor quanto mais obedecer e respeitar as du-
ras regras que nos são impostas para nosso Bem 
comum.

Mas, no ir vivendo que seguimos agora, ma-
nifestamente há crise económica e, por isso, 
todos gostaríamos de ter um rendimentozito 
extra, que está ao alcance de todos os membros 
do género masculino, eu incluído, bastando ter 
o perfil rotundo certo para aproveitar um nicho 
de mercado que brevemente estará disponível 
no ramo da Distribuição.

Passo a explicar.
Como sabemos o bicho Covid ataca mais os 

velhinhos, camada populacional mais vulnerá-
vel  e  que os obriga a  um mais  r igoroso 
confinamento.

Ora quem é o mais famoso velhinho ativo do 
Mundo, quem é? Isso mesmo, o Pai Natal!

Seria muito estranho que no próximo dia 24, 
a nossa depressão coletiva exigisse ao pobre 
velhote que saísse da sua cabana e fosse enfiar-
-se em todas as chaminés dos lares portugueses 
(somos dos que acreditamos que na Lapónia há 
uma separação por Países, e por isso, há um Pai 
Natal Portuga).

Confraternizando com filhos de tantas 
mães, já viram o perigo de ele apanhar Covid e o 
risco de disso falecer?

Nunca mais teríamos Natal e aí, realmente, o 
ano de 2020 ficaria marcado irremediavelmen-
te como o pior ano de sempre da história mun-
dial, por ter consequências permanentes, e não 
seria daqui a 20 anos, apenas mais um ano, con-
fundível com o ano das vacas loucas que ne-
nhum de nós ainda se lembra bem qual foi, ou 
seja, sem merecer qualquer evocação especial.

Há pois a necessidade de neste Natal substi-
tuir o simpático Nicolau, e para isso há que ter o 
perfil adequado, desiderato para o qual todos os 
H o m e n s  e s t ã o  a  t r a b a l h a r  n e s t e 
confinamento.

Caras esposas, namoradas, companheiras, 
filhas, mães e etc, é esta evidência de que o Pai 
Natal este ano, devido à idade, não vai poder 
distribuir prendas, e a pessoa certa terá de ocu-
par o seu lugar que explica que os vossos mari-
dos, namorados, companheiros, filhos, pais e etc 
tenha deixado crescer, com o confinamento, 
uma barriga do tamanho … da do pai Natal.

E sejamos verdadeiros, por muito críticas 

que todas sejam quanto ao crescimento do nos-
so perímetro abdominal, a culpa é muito vossa, 
sobretudo numa qualquer época Natalícia uma 
vez que nos põem à prova com mil e uma gulo-
seimas e tentações.

Ora, desde Adão que é certo e sabido que 
nós não sabemos resistir à tentação do vosso 
fruto permitido.

Este ano é apenas diferente por termos feito 
um crescimento de barriga por antecipação, ti-
po parto prematuro.

Mas, em nossa defesa invoco que foi tudo 
por uma Boa Causa, por um Bem Maior, ou seja, 
substituir o Pai Natal que, velhinho, se tem de 
confinar para não morrer, e nos próximos Natais 
tudo aconteça e se concretize na maior das 
normalidades.

É com esta esperança que cada um de nós, 
abnegadamente, incorporou na sua barriga o 
espírito, e a massa, do Natal, como virtual candi-
dato à necessária substituição do verdadeiro 
Pai Natal.

É assim que testemunho que este Natal não 
é lugar para tristezas, depressões, reprimendas 
ou qualquer outro elemento negativo.

Isto porque há ESPERANÇA, seja na vacina, 
seja no futuro, seja nos nossos filhos, seja nos 
nossos pais, seja em quem está ao nosso lado, 
que nos ama e nós amamos, independentemen-
te do título com que o faça.

E se somos amados, se amamos, e se temos 
Esperança, não há nenhuma razão para não ser-
mos felizes já agora!

Desejo-vos um Santo, Alegre e Feliz natal e 
um ano de 2021 que não precise que o Pai natal 
seja substituído por nenhum de nós, permitin-
do-nos ser tão elegantes quanto desejamos ser!

Por
VASCO RIBEIRO

EDITORIAL

O Natal e o confinamento
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MEDIAÇÃO SEGUROS, LDA
Rua Serpa Pinto, 129 Lj 11  |  4580-204  Paredes

Telfs.: 255 783 633  Fax.: 255 783 633  Telm.: 914 613 916
fmferraz.seguros@sapo.pt  | facebook.com/fmferrazsegurslda

A 
Câmara Munici-
pal de Paredes, 
em parceria com 

a Associação de Empresas 
de Paredes, entregou cento 
e cinquenta rifas a cada um 
dos comerciantes do Conce-
lho que aderiram ao Concur-
so Montras de Natal, como 
forma de incentivar as com-
pras de Natal no comércio de 
rua, nas lojas locais e tradi-
cionais. Este ano, para além 
do centro de Paredes, o con-

curso foi alargado a Lordelo, 
Rebordosa, Gandra e Baltar. 
Assim, por cada quinze eu-
ros de compras, os clientes 
vão receber uma rifa, até ao 
limite máximo de quatro ri-
fas. As compras devem ser 
feitas até ao dia 24 de de-
zembro nas lojas aderentes.

O Município atribuirá, 
por sorteio, prémios no valor 
total de mil e quinhentos eu-
ros. Para o primeiro destina-
-se o valor de quinhentos 

euros, ao passo que o segun-
do prémio é de quatrocentos 
euros, enquanto que o ter-
ceiro prémio será de trezen-
tos euros, o quarto prémio 
serão duzentos euros e o 
quinto e último prémio será 
de 100 euros. A divulgação 
dos vencedores está previs-
ta para o dia 9 de janeiro, pe-
las 21 e 30, na Casa da Cultu-
ra de Paredes e será transmi-
tida em direto no Facebook 
do Município.

Comprar no  
comércio tradicional 
vai dar prémios

LOJAS ADERENTES:

PAREDES:
• Coton
• Taftá
• Guloseimas e Companhia
• Olímpica
• Milano Sapataria
• Maternal
• Record
• Viga baixa
• Óptica Cortez Marques
• Timesport
• Novelo
• Eduanne
• Maribel
• Atelier Eskina
• 1001 Flores
• Nina e Nino Boutique
• Casa da Visão
• Ótica Boa Imagem
• A Boneca
• Ergovisão
• 4 KIDS
• Livraria MAIA
• MISS LU
• PAPELARIA PLAZA
• SARRABISCOS
• Opticalia
• Lingerie Lili

 

REBORDOSA:

• Jaf Versátil

• Boutique Celeste

• Brilliant Store

• Super kids

• Georgina Vieira

LORDELO:

• Casfaty pronto a vestir

• La Casita de Luci

• Casafaty decor

• Decor Flores

• Feminices

• Olimar

GANDRA:

• Oliveira Fitness

• Ametista Terapias e Bem Estar

BALTAR:

• My Home

• Florista do Centro Baltar

• Garrafeira Videira
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FREGUESIA DE BALTAR
A Junta de Freguesia de Baltar deseja a todos os Baltarenses um

Bom Natal e um Próspero Ano NovoBom Natal e um Próspero Ano Novo
A TODOS OS CLIENTES E AMIGOS UM SANTO NATAL E UM FELIZ ANO DE 2021

O 
Executivo Muni-
cipal aprovou no 
passado dia 11 

de dezembro, em reunião de 
Câmara, a construção das re-
des de drenagem de águas 
residuais nas freguesias de 
Sobreira e Recarei. 

No total das duas fregue-
sias do Sul do Concelho serão 
executados mais de 19 km de 
rede de saneamento que irão 
beneficiar cerca de 4667 
munícipes, que habitam em 
cerca de 1300 alojamentos 
(1930 pessoas e 651 habita-
ções, na Sobreira, e 2737  
pessoas e 664 habitações, em 
Recarei).

O Projeto de execução pa-
ra a construção das redes de 
drenagem de águas residuais 

na freguesia de Sobreira, terá 
o valor global de  um milhão e 
meio de euros aproximada-
mente e contempla a execu-
ção da rede de drenagem nu-
ma extensão de 10 Km, bem 
como a construção de uma 
Estação Elevatória.

O saneamento para Reca-

rei representa um investi-
mento igualmente de cerca 
de um milhão e meio de euros 
para a execução da rede de 
drenagem, numa extensão de 
9,3Km.

Estas intervenções serão  
objeto de uma candidatura 
ao abrigo do PO SEUR – Pro-

grama Operacional Sustenta-
bilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos que prevê uma 
taxa de comparticipação até 
80%.

De sublinhar que no âmbi-
to das candidaturas “Rede de 
Drenagem de Águas Resi-
duais em Recarei” e “Rede 
Drenagem de Águas Resi-
duais em Sobreira”, o Municí-
pio de Paredes fará, ainda, 
ações de sensibilização aos 
potenciais utilizadores dos 
serviços de saneamento de 
águas residuais e ao público 
em geral, tendo em linha de 
conta que estes projetos vi-
sam beneficiar a população 
local e a melhoria das condi-
ções ambientais no território 
do Sul do Concelho.

Câmara de Paredes aprova 
projeto para a construção 
da rede de Saneamento 
de Recarei e Sobreira

Carlos Silva, secretário 
da junta de freguesia de 
Paredes e vogal dos Bom-
beiros Voluntários de Pa-
redes é o novo Presidente 
da Direção da corporação 
paredense. 

A mudança na liderança 
da corporação paredense, 
prende-se essencialmente 
com a indisponibilidade de 
Mário Sousa, que depois 
de ter estado dezoito anos 
como presidente, se viu 
obrigado a retirar-se, no 
entanto sem antes sugerir 
que seria o seu antigo vo-
gal, a melhor opção para 
guiar o destino dos Bom-
beiros Voluntários de 
Paredes. 

Esta direção, eleita co-
mo lista única, mantém 
grande parte da anterior 
equipa e tem a curiosidade 
de integrar duas senhoras, 
uma como secretária e ou-
tra como vogal. Fazem ain-
da parte dos novos órgãos 
sociais, José Carlos Barbo-
sa, que também transita da 

anterior direção, e José 
Santos, como tesoureiro.

Como grandes objeti-
vos para este mandato, a 
nova direção pretende re-
modelar os balneários, re-
pavimentar o parque e 
substituir a velhinha cen-
tral de comunicação, num 
investimento que rondará 
os duzentos mil euros, sen-
do que devido à pandemia, 
houve uma significativa 
redução nas receitas da 
corporação, principalmen-
te no transporte de doen-
tes não urgentes e, por is-
so, o desafio para a nova 
direção está acrescido 
com um constrangimento 
que no passado não se 
verificava. 

Só este ano registaram 
uma quebra de setenta e 
cinco mil euros na fatura-
ção, e por isso a nova dire-
ção procurará encontrar 
novas soluções, que permi-
tam aos bombeiros de Pa-
redes fazer face a tempos 
tão complicados.

Pouco passava das 15 
horas do passado sábado, 
dia 12, quando deflagrou 
um incêndio nas instalações 
da  antiga Jodicar (atual-
mente Artduchene), na zo-
na industrial de Lordelo. O 
fogo deflagrou na área de 
vernizes e polimentos, mas 

devido à rápida intervenção 
dos Bombeiros de Lordelo, 
as chamas circunscreve-
ram-se somente a essa zo-
na, e ainda não eram 16 ho-
ras quando o incêndio foi 
dado como extinto, não ha-
vendo vítimas a registar. 
Para o local foram destaca-

Carlos Silva eleito 
Presidente dos 
Bombeiros de Paredes

Incêndio em fábrica  
de móveis em Lordelo

dos  41 bombeiros e  11 
meios de combate às cha-

mas. As causas do incêndio 
estão ainda por apurar.
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JÁ ASSINOU O SEU JORNAL?

"oprogressodePAREDES" 
O seu jornal quinzenário

Rua Dr. José Correia, nº71 - 1º Esquerdo  -  Castelões de Cepêda  -  4580-128 Paredes

Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com

FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO

A Boneca deseja a todos os 
clientes e amigos um Santo Natal  

e um Próspero Ano Novo
VISITE-NOS

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 180 - 4580-104 ParedesAv. Dr. Francisco Sá Carneiro, 180 - 4580-104 Paredes
Telf.: 255 776 196  ⁄  Fax.: 255 783 153  /  Telm.: 969 777 603Telf.: 255 776 196  ⁄  Fax.: 255 783 153  /  Telm.: 969 777 603

email.: tapboneca@sapo.premail.: tapboneca@sapo.pr

FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO DE 2021

FELIZ  NATAL BOM ANO NOVOFELIZ  NATAL BOM ANO NOVO
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A 
junta de freguesia de Lordelo 
distinguiu e premiou os me-
lhores alunos do ensino Se-

cundário (10.º, 11.º e 12.º anos), numa 
iniciativa que foi organizada pelo 
Agrupamento de Escolas de Lordelo.

Junta de Lordelo 
premeia os  
melhores alunos

O Executivo da Junta 
de Freguesia de Rebor-
dosa del iberou mais 
uma vez a atribuição de  
bolsas de estudo aos es-
tudantes do ensino se-
cundário, que residem 
na freguesia.

À semelhança dos 
anos anteriores, as can-
didaturas decorreram 

no mês de outubro e a 
análise  durante o mês 
de novembro.

Sensível às dificulda-
des sociais e económi-
cas que as famílias estão 
a atravessar devido à 
pandemia, para além das 
habituais dez bolsas de 
estudo, serão atribuídas 
cinco bolsas extraordi-

nárias. A entrega do di-
ploma de bolseiro e da 
primeira prestação será 
realizada individual-
mente na secretaria da 
Junta de Freguesia, du-
rante o mês de dezem-
bro, e não, como habi-
tualmente, na festa de 
Natal que este ano não 
se realizará.

Junta de Rebordosa atribui bolsas de estudo 
a estudantes do ensino secundário
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FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO DE 2021

N
o passado dia 2 
de dezembro, o 
Comando Terri-

torial do Porto, através do 
Núcleo de Investigação Cri-
minal de Penafiel, identifi-
cou três homens, com idades 
entre os 31 e os 34 anos, por 
tentativa de furto no inte-
rior de um veículo em Cete.

N o d e c or r e r  d e  um a 
ação de patrulhamento, os 
agentes da autoridade 
constataram que, junto à 
estação de Cete, se encon-
trava uma viatura com três 
homens, cujo comporta-
mento fez os militares da 
GNR desconfiar que algo 
se passaria, pelo que os 
abordaram de imediato. 

O s  s u s p e i t o s  f o ra m 
imediatamente detidos, 
pois estavam na posse de 

uma chave de fendas utili-
zada para quebrar vidros, 
dois pares de luvas e um 
cartão multibanco que ti-
nha sido furtado do inte-
rior de uma viatura na lo-
calidade de Vizela e cuja 
proprietária ainda não se 

tinha apercebido do ocor-
rido até ter sido alertada 
para o sucedido pela GNR.

Os suspeitos, com ante-
cedentes criminais por 
tráfico de estupefacientes, 
furtos e roubos,  um deles 
mesmo com pena de pri-

são efetiva já cumprida, e 
os factos  foram remetidos 
ao Tribunal Judicial de Pa-
redes e constituídos argui-
dos, mas colocados em li-
berdade, em virtude de 
não terem sido apanhados 
em flagrante delito.

Três homens identificados 
por tentativa de furto em Cete

No passado dia 7 de de-
zembro, por volta das 18 
horas, na rua do Faiar, em 
Gondalães, um veículo ligei-
ro de passageiros despis-
tou-se, tendo caído a um 
campo, provocando dois 
feridos, um deles grave. 

O ferido ligeiro foi assis-
tido no local pelos bombei-

ros de Paredes, no entanto 
recusou-se a seguir para o 
hospital de Penafiel, para 
onde a Viatura Médica de 
Emergência e Reanimação 
transportou o condutor do 
veículo, que após o despis-
te, ficou encarcerado na 
viatura.  No local estiveram, 
ao todo, 12 operacionais.

Acidente em  
Gondalães provoca  
um ferido grave

BALTAR  /  PAREDES    |    Telm.: 917 457 007

PUB



10 Sexta-feira 18 de Dezembro de 2020  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

PUB

NATAL 2020…
Nós sabemos que não há nenhum Natal igual…,  
não por celebrarmos, todos os anos, acontecimentos  
novos e diferentes, mas porque a vida e as suas circuns-
tâncias nos fazem ver o Natal de várias perspetivas: 
Para as crianças é magia. 
Para os doentes é esperança. 
Para os tristes é consolo. 
Para os pobres é a confirmação do Presépio. 
O Natal é, e será sempre, a festa do nascimento do Me-
nino Jesus.
- E, assim, a Estrela do Natal tem cada vez mais Luz.

Desejo a todos um Feliz e Santo Natal

Pe. Rafael

A 
Câmara Muni-
cipal de Pare-
des, assinou no 

dia 15 de dezembro, um 
contrato de cooperação 
com a Associação Humani-
tária dos Bombeiros Vo-
luntários de Cete para 
apoio financeiro no âmbi-
to das obras de requalifi-
cação do quartel.

O contrato de coopera-
ção prevê o apoio financei-
ro de 275 mil euros para 
realizar as obras  obras ur-
gentes de requalificação 
do quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Cete.

Este apoio será  dividi-
do em três tranches, com 
cinquenta mil euros pagos 
no ano 2020, cento e cin-
quenta mil euros no final 

do ano de 2021 e o rema-
nescente no valor de se-
tenta e cinco mil euros que 
serão pagos até final de 
2022.

A cerimónia de celebra-

ção do protocolo teve lu-
gar no Salão Nobre da Câ-
mara Municipal e contou 
com a presença do Verea-
dor da Proteção Civil, Elias 
Barros, do Presidente da 

Direção da Associação 
Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Cete, 
do Comandante Ezequiel 
Coelho e de elementos da 
direção da instituição.

Câmara e Bombeiros de Cete  
celebraram contrato de cooperação 
no valor de 275 mil euros
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Santo  Natal e Feliz 2021Santo  Natal e Feliz 2021

Quer ser segurança?
Nós temos a solução...

www.aptidaocompleta.pt
912  254 063
223 238 289

220 962 820

PAREDES  |  PORTO  |  MARCO DE CANAVESES
VILA REAL  |  AÇORES  |  MADEIRA

FORMAÇÃO DE
SEGURANÇA

PRIVADA

Bom Natal e um 
Bom Natal e um 

Próspero Ano Novo
Próspero Ano Novo

CARLA NUNES

ADVOGADA

Assistência  
Jurídica a Cidadãos 
Estrangeiros
impedidos de entrar 
em Portugal

A entrada no nosso país de um cidadão vin-
do de um país da União Europeia, só determi-
na que sejam cumpridas determinadas forma-
lidades, caso essa pessoa permaneça no país 
por mais de três meses (curta duração).

Até esse período de tempo, o cidadão terá 
uma residência legal em Portugal, podendo 
ser-lhe atribuído um título de residência, caso 
necessite, por exemplo para exercer alguma 
actividade profissional, e o facto de ter esse 
título permite que tenha direito a um leque de 
direitos no nosso país.

Por sua vez, se um cidadão chega de um país 
terceiro, isto é, de um país fora da União Euro-
peia, deverá possuir um visto válido e adequa-
do à finalidade da estadia no país. 

Porém, podem entrar no país sem visto, to-
dos os cidadãos de Estados Membros da 
União Europeia, que beneficiem de especiais 
prerrogativas do direito de livre circulação e 
residência, tal como os nacionais de qualquer 
país que beneficie de isenção de visto de acor-
do com as Convenções Internacionais de que 
Portugal seja parte.

Os cidadãos estrangeiros que pretendam 
permanecer em Portugal por um período até 
um ano, ou estabelecer a sua residência por 
mais de um ano, devem solicitar um visto de-
signado como de longa duração.

No entanto, tem acontecido muitos estran-
geiros serem impedidos de entrar em Portu-
gal, sendo que as recusas de entradas, tem 
vindo a aumentar nos últimos anos.

E, o que acontece é que o cidadão estran-
geiro que chega ao nosso país, em que lhe é 
recusada a entrada, chega numa situação de 
fragilidade, porque deixou para trás, muitas 
vezes, uma família, e veio à procura de traba-
lho para lhes dar melhores condições de vida, 
e ao deparar-se com dificuldades e sem ter a 
q u e m  r e c o r r e r  f i c a  c o m p l e t a m e n t e 
desprotegido.

E como somos conhecedores pelos meios 
de comunicação social, já houve situações a 
lamentar, de vidas que se perderam, e como 
tal é importante não haver repetições das 
histórias.

Nesse seguimento, o Estado veio garantir a 
assistência jurídica e aconselhamento por 
parte dos advogados aos cidadãos estrangei-
ros cuja entrada seja recusada em Portugal, 
tendo sido assinado um protocolo nesse sen-
tido, por se entender ser fundamental que os 
cidadãos estrangeiros tenham as mesmas 
condições que aqueles que residem legalmen-
te no território português.
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ANO EM REVISTA

A TODOS OS CLIENTES E AMIGOS UM SANTO NATAL E UM FELIZ ANO DE 2021

FREGUESIA
DE PAREDES
A Junta e a Assembleia de Freguesia de Paredes 

deseja a todos os Paredenses um

Bom Natal e um Feliz Ano Novo

PUB

O PROGRESSO DE PAREDES 
DESEJA A TODOS OS 

LEITORES  E AMIGOS UM 
FELIZ NATAL E UM 

PRÓSPERO ANO DE 2021
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B O A S  F E S TA S  E  F E L I Z  A N O  D E  2     2 1 FELIZ NATAL E BOM 2021

A TODOS OS CLIENTES E AMIGOS UM  
SANTO NATAL E UM FELIZ ANO DE 2021

PUB
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Av. Dr. Francisco Sá Carneiro nº 135, Fração BG
4580-104 Paredes

Telemóvel: 912 308 167
g e r a l @ d e s t i n o v i a g e m . p t

Augusto Ferreira é um 
baltarense que nos últimos 5 
anos construiu o único presé-
pio ao ar livre que se faz em 
Baltar e que é motivo de atra-
ção para muitos baltarenses. 
O presépio tem mais de 110 
figuras e personifica o orgu-

lho que o baltarense tem pela 
sua terra, pois os principais 
monumentos da Vila foram 
pacientemente construídos. 
Os Bombeiros Voluntários de 
Baltar, bem como a Ribeira de 
Baltar, o extinto coreto, a 
Igreja Matriz e outros monu-

mentos fazem parte do pre-
sépio. A Igreja demorou 70 
horas a construir , o quartel 
demorou 100 horas e o core-

to, 80 horas. Augusto Ferrei-
ra tem orgulho na sua obra e 
todos os anos monta pacien-
temente o presépio para si-

nalizar uma época de partilha 
e em simultâneo afirma o seu 
gosto pela Vila de Baltar e pe-
los baltarenses. 

    BALTAR

O Presépio do 
Augusto na Rua 
de Ramos e a  
iluminação de Natal

FAUSTINO 
 SOUSA

Este ano, a Junta de 
Freguesia decidiu assi-
nalar a época natalícia 
em vários pontos da Vi-
la. O Largo Pereira Iná-
cio, a Junta de Fregue-
sia, a Capela das Almas, 

a entrada para o lugar 
da Igreja e a Rotunda da 
Zona Industrial foram 
os pontos escolhidos 
para celebrar o natal de 
uma forma simples e 
simbólica.

A Iluminação de Natal A antiga sede foi adquiri-
da pela Câmara Municipal 
para posteriormente ser 
destruída. De seguida o poli-
desportivo de Baltar, que fi-
ca situado junto à Casa do 
Foral,  vai desaparecer para 
dar lugar a um largo que pos-
sa dotar o centro de Baltar 
com uma nova centralidade 
e com novas valências. Esta 
foi uma decisão da Junta de 
Freguesia que vai revolucio-
nar o centro da Vila. No lugar 
da Igreja vai ser construído 
um polidesportivo que vai 

ser gerido pelo União de Bal-
tar. Este projeto foi apresen-
tado na última presidência 
aberta do presidente da Câ-

mara Municipal de Paredes 
que decorreu em 2019.  José 
Alberto Sousa, presidente 
da Assembleia de Freguesia 

e Jorge Coelho, presidente 
da Junta de Freguesia, apre-
sentaram o plano  perante 
uma plateia bem composta 
no salão nobre da Junta de 
Freguesia. Este projeto foi 
anunciado como o começo 
de uma nova “ era “ para a vila 
e que vai proporcionar a ca-
pacidade de receber espec-
táculos com outra magnitu-
de, proporcionando um no-
vo enquadramento à  “ Casa 
do Foral “ , que vai ter um no-
vo papel no desenvolvimen-
to cultural da localidade. 

Neste momento, estão 
a ser construídos passeios 
na Rua do Lameiro do Ca-

bo. Foram também efec-
tuados passeios na Rua da 
Vale. A Junta também ve-

dou uma presa junto ao 
kartódromo de Baltar, de 
forma a impedir o acesso 

ao local que pode ser peri-
g o s o  p a r a  o s  m e n o s 
cuidadosos.

A Câmara Municipal de 
Paredes, em coordenação 
com a Junta de Freguesia, 
colocou grades de prote-
ção e sinalização na Rua 

do Ribeiro, em Baltar. Esta 
intervenção visou tornar 
esta via mais segura à cir-
c u l a ç ã o  p e d o n a l  e 
automóvel.

Antiga Sede do União de Baltar destruída

Construção de passeios 

OBRAS NA VILA DE BALTAR

Grades de Proteção
na rua do Ribeiro
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Dia 8 de dezembro de 
2020 Rebordosa acordou 
com uma novidade é uma 
Cidade cheia de recantos 
de alguma beleza natural, 
não faltam motivos para 
sair da casa fazer o pas-
seio higiénico e cumprin-
do todas as normas de dis-
tanciamento e segurança 
devido à pandemia e partir 
à descoberta.

Há sempre novos luga-
res onde consegue des-
lumbrar-se com uma bele-

za natural que muita gente 
nem sabia que existia — 
Como disse A Cidade de 
Rebordosa acordou hoje 
com um baloiço construí-

do próximo do ponto mais 
alto da Cidade de Rebor-
dosa fica na Zona da Cruz 
do Capitão. A 485 metros 
de altitude, este baloiço 
gigante de madeira é o lo-
cal ideal para disfrutar de 
uma vista panorâmica so-
bre Rebordosa, com vistas 
perfeitas, além da paz e 
beleza do local.

Pede-se a todos que 
por lá passarem que res-
peitem o local e a nature-
za, para usufruir do baloi-
ço e da natureza sem es-
tragar nada.

Coordenadas de GPS.
Latitude: 
41°12'34"O 
Longitude:
8°24'05.3"W

    REBORDOSA

Baloiço panorâmico  
em Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO

TRIPLE
HOUSE 

MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL. LDA

Rua Serpa Pinto nº129, Loja 15

4580-204 Paredes

Tel: 255 781 190

Telm: 916371855

Fax: 255 781 190

E-Mail: comercial@triple-house.pt

www.triple-house.pt

Licença AMI 8048

PUB

PUB

RUA 1º DE DEZEMBRO

4580-020
PAREDES

Tel.: 255 782 600



16 Sexta-feira 18 de Dezembro de 2020  oprogressodePAREDES

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

Em janeiro,  
eleições presidenciais

A
s eleições presidenciais de 

janeiro ocorrem num qua-

dro político diferente e difí-

cil, em que não são possíveis formas di-

versificadas de expressão pública e de 

afirmação, como comícios e debates em 

direto. A sua realização, não adiada, 

neste contexto exigiria reforço de outra 

atividade de esclarecimento, de con-

vencimento, de diferenciação de pro-

postas para o exercício do cargo de Pre-

sidente da República, em que a Comuni-

cação Social deveria assumir um papel 

predominante. Infelizmente esta não 

aproveitou a situação e transformou-se 

num instrumento de relegitimação do 

tempo presente, perpetuação de práti-

cas e valores já conhecidos. Perdeu-se a 

oportunidade de pedagogicamente se 

lutar contra o desencanto, o desinteres-

se, a desresponsabilização, de que a 

abstenção é a evidência suprema. Pre-

feriu-se a cultura pimba, o conformis-

mo, uma omnipresente bancada de co-

m e n t a d o r e s  ye s  m a n  d e b i t a n d o 

unanimidades.

Marcelo Rebelo de Sousa não é o 

Presidente de que o País precisa. Nunca 

promoverá iniciativas ou roturas que 

façam cumprir a Constituição da Repú-

blica Portuguesa  e a tornem útil, um 

instrumento de paz, justiça e progresso. 

Haverá um Marcelo apelativo ou simpá-

tico para cada um de nós, ou melhor há 

vários Marcelos presente no imaginário 

dos Portugueses, mas nenhum corpori-

za no seu todo uma necessidade, uma 

ética, uma ambição, um projecto. Ser 

Presidente não é ser rei dos afetos, o 

campeão dos beijos e das selfies, o avô 

cantigas dos bons momentos, o distri-

buidor de medalhas e sounbytes, o ges-

tor da sua própria imagem e popularida-

de nas sondagens. Ser Presidente é ser 

referencial de um compromisso civiliza-

cional, atento á realidade nacional e in-

ternacional, barómetro da eficácia da 

gestão pública. Com Marcelo presente 

(ou quando aparentemente distraído), o 

governo agiu bem quando soube assim 

agir e errou quando não quis fazer dife-

rente. A irrelevância de Marcelo foi 

muito superior à sua proclamada magis-

tratura de influência. Em tempo de bor-

rasca, o marcelismo é um grande guar-

da-chuva onde se acolhe o PS (cansado 

de ser de esquerda desde há 5 anos), o 

PSD (cansado de ser oposição durante o 

mesmo período de tempo) e o CDS (can-

sado de tentar sobreviver). Aí “descan-

sam” os interesses, as ambições, as fri-

volidades. O marcelismo ocupa o espa-

ço vazio do europeísmo federalista, 

agora menos apelativo. Sem projeto, 

sem ideologia de referência, é assim 

ponto de abrigo tolerado, à espera de 

ser em breve porta de saída da recons-

trução da direita clássica associada à 

extrema-direita. João Ferreira constitui 

a única candidatura que expressa atitu-

de e esperança. Ideologicamente sólido 

na defesa dos princípios democráticos e 

constitucionais, transporta a experiên-

cia do exercício de outros cargos rele-

vantes, apesar da sua juventude. João 

Ferreira conhece todos os dossiês na-

cionais e comunitários, apresentando 

num discurso coerente e fluido todo um 

conjunto de propósitos necessários. Di-

ferencia-se também do olhar filtrado, 

demagógico e populista de outras can-

didaturas, que se remetem muitas vezes 

a visões parcelares da realidade, como 

são a corrupção, a violência, as desigual-

dades de género, ou a democracia fora 

de fonteiras. João Ferreira tem uma vi-

são global contextualizada, que não é 

menos eficaz na resolução desses pro-

blemas, não se limitando a assinalar as 

suas manifestações mediáticas.

No meio disto, coisas sérias, há os 

palhaços, as farsas em reprise, umas 

“candidaturas” ao serviço da direita, pa-

ra desunir, alienar e divertir. Não lhe re-

firo o nome. Por salubridade.

C
hegamos finalmente ao final 

do ano! Já estava mais do que 

na hora de terminar 2020 e 

renovar os votos de um 2021 muito me-

lhor! É hora de escrever ao Pai Natal…

Meu Caro, Espero que esta carta che-

gue aos Paredenses e aos leitores do 

Progresso de Paredes para que todos 

venham, ainda a tempo de ter um belo 

presente.

Foi muito triste…assistimos ao fecho 

de tudo: das escolas à suspensão das ati-

vidades económicas, prescindimos da 

forma habitual de celebrar o tão portu-

guês convívio social, vimos viagens can-

celadas e a vida adiada. O ano de 2020 foi 

o ano de todas as incertezas: tivemos 

dúvidas sobre a forma como se ia con-

cluir o ano escolar dos nossos filhos, co-

mo poderíamos ir trabalhar, quando viria 

um novo estado de emergência, o que 

poderíamos imaginar para as nossas vi-

das, sempre temendo as consequências 

futuras deste estranho vírus que se 

instalou. 

Passamos a acompanhar os resulta-

dos diários da evolução da pandemia co-

mo uma espécie de diário de guerra, com 

os números divulgados e depois alvo de 

múltiplas análises estatísticas e previsio-

nais, alimentadas à exaustão por novos 

comentadeiros encartados muitas vezes 

por uma nova ordem jurídica estabeleci-

da por redes sociais.

Uma vida com a suspensão do ruído 

dos debates televisivos futeboleiros, 

mas sem a adrenalina doméstica de as-

sistir a um espetáculo de futebol ou ou-

tro desporto coletivo. Muito mais no 

medo do que na Esperança!

Caríssimo! Todos os anos, em tempo 

de fim de ano, desejamos alterar o senti-

do das coisas e estabelecer novos desa-

fios para o ano seguinte. Desta vez (Pai 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Pai Natal: Precisamos que seja Natal todos os dias!

mariocamilomota@gmail.com

A 
pandemia foi utilizada em al-

guns países da Europa, como 

por exemplo a Hungria, como 

desculpa para a restrição de liberdades de 

forma desproporcional e desadequada. 

Também neste país, o problema de longa 

data da desigualdade de género no mer-

cado laboral foi agravado, com as mulhe-

res a sofrerem níveis ainda mais altos de 

insegurança e discriminação.

A pandemia colocou em causa, sobre-

tudo, o acesso à saúde e direitos económi-

cos, sociais e culturais. Em termos de di-

reitos civis e políticos, houve muitas leis 

que passaram acoberto. Houve silencia-

mento da imprensa e da sociedade civil à 

sombra da pandemia.

A vacina traz novos desafios, que são 

contíguos a esta ideia. Os países mais ri-

cos já compraram doses em número sufi-

ciente para administrarem quase três ve-

zes a sua população. No entanto, em 67 

países, apenas uma em cada dez pessoas 

terá acesso à vacina, em 2021. Esta desi-

gualdade ecoa problemas de falta de 

coordenação e cooperação internacional, 

mas também a falha em colocar os direitos 

humanos no centro das respostas e não o 

lucro económico. Por isso várias organiza-

ções internacionais estão a apelar a que a 

tecnologia e a propriedade intelectual 

sobre as vacinas seja partilhada com a Or-

ganização Mundial de Saúde para que se 

possam produzir mais doses, de forma 

célere, com segurança e eficácia. Para que 

10 Dezembro: Dia Internacional dos Direitos Humanos
Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt
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A contaconcept deseja a todos os clientes e amigos

Um Santo e Feliz Natal

Pai Natal: Precisamos que seja Natal todos os dias!
Natal) só queremos retomar hábitos e roti-

nas simples de liberdade, de autonomia, hábi-

tos essenciais de socializar, de almoçar e jan-

tar com a família, com a consciência de que há 

atividades que poderão demorar mais tempo 

a regressar a padrões anteriores. 

Mas o que está a faltar mesmo, é um pouco 

de normalidade...

Sabes… quero ter uma cidade vibrante, 

porque ruas sem gente tem a tristeza de um 

dilúvio num jardim a secar por falta de água; 

desejo que as aulas e que o trabalho decor-

ram com a normalidade e dignidade que se 

impõe, com a consciência de que as máscaras 

ou as distâncias mínimas fiquem por aí; quero 

andar na camioneta sem ter de me afastar 

dos outros ou sem ver as suas caras tapadas 

por uma máscara; quero voltar a ver um bom 

jogo de futebol, com choque, ressaltos e dis-

puta de bola e sobretudo com gente na ban-

cada que canta e que grita para apagar o eco 

que faz nos estádios quando os jogadores 

reclamam num estádio cheio de cadeiras va-

zias; desejo poder passear tranquilamente, 

almoçar num restaurante ou esplanada, não 

me resignando à normalidade do takeway e 

da comida morna. 

Tudo isto teria melhor sabor se o foco na 

recuperação social e económica nos permi-

tisse olhar cada pessoa como um valor su-

premo e intocável. Seria ainda mais delicio-

so se ficassem para durar o teletrabalho 

daqueles que passam a vida em escritórios 

ou se os tempos de brincadeiras com crian-

ças em quarentena se repetissem sem a 

obrigação quadrada de ficar fechado em 

confinamento.

Penso que 2021 será o ano da vacina, mas 

tenho esperança que venha a ser muito 

mais… que sejamos capazes de um esforço 

coletivo que minimize os impactos desta se-

gunda vaga (mortífera), que permita suavizar 

o aumento inevitável das restrições que nos 

esperam. Em especial, a quem precisa de ir 

trabalhar, a quem já passou todos os limites 

do seu razoável psicológico de ficar em casa, 

é pedido um comportamento responsável e 

cauteloso, porque o que percebemos é que 

muitas vezes também estamos a facilitar a 

vida ao vírus. 

Precisamos que sejam todos os dias Natal, 

com esforço e consciência.

E de dizermos adeus ao vírus,

Para todos, Muito Boas Festas!

10 Dezembro: Dia Internacional dos Direitos Humanos
a vacina seja uma esperança para todas as 

pessoas e não mais um fator divisivo entre 

quem pode ou não pagar.

É também importante que todas as pes-

soas, em todos os países, tenham acesso à 

vacina, e que não seja apenas para cidadãos 

nacionais, independentemente da regulari-

zação da sua situação no país. Em muitos ca-

sos, pessoas refugiadas encontram-se numa 

espécie de limbo por falha nas respostas e 

nos mecanismos adequados, não podendo 

ser duplamente discriminados.

O vírus não conhece fronteiras. Não 

vale a pena vacinar uns países e outros 

não. Os países mais ricos, que represen-

tam 14 por cento da população mundial, já 

fizeram reservas para vacinar os seus cida-

dãos várias vezes. Já 67 dos países menos 

ricos não conseguem comprá-las, até por-

que muitos vivem sufocados com dívidas a 

algumas dessas nações mais ricas.

 A solidariedade internacional e o res-

peito pelos direitos humanos não podem 

cair em esquecimento.

psilvaparedes@gmail.com

Alguns  
sinais de esperança

A 
poucos dias de terminar o 

ano de 2020, provavelmen-

te o ano que todos vamos 

guardar na memória, não pelos melho-

res motivos surgem duas luzes extre-

mamente positivas ao fundo do túnel.

A primeira, são o desbloqueio das 

verbas da União Europeia que no caso 

de serem aplicadas corretamente, po-

derão ser a vacina esperada pela eco-

nomia para apoiar os setores económi-

cos mais afetados por esta crise, no-

meadamente o comércio, a hotelaria e 

a restauração.

Outra boa notícia, foi o plano de va-

cinação contra a Covid-19, que o go-

v e r n o  a p r e s e n t o u  n o  d i a  3  d e 

dezembro.

De acordo com o documento apre-

sentado, a vacina deverá chegar a Por-

tugal já em meados de janeiro, será de 

acesso generalizado a toda a popula-

ção, gratuita e não obrigatória. A sua 

distribuição à população será feita de 

acordo com as características aprova-

d a s  p e l a  a g ê n c i a  e u r o p e i a  d o 

medicamento.

Assim, e segundo o documento para 

já apresentado, a vacinação vai ser im-

plementada em três fases, e vai depen-

der do ritmo de disponibilização das 

vacinas por parte dos laboratórios que 

venham a ter a vacina aprovada pela 

agência europeia do medicamento.

Estão previstas três fases para a 

execução do plano de vacinação contra 

a Covid-19 em 2021, que vão acompa-

nhar o ritmo de disponibilização das 

vacinas.

Na 1.ª fase a vacina será para as pes-

soas com mais de 50 anos com patolo-

gias associadas; residentes e profissio-

nais em lares e unidades de cuidados 

continuados; profissionais de saúde; 

profissionais das forças armadas, for-

ças de segurança e serviços críticos. 

Nesta fase deverão ser vacinadas cer-

ca de 950 mil pessoas.

Na 2.ª fase vão ser vacinadas as pes-

soas com mais de 65 anos, segundo os 

números apontados falamos de cerca 

1.8 milhões de pessoas e mais cerca de 

900 mil com patologias associadas e 

mais de 50 anos.

Na 3.ª fase a vacina será então dis-

ponibilizada a toda a restante popula-

ção. Os grupos desta fase serão revis-

tos consoante o ritmo de entrega das 

vacinas

A primeira fase da vacinação será 

administrada nos centros de saúde, en-

quanto os utentes e profissionais de 

lares serão aí vacinados pelas equipas 

de enfermagem residentes nos lares e 

unidades de cuidados continuados.

Segundo os dados fornecidos pelo 

Governo, foram adquiridas cerca de 22 

milhões de doses, existindo portanto 

vacinas disponíveis para toda a nossa 

população.

Esperemos que estas duas notícias, 

quase no fecho de um ano atípico, se-

jam realmente a luz ao fundo do túnel 

que todos ansiamos para entrar em 

2021 com todos os cuidados, cumprin-

do as normas, mas com uma redobrada 

esperança num rápido virar de página 

tão necessário.

Nós por cá temos de continuar a 

cumprir as regras da DGS, esperar que 

tão breve quanto possível possamos 

ser brindados com mais uma descida 

de nível de risco como fomos brinda-

dos esta semana. A descida de nível 

extremamente elevado para muito ele-

vado é a prova de que fomos cumprido-

res, mantendo esta tendência pode-

mos também ser brindados com a des-

cida de mais um nível logo no início de 

2021, o que seria uma excelente forma 

de iniciar um ano novo.

A todos votos sinceros de Festas 

Felizes, em segurança e com muita 

saúde.

Por
PAULO
SILVA
Professor
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A CASA BENTO 

DESEJA-LHE

Boas festastas

N
o passado dia 4 
de dezembro, 
foi inaugurada 

a primeira fase de ilumi-
nação do Complexo Des-
portivo de Azevido, con-
cretamente a iluminação 
do Estádio Manuel Morei-
ra. O presidente da autar-
quia, Alexandre Almeida 

marcou presença, assim 
como os vereadores Pau-
l o  S i l v a  e  E l i a s  B a r r o s . 
Presentes na cerimónia, 
estiveram também a pre-
sidente da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa Sa-
l o m é  S a n t o s ,  e  o  p r e s i -
dente do RAC,  Joaquim 
Barbosa, assim como al-

guns elementos dos cor-
pos sociais do Rebordosa 
Atlético Clube e o Presi-
dente da A Celer, Amân-
d i o  L e a l  .  F u n d a d o  e m 
1966, o RAC passa assim a 
dispor de um novo siste-
ma de iluminação no está-
dio principal do complexo 
Desportivo de Azevido.

Rebordosa Atlético Clube inaugura iluminação

O jogo pela rua das amarguras
Pego nas declarações 

de Cristiano Ronaldo, num 
documentário da platafor-
ma DAZN com um pugilis-
ta, que diz que “jogar fute-
bol é a minha paixão, mas 
entre um jogo de futebol e 
um combate de boxe, pre-
firo ver boxe” para ilustrar 
o  q u ã o  d o e n t e  a n d a  o 
futebol.

Quando um dos melho-
res jogadores de futebol 
de sempre é o primeiro a 
admitir que prefere ver 
outra modalidade, é sinto-
mático do que se passa ho-
je em dia – qualidade do 
jogo é muito baixa. O fute-
bol não está a entusiasmar. 
Têm-se perdido coisas que 
antigamente despertava 
paixão e apego a esta mo-
dalidade: os jogos ao do-
mingo à tarde, a rebeldia 

dos jogadores, o futebol de 
ataque, os golos atrás de 
golos, as poucas paragens 
e anti-jogo, o lado mais 
técnico e menos táctico do 
jogo, a paixão dos prati-
cantes, o envolvimento de 
todos. Hoje em dia temos o 
futebol-negócio,  onde 
mais vale vender um joga-
dor por milhões do que o 
reter mais uns anos para se 
desfrutar do rendimento, 
dos golos, das vitórias, da 
qualidade do jogo. 

Olhamos esta época pa-
ra equipas como Barcelo-
na, Manchester City, Chel-
sea, Real Madrid, Atlético 
Madrid, Paris Saint-Ger-
main, entre outros, re-
cheados de craques, como 
Messi, Piqué, Alba, Arthur, 
Griezmann, Trincão, Ber-
nardo Silva, Gabriel Jesus, 

De Bruyne, Mahrez, Fo-
den, Mount, Havertz, Ko-
vacic,  Werner,  Pulisic, 
Ziyech, Sergio Ramos, Mi-
litão, Marcelo, Modric,is-
co, Kroos, Hazard, Asen-
sio, Jovic, Benzema, Vini-
c i u s ,  R o d r y g o ,  F é l i x , 
Suarez, Lemar, Koke, LLo-
rente, Niguez, Neymar, Di 
Maria, Mbappé, Icardi, 
Draxler, Rafinha, Verratti, 
entre outros numa lista in-
findável, e não sei se en-
contramos jogos que pren-
dam a atenção, jogos que 
nos apaixonem, jogos que 
nos despertem prazer.

Parece cada vez mais 
normal os próprios jogado-
res não gostarem de ver fu-
tebol – cansados do stress, 
da azáfama e de tudo o que 
o envolve, tendem a liber-
tar-se do mediatismo e a 

refugiar-se em coisas que os 
façam descansar e aliviar 
para voltarem ao treino e 
competição. Muitas vezes, 
também, sem tempo, envol-
vidos em campanhas de 
marketing e publicidade, 
dos clubes, ou dos próprios.

Mas o problema vem ca-
da vez mais de baixo, não 
apenas quando os futebo-
listas atingem este nível. Na 
formação os miúdos conhe-
cem pouco mais do que Ro-
naldo e Messi e vêm cada 
vez menos futebol. Num 
mundo em que a tecnologia 
e as redes sociais imperam, 
as preferências têm sido ou-
tras. Mas o estranho é que 
aqueles que sonham em ser 
jogadores que pouco ou na-
da liguem aos mais velhos, 
talvez, digo eu com convic-
ção, muito influenciados 

com aquilo que vão vivendo 
desde os 5, 6 e 7 anos nas 
escolas de formação dos 
clubes – pouco prazer, pou-
co “jogar à bola” e muitas 
regras, muitas obrigações e 
muita táctica. Táctica, essa, 
que devia ser quase proibi-
da até aos 16/17 anos.

Este futebol táctico, de 
equilíbrios, de poucas opor-
tunidades, de jogar para não 
perder tem-se instalado em 
todo lado. Rigor, rigor, rigor, 
primeiro empatar, depois 
ganhar. Na formação de jo-
vens atletas os treinadores 
acham que têm de licenciar 
“mestres tácticos” que vão 
sem prazer e no futebol sé-
nior o problema é outro – a 
frágil posição dos treinado-
res nos cargos.

Num momento em que 
meia dúzia de maus resul-

tados (se tanto) atiram os 
treinadores para o despe-
dimento, todos se querem 
agarrar aos pontos para 
não perderem o emprego, 
tentando valorizar o tra-
balho táctico, o empenho, 
a dedicação e o compro-
misso dos seus jogadores.

Talvez num dia em que 
haja uma legislação forte e 
criteriosa sobre a contrata-
ção e os despedimentos dos 
treinadores isto possa me-
lhorar substancialmente.
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O piloto paredense, mais 
concretamente de Beire, 
Rogério Sousa é o novo 
campeão nacional de rali-

crosse na classe Super 
1600.
Rogério Sousa, foi assim 
consagrado como o  novo 

campeão nacional da clas-
se, uma vez que contabili-
zou 194  pontos, contra os 
190 de Joaquim Machado.

D
evido às restri-
ções causadas 
pela pandemia, 

foram contidas as comemo-
rações do 96° aniversário 
do União Sport Clube de 
Paredes.

O dia começou com uma 
missa celebrada na Igreja 
Matriz de Paredes, tendo-
-se seguido uma ida ao ce-
mitério, de forma a home-
nagear, fundadores, diri-
gentes, sócios e atletas que 
já partiram

As festividades termina-
ram com o hastear das ban-
deiras no Complexo Des-
p o r t i v o  d a  C i d a d e  d e 
Paredes. 

A celebração contou 
com a presença do Presi-
dente da Câmara, Alexan-
dre Almeida, que parabeni-
zou a direção do União 
Sport Clube de Paredes pe-
los 96 anos de existência. 

O autarca endereçou 
igualmente os parabéns a 
todos os dirigentes das di-
versas modalidades, equi-
pas técnicas, atletas e às 
suas famílias, massa asso-
ciativa e patrocinadores. 
Estiveram também   presen-
tes o vereador do Desporto, 
Paulo Silva e restantes ele-
m e n t o s  d a  d i r e ç ã o  d o 
clube.

Mensagem do Presidente 
do União de Paredes

Caros unionistas,
À semelhança do que 

aconteceu em todo o mun-
do, este ano foi, sem mar-
gem para dúvidas, o ano 
mais negro da história da 
nossa vida coletiva, e como 
não poderia deixar de ser, 
também do nosso amado 
Clube.

Contudo, sempre que 
nos dirigimos a vós neste 
ano de 2020, estávamos 
convencidos da dificuldade 
da tarefa, e com dedicação e 
esforço de todos, estar à al-
tura dos acontecimentos, e 
minorar os danos que a pan-
demia nos trouxe.

E, foi na dificuldade e na 
incerteza dos dias que pas-
saram e passam, que a união 
ao redor do nosso clube 
mais se fez sentir, para to-
dos juntos continuarmos a 
lutar para o sucesso, e não 
deixamos ninguém para 
trás. 

Nenhuma das nossas 
secções foi esquecida, nem 
deixámos ao abandono ne-
nhum dos nossos atletas, 
desde os escalões de forma-
ção aos veteranos, do fute-
bol sénior à escola de dança, 
passando pelo futsal, hó-

quei em patins, basquete-
bol e karaté.

Por isso, e antes de mais, 
a toda a estrutura, aos nos-
sos sócios, aos nossos adep-
tos, aos nossos patrocina-
dores, aos nossos atletas e 
suas famílias, e à Câmara 
Municipal de Paredes, o 
nosso muito obrigado, por 
continuarem a acreditar em 
nós, na certeza de que va-
mos ultrapassar esta fase, e 
sermos mais fortes amanhã, 
porque o que não nos mata, 
torna-nos mais fortes.

E, se este ano já é trágico 
por motivos conhecidos, 
não posso deixar de trazer à 
nossa memória personali-
dades que, fisicamente nos 
deixaram, mas que o seu 
amor ao nosso clube e os 
contributos que deixaram 
para o fortalecimento e en-
grandecimento do nosso 
Clube, jamais nos deixarão.

Como o senhor Joaquim 
Alves de Faria e o senhor 
Jorge Maria Fontoura de 
Queirós Malheiro, tudo fa-
remos para honrar os seus 
exemplos, aproveitando pa-
ra me curvar perante os 
seus percursos de vida, pelo 
que deram à comunidade de 
forma genuína e longe dos 
holofotes. Aproveito este 
momento para os homena-

gear e deixar uma palavra 
de conforto e reconheci-
mento às suas famílias.

O ano que se aproxima 
será tudo menos fácil, mas 
contem connosco. Cá esta-
remos,  com o ânimo de 
sempre e ambiciosos como 
nunca, assim como conti-
nuaremos a contar com to-
do o vosso apoio, esperan-
do também que, no futuro 
mais pessoas se juntem a 
nós. Sei que estarão con-
nosco unidos pelo nosso 
clube.

Não queria terminar 
sem vos deixar um pedido 
sob a forma de voto para es-
ta quadra que se aproxima, 
protejam-se, e protejam-se 
uns aos outros, para evitar 
que esta pandemia faça 
mais vítimas e traga mais 
dor ao universo unionista.

Muito obrigado a todos, 
votos de um feliz Natal e um 
resiliente, mas próspero, 
ano de 2021.

V i v a  o  U n i ã o  d e 
Paredes!

V i v a  o  C o n c e l h o  d e 
Paredes!

O Presidente da Direção 
do USC Paredes,

Pedro Silva

União Sport Clube de Paredes 
comemorou 96 anos

PUB

Paredense Rogério Sousa é campeão 
nacional de Ralicrosse
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A LORD RECOMENDA

NICHOLAS

SPARKS

Nicholas Sparks nasceu 
em Omaha, no estado do Ne-
braska, Estados Unidos. Viveu 
a sua juventude em Fair Oak, 
na Califórnia e vive atualmen-
te na Carolina do Norte com a 
família. Em 1988, licenciou-se 
em Economia. Curiosamente, 
o seu sonho era tornar-se atle-
ta de alta competição, sonho 
de que teria de abdicar devido 
a um grave acidente. Iniciou-
-se a escrever com apenas vin-
te e oito anos, enquanto tra-
balhava como delegado de in-
f o r m a ç ã o  m é d i c a .  F o i 
descoberto pela agente literá-
ria Theresa Park, que propôs 
representá-lo, vendendo os 
direitos do seu primeiro ro-
mance, O Diário da Nossa 
Paixão, à Warner Books. Este 
romance saiu em outubro de 
1996 nos E.U.A. e chegou à 
lista de best-sellers do New 
York Times na primeira se-
mana de publicação. Nunca 
mais parou de contar as his-
tórias que o consolidaram 
como um dos mais aclama-
dos escritores da atualidade. 
Todos os seus livros integram 
de imediato a lista de best-
sellers do New York Times e 
estão traduzidos para mais 
de quarenta e cinco línguas, 
tendo vendido cerca de cen-
to e oito milhões de exempla-
res até à data.

O Meu Maior
Orgulho

Lembro-me o que fui dantes. Quem me dera

Não me lembrar! Em tardes dolorosas

Lembro-me que fui a Primavera

Que em muros velhos faz nascer as rosas!

As minhas mãos outrora carinhosas

Pairavam como pombas... Quem soubera

Porque tudo passou e foi quimera,

E porque os muros velhos não dão rosas!

O que eu mais amo é que mais me esquece...

E eu sonho: "Quem olvida não merece..."

E já não fico tão abandonada!

Sinto que valho mais, mais pobrezinha:

Que também é orgulho ser sozinha,

E também é nobreza não ter nada!

Florbela Espanca, em "Livro de Sóror Saudade"

Para haver  
Natal este ano

Para haver Natal este natal talvez seja preciso 

reaprendermos coisas tão simples!

Que as mãos preocupadas com embrulhos 

esquecem outros gestos de amor.

Que os votos rotineiros que trocamos calam 

conversas que nos fariam melhor.

Que os símbolos apenas se amontoam e sol-

tam uma música triste quando já não dizem 

aquela verdade profunda.

Para haver Natal este natal talvez seja preciso 

recordar que as vidas começam e recomeçam 

e tudo isso é nascimento (logo, Natal!).

Que as esperanças ganham sentido quando 

se tornam caminhos e passos.

Que para lá das janelas cerradas há estrelas 

que luzem e há a imensidão do céu.

Talvez nos bastem coisas afinal tão simples: o 

alento dos reencontros autênticos, a oração 

como confiança soletrada, a certeza de que 

Jesus nasce em cada ano, para que o nosso na-

tal alguma vez, esta vez, seja Natal.

Cardeal José Tolentino Mendonça

Florbela Espanca nasceu 

em Vila Viçosa a 8 de dezembro de 1894 e faleceu 

em Matosinhos a 8 de dezembro de 1930



21Sexta-feira 18 de Dezembro de 2020  oprogressodePAREDES

NECROLOGIA

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

FALECEU

ALZIRA RODRIGUES 
GONÇALVES
Faleceu no dia 7 de dezembro com 85 anos. 
Última residência: Trav. do Feliz, nº. 16, Lordelo, 

Paredes. Era viúva de Francisco Ferreira Fernandes.

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

AMÉRICO FERREIRA
Faleceu no dia 9 dezembro com 78 anos. 
Última residência: Trav. Irmã Lúcia, nº. 21, 2º , 
Ent. r/c Esq. Paredes. Era casado com Idalina da 
Silva Barroso.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, sábado, dia 19 de dezembro, às 9 horas na 
Igreja Paroquial de 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

ANTÓNIO DA SILVA 
MOREIRA
Faleceu no dia 11 dezembro com 86 anos.  
Última residência: Areal, Besteiros- Paredes. 
Era viúvo de Eva Maria Meireles 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 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, quinta-feira, dia 17 de dezembro, às 19 horas na 
Igreja Paroquial de Besteiros, 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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

MARIA CAROLINA DE 
SOUSA MARTINS DA SILVA
Faleceu no dia 11 dezembro com 81 anos.  
Última residência: Trav. do Reina, nº. 75, 
(Parteira)- Lordelo, Paredes. Era casada com 

Adelino Ferreira Lopes.

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, quinta-feira, dia 17 de dezembro, às 19:30 horas na 
Igreja Paroquial de Lordelo, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
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/ 91951518  
LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA BERNARDETE 
DIAS LOPES
Faleceu no dia 9 de dezembro com 86 anos.  
Última residência: Av. Central de Reiros, 

nº. 497, Vandoma, Paredes. Era casada com Manuel Joaquim 
Martins das Neves Baltar.

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/ 91951518

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

JOSÉ MANUEL 
DA SILVA CARNEIRO
Faleceu no dia 5 de dezembro com 66 anos. Úl-
tima residência: Rua do Soutelo, nº. 77, Lordelo, 

Paredes.Era casado com Maria Júlia Salgado Carneiro Costa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 91951518

LORDELO/PAREDES

FALECEU

DIANA ISABEL 
PACHECO DE BRITO
Faleceu no dia 11 dezembro com 19 anos. 
Última residência: Rua Dona Benilde Meireles, 
nº. 128, Cristelo, 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 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 20 de dezembro, às 11 horas na Igreja 
Paroquial de Duas Igrejas, 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/ 91951518

CRISTELO/PAREDES

FALECEU

FLORINDA FERNANDA 
FERREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 8 de dezembro com 85 anos. 
Última residência: Rua dos Combatentes, nº. 

207, 1º Dto. Lordelo, Paredes. Era viúva de Joaquim Ferreira 
da Silva.

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

A FAMÍLIA
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/ 91951518

LORDELO/PAREDES

FALECEU

GRACINDA MOREIRA 
DE ALMEIDA
Faleceu no dia 13 de dezembro com 94 anos. 
Última residência: Rua do Soutelo, nº. 234, 
Lordelo, Paredes. Era solteira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 91951518

LORDELO/PAREDES
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FALECEU

MARIANA  
DA ROCHA FERREIRA
Faleceu no dia 11 dezembro com 81 anos.  
Última residência: Rua do Sobreiro, nº. 34, Bita-

rães, Paredes. Era casada com António Luís Moreira de Sousa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

BITARÃES/PAREDES

FALECEU

MARIA DE FÁTIMA 
COELHO DE SOUSA
Faleceu no dia 11 de dezembro com 58 anos. 

Era natural de Baltar-Paredes e residente na 

Rua do Outeiro, nº. 297, Baltar-Paredes. Era solteira.

 

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

FALECEU

FERNANDO PEREIRA  
DE SOUSA
Faleceu no dia 9 de dezembro com 71 anos.  
Era natural de Baltar, Paredes e residente  

na Av. D. Manuel I, nº. 1106, Baltar, Paredes. Era casado com 
Júlia Moreira Pereira.

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - 

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

BALTAR/PAREDES

AGRADECIMENTOS

AMÂNDIO ILÍDIO  

DA SILVA BARBOSA
                   1953-2020

O Jornal “ O Progresso de Paredes” associa-se à dor da família 

de Amândio Ilídio da Silva Barbosa que faleceu com 67 anos, 

no passado dia 7 de Novembro.

A todos os seus familiares a redação e administração do jornal 

endereça as mais respeitosas e sinceras condolências.

Amândio Ilídio da Silva Barbosa era sócio gerente Policlínica 

Vale de Sousa. 

FALECEU

MANUEL DOS REIS GARCÊS
Faleceu no dia 9 de dezembro com 86 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes, 
e residente na Rua Elias Moreira Neto, nº. 161, 
Paredes. Era viúvo de Maria da Conceição 

Durães Monteiro.
 

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

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

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

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

PAREDES

FALECEU

MARGARIDA DE SOUSA
Faleceu no dia 14 de dezembro com 85 anos. 

Era natural de Bitarães-Paredes e residente  

na Trav. Dr. José Magalhães, nº. 4, Paredes.  

Era casada com Manuel da Silva Gomes.

 

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

ARMANDO DIAS MOREIRA
Faleceu no dia 5 de dezembro com 70 anos.  
Era natural de Vandoma-Paredes, e residente 
na Rua Cruz das Almas, nº. 149, Parada de  
Todeia, Paredes. Era casado com Maria de 

Fátima Pereira da Costa.
 

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

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

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

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

PARADA DE TODEIA/PAREDES

FALECEU

SÓNIA CRISTINA 
GONÇALVES FERREIRA 
MARTINS
Faleceu no dia 12 de dezembro com 46 anos. 

Era natural de Cete - Paredes  e residente na Rua S. Sebastião, 
nº. 408,  Cete, 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

CETE / PAREDES

FALECEU

EMÍLIA DA SILVA 
SALVADO GRÁCIO
Faleceu no dia 6 de dezembro com 96 anos. Era 
natural de Setúbal- S. Sebastião- e residente 

na Praça Santos Grácio, nº. 70, Paredes. Era viúva de António 
Augusto dos Santos Grácio..
 

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

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

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

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

PAREDES
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FALECEU

JOAQUIM DE SOUSA 
MARQUES
Faleceu no dia 13 de dezembro com 76 anos. 
Era natural de Vilela- Paredes e residente  
na Rua de Santo Tirso, nº. 79, Vilela, Paredes. 

Era casado com Albina da Silva Oliveira.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos e demais família vêm  por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral.    Partici-
pam também que a missa de 7º dia será celebrada sexta-feira 
dia 18 de dezembro pelas 19:00 horas na Paroquial de Vilela, 
Paredes. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem nestes atos religiosos,

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa Lda. - (Gerência de José Paulo Couto) 

Rua de Santo Estevão, nº 97 Vilela - Paredes)  

Tel. / Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA/PAREDES

FALECEU

JOSÉ AUGUSTO 
CASTELO BARBOSA
Faleceu no dia 15 de dezembro com 72 anos. 
Era natural de Vilela- Paredes e residente na 
Rua da Presa, nº. 203, Vilela, Paredes. Era viúvo 

de Maria José Pinto Leal.

AGRADECIMENTO
Suas Filhas,genros, netos e demais família vêm  por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e do funeral. 
Participam também que a missa de 7º dia será celebrada 
domingo dia 20 de dezembro pelas 10:15 horas na Capela de S. 
José Vilela, Paredes. Antecipadamente agradecem a todas as 
pessoas que participem nestes atos religiosos,

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa Lda. - (Gerência de José Paulo Couto) 

Rua de Santo Estevão, nº 97 Vilela - Paredes)  

Tel. / Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA/PAREDES

FALECEU

ROSALINA FERREIRA 
MARQUES DA COSTA
Faleceu no dia 14 de dezembro com 75 anos. 
Era natural de Vilela- Paredes e residente na 
Rua da Aldeia Nova, nº. 284, Vilela, Paredes. 

Era casada com Abílio de Sousa Costa.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos e demais família vêm  por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral.     Partici-
pam também que a missa de 7º dia será celebrada sexta-feira 
dia 18 de dezembro pelas 19:00 horas na Paroquial de Vilela, 
Paredes. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem nestes atos religiosos,

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa Lda. - (Gerência de José Paulo Couto) 

Rua de Santo Estevão, nº 97 Vilela - Paredes)  

Tel. / Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA/PAREDES

FALECEU

MARIA IRENE 
LOPES DA SILVA
Faleceu no dia 10 de dezembro com 81 anos. 

Era natural de Nevogilde-Lousada e residente 

em Beire, Paredes. Era viúva de Francisco Ribeiro Correia.

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

MANUEL NUNES FREIRE
Faleceu no dia 8 de dezembro com 67 anos. 

Era natural de Nevogilde-Lousada e residen-

te em Beire, Paredes. Era viúvo de Maria do 

Carmo Leal da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM PACHECO
Faleceu no dia 6 de dezembro com 69 anos.  

Era natural  e residente em Louredo, 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

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/PAREDES

FALECEU

RER. PADRE 
MANUEL ANTÓNIO  
DA SILVA PEREIRA
Faleceu no dia 6 de dezembro com 86 anos. 

Era natural de Santiago de Bougado-Trofa e residente em 
Beire, 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
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDESA

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

Feliz Natal
e Bom Ano Novo
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