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INAUGURAÇÃO. Segunda-feira, dia 6 de setembro marca o recomeço da se-
gunda vida do pavilhão de Paredes, agora designado Pavilhão Multiusos de 

Paredes. Para primeiro evento nada melhor que um Europeu de hóquei patins, 
modalidade que, ao fim e ao cabo, esteve na génese da construção do pavilhão 

gimnodesportivo de Paredes.
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EDITORIAL/TRIBUTO

N
o início dos anos 
60, conheci um 
médico que so-

bressaía pela sua dinâmi-
ca em prol da melhoria das 
condições de vida nesta 
terra, a quem presto tribu-
to. O Dr. António Augusto 
Mesquita Mendes Morei-
ra nasceu a 5 de julho de 
1926, em Castelões de 
Cepêda, na Vila de Pare-
des. Filho de um médico, 
ainda muito jovem acom-
panhava o pai nas visitas 
aos doentes e, mais tarde, 
a sua vocação e ambiente 
familiar levaram-no a fa-
zer o curso de Medicina, 
que concluiu em 1951. 
Cumpriu o serviço militar 

em Mafra e no Hospital da 
Estrela, em Lisboa, e fez o 
curso de Medicina Sanitá-
ria. O jovem médico veio 
trabalhar para Paredes em 
1952, onde exerceu medi-
cina a acorrer a casa das 
pessoas por todo o conce-
lho, no Hospital da Miseri-
córdia, de que veio a ser 
Diretor Clínico, e como 
Delegado de Saúde. Talvez 
o conhecimento que tinha 
das condições de vida da 
população mais pobre, 
que viu ao acompanhar o 
pai, o contacto com outros 
jovens como médico mili-
tar e a formação sanitária, 
o tenham influenciado pa-
ra aquilo que veio a reali-

zar na sua terra natal. O 
Dr. António, como era co-
nhecido, não se limitou a 
exercer medicina curati-
va. Foi mais além e aplicou 
os seus conhecimentos 
para promover o desen-
volvimento da assistência 
em Saúde no concelho. 
Surgiu em Paredes o pri-
meiro Centro de Saúde da 
região do Vale do Sousa. 
Criou consultas de pla-
neamento familiar e saúde 
materno-infantil, e de ras-
treio de cancro, promoveu 
a vacinação das crianças.
Mais tarde trabalhou para 
a criação de um grande 
Centro Hospitalar na re-
gião do Vale do Sousa, pois 

era a forma prática de con-
seguir mais recursos para 
melhorar o apoio à popu-
lação, na falta de um hos-
pital distrital. O Dr. Antó-
nio Mendes Moreira foi 
uma figura maior na con-
cretização local do que 
seria o Serviço Nacional 
de Saúde. Forte nas ac-
ções e firme nas palavras, 
mas também sensível nos 
afetos, dedicou-se à escri-
ta, tendo produzido con-
tos, romances e outros 
escritos, além de colabo-
rar n’O Progresso de Pare-
des. Membro de associa-
ções de autores, o seu mé-
r i t o  l i t e r á r i o  f o i 
reconhecido pelos leito-

res e por entidades, tendo 
sido feito patrono de um 
prémio literário instituído 
pela Câmara Municipal de 
Paredes, em 1991. É titu-
lar do nome de Rua em Pa-
redes, e foi agraciado com 
Medalha de Mérito pela 
Ordem dos Médicos. Cru-
zei-me e conversei com 
ele e com a esposa, D. Ana 
Maria Rodrigues Salazar, 
com quem casou em 1954, 
muitas vezes ao longo dos 
anos, em iniciativas so-
ciais de valorização desta 
terra. Recordo-me de pa-
lavras e da sua forma de 
estar atenta, e da ligação 
com meus sogros de quem 
era muito amigo. Criou 

uma família de quatro fi-
lhos, Dr.s Maria Helena, 
António, Margarida Sara e 
Daniel, tendo sentido a 
dor da perda de um deles. 
A sua história cruza-se 
com a evolução e o pro-
gresso de Paredes. Partiu 
em 2014, deixou saudades 
e a sua memória perpetua-
da, como médico, escritor 
e grande humanista. Pare-
des orgulha-se de tão no-
bre cidadão.

António Mendes Moreira (Médico) 

N
a passada segunda feira tivemos a notí-
cia do início da demolição da marquise 
do Ronaldo que, tinha ousado construí-

-la sem a anuência dos poderes de iure (CM Lisboa) 
e de facto (arquiteto…qual é mesmo o nome dele?) 
deste país e que assim à custa do CR7 reafirmavam 
o seu dom de governar entre nós, os primeiros, a 
própria existência, o segundo).

Ora isto fez-me lembrar que no Séc XIII houve 
um nobre que construiu uma Torre no seu paço se-
nhorial aqui na zona do entre Douro e Minho, re-
gião de muita e nobre fidalguia.

Nessa altura provavelmente não teria de apre-
sentar um projeto de arquitetura de acordo com o 
RGEU, tanto mais que este só surgiu em 1951, mas 
tinha de pedir autorização ao Rei, na altura prova-
velmente D. Sancho I.

Terá o pedido de D. Lourenço ficado perdido nos 
meandros da burocracia ou julgou-se ele suficien-
temente importante para não necessitar de auto-
rização d’El- Rei.

O certo é que D. Sancho I sentiu-se desautoriza-
do e mandou arrasar a torre e mais uma série con-
siderável de bens do fidalgo.

E D. Lourenço o que fez? Quanto ao ato de vio-
lência física, não ofereceu resistência 

Mas queixou-se através dos meios de comuni-
cação social. 

Ah, pois é, já no séc XIII se sabia da importância 
da divulgação das notícias para que as injustiças 
não ficassem sem remédio.

E a verdade é que a maior importância de tal epi-
sódio é ter ficado para a História o primeiro docu-
mento civil conhecido redigido em Língua Portu-
guesa e que data, mais ano menos ano, de um qual-
quer entre 1200 e 1211.

O nome de tal documento é “NOTÍCIA DA MAL-
FEITORIA”, e diz mais ou menos assim traduzindo 
para Português moderno: 

“Esta é a notícia da malfeitoria que o rei D. San-
cho fez a D. Lourenço Fernandes, apanhou-lhe se-
tenta moios de pão e de vinho; e entre arcas e 
cubas, vinte e cinco, quarenta escudos, dois enxer-
gões, duas almofadas de penas, onde leitos e esca-
nos, caldeiras, mesas, escudelas, vasos, capacetes 
de ferro e dez porcos, além de ovelhas e cabras.

Tiraram aos homens que estavam a assistir 
quinze morabitinos, além de muitas armas. Des-
truíram setenta casais, onde se perderam todos 

os frutos e as sementeiras e cem homens de ma-

ladia. Depois incendiaram a sua quintana de 

Cunha e tudo que lá havia. Destruíram a própria 

torre até onde puderam e queimaram o que não 

conseguiram destruir, acabando com ela de tal 

modo que não pode ser reparada. Isso custaria 

mais de mil e quinhentos morabitinos. Todos os 

casais que estavam diante da dita torre foram 

queimados.  Roubaram-lhe também um bom 

mouro. E saibam todos os homens que virem esta 

escritura, que eu LOURENÇO FERNANDES, não 

fiz nem disse nada que justificasse esta destrui-

ção e malfeitoria que me fizeram”.

Repararam no pormenor do bom mouro rouba-

do? Seria o João Mário?

Bem-afortunado Ronaldo que só viste a tua 

marquise destruída e não te deram cabo dos tro-

féus que estão no museu do CR7 no Funchal e ou-

tras coisitas que tenhas aí espalhadas pelo país. O 

que te vale é os golitos que marcas que ainda fazem 

o Povo feliz.

Mesmo assim, por muito importante que se-

jas, será que daqui a 810 anos o Diretor do Pro-

gresso de Paredes falará no seu editorial sobre a 

demolição da marquise do Cristiano Ronaldo, 

como eu hoje falei da destruição da torre de D. 

Lourenço Fernandes da Cunha ???

EDITORIAL

Notícia da malfeitoria
Por
VASCO RIBEIRO
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SAÚDE

E
stamos muito per-
t o  d e  a t i n g i r  o s 
85% com a primei-

ra dose e estaremos tam-
bém muito perto dos 75% já 
totalmente vacinados. Está 
a encaminhar-se para um 
processo de finalização”, a 
garantia dada por Diogo 
Serras Lopes aos jornalistas 
durante a visita ao Centro 
de Vacinação de Paredes.

Segundo o Secretário de 
Estado, “estamos a dias, ou 
semanas, de atingir os se-
gundos objetivos que fo-
ram definidos pela Direção-
-geral de Saúde (DGS)”, ex-
pressando não ter  dúvidas 
que o país vai  atingir os 
85% da vacinação completa 
até ao final de setembro.

Diogo Serras Lopes falou 
ainda sobre a boa adesão dos 
jovens à vacinação, desta-
cando o facto de Portugal 
estar perto de atingir “per-
centagens altas entre os 12 e 
os 18 anos”, referindo ainda 
o “trabalho excecional do 
Serviço Nacional de Saúde 
na campanha de vacinação”.

Quando questionado so-
bre uma possível data limi-
te para o encerramento dos 
centros de vacinação, o go-
vernante garantiu que nada 
está decidido, mas que a 
necessidade de vacinar a 

população em massa dei-
xou de existir: “É normal 
que os centros de vacina-
ção deixem de existir e a 
vacinação passe a ser feita 
onde começou, nos centros 
de saúde”.

Paredes alinhado com os 
números a nível nacional

No decorrer da mesma 
visita oficial, Fernando Ma-
lheiro, presidente do ACES 
Tâmega II – Vale do Sousa 
Sul, que engloba os conce-
lhos de Penafiel, Paredes e 
Castelo de Paiva, garantiu 
que os números na região 
estão alinhados com a mé-
dia nacional: “Estamos na-

quela linha dos 85% com a 
primeira dose e dos cerca 
de 70% com as duas doses. 
Dos 150 mil  utentes do 
ACES apenas 2,5% da po-

pulação do ACES não está 
vacinada. É uma percenta-
gem muito residual”. 

Fernando Malheiro, as-
sumiu que a expectativa é 

que a região consiga ter to-
da a população vacinada 
até ao final de setembro, 
adiantando ainda: “Há um 
conjunto de atores que fo-
ram importantes. Os 450 
profissionais do ACES, as 
autarquias, o transporte e 
armazenamento da vacina, 
um lado mais invisível neste 
processo, mas que foi abso-
lutamente extraordinário 
para tudo corresse bem”.

Por sua vez, Alexandre 
Almeida, presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
referiu que a visita do Se-
cretário de Estado da Saú-
de “é um sinal de reconheci-
mento pelo sucesso que foi 
o Centro de Vacinação de 
Paredes, onde existiu uma 
colaboração ao mais alto 
nível, que se refletiu no nú-

m e r o  d e  v a c i n a s 
administradas”.

Para o autarca o dia 12 
de setembro será marcante 
para o concelho: “Estamos 
convictos que já no dia 12 
de setembro, quando os 
mais jovens receberem a 
segunda dose da vacina va-
mos ficar com um dos níveis 
mais altos de vacinação do 
país. Em Paredes, o número 
de pessoas que não está va-
cinada é muito residual”.

O presidente da câmara 
destacou ainda a “conjuga-
ção de esforços entre o Mi-
nistério da Saúde, ACES, 
autarquias, bombeiros e 
voluntários” congratulan-
do os paredenses que “re-
conheceram a importância 
e necessidade da vacinação 
e aderiram em massa”.

Secretário de Estado da Saúde visitou 
Centro de Vacinação de Paredes
COVID-19. O Centro de Vacinação de Paredes, situado no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, recebeu a visita do Secretário de 
Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes. Coincidência da visita… o fato de ter sido no dia em que as autoridades de saúde estimaram atingir 
o marco de 75% de vacinação completa em Portugal.

PUB
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A 
visita de Jeróni-
m o  d e  S o u s a  a 
Parada de Todeia 

serviu, essencialmente, pa-
ra visitar as obras efetuadas 
na freguesia, liderada por 
Albertino Silva (CDU) e que 
se apresenta a nova eleição 
no dia 26, bem como mos-
trar o apoio da estrutura 

central  do PCP às l istas 
apresentas no concelho de 
Paredes em que o Partido 
Comunista concorre, como 
habitualmente, em coliga-
ção com Os Verdes.

Jerónimo esteve a visitar 
a freguesia e terminou a jor-
nada com uma intervenção 
política no auditório da Jun-

ta de Freguesia de Parada de 
Todeia. Recorde-se que Al-
bertino Silva apresenta-se 
de novo a votos para tentar 
manter a liderança da CDU 
na Junta, enquanto Cristiano 
Ribeiro encabeça a lista de 
candidatura à Assembleia 
Municipal. Recentemente, 
em entrevista ao jornal O 

Progresso de Paredes, o can-
didato a presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
Álvaro Pinto, afirmou que a 
sua eleição como vereador 
seria a grande vitória do par-
tido (bem como manter a 
Freguesia de Parada de To-
deia) nas eleições do próxi-
mo dia 26 de Setembro.

Jerónimo de Sousa esteve 
ontem em Parada de Todeia
AUTÁRQUICAS. O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa esteve ontem de 
tarde na freguesia de Parada de Todeia acompanhado dos candidatos autárquicos 
Álvaro Pinto (Câmara), Cristiano Ribeiro (Assembleia Municipal) e Albertino Silva 
(Junta de Freguesia). 

O Comando Territorial 
do Porto, através do Nú-
cleo de Investigação e 
Apoio a Vítimas Específi-
cas (NIAVE) de Penafiel, 
deteve no passado dia 24 
de agosto, um homem de 
24 anos por violência do-
méstica, no concelho de 
Paredes.

No âmbito de uma in-
vestigação por violência 
doméstica, os militares da 
Guarda apuraram que o 
suspeito manteve uma re-
lação com a vítima, uma 
mulher de 27 anos, duran-
te três anos. Foi possível 
apurar-se que o agressor 
era habitual consumidor 
de bebidas alcoólicas e de 
produtos estupefacientes, 
o que originou várias dis-
cussões, resultando em 
ofensas verbais e físicas 
contra a vítima. No dia 19 

de agosto, o agressor in-
troduziu-se no interior da 
residência da vítima atra-
vés de uma janela, sem a 
devida autorização, abor-
dando-a de forma violenta 
e ameaçando-a de morte, 
tentando-a estrangular lo-
go de imediato, tendo sido 
socorrida prontamente 
por um familiar que se en-
contrava na residência.

O agressor foi detido e 
presente a primeiro inter-
rogatório judicial no Tribu-
nal de Instrução Criminal 
de Penafiel, onde ficou su-
jeito às medidas de coação 
de proibição de contactar 
a vítima por qualquer for-
ma ou meio e proibição de 
se aproximar da mesma, da 
sua residência e do seu lo-
cal de trabalho, num raio 
de 500 metros, controlado 
por pulseira eletrónica.

Pulseira eletrónica  
por violência doméstica

O Município de Paredes 
integra o conjunto de conce-
lhos “prioritários” da Área 
Metropolitana do Porto, on-
de já foram aprovados e vão 
ser instalados sistemas de 
videovigilância para preven-
ção e deteção de fogos flo-
restais. E decisão foi já publi-
cada em Diário da República 
(DR), no passado dia 23 de 
agosto, e dá autorização à 
colocação de 33 câmaras em 
11 torres de vigilância em 
territórios classificados co-
mo “prioritários” pelo Insti-
tuto da Conservação da Na-
tureza e das Florestas, no 
caso áreas nos municípios de 
Paredes, Santo Tirso, Maia, 
Vila Nova de Gaia, Valongo, 
Gondomar, Vale de Cambra, 
Arouca e Vila do Conde.

A proposta autorizada foi 

apresentada pelo Coman-
dante-geral da Guarda Na-
cional Republicana, uma vez 
que será a GNR a operar o 
sistema que funcionará 24 

horas por dia. Segundo o des-
pacho publicado em DR, ten-
do em conta as recomenda-
ções da Comissão Nacional 
d e  P r o t e ç ã o  d e  D a d o s 

(CNPD), terá de ser assegu-
rada a “salvaguarda da priva-
cidade e segurança, dando 
integral cumprimento às dis-
posições legais aplicáveis”.

Paredes vai ter videovigilância
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Já está em funcionamen-
to o novo Parque da Estação 
2 localizado na antiga ETAR 
de Paredes. O Parque de Es-
tacionamento é gratuito, dis-
põe de cerca de 150 lugares 

e irá funcionar das 6h às 
22h00, com manutenção e 
vigilância dos funcionários 
da Câmara Municipal de Pa-
redes e foi inaugurado dia 7 
de Setembro.

Abriu novo parque  
de estacionamento  
da Estação

J
á está inaugurado o 
Pavilhão Multiusos 
de Paredes que está 

a ser a casa dos Europeus de 
Hóquei em Patins, Sub-17 e 
Sub-19 que decorre desde 
dia 7 de setembro até ama-
nhã, dia 11.

Mas segunda-feira, dia 6 
de setembro, decorreu a 
inauguração e bênção do 
Multiusos de Paredes.

Uma cerimónia aberta à 
comunidade, seguindo as re-
comendações da DGS, segui-
da da sessão oficial de aber-
tura do Campeonato Euro-
peu de Hóquei em Patins 
sub-17 e sub-19, que se rea-
liza no novo pavilhão até 11 
de setembro com as seleções 
de Portugal, Andorra, Ingla-
t e r r a ,  F r a n ç a ,  I t á l i a  e 
Espanha.

O Multiusos de Paredes 
está preparado para acolher 

eventos de cariz desportivo 
e cultural. O novo equipa-
mento municipal resulta da 
intervenção profunda de 
obras de recuperação do an-
tigo pavilhão gimnodespor-
tivo e da construção de no-
vas estruturas. O edifício 
dispõe de duas naves princi-
pais (uma com 2000 m2 e 
outra com 550 m2) e um es-
paço de 400 m2 para a reali-
zação de eventos, assim co-
mo balneários, camarins, bar 
e salas de apoio. Trata-se de 
um edifício emblemático pa-
ra a cidade de Paredes reabi-
litado pela dupla de arquite-
tos da Rui Dinis e Henrique 
Marques do atelier Spa-
ceworkers que procurou não 
desvirtuar a traça já existen-
te, mantendo desde a estru-
tura da nave principal até ao 
revestimento com tijolo cor 
de telha.

Multiusos já foi inaugurado
INAUGURAÇÃO. Segunda-feira, dia 6 de setembro marca o recomeço da segunda vida do pavilhão de Paredes, agora designado 
Pavilhão Multiusos de Paredes. Para primeiro evento nada melhor que um Europeu de hóquei patins, modalidade que, ao fim e ao cabo, 
esteve na génese da construção do pavilhão gimnodesportivo de Paredes.
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DESPORTO

De acordo com o plano 
anual das Selecções Nacio-
nais, a Federação de Patina-
gem de Portugal publicou a 
convocatória final para o 
Campeonato da Europa, da 

Seleção Nacional de Sub-17 
Masculinos de Hóquei em 
Patins. A Seleção Nacional 
realizou estágios finais de 
16 de agosto a 27 de agosto 
de 2021, no Luso, e de 30 de 

agosto a 03 de setembro, 
em Paredes.

ATLETAS 
CONVOCADOS: 
Eduardo Gonçalves  Pereira 
Chumbinho, Martim Mateus 
Vaz Costa e  Tiago Conceição 
Duarte (SL Benfica);  Vítor 
Bombarda Andrade Oliveira 
(AD Valongo); Tiago Parreira 
Estarreja (HC Mealhada); 
Gonçalo Filipe Silva Machado, 
Guilherme Gonçalves Morei-
ra, José Guilherme da Silva 
Azevedo, Paulo Magalhães 
Pereira e Teodoro Rafael Sou-
sa Nogueira (UD Oliveirense).

SELECIONADOR 

NACIONAL:

Nuno Ferrão.

De acordo com o plano anual 
das Selecções Nacionais, a 
Federação de Patinagem de 
Portugal publicou a convoca-
tória final para o Campeona-
to da Europa, da Seleção Na-

cional de Sub-19 Masculinos 
de Hóquei em Patins.
A Seleção Nacional que reali-
zou estágios finais de 16 de 
agosto a 27 de agosto de 
2021, no Luso, e de 30 de 

agosto a 03 de setembro, em 
Paredes. 

ATLETAS 
CONVOCADOS: 
Martim Silva Leite e Gonçalo 
Filipe Teixeira dos Santos Bento 
(AD Valongo); Miguel Filipe Ter-
ceiro Henriques (FC Porto); Jo-
sé Pedro Fernandes Simão Mi-
randa, João Pedro Blasifera Sil-
va, Bernardo Ramos Ramalho, 
Tiago Manuel Barbosa Sanches, 
João Alexandre Vieira Seixas 
(SL Benfica); Filipe Alexandre 
Ferreira Gomes Rodrigues 
Martins (Sporting CP); Lucas 
Honório Santos (SC Tomar).

SELECIONADOR 

NACIONAL:

Vasco Vaz.

Estes são os  
nossos Europeus de Sub-17

Estes são os  
nossos Europeus de Sub-19

P
ara o seleciona-
dor nacional de 
S u b - 1 7 ,  N u n o 

Ferrão, e segundo declara-
ções ao site da Federação 
de Patinagem de Portugal, 
este é “o iniciar de um pro-
cesso de atletas que foram 
vistos já há bastante tem-
po” e dos quais era necessá-
rio aferir “o seu nível de de-
sempenho e de desenvolvi-
mento dos últ imos dois 
anos”, dado as condicionan-
tes existentes. Nuno Ferrão 
considera que “houve uma 
melhoria significativa nos 
índices físicos, técnicos e 
táticos” e acredita que a se-
leção “está no caminho cer-
to para consolidar os auto-
matismos”, objetivo da pró-
xima semana, de forma a 
“entrar na competição o 
melhor possível”

No que diz respeito ao 
campeonato em si, o treina-
dor não tem dúvidas que a 
sua realização, indepen-
dentemente do número de 
equipas “é fundamental, 

porque é um farol, tanto pa-
ra estes atletas que têm 
ambições de sonhar com 
uma seleção nacional A, 
bem como para todo o hó-
quei nacional nestas gera-
ções” uma vez que é neces-
sário que acreditem que 
“há que manter a energia e 
o foco de evoluir, no sentido 
que o hóquei e as seleções 
jovens são a catapulta para 
chegar à seleção nacional 
sénior”. Por estes motivos, 
“este campeonato é funda-
mental, para além de toda a 
dinâmica da organização, 

d o  C o m i t é  E u r o p e u ,  d a 
World Skate Europe e da 
própria Federação, de for-

ma a reativar um processo 
de desenvolvimento dos 
atletas a longo prazo”, con-

clui. Nos Sub-19, o selecio-
nador Vasco Vaz, também 
em declarações ao site da 
Federação de Patinagem de 
Portugal, descreve a prepa-
ração como “duas semanas 
de um trabalho intenso, on-
de todos os atletas estive-
ram perfeitos em termos de 
atitude e motivação”, tendo 
trabalhado aquilo “que é es-
sencial”, perspetivando o 
Europeu. A seleção de Sub-
19 realizou três jogos trei-
no (AD Sanjoanense, HC 
Turquel e UD Oliveirense) 
que “nos deram boas indi-

cações para aquilo que será 
o  f u t u r o  d e s t e  l o t e  d e 
jogadores”.

Para Vasco Vaz, a reali-
zação do Europeu é uma 
mais-valia pois, mesmo com 
uma participação reduzida 
de quatro equipas, “vamos 
fazer cinco jogos e acho que 
não podíamos era estar pa-
rados. E para esta geração, 
que podia não ter mais ne-
nhum campeonato da Euro-
pa, é muito bom”.

O treinador enfatizou o 
papel das entidades que 
que se empenharam para 
que a competição se realize 
pois “para estes jovens era 
muito mau estarem três 
anos sem competição” e 
deixa um alerta “muito es-
pecial” para as seleções que 
não puderam estar presen-
tes: “Se queremos que o hó-
quei ganhe raízes e cada 
vez se fortifique mais, te-
mos de estar todos juntos, 
senão estamos sujeitos a 
que as coisas não entrem 
no bom caminho”.

Preparação nacional decorreu  
em bom ritmo rumo aos Europeus
EUROPEU. O Campeonato Europeu de Sub-17 e Sub-19 que está a decorrer desde o passado dia 7 e terminará a 11 de setem-
bro, em Paredes, teve o estágio das seleções nacionais a decorrer no multiusos de Paredes e segundo a Federação foi um suces-
so a preparação para este evento.
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DESPORTO

O 
USC Paredes ar-
rancou com um 
triunfo por 2-0 

ante o FC Santa Marta na es-
treia do Campeonato de Por-
tugal, série B.

A jogar em casa a forma-
ção orientada por Eurico 
Couto conseguiu o triunfo 
dentro dos primeiros 10 
minutos.

Com uma entrada a todo 
o gás, os paredenses chega-
ram ao primeiro golo logo 
aos dois minutos, por inter-
médio de Hélder Pedro.

Com este golo madruga-
dor, a formação do USC Pa-
redes desmontou a estraté-
gia do Santa Marta que, des-
de cedo teve que abandonar 
o bloco baixo para tentar 
responder à desvantagem. 
Mas Nilo, ainda antes dos 10 
minutos fez o segundo tento 
paredense e matou, logo aí, 
qualquer dúvida sobre o 

vencedor do encontro. Com 
os dois golos madrugadores, 
o USC Paredes teve a con-
trolar o jogo enquanto a for-
mação do Santa Marta ia 
tentando, como podia, res-
ponder à desvantagem para 
voltar a entrar na partida.

Depois deste triunfo, a 
formação paredense encara 

o futuro com mais ambição, 
até porque entrar a vencer é 
s e m p r e  u m  t ó n i c o 
importante.

Na próxima jornada o 
USC Paredes irá defrontar o 
Tirsense, em Santo Tirso, no 
próximo dia 19 de setembro. 
Na mesma série o Mirandela 
venceu pela margem mínima 

o Macedo de Cavaleiros (1-
0) e o Vila Meã perdeu em 
casa com o Tirsense (0-1). O 
Berço empatou a zero na re-
ceção ao São Martinho e o 
Amarante empatou 3-3 com 
o Vila Real.

Refira-se que este Cam-
peonato de Portugal é cons-
tituído por 6 séries, num to-

tal de 61 clubes. Deste cam-
peonato sairão as formações 
que irão lutar pela subida à 
Liga 3, o apuramento de 
campeão e a fase de manu-
tenção e despromoção.

Os dois primeiros classifi-
cados de cada série, num to-
tal de 12 clubes, acedem à 
fase de promoção à 3.ª Liga, 

enquanto as restantes equi-
p a s  v ã o  l u t a r  p e l a 
permanência.

Entretanto, amanhã o 
USC Paredes irá defrontar o 
FC Pedroso, equipa da Divi-
são Elite da AF Porto na pri-
meira eliminatória da Taça 
de Portugal. O jogo terá lu-
gar em Vila Nova de Gaia.

USC Paredes entra a  
vencer no Campeonato de Portugal
USC PAREDES 2
FC SANTA MARTA 0

USC PAREDES: Marco Ribeiro; Mabu-
za, Amadeu, Henrique e Gil Barros, 
Andrezinho, Hélder Pedro, Tavares e 
Ismael; Nilo e Nuno Martins.

Jogaram ainda: Francisco Afonso, 
Nelson Piquet, Ema, Rui Pimenta e Rui 
Madureira.

Treinador: Eurico Couto.

Golos: Hélder Pedro (2’) e Nilo (7‘)

FC SANTA MARTA: Néne; Leandro 
Azevedo, Abel Pereira, Agostinho 
Soares e Nuno Peixoto; Mika, Zé 
Pedro, Kenny e Clayton; Paiva e Jorge 
Cardoso.

Jogaram ainda: Montenegro, Biscoi-
to, Júlio e Kingsley 

Treinador: Justino Ribeiro.

Árbitro: Renato Carvalho, de Coimbra

O Aliança de Gandra em-
patou em casa com o Barrosas 
a um golo no jogo de estreia na 
Divisão Elite da AF Porto. A 
formação paredense defron-
tou um adversário tipicamen-
te difícil e acabou por dividir os 
pontos. A formação ganda-
rense está a disputar a série 1 
da Elite portuense. Na série 2 

da mesma divisão, as forma-
ções de Paredes, Aliados de 
Lordelo e Rebordosa AC en-
traram com o pé direito e so-
maram três preciosos pontos 
nas deslocações que tiveram a 
Vila Caiz e Marco. O Aliados 
teve uma tarde tranquila e 
venceu por dois golos sem res-
posta, ao passo que o Rebor-

dosa, num duelo mais compli-
cado foi ao Marco bater a 
equipa local por 2-1.

PRÓXIMO 
FIM-SE-SEMANA 
COM MAIS FUTEBOL
Mas no fim-de-semana de 

18 e 19 de setembro irão en-
trar em ação as restantes 

equipas paredenses que estão 
divididas pelas restantes divi-
sões da AF Porto.

Na Divisão de Honra o SC 
Nun’Álvares irá jogar em casa 
no arranque do campeonato 
diante do Penamaior. Subli-
nhe-se que esta é a única equi-
pa de Paredes nesta divisão. 
Na 1ª Divisão, série 1 o Vando-

ma irá receber o SC Campo e o 
USC Baltar irá defrontar em 
casa o Aldeia Nova. Ainda nes-
ta série destaque para o dérbi 
entre o ISC Sobreirense e o FC 
Parada. Um duelo entre vizi-
nhos no arranque do campeo-
nato e que irá ter público nas 
bancadas. Na série 2 o CCD 
Sobrosa irá jogar fora com o 

Várzea Douro. Finalmente na 
2ª Divisão distrital o Lusos DB 
vai começar o campeonato 
fora com o Escola Futebol 
115. A equipa paredense está 
inserida na série 1. Na série 2 o 
Cête também começa a com-
petição fora de casa, deslo-
cando-se ao terreno do ADC 
Frazão.

Equipas de Paredes arrancam na AF Porto
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DIVERSOS

PUB

Na sequência da tomada de 
posse do padre João Nélio Si-
mões Pereira como Superior 
Provincial dos Dehonianos, a 1 
de Julho, as paróquias de Sobro-
sa e Besteiros ficaram tempora-
riamente confiadas ao padre 
Igor André Barbosa de Oliveira, 
na qualidade de administrador 
paroquial, até à entrada em fun-
ções de um novo pároco.

No dia 22 de Julho, o bispo 
do Porto, D. Manuel Linda, no-
meou novo pároco de Santa 
Eulália de Sobrosa e de São Cos-
me e São Damião de Besteiros o 
padre Álvaro Gaspar Rodri-
gues, também membro da con-
gregação dos Sacerdotes do 
Coração de Jesus (Dehonia-
nos). A entrada solene e tomada 
de posse ocorreram na missa 

vespertina (20h30) do dia 4 de 
Setembro, na qual marcaram 
presença o adjunto do vigário 
da vara, padre Paulo (na quali-
dade de delgado do bispo dioce-
sano); o novo provincial dos 
Dehonianos, padre João Nélio; 
o administrador paroquial ces-
sante, padre Igor; o presidente 
da Junta de Freguesia de Sobro-
sa, Américo Castro; e os mem-
bros dos diversos grupos e mo-
vimentos da paróquia, assim 
como uma numerosa assem-
bleia que, dada a limitação luga-
res decorrente da situação de 
pandemia, foi distribuída pelo 

adro da igreja, onde foi possível 
acompanhar a transmissão da 
celebração ao ar livre através de 
projecção de vídeo.

Além da leitura da carta de 
nomeação, ocorreram alguns 
ritos específicos como a visita à 
pia baptismal e ao Santíssimo 
Sacramento, assim como a en-
trega das chaves da igreja e do 
sacrário.

O padre Álvaro nasceu a 
24 de Março de 1963 e é natu-
ral de Janeiro de Cima, conce-
lho do Fundão, distrito de Cas-
telo Branco. Fez a sua profis-
são religiosa 29 de Setembro 
de 1987, tendo sido ordenado 
presbítero a 27 de Dezembro 
de 1997. Foi missionário em 
Madagáscar a partir de 1999, 
onde permaneceu até ser no-
meado vigário paroquial de 
Nossa Senhora da Boavista, 
no Porto, em 2020.

Sobrosa acolheu o novo pároco

N
uma cerimónia 
realizada no Mul-
tiusos de Paredes 

com a presença dos premia-
dos e encarregados de educa-
ção, o Município felicitou e 
reconheceu o mérito escolar 
dos alunos do concelho do 
e n s i n o  s e c u n d á r i o  e 
superior.

O presidente da Câmara, 
Alexandre Almeida, subli-
nhou que  “vale a pena sem-
pre estudar. O estudo confe-
re ferramentas que são fun-
damentais para a vida pessoal 
e profissional de cada um de 
nós”. O autarca referiu ainda 
que “a atribuição destas bol-
sas é também um contributo 
fundamental para ajudar os 
alunos e respetivos agrega-
dos familiares que foram afe-
tados pela crise pandémica, 
que o país ainda está a viver, 

com consequência direta nos 
seus rendimentos”.

Alexandre Almeida reve-
lou, ainda, “quando fui estu-
dante, fui bolseiro e sei o quão 
importante isso foi para fazer 
a minha formação. Acredito 
que estas bolsas posam fazer 
a diferença, no pagamento do 
alojamento, no transporte, 
nas despesas escolares. É 
uma iniciativa que temos de 
reforçar e também um estí-
mulo para que os alunos pos-
s a m  a t i n g i r  o s  s e u s 
propósitos”.

Refira-se que ao ensino 
secundário foram entregues 
60 bolsas, sendo atribuídas 
20 a cada ano escolar. O ensi-
no superior público e privado 
recebeu 23 bolsas. Os alunos 
do ensino técnico superior 
profissional público e priva-
do contaram com duas bol-

sas. Para além dos estudan-
tes do ensino secundário e 
superior, as bolsas de estudo 
contemplaram também, ope-
racionais e/ou filhos de ope-
racionais das corporações de 
Bombeiros Voluntários e 
Cruz Vermelha do Concelho, 
a frequentar o ensino supe-
rior. Para estes alunos estava 
destinada a atribuição de 15 
bolsas de estudos.  O valor 
unitário da bolsa a atribuir 
foi de 175 euros para os alu-
nos do 10º, 11º e 12º anos, de 
1 000 euros para os alunos do 
ensino superior e 500 euros 
para o ensino técnico supe-
rior profissional. Os opera-
cionais das corporações de 
Bombeiros e Cruz Vermelha 
receberam 1 250 euros, en-
quanto que os filhos dos ope-
racionais o valor foi de 1000 
euros.

Paredes atribuiu  
100 bolsas de estudo  
no ano letivo 2020/21
PRÉMIO. Uma centena de bolsas de estudo foram entregues 
no passado dia 7 de setembro, pela Câmara Municipal de 
Paredes referentes ao ano letivo 2020/2021, no valor total de 
53 mil euros.

Cristiano M. Costa  | texto
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OPINIÃO

A
pesar deste ano ainda estar a decorrer, sinto 
sempre que depois das férias de verão prepa-
ro-me para iniciar um novo ciclo. É quase como 

se algo em mim se renovasse, pois tive tempo para 
abrandar o meu ritmo e a minha mente, e assim, poder 
observar em mim o que posso melhorar e também o 
que posso agradecer! De modo que, com a meditação 
aprendi a preparar o último trimestre do ano conside-
rando o que senti e vivenciei nos meses anteriores, isto 
porque observo, diariamente, a panóplia de emoções 
que acontecem dentro de mim. 
O leitor reflete com frequência sobre o que deve ser 
melhorado em si? Caso o faça, mesmo que inconscien-
temente, informo-lhe de que está a fazer algo verda-
deiramente importante, pois está a colocar-se em pri-
meiro lugar. E colocar-se em primeiro lugar é tornar-se 
num melhor Ser Humano. Assim como,  colocar-se em 
primeiro lugar é cuidar-se, é respeitar-se, é amar-se, é 
dizer que sim a si mesmo! Alguma vez refletiu que 
quando diz que NÃO ao outro, está a dizer que SIM a si 
mesmo? Páre e sinta! Sinta todas as vezes que não que-
ria fazer algo e teve a coragem de dizer que Não. Ou, 

todas as vezes que queria dizer algo e teve a coragem 
de falar! Reflita! Como se sentiu depois de seguir o seu 
coração, de seguir a sua verdadeira vontade e desejo? 
Qual foi a sua intenção ao dizer que Não ao outro? Ou, 
qual foi a sua intenção ao dizer que Sim a si? Na verda-
de, o que pretendo com esta reflexão é levar o leitor a 
um estudo de si mesmo, ou seja, direcioná-lo à Intros-
peção, que é uma das ferramentas fundamentais que 
precisamos de aplicar constantemente. 
Pode pesquisar mais sobre o assunto, contudo, hoje 
compartilho pensamentos da Meditadora Rute Cal-
deira que nos mostra que a Introspeção permite-nos 
ser testemunhas das nossas próprias ações, pensa-
mentos e palavras. Fazer uma introspeção, por exem-
plo todas as noites, permitir-nos-á observar com algum

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

A grandeza da Introspeção

À 
luz da Lei, entende-se por acidente de trabalho 
aquele que se verifique no local e tempo de tra-
balho e produza directa ou indirectamente 

uma lesão corporal, perturbação funcional ou doença 
que resulte na redução da capacidade de trabalho ou 
ganho, ou na morte.
São pois considerados acidentes de trabalho todos os 
sinistros que se ocorram:
-No local e tempo de trabalho, sendo que por “tempo 

de trabalho” se entende o período normal em que o tra-
balhador desempenha as suas funções, o período ante-
rior e posterior dedicado a atos de preparação ou ou-
tros com ele relacionados e as pausas ou interrupções 
forçosas do trabalho;
- No trajeto de ida e de regresso do trabalho;
- No desempenho de tarefas espontaneamente pres-
tadas e das quais possa resultar benefício económico 
para o empregador;
- No local de trabalho e fora deste para exercer o direi-
to de reunião ou na qualidade de representante dos 
trabalhadores;
- Durante a realização de ações de formação de âmbito 
profissional que decorram no local habitual de traba-
lho, ou fora deste, sempre que a frequência do curso 
seja autorizada pela entidade patronal;
- No local onde é realizado o pagamento do ordenado e 
durante o tempo que aí permanecer para o efeito;
- Nos estabelecimentos onde o trabalhador deva 
receber qualquer tipo de assistência ou cuidados 

médicos devido a acidente de trabalho anterior;
- Na execução de serviços atribuídos ou consentidos 
pela entidade patronal, mesmo que estes se verifi-
quem fora do local ou tempo de trabalho;
- Durante o período estipulado por lei de procura de 
novo emprego que abrange os trabalhadores cujo pro-
cesso de cessação do contrato de trabalho esteja a 
decorrer.
Estando elencados os sinistros, em caso de ocorrer 
uma das situações, a entidade patronal deverá fazer 
uma participação do acidente à respectiva Companhia 
de Seguros.
Nesse seguimento o trabalhador será devidamente as-
sistido em virtude do acidente, e caso venha a sofrer al-
guma incapacidade, existem tabelas em legislação espe-
cial que determinam o valor indemnizatório a que tem 
direito, sendo que a indemnização varia de acordo com 
a idade do lesado, o rendimento auferido, o grau atribuí-
do à incapacidade, a repercussão na vida laboral, valor 
do sofrimento “quantum doloris”, dano estético, etc.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

Acidentes de Trabalho

distanciamento a forma como gerimos o nosso dia a 
dia, as nossas emoções, as nossas reações ou respostas 
(dependendo do que fomos capazes de fazer). 
Contudo, ressalto que a introspeção não é um ato de 
julgamento, ou seja, não se culpabilize, não dê enfase 
negativo a algo que deveria ter mudado ou feito. Ape-
nas observe e sinta! Seja um Observador de Si Mesmo, 
pois é o momento certo para percebermos o que pode 
ser melhorado, assim como, é uma oportunidade para 
crescermos através da auto-observação.  De igual for-
ma, a Introspeção é também uma forma de nos focar-
mos no nosso interior e não no exterior, daí ser uma 
excelente técnica para observarmos a postura que te-
mos perante todas as áreas da nossa vida profissional, 
social, familiar e amorosa. 
Como Osho sugeriu, NUNCA coloque a responsabili-
dade nos outros. A sua vida não está nas mãos de nin-
guém. Pode a qualquer momento escrever uma nova 
história, mas para isso tem de ser o AUTOR DA SUA 
PRÓPRIA VIDA. 
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VOZ DO EMPRESÁRIO

F
oi no centro da cida-
de, numa zona mo-
vimentada, entre o 

Hospital e o Centro de Saúde 
que o jovem casal Miguel Al-
meida e Cláudia Esteves vie-
ram encontrar a sua felicida-
de e realização pessoal. No 
meio de jornais, revistas e 
venda de tabaco e café, este 
jovem casal veio encontrar 
um mundo totalmente dife-
rente nas suas vivências pro-
fissionais, mas que, garan-
tem, “para já tem corrido mui-
to bem”.

Apesar de nos dias de hoje 
“os mais jovens estarem mais 
vocacionados para a leitura 
online, ainda temos aqueles 
clientes que vêm cá comprar 
os seus jornais e revistas”.

E quanto à Pandemia? Co-
mo foi o arranque num negó-
cio em tempos tão diferen-
tes? O jovem casal responde: 
“Como fomos dos poucos ne-
gócios que não teve que fe-
char, não sentimos muito es-
sas diferenças. As pessoas no 
confinamento o ano passado 
aproveitavam para sair e vir 
comprar o seu jornal e como 
tínhamos venda de café ao 
postigo, sentimos que as pes-
soas vinham até nós como um 
escape,  pois  estávamos 
abertos”.

Mas quando as vendas ao 
postigo foram suspensas “aí 
sentimos um pouco mais de 
quebra no movimento”.

Mas o Quiosque Estrela 
da Cidade nem sempre foi a 
vida profissional de Miguel e 
Cláudia que viram aqui “uma 
oportunidade excelente para 
investirmos até porque que-
ríamos muito mudar de área 
profissional e, para já, esta-
mos a gostar muito”, recor-
dam, lembrando ainda “que 
no início, por sermos novos 
num negócio que já tinha tido 
outros donos, era um pouco 
estranho, mas as pessoas fo-
ram continuando a vir e va-
mos criando alguns laços com 
os clientes”.

E numa fase em que o des-
confinamento começa a 
avançar, as esperanças tam-
bém se renovam: “Nós nunca 
etivemos neste negócio sem 
ser em tempos de pandemia, 

por isso será uma vivência 
também diferente para nós. 
Daqui a uns tempos já pode-
remos dizer se em termos de 
volume de negócio sentimos 
que as coisas melhoram ou se 

mantém dentro dos mesmos 
valores”.

E o jovem casal de em-
preendedores deixa um ape-
lo: “Pedimos às pessoas que 
leiam, que comprem os seus 

jornais e as suas revistas, pois 
é muito diferente ter e sentir 
o papel do que ler só online. 
Venham até ao nosso quios-
que também para tomar um 
café”. Apelo feito, resta refe-

rir que diariamente pode 
comprar o seu jornal, entre os 
diversos jornais e revistas 
também lá poderá adquirir o 
seu jornal O Progresso de 
Paredes.

Quiosque Estrela da Cidade  
aberto a pensar em todos
EMPRESAS. O Quiosque Estrela da Cidade está, há cerca de um ano, na propriedade de um jovem casal. Miguel Almeida e 
Cláudia Esteves assumiram a liderança do quiosque, que fica situado mesmo em frente ao Centro de Saúde de Paredes em 
plena Pandemia. Uma mudança nas suas vidas profissionais que, asseguram, os tem feito felizes até aos dias de hoje.
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ENTREVISTA

BREVE HISTÓRIA
Foi depois do 25 de abril 

de 1974 que em Paredes, 
um grupo de cidadãos Pare-
dense deitou os pés ao ca-
minho para a construção de 
um pavilhão desportivo, 
que facilitasse a prática 
desportiva em Paredes, vis-
to a  mesma à altura ser 
eclética e muito ativa.

O jornal O PROGRESSO 
DE PAREDES recuou no 
tempo e foi descobrir, junto 
de um dos membros da Co-
missão que esteve na base e 
origem da construção des-
s a  i n f ra e s t r u t u ra ,  J o s é 
Adalmiro todo o historial e 
o  processo burocrático 
dessa mesma construção.

Segundo o membro “a his-
tória começa ainda antes da 
revolução do 25 de abril de 
1974 com alguns contactos 
com o presidente da Câmara 
da altura o Dr. Pereira Leite.”

Após o 25 de abril  de 
1974 como não existia pre-
sidência de Câmara eleita 
em sufrágio, existindo as 
comissões administrativas 
começaram a ser encetados 
alguns contactos com as 
mesmas, mas “sem qual-
quer efeito” refere José 
Adalmiro.

Foi assim que tudo co-
meçou, no dia 3 de dezem-
bro de 1976, sendo criada 
uma comissão para a cons-
trução de um Pavilhão Gim-
nodesportivo (conforme 
imagem anexa) que come-
çou com algumas figuras 
Paredenses, nomeadamen-
te José Adalmiro, Professor 
Santos Bessa, mais conhe-
cido por Tomané e Hélder 
Lino, entre outros, e essa 
comissão foi crescendo on-
de se foram fazendo varia-
das iniciativas para anga-
riação de apois e fundos.

Puxando das suas me-
mórias José Adalmiro refe-
re que “era uma altura com-
plicada, decorria o ano de 
1976, pois vivia-se o pós 
revolução e as soluções go-
vernativas eram de pouca 
dura. Sendo nessa altura o 
Sr. Jorge Malheiro o candi-
dato a presidente da Câma-
ra Municipal  e o mesmo 
comprometeu-se a ajudar 
na construção dessa in-
fraestrura, caso fosse elei-
to, pois era de extrema ne-
cessidade para a Vila (na 
a l t u ra )  e  m e s m o  p a ra  o 
Concelho. Mesmo com as 
voltas que levou até ao ini-
cio da construção e durante 
a mesma o que é certo é que 
cumpriu o que prometeu, 
f o r n e c e n d o  e s s a  a j u d a . 
Criamos uma Comissão pa-
ra impulsionar a constru-
ção do tão desejado Pavi-
lhão e percorremos o Con-
celho todo em busca de 
apoios de todo o cariz.”

Todo este processo foi 
moroso e não se conseguiu 
de imediato, José Adalmiro, 
que à posteriori foi presi-
dente da Junta de Fregue-
sia de Castelões de Cepeda, 
recorda com alguma emo-
ção a dita reunião agenda-
da para o dia 3 de dezembro 
de 1976 nos Bombeiros Vo-
luntários de Paredes onde 
se pensava que “a afluência 
ia ser reduzida pois inicial-
m e n t e  n ã o  a p a r e c e ra m 
muitas pessoas,  só após 
terminar um filme, que na 
altura passava na televisão 
“ S a n d o k a n”,  c o m e ç o u  a 
aparecer bastante gente e 
pronta a ajudar, o que foi 
ótimo. Dessa reunião saiu a 
Comissão com 7 elementos 
que ficou responsável por 
encetar todos os contactos 
e albergar todos os apoios 

para a referida construção 
e eu fui deles com Helder 
Lino, Professor Santos Bes-
sa (Tomané), Fernando da 
Rocha Dias (Ferrão), Fer-
nando Arriscado, Sr. Coe-
lho (Crasto) e o “Ginho” 
Borges.”.

Com esta comissão e numa 
visita do Governador Civil do 
Porto Dr. Mário Cal Brandão 
ao Estádio das Laranjeiras foi 
feita a primeira abordagem e 
do qual resultou os contactos 
seguintes com o Governo “ao 
qual agradecemos muito esse 
e m p u r r ã o ”  f r i s a  J o s é 
Adalmiro.

Assim, começaram os 
périplos pelo Concelho no 

sentido de albergar o máxi-
mo de apoios, nomeada-
mente financeiros,  para 
garantir a construção do 
mesmo pavilhão. “Foram 
feitas tombolas entre ou-
tras iniciativas para que se 
conseguisse o máximo de 
apoios pois o valor da in-
fraestrutura era avultado. 
Bem como com essas ver-
bas conseguidas foi realiza-
da toda a alimentação e alo-
jamentos aos participantes 
da inauguração do mesmo”.

Salienta-se, também que 
“o relógio eletrónico que 
existia também foi suporta-
d o  p o r  e s s a s  v e r b a s 
angariadas”.

Pavilhão Gimnodesportivo e Municipal de Paredes

“Tenho pena que não houvesse nenhuma consulta a mim ou a 
qualquer outro elemento dessa mesma Comissão”
PAVILHÃO. José Adalmiro, antigo presidente da Junta de Freguesia de Castelões de Cepeda (1985/1989) fez parte da Comissão 
Administrativa que esteve na origem da construção do Pavilhão Gimnodesportivo e Municipal de Paredes, que em breve vê o seu re-
nascimento após anos dotado ao esquecimento, essencialmente após a sua venda.
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Pavilhão Gimnodesportivo e Municipal de Paredes

“Tenho pena que não houvesse nenhuma consulta a mim ou a 
qualquer outro elemento dessa mesma Comissão”

INSPIRAÇÃO 
NO PAVILHÃO 
DO ESTRELA 
VIGOROSA SPORT
Devido à sua profissão 

José Adalmiro viajava dia-
riamente de Paredes para o 
Porto e vice-versa e nessas 
viagens era passagem obri-
gatória no pavilhão do Es-
trela Vigorosa Sport e essa 
estrutura servia inicalmen-
te como inspiração para o 
arranque da infraestrura 
Paredense a ser construida, 
“pela sua dimensão e onde 
incluia uma boa bancada 
para que se pudesse alber-
g a r  p ú b l i c o  e m  n ú m e r o 
significativo.”

Recuando no tempo José 
Adalmiro referiu que “como 
passava lá todos os dias co-
meçamos a imaginar um 
idêntico, um dos promotores 
desse pavilhão (Sr. Constan-
tino Casais) tinha uma habi-
tação em Paredes e enceta-
mos contactos com ele para 
perceber até que ponto era 
viável uma construção se-
melhante, com ante-projec-
to e quantificação de custos 
associados a isso.”

José Adalmiro relembra 
ainda “mesmo vivendo a 
instabilidade governativa, 
pois eram os primeiros go-
vernos após a revolução do 
25 de abril começamos a 

encetar alguns contactos 
no sentido de recolher al-
gum apoio governativo, 
mas era tarefa dificil e com-
plicada devido às reformu-
lações e reorganizações 
constantes da composição 
dos governos à altura.” e 
por isso a morosidade de 
todo este processo. Longe 
de sonhar ou ter no hori-
zonte fazer parte ou ter al-
gum cargo autárquico co-
mo o que veio a ter à poste-
riori juntamentente com a 
restante Comissão nomea-
da na espécie de Assem-
bleia os contactos com o 
governo foram alcançados 
conforme referido ante-
riormente: “o senhor Secre-
tário de Estado da Juventu-
de e Desportos Dr. António 
Sousa garantiu o seu apoio 
à construção de um pavi-
lhão fosse qual fosse o pro-
jeto, pois verificou a real 
necessidade da infraestru-
tura no Concelho”. Salienta 
que nessa mesma altura e 
com o apoio da Câmara no-
meadamente apoio técnico 
foi apresentado o primeiro 
projeto pelos técnicos do 
municipio em reunião de 
Câmara, mas “esse projeto 
não agradava pois a estru-
tura tinha para conseguir 
aguentar o “vão” bastantes 
pilares o que iria estragar a 
possibilidade de ter uma 
nave principal com dimen-
sões suficientes para ter 
um campo com boas dimen-
sões e uma bancada que era 
o desejo da totalidade das 
pessoas.” 

Após essa reunião de 
Câmara e com essa contes-
tação por parte da Comis-
são foram existindo varia-
das reuniões e José Adalmi-
ro refere “eu era, se calhar, 
o mais incoformado e que 
lutei sempre para que essa 
infraestrutura fosse conse-
guida com a melhor digni-
dade possível visto que o 
apoio governativo tinha si-
do conseguido.”

A CONSTRUÇÃO
Inicada a construção do 

mesmo e já em andamento 
a Comissão verificou que o 
que estaria a ser construido 
não ia de encontro ao pre-
tendido e José Adalmiro e a 
restante Comissão bara-
fustou junto da autarquia e 
tendo mesmo parado a obra 
para que se chegasse a um 
consenso e não houvesse 
um avanço significativo e 
relembra que “fizemos as 
nossas exigências e na qual 
os partidos entraram todos 
em acordo apoiando a rein-
vindicação e aqueles pila-
res já construidos foram 
demolidos e a nave princi-
pal foi bastante alargada 
tornando o nosso Pavilhão 
como um dos melhores pa-
vilhões a nível nacional. 
Lembro-me perfeitamente 
aquando da realização do 
Europeu de Hóquei em Pa-
tins em Paços de Ferreira a 
seleção Italiana treinava cá 
e fartaram-se de gabar as 
condições da estrutura no-
meadamente do piso que 
era dos melhores que algu-
ma vez tinham patinado.”

A INAUGURAÇÃO
Decorria o ano de 1983 

quando essa fantástia in-
fraestrutura foi inaugurada 
e foi feita uma autêntica 
festa desportiva nesses 
dias (21 de maio a 19 de ju-
nho de 1983).

Como Paredes era um 
Concelho bastante eclético 
todas as modalidades prati-
cadas pelos clubes Pare-
denses e o desporto escolar 
tiveram representadas en-
globando “cerca de 1800 
a t l e t a s ”  s a l i e n t o u  J o s é 
Adalmiro. O cronograma 
dessa festividade está em 
foto anexa.

A REFORMULAÇÃO
Com o decorrer dos anos 

e com a falta de investimen-
to e de manutenção inade-
quada o mesmo pavilhão foi 

ficando danificado até che-
gar ao ponto da sua venda, e 
é com imensa nostalgia e 
alguma revolta que José 
Adalmiro recorda esses 
tempos negros “foi  com 
bastante pena minha que 
fui assistindo à degradação 
do pavilhão sem qualquer 
investimento na sua recu-
peração. Mas mais ainda fi-
quei triste e de certa forma 
revoltado foi com a sua ven-
da, pois era ver tantas horas 
de trabalho, de luta de mui-
tos Paredenses para ver 
essa obra realizada a desa-
parecerem. Todos os dias 
durante a sua construção 
eu ia ver o andamento dos 
trabalhos. E ver o que esta-
va acontecer deu-me uma 
tristeza muito grande e te-
nho a certeza que a todos 
os que estiveram envolvi-
dos na sua construção tam-
bém sentiram o mesmo.”

Foi com enorme satisfa-
ção que viu que houve um 
retrocesso ao processo e o 
interesse por parte da au-
tarquia em adquirir de novo 
essa infraestrura e com a 
possibilidade de ser feito 
um processo de renovação 
e revitalização do mesmo. 
Mas é com alguma tristeza 
que verifica que “não houve 
nenhuma consulta a mim ou 
a qualquer outro elemento 
dessa mesma Comissão no 
sentido da reformulação 
quer por parte da autarquia 
quer pelo gabinete técnico 
responsável pelo projeto” 
mas refere ainda que “espe-
ro que tenha sido realizado 
um projeto que a nave ane-
xa possa albergar treinos e 
até competição ao mesmo 
tempo que a nave principal, 
ou seja, que as medidas da 
mesma sejam condizentes 
com essa perspectiva, já 
q u e  n a  a l t u r a  n ã o  f o i 
possível.” 

Sendo certo que a obra 
já se encontra num avança-
do estado de realização pe-
la qual qualquer alteração 

já não seria possível nem 
viável, mas mesmo assim 
José Adalmiro acalenta “o 
sonho de ver esta infraes-
trura renovada e com a ca-
pacidade de receber gran-
des eventos desportivos 
como a inicial conseguiu e 
s e  p o s s í v e l  m a i o r e s  e 
melhores.”

Neste momento já estão 
previstos a realização de 
dois europeus de hóquei 
em patins (formação e se-
niores) e a taça da Europa 
de Patinagem Artistica à 
qual reage com o sentimen-
to de “salutar de que tal 
aconteça o que já é um bom 
presságio de que a obra 
realizada foi com alguma 
ambição e espero que se-
jam os primeiros de muitos 
e fico extremamente con-
t e n t e  q u e  o s  p r i m e i r o s 
grandes eventos sejam logo 
da modalidade que me é 
querida quer por a ter pra-
ticado, mas também por ter 
sido quase o “pai” da mesma 
durante largos anos na ci-
dade e nos clubes que a 
acolheram”.

Sendo certo que o nome 
da infraestrutura vai sofrer 
alteração também, pois a 
mesma terá a vertente de 
cultura e poderá receber 
alguns espetáculos, por is-
so o nome de Pavilhão Mul-
tiusos de Paredes,  José 
Adalmiro salienta que “é 
com uma certa mágoa que 
vê esse nome alterado pois 
acha que devia ser mantido 
o nome inicial de Pavilhão 
Gimnodesportivo e Munici-
pal de Paredes.”

Estando a inauguração 
para breve José Adalmiro 
deixa “ao critério da autar-
q u i a  o  c o n t a c t o  c o m  o s 
membros que ainda se en-
contram vivos dessa Co-
missão para que essa inau-
guração possa ser engran-
decida com um pouco da 
história base da construção 
e  t o d o  o  p r o c e s s o 
burocrático.”
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A 
nova piscina exte-
rior de Paredes, 
batizada de “Pis-

cina Verde”, abriu ao público 
no passado dia 15 de agosto, 
no Parque Urbano da Cidade 
de Paredes.

Este novo equipamento 
municipal dispõe de uma pis-
cina com 8 pistas e um tanque 
infantil, bem como balneários 
masculino e feminino e bar de 

apoio concessionado. A pisci-
na potenciará uma utilização 
diversificada ao nível das ati-
vidades aquáticas de lazer e 
de competição.

A Piscina Verde está em 
funcionamento de segunda-
-feira a domingo, no período 
da manhã das 9 horas às 14 
horas e no período da tarde 
das 15 horas às 20 horas. En-
quadrada na moldura verde 

do Parque da Cidade, a pisci-
na dispõe de chuveiros, es-
preguiçadeiras, guarda-sóis, 
cadeira para mobilidade re-
duzida, acompanhamento e 
vigilância de nadador salva-
dor. A lotação da piscina é de 
188 pessoas,  cumpre as 
orientações da DGS e é obri-
gatório usar máscara nas zo-
nas de circulação e interiores. 
A utilização da piscina é gra-

tuita para as crianças até aos 
6 anos, sendo que terão qie 
estar acompanhadas de um 
adulto. Já dos 7 aos 12 anos, 
também com a companhia de 
um adulto, a taxa de utiliza-
ção é de 1,5 €. Os jovens dos 
13 aos 15 anos pagam 1,5 €. 
Dos 16 aos 64 anos o preço 
passa para 3 €. A população 
com mais de 65 anos paga 
apenas 1,5 €.

Piscina Verde foi inaugurada  
e refresca Paredes
PISCINA. A inauguração da Piscina Verde, em pleno Parque da Cidade de Paredes, 
veio dar um novo ar àquela zona da cidade, bem como está a ser um autêntico sucesso. 
Miúdos e graúdos têm aproveitado ao máximo esta nova infraestrutura.

Tal como tem sido hábito 
nos últimos meses, a Câmara 
Municipal continua a home-
nagear os diversos atletas 
paredenses que se vão desta-
cando nas mais distintas mo-
dalidades.  Desta vez, o cená-
rio não foi o edifício dos Paços 
do Concelho, mas antes a re-
cém-inaugurada Piscina Ver-
de, cenário, aliás, mais propí-
cio para homenagear Ricardo 
Moreira, que se sagrou re-
centemente, Campeão Na-
cional de natação adaptada 
pelo FC Porto. O atleta é na-
tural de Lordelo, tem 19 anos 

e faz parte da equipa de nata-
ção adaptada do FC Porto, 
equipa que foi campeã nacio-
nal em 27 de junho de 2021, 
pela primeira vez.

O Município de Paredes 
está a disponibilizar testes 
rápidos de despiste à Co-
vid-19 que estão a ser distri-
buídos aos clubes e coletivi-
dades desportivas de todo o 
concelho, nesta fase de des-
confinamento da pandemia, 
para que os jovens atletas de 
formação regressem à práti-
ca desportiva em segurança.

Na última semana foram 
já entregues cerca de 1500 
testes antigénio. No total são 
abrangidas 33 entidades des-
portivas que receberão mais 
de 2860 kits, oferecidos de 
acordo com as necessidades 
identificadas por cada clube 
ou associação. Recorde-se 
que devido à pandemia, o des-
porto de formação esteve 

completamente parado, o 
que representou um duro 
golpe na atividade física dos 
jovens.

No entanto, com o reto-
mar da atividade física e des-
portiva, juntamente com o 
plano de vacinação que conti-
nua a decorrer, o desporto de 
formação retomou toda a sua 
atividade, contudo estes tes-
tes de despiste à Covid-19 
são essenciais para continuar 
o combate à pandemia.

Com esta medida, os atle-
tas, dirigentes, equipas técni-
cas e funcionários retomam 
os treinos e competições, 
com as necessárias condições 
de segurança ao desempenho 
d a s  s u a s  a t i v i d a d e s 
desportivas.

Campeão Ricardo Moreira 
recebido pela Câmara

Câmara de Paredes  
oferece testes Covid-10 
para retoma desportiva
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Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €

D
ecorreu no dia 28 
de agosto, o Ro-
teiro Literário - 

No Caminho de escritores 
por Paredes. 

O roteiro teve lugar entre 
as 8h30 e as 13h00 da ma-
nhã de sábado, contando 
com a participação de 30 
“viajantes literários”, que se 
disponibilizaram ir à desco-
berta dos caminhos que es-
critores Portugueses, alguns 
com origens e fortes ligações 
a Paredes e outros que, em 
algum momento das suas vi-
das, por cá passaram.

O roteiro iniciou junto do 
Cruzeiro da Independência 
situado no Parque José Gui-
lherme, o qual foi o mote pa-
ra falar de Monsenhor Mo-
reira das Neves, natural de 
Gandra, freguesia onde se 
dirigiram rumo à Igreja Ma-
triz, e daí partiram à desco-
berta do caminho de Daniel 
Faria, nascido em Baltar e 
onde deu os seus primeiros 
passos no mundo literário. 
Continuaram a viagem para 
Cete à procura de José Sara-
mago e da sua “Viagem a 
Portugal”, dando oportuni-
dade aos participantes de 
experienciar um momento 

único de canto Gregoriano, 
com Richard Bradley.

Imbuídos no espírito, ru-
maram a Beire para falar de 

Eça de Queirós e da Casa da 
Torre, atual casa dos Gaia-
tos, por fim terminaram a 
manhã na Biblioteca Munici-

pal a falar do Dr. António 
Mendes Moreira e da sua 
obra enquanto médico e 
escritor.

Roteiro Literário voltou  
a percorrer caminho  
de escritores
CULTURA. O Roteiro Literário andou a descobrir o caminho de escritores por 
Paredes. De Saramago a Eça de Queirós, passando pelos escritores paredenses a cul-
tura foi acontecendo entre a leitura e os locais de encanto. A Casa da Cultura de 

Paredes acolheu, na passa-
da noite de 28 de agosto, o 
espetáculo de fado “Tasca 
do Chico”, uma viagem ao 
universo do fado em am-
biente de tasca, com toa-
lhas ao xadrez, vinho e 
broa. Foram interpretados 

vários temas, nomeada-
mente, o “Fado Português”, 
a “Casa Portuguesa” e o 
“Barco Negro” por Fátima 
Neto (voz), João Martins 
(Guitarra Portuguesa), Pe-
dro Fernando Martins 
(Viola de Fado) e Sérgio 
Marques (Baixo).

No passado dia 4 de se-
tembro realizou-se o con-
certo “Sons no Patrimó-
nio”, em Paredes, junto à 
Igreja Matriz de Vila Cova 
de Carros, com Pedro de 
Castro Trio.

A organização foi da 
Área Metropolitana do 
Porto com a colaboração 

da Câmara Municipal de 
Paredes e a Comissão de 
Festas de Vila Cova de 
Carros.

Esta é mais uma iniciati-
va cultural que decorreu 
numa altura em que o país 
começa a desconfinar e a 
cultura volta, aos poucos, 
ao ativo.

Tasca do Chico deu fado  
na Casa da Cultura

Sons do Património 
passou em Paredes

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: RUI CASTRO

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: HENRIQUE RIBEIRO
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A
s obras no cen-
tro de Baltar de-
correm num rit-

mo muito acelerado, tendo 
como um prazo previsível 
para terminar no fim do 
mês de Setembro. O poli-
desportivo que trazia tan-
tos jovens de todo o conce-
lho ao centro de Baltar e 
que davam um colorido 
que juntava os mais velhos 
e  os mais novos no centro 
de Baltar desapareceu. A 
ampliação da Casa do Fo-
ral, que fora efetuada há 
menos de duas décadas foi 
destruída. A Câmara e a 
Junta de Freguesia enten-
deram reformular a alma 
do centro da Vila e o objec-
tivo é dotar o centro da Vila 
com um espaço mais am-
plo. A Junta de Freguesia 
deixa de ter uma fonte de 

receita, pois alugava o espa-
ço a muitas equipas de todo 
o Concelho. O espaço subs-
tituto, que será construído 
no Lugar da Igreja, será ex-

plorado pelo União Sport 
Clube de Baltar. Deve-se sa-
lientar que esta obra foi 
apresentada pelo Presiden-
te da Assembleia de Fregue-

sia, José Alberto Sousa, 
apoiado pelo Presidente de 
Junta Jorge Coelho, duran-
te a presidência aberta que 
decorreu na Vila.

    BALTAR

Obras no 
Centro de Baltar

Na Rua Casa de Bragan-
ça existe um problema de 
dejectos a céu aberto que 
resulta da incapacidade da 
fossa do edifício areal face 

ao número de habitantes 
que a utilizam. Frequente-
mente a fossa é despejada e 
a Junta de Freguesia tenta 
menorizar a situação, fa-

z en d o  u m a l i m pe z a qu e 
apenas resulta no imediato. 
Os mosquitos e o odor  cir-
culam pelo ar e entram pe-
las janelas das casas e o 

cheiro sente-se a centenas 
de metros. Esta situação só 
se resolve com o saneamen-
to público que é uma obra 
prometida há longos anos.

A Associação Clube de Ja-
zz  de Baltar dinamiza um clu-
be de dança que ocorre todas 

as terças feiras, pelas 20h3,  na 
sua sede. O lema é "O CORPO 
ALCANÇA O QUE A MENTE 

ACREDITA" e é neste contex-
to que a associação espera que 
exista uma grande procura 

pela actividade. Os interessa-
dos podem contactar pelo te-
lefone 917459619.

Sábado, 11 de Setembro - 17h00
Complexo Desportivo de Baltar
No próximo sábado, pelas 17 horas, o União de Baltar fará 

a apresentação do seu plantel sénior, num jogo que terá como 
adversário o F.C. Nespereira. De salientar que o Complexo 
Desportivo de Baltar ainda não tem bancadas, pelo que a lo-

tação é muito reduzida. O complexo que foi projectado pelo 
anterior executivo da Junta de Freguesia de Baltar, demorou 
3 anos a concluir e foi  inaugurado sem bancada. Contudo, o 
União de Baltar conta com um novo complexo e brevemente 
vai contar com outro recinto relvado, que será explorado pelo 
clube e onde as suas equipas jovens poderão treinar. 

Esgotos ao ar livre

Dança na Associação Clube Jazz de Baltar

U.S.C. Baltar apresenta a sua equipa  sénior
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O Parque do Rio Ferreira 
de Rebordosa foi alvo, uma 
vez mais, de atos de vandalis-
mo. Mobiliário urbano de 
madeira foi completamente 
destruído, lixos mal acondi-
cionados que depois se espa-
lham pelo parque.

Esta não é a primeira vez 
que tais atos acontecem, 

principalmente durante a 
noite. Nesse sentido, é feito 
o apelo para que a comunida-
de ajude a preservar os equi-
pamentos públicos disponí-
veis na Cidade, a preserva-
ç ã o  d e s t e  p a t r i m ó n i o , 
comunicando os atos de van-
dalismo e de desrespeito que 
eventualmente presenciem.

O novo equipamento de 
apoio ao Parque do Rio Fer-
reira de Rebordosa, que 
dispõe de um bar, espaço 
para a sede do Clube da Pe-
tanca, casas de banho e ga-
ragem de arrumos para a 
Junta de Freguesia, foi no 
passado dia 6 de Setembro 
inaugurado pelo Presiden-
te da Câmara Municipal de 
Paredes, Alexandre Almei-
da, Presidente da Junta de 
Rebordosa, Salomé Santos 
na presença do Vice-Presi-
dente, Francisco Leal, da 
Vereadora Beatriz Meire-
les, dos Vereadores Paulo 
Silva e Elias Barros, tam-

bém os elementos do exe-
cutivo da Junta de Fregue-
sia de Rebordosa, bem co-

mo de representantes das 
associações e coletivida-
des de Rebordosa. A bên-

ção do novo equipamento 
foi feita pelo Padre Igor 
Oliveira.

Parque do Rio Ferreira 
de Rebordosa  
e Praça da Comunidade 
vandalizados

Bênção e inauguração do equipamento de 
apoio ao Parque do Rio Ferreira de Rebordosa

No passado dia 20 de Agosto 
várias dezenas de adoles-
centes Paredenses aderiram 
ao modelo “Casa Aberta” no 
Centro de Vacinação de Pa-
redes. Esta iniciativa permi-
te aos utentes com idade 
igual ou superior a 12 anos 
serem vacinados, com a pri-
meira dose e sem agenda-

mento prévio, devendo para 
esse efeito dirigirem-se ao 
centro de vacinação do local 
onde está inscrito no centro 
de saúde, normalmente cor-
respondendo ao da sua área 
ou zona de residência.
De referir que este dia à se-
melhança de outros pontos 
do País também teve anima-
ção com a presença de um DJ 
(Toni Capuchos).
Foram umas horas de anima-
ção para os Jovens e para os 
Profissionais de Saúde.

    REBORDOSA

Modelo “Casa Aberta” no 
centro de vacinação Covid de Paredes

PAULO
PINHEIRO
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princí-

pios orientadores da informação li-

vre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores repre-

sentativos do concelho de Paredes 

em áreas tão diversas como a políti-

ca, a economia, a empresarial, a reli-

giosa, a desportiva, a social e do seu 

património cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para 

todos os cidadãos, independente-

mente da cor, raça, género, convic-

ções, religião, nacionalidade ou 

sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, 

assegurando a dignidade das pes-

soas e das instituições e a sua 

privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Tempo de responsabilidade

H
á  m o m e n t o s  e m  q u e  s e 
t o r n a m  m a i s  n í t i d a s  a s 
responsabilidades exerci-

das por quem nos governa. Esta-
mos num tempo desses. De actua-
ção com rigor e seriedade. Darei 
exemplos. 
O recente Censos populacional 
mostrou a temida diminuição da 
população em muitos concelhos, 
alguns dos quais sitos no chamado 
Litoral. É um problema grave, de-
mográfico e socioeconómico, pois 
desertifica e desqualifica uma ex-
tensa área do país. Claramente é 
problema a montante que cria e 
agrava problemas consequentes. 
Que saúde, educação, justiça ou 
segurança social se pode imple-
mentar, que equidade é possível 
assegurar com tão baixa densida-
de populacional? Pergunto:  Que 
soluções diferentes das tradicio-
nais se exigem? Que capacidade 
governativa para repovoar áreas 
geográficas inteiras? Nada se vê 
para já. Aguardemos. 
Um outro exemplo. Os concursos 
para colocação de Médicos para o 
SNS e para as diferentes especiali-
dades mostraram ser na Região de 
Lisboa e Vale do Tejo um fracasso 
total. Mais de metade das vagas, e 
nomeadamente para a área da Me-
dicina Geral e Familiar, não foram 
preenchidas. Há crescentemente 
um grave problema assistencial. 
Fecham edifícios, concentram-se 
serviços, diminuem horários numa 
penúria inabitual . Alguns pergun-
tarão por que será que jovens mé-
dicos recentemente formados não 
sentem apetência por trabalhar 
nos Hospitais da Capital e dos ar-
redores (Setúbal, Santarém…) ou 
nos Centros de Saúde da região e 
assim “despovoam” os concursos.  
A explicação é simultaneamente 
simples e complexa. Há um aban-
dono acentuado de profissionais 
de Saúde, que se reformam, emi-
gram ou se seduzem pelos priva-
dos.  Os vencimentos auferidos 
pelos jovens médicos no SNS são 
desencorajadores de um compro-
misso sério e com caráter contra-
tual entre o Estado que paga a For-

mação e os recém formados. Exis-
te até um certo pânico em médicos 
recém qualificados do Norte do 
Pais em ser “obrigados” a ocupar 
vagas de concursos a Sul. Uma das 
razões invocadas é o alto preço do 
alugar de casas ou apartamentos 
em Lisboa e arredores, que orçaria 
sempre os 1.000 euros mensais. 
E s t a m o s  p e ra n t e  u m  “ g r o s s o” 
problema. 
Os países nórdicos e de espaços 
ricos da Europa têm sido vorazes 
na capacidade de atração sem cus-
tos de formação a dezenas de mi-
lhar de portugueses. A miopia da 
elite dirigente serve-lhes às mil 
maravilhas. 
É por isso anedótico e quase insul-
tuoso a proclamação festiva de 
projetos que não respondem a 
questões tão essenciais como es-
tas. São os estudos de obras fa-
raónicas ou de escasso contacto 
com a realidade ou as necessida-
des. Já era altura de os ilusionistas 
do costume serem confrontados 
com uma autêntica atitude de ri-
gor e verdade. Não vale tudo, e 
muito menos teremos de sobrevi-
ver à mentira,  à  mistificação,  à 
propaganda descarada.

O
s Estados Unidos invadiram o Afega-
nistão há 20 anos, desencadeando a 
guerra mais longa do país. Ao mesmo 

tempo em que os EUA originalmente expulsa-
ram os Talibã como parte de uma campanha an-
titerrorismo mais ampla, os Talibã e outros mili-
tantes travaram uma insurgência sangrenta, e 
bem-sucedida, por duas décadas. Apesar de bi-
lhões de dólares em ajuda dos EUA e anos de 
operações de construção de estado e contrater-
rorismo, obscurecidos por desvios de missão e 
desinformação do governo, os afegãos conti-
nuam a sofrer uma sangrenta guerra civil.
As tropas dos EUA permaneceram no Afeganis-
tão e a sua presença prolongada aponta para a 
realidade mais ampla do intervencionismo, mili-
tarismo e ocupação dos EUA em todo o mundo.
Mas, 20 anos de ocupação dos EUA claramente 
não derrubaram os Talibã. Os Talibã continua-
ram fortes politicamente e no campo de batalha. 
A expectativa foi sempre que os Talibã usassem 

a sua capacidade de violência como alavanca na 
mesa de negociações, apesar de um acordo de 
paz com o governo Trump e dos apelos interna-
cionais po0r um cessar-fogo.
A guerra no Afeganistão nunca esteve paralisa-
da, os Talibã foram vencendo lenta mas segura-
mente, esteve sempre em ascendência, esteve 
constantemente a tomar partes do território do 
governo, com capacidade de criar todo tipo de 
insegurança.
As baixas de civis atingiram o pico anos após a 
invasão dos EUA, com mais de 10.000 civis mor-
tos ou feridos a cada ano desde 2013, incluindo 
centenas de mortos em ataques aéreos dos 
EUA. As Nações Unidas estimam que mais de 
100.000 civis foram mutilados ou mortos desde 
2010.
O governo afegão, apoiado pelos EUA, era de-
sorganizado, corrupto e incapaz de controlar 
grande parte do interior do país, onde os Talibã 
controlavam grandes extensões de território. A 
economia do país agora depende amplamente 
da ajuda internacional e dos EUA. 
Embora as forças dos EUA não tenham sofrido 
baixas desde a assinatura de um polêmico acor-
do de paz com os Talibã, mais de 2.400 soldados 
americanos perderam a vida durante a guerra 
no país. Ainda que o presidente Trump tenha 
anunciado o acordo como uma virada histórica 
na guerra, o que é certo é que o governo falhou 
em exigir concessões suficientes dos Talibã, ao 
passo que Trump perseguia seu objetivo político 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO
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F
altam cerca de quinze dias para as próxi-

mas autárquicas em Paredes. Alexandre 

Almeida é naturalmente o candidato So-

cialista a presidente contra todos os outros e é 

sobretudo o político profissional com mais anos 

de exercício de política ativa contínua. Nada que 

surpreenda a quem fizer umas contas rápidas a 8 

anos de vereador que se somarão a mais 8 anos 

como Presidente no final do mandato que vai 

iniciar. Por isso, um profissional da política muni-

cipal que em nada se compara com a experiência 

dos restantes candidatos na permanência nos 

últimos anos na Câmara de Paredes.

Muito embora, ao contrário do que nos possam 

fazer crer de que não se trata de um profissional 

já letrado na carreira política, esta longa perma-

nência, não deixa de ser uma vantagem de co-

nhecimento quer do território quer das dinâmi-

cas da população do nosso concelho. Assim, é 

importante perceber em que é que isto se traduz 

no que se espera do executivo municipal (que se 

prevê putativo vitorioso na noite de 26 de 

setembro). 

Mas então, que concelho será Paredes, em 2025, 

com este presidente e com este executivo?

Durante os últimos 4 anos a maior bandeira pas-

sada à população foi a do diálogo e da proximida-

de que se coligou com a apregoada restruturação 

de dívida. E com esta política de proximidade e de 

contas foi-se escondendo a deterioração dos ser-

viços municipais à população: o aumento dos 

tempos e burocracias dos licenciamentos, a au-

sência de estratégia na proteção civil e na preven-

ção de fogos florestais, a falta de estratégia na 

limpeza e gestão de resíduos urbanos ou a falta 

de resultados no policiamento de segurança nas 

cidades de Paredes, Lordelo e Rebordosa. Isto, 

para não falar da total ausência de intervenção 

sobre os crimes ambientais que fustigam os Rios 

Ferreira e Sousa, a falta de ideias para a reabilita-

ção do espaço da antiga Junta de Paredes ou até 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Verdade acima, Capacidade ab aixo!
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de retirar as tropas norte-americanas, colocan-
do os direitos das mulheres e das minorias étni-
cas em perigo. Embora a violência tenha dimi-
nuído por algumas semanas depois que o acordo 
foi finalizado, os combates entre os Talibã e as 
forças de segurança afegãs eclodiram logo de-
pois, causando um aumento alarmante de víti-
mas civis.
Enquanto alguns observadores esperam que os 
Talibã aceitem mudanças na constituição afegã, 
o ceticismo devido à ideologia religiosa e alta-
mente autoritária do grupo. O melhor cenário 
que se pode imaginar é um sistema parecido 
com o do Irão, com um conselho supremo de lí-
deres religiosos chefiando o governo com al-
guns funcionários eleitos operando abaixo de-
les. No mínimo, os Talibã espera desempenhar 
um papel dominante no governo afegão, como 
fazia antes da invasão dos EUA.
A perspetiva de um Governo Talibã com poder 
apavora os afegãos educados e grupos de direi-
tos das mulheres, que já se estão a organizar por 

meio da sociedade civil para influenciar as nego-
ciações de paz. Há um impulso internacional 
para incluir minorias étnicas e mulheres, espe-
cialmente nas negociações, mas Cabul tem ape-
nas quatro mulheres em sua equipe de negocia-
ção de 21 membros. Os Talibã não têm nenhu-
ma. Antes das negociações, aumentaram os 
ataques mortais a ativistas de direitos humanos 
e mulheres que serviam no governo afegão.
A expectativa é que os Talibã queiram um papel 
forte ou dominante no governo afegão e estará 
muito inclinado a tornar este espaço muito mais 
autoritário, muito mais religioso e muito mais 
repressor para os atores da sociedade civil e dos 
direitos das mulheres.
O que os EUA conquistaram para o povo afegão 
durante 19 anos de guerra e ocupação, se é que 
algo foi conquistado, permanece em questão, 
mas a quantidade de derramamento de sangue 
é inegável. 
Com metade do orçamento federal discricioná-
rio indo para os militares dos EUA, e muito do 
resto destinado a subsidiar os que já são ricos, 
não é de se admirar que só haja migalhas para o 
resto da população.

AFEGANISTÃO – O cemitério dos im  périos

"O centralismo asfixia: 
Regionalize-se"

R
egionalizar é prosseguir com o 
princípio da subsidiariedade, ou 
seja, tomar a decisão o quanto 

mais próxima da população a que corres-
ponde a ação. Estudos da OCDE susten-
tam que o nível de desenvolvimento de 
um país está relacionado com o seu nível 
de descentralização, ou seja, países mais 
descentralizados são mais desenvolvi-
dos e vice-versa.
Portugal constitui-se como um país exa-
cerbadamente centralizado, sob um jugo 
da capital nacional, cuja asfixia o restante 
território, tratando-o como província. A 
titulo de exemplo, as despesas com o se-
tor local representam apenas 12% das 
despesas totais do Estado, irrisório quan-
do comparado com a Alemanha, que des-
tina 33%. Se analisarmos a alocação de 
recursos financeiros por parte da admi-
nistração central, constata-se que 64% 
destes são gastos por entidades que têm 
sede na Área Metropolitana de Lisboa. 
Examinando as vendas a entidades da 
Administração Central, é possível obser-
var que 77% destas são efetuadas por 
empresas sediadas na A.M. Lisboa, ao 
passo que as do Norte representam ape-
nas 13%. Isto não só induz o crescimento 
da região mais rica do país, como agrava 
as assimetrias regionais.
 
PORQUÊ REGIONALIZAR?
Politicamente, a regionalização não só 
estimula como reforça a democracia. 
Desde logo porque a criação de um nível 
intermédio de governo conduz a uma 
desconcentração do poder e, conse-
quentemente, descentraliza a tomada de 
decisão. O facto de as regiões serem cen-
tros de decisão mais próximos das popu-
lações leva a que exista um maior senti-
mento de pertença, traduzindo-se numa 
aproximação dos cidadãos, num aumen-

to da participação política e permite um 
maior escrutínio dos mesmos à ação go-
vernativa, cujo fomenta a fiscalização por 
parte da população, reduzindo assim as 
hipóteses da ocorrência de crimes de 
corrupção. Induz ainda as populações a 
nutrir mais atenção com a forma como os 
destinos dos seus territórios são escolhi-
dos, pois o facto de estarem mais próxi-
mos da tomada de decisão faz com que 
possam também interferir nela. Deste 
modo, o argumento que a regionalização 
criará uma classe política (os vulgos ta-
chos), irá aumentar os custos e servirá 
para satisfazer clientelas partidárias es-
vazia-se, pois, os gastos que permitirão 
operacionalizar a instituição de regiões 
administrativas serão insignificantes pa-
ra os ganhos de eficiência que daqui advi-
rão e reforça os níveis de pluralidade e 
democracia na tomada de decisão
Economicamente, a regionalização tra-
duz-se em ganhos, com a qual é possível 
assistir a um aumento da eficiência nas 
tomadas de decisão, ou seja, os governos 
regionais alocarão menos recursos fi-
nanceiros na mesma decisão que o go-
verno central, possibilitando assim pou-
panças significativas e maiores níveis de 
satisfação. Isto sucede-se, entre outros 
fatores, pela proximidade do ator político 
à população, que pode traduzir-se numa 
maior capacidade de negociação; e pelo 
conhecimento mais pormenorizado que 
o mesmo possui sobre as situações que 
ocorrem no seu território. O facto de se-
rem locais a governar os seus destinos 
permite a utilização do conhecimento e 
formulação de estratégias adaptadas à 
própria realidade, aumentando os níveis 
de satisfação das populações. Ao mesmo 
tempo, a descentralização de competên-
cias agilizará o Estado Central para pros-
seguir com as suas funções, permitindo 
desenvolvê-las também com maior 
eficiência.
Regionalizar é a reforma administrativa 
que o nosso Estado necessita. Quantos 
mais anos protelarmos a sua implemen-
tação, mais gerações condenaremos à 
incúria e inoperância da atroz centraliza-
ção endêmica.

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos

Verdade acima, Capacidade ab aixo!
para a ligação do Centro Escolar de Mouriz à Ci-

dade Desportiva que era um projeto de unânime 

consenso enquanto socialistas de oposição.

Fica um pouco estranho que o projeto para a ci-

dade de Paredes do executivo municipal seja li-

mitado ao antigo Pavilhão das Laranjeiras e mais 

uma vez esteja orientado para o aproveitamento 

político dos erros cometidos no passado. Já pas-

saram 4 anos de trabalho e agora não será o pas-

sado a ditar o futuro do concelho...

Com isto, julgo que vale a pena perguntar qual é 

a estratégia deste presidente para o concelho de 

Paredes?

Existem mesmo ideias ambiciosas e para criar 

ambição nos paredenses? Existem propostas de 

ações para desenvolver áreas sectoriais com 

uma visão de futuro?

A verdade é que não se sabe. Não se ouvem os 

vereadores e há mesmo quem passe 4 anos sem 

uma ideia de registo! Só fala o Presidente e cau-

telosamente das suas contas certas… Não fala a 

sua equipa, por ventura por falta de capacidade 

de explicar o futuro e por falta de uma ideia mo-

bilizadora que seja positiva e que motive a cida-

dania de cada um de nós. Há mesmo vereadores 

que se mostram bem no diálogo do dia-a-dia, 

ainda que seja o tom de voz a provocar o acordo 

(ou a paciência), mas sem uma ideia que nos 

transporte a imaginar que Paredes possa ser um 

concelho de referência numa área qualquer. A 

verdade é que uma equipa que não fala, não pu-

xa! e o serviço público não aguenta ser o traba-

lho de um homem só… por muito dedicado que 

este seja.

Diria ainda mais… nesta corrida autárquica, o si-

lêncio é a arma que o PS pretende utilizar para 

chegar ao poder! A ser verdade que o Partido 

Socialista ordenou o silêncio de todos os candi-

datos às Juntas de Freguesia e os proibiu de falar 

nas entrevistas promovidas pela Rádio Jornal, 

este vem minar profundamente os princípios da 

democracia como o diálogo, a transparência e a 

pluralidade esperada por parte dos candidatos 

para com os seus eleitores de cada freguesia. É 

antidemocrática esta atitude de calar a voz da-

queles que (em muitos casos já) representam as 

suas freguesias e é de um grande sobranceiríssi-

mo que o partido que governa o concelho ache 

que não deve dar “contas” aos seus eleitores. O 

que pergunto é se o PS Paredes tem capacidade 

para ser transparente, verdadeiro e democráti-

co? Não estará na hora de olhar para outras 

equipas?
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E
m  e n t r e v i s t a  à 
FNAC, Íris Bravo ex-
plica como o seu tra-

balho enquanto médica gine-
cologista a inspirou a tornar-
-se romancista.

A Íris é médica de profis-
são, especializada em gineco-
logia e obstetrícia. Como sur-
giu a vontade de escrever?

 Não foi planeado, foi um 
impulso do momento. Decidi 
criar uma história em que o 
ponto de partida fosse o fra-
casso da “minha Medicina”, 
como uma espécie de home-
nagem às mulheres com infer-
tilidade que não alcançaram a 
tão desejada gravidez.

Iniciou essa história em A 
Terceira Índia e, mais recente-
mente, continuou-a em A No-
va Índia. Em ambos os livros, a 
protagonista é uma mulher 
que sofre com o tal "fracasso 
da sua Medicina". Podemos 
concluir que a sua profissão 
influenciou esta criação?

A minha profissão influen-
ciou a construção da Sofia, so-
bretudo na forma como ela lida 
com a infertilidade, o seu sofri-
mento por não conseguir cons-
tituir a família com que sonhou, 
a persistência em relação aos 
tratamentos e o desgaste na re-

lação com o marido. Essas ca-
racterísticas da Sofia foram ins-
piradas nas conversas que tive 
ao longo dos anos com as mi-
nhas doentes.

Depois, a história ganhou 
asas e, a partir de certo ponto, 
a minha profissão deixou de 
ter tanta influência.

Também se inspirou nas 
suas experiências para criar a 
Dra. Margarida, a médica obs-

tetra que acompanha a Sofia 
ao longo da história?

 
Não, inspirei-me numa 

colega e amiga de quem 
gosto muito. Ela encaixava 
perfeitamente na persona-
gem que queria para obste-
tra da Sofia.

Em Moçambique, a Sofia 
enfrenta um problema que 
sabemos que é uma terrível 
realidade: o tráfico humano. 

Porque decidiu abordar este 
tema?

 
Porque me choca brutal-

mente, por afetar sobretudo 
mulheres e crianças inocen-
tes que muitas vezes são apa-
nhadas nas malhas destas 
redes quando tentam esca-
par da pobreza e da fome.

A sua vulnerabilidade extre-
ma e desespero, que deveriam 
provocar compaixão, são usa-

dos precisamente para as atrair 
e explorar das formas mais hor-
ríveis. É um crime de uma desu-
manidade atroz e monstruosa.

A Íris dedica A Nova Índia 
às "muitas mulheres corajosas 
que conheceu". Gostaria que a 
história de Sofia empoderasse 
as mulheres que a lerem?

Gostaria e ficaria orgulhosa. 
Tentei que os meus livros não só 
celebrassem a coragem no fe-
minino, mas também demons-
trassem o poder decisivo das 
mulheres para mudar o mundo.

Depois de dois livros, a 
vontade de escrever continua 
acordada? Já está a planear a 
próxima obra?

Sim, penso que lhe tomei o 
gosto e não vou parar. Já tenho 
outro livro meio escrito, com 
um contexto e personagens 
completamente diferentes, 
mas que também terá como 
protagonista uma mulher mui-
to corajosa.

Pensa em dedicar-se à es-
crita a tempo inteiro?

Penso continuar a escrever, 
mas não me imagino a deixar de 
exercer Medicina. Adoro o que 
faço e faz parte de quem eu sou. 
Vou continuar a conciliar as 
duas tarefas.

Texto retirado do 
blog da Fundação ALORD

ESCRITOR DO MÊS

Íris Bravo: "Tentei demonstrar o poder  
decisivo das mulheres para mudar o mundo"
LITERATURA. Nasceu em Lisboa em 1978. Licenciou-se em Medicina na Universidade de Lisboa e fez a especialidade de Ginecologia e 
Obstetrícia no Hospital Garcia de Orta, onde se diferenciou em Infertilidade e Procriação Medicamente Assistida. Divide-se entre a fa-
mília, a Medicina e livros de todos os géneros. É uma leitora compulsiva e apaixonada por histórias desde que se conhece. O seu primeiro 
romance, A Terceira Índia, ficou entre os mais votados no ano de 2020 no Book Gang, uma comunidade com mais de 20 mil leitores.

Inês Pereira  | textos
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NECROLOGIA

FALECEU

ANTÓNIO  
DA COSTA OLIVEIRA
Faleceu no dia 19 de agosto com 70 anos.  
Era natural de Gandra - Paredes e residência  

na Rua Monsenhor Moreira das Neves, n.º 66, Gandra, Paredes. 
Era casado com Maria Celeste Dias 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

GANDRA/PAREDES

FALECEU

MANUEL AUGUSTO 
FERREIRA MOREIRA
Faleceu no dia 10 de agosto com 83 anos. Era 
natural de Louredo- Paredes e residência na 

Rua de Balmontes, n.º 33, Madalena, Paredes. Era casado com 
Maria Fernanda da Silva Santos.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

MADALENA/PAREDES

FALECEU

MANUEL AUGUSTO 
ALVES DA SILVEIRA
Faleceu no dia 15 de agosto com 61 anos.  
Era natural de Fervença – Celorico de Bastos 

e residência na Trav. do Outeirinho, n.º 84, Besteiros, Paredes. 
Era casado com Maria Arminda dos Santos 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 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.
 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

LAURINDA 
SEABRA AFONSO
Faleceu no dia 6 de setembro com 81 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residen-
te na Rampa da Telha, nº. 114, Duas Igrejas, 

Paredes.  Era casada com António Moreira da Rocha.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida.
Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, quarta - 
feira, dia 15 de setembro às 19 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/ 919515181
DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM LUÍS 
BORGES TEIXEIRA
Faleceu no dia 15 de agosto com 48 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda- Paredes  

e residência na Rua Dr. Manuel Luís Nogueira, n.º 35, 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

PAREDES

FALECEU

EURIDICE DE JESUS 
DE SOUSA RODRIGUES
Faleceu no dia 21 de agosto com 89 anos.  
Era natural de Arcos de Valdevez e residência 

na Rua Urbanização Zé do Telhado, n.º 40, Mouriz, Paredes.  
Era viúva de Manuel Rodrigues Lázaro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

MOURIZ/PAREDE

FALECEU

CAROLINA ROSA 
DE OLIVEIRA E SILVA
Faleceu no dia 17 de agosto com 77 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda - Paredes  

e residência na Trav. Monte da Póvoa, n.º 19, Paredes.  
Era casada com Joaquim Augusto Monteiro de 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 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

CARMEN 
TEIXEIRA PACHECO
Faleceu no dia 11 de agosto com 82 anos.  
Era natural de Vila Cova de Carros - Paredes 

e residência na Trav. do Calvário, n.º 58, Vila Cova de Carros, 
Paredes. Era casada com Belmiro Augusto Pinheiro 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

VILA COVA DE CARROS/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO DE  
OLIVEIRA JUNIOR
Faleceu no dia 4 de agosto com 89 anos.  
Era natural de Baltar - Paredes e residência  

na Rua do Alto, n.º 17, Vandoma, Paredes. Era casado com 
Idalina Loureiro 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  
VANDOMA/PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências
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FALECEU

ANA COELHO MARTINS
Faleceu no dia 19 de agosto com 74 anos.  

Era natural de Baltar-Paredes e residente na 

Rua da Igreja, n.º 306, Baltar, Paredes.  

Era casada com Ernesto de Sousa Barbosa.

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

MÁRIO DA SILVA 
CARNEIRO
Faleceu no dia 6 de agosto com 52 anos.  
Era natural de Lordelo - Paredes e residência 

na Rua da Vila, n.º 446, Lordelo, Paredes. Era divorciado.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 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 ROSA FERREIRA 
MOREIRA NOGUEIRA
Faleceu no dia 24 de agosto com 72 anos.  
Era natural de Vandoma - Paredes e residência 

na Av. Pe. Manuel Francisco Coelho, n.º 73, Vandoma, Paredes. 
Era casada com Belmiro Camilo Bento Nogueira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

MARIA ALBERTINA 
MOREIRA PACHECO
Faleceu no dia 21 de agosto com 82 anos. Era 
natural de Gondalães - Paredes e residência na 

Trav. da Maia, n.º 54, Duas Igrejas, Paredes. Era viúva de Carlos 
Vieira 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  
DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

MARIA AMÉLIA 
MOREIRA BARBOSA
Faleceu no dia 3 de setembro com 73 anos. 
Era natural de Cristelo - Paredes e residência 
na Rua Dr. Adriano Magalhães, n.º 20, Cristelo, 

Paredes. Era casada com António Nunes de Bessa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifes-
taram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, quinta-feira, dia 9 de setembro, às 19 horas na 
Paroquial de Cristelo, 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
CRISTELO/PAREDES

FALECEU

MARIA JOSÉ PINHEIRO 
RODRIGUES
Faleceu no dia 25 de agosto com 87 anos. 
Era natural de Sobrosa - Paredes e residência 

na Trav. dos Moinhos, n.º 39, Vilela, Paredes. Era casada com 
António Dias da 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 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

VILELA/PAREDES

FALECEU

MANUEL MOREIRA
Faleceu no dia 4 de agosto com 89 anos.  

Era natural de Lordelo - Paredes e residência 

na Rua Rio Ferreira, n.º 84, 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

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

FALECEU

MANUEL FRANCISCO 
BARBOSA DE CASTRO
Faleceu no dia 6 de setembro com 87 anos. 
 Era natural de Bonfim-Porto e residente  
na Rua da Fonte Sagrada, nº. 153, Paredes. 

Era casado com Luísa Ferreira dos Santos Barbosa de Castro.

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 11 de setembro, 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

MANUEL JOAQUIM 
MARTINS DE AZEVEDO
Faleceu no dia 30 de agosto com 65 anos.  
Era natural de Covelas- Santo Tirso e residên-

cia na Rua Albano de Jesus Amaral, n.º 1, Adil, Lordelo, Paredes.  
Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES
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FALECEU

ANA RITA FERREIRA
Faleceu no dia 29 de agosto com 98 anos.  

Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Rua D. Nuno Alvares Pereira, n.º 1364, 

Baltar, Paredes. Era viúva de José de Sousa.

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

ANTÓNIO ALBERTO 
CAMPOS CARNEIRO
Faleceu no dia 31 de agosto com 86 anos.  
Era natural de Baltar, Paredes e residente  

na Av. Bombeiros Voluntários de Baltar, nº. 81, Baltar, Paredes. 
Era casado com Maria Cândida Carvalho.

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MANUEL DÁCIO  
DA SILVA PACHECO
Faleceu no dia 5 de setembro com 69 anos.  
Era natural de Baltar, Paredes e residente  

na Rua Nossa Srª de Fátima, nº. 135, Baltar, Paredes. 
Era casado com Maria Fernanda de Oliveira Durães.

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

FRANCISCO JOSÉ  
DA SILVA PEREIRA
Idade 51 anos Era natural de Castelões  

de Cepeda-Paredes e residente em Figueiras, 

Lousada. Era casado com Maria de Fátima Pacheco Peixoto..

  

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

LOUSADA/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM FERNANDES
Faleceu no dia 23 de agosto com 73 anos.  

Era natural de Marecos-Penafiel e residente 

em Gandra, Paredes. Era casado com  

Maria Luísa de Sousa Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente Fernando 

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

GANDRA/PAREDES

FALECEU

JOSÉ ABÍLIO 
DAS NEVES DE SOUSA
Faleceu no dia 8 de agosto com 68 anos.  
Era natural de Cete-Paredes e residente na  

Rua da Várzea, n.º 125 2º Cete, Paredes. Era casado com Maria 
Fernanda Rodrigues Barbosa.
 

AGRADECIMENTO
A 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

JOSÉ MARIA ANTAS  
DE SOUSA COELHO
Faleceu no dia 7 de agosto com 74 anos.  
Era natural de Paredes e residente na Rua da 

Estrebuela, n.º 44. Paredes. Era casado com Albertina Cândida 
de Freitas Barbosa.
 

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

A FAMÍLIA

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
PINTO RIBEIRO
Faleceu no dia 25 de agosto com 95 anos. Era 
natural de Cete-Paredes e residente na Rua Dr. 

José Magalhães, n.º 163. Paredes. Era viúva de José Maria Dias 
de Bessa.
 

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

A FAMÍLIA

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARIA FILOMENA DA 
COSTA E SOUSA OLIVEIRA
Faleceu no dia 24 de agosto com 98 anos. Era 
natural de Baltar-Paredes e residente na Av. 

D. Manuel I, n.º 2079, Baltar, Paredes. Era casada com José 
Gonçalves de Oliveira.

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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