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AUTÁRQUICAS 2021

O povo é soberano
e domingo vai votar
ELEIÇÕES. Domingo o povo vai escolher o novo mapa autárquico do Concelho de Paredes. Com 5 can-

didatos à Câmara Municipal a decisão passará por Alexandre Almeida (PS), Ricardo Sousa (PSD/CDS), 

Álvaro Pinto (CDU), João Ferreira (BE) e o independente Manuel Pinho (Juntos Por Paredes). O povo é 

soberano e a cruz no boletim dirá como ficará Paredes para 2021-2025. POLÍTICA  //  PÁGS 7 a 10

Bombeiros de Rebordosa 
com ambulância nova em 
dia de aniversário
FREGUESIAS  //  PÁG 17

Equipas de Paredes   
em pleno com resultados 
para todos os gostos
DESPORTO //  PÁGS. 14 e 15
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EDITORIAL/TRIBUTO

A
pós o tempo de 
José Guilherme, 
Paredes pouco 

evoluiu, sobretudo por 
falta de verbas, até ao 
25 de abril de 1974.  Era 
c o n h e c i d a  p e l a  t e r ra 
dos tremoceiros,  pela 
estrada nacional que li-
ga o Porto a Bragança e 
passava no meio da vila, 
e pelas filas de trânsito 
provocadas pelas can-
celas do comboio fecha-
das, junto à importante 
estação ferroviária. Ho-
je vou prestar tributo ao 
reformador desta linda 
terra de Paredes,  que 
foi Jorge Maria de Fon-
toura de Queiroz Ma-
lheiro. Nasceu em 1940 
na Freguesia do Bonfim, 
no Porto, filho dos abas-

tados Jorge Malheiro, 
bancário, oriundo de Bi-
tarães, e de Alice Fon-
toura Curado, oriunda 
de Rio Tinto. Jorge Ma-
lheiro nasceu afoito e 
começou a falar muito 
cedo, com ajuda de uma 
ama que nunca o esque-
ceu. Estudou no Colégio 
Portucalense, no Liceu 
Alexandre Herculano e 
n o  C o l é g i o  J o ã o  d e 
Deus, e concluiu o curso 
liceal. Mudou-se com a 
sua família, para Quinta 
de Além, em Bitarães, 
com vários hectares de 
terreno e Casa Senho-
rial.  Tornou-se agente 
comercial de máquinas, 
produtos importados e 
produtor nas áreas viní-
cola, pecuária e de fruti-

cultura, com a colabora-
ção familiar. Casou-se 
em 1961 com D. Maria 
d e  L u r d e s  R u ã o  d a 
Cunha, e cumpriu o ser-
viço militar, sem nunca 
p e r d e r  a  p o s i ç ã o  d e 
agente comercial. Teve 
três filhos, D. Maria Ali-
ce,  Paulo Jorge,  e Dr.ª 
Maria Fernanda Malhei-
ro.  Em 1969,  já  com o 
curso de Gestão Empre-
sarial, foi gestor na Em-
presa Camponova & Câ-
mara, Lda, onde se man-
teve até ser eleito para 
Vereador nas eleições 
de finais de 1976. Pouco 
tempo depois coube-lhe 
a missão de substituir o 
Presidente da Câmara, 
função que exerceu du-
rante vários mandatos 

sucessivos,  até 1993. 
Com a adesão de Portu-
gal à Comunidade Eco-
nómica Europeia, abriu-
- s e  a  Pa r e d e s  a  p o r t a 
para o desenvolvimen-
to. Jorge Malheiro teve 
a visão e o empenho de 
aplicar os fundos euro-
peus no desenvolvimen-
to de infraestruturas e 
da qualidade de vida na 
vila, que rapidamente se 
tornou cidade. Na Câ-
mara viveu-se a azáfa-
ma de projetos e do Pla-
n o  D i r e t o r  M u n i c i p a l 
para renovar o Conce-
lho. Abriram-se novas 
vias rodoviárias, surgiu 
a habitação social, pro-
jectou-se a indústria pa-
ra todo o concelho, sur-
giram apoios para as as-

sociações locais. Neste 
campo, recordo a forma 
como acarinhou o jovem 
Agrupamento de escu-
teiros, em especial para 
encontrar solução para 
uma Sede, que veio a ser 
num antigo edifício mu-
nicipal ,  onde também 
outras associações pas-
saram a ter o seu espa-
ço. Recordo ainda a visi-
ta que fez à Sede com o 
Presidente da Repúbli-
ca, Ramalho Eanes. Jor-
ge Malheiro foi visioná-
rio, e um batalhador in-
c a n s á v e l  p e l o 
d e s e n v o l v i m e n t o  d o 
m u n i c í p i o  e  d a s  s u a s 
instituições. O seu mé-
r i t o  f o i  r e c o n h e c i d o , 
quer pelos lugares que 
foi convidado a ocupar 

nas instituições sociais 
e políticas,  quer pelas 
distinções e homena-
gens, tendo recebido a 
Medalha de Agradeci-
mento de Prata e depois 
de Ouro do Corpo Na-
c i o n a l  d e  E s c u t a s .  E 
nunca deixou de ser um 
pai carinhoso e genero-
so em afetos. Jorge Ma-
lheiro deixou legado na 
t e r ra  e  n a  m e m ó r i a  e 
será vivido para sem-
pre, como Cidadão Re-
formador de Paredes. 
Merece busto.

Jorge Maria F.Q. Malheiro (Ex-Presidente  de Câmara)

E
ste domingo, 26 de setembro, reali-
zam-se por todos os país eleições au-
tárquicas com o intuito de eleger em 

cada sítio os novos representantes do poder 
local. Trata-se de um fenómeno que ocorre una-
nimemente por todo o país, mas que acaba, ao 
mesmo tempo, por trazer a cada terra o bairris-
mo e o orgulho de a ela pertencer.

Não obstante, e apesar dos complexos pro-
blemas que podem diferir de freguesia para fre-
guesia, e de concelho para concelho, subsistem 
alguns fenómenos nacionais que se veem repe-
tidos de Norte a Sul de Portugal: as ondas de 
inaugurações que se sucedem desde o Verão, os 

concertos com artistas famosos (cantores, não 
estou a falar dos políticos que são outro género 
de artista)  que hão de voltar daqui a 4 anos 
(mais uma vez estou a falar dos cantores), um 
líder partidário que se disfarça de candidato a 
todas as câmaras municipais do país, promessas 
gerais, mesmo vazias, que em nada se relacio-
nam com os poderes administrativos na dispo-
nibilidade das autarquias, e demais exemplos 
de caciquismo e populismo que a muita gente 
deixa com a ideia generalizada de onde quer 
que seja a terra, nunca, como por esta altura, se 
denota tanta preocupação com os vizinhos des-
s a s  p e r s o n a g e n s  q u e  s e  d ã o  p e l o  n o m e  d e 
políticos.

Mas, e apesar de toda esta introdução que 
está longe de pretender ser agradável, são tam-
bém estas eleições que nos dão a nós, cidadãos, 
as oportunidade de influenciarmos o futuro da 
nossa rua, da nossa freguesia, do nosso conce-
lho, para assim renovarmos as bases dos peque-

nos locais em que nos situamos. Se quisermos 
influenciar os destinos do nosso país, devemos 
primeiro considerar os destinos da nossa pró-
pria terra, por via de uma verdadeira postura 
cívica, participando nestas eleições com a se-
riedade necessária de ponderar verdadeira-
mente quem trabalhará em prol da nossa terra e 
não somente em prol das suas ambições e con-
sagrações pessoais.

Por isso mesmo, neste dia, o voto representa 
também uma vontade, um pensamento e uma 
idei a.  Não  censur o,  nem  nun ca cens urarei , 
quem não vota, até porque as opções disponí-
ve i s  n e m  s e m p r e  s ã o  c h a m a t i v a s  p a ra  u m a 
maior participação social. Não obstante, não 
glorifico nem nunca glorificarei quem num mo-
mento em que é chamado a dar um pequeno 
contributo para a valorização da sua terra, es-
colhe ficar em casa, calado, no conforto do seu 
sofá, onde não são precisas eleições nenhumas 
para cada um ser lá rei.

EDITORIAL

Eleições
Por
VASCO RIBEIRO/GONÇALO RIBEIRO
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E
ntre os dias 16 e 22 
de setembro, Pare-
des aderiu à Sema-

na Europeia da Mobilidade 
com várias iniciativas a 
decorrer. 

Uma das atividades foi a 
exposição de fotografia “A 
mobilidade na transforma-
ção do território” que esteve 
patente na Loja Interativa de 
Paredes (LIT), no Posto de 
Turismo de Paredes. 

Anualmente de 16 a 22 de 
setembro, os cidadãos euro-
peus têm a oportunidade de 
gozar uma semana de ativi-
dades dedicadas à mobilida-
de sustentável. 

Nesta semana, são en-
quadradas várias iniciativas, 
das quais, surgiu a exposição 
de fotografia aérea, “A mobi-
lidade na transformação do 
território”, que esteve expos-
ta na LIT, e que pretendeu 
evidenciar o processo de 
evolução que a mobilidade 
trouxe a cada uma das fre-
guesias que compõem o con-
celho de Paredes, ao longo 
dos anos até aos nossos dias, 
através de uma exibição de 
um conjunto de fotografias 
aéreas de 1965, pertencen-
tes à Direção Geral do Terri-
tório (DGT) e as de 2021 pro-
priedade do Município de 
Paredes. Estas imagens re-

presentam o centro de cada 
u m a  d a s  f r e g u e s i a s  e m 
causa.

CAMINHADA 
NOTURNA E 
PASSEIO DE BICICLETA
Outra das atividades rea-

lizadas foi a caminhada no-
turna por Paredes, com o 
objetivo de promover a mo-
bilidade sustentável no âm-
bito da Semana Europeia da 
Mobilidade.

A caminhada noturna ini-
ciou em frente à Câmara Mu-

nicipal de Paredes passando 
pelas Finanças, Escolas, Par-
que da Cidade de Paredes, 

seguindo pela Avenida da 
República e terminando na 
Câmara Municipal de Pare-

des.  Foram percorridos cer-
ca de 7 km com pessoas ani-
madas e bem-dispostas.

Mas o passeio de bicicleta 
por Paredes, com o objetivo 
de promover a mobilidade 
sustentável no âmbito da Se-
mana Europeia da Mobilida-
de, foi outra das atividades 
realizadas.

Com a companhia dos ci-
clistas Diogo Barbosa e Dio-
go Silva, os participantes 
desta atividade, deram início 
à partida no Centro de Mar-
cha do Parque da Cidade de 
Paredes passando pela Esta-
ção Ferroviária, a Avenida da 
República, Junta de Fregue-
sia de Paredes, Câmara Mu-
nicipal, Finanças e Escolas, 
terminando no Parque da 
Cidade de Paredes.

Esta atividade teve par-
ceria com o Ciclismo na Es-
cola - Agrupamento de Esco-
las de Paredes, coordenado 
pelo Professor Mário, onde 
estiveram presentes vários 
atletas Paredenses.

Ainda no âmbito da Se-
mana Europeia da Mobilida-
de foi realizada a Atividade 
“Caminha pela tua saúde e 
pelo ambiente,” para promo-
ver a mobilidade sustentável 
e elencar os benefícios que 
trazem para a saúde e meio 
ambiente. 

O percurso iniciou na Es-
cola Básica n° 2 da cidade de 
Lordelo, com uma turma do 
4° ano de escolaridade. Os 
alunos e professores deslo-
caram-se a pé e de forma 
organizada até ao Parque 
Urbano de Lordelo, onde fi-
zeram uma Eco-caminhada 
orientada pelo Professor 
Angelo da Aprisof.

Noutra das ações realiza-
das no âmbito da Semana 
Europeia da Mobilidade, o 
Município de Paredes asso-
ciou-se à iniciativa da CP 
"Um dia com o comboio". 

Esta atividade preten-
deu divulgar e sensibilizar a 
população em geral, para as 
vantagens da utilização da 
ferrovia no transporte de 
passageiros, que contou 
com a participação de um 
grupo muito divertido do 
desporto sénior de Paredes. 
O ponto de encontro decor-
reu bem cedo na Estação de 
Paredes. O grupo seguiu de 
comboio para a Estação de 
Contumil, onde tiveram a 
oportunidade de visitar as 
oficinas de manutenção dos 
comboios históricos, car-
ruagens e comboios de alta 
velocidade do Porto. Uma 
visita orientada pelos técni-
cos da CP-Comboios de 
Portugal.

Paredes viveu Semana Europeia  
da Mobilidade com várias iniciativas
MOBILIDADE. Semana Europeia da Mobilidade teve em paredes várias iniciativas, desde exposição, a caminha e pas-
seio de bicicleta. Numa época em que o ambiente assume, cada vez mais, um papel determinante, a mobilidade susten-
tável apresenta-se como a grande aposta do futuro.
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Segunda vitória conse-
cutiva do trio Bruno Mo-
reira, Paulo Bessa e Ma-
nuel Ferreira, a 5ª do Cam-
peonato Regional da APZN 
- Associação de Petanca da 
Zona Norte 2021.  

Na final do torneio do 
Clube de Petanca das Tai-
pas, disputado no passado 
sábado no Parque de Lazer 
da Vila Vimaranense, o 
Clube de Caçadores de Re-
bordosa levou a melhor 
sobre o Centro Recreativo 
e Cultural de Briteiros.

Os 69 atletas que parti-
ciparam na prova repre-
sentaram 23 equipas (1 fe-

minina e 2 mistas) dos 7 
clubes filiados na Associa-
ção Nortenha. 

À final da competição 
secundária (consolação) 
chegaram 2 formações do 
Clube Petanca de Esto-
rãos, a qual foi ganha pela 
tripla constituída por Albi-
no Nogueira, José Silva e 
Belmiro Alves.

A penúltima prova do 
Campeonato da APZN 
deste ano, 7º Torneio Re-
gional - Centro Recreativo 
e Cultural de Briteiros, está 
marcada para o 1º domingo 
de outubro, dia 3, no con-
celho de Guimarães.

Clube Caçadores  
de Rebordosa continua 
na senda dos êxitos

CLASSIFICAÇÕES:
CAMPEONATO

1º - Clube Caçadores de Rebordosa

 (Bruno Moreira, Paulo Bessa e Manuel Ferreira)

2º - Centro Recreativo e Cultural de Briteiros

 (Avelino Marques, Armando Oliveira e Cândido Ribeiro)

3° - Clube Petanca de Rebordosa

 (Faustino Santos, António Moreira e José Moreira)

4° - Clube Petanca das Taipas

 (Francisco Ferreira, João Freitas e José Sousa)

CONSOLAÇÃO

1° - Clube Petanca de Estorãos

 (Albino Nogueira, José Silva e Belmiro Alves)

2° - Clube Petanca Estorãos

 (Albino Costa, Domingos Vieira e Joaquim Fernandes)

3º - Centro Recreativo e Cultural de Briteiros

 (Adão Batista, Mário Ribeiro e Avelino Fernandes)

4º - Clube Amigos da Petanca  (Armandino Marques,

 Domingos Fonseca e M. Del Carmen)N
o âmbito de uma 
queixa apresen-
tada por furto de 

veículo, os militares da Guar-
da realizaram diversas dili-
gências policiais que culmi-
n a ra m  n a  l o c a l i z a ç ã o  e 
apreensão do veículo dado 
como furtado, na localidade 
de Melres, no concelho de 
Gondomar, e na identifica-
ção de dois homens de 30 e 
os 51 anos, proprietários de 
uma empresa de comerciali-
zação de viaturas que esta-
vam na posse do veículo. Se-
gundo a GNR, no “decorrer 
da ação apurou-se que o le-

gal proprietário do veículo se 
tinha deslocado à referida 
empresa de comercialização 
de viaturas, onde deixou a 
viatura com intenção de ser 
vendida. Nesse seguimento, 
o suspeito formalizou a de-
núncia a dar conta do alega-
do furto do veículo, com o 
objetivo de não lhe ser impu-
tada qualquer responsabili-
dade e o respetivo imposto”.

Ainda segundo aquela 
força de segurança, “das dili-
gências do inquérito, consta-
tou-se que o veículo não foi 
furtado, tal como o denun-
ciante tentou fazer crer jun-

to das autoridades, havendo 
uma simulação de furto de 
veículo, motivo pelo qual o 
suspeito foi constituído 
arguido”.

Em aditamento ao comu-
nicado de imprensa que a 
GNR enviou aos órgãos de 
informação, “informa-se que 
no decorrer da investigação, 
os militares da Guarda apu-
raram que, inicialmente, o 
suspeito, proprietário da via-
tura, vendeu-a a uma tercei-
ra pessoa, que por sua vez, 
não efetuou a alteração do 
registo de propriedade no 
Instituto da Mobilidade e 

dos Transportes (IMT), antes 
de a entregar na empresa de 
comercialização de automó-
veis. Esta situação levou a 
que o arguido suportasse to-
das as custas inerentes ao 
Imposto Único de Circulação 
(IUC) da viatura, e numa ten-
tativa de tentar resolver a 
situação fiscal, resolveu si-
mular o furto do veículo, com 
o objetivo de não lhe ser im-
putada qualquer responsa-
b i l i d a d e  e  o  r e s p e t i v o 
imposto”.

Os factos foram remeti-
dos ao Tribunal Judicial de 
Paredes.

Falso furto deu  
apreensão de veículo
FURTO. O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação 
Criminal (NIC) de Penafiel, no passado dia 19 de setembro, constituiu arguido um 
homem de 45 anos por simulação de furto de veículo, no concelho de Paredes.
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Uma parte que saiu 
da 2.ª ametade do Casal de Fundo de Vila

E
m 23/04/1725, a Mesa Abacial fez prazo de um 
campo que saiu da 2.ª ametade do Casal atrás a 
João de Sousa, do lugar de Alvre, freguesia de 

Aguiar de Sousa, em 1.ª vida, e a sua filha, Ana, e marido 
com quem casar, em 2.ª e 3.ª vidas. Com renda de: 2,5 
alqueires de terçado; um coelho; um frango. Foi escri-
vão Tomás Monteiro Soares, no concelho de Penafiel.

Parte que saiu de todo o Casal de Fundo de Vila

No ano de 1586, a Mesa Abacial fez prazo de dois cam-
pos que saíram do Casal de Fundo de Vila, que ficou 
atrás, que está no Livro B, fls. 77, a Gervaz Gaspar, em 
1.ª vida, e a sua mulher, Isabel Gonçalves (filha de Cata-
rina Gonçalves, da qual foi 3.ª vida no prazo anterior), 
em 2.ª vida, e para um filho ou filha de entre ambos, em 
3.ª vida. Com renda de: 4 alqueires de terçado, dois 
coelhos. Tem este prazo de lutuosa outro tanto como 
de renda.
Foi 3.ª vida um filho e uma filha, que são Gonçalo de 
Seabra e Maria Gaspar, e pagam a renda de permeio.
Gervaz Gaspar era filho de Gaspar Gonçalves e neto 
de Gracia Gonçalves, a quem o procurador do Infante 
D. Henrique lhe fez o emprazamento do prazo do Casal 
da Torre, no Outeiro de Casconha. Gervaz Gaspar e 
sua mulher, Isabel Gonçalves, em 18/07/1607, reno-
vam prazo do referido Casal da Torre.
Gervaz Gaspar e sua mulher, Isabel Gonçalves, tive-
ram pelo menos os seguintes filhos:
- Maria Gaspar, que casou com Domingos André (fale-
ceu a 27/01/1609 no lugar de Quintandona, freguesia 
de Lagares). Tiveram uma filha, Maria Gaspar (nasceu 
a 11/10/1608, no referido lugar de Quintandona), que 
casou a 20/11/1633, na igreja de Lagares, com Gaspar 
Gonçalves e Sousa.
- Gonçalo de Seabra, que casou a 22/04/1630, na igre-
ja paroquial de Valpedre, com Maria de Araújo, filha de 
Gonçalo Fernandes e de sua mulher, Ângela de Araújo, 
moradores no lugar de Maragoça, freguesia de 
Valpedre.
- Domingos Gonçalves, que casou a 13/04/1625, na 
igreja paroquial de Campo, com Isabel André (nasceu 
a 13/02/1603 na freguesia de Campo), filha de André 
Fernandes e de sua mulher, Domingas Gonçalves, mo-
radores no lugar de São Jomil, freguesia de Campo.
- António Gonçalves, que casou com a cunhada, Isabel 
André (viúva de Domingos Gonçalves), e faleceu a 
22/02/1658, no lugar da Torre de Baixo, Outeiro de 
Casconha.
- Isabel Gaspar, que faleceu a 31/07/1644 na Torre de 
Cima, Outeiro de Casconha.
Gonçalo de Seabra e sua mulher, Maria de Araújo, fo-
ram moradores no Casal da Torre de Cima, lugar 
Casconha.
Gonçalo de Seabra faleceu a 05/04/1650. Ficou sua 
mulher, Maria de Araújo, a pagar a seu cunhado Gaspar 

Gonçalves e Sousa, da freguesia de Lagares, o permeio 
da parte deste Casal de Fundo de Vila. A lutuosa de 
Gonçalo de Seabra foi confirmada, conforme paga 
apresentada ao padre Frei Jorge de S. Bento.
Por morte de Gonçalo de Seabra se fez prazo da ame-
tade destas terras, que está no 1.º Caderno de prazos 
soltos, fls. 253, a Gaspar Gonçalves, que mora em La-
gares, a ele e a sua mulher, em 1.ª e 2.ª vidas, e para um 
filho ou filha de entre ambos, em 3.ª vida. Com ametade 
da renda acima e de acrescentamento o mesmo e as 
mais condições. Foi escrivão Francisco Garcês da Mo-
ta, em 05/04/1659.
Gaspar Gonçalves nasceu a 15/07/1597 na freguesia 
de Lagares, filho de Gonçalo Afonso e de sua mulher, 
Maria Antónia (possuidores do 2.º Casal de Lagares1). 
Gaspar Gonçalves foi 1.ª vida e sua mulher, Maria Gas-
par, pagou a lutuosa e foi 2.ª vida no prazo.
Em 28/02/1667, a Mesa Abacial deu consentimento a 
uma escritura de dote que fez Gaspar Gonçalves e sua 
mulher, Maria Gaspar, moradores no lugar de Lagares 
de Baixo, freguesia de Lagares, a sua filha, Ana de Sou-
sa, casada com João Romão. Foi escrivão da escritura 
de dote Júlio Ferraz da Mota.
Ana de Sousa casou a 14/11/1663, na igreja paroquial 
de Lagares, com João Romão, viúvo de Maria Coelho e 
natural da freguesia de Aguiar de Sousa.
Em 13/12/1697, a referida Ana de Sousa dotou a parte 
do prazo que possuía em seu filho, João de Sousa. Foi 
feita a escritura de dote no tabelião de Aguiar de 
Sousa.

Também se fez prazo da outra ametade destas terras, 
que está no 1.º Caderno de prazos soltos, fls. 113, a Ma-
nuel de Seabra, filho do defunto (Gonçalo de Seabra), e 
à mulher com quem casar, em 1ª e 2.ª vidas, e para um 
filho ou filha de entre ambos, em 3.ª vida. Com a ameta-
de da renda acima e acrescentamento um quarto do 
mesmo. Foi escrivão Francisco Garcês da Mota, em 
05/04/1659.
Manuel de Seabra faleceu a 25/09/1667, no estado de 
solteiro; sua mãe, Maria de Araújo, pagou a sua lutuosa 
e possuiu em 2.ª vida.
Maria de Araújo, 2.ª vida no prazo, por falecimento de 
seu filho, Manuel de Seabra, dotou a outro seu filho, 
Gonçalo de Seabra, e este vendeu a Pedro Rodrigues, 
da freguesia de Parada, por preço de 33.000 reis. Está 
a carta nas notas de Manuel de Seabra, tabelião no 
concelho de Aguiar de Sousa, em 25/02/1692. (C.G.)2

Notas:
1 Tombo de Paço de Sousa (imp.), p. 144v.

2 LEÃO, Francisco Delfim Guimarães da Cunha – Ge-
nealogia da Família Leão de Parada de Todeia e So-

breira. Óbidos: Edição do Autor, 2012, p. 119.

Por
FRANCISCO  
DA GAMA

Casal de Fundo de Vila - IV 
(aldeia de Castromil)
(continuação da edição anterior)

Atual Casa da Torre de Cima, Outeiro de Casconha
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N
umas eleições 
autárquicas, os 
c o m í c i o s  e  a s 

ações de rua são sempre fun-
damentais. O PS de Alexan-
dre Almeida conseguiu cor-
rer o Concelho, apresentan-
do sempre casa cheia, no 
entanto, o atual presidente 
de Câmara e candidato a um 
novo mandato foi sempre 
pedindo aos eleitores para 
não ficarem em casa no pró-
ximo domingo.

E  c o m o  c a m p a n h a  é 
sinónimo de festa, o PS Pare-
des soube juntar os dois 
mundos e conseguiu trazer 
para os comícios, entre ou-
tros os reis da música popu-
lar e que, habitualmente, 
trazem atrás de si multidões 
como são os casos de José 
Malhoa e Zé Amaro.

Mas nas propostas que o 
PS apresenta, Alexandre Al-
meida foi tentando, de igual 
forma levar à discussão e ao 
c o n h e c i m e n t o  d o s 
eleitores.

8 IDEIAS FORTES
O manifesto eleitoral do 

PS apresenta 8 pontos-cha-
ve, sendo que, à cabeça bem 
o serviço Municipalizado de 
Águas e Saneamento, dando, 
desta forma, seguimento ao 

resgate da água, processo 
iniciado por Alexandre Al-
meida. A Requalificação e 
pavimentação de várias es-
tradas no Concelho e cons-

trução de passeios são ou-
tros pontos da agenda políti-
ca para 2021-2025, tal como 
a construção de novas Habi-
tações Sociais e Habitações 

a Custos Controlados para a 
Classe Média.

Investimentos no alarga-
mento das Zonas Industriais 
para fixar mais empresas em 

Paredes e criar mais empre-
go e construir Parques Urba-
nos em todas as freguesias 
que não disponham desta 
infraestrutura de lazer, saú-

de e desporto são outros 
pontos que Alexandre Al-
meida e o PS pretendem 
implementar.

O reforço das medidas de 
apoio e de defesa dos ani-
mais, como novo Canil e Gatil 
em construção e os progra-
mas de apoio à esterilização 
são apostas no ambiente, tal 
como pretende o PS fomen-
tar o Turismo e Cultura no 
concelho, através da cons-
trução de passadiços ao lon-
go do Rio Ferreira e Sousa e 
no Canhão da Senhora do 
Salto. Ainda neste ponto, a 
criação de trilhos pedestres 
no parque das Serras do Por-
to e para promover Rotas no 
concelho, como é exemplo a 
Rota das Casas dos Brasilei-
ros de Torna-Viagem são 
igualmente apostas do PS.

Na educação a oferta de 
um livro de leitura obrigató-
ria a todos os alunos do 7.º ao 
12.º ano e pagar os livros de 
fichas de atividades a todos 
os alunos do 1.º Ciclo são 
a p o s t a s  d e  A l e x a n d r e 
Almeida.

Além das ações de rua e 
dos comícios, o ainda presi-
dente de Câmara e candida-
to a novo mandato esteve 
p r e s e n t e  e m  a l g u n s 
debates.

PS de Alexandre Almeida  
procura vitória esmagadora
PESO. A presença de António Costa terá sido o ponto alto da campanha do Partido Socialista de Paredes na campanha às 
Autárquicas. A vinda ao distrito do Porto do secretário-geral do PS e Primeiro-Ministro marcou a reta final desta corrida. 
Alexandre Almeida corre, assim, em busca de um segundo mandato onde pretende cimentar a liderança socialista na autarquia.
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C
om a campanha a 
terminar hoje, a 
coligação PSD/

CDS afirma que o candidato 
do PS e atual presidente de 
Câmara “mais não fez que 
hipotecar o futuro do conce-
lho com a sua péssima gestão 
autárquica. Em quatro anos 
nada fez. E, por isso, os pare-
denses, independentemente 
das suas cores partidárias, 
dizem confiar no programa 
apresentado pelo PSD/CDS. 
A mobilização das popula-
ções em todas as freguesias 
ultrapassou, de longe, as 
nossas expectativas”, refere 
Ricardo Sousa, candidato a 
edil da Câmara de Paredes.

Ainda segundo o candida-
to da coligação, “em quatro 
anos Alexandre Almeida não 
entregou uma habitação so-
cial, mas agora pretende 
construir meia dúzia a 150 
mil euros cada, valor muito 
superior ao praticado no 
mercado”.

Segundo Ricardo Sousa, 
sobre este assunto, na cam-
panha “em Baltar, Parada, 
Sobreira e até em Recarei 
era notória a revolta dos ha-
bitantes no que concerne à 
instalação de uma fábrica de 
tratamento de lixo que, a tro-
co de 18 milhões de euros, 
Alexandre Almeida preten-
de arrecadar. Se é assim tão 
bom investimento, qual a ra-
zão porque os outros conce-
lhos o ‘ofereceram’ a Pare-
des? Quem ganha com estes 
negócios ruinosos?”, ques-
tiona Ricardo Sousa.

Já no que concerne à te-
mática BeWater Ricardo 
Sousa deixou-a bem eviden-
te na agenda desta campa-
nha eleitoral. “Os pareden-
ses ficaram agora a saber 
verdadeiramente do escan-
daloso ‘negócio’ com esta 
empresa de água”. Vejamos: 
A BeWater, a manter o nível 
de resultados dos últimos 
anos iria, ao fim dos 15 anos 
que faltam para terminar a 

concessão, obter um lucro 
total de cerca de 4 milhões 
de euros. Alexandre Almeida 
quer rescindir o contrato e 
prepara-se para pagar uma 
indemnização, dando de 
avanço quase 23 milhões. 
Logo à partida ficava a ga-
nhar 19 milhões. Mas como 
não chega, Alexandre Almei-
da prepara-se para desem-
bolsar mais umas largas de-
zenas de milhões de euros, 
hipotecando assim o conce-
lho de Paredes por mais de 
uma década de anos”, referiu 
Ricardo Sousa em todos os 
comícios que participou.

“MAIS DÍVIDA 
SEM OBRA”
Ainda na campanha que 

hoje irá terminar, a coligação 
Primeiro as Pessoas refere: 
“Alexandre Almeida queixa-

va-se dos 50 milhões de divi-
da que herdou. Mas existia 
obra. Agora vai acabar o 
mandato com 65 milhões de 
divida, 130 milhões de passi-
vo e praticamente sem obra. 
Isto a cobrar impostos muni-
cipais como nunca, pois mes-
mo com a pandemia, os im-
postos municipais aumenta-
ram neste mandato e com 
prazos de pagamento a for-

necedores completamente 
descontrolados. Em 4 anos 
teve cerca de 200 milhões ao 
seu dispor!”

Ricardo Sousa acrescen-
ta: “É, por tudo isto, que mui-
tos socialistas estão descon-
tentes com Alexandre Al-
meida. E como Paredes está 
acima do PS não votam em 
Alexandre Almeida”. 

Tema igualmente trazido 

a discussão na campanha foi 
a gestão da pandemia por 
parte do Executivo camará-
rio. Para Ricardo Sousa “os 
paredenses sentiram ainda o 
abandono de Alexandre Al-
meida durante a pandemia. 
Contrariamente aos municí-
pios vizinhos que apoiaram 
as famílias e empresas du-
rante aquele flagelo em mi-
lhões – o PSD Paredes pro-
pôs no mínimo 5 milhões pa-
ra esta causa -, Alexandre 
Almeida disponibilizou ape-
nas 200 mil euros – pouco 
mais de 2 euros por cada pes-
soa”. O candidato da coliga-
ção sublinha: ““Isto é brincar 
com a população. E por isso a 
população nunca esquece a 
quem a trata mal. E não es-
quece também que Alexan-
dre Almeida mandou execu-
tar com multas as pessoas 

que em dificuldades, em ple-
na pandemia, não consegui-
ram pagar taxas como a do 
l i x o  o u  a s  r e f e i ç õ e s 
escolares”. 

A coligação PSD/CDS ga-
rantiu, na campanha, que as 
prioridades em caso de vitó-
ria nas eleições de domingo 
“passam pela recuperação 
da economia do concelho na 
pós-pandemia, e irá promo-
ver medidas de atração do 
investimento que permitam 
a criação de emprego e a fi-
xação dos paredenses no 
concelho, nomeadamente os 
jovens, desenvolvendo me-
didas de apoio à natalidade e 
apostando na habitação a 
custos controlados, sem 
nunca esquecer o apoio aos 
mais desfavorecidos que são 
os que mais sofrem com as 
crises”.

PSD/CDS aposta na  
vitória autárquica no domingo
ELEIÇÕES. A Coligação PSD/CDS, Primeiro as Pessoas, candidata à Câmara de Paredes, diz não ter dúvidas sobre a vitória 
que irá obter no próximo domingo. Esta afirmação, na opinião destas duas forças políticas, está assente na elevada recetivi-
dade por parte dos paredenses.
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Á
lvaro Pinto rece-
beu na campanha 
o apoio do líder do 

PCP (Partido Comunista Por-
tuguês) Jerónimo de Sousa. 
Numa ação de campanha a 
presença do líder partidário 
veio dar o elam que a CDU 
precisava para o resto da 
campanha e tentar chegar a 
um resultado histórico no 
concelho, com a eleição de 
um vereador.

Álvaro Pinto acredita que 
domingo os paredenses irão 
premiar o trabalho desenvol-
vido pela CDU ao longo da 
campanha.

Em declarações ao jornal 
O Progresso de Paredes, o 
cabeça-de lista da CDU à Câ-
mara Municipal faz um balan-
ço positivo da campanha, su-
blinhando que acredita na 
sua eleição para vereador, a 
grande vitória da coligação, 
conforme o próprio tinha dito 
em entrevista ao jornal O 
Progresso de Paredes.

“Faço um balanço positivo 
da nossa campanha, e as opi-
niões que nos foram chegan-
do nas nossas ações foram 
muito favoráveis, quer por 
parte da população quer por 

parte de muitos trabalhado-
res que se reveem nas nossas 
propostas para o Concelho”, 
começou por referir Álvaro 
Pinto, sublinhando que “isso 

vem dar um ânimo extra”, o 
que leva a candidatura da 
CDU a acreditar num resul-
tado muito positivo no próxi-
mo domingo.

Álvaro Pinto acredita que 
apesar das dificuldades os pa-
redenses vão dar o seu apoio 
ao projeto político da CDU e 
irá conseguir a sua eleição co-

mo vereador da Câmara Mu-
nicipal de Paredes.

“Estamos cientes das di-
ficuldades, mas trabalha-
mos muito nesta campanha 

para podermos passar a 
nossa mensagem, por isso 
estamos convictos que po-
deremos vir a ter um grande 
resultado e alcançar a nossa 
meta, que é eleger um ve-
reador”. Álvaro Pinto afirma 
convictamente: “Acredito 
que vamos alcançar esse re-
s u l t a d o”,  s u b l i n h a n d o : 
“Acredito que o trabalho fei-
to foi bom nesta campanha 
e, agora, é aguardar para 
que a nossa mensagem te-
nha chegado e possamos 
então ter esse resultado 
que esperamos, a eleição de 
um vereador”.

Álvaro Pinto garante em 
declarações ao jornal O Pro-
gresso de Paredes que em 
caso de eleição poderão exis-
tir, pontualmente acordos, 
nomeadamente com Alexan-
dre Almeida e o PS se este 
vier a vencer as eleições: “Se 
conseguirmos esse lugar de 
vereador, e se Alexandre Al-
meida vencer as eleições, é 
com ele que trabalharemos. 
Estaremos sempre disponí-
veis para trabalhar em prol 
do concelho e dos pareden-
ses. A nossa luta é a de fazer o 
melhor por todos”.

CDU acredita que vai  
eleger Álvaro Pinto como vereador

João Ferreira, do Bloco 
de Esquerda afirmou ao jor-
nal O Progresso de Paredes 
que a campanha dos blo-
quistas conseguiu chegar à 
população e a mensagem 
que trouxeram a debate 
nestas eleições autárquicas 
terá uma resposta positiva 
no próximo domingo.

O candidato do Bloco 
acredita que nos primeiros 
votantes e numa fixa etária 
mais jovem, o partido irá 
conseguir apoio. João Fer-
reira sublinhou que foi uma 
campanha forte e que per-
mitiu dar a conhecer à po-
pulação a presença do Blo-
co de Esquerda no concelho 

de Paredes. Para o mais jo-
vem candidato nestas elei-
ções autárquicas de Pare-
des,  “foi  uma campanha 
muito positiva do Bloco, 
pois estivemos no terreno, 
falamos com as pessoas e 
apresentamos as ideias e os 
projetos que trazemos ao 
debate autárquico para o 
nosso concelho”.

Segundo João Ferreira, e 
quando questionado se, tal 
como a nível nacional,  o 
Bloco pretende ganhar a 
confiança de quem vota pe-
la primeira vez, e igualmen-
te na juventude, responde 
de forma lacónica: “Acho 
que a juventude de Paredes 

percebeu a nossa mensa-
gem, percebeu que esta-
mos presentes na luta por 
um concelho melhor e com 
mais qualidade, pelo que, 
acredito que a juventude 
paredense irá dia 26 dar es-
se voto de confiança à can-
d i d a t u r a  d o  B l o c o  d e 
Esquerda”.

Já no que diz respeito a 
um eventual resultado po-
sitivo nas eleições de do-
mingo próximo, nomeada-
mente com uma possível 
e l e i ç ã o  p a ra  v e r e a d o r, 
João Ferreira sublinha: “Is-
so não conseguimos adivi-
nhar, mas o que posso ga-
rantir  é  que o Bloco fez 

Bloco de Esquerda  
espera conquistar juventude

uma excelente campanha e 
cumprimos com os nossos 
objetivos a esse nível, que 

era mostrar a toda a popu-
lação que estamos presen-
tes, que temos ideias e pro-

jetos para um concelho de 
P a r e d e s  m e l h o r  n o 
futuro”.
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A 
campanha eleito-
ral termina esta 
sexta-feira e de-

pois, no domingo, é dia de os 
paredenses irem às urnas 
escolher os próximos elen-
cos camarários quer nas As-
sembleias de Freguesia, As-
sembleia Municipal e Câma-
ra Municipal.

Em Paredes o Movimento 
Independente Juntos Por 
Paredes entrou nesta corri-
da autárquica com o cabeça-
-de-lista Manuel Pinho.

Assumindo, desde cedo, 
uma candidatura “vencedo-
ra e de verdadeira cidada-
nia”, como várias vezes refe-
riu, entra para domingo com 
elevadas expetativas. Ma-
nuel Pinho acredita que será 
vencedor das eleições e, em 
declarações ao jornal O Pro-
gresso de Paredes afirma 
que o seu movimento, a sua 
equipa “é a verdadeira alter-
nativa para um concelho de 
Paredes de futuro e com pro-
jetos sustentados”.

O candidato refere mes-
mo que “numa campanha 
desigual, pois não temos os 
meios e o poder financeiro 
dos partidos, conseguimos, 
ainda assim, passar a nossa 
mensagem e estar perto da 
população”.

Manuel  Pinho refere 
mesmo que “cada pessoa 
que recebe a nossa mensa-
gem é, para nós, uma grande 
vitória”. E falando em vitória, 
Manuel Pinho refere que nos 
debates não teve dúvidas: foi 
ele o vencedor.

“Fomos aos debates com 
todos os partidos e acredi-
to que os paredenses que 
viram esses mesmos deba-
tes sabem que nós os ven-
cemos, que nós fomos os 
únicos que apresentamos, 
verdadeiramente, um pro-

jeto de cidadania e de futu-
ro para o concelho de Pare-
des. Tanto assim é que nem 
os partidos que concorrem 
connosco a estas eleições 
colocaram nas suas páginas 
oficias qualquer debate pa-
ra os paredenses verem. 

Vencemos esses debates e 
acredito que venceremos 
domingo as eleições”.

O candidato do Movi-
mento Juntos Por Paredes 
assinala ainda que “os parti-
dos que concorrem connos-
co a estas eleições replica-
ram, uns mais outros me-
nos, os nossos programas, 
as nossas ideias”. Manuel 
Pinho sublinha que são três 
os grandes eixos de atuação 
que pretende implementar 
em Paredes: “No nosso pro-
grama temos três pilares 
essenciais no desenvolvi-
mento do futuro do nosso 
concelho, a coesão econó-
mica e social, o ambiente e a 
mobilidade”.

O candidato indepen-
dente refere ainda que esta 
foi “uma campanha espe-
cial. Uma equipa grandiosa 
onde mostramos que temos 
um projeto com futuro. Sin-
to que sou o melhor candi-
dato a presidente de Câma-

ra e que os paredenses vão 
votar em mim e no nosso 
projeto”. Manuel Pinho su-
blinha ainda: “Acredito que 
a Cecília Mendes, que foi 
uma excelente escolha, se-
rá a próxima presidente da 
Assembleia Municipal. Tem 
sido uma grande surpresa 
para todos os paredenses, 
pela sua força e energia. 
Conseguimos mostrar que 
é possível com  cidadania 
sermos capazes de fazer 
melhor. Temos uma exce-
lente equipa para a verea-
ção e para a Assembleia 
Municipal”.

Manuel Pinho refere ain-
da que hoje “o culminar da 
campanha é no Centro Esco-
lar de Bitarães, onde tere-
mos uma grande surpresa 
para todos”.

A fechar, o candidato in-
dependente afirmou: “Va-
mos fazer história no conce-
lho, vamos ter uma nova 
etapa em Paredes”.

Juntos Por Paredes  
acredita numa vitória histórica
INDEPENDESTES. No mapa autárquico nacional a expressão independentes tem vindo a crescer e em Paredes o Juntos Por 
Paredes surge como uma alternativa na corrida autárquica que termina este domingo. Manuel Pinho está confiante em fazer 
história e assume-se, em declarações ao jornal O Progresso de Paredes, como “alternativa ao atual Executivo”.

PUB
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O 
Rebordosa AC 
entrou com o gás 
todo no campeo-

nato de Elite da AF Porto, 
com três vitórias em outros 
tantos jogos. O técnico Arlin-
do Gomes quer a sua equipa 
focada no trabalho diário e na 
velha máxima de ir jogo a jogo 
para no final fazer as contas. 
Mas não está posta de parte 
qualquer coisa mais do que a 
simples manutenção… 

A competição já está em 
andamento, qual a primeira 
análise ao seu grupo de 
trabalho?

Estou satisfeito com o gru-
po de trabalho. Fizemos algu-
ma reformulação e os jogado-
res que pretendíamos era 
para colocarmos alguma ex-
periência e alguma irreverên-
cia de forma a colmatar algu-
mas das nossas fragilidades 
em relação ao ano anterior. 
Conseguimos reforçar o gru-
po e estamos satisfeitos com 
a resposta que o grupo de tra-
balho tem dado.

O início de campeonato 
está a ser o pretendido?

O início de campeonato 
está a ser bom. Três jogos, 
três vitórias. O grupo tem 
correspondido às expetati-
vas criadas. Tivemos dois jo-

gos difíceis fora de portas. Na 
jornada inaugural, logo no 
Marco de Canavezes, com 
um grande grau de dificulda-
de, pois é uma equipa que 
pretende andar nos primei-
ros lugares, aí vencemos com 
alguma naturalidade. Em ca-
sa com o Felgueiras, pareceu 
uma equipa frágil, um encon-
tro sem história e formos do-
minadores. Neste último jogo 
em Eiriz, com grau de dificul-
dade elevado, pois eles ti-
nham subido de divisão e vi-
nham com grande dose de 
confiança e entusiasmo. De-
ram réplica na primeira parte, 
e depois no segundo tempo 
fizemos algumas alterações e 

melhoramos o nosso jogo e 
acabamos por vencer com al-
guma justiça.

Qual o grande objetivo 
para esta temporada?

Passa essencialmente por 
ir vencendo jogo a jogo. Pare-
ce um bocado redundante, 
mas o facto é que fomos a 
equipa que mais pontos fez, 
aliás mais 8 pontos, que a for-
mação que subiu de divisão. 
Quando assim é temos, que ir 
ganhando jogo a jogo e, con-
soante a AF Porto decidir o 
formato final… logo iremos 
ver se é suficiente ou não, pa-
ra conseguir algo mais do que 
ficar na mesma divisão.

O campeonato este ano 
está diferente e será mais 
difícil atingir a subida de di-
visão a qualquer equipa. 
Que lhe apraz dizer sobre 
este novo formato competi-
tivo da AF Porto?

O campeonato está, efeti-
vamente, diferente. Vai ser 
um quadro competitivo dife-
rente, vai ser mais difícil. Este 
ano, de 10 equipas só vão pas-
sar duas e, depois ainda vai 
haver um conjunto de jogos 
com 8 equipas e só sobe mes-
mo o primeiro. Ou seja, va-
mos ter que vencer duas ve-
zes se, efetivamente quiser-
mos aspirar a algo mais que 
não seja a manutenção.

O regresso do público 
aos campos de futebol é 
uma boa novidade. Como foi 
jogar sem a presença dos 
adeptos?

Foi muito complicado jo-
gar sem público. Pareciam 
jogos treino a sério, mas 
adaptamo-nos, fizemos um 
bom campeonato o ano pas-
sado, na minha perspetiva 
até muito bom. Acabamos 
por perder um jogo numa 
fase em que já não conta-
vam os pontos, pois tínha-
mos conseguido acesso à 
fase de subida. Fomos elimi-
nados nos penalties, num 
bom jogo que fizemos com o 
Gondomar e não consegui-

mos levar avante o objetivo 
inicial. 

E agora, acredita que o 
público será o fator extra 
para que a equipa atinja os 
objetivos?

Acredito que a presença 
de público possa ser, efetiva-
mente um motivo extra para 
que possamos conseguir os 
resultados e bons jogos.

Que mensagem gostaria 
d e  p a s s a r  à  m a s s a 
associativa?

Apoiem e acreditem na 
equipa, no grupo de trabalho 
e na direção que tem feito tu-
do para que o clube consiga 
atingir os seus intentos, e es-
ses são vencer jogo a jogo. Se 
estiverem lá para nos apoiar, 
os jogadores vão sentir-se 
mais acarinhados e apoiados. 
Iremos dar muitas alegrias, 
vencer muitos jogos e no fim 
faremos as contas.

Arlindo Gomes quer Rebordosa  
a disputar jogo a jogo
REBORDOSA. O Rebordosa AC esteve muito perto, o ano passado, de conseguir uma época de sonho, mas a queda nas gran-
des penalidades, diante o Gondomar, acabou por ver a formação orientada por Arlindo Gomes ficar pelo caminho. Este ano o 
objetivo é ir jogo a jogo e esperar pelo que a AF Porto irá definir no restante da competição.

PUB

Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €
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O 
campeonato de 
Elite da AF Porto 
já está em anda-

mento e à entrada para a jorna-
da 4 da competição, a forma-
ção do Aliados de Lordelo divi-
de o primeiro lugar com os 
rivais Rebordosa AC e o Frea-
munde, numa série que se 
apresenta, talvez, como a mais 
competitiva e equilibrada.

Num ano em que apenas 
irão ser promovidos dois clu-
bes de cada série (são 4 no total 
de séries) para uma fase final 
que levará, apenas e só, uma 
equipa da maior associação de 
futebol do país para os cam-
peonatos profissionais.

Armando Santos não gosta 
deste formato, mas, ainda as-
sim, acredita que o plantel que 
tem à sua disposição poderá 
dar cartas.

A competição já está em 
andamento, qual a primeira 
análise ao seu grupo de 
trabalho?

A primeira impressão da 
minha equipa é que está em 
formação, mas que ainda tem 
muito para mostrar. Começa-
mos agora a definir os proces-
sos, mas com muita ambição e 
coragem. Esta é uma equipa 
muito jovem e que está deter-
minada num objetivo.

O início de campeonato 
está a ser o pretendido?

Era o já esperávamos. Que-
ríamos entrar forte na compe-
tição. Não podíamos facilitar 
neste início de competição e é 
isso que temos feito. Uma en-
trada forte para estarmos no 
topo da classificação.

Qual o grande objetivo pa-
ra esta temporada?

O nosso objetivo claro pas-
sa nesta primeira fase pelos 
dois primeiros lugares para ir à 
próxima fase e lutar pela subi-
da de divisão.

O campeonato este ano 
está diferente e será mais di-

fícil atingir a subida de divi-
são a qualquer equipa. Que 
lhe apraz dizer sobre este no-
vo formato competitivo da 
AF Porto?

É muito mau este novo for-
mato. Não agrada a ninguém… 
De 45 equipas subir apenas 
uma!! Não é bom. Numa série 
vai haver muito equilíbrio e 
noutras séries vai haver dese-
quilíbrio. Não gosto deste for-
mato, mas é o que temos e é 
com isto que temos que jogar. 
Não vamos olhar para o forma-
to mas sim para as equipas que 
formos defrontando.

O regresso do público aos 
campos de futebol é uma boa 
novidade. Como foi jogar sem 
a presença dos adeptos?

O regresso dos adeptos ao 
estádio era fundamental. Isso 
agrada muito e motiva, ainda 
mais com uma massa associati-
va como a que temos no Alia-

dos de Lordelo. Em relação a 
jogar sem adeptos parece um 
jogo treino, não é bom para 
ninguém.

E agora, acredita que será 
o fator extra para que a equi-
pa atinja os objetivos?

A nossa motivação aumen-
ta ainda mais, mas claro que 
com os bons resultados vai ha-
ver ainda mais motivação e es-
ses bons resultados irão fazer 
com que a nossa massa asso-
ciativa compareça em maior 
número e claro, ajudam-nos 
muito.

Que mensagem gostaria de 
passar à massa associativa?

A mensagem de todo o 
plantel e equipa técnica é que 
apoiem o clube, que apoiem os 
jogadores que estão motiva-
dos e focados no objetivo. É um 
plantel que merece, trabalha-
dor, com muito caráter.

Aliados de Lordelo  
aposta forte para ir à fase final
AMBIÇÃO. Esta é a palavra de ordem do Aliados de Lordelo para o campeonato mais importante da AF Porto e num ano em 
que tudo mudou. Armando Santos, treinador da formação lordelense não gosta do novo formato, mas acredita que o seu 
plantel poderá dar muitas alegrias aos adeptos do Aliados.
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A 
época do USC Pa-
redes já está em 
andamento com a 

equipa orientada por Eurico 
Couto a vencer dois jogos e a 
alcançar um empate.

No Campeonato de Por-
tugal a formação paredense 
ficou na Série B e, apesar de 
Eurico Couto afirmar que a 
manutenção é o objetivo 
principal, a formação do USC 
Paredes poderá, olhando aos 
adversários, aspirar a algo 
mais e conseguir introme-
ter-se na luta pelos lugares 
de acesso à fase final de subi-
da à Liga 3.

Para já a formação do 
USC Paredes entrou bem na 
competição e venceu o seu 
jogo caseiro (de estreia na 
prova) perante o FC Santa 
Marta por 2-0 e empatou em 
casa do Tirsense a zero go-
los. Já na Taça de Portugal a 
formação paredense, que na 
última edição caiu ante o SL 
Benfica, passou a primeira 
eliminatória ao vencer em 
Vila Nova de Gaia o FC Pe-
droso (representante da AF 
Porto) por 2-0. OP próximo 
encontro do USC Paredes na 
prova rainha é já no sábado 
com uma visita ao Alentejo 
para defrontar o Estrela de 
Vendas Novas.

Olhando a este arranque, 

a equipa paredense segue 
invicta e também ainda não 
sofreu golos, tendo um saldo 
de quatro tentos apontados.

“MANUTENÇÃO 
É O PRIMEIRO 
OBJETIVO”
E com a temporada já em 

pleno andamento, Eurico 
Couto refere que há dificul-
dades a enfrentar mas o gru-
po está único para dar a res-

posta necessária: “A nossa 
orientação é sempre na ne-
cessidade de perceção da 
dificuldade e exigência da 
época e, nesse sentido, te-
mos muita convicção e von-
tade de trabalhar bem e me-
lhorar é esse o pensamento 
do grupo de trabalho”.

Em relação à época tran-
sata a presença de público na 
bancada vem colocar mais 
ânimo nos jogadores, que 

passam a sentir o apoio dos 
seus adeptos. Para o técnico 
do USC Paredes, todos os in-
tervenientes já sentiam falta 
dessa atmosfera e do apoio 
dos seus: “Os clubes, os joga-
dores e a sociedade necessi-
tavam de voltar a uma vida o 
mais normal possível e, nes-
se sentido, o entusiasmo do 
regresso do público alimenta 
m a i s  a  v o n t a d e  d e 
competir”. 

Quanto ao plantel que 
tem ao seu dispor, Eurico 
Couto garante: “Estamos sa-
tisfeito com o empenho do 
grupo, mas ainda à procura 
de melhorar a sua competiti-
vidade e qualidade com mais 
um ou outro elemento den-
tro do nosso contexto”.

Quanto aos objetivos 
desportivos para a tempora-
da, o técnico paredense afir-
ma: “O nosso objetivo princi-

pal é a manutenção. A nossa 
intenção é melhorar o regis-
to do ano anterior, como te-
mos feito todos os anos, e 
atacar a melhor posição pos-
sível. Se queremos crescer, 
temos de ambicionar e so-
nhar com algo mais, não es-
quecendo o objetivo primá-
rio, o crescimento sustenta-
do e a revolução do clube em 
toda a sua estrutura”. 

Quanto à Taça de Portu-
gal, a equipa do USC Pare-
des, que o ano passado ape-
nas caiu aos pés do SL Benfi-
ca, Eurico Gomes refere que 
a equipa quer ir o mais longe 
possível: “A taça é uma opor-
tunidade única de valoriza-
ção individual e coletiva, 
quanto mais longe melhor 
para todos e para o clube, es-
se é o nosso espírito”.

A finalizar, Eurico Couto 
deixa uma mensagem de 
apoio e união aos adeptos do 
USC Paredes: “Um ano e 
meio extremamente difícil 
para todos nós, quero, por 
isso, apelar à união no apoio 
e incentivo ao clube”. O USC 
Paredes irá jogar amanhã em 
casa do Estrela de Vendas 
Novas, a contar para a Taça 
de Portugal, regressando ao 
campeonato no dia 3 de Ou-
tubro diante do AR São Mar-
tinho em casa.

Eurico Couto: 
“Manutenção é o primeiro objetivo”
USC PAREDES. O Campeonato de Portugal já começou e o USC Paredes segue invicto com uma vitória caseia e um empate 
fora. Na Taça de Portugal a equipa paredense joga amanhã o seu futuro diante dos alentejanos do Estrela de Vendas Novas. 
Eurico Couto aponta a manutenção como o primeiro objetivo da formação paredense.
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A bola já rola em todas as 
divisões da AF Porto e as 
equipas de Paredes, à exce-
ção do Lusos DB SAD já es-
tão em competição. Lordelo 
e Rebordosa na elite apos-
tam numa possível subida, ao 
passo que nas divisões infe-
riores será jogo a jogo nos 
campeonatos respetivos. 
Fim-de-semana passado 
houve dérbi com o Sobrei-

rense a vencer o Parada.  O 
Aliança de Gandra, orienta-
do por Juvenal Brandão não 
jogou este fim-de-semana o 
encontro relativo à 3ª jorna-
da, ficando o jogo caseiro 
com o Gens adiado para o dia 
6 de Outubro.

Na Elite, as equipas do 
Concelho, Rebordosa AC e 
Aliados de Lordelo somaram 
mais dois triunfos e seguem 

na liderança a par do Frea-
munde com 9 pontos.

Este fim-de-semana o 
Gandra desloca-se a Sobra-
do, ao passo que o Aliados de 
Lordelo irá defrontar fora de 
portas o Felgueiras B e o Re-
b o r d o s a  A C  r e c e b e  o 
Lousada.

Já na Divisão de Honra, o 
Nun’Alvares foi a Santo Tirso 
e perdeu no terreno do Roriz 

por claros 3-1. A formação 
do Nun’Alvares ao cabo de 
dois jogos está a meio da ta-
bela e joga amanhã em casa 
d i a n t e  d o  E s t r e l a s  d e 
Fânzeres.

Já na 1ª Divisão, na série 1 
o Baltar fez a sua estreia com 
um nulo caseiro diante do Al-
deia Nova, mesmo resultado 
do Vandoma em casa com o 
Campo. No dérbi entre So-

breirense e Parada a equipa 
da casa foi mais forte e ven-
ceu por 2-1.

Na série 2 o Sobrosa tam-
bém entrou a perder, 2-1 no 
t e r r e n o  d o  Vá r z e a  d o 
Douro.

Amanhã na série 1 o So-
breirense irá jogar no Lusita-
nos de Santa Cruz, o Parada 
recebe o Desportivo das 
Aves, o Baltar joga em Gaia 

diante do Torrão e o Vando-
ma desloca-se ao terreno do 
Águas Santas.

Na série 2 o Sobrosa rece-
be amanhã o Lixa B.

Finalmente na 2ª divisão 
da AF Porto o Lusos DB ain-
da não jogou ao passo que o 
Cête teve um triunfo fora de 
portas por 2-0 ante o Brazão. 
Amanhã o Cête recebe a 
equipa do Pienses.

Resultados para todos os gostos na AF Porto

O 
Campeonato es-
tá em andamen-
to e  o  Gandra 

tem um jogo em atraso. Ape-
sar da manutenção ser o ob-
jetivo principal da formação 
gandarense, Juvenal Bran-
dão queria ter mais do que os 
dois pontos averbados em 
outros tantos jogos.

Do grupo de trabalho elo-
gia a qualidade e ambição 
num clube que este ano fes-
teja 75º aniversário e tem 
um plantel que quer ficar na 
história.

Na primeira fase da prova 
o objetivo está definido ficar 
nos primeiros cinco lugares 
da série 3.

A competição já está em 
andamento, qual a primeira 
análise ao seu grupo de 
trabalho?

Um grupo equilibrado, de 
qualidade individual e ambi-
ção. Um grupo que quer dei-
xar marca no clube precisa-
mente no ano em que o Gan-
d r a  c u m p r e  o  7 5 º 
aniversário. 

O início de campeonato 
está a ser o pretendido?

Do ponto de vista do pla-
neamento, da organização e 
do trabalho, sim. Da progres-
são no processo de jogo tam-
bém. Nos resultados não. 

Temos 2 pontos em 2 jogos e 
queríamos mais. E penso que 
produzimos para termos 
mais. Mas o futebol é assim. 
Resta-nos seguir a caminha-
da porque o futuro será riso-
nho. Ninguém ganhará os jo-
gos todos, é preciso é muito 
equilíbrio emocional e sen-
satez nos momentos menos 

bons. O campeonato vai ser 
muito renhido e quem for 
m a i s  l ú c i d o  a t i n g i rá  o s 
objetivos.

Qual o grande objetivo 
para esta temporada?

Quando a Direção me 
convidou para continuar no 
clube aceitei o desafio de lu-

tar pelos 5 primeiros lugares, 
quando na altura o campeo-
nato seria disputado por 2 
séries de 20 equipas cada. 
Entretanto houve alterações 
e o campeonato é em 4 séries 
de 10 equipas e apuram-se 
as 2 primeiras de cada série 
para disputar a subida de di-
visão. Nunca mais reformu-

lamos objetivos. A mim não 
me precisam de pedir nada. 
Eu e os meus jogadores va-
mos para todos os jogos para 
ganhar.

O campeonato este ano 
está diferente e será mais 
difícil atingir a subida de di-
visão a qualquer equipa. 

Que lhe apraz dizer sobre 
este novo formato compe-
titivo da AF Porto?

Não concordo com este 
formato. Mas quem manda 
não quer saber a opinião dos 
t r e i n a d o r e s  n e m  d o s 
jogadores.

O regresso do público 
aos campos de futebol é 
uma boa novidade. Como 
foi jogar sem a presença dos 
adeptos?

Foi diferente. O futebol 
sem adeptos não faz sentido. 
Quantos mais melhor. Todos 
queremos jogar em estádios 
cheios.

E agora, acredita que se-
rá o fator extra para que a 
equipa atinja os objetivos?

É mais um fator sem dúvi-
da. Mas é para nós e é para os 
adversários.

Que mensagem gostaria 
d e  p a s s a r  à  m a s s a 
associativa?

Para se envolverem no 
clube, para continuarem a 
apoiar efusivamente como 
têm feito, porque estou cer-
to que este grupo será capaz 
de atingir coisas que os vai 
orgulhar. Daremos o máximo 
por eles, nem sempre jogare-
mos de forma vistosa certa-
m e n t e ,  m a s  n ã o  f a l t a rá 
empenho

Aliança de Gandra  
queria mais no arranque
QUALIDADE. O técnico do Aliança de Gandra acredita que a sua equipa tem qualidade, pelo que não está satisfeito com o ar-
ranque de campeonato produzido até ao momento. Para Juvenal Brandão a AF Porto não quer saber da opinião quer de joga-
dores quer de treinadores e vai fazendo alterações que ninguém gosta ou compreende.
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O 
Tirsense, a jo-
gar em casa, es-
teve por cima 

do jogo e logo aos 3 minutos 
chegou a introduzir a bola 
no fundo da baliza pareden-
se, mas o avançado Júlio Al-
ves estava deslocado e aca-
bou por ser anulado o tento 
dos jesuítas.

A equipa de Santo Tirso 
esteve sempre por cima do 
jogo e foi encostando a 
equipa do USC Paredes ao 
seu meio campo defensivo.

Eurico Couto foi ajus-
tando os movimentos de-
fensivos da equipa e o Pare-
des conseguiu ir sustendo 
as investidas tirsenses.

Com o tempo a passar o 
USC Paredes foi soltando a 
equipa e começou a jogar no 
meio campo defensivo do 
Tirsense e conseguiu, na 
parte final do primeiro tem-
po equilibrar a partida, 
criando inclusive algumas 
dificuldades aos pupilos de 
Leandro Pires.

No reatamento o Tirsen-
se voltou a entrar forte e 
quase fazia golo, com João 
Martins isolado na cara de 
Marco a rematar para fora 
quando já se festejava golo 
nas bancadas do velhinho 
Abel Alves de Figueiredo.

A segunda parte foi de 
domínio absoluto do Tir-
sense que foi criando situa-
ções difíceis para o último 
reduto do USC Paredes, 
contudo a falta de eficácia 
dos jesuítas acabou por be-

neficiar o Paredes, que, a 
espaços, tentou jogar no 
erro do adversário para 
criar algumas situações de 
contra-ataque. No final o 
nulo acaba por premiar a 
eficácia defensiva dos pupi-
los de Eurico Couto e pena-
lizar a displicência ofensiva 
do FC Tirsense. O Paredes 
volta a jogar amanhã, no 
Alentejo, diante do Estrela 
de Vendas Novas em jogo a 
contar para a 3ª eliminató-
ria da Taça de Portugal.

Tirsense dominou  
mas o Paredes conseguiu 
segurar empate

O Aliados de Lordelo 
somou mais um triunfo 
na série 4 da Divisão de 
Elite da AF Porto e conti-
nua invicto neste início 
de campeonato.

Os pupilos de Arman-
do Santos ainda no pri-
meiro tempo já justifica-
vam a vantagem, mas a 
partida acabaria por che-
gar a tempo de intervalo 
com um nulo. No reabrir 
da partida Samuel have-
ria de desfazer a igualda-
de ainda dentro do pri-
meiro minuto e dar, des-
t a  f o r m a ,  j u s t i ç a  a o 
resultado.

A superioridade do 
Aliados nunca esteve 
em causa e a formação 
lordelense ainda pode-
ria ter marcado por mais 
ocasiões.  Com estes 
três pontos o Aliados 
s e g u e  e m  i g u a l d a d e 
pontual com o Rebordo-
sa AC e o Freamunde na 
liderança da série am-
bos com 9 pontos. Subli-
nhe-se que o Aliados de 
Lordelo ainda não so-
freu qualquer golo.

O Rebordosa AC se-
g u r o u  a  l i d e ra n ç a  ( a 
três) da série 4 da Elite 
da AF Porto num jogo 
que ficou apenas resol-
vido nos 10 minutos fi-

nais. A equipa orientada 
por Arlindo Gomes es-
teve quase sempre por 
cima do jogo e mostrou 
ao que vinha, contudo 
nunca conseguiu des-
feitear o nulo.

No segundo tempo a 
formação de Rebordosa 
continuou à procura do 
g o l o  q u e  l h e  d e s s e  a 
vantagem no marcador, 
contudo só nos 10 mi-
nutos finais a formação 
do concelho de Paredes 
haveria de chegar aos 
golos.

O  p r i m e i r o  s e r i a 
apontado por Pepe e o 
segundo, de grande pe-
nalidade, teria a assina-
tura de Luís Gonçalves.

Vitória justa do Re-
bordosa AC que conti-
nua a prova sem derro-
tas e é já o melhor ata-
q u e  d o  c a m p e o n a t o 
com 15 golos marcados 
em 3 jogos.

Aliados Lordelo 
somou mais um triunfo

10 minutos  
à Rebordosa

ALIADOS 1
APARECIDA O

Jogo no Estádio do Aliados, 
em Lordelo, 
Árbitro: Tiago Oliveira

ALIADOS LORDELO: Carlos, Clei-
ton (Hélder, 80’), Ricardo Costa, 
Filipe e João Moreira; Ibraima, 
Artur Pacheco (Nilton, 80’) e João 
Dias; Samuel (Eecion, 65’), Adjei e 
Jorginho.
Treinador: Armando Santos

APARECIDA: Nico; Anselmo, 
Toninho (Spark, 79’), Thomas 
e Reis; Samuel (Rafa, 60’), João 
André (Cardoso, 60’) e Busanda; 
Martins (Pedro Moreira, 46’), 
Parada e Celso.
Treinador: Ricardo Barros.

Ao intervalo: 0-0
Marcador: Samuel (46’)

TIRSENSE 0
PAREDES O

FC TIRSENSE: Bruno Pinto; Pedro 
Queirós (Timóteo, 77’), João Pedro, 
Tiago Valente e João Batista; Rui 
Coentrão, João Abreu (Lassana Mané, 
77’), Nuno Campos e Rogério (Nélson 
Monteiro, 65’); João Martins (Kiko, 90’) 
e Júlio Alves.
Treinador: Leandro Pires

USC PAREDES: Marco; Mabuza, 
Henrique, Amadeu e Chico (Ema, 70’); 
Tavares, Piquet (Joel, 80’), Ismael e 
Dany Choi (Breno, 70’); Andrezinho 
(Correia, 70’) e Nilo.
Treinador: Eurico Couto

Jogo no Estádio Abel Alves de Figue-
iredo, em Santo Tirso.
Árbitro: Hélder Gonçalves

ÁGUIAS DE EURIZ O
REBORDOSA 2

Jogo no 
Complexo Desportivo de Eiriz. 
Árbitro: Fábio Melo

ÁGUIAS DE EIRIZ: Celso; Nuno 
Monteiro, Telmo, Tiago e Pontes; 
Faneca, Vítor Leão, Brandão 
(Pedro Oliveira, 68’) e Leo (Dani, 
75’); Bruno Santos, Rateira (Tiago 
Leão, 75’).
Treinador: Carlos Santos

REBORDOSA AC: Ivo Soares; 
Pepe, Luís Gonçalves, Sousa e 
Ricardo Teixeira (Ba, 72’); Cardoso 
(Claúdio, 46’), Pipo (Luís Miguel, 
90’) e Miguel Silva; Leal (Migas, 
90’), Vilaça e Rui Filipe.
Treinador: Arlindo Gomes.

Ao intervalo: 0-0
Marcador: Pepe (80’), Luís 
Gonçalves (88’, gp).

O Vandoma entrou no 
Campeonato da 1ª Divisão 

Distrital, série 1, com um 
empate diante do Campo.

A formação Paredense 
fez um bom jogo e criou al-

gumas oportunidades pa-
ra desfazer o nulo. Numa 
partida muito bem dispu-
tada e com ambas as equi-

pas a jogarem futebol de 
ataque, o nulo acaba por 
não corresponder àquilo 
que se passou em campo, 
uma vez que quer o Vando-
ma quer o Campo tiveram 
ocasiões para festejar o 
golo. O empate acaba por 
se aceitar, pena ter sido 
um 0-0, quando, devido ao 
futebol apresentado por 
ambos os intervenientes, a 
divisão de pontos poderia 
ter acontecido com golos.

Também de sublinhar a 
presença de muitos adep-
tos, mais de 300 pessoas 
estiveram a assistir a este 
jogo entre o Vandoma e o 
Campo. 

Vandoma arrancou com um nulo
VANDOMA O
CAMPO 0

Jogo no Complexo Desportivo da Nora.
Árbitro: Tiago Ferreira

VANDOMA: Pisco; Afonso, Paulo, Ro-
cha e Miguel; Rui, Coelho (Nuno, 80’), 
Carneio e Telmo (Queirós, 65’); Pedro 
(Monteiro (65’); Rafa (Alex, 46’)
Treinador: Manel

CAMPO: Ricardo; Tiago, Campos, 
Serginho e Fabinho; Bruno silva (Tor-
res, 46’), Bruno Fonseca (Ramiro, 59’) e 
Dany (Duarte, 82’); Dani, Vieira e Rúben 
(Rúben II, 65’).
Treinador: Simões

André Neves  | colaborador

FOTOS FC TIRSENSE
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o passado dia 17 
ocorreu uma vigí-
lia no Largo Perei-

ra Inácio a favor da não cons-
trução da fábrica de bio resí-
duos na Vila de Baltar. O 
evento decorreu de forma or-

deira e com todos os cuidados 
devido à pandemia. O movi-
mento convidou todos os par-
tidos para comparecerem, 
bem como  todos os candida-
tos às Juntas de Freguesia e  à 
Câmara Municipal. A condi-

ção é que comparecessem a 
juntarem-se ao movimento 
sem símbolos brindes ou pro-
paganda, Compareceram vá-
rios partidos e muitos balta-
renses que se juntaram sob o 
lema: “ Não desistir de Baltar”.

    BALTAR

Vigília contra a fábrica do lixo

As obras de requalificação 
do centro de Baltar prosse-
guem de uma forma muito 
apressada, com os trabalha-
dores a trabalharem sábados 
e domingos para que a obra 
esteja visível no ato eleitoral 
que decorre no próximo dia 
26 de Setembro,  Tal aconte-
cimento causou espanto em 
muitos baltarenses que fize-

ram  questão de o demons-
trar nas redes sociais. A obra 
que vai custar mais de 500 
mil euros, tendo em conta as 
diversas indemnizações e ou-
tros investimentos que acar-
retou, é a grande aposta do 
atual executivo para tentar 
ganhar novamente a Junta de 
Freguesia e se possível com 
maioria absoluta. 

Desde ontem ( 23 de Se-
tembro ) e até ao próximo 
domingo, decorrerá  o II Tor-
neio de Baltar de Seniores 
Femininos no qual serão  
também efetuada a apresen-
tação das equipas dos Esca-
lões de Formação do clube. O 

torneio e a apresentação das 
equipas decorrerá nas insta-
lações da Escola Dniel Faria e 
é maid um momento despor-
tivo da responsabilidade do 
CAB Baltar, que tem feito um 
trabalho de realce pela 
modalidade. 

No passado  dia 10 de Se-
tembro, realizou-se o Con-
certo Falado - Guitarra, na 
Capela da Quintã, com dire-
ção cénica de Susana Oliveira 
e vídeo de Francisca Dores, 
que juntou o som da Guitarra 
de Daniel Lemos à voz do 
ator Fernando Soares, para 
dar a conhecer a lenda pare-
dense da Romaria a Santiago, 
reescrita por Jorge Palinhos.

A organização foi da Câ-
mara Municipal de Paredes e 
a conceção artística de  Astro 
Fingido. 

No passado dia 20 de Setembro, o Co-
légio Casa Mãe celebrou, com entusiasmo 
e emoção, os 33 anos de existência, bem 
como o aniversário da sua estimada e mui-
t o  a c a r i n h a d a  f u n d a d o r a ,  D .  L í d i a 
Coelho. 

Durante a manhã, os alunos dos vários 
ciclos de ensino cantaram os parabéns e 
ofereceram flores como símbolo de consi-
deração, respeito e gratidão. O Padre Da-
vid,  abençoou todos os alunos ao som da 
“Oração do Estudante”, de São Tomás de 
Aquino. 

Finalmente, o tradicional discurso da 
D. Lídia que recordou o sonho em que este 
colégio se envolve, trazendo à memória o 
poema de Sebastião da Gama e sublinhan-
do que a utopia  segue bem viva. 

Obras de Requalificação do Centro de Baltar 

Clube de Andebol de Baltar

II Torneio de Baltar 
de Seniores Femininos

Concerto Falado - Guitarra  na Capela da Quintã

Colégio Casa Mãe: 
33 anos ao serviço 
da educação
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I
niciaram-se na presen-
te semana, na freguesia 
de Cristelo, as festivi-

dades em Honra do Padroeiro 
da Freguesia, São Miguel Ar-
canjo. A situação que vivemos 
está a condicionar o modo ha-
bitual de organização da festa, 
no entanto, mantém-se as ce-
lebrações da eucaristia duran-
te a semana, embora com limi-
tação no número de pessoas. 

O momento alto acontecerá 
no dia 25 de setembro, no final 
da Missa Vespertina, em que o 
Padroeiro será colocado num 
carro que sairá da Igreja Paro-
quial e percorrerá as princi-
pais ruas da freguesia, regres-
sando à Igreja.  Nesse momen-
to 12 morteiros de fogo se 

farão ouvir, e em seguida a po-
pulação, a partir de suas casas 
(usando os kits de fogo de arti-
ficio que adquiriu junto da Co-
missão de Festas) fará dispa-
rar a sua caixa de fogo, para 
provocar um efeito de luz e 
som, nos vários pontos da fre-
guesia. Como estamos em 

tempo de pandemia, a procis-
são pelas ruas não se faz, es-
tando em alternativa a fregue-
sia decorada com bandeiras 
com a imagem de S. Miguel na 
casa dos paroquianos.  Contu-
do, será realizada no domingo 
de manhã (10:30h) a tradicio-
nal Missa Solene em Honra do 

Padroeiro. As festas vão-se 
adaptando aos novos tempos, 
de modo a evitar as aglomera-
ções, mas que o espirito e o 
entusiasmo dos cristãos se 
mantenha, e que nos corações 
e na mente, esteja gravada a 
F é  q u e  m o v e  o s  q u e 
acreditam. 

    CRISTELO

Cristelo festeja S. Miguel Arcanjo

CARLA 
NUNES

A 
Associação Huma-
nitária de Bombei-
ros Voluntários de 

Rebordosa, presidida por 
Abel Moreira, assinalou o seu 
43.º aniversário no passado 
dia 18 de setembro. 
A Direção e Comando do Cor-
po de Bombeiros preenche-
ram a manhã com o Hastear 
das Bandeiras, pelas 15 horas 
fizeram a romagem ao cemité-
rio em homenagem aos bom-
beiros,  sócios  e  amigos 
falecidos.
Seguiu-se com a receção dos 
convidados. A direção da As-
sociação humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa entregou um di-
ploma de Agradecimento es-
pecial à Câmara Municipal de 
Paredes, Junta de Freguesia 
de Rebordosa, e a diversas 
empresas e individualidades 
que têm ajudado a associação 
ao longo dos tempos.
A Fibromade, na pessoa da 
Ceo da empresa quebrou o 
protocolo para informar to-
dos os presentes que iria ofe-
recer uma ambulância de so-
corro aos Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa.
O Rev. Padre Ferdinando fez 
cerimónia da bênção do reno-
vado quartel e o Dr. Alexandre 
Almeida, Dra. Salomé Santos e 
Abel Moreira descerraram 
uma placa alusiva à Inaugura-
ção da Requalificação e Am-
pliação do Quartel.

Para além do edil Paredense, e 
de outros elementos da Câ-
mara e da Assembleia Munici-
pal, marcaram também pre-
sença, os autarcas da Junta de 
Freguesia de Rebordosa, Jun-
ta de Freguesia de Astromil, 
Junta de Freguesia de Duas 
Igrejas e da Junta de Freguesia 
de Vilela, assim como elemen-
tos do elenco diretivo da cor-
poração, presidido por Abel 
Moreira, comandantes hono-
rários, o comandante opera-
cional distrital do CODIS Por-
to, representante da Federa-
ção de Bombeiros do Porto e 
da Liga de Bombeiros, entre 
outras entidades e dirigentes 
associativos locais.

ESTABILIDADE PARA 
MELHOR RESPOSTA
Seguiu-se a entrega de Distin-
ções Honorificas, Condecora-
ções e Promoções a diversos 
bombeiros(as). O recente em-
possado 2º. Comandante dos 
Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa Paulo Ferreira 
também recebeu os Galões.
Na sessão solene, Henrique 
Leite, presidente da Assem-
bleia Geral da AHBVR, falou 
no papel dos bombeiros, real-
çando a forma generosa e soli-
dária como encaram a sua 
missão, ao mesmo tempo que 
abordou as dificuldades 
atuais da corporação, procu-
rando encontrar apoios e es-
tabilidade para responder 
com eficácia às missões que 
lhe estão atribuídas e às solici-
tações da população que, com 
brio e grande dedicação conti-
nua a servir
Em dia de mais um aniversá-

rio, numa cerimónia de grande 
dignidade, o presidente da 
AHBVR, Abel Moreira, tam-
bém evidenciou o momento 
de dificuldades que a corpora-
ção continua a viver, mas mos-
trou-se feliz por ver a dedica-
ção do corpo ativo, conside-
rando ser uma honra para os 

novos bombeiros, mas tam-
bém uma responsabilidade 
acrescida, a dedicação de to-
dos, agradecendo à Câmara 
Municipal e ao seu presidente 
e o vereador responsável pela 
proteção civil, sempre atentos 
e disponíveis, no apoio e cola-
boração sempre prestada, ao 

mesmo tempo que se mostrou 
orgulhoso pela corporação 
ser cada vez mais reconhecida 
e elogiada, nas várias verten-
tes desenvolvendo uma mis-
são nobre e altruísta, ao servi-
ço da comunidade, realçando 
neste momento de dificulda-
des acrescidas.
Já o comandante da corpora-
ção, Simão Barbosa, que vol-
tou a reconhecer que as difi-
culdades são grandes, num 
quadro de atuação que não se 
apresenta nada fácil, mos-
trando-se orgulhoso pelo tra-
balho realizado, evidenciando 
que os bombeiros são sempre 
o pilar da instituição, desta-
cando o mérito individual e 
coletivo dos homens que lide-
ra, realçando que, mesmo em 
momentos difíceis, não dei-
xam nunca de servir a institui-
ção com coragem, empenha-
mento e dedicação, sempre 
com a preocupação de prestar 
o melhor socorro e lutar pela 
defesa de pessoas e bens, não 
deixando, no entanto, de insis-
tir na necessidade urgente de 
ser incrementadas formas de 
incentivar mais o voluntaria-
do para as corporações de 
bombeiros, louva a coragem 
daqueles que agora chegam à 
corporação imbuídos no espí-
rito de missão. Não esquecen-
do a causa nobre do corpo ati-
vo de entreajuda o Coman-
dante atribui uma medalha a 
todos elementos que sofre-
ram recentemente um aci-
dente em Baião com uma via-
tura de combate a incêndios 
florestais, conseguindo sair 
quase todos ilesos da viatura 
que ficou completamente 

destruída e consumida pelo 
fogo felizmente sem vítimas. 
O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes Dr. Alexan-
dre Almeida, com  uma  curta 
mensagem devido a questões 
de agenda parabenizando os 
“fundadores, órgãos sociais, 
direção, comando, bombeiras, 
bombeiros e sócios dos Bom-
beiros Voluntários de Rebor-
dosa” na sua missão,  reforçou 
que a instituição pode contar 
com o apoio do município. 
Saudou a AHBVR pela passa-
gem de mais um aniversário: 
“43 anos a proteger e a olhar 
pela nossa população e a ga-
rantir a segurança do nosso 
território”, mencionou o au-
tarca que não quis deixar de 
elogiar todo o trabalho diário 
realizado “aos Bombeiros e às 
Bombeiras, e em especial a to-
dos aqueles que hoje são ho-
menageados, condecorados e 
promovidos, quero aqui dei-
xar um justo reconhecimento 
público pela dedicação que 
empregam na vossa missão 
diária, sempre com grande 
bravura e determinação”.
A jornada festiva encerrou 
com um desfile apeado e mo-
torizado, para a Igreja Nova 
em Rebordosa onde foi cele-
brada uma missa pelo Ver. Pa-
dre Ilídio Santos.
Apos a missa seguiu se um lan-
che de confraternização e fo-
ram cantados os parabéns!
De referir que a Direção criou 
no dia 19 de Setembro o Quar-
tel Aberto onde toda comuni-
dade poderia visitar as reno-
vadas instalações dos Bom-
b e i r o s  v o l u n t á r i o s  d e 
Rebordosa.

    REBORDOSA

B.V. Rebordosa festejaram 43 anos de vida  
com obras de ampliação e requalificação do quartel!

PAULO
PINHEIRO

A Fibromade, na pessoa da Ceo da empresa, Domin-
gos Barros, fez a revelação durante a cerimónia de que 
iria oferecer uma ambulância de socorro aos Bombei-
ros Voluntários de Rebordosa. Este novo equipamento 
vem ajudar a corporação a ter uma resposta mais eficaz 
e pronta na resposta de socorro à população. Em dia de 
aniversário e depois das inaugurações realizadas, po-
der-se-á dizer que a oferta desta nova ambulância é 
mesmo acereja no topo do bolo.

Domingos Barros oferece  
ambulância em dia de aniversário
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orien-
tadores da informação livre, rigorosa e isenta.

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

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

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegu-
rando a dignidade das pessoas e das institui-
ções e a sua privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Visão estratégica

N
o programa Sociedade Civil 
da RTP2 falou-se de natali-
dade, da baixa natalidade. 

Para alguns, o problema mais grave 
que enfrentamos como Nação viável 
a médio e longo prazo é        o problema 
demográfico. A ele associa-se natu-
ralmente a desertificação de vastas 
regiões do País, as assimetrias regio-
nais crescentes, a falta de serviços 
públicos nessas regiões, e a degrada-
ção da qualidade de vida.  
Houve menos  59% dos nascimentos 
nos últimos 60 anos. Em 1960, o indi-
cador estatístico era de 3,1 filhos por 
mulher em idade fértil. Em 2020 esse 
indicador é de 1,4 filhos por mulher 
em idade fértil. Desde 1983, então 
com 2,1 filhos por mulher em idade 
fértil, não há a chamada substituição 
de gerações. A população natural re-
sidente tende a diminuir. Mesmo com 
a pandemia, com o confinamento e as 
restrições à circulação, ao contrario 
do que diziam certas vozes, não hou-
ve um baby boom (mais filhos), antes 
houve um baby bust (menos filhos).
A explicação possível está nas pala-
vras Incerteza/instabilidade. Incerte-
za /instabilidade no futuro, na saúde, 
na segurança social. Com causas co-
nhecidas, no mercado de trabalho, na 
vida profissional, nos horários de tra-
balho, nos baixos rendimentos, no 
desemprego, na emigração de jovens 
em idade fértil. Não é problema fácil 
de atenuar. 
Apontam-se soluções estruturais e 
pró-natalidade, soluções com orien-
tação mais pró-igualdade de género, 
criação de mais creches públicas, e 
outras medidas, incluindo apoio a imi-
gração qualificada de jovens em idade 
fértil. Para isto necessita-se de mais 
investimentos públicos utilizando 
aqui as verbas da chamada bazuka 
europeia para atingirmos a meta dos 
1,8 filhos por mulher em idade fértil.
Todos devíamos ser mobilizados. 
Canso-me de ver equipamentos pú-
blicos recentes como parques infan-
tis onde não há crianças a brincar. 
Canso-me de ver projetos de pistas 
de skate onde não jovens a curtir. Um 
autarca que não tenha esta percep-
ção e não contribua decididamente 
para esta orientação nas suas priori-
dades não passará de uma inutilidade.  

A realização de debates públicos en-
tre os principais candidatos das diver-
sas candidaturas às Junta de Fregue-
sia teria sido muito oportuno e escla-
r e c e d o r ,   e   p o r t a n t o  ú t i l . 
Ultrapassando questiúnculas sem in-
teresse nenhum interessaria saber 
objectivamente o que pensam os can-
didatos sobre : 

1) desenvolvimento social, cresci-
m e n t o  d e m o g r á f i c o  e 
infraestruturas        

2) abastecimento de água pública e 
rede de saneamento

3) funcionamento dos serviços da 
Junta de Freguesia

4) ambiente, recolha de lixos e reser-
vas hídricas

5) apoio social

6) estradas e arruamentos

7) emprego, comércio, investimentos 
e  i n s t a l a ç ã o  d e  i n d u s t r i a s  n ã o 
poluentes

8 )  d e s p o r t o ,  e q u i p a m e n t o s  e 
instalações

9) educação e atividades de lazer

10) apoio ao associativismo

11) promoção externa

12) relacionamento institucional
Tal esclarecimento constituiria com-
promisso sólido até para um possível 
processo negocial pós eleitoral envol-
vendo os eleitos de domingo. Não 
tendo sido possível, fica o lamento.

A 
Amnistia Internacional acusou os grupos 
farmacêuticos que produzem as vacinas 
contra a covid-19 de alimentar uma "crise 

de direitos humanos sem precedentes", apelando 

à doação de dois mil milhões de doses aos países 

pobres.

Num relatório sobre a covid-19 e as vacinas a or-

ganização não governamental (ONG) de defesa 

dos direitos humanos considera que a maioria das 

empresas farmacêuticas não dá prioridade aos 

países mais pobres. O documento surge quando 

está marcada para hoje uma cimeira mundial so-

bre as vacinas. O Presidente dos Estados Unidos, 

Joe Biden, prometeu anunciar compromissos su-

plementares para apoiar a vacinação nos países 

menos desenvolvidos do mundo.

"Vacinar o mundo é a nossa única saída para esta 

crise. Devia ser o tempo de saudar estas empre-

sas, que criaram estas vacinas tão rapidamente, 

como heróis", disse em comunicado a secretária-

-geral  da Amnistia  Internacional ,  Agnès 

Callamard.

 Mas acrescentou de seguida: "Em vez disso, para 

sua vergonha e para nossa tristeza coletiva, o blo-

queio intencional da transferência de conheci-

mento pela ́ Big Pharma´, e as suas manobras a 

favor dos Estados ricos, criaram uma escassez de 

vacinas que é inteiramente previsível e totalmen-

te devastadora para tantos outros".

A organização internacional analisou as políticas 

da AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna, 

Johnson & Johnson e Novavax  (cuja vacina ainda 

não foi aprovada)  sobre direitos humanos, fixa-

ção de preços, propriedade intelectual, partilha 

de conhecimentos e de tecnologia, distribuição de 

doses e transparência.

E concluiu que "em graus variáveis os seis criado-

res de vacinas não respeitaram a suas responsabi-

lidades e matéria de direitos humanos".

Das 5,76 mil milhões de doses administradas, ape-

nas 0,3% foram para países de baixo rendimento, 

com 79% a irem para países de "médio-alto" e "al-

t o "  r e n d i m e n t o ,  s u b l i n h a  a  A m n i s t i a 

Internacional.

A ONG acrescenta que a Pfizer, BioNTech e Mo-

derna preveem fazer um total de 130 mil milhões 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Amnistia Internacional acusa far  macêuticas  
de alimentar crise de direitos hum  anos

A 
escolha é de cada um e em consciência! 
Participar nas próximas eleições autár-
quicas é assumir-se presente numa guer-

ra de opções para a qualidade de vida de quem 
vive ou trabalha no concelho de Paredes e esco-
lher diretamente entre formas muito distintas de 
olhar para o futuro. 
Existem de facto projetos muito diferentes nas 
opções da água e saneamento, da habitação, dos 
resíduos, da proteção civil e da gestão florestal, 
da saúde e da educação, e vale a pena conhecê-
-los pois a decisão deve ser tomada em função do 
melhor para a nossa terra.
Julgo que seria até bem mais interessante que a 
escolha de cada um se focasse naquilo que mais irá 
afetar a sua rotina do dia-a-dia nos próximos qua-
tro anos e seguintes; contudo, aquilo que vamos 
vendo é uma receita na campanha das autárquicas 
completamente despudorada onde primeiro-mi-
nistro insinua nas suas intervenções públicas que 

as autarquias lideradas pelo PS serão beneficiadas 
na distribuição dos fundos europeus (da “bazuca”) 
por serem as mais bem preparadas e colocadas 
para utilizar o dito dinheiro. E, como se não bastas-
se, são os candidatos do PS que afirmam ter o nú-
mero de telefone dos ministros e secretários de 
Estado para promover ou garantir a execução dos 
projetos que têm na gaveta. Em Paredes, esses 
projetos parecem ser outra vez o Saneamento e a 
habitação social não construída e muitos mais que 
não se dizem por serem agora 4 em vez de três 
anos de trabalho pela frente.
Tudo isto (e muito mais para imaginar...) financia-
do com os fundos do Programa de Recuperação e 
Resiliência (PRR), é claro! Um programa europeu 
que aparenta estar mesmo ao serviço dos inte-
resses eleitorais do PS… uma partidarização in-
decente. Pois falar em PRR em setembro 2021 é 
mesmo uma programada mensagem política de 
interesse para as eleições sendo que foi calenda-
rizada no “dia seguinte” ao propalado “dia da li-
bertação” ou anúncio do fim dos relatórios da 
Direcção-Geral de Saúde sobre as infeções e as 
mortes provocadas pelo COVID-19 – na mouche 
com a campanha eleitoral. 
Depois de um último mandato autárquico (de 4 
anos), em que 2 anos foram passados em pande-
mia, será natural que o tempo dos testes PCR e 
das vacinas proteja a inação política ou as desas-
trosas prestações no combate à emergência de 
quem comandou os destinos e poucas opções e 
estratégias teve pela frente. Assim, será funda-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Oportunidade Perdida… 
Na cidade ou no país, que ningu  ém fique em casa!
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de dólares em lucros até ao final de 2022, mas sa-
lienta que "os lucros nunca devem vir antes de vi-
das". E diz também que embora a maioria dos gru-
pos farmacêuticos tenha recebido "milhares de 
milhões de dólares em financiamentos governa-
mentais", os criadores das vacinas monopoliza-
ram a propriedade intelectual, bloquearam as 
transferências de tecnologia, e limitaram de for-
ma agressiva as medidas que permitiriam expan-
dir a fabricação de vacinas no mundo.
No documento a ONG apela a empresas e gover-
nos a "mudarem de rumo" para fornecer dois mil 
milhões de vacinas aos países mais pobres.
Quando contactadas pela organização, antes da 
publicação do relatório, todas as empresas, exce-
to a Novavax, responderam e reconheceram que 
a distribuição justa e equitativa, particularmente 

nos países de baixos rendimentos, é essencial, e 
destacaram os seus esforços neste sentido, ainda 
que sem convencer a Amnistia Internacional.
A covid-19 provocou pelo menos 4.696.559 mor-
tes em todo o mundo, entre mais de 229,01 mi-
lhões de infeções pelo novo coronavírus regista-
das desde o início da pandemia, segundo o mais 
recente balanço da agência France-Presse.
Em Portugal, desde março de 2020, morreram 
1 7 . 9 2 5  p e s s o a s  e  f o ra m  c o n t a b i l i z a d o s 
1.063.100 casos de infeção confirmados, segun-
do dados da Direção-Geral da Saúde.
A doença respiratória é provocada pelo coronaví-
rus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em 
Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente 
com variantes identificadas em países como o 
Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

Amnistia Internacional acusa far  macêuticas  
de alimentar crise de direitos hum  anos

Oportunidade Perdida… 
Na cidade ou no país, que ningu  ém fique em casa!

mental nestes dias de reflexão fazer o balanço, 
não do que é vendido nas imagens das televisões, 
nos jornais ou nos boletins municipais, mas no 
balanço nos últimos 4 anos e nos projetos e desa-
fios para o futuro da nossa rua, da nossa fregue-
sia e do nosso concelho.  
Olhar, por exemplo, para a cidade de Paredes, após 
quatro anos de mandato do PS com maioria absolu-
ta vemos uma cidade que não teve qualquer visão 
de ordenamento do território ou correção de assi-
metrias. Pelo contrário, perdeu área verde não 
inovou nem na cultura, nem no desporto. Foram 
marcantes, em Castelões de Cepeda: a renovação 
do Pavilhão das Laranjeiras, uma “lavagem” de cara 
do edifício que em nada alterou ou inovou nas va-
lências dos equipamentos, num edifício colocado 
numa área nobre da cidade; a compra da Adega 
Cooperativa para Auditório Municipal numa lógica 
de esvaziamento da Casa da Cultura, a empurrar 
para a saída da cidade um equipamento que per si 
exigiria uma arquitetura marcante e bem ficaria em 
troca de posição com as Laranjeiras; também a Pis-
cina Municipal exterior colocada no Parque da ci-
dade contraria todas as lógicas europeias de orde-
namento do território com extensão de zonas ver-
des no interior das cidades pelo corte que faz na 
zona arborizada do Parque ao mesmo tempo em 
que a sua utilização fica diminuída sem estruturas 
que permitam o uso no inverno (cerca de 50 % do 
ano). São opções não só do Presidente da Junta mas 
também do Presidente da Câmara dado que estes 
escolheram inaugurar os equipamentos com a sua 

atividade limitada… obras por acabar, bares fecha-
dos ou saídas bloqueadas…
Durante esta campanha eleitoral julgo ter surgido 
uma boa surpresa, em Paredes, com a equipa for-
mada pela Coligação dos partidos PSD e CDS. Ri-
cardo Sousa apresentou-se ao debate (de 10 de 
setembro) entre os candidatos à autarquia como 
um Humanista Reformista a invocar os factos da 
informação documentada registada nas reuniões 
de Câmara e nas atas de Assembleia Municipal. 
Com preparação, a apontar o dedo à falta de capa-
cidade da Câmara para fazer acordo nas águas e a 
avançar para um resgate milionário à Be-Water 
onde se prevê criar a maior divida municipal de 
sempre e a apontar a solução da resolução de con-
trato e o reforço das cooperativas. Também recor-
dou o malabarismo da demagogia da dívida e do 
passivo para confundir os paredenses com pouca 
verdade e a manutenção de orçamentos fictícios. 
Abriu-se a discussão a projetos de reforço dos 
equipamentos de saúde de proximidade à popula-
ção e a projetos de promoção de recolha e valoriza-
ção de biomassa florestal.
Passaram quase 50 anos de democracia e mais de 
35 anos depois de termos aderido à CEE e come-
çado a receber fundos europeus, o governo nem 
precisa de maioria absoluta para se sentar no lu-
gar do “dono disto tudo” e do PRR. Em Paredes, ter 
no PS o incumbente (o presidente/candidato) é 
desperdiçar, na maioria absoluta, a oportunidade 
de serem discutidas outras visões, que permitam 
o futuro promissor que Paredes merece!

Por Gandra, Rigor e Verdade

O 
Partido Socialista vai a eleições 
com o slogan acima descrito e, 
para a freguesia de Gandra, em 

particular, nunca estas palavras fizeram 
tanto sentido. Apresentar-nos-emos a 
escrutínio precisamente para implemen-
tar o projeto preconizado nestas ideias.
Permita-me reiterar algumas das nossas 
potencialidades: somos a freguesia mais 
próxima da urbe portuense; servidos por 
excelentes meios de comunicação rodo-
viários; possuidores duma economia di-
nâmica, com uma vasta rede de serviços, 
comércios e industrias; acolhemos um 
politécnico universitário; responsáveis 
pela captação e distribuição de água, que 
confere aos cofres da junta quantias sig-
nificativas que promovem esta a uma das 
mais abastadas do município de Paredes, 
facultando maior discricionariedade na 
prossecução da ação governativa.
Todavia, apenas a iniciativa privada tem 
sido capaz de dinamizar a nossa fregue-
sia, não obstante dos recursos endóge-
nos que a Junta de Freguesia dispõe e não 
os potencia. Por incúria, inoperância ou 
incompetência, questionamo-nos a que 
se deve tamanha ineficiência da gestão 
do erário público. Discordamos perento-
riamente do rumo que a nossa tão amada 
freguesia tomou, nos últimos 8 anos, pelo 
que nos comprometemos a realizar mais 
e melhor.
Por isto, propomos-nos a trabalhar com 
RIGOR, por uma eficiente utilização dos 
recursos.  Várias foram as vezes que o lei-
tor testemunhou pavimentações apres-
sadas, não planeadas, sem precaver, por 
exemplo, águas pluviais, saneamento ou 
reparação de condutas de água pública, o 
que conduziu a novas repavimentações, 
onerando duplamente as finanças públi-
cas. Alteraremos por completo o para-
digma, projetando a montante toda e 
qualquer obra de forma a evitar desper-
dícios financeiros posteriores.  Os eleitos 

locais são remunerados pelo Governo 
Central, não representando despesas às 
Juntas de Freguesia, salvo se existirem 
condições para tal e assim o pretende-
rem. O atual Presidente reivindicou aos 
cofres da freguesia uma remuneração 
para exercer a tempo inteiro cujos encar-
gos anuais ultrapassam os 30 mil euros. 
Pasmem-se, gandarenses, que nem exer-
ce a tempo inteiro, nem tampouco de-
sempenha funções de Presidente de 
Junta. Subdelegou ao segundo consti-
tuinte as suas competências e onera a 
freguesia em 120 mil euros, por manda-
to, privando os seus fregueses de recur-
sos tão necessários para a prossecução 
de inúmeras medidas.  Com VERDADE, 
privilegiaremos um clima de paz social, 
repudiando toda e qualquer hostilidade. 
O respeito pela divergência será assegu-
rado e procuraremos trabalhar com to-
dos, independentemente do quadrante 
partidário. Faremos do enunciado de 
Voltaire a nossa máxima: “não concordo 
com o que dizes, mas defenderei até à 
morte o direito de o dizeres”.
Comprometemo-nos, também, a realizar 
aquilo a que nos propomos em tempo 
útil. Não reutilizaremos propostas de 
programas eleitorais mandatos consecu-
tivos, somente para indrominar o eleito-
rado. Permitam-me enunciar algumas 
das nossas propostas:
-Prosseguiremos, em estrita colabora-
ção com a C.M.Paredes, à tão ansiada 
construção da rede de saneamento; 
-Procederemos ao desenvolvimento do 
tão merecido Parque da Cidade; 
-Procuraremos coadjuvar as associações 
em todas as questões burocráticas e lo-
gísticas, para que estas apenas se con-
centrem no seu fim e se constituam como 
verdadeiras forças vivas da sociedade e 
destinaremos as quantias indiligente-
mente desaproveitadas para as auxiliar; 
- edificaremos um auditório, espaço da 
mais elementar importância para qual-
quer comunidade.
A decisão dos nossos destinos está nas 
suas mãos, pelo que cabe-lhe deliberar, 
através do voto, a estagnação ou a 
prosperidade para Gandra. Indepen-
dentemente da sua escolha, não deixe 
de votar.

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos
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CULTURA

PUB

OLÁ, AMIGUINHOS!

Ser Pequeno 
na Cidade

Pode ser um pouco 
assustador estar-
mos sós na grande 
cidade. Há sempre 
movimento, muito 
barulho, pessoas 
que andam apres-
sadas,  animais e 
l u g a r e s  q u e  n o s 
metem medo…

M a s  h á  s e m p r e 
u m a  m a n e i ra  d e 
chegarmos mais 
tranquilos e segu-
ros para junto da-
queles que gostam 
de nós.

Da partilha da sen-
sação de ser pe-
quenino na grande 
cidade às dicas e 
conselhos a quem 
também se pode 
estar a sentir as-
sim perdido e de-
samparado, este é 
um livro que tra-
d u z  e s s e  s e n t i -
mento que é real e 
que todos, em al-
g u m a  a l t u r a  d a 
n o s s a  v i d a ,  j á 
sentimos.

C
ontinuamos a 
apresentação 
de algumas jo-

vens escritoras portugue-
sas que têm vindo a desta-
car-se no panorama literá-
rio português.

Lénia Rufino nasceu 
em 1979, em Lisboa. Cres-
ceu nos subúrbios, rodea-
da de livros. Estudou Pu-
blicidade e Marketing, 
mas devia ter estudado 
Psicologia Criminal, a sua 
grande paixão a par da es-
crita. Aos dez anos escre-
veu o seu primeiro conto e 
decidiu que, um dia, have-
ria de ser escritora. Demo-
rou trinta e dois anos a 
conseguir.

Publicou vários contos 
no DNJovem e lamenta a 
extinção desta plataforma 
de divulgação de novos ta-
lentos. É autora de blo-
gues desde 2003. Colabo-
ra com o Repórter Sombra 
(www.reportersombra.
c o m ) ,  o n d e  p u b l i c a 
contos. 

É possível seguir o tra-
balho da autora no site ht-
tp://www.leniarufino.pt/. 

O Lugar das Árvores 
Tristes é o seu primeiro 
romance.

Um romance de estreia 
profundamente sagaz e 
envolvente que faz um re-
trato do interior portu-
guês preso na tradição re-
ligiosa da década de 1970.

ESCRITORA DO MÊS

Lénia Rufino:  
O meu mar é o das palavras
LITERATURA. Escrevo porque não sei viver de outra forma. Escrevo porque tenho dentro de mim inúmeras 
histórias que precisam de ser contadas. Talvez fosse feliz a fazer outra coisa qualquer. Mas escrever é a única 
coisa que me imagino a fazer para sempre.
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DIVERSOS

S
ou uma seguidora apaixonada pelo método de me-
ditação da Rute Caldeira e comprei todos os seus 
livros que devorei com entusiasmo. Livros que in-

terpreto serem a minha bíblia e por isso recorro com fre-
quência a algumas leituras quando sinto a necessidade de 
encontrar o meu equilíbrio e centrar-me em mim mesma. 
E a verdade é mesmo essa, só podemos ajudar o outro de-
pois de nos ajudarmos a nós próprios, e é por isso que co-
munico com muita influência dos ensinamentos desta 
menina mulher mágica, porque sinto mesmo uma grande 
transformação dentro de mim! Mas a Rute não é ninguém 
especial…com a meditadora aprendi que SOMOS TO-
DOS ESPECIAIS! Somos tão especiais que temos tudo 
dentro de nós e só temos de agarrar essa magia com 
unhas e dentes e encontrar o que procuramos, bem den-
tro de nós, à nossa espera, à espera que iniciemos uma 
relação de amor connosco mesmo. A relação que traz 
muita magia e transformação! E tudo começa por sermos 
observadores de nós mesmos, por nos desligarmos do 

que não interessa e ligarmo-nos ao que realmente tem 
valor! E as pessoas é que têm valor! As pessoas é que são 
importantes, mas para ajudar o outro eu tenho de me aju-
dar primeiro! Ponto!
Já reparou que é um excelente conselheiro para os seus 
amigos, tem sempre uma palavra de apreço ou carinho 
para lhes dar quando eles sentem que falharam e que não 
fizeram o certo? Assim como, também já reparou que não 
faz o mesmo consigo? Aliás, o leitor é totalmente o oposto 
consigo mesmo, pois massacra-se quando falha e permite 
que o sentimento da culpa desgaste a sua mente, o corpo 
e espirito, certo?! Pois bem, a prática e disciplina e com-
promisso com o SER OBSERVADOR DE SI MESMO ensi-
na-nos que é preciso sermos compassivos connosco pró-
prios, pois qualquer que seja a falha, simplesmente acon-
teceu porque traz um grande motivo de aprendizagem e 
que está tudo bem se falharmos, está tudo bem se fizer-
mos algo mal, está tudo bem se tropeçarmos nas teias do 
ego, aquela nossa voz interior que nos pune e castiga. So-
mos SERES HUMANOS, então devemos parar de querer 
ser perfeitos aos olhos dos outros, porque é o que aconte-
ce, e isso não é fruto da sua consciência, mas sim um 
subproduto do seu ego. É importante que passe a comuni-
car consigo como merece ser tratado, pois o leitor deve 
ser o seu melhor amigo! Deve ser honesto, direto e com-
passivo consigo mesmo!
Contudo…atenção que esta prática não tem como ob-
jetivo desresponsabilizar o leitor pelo que faz, nada 

disso!!! Não se está a promover o papel de vítima, bem 
pelo contrário, o leitor deve assumir as suas responsa-
bilidades. Apenas se sublinha da importância de retirar 
a exigência, o controlo e o perfeccionismo, aquela bus-
ca de querer ser perfeito aos olhos dos outros, do es-
forço que se faz para ser admirado, pois o leitor é o que 
é, e o que é É SUFICIENTE! Aprenda a amar-se e a acei-
tar-se tal como é, aprenda a viver essa relação de com-
paixão e amor por si mesmo, aprenda a construir uma 
relação profunda com o seu verdadeiro eu. Aprenda a 
ouvir-se e a cumprir-se sem culpa ou vergonha do jul-
gamento do outro…na verdade o que o outro julga… 
fala mais dele do que si mesmo!
 Sinta-se por inteiro na sua verdadeira essência e viva sem 
apenas fingir viver! Como estas palavras cantam…
“Podes achar que não tens para onde ir…
Nem que fazer!
Não sabes bem quem és aqui neste mundo…tão grande e frio,
mas há qualquer coisa em ti que te faz querer…
Querer ser alguém!
Querer ser alguém!
E a vida não vai parar…
vai como o vento…
tens tudo a dar…
não percas tempo…
podes saber que vais chegar”… onde o leitor se permitir 
levar! 
Viva a sua verdade e a magia acontecerá!

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

DESLIGUE-SE do que não interessa  
e LIGUE-SE ao que realmente tem valor

É 
sabido que o número de escutas telefónicas tem 
vindo a aumentar em Portugal, o que por um la-
do é positivo, como forma de combater os cri-

mes complexos, por outro lado, as mesmas podem 
apresentar-se como altamente lesivas para os direitos 
fundamentais dos cidadãos, daí a problemática.
Os Tribunais baseiam as suas decisões em provas, e os 
meios de prova mais comuns são a prova testemunhal, 
as declarações do arguido, do assistente e das partes 
civis, a prova por acareação (um confronto entre sujei-
tos que prestaram declarações contraditórias), a prova 
por reconhecimento (identificar ou descrever uma 
pessoa por parte de outra), a reconstituição do facto, a 
prova pericial e a prova documental.
No entanto, até se chegar a uma decisão judicial, para 
se determinar se um sujeito alegadamente praticou ou 
não um crime, são realizadas várias diligências pelas 
autoridades competentes para recolher provas. Os 

meios mais comuns de obtenção de provas são os exa-
mes, revistas, buscas, apreensões e as escutas 
telefónicas. 
Ora, as escutas telefónicas são definidas como a inter-
cepção e gravação de conversações telefónicas com o 
objectivo de recolher provas que reforcem os indícios 
da prática de um crime, sendo que este meio só pode 
ser utilizado se for absolutamente indispensável para 
a descoberta da verdade, ou não ser possível obter a 
prova de outra forma.
As escutas telefónicas tem sempre de ser autorizadas 
por despacho fundamentado do Juiz de Instrução Cri-
minal, mediante requerimento do Ministério Público.
E, as escutas telefónicas são só admitidas para os cri-
mes constantes do artigo 187.º do CPP, crimes puníveis 
com pena de prisão superior, no seu máximo, a 3 anos;
crimes relativos ao tráfico de estupefacientes; de de-
tenção de arma proibida e de tráfico de armas; de con-
trabando; de injúria, de ameaça, de coacção, de devas-
sa da vida privada e perturbação da paz e do sossego, 
quando cometidos através de telefone; de ameaça com 
prática de crime ou de abuso e simulação de sinais de 
perigo; ou de evasão, quando o arguido haja sido con-
d e n a d o  p o r  a l g u m  d o s  c r i m e s  e n u m e ra d o s 
anteriormente.
As escutas podem ter a durabilidade de três meses, 
sendo este prazo renovável por igual período, até um 
limite máximo de três renovações, embora existam 

entendimentos diferentes, por a lei não ser clara.
Daí que, quando para se determinar os indícios da pra-
tica de um crime se recorrer a determinados meios de 
obtenção de prova, estes não podem ser conflituantes 
com os direitos fundamentais, como é o caso das escu-
tas, por isso mesmo é que este meio de obtenção de 
prova, só pode ser admitido quando previsto na Lei, e 
de acordo com os requisitos e pressupostos legais, pa-
ra evitar abusos contra os direitos dos cidadãos, por-
quanto é importante reter que os “interesses do pro-
cesso penal encontram limites na dignidade humana 
(artigo 1.º da Constituição da República Portuguesa) e 
nos princípios do Estado de Direito Democrático (arti-
go 2.º da Constituição da República Portuguesa), como 
tal não se reconhece a utilização de actos que ofendam 
direitos fundamentais. 
Podemos pois, concluir que, o processo penal portu-
guês, admite todas as provas que não sejam proibidas 
por Lei. E a Lei, em conformidade com a Constituição, 
proíbe as provas que sejam obtidas através de tortura, 
coação, ou que em geral ofendam a integridade física 
ou moral das pessoas, assim como os casos que a lei 
ressalva, caso de buscas domiciliárias ou as escutas 
telefónicas, que tem de preencher os requisitos legais 
para serem válidas. Sendo, pois, proibidas as provas 
que sejam obtidas mediante a intromissão na vida pri-
vada, no domicilio, na correspondência ou nas teleco-
municações, sem o consentimento da pessoa visada.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

A problemática das escutas telefónicas
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NECROLOGIA

FALECEU

ANTÓNIO BARROS 
DOS SANTOS
Faleceu no dia 10 de setembro com 81 anos. 
Era natural de Vilela - Paredes e residência: 

Rua da Aldeia Nova, n.º 104, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria Rosa Dias dos Santos.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

ANA MOREIRA NUNES
Faleceu no dia 9 de setembro com 86 anos.  

Era natural de Lordelo - Paredes e residência: 

Rua Padre David Martins Baltar, n.º 79, Lordelo, 

Paredes. Era viúva de Manuel da Silva Oliveira.

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

ARMÉNIO  
FERREIRA NUNES
Faleceu no dia 15 de setembro com 74 anos.  
Era natural de Arreigada – Paços de Ferreira 

e residência: Rua da Ribeira, n.º 1065, Lordelo, Paredes. Era 
casado com Maria da Conceição Ferreira Machado Nunes.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

ARMINDA NUNES COELHO
Faleceu no dia 13 de setembro com 96 anos. 
Era natural de Mouriz- Paredes e residente  
na Rua Padre Jerónimo Martins Oliveira  
Macedo, n.º 251, Recarei, Paredes.  

Era viúva de José Coelho 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

RECAREI/ PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO BARBOSA 
DA COSTA
Faleceu no dia 10 de setembro com 82 anos. 
Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Trav. Nossa Srª. de Fátima, n.º 72, Baltar, Paredes.  
Era casado com Maria Nazaré Moreira Ribeiro.

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

RODRIGO DE SOUSA 
MONTEIRO
Faleceu no dia 8 de setembro com 57 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  

na Rua da Colónia, n.º 124, Mouriz, Paredes. Era solteiro.
 

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

MOURIZ/ PAREDES

FALECEU

FIRMINIO FERREIRA DE SÁ
Faleceu no dia 15 de setembro com 94 anos. 

Era natural de Baltar-Paredes e residente na 

Rua do Sobreiro, n.º 143, Baltar, Paredes. Era 

viúvo de Julieta Moreira da Rocha.

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

BALTAR

OITO ANOS  

DO FALECIMENTO

SANDRA 

RODRIGUES 

FERREIRA

Querida Sandra no dia 25 de setembro de 

2021, completam-se oito anos de eterna sau-

dade e sofrimento.

Pela tua perda onde és recordada com muito 

amor e carinho.

Todos os dias da nossa vida.

Saudades sem fim daqueles que tanto te 

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

restante família e amigos.

A FAMÍLIA

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.  

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

LUÍS MOREIRA BESSA
Faleceu no dia 9 de setembro com 87 anos.   

Era natural de Cristelo - Paredes e residência: 

Rua dos Talhos, n.º 108, Duas Igrejas, Paredes. 

Era casado com Delfina Cardoso da Costa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 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

LILIANA MANUELA 
MARTINS DE SOUSA
Faleceu no dia 10 de setembro com 37 anos.  
Era natural de Baltar-Paredes e residente na 

Rua de Ataíde, nº. 292, Baltar, Paredes. Era casada com Manuel 
António Martins Ferreira da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

JOSÉ FERNANDO 
VEIGA DE MATOS
Faleceu no dia 20 de setembro com 86 anos.  
Era natural de Freamunde-Paços de Ferreira e 
residente na Rua Antero Ferreira Leal, nº. 2721, 

Lordelo, Paredes. Era viúvo de Júlia Peixoto Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, domingo, dia 26 de setembro às 8 horas na Capela 
de S. José, Lordelo, Paredes. Agradecendo, também desde já a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

JOAQUIM ANTÓNIO 
MOREIRA DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 21 de setembro com 59 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes 
e residente na Rua da Igreja Velha (Edifício 

Souto Meão), nº. 171, 4º Dtº, Paredes. Era casado com Maria de 
Lurdes Magalhães Ferreira Oliveira.

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 ce-
lebrada, terça - feira, dia 28 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

ERNESTO ANTÓNIO 
MOREIRA DA ROCHA
Faleceu no dia 21 de setembro com 73 anos.  
Era natural de Guilhufe-Penafiel e residente: 
Cristelos, Lousada. Era casado com  

Ana de Sousa 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 involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, segunda - feira, dia 27 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
LOUSADA

FALECEU

BENJAMIM 
DA SILVA BARBOSA
Faleceu no dia 9 de setembro com 63 anos.  
Era natural de Rebordosa - Paredes e residên-

cia: Largo do Bicho n.º 52, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Deolinda da Silva Rios 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

LORDELO/PAREDES

Seja assinante do Progresso de Paredes

Assinatura

cupão de assinatura
NOME    
MORADA      
CÓDIGO POSTAL         LOCALIDADE         PAÍS         TELEFONE    
PROFISSÃO         DATA DE NASCIMENTO          /        /      Nº CONTRIBUINTE    
IBAN       PT   50001000003819565000117

Junto envio cheque/vale postal        no valor de €17.50 (Portugal), €24 (Estrangeiro). 
Emitido à ordem de UNI-Comunicação, S.A., para pagamento da minha assinatura anual do Jornal “O Progresso de Paredes” 
(renovável anualmente, salvo indicação contrária).

Contactos
Rua Dr. José Correia, n.º 71 | 2.º Andar - Esquerdo

4580 - 128 PAREDES  |  Telef.: 255 781 520
jornalprogresso@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt
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