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EDITORIAL/TRIBUTO

A
inda nos anos 30 
do século XX, fo-
ram feitas várias 

Escolas do Ensino Primá-
r i o ,  s e n d o  a f i x a d a  n a 
frontaria das mesmas 
uma placa com a seguinte 
indicação: “Construída 
pelo Governo da Ditadu-
ra”. Ainda se podem ver 
em algumas pelo país. E 
por falar em escolas, é de 
lembrar o importante pa-
pel social dos professores 
primários para garanti-
rem a escolaridade bási-
ca, num país em que a per-
centagem de analfabetos 
era ainda muito grande. 
Era habitual filhos de pro-
fessores seguirem os pas-

sos dos pais, mas muitos 
preferiam outros cami-
nhos de profissão. Hoje 
presto Tributo ao filho de 
um conceituado profes-
sor primário de Paredes, 
à época, professor Madu-
reira, que morava na Rua 
Gago Coutinho. O filho 
foi José Emanuel Sousa 
Madureira, o qual, tal co-
mo os seus irmãos, não 
aceitou ser professor. 
Nascido em 1935, fez os 
estudos primários e com-
pletou o ensino liceal no 
Colégio Antero de Quen-
tal, em Paredes. José Ma-
dureira desde muito cedo 
esteve ligado ao Hóquei 
em Patins, no União de 

Paredes, como Guarda-
-Redes, que se tornou fa-
moso, e chegou a treina-
d o r.  C o n t o u - m e  q u e 
enervava os adversários 
com os seus gritos e ba-
tendo com o stick cons-
tantemente no cimento 
do ringue no Parque em 
Paredes, apoiado pelo pú-
blico. Desde muito jovem 
com a ideia de ser bancá-
rio, quis que o pai o aju-
dasse, o que conseguiu, 
como me contou nas nos-
sas conversas de amigos. 
Exerceu a profissão de 
bancário numa agência 
em Lordelo, e era muito 
conceituado. Conhecia 
desde sempre a mulher 

com quem casou, D. Ma-
ria da Conceição Barbosa 
Leal, professora primária, 
mais conhecida pela D. 
Concha, natural da Vila, e 
que adotou o apelido de 
Madureira. Do casamen-
to nasceram três filhos, 
Dr.s Ângela, Pedro e Inês 
Madureira. Foi uma pes-
soa com muitas facetas, 
sempre ativo e a procurar 
levar a vida de forma po-
sitiva e feliz. Sócio ferre-
nho da Assembleia Spor-
tiva de Paredes, era o or-
g a n i z a d o r  d o s  b a i l e s 
tradicionais da Assem-
bleia, para sócios e famí-
lia, os bailes mais chiques 
de Paredes. José Madu-

reira com a sua cortesia e 
com o seu tom de conta-
dor de histórias por ele 
vividas, cativava muitos 
amigos. Jogou minigolfe, 
foi pescador desportivo e 
fundador de clube de pes-
ca em Paredes, foi árbitro 
de natação e foi um dos 
fundadores da Casa do 
Benfica em Paredes. Foi 
ator de teatro em Pare-
des, com sucesso. Caris-
mático e admirado, logo 
que entrava em cena, o 
público alegrava-se e ba-
tia palmas. Ajudou na fun-
dação do Emaús. Foi um 
conceituado coleciona-
dor de “bonecos artesa-
nais”, sendo  fundador da 

Confraria do Caco, de que 
sempre fez parte com 
muito orgulho. Pessoa 
admirada e feliz em tudo 
que fazia e colaborava. 
Partiu em 2018, deixando 
Paredes mais pobre no 
conjunto de pessoas que 
tudo deram pela sua ter-
ra. Mas deixou também 
muitos amigos e o seu no-
me na história local, que 
será perpetuado, muito 
justamente.

José Emanuel Sousa Madureira

N
on omnia moriar

Pelos trabalhos que passaste e pelas obras 

que fizeste em vida, Horácio poderia ter 

dedicado esta frase a ti, José Guilherme Pacheco, 

Conselheiro do Reino de Portugal.

Entre 10/02/1821 e 07/12/1889 passaste por mui-

to Mundo, mas o pedaço em que te focaste e que te 

perpetuou foi este cantinho, centro do Vale do Sou-

sa, o Concelho de Paredes, que te dá o título de Rei 

s e m  q u e  t a l  c a r g o  p r e c i s e  d e  e x i s t i r 

institucionalmente.

Aqui te puseram estátua no centro da vila que so-

nhaste e moldaste, que fizeste crescer e de cujo cen-

tro és desde 1927, quando, não esquecidos de ti, te 

homenagearam, seja Parque ou Praça este teu lugar 

perpétuo, que não o único lugar que tens entre nós.

Por muito que cresça a cidade, é aí o seu centro, lu-

gar de festejar nossas graças, vitórias e sucessos, 

com a tua estátua erguida em seu cimo, a reinar so-

bre Paredes, o ponto mais alto da vila pela qual vela, 

mesmo se outras construções mais alto cheguem.

Tu que não és dos que tornaram viagem pois já nas-

ceste lá do outro lado do Atlântico em Santa Rita, 

Vera Cruz de Rio de Janeiro, mas cedo para a casa 

das Vinhas em Nevogilde vieste criança, e se ainda 

ao Brasil voltaste, adolescente em princípios de vi-

da, lá não ficaste pois não era esse o teu destino.

O teu destino era Paredes, e para sempre mudaste o 

nosso destino.

Feito Homem, Feito Doutor em Coimbra, para Pare-

des vieste advogar, pelo provimento, mas também 

pelo abraço amigo dado a quem não pudesse pagar 

pelo teu lavor.

E o abraço amigo com que te receberam foi o abraço 

amigo que retribuíste a todos mesmo aos que não to 

agradeceram como devia ser. Poucos foram, feliz-

mente, como o porvir mostrou.

Quando chegaste a Paredes pela primeira vez não 

foi certamente de caminho de ferro, Garrett, teu 

contemporâneo, não o aconselharia, até porque 

nessa altura tal caminho não havia em Paredes para 

ir e tornar.

Paredes, terra nova, era já cabeça de concelho mas 

terra atrasada onde o progresso não chegara, viven-

do na sombra da velha e sobranceira Penafiel.

O caminho férreo foste tu que fizeste que para cá 

viesse e partisse. Não só para Paredes vila, mas tam-

bém para Cete, para Recarei/Sobreira, tudo no con-

celho pelo qual tudo deste.

E foi pelo caminho de ferro que para cá trouxeste, 

que a Paredes tornaste em 1894, em viagem de fim 

de linha, cinco anos depois de deixares o mundo, 

quem sabe por não estares tranquilo em Agramon-

te, onde o wikipedia ainda te deixa estar, prova de 

que não é aí que repousa a verdade eterna.

Não leves a mal, o wikipedia também te faz nascer 

apenas em 1823, assim fica democrático haver erro 

biográfico no fim e no início da tua vida.

Continua

EDITORIAL

O REGRESSO DO REI – Parte 1

Por
VASCO RIBEIRO
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HISTÓRIA

1.ª 

ametade do 1.º Casal do Penedo

O 
referido Manuel António, filho de An-
tónio João e de sua mulher, Francisca 
Martins, deu por troca: a Baltazar 

Moreira (que trazia o Casal de Cima de Vila, em 
Castromil) a leira de trás do celeiro pela leira da 
Brualeira; a Gaspar Diniz (que trazia o Casal do 
Eirado, Quebradas d´Além e das Penas) a leira 
do Lombinho pela leira da Corraleira. Em am-
bas as trocas foi escrivão João Luís, de Aguiar 
de Sousa, em 05/05/1674.
Manuel António, que casou a 29/04/1674, na 
igreja paroquial da Sobreira, com Maria No-
gueira, filha de Manuel João e de sua mulher, 
Catarina Nogueira, possuidores da 1.ª ametade 
da 1.ª ametade do Casal do Lameiro, em Santa 
Comba.
Em 19/07/1702, Manuel António e sua mu-
lher, Maria Nogueira, dotarão seu filho Antó-
nio Nogueira para casar com Isabel Tomé (fale-
ceu a 30/05/1756). Foi tabelião João António 
Moreno, de Gondomar.
Manuel António faleceu a 27/10/1718 em 
Castromil, pai de António Nogueira.
Em 24/06/1725, António Nogueira, que era 3.ª 
vida nesta ametade, fez doação a seu filho Ma-
nuel, solteiro, e declarou para património a 
outro filho, chamado António Nogueira (pa-
dre), de certas propriedades, com a condição 
que por sua morte se tornasse a unir o dito pa-
trimónio ao prazo de que saiu e o filho Manuel 
solteiro pagasse as rendas ao Mosteiro. A Me-
sa Abacial deu autoridade a ambas as doações. 

Foi escrivão Custódio Nunes Coelho, serven-
tuário de Bernardo Luís, tabelião do concelho 
de Aguiar de Sousa.
O  p a d r e  A n t ó n i o  N o g u e i r a  n a s c e u  a 
16/06/1704, em Castromil; foi batizado a 
22/06/1704, na igreja paroquial da freguesia, 
tendo por padrinhos: Manuel Tomé (do lugar 
do Seixo, freguesia de Fânzeres) e Maria (sol-
teira, filha de Manuel António, do Penedo de 
Castromil); faleceu a 24/12/1770 na casa do 
Penedo; sua irmã e sobrinhos lhe fizeram os 
bens de alma.
O irmão Manuel, que se chamou depois Ma-
nuel Nogueira, do Penedo, casou na igreja pa-
roquial de Vandoma, com Luísa Antónia, filha 
de Agostinho Pais e de sua mulher, Domingas 
Antónia, moradores no lugar do Santo, fregue-
sia de Vandoma.
Manuel Nogueira (do Penedo) faleceu a 
22/11/1770, e seu filho lhe fez os bens de alma. 
Luísa Antónia faleceu a 13/02/1783, no lugar 
do Penedo, com cerca de 60 anos de idade, e 
sua filha, Maria Nogueira, viúva de João Barbo-
sa Leão, de Parada, lhe fez os bens de alma.
Esta filha Maria Nogueira casou a 03/05/1770, 
na igreja paroquial de Parada, com João Barbo-
sa Leão, filho de outro João Barbosa Leão e de 
sua mulher, Maria Barbosa da Silva, moradores 
na Casa de São Martinho, freguesia de Parada. 
Maria Nogueira recebeu de seus pais 850.000 
reis de dote e de seu tio paterno, padre António 
Nogueira, 600.000 reis.
Foram moradores na Casa de São Martinho, 
freguesia de Parada. João Barbosa Leão fale-
ceu a 13/01/1781, na Casa de São Martinho, 
freguesia de Parada, com cerca de 55 anos de 
idade e com testamento. Maria Nogueira fale-
ceu a 24/03/1825 com 80 anos de idade, com 
testamento feito em 17/09/1812. (C.G. - MO-
REIRA, P.e António Carlos – Monografia da 
freguesia de Parada de Todêa, concelho de Pa-
redes, Estudo Genealógico e outros assuntos. 
Porto: Ed. do Autor, 1946. p. 97.)

Por
FRANCISCO  
DA GAMA

1.º Casal do Penedo - III 
(aldeia de Castromil) (continuação da edição anterior)

Atual Casa do Penedo de Cima, aldeia de Castromil
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OPINIÃO

S
amhain acontece no dia 31 de outubro e é o 
festival que marca a passagem do ano dos cel-
tas, ou seja, o começo de um novo ano. Encon-

tramo-nos no hemisfério norte, onde o frio convida a 
deixar cair o que já não tem vida, pois o sol diminui a 
sua intensidade, as folhas secam e caem e é tempo de 
olhar para dentro, para o nosso mundo interior. É 
tempo de libertação, purificação, de quietude, reno-
vação, intuição, cura e gratidão. Não à toa, ele prece-
de o dia de “Todos os Santos”, 1 de novembro e o “Dia 
de Finados”, 2 de novembro, pois é uma época de in-
trospeção, de meditação e reflexão sobre os ciclos 
da natureza, da vida e da morte. 
Neste final de ano, como se tem sentido? Tem abranda-

do o seu ritmo? Permite-se silenciar e ouvir a sua voz 
interior, a sua intuição? Tem agradecido por tudo o que 
o rodeia? Pois irei dizer-lhe que entrámos nos últimos 
meses do ano, que serão intensos e como nos diz o prin-
cípio hermético da correspondência, uma das leis do 
Universo, o que está em cima é igual ao que está em 
baixo, ou seja, o que acontece no seu mundo exterior é 
um reflexo do seu mundo interior! Páre…silencie…es-
cute…não procure fora…todas as respostas que preci-
sa estão dentro de si! 
E estamos a ser preparados para novas vidas…é o que 
tem vindo a acontecer desde que apareceu este vírus 
mundial! Já reparou nas mudanças bruscas que nos 
tem acontecido? Nos novos hábitos que tivemos de ad-
quirir? Na força da introspeção a que fomos obrigados 
a fazer? O mundo tal e qual o conhecia ganha novos 
contornos, e como somos resistentes à mudança, ou 
vamos a bem, ou vamos à mesma! Não duvide! Apenas 
observe…fora e dentro de si! Contudo, não resista ao 
que o seu «Eu Superior» lhe está a pedir! Alimente o seu 
mundo interior, aprenda a parar, a ouvir as insatisfa-
ções, as vontades de mudar. Aprenda a ouvir a voz que 
fala ao coração. Se não o fizermos estaremos sempre a 
culpar tudo e todos. O governo, o pai, a mãe, o marido, 

os filhos, o trabalho, os colegas do trabalho, o trânsito, 
as leis, o sistema, a corrupção, a injustiça, o egoísmo…. 
Quando a responsabilidade da felicidade é nossa! SÓ 
NOSSA! Acorde! Desperte! Não são os outros que têm 
que lhe agradar. Ao fazer isso, o leitor está a dar poder 
ao outro. Repare. Só é feliz, se aquela pessoa o fizer fe-
liz? Só se irrita porque aquela pessoa ou situação o irri-
ta? Só se sente completo se tiver aquela profissão, car-
ro, casa, aparelho, filho, pessoa? Isso é apego! Quando 
perder algo, ficará destroçado! Não são os outros que 
têm que lhe agradar! É o leitor que tem que procurar o 
que lhe faz bem. Tem feito isso? Tem-se amado? Respei-
tado? Segue a voz do seu coração? 
Este é um momento de reflexão profunda, de liberta-
ção de apegos e de cocriar e construir uma nova felici-
dade. Para quem insiste em resistir pode ficar insupor-
tável de coexistir consigo mesmo.
M a s  i s s o  t a m b é m  f a z  p a r t e  d o  c a m i n h o  d a 
transformação!
Como escreveu Inês Gaya, “saber morrer (internamen-
te) é um ato corajoso, sábio, é confiar que o caos é ne-
cessário à ordem… então neste ciclo o convite é deixar 
ir o que já não é real dentro de nós. É hora de morrer”…
para o seu novo Re_nascimento! 

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

O Ciclo de Morte - Samhain

E
m casos de divórcio, separação judicial de pes-
soas e bens, declaração de nulidade ou anulação 
de casamento, os alimentos devidos aos filhos 

menores e a forma de os prestar são regulados por 
acordo dos pais, em função do superior interesse dos 
menores.
Segundo a lei, é aos pais que “compete no interesse dos 
filhos, velar pela segurança e saúde destes, prover ao 
seu sustento, dirigir a sua educação, representá-los, 
ainda que nascituros, e administrar os seus bens”, e  “os 
filhos devem obediência aos pais; estes, porém, de 
acordo com a maturidade dos filhos, devem ter em 
conta a sua opinião nos assuntos familiares importan-
tes e reconhecer-lhes autonomia na organização da 
própria vida”. 
No entanto, diz também a lei que “Os pais ficam deso-
brigados de prover ao sustento dos filhos e de assumir 
as despesas relativas à sua segurança, saúde e educa-
ção na medida em que os filhos estejam em condições 

de suportar, pelo produto do seu trabalho ou outros 
rendimentos, aqueles encargos”.
Porém, actualmente, o facto de se atingir a maioridade, 
ou seja, de se ter dezoito anos de idade, não coincide 
com o facto de se ter independência económica em re-
lação aos pais. Dado que os filhos, nem sempre têm 
condições económicas necessárias, para garantir o seu 
próprio sustento, podendo mesmo acontecer, como é 
muito habitual, que os filhos prossigam os estudos, e 
não terem condições para pagar a sua formação. 
Desta feita, como ser maior de idade, não significa ter 
capacidade financeira, a lei prevê no artigo 1880º Có-
digo Civil uma obrigação especial de alimentos devida 
pelos pais aos filhos.
Esse dever autonomiza-se no pagamento de uma presta-
ção de alimentos, a cargo do progenitor que não reside 
com o filho.  O titular do direito de alimentos é o filho, que 
na sua menoridade é representado pelo progenitor, mas 
após a maioridade, será o próprio filho a acionar o meca-
nismo para cobrança da prestação de alimentos ao proge-
nitor com quem não reside, de modo a garantir uma justa 
repartição dos encargos entre os pais. Esta situação é 
muito usual, pois os filhos maiores encontram-se a com-
pletar a sua formação profissional, e nesses casos serão 
os progenitores a assegurar o pagamento das quantias 
reportadas a este período de maioridade dos filhos.
Contudo, importa aferir que a aptidão do filho para 
prosseguir os estudos que livremente escolheu, é tida 

em conta para a prestação de alimentos, pois não será 
razoável exigir aos pais sacrifícios monetários, se os 
filhos não têm aproveitamento académico. 
Acrescido de que, também será de ponderar a presta-
ção, na circunstância de os filhos, não se fixarem em 
nenhuma área, mudando constantemente de curso, 
pretendendo que os pais custeiem todas essas expe-
riências académicas. Mas, se por um lado temos estas 
circunstâncias razoáveis que podem colocar um travão 
a prestação de alimentos, por outro lado, existe uma 
posição interessante, e que alarga o âmbito da aplica-
ção da prestação de alimentos para além da licenciatu-
ra, de forma a abranger o grau de mestrado e estágios 
profissionais não remunerados, porque se entende 
que nessa fase, o simples facto de ser licenciado, não é 
suficiente para a entrada no mercado de trabalho, de-
fendendo-se o apoio dos pais também nesta fase.
Portanto, fica exposto que com a maioridade não ces-
sa, automaticamente, a obrigação de alimentos fixada 
durante a menoridade do filho, podendo esta manter-
-se até que esteja concluído o seu processo de forma-
ção educacional e profissional com bom desempenho, 
cessando, depois disso. 
Pretendendo-se assim que os direitos dos maiores se-
jam acautelados, e de uma forma em que ambos os pro-
genitores, sejam colocados numa situação de igualda-
de no que concerne ao sustento dos filhos que atingi-
ram a maioridade.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

Prestação de alimentos a filhos  maiores de idade
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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, Lda., 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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CASOS DE POLÍCIA
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O Comando Territorial 
do Porto, através do Posto 
Territorial de Lordelo, on-
tem, dia 14 de outubro, 
identificou uma mulher de 
38 anos por exploração de 
jogo ilegal, no concelho de 
Paredes.

No âmbito de uma ação 
de fiscalização a um estabe-
lecimento de restauração e 
bebidas,  os militares da 
Guarda detetaram e apreen-
deram duas máquinas que, 
alegadamente, serviam para 
a exploração do jogo ilegal 
naquele estabelecimento.

A exploradora e proprie-
tária do estabelecimento foi 
constituída arguida, e os fac-
tos foram remetidos ao Tri-
bunal Judicial de Paredes. O 
Comando Territorial do Por-

to, através do Posto Territo-
rial de Lordelo, nos dias 23 e 
25 de outubro, identificou 
um homem de 23 anos e uma 
mulher de 26 anos por explo-
ração de jogo ilegal, na locali-

dade de Vandoma, no conce-
lho de Paredes.

No âmbito de uma ação 
de fiscalização a diversos es-
tabelecimentos de restaura-
ção e bebidas, os militares da 

Guarda detetaram e apreen-
deram duas máquinas que 
serviam para a exploração de 
jogo ilegal em dois desses es-
tabelecimentos. No segui-
mento da ação policial, fo-

ra m  a i n d a  a p r e e n d i d o s 
2 9 0 , 5 0  e u r o s  e m 
numerário.

Os exploradores e pro-
prietários dos dois estabele-
cimentos foram constituídos 
arguidos, e os factos foram 
remetidos ao Tribunal Judi-
cial de Paredes.

O Comando Territorial do 
Porto, através do Núcleo de 
Investigação Criminal (NIC) 
de Penafiel, no dia 5 de outu-
bro, deteve um homem de 41 
anos por tráfico de estupefa-
cientes,  no concelho de 
Paredes.

No âmbito de uma inves-
tigação por tráfico de estu-
pefacientes que teve a dura-
ção de cerca de um ano, os 
militares da Guarda realiza-
ram diversas diligências poli-

ciais que culminaram na in-
terseção do suspeito quando 
este se deslocava para o local 
onde armazenava a droga e 
desenvolvia a atividade ilíci-
ta. No decorrer da ação poli-
cial, foram realizadas duas 
buscas domiciliárias, uma 
em armazém e cinco em via-
turas, tendo sido possível 
a p r e e n d e r  o  s e g u i n t e 
material:

• Cento e quarenta e cin-
co doses de heroína;

• Oito doses de cocaína;
• Duas viaturas;
• Um telemóvel;
•  1  9 6 0  e u r o s  e m 

numerário.
O detido foi constituído 

arguido, e os factos foram re-
metidos ao Tribunal Judicial 
de Penafiel.

Comando Territorial do Porto  
com buscas no Concelho de Paredes
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No passado dia 20 de outubro, reali-

zou-se no auditório da Junta de Beire, 

a cerimónia da instalação do Execu-

tivo da Junta e da Assembleia de 

Freguesia de Beire. O novo Presi-

dente da Junta de Freguesia de 

Beire é José Carlos Barbosa, eleito 

pelo PS, tendo como Secretaria Eu-

frásia Magalhães e Tesoureira An-

dreia Marisa Moreira.

A Assembleia de Freguesia é agora 

p r e s i d i d a  p o r  A n a  C a r m o  P i n t o 

Coelho.

O Salão Nobre da Junta de Freguesia, de-

nominado Auditório Maestro Vergílio 

Pereira, na quarta-feira, 20 de outubro, 

acolheu a cerimónia de instalação do Exe-

cutivo e da Assembleia de Freguesia de 

Lordelo para o quadriénio 2021-2025. 

Nuno Serra foi reconduzido para um novo 

mandato autárquico como Presidente da 

Junta, eleito pela coligação ‘Primeiro as 

Pessoas’ PSD/CDS-PP, e conta no seu exe-

cutivo com Ana Margarete Gonçalves e 

Marco Bruno Almeida. A Assem-

bleia de Freguesia é novamente 

presidida pelo Comendador 

Ilídio Machado.

Decorreu no sábado, 23 de outubro, a ce-

rimónia de instalação dos órgãos autár-

quicos do Executivo da Junta e da Assem-

bleia de Freguesia de Vilela.

A tomada de posse dos eleitos para o qua-

driénio 2021-2025 preencheu o salão do 

Rancho Folclórico de Vilela, da sede da 

Junta de Freguesia.

A Junta de Freguesia de Vilela é nova-

mente presidida por Mariana Machado 

Silva, eleita pela coligação “Primeiro 

as Pessoas” PSD/CDS-PP, que conti-

nua também com António Carlos Pa-

checo Silva como Secretário e José 

Moreira da Silva como Tesoureiro.

A nova Presidente da Assembleia 

de Freguesia é Cátia Machado 

Gonçalves.

Realizou-se no passado dia 19 de outu-

bro, no Centro Escolar de Duas Igrejas, a 

cerimónia de tomada de posse do Execu-

tivo e da Assembleia de Freguesia.

Luís Filipe Barbosa, eleito pela Coligação 

Primeiro as Pessoas PSD/CDS-PP, dá iní-

cio ao seu primeiro mandato como Presi-

dente de Junta da Freguesia de Duas 

Igrejas para o quadriénio 2021-2025. A 

equipa da Junta de Freguesia terá como 

Secretário Américo Gomes e Tesoureira 

Filipa Machado.

O novo Presidente da Assem-

b l e i a  d e  Fr e g u e s i a  é  V i t o r 

Moreira.

BEIRE LORDELO

VILELADUAS IGREJAS

PUB
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Reinaldo Guedes Tei-
xeira, foi uma figura in-
contornável e alguém 
que é adorado e recorda-
do com muito respeito e 
carinho por todos aque-
l e s  q u e  c o m  e l e 
conviveram.

Quem andou ligado ao 
desporto local lembrar-
-se-á desta antiga glória 
do União Sport Clube de 
Paredes, uma verdadeira 
lenda dentro e fora das 
quatro linhas.

Reinaldo Teixeira era 
bom e inteligente no eixo 
da defesa, tendo a certe-

za que muitos leitores 
têm saudades de o ver a 
jogar, com toda aquela 
paixão e força. Jogador 
da terra e que tinha um 
amor enorme, impossível 
de medir, à camisola do 
seu querido União de 
Paredes.

Acarinhado por mui-
tos, idolatrado e lembra-
do pela sua boa disposi-
ção, espírito brincalhão, 
pelo estilo único/singu-
lar de jogo e pela garra 
que tinha todas as vezes 
que vestia as cores da 
equipa unionista.

Foi jogador do União 
Sport Clube de Paredes, 
nas décadas de 50 e 60, 
onde envergou a camiso-
la unionista durante anos 
e que deu várias alegrias 
a o  c l u b e  e  a o s  s e u s 
adeptos.

São muitos os que ain-
da se lembram e lhe dão o 
devido reconhecimento 
e valor, mas acima de tu-
do revivem a sua perso-
nalidade bondosa. Será 
p a ra  s e m p r e  t a m b é m 
uma figura incontornável 
na história do União de 
Paredes.

Recordar 
Reinaldo Guedes Teixeira



10 Sexta-feira 5 de Novembro de 2021  oprogressodePAREDES

DESPORTO

Paredes acolheu Campeonato Nacional de 
Solo Dance e Pares de Dança
PAVILHÃO MULTIUSOS PALCO DA PATINAGEM ARTÍSTICA. O Pavilhão Multiusos de Paredes foi palco do Campeonato 
Nacional de Patinagem Artística.

O 
Pavilhão Multiu-
sos de Paredes 
acolheu o Cam-

peonato Nacional 2021 de 
Patinagem Artística, prova 
que terminou no domingo, 
dia 24, na modalidade de So-
lo Dance e Pares de Dança, 
uma iniciativa promovida 
pela Federação de Patina-
gem de Portugal, o município 
de Paredes, a Associação de 
Patinagem do Porto e a As-
sociação Desportiva de Pati-
nagem de Paredes.

O vereador do desporto, 
Renato Almeida, recente-
mente empossado, destacou 
o trabalho realizado pelo 
executivo e pelo vereador 
anterior, Paulo Silva, recor-
dando que o objetivo é conti-
nuar a apostar nesta área.

Renato Almeida recor-
dou que, no dia 1 de novem-
bro, Paredes acolhe a Taça da 
Europa de Patinagem Artís-
tica, deixando um convite 
aos paredenses para visita-
rem o Pavilhão Multiusos de 
Paredes durante o dia 1 a dia 
6 de novembro, de maneira, 
a presenciarem esta bela 
modalidade que é adorada 
por muitos, por marcar pela 
diferença e pelo nível de exi-
gência. O autarca afirmou 
que a patinagem artística é 
uma modalidade que tem 

origens no concelho e conta 
com vários seguidores. 

Salientou o excelente tra-
balho de Célia Rocha, presi-
dente da Associação Despor-
tiva de Patinagem de Paredes, 
que muito tem feito pela pati-
nagem, foi uma das responsá-
veis pela prova que decorreu 
em Paredes e pela promoção 
do desporto jovem.

A Presidente da Associa-
ção Desportiva de Patina-
gem de Paredes Célia Rocha, 
destacou o agrado do públi-
co que assistiu à competição, 
que contou com cerca de 
200 participantes, declaran-
do que a associação e o clube 
estão no caminho certo, acu-
mulando títulos nacionais e 
internacionais. 

Célia Rocha mencionou 
que habitualmente a compe-
tição é realizada no pavilhão 
Rota dos Móveis, mas que os 
seus atletas, direção da asso-
ciação, pais de atletas e o pú-
blico que assistiu mostraram 
agrado e satisfação pela for-
ma como foram recebidos 
pelo município de Paredes e 
pelas condições do espaço, 

onde o Multiusos encantou e 
enalteceu grandes elogios 
para realização deste tipo de 

provas devido à conjuntura e 
e s t r u t u r a  f í s i c a  q u e 
apresenta.

O Município de Paredes 
anuncia uma parceria com a 
equipa de ciclismo Rádio Po-
pular Boavista. No passado dia 
25 de outubro, o Município de 
Paredes anunciou, uma parce-
ria com a equipa de ciclismo 
Rádio Popular Boavista que 
passa agora a chamar-se Rádio 
Popular Paredes Boavista.

O anúncio realizou-se na 
presença do Presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida, do Verea-
dor do Desporto, Renato Al-

meida e do Diretor Desportivo 
da equipa, José Santos. O Pre-
sidente da Câmara Municipal, 

Alexandre Almeida, afirma 
que “Paredes tem uma grande 
tradição e paixão pelo ciclismo, 

querendo apostar e promover, 
cada vez mais, esta modalida-
de no Concelho”.

José Santos, Diretor Des-
portivo da equipa, confessa 
que “é uma honra fazer esta 
parceria, uma vez que Paredes 
é um Concelho de prestígio na 
modalidade de ciclismo” acres-
centando que “existe agora um 
compromisso de levar o nome 
de Paredes ao ciclismo nacio-
nal”. Esta parceria conta com o 
apoio da Câmara Municipal 
para a próxima época 2022.

A  e q u i p a  d e  E u r i c o 
Couto já conhece o ad-
versário que irá defron-
tar na quarta eliminató-
ria da Taça de Portugal, 
agendada para o fim-de-
-semana de 20 e 21 de 
novembro. O sorteio rea-
lizado no dia 21 de outu-
bro, na Cidade do Fute-
bol, em Oeiras, determi-
n o u  q u e  a  e q u i p a 
unionista jogará em casa, 
frente ao Torreense, clu-

be de Torres Vedras que 
lidera a Série B da liga 3.

Município de Paredes anuncioa parceria  
com a equipa de Ciclismo Rádio Popular Boavista 

Paredes conhece adversário 
para a Taça de Portugal
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No dia 1 de novembro, o 
Pavilhão Multiusos de Pa-
redes abriu portas para re-
ceber diversos atletas para 
a competição da Taça da 
Europa de Patinagem Ar-
tística 2021.

A cerimónia de abertura 
do evento contou com a 
animação da Banda Musi-
cal de Vilela, acompanhada 
do espetáculo de patina-
gem artística organizado 
pela Associação Desporti-
va de Paredes.

O Pavilhão Multiusos de 
Paredes é palco da Taça da 
Europa de Patinagem Ar-
tística 2021, durante esta 
semana poderá assistir a 
diversas competições da 
modalidade que é adorada 
por muitos pela beleza e 

exigência.  Alexandre Al-
meida, presidente da Câ-
mara Municipal de Pare-

des, sublinhou a importân-
cia do evento desportivo 
para o Concelho e desejou 

boa sorte aos atletas.  Na 
sessão, marcaram presen-
ça Alexandre Almeida, pre-

sidente da Câmara Munici-
pal de Paredes, Elias Bar-
ros, Vice-Presidente, e os 
vereadores, Renato Almei-
da e Paulo Silva. Das enti-
dades oficias também fize-
ram parte o Presidente da 
Federação de Patinagem 
d e  Po r t u g a l  ( F P P ) ,  L u í s 

Sénica, o Vice-Presidente 
da FPP, José Raimundo e o 
Presidente da World Skate 
Europe, Fernando Clara.

A cerimónia de encerra-
mento da Taça da Euro- 
pa de Patinagem Artística 
2 0 2 1  s e r á  n o  d i a  6  
pelas 21H.

Taça da Europa  de 
Patinagem Artística  2021 em Paredes

Decorreram no passado 
dia 22 de outubro eleições pa-
ra a Direcção do CS Marítimo, 
equipa portuguesa que milita 
na 1ª Liga há vários anos. Car-
los Pereira, um dirigente his-
tórico, que liderava o clube 
insular desde 1997 – há 24 
anos – foi derrotado na presi-
dência pelo seu antecessor, 
Rui Fontes, que tinha sido pre-
sidente entre 1988 e 1997.

A queda de Carlos Pereira 
é um marco importante no fu-
tebol português, que tem vá-
rios “dinossauros” na presi-
dência dos clubes, como é o 
caso do presidente mais título 
da história – Pinto da Costa.

As mentalidades instala-
das e a falta de evolução do 
nosso futebol parece-me que 
tem muito a ver com quem o 
lidera. A entrada, por si só, de 
gente nova, não será sinónimo 
de desenvolvimento, mas a 

continuidade dos mesmos 
rostos décadas e décadas, 
também não parece ser o me-
lhor rumo.

Instalam-se vícios, ficam 
rotinas, poderá haver confor-
mismo, e incapacidade para 
dar um passo em frente. A mu-

dança, principalmente quan-
do os resultados (desportivos 
e não só) não aparecem, deve 
ser sempre bem encarada.

Há, na minha opinião, a ne-
cessidade de novas mentali-
dades no futebol. A saída de 
cena de Carlos Pereira (69 
anos), um dirigente polémico, 
abria espaço para uma nova 
era nos madeirenses, mas será 
que Rui Fontes (68 anos) esta-
rá actualizado e terá a capaci-
dade para levar o Marítimo 
para diante? A equipa dirigen-
te que o acompanha poderá 
ser decisiva.

Colocam-se grandes desa-
fios ao Marítimo, não só mas 
essencialmente desportiva-
mente, uma vez que a equipa 
está a ter mais uma época so-
frível e parece que vai lutar 
pela manutenção, decepcio-
nando os seus adeptos, sem-
pre crentes em lutas por luga-

res europeus, fruto dos orça-
mentos elevados que a equipa 
t e m  s o b r e  a  r e s t a n t e 
concorrência.

Veremos o futuro dos ma-
ritimistas a médio/longo pra-
zo e o que será capaz de fazer 
o novo presidente a nível es-
trutural e de posicionamento 
estratégico, mas também se 
resiste à típica “chicotada psi-
cológica” ao treinador se os 
resultados continuarem na 
mesma senda.

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

SOBRE FUTEBOL

Caiu um “dinossauro” – quem será o próximo?
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Câmara Municipal de Paredes  
passa a ter seis vereadores a tempo inteiro
POLÍTICA. Na primeira reunião do novo executivo foram conhecidos e assumidos os pelouros de cada um. Elias Barros é o novo 
vice-presidente da câmara municipal.

R
e a l i z o u - s e  n a 
quinta-feira, 21 
de outubro, a pri-

meira reunião do novo Exe-
cutivo Municipal de Paredes 
liderado por Alexandre Al-
meida para o quadriénio 
2021-2025.

A Câmara Municipal de 
Paredes, neste mandato, te-
rá seis vereadores a tempo 
inteiro. Alexandre Almeida 
deu a conhecer os pelouros 
designados a cada vereador.

O presidente da autar-
quia designou dois vereado-
res a tempo inteiro (o que é 
de lei) e propôs a fixação de 
mais quatro. Os eleitos pelo 
PSD votaram contra esta de-
cisão. “Respeitamos. É uma 
decisão que tem legitimida-
de para colocar. Mas não 
concordamos. Não podemos 
concordar com esta despesa 
extra para o município”, afir-
mou Ricardo Sousa.

Alexandre Almeida justi-
fica a decisão com o facto de 
“receber no próximo ano 
muitas delegações de com-
petências do Estado nas au-
tarquias, nomeadamente ao 
nível da Educação, Saúde, 
Segurança Rodoviária, Ação 
Social e ainda vamos criar os 
Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento”. A pro-
posta foi aprovada por maio-
ria com dois votos contra do 

PSD. O autarca, ainda nesta 
reunião anunciou de que for-
ma ficam distribuídos os pe-
louros para os próximos qua-
tro anos. Neste executivo, é 
novidade os dois novos pe-
louros criados: Proteção 
A n i m a l  e  F o r m a ç ã o 
Profissional.

Alexandre Almeida, Pre-
sidente do Município de Pa-

redes, assume os Pelouros 
das Obras Municipais, Co-
m u n i c a ç ã o  e  P o l í c i a 
Municipal.

Elias Barros, Vice-Presi-
dente, fica com os Pelouros 
do Planeamento e Urbanis-
mo e das Atividades Econó-
micas. O Vereador Francisco 
Leal, continua com os Pelou-
ros do Ambiente, Oficinas e 

Equipamentos, Mercados e 
Feiras e o novo Pelouro da 
Proteção Animal. Recebe 
ainda a Proteção Civil.

A  Ve r e a d o ra  B e a t r i z 
Meireles mantêm os Pelou-
ros da Ação Social, Cultura e 
Turismo. O Vereador Paulo 
Silva também continua com 
a Educação, Juventude e 
Saúde e assume o novo Pe-

louro da Formação Profis-
sional. A Vereadora Tânia 
Ribeiro irá assumir o Pelou-
ro da Administração Direta, 
Infraestruturas Rodoviárias 
e Mobilidade.

O Vereador Renato Al-
meida ficará com os Assun-
tos Jurídicos, Administrati-
vos e Financeiros e a Moder-
nização Administrativa e 

recebe também o Pelouro do 
Desporto. Na reunião do 
Executivo ficou ainda estipu-
lado que as sessões camará-
rias continuam a realizar-se 
na primeira e na terceira 
quinta-feira de cada mês, 
mantendo-se a primeira reu-
nião aberta ao público e co-
municação social, e a segun-
da reunião é fechada.
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Na primeira reunião de Câ-
mara do novo Executivo Mu-
nicipal, do quadriénio 2021-
2025, realizada na quinta-fei-
r a ,  2 1  d e  o u t u b r o ,  f o i 
deliberado, por maioria com 
os votos do PS, a atribuição do 
apoio financeiro às famílias do 
Concelho de Paredes a título 
de reembolso da despesa com 
aquisição de livros de fichas de 
atividades para alunos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico.

Esta medida destina-se aos 
alunos que frequentam as es-
colas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico da rede pública e priva-
da do Concelho de Paredes.

O apoio consiste no reem-
bolso da despesa com a com-
pra dos livros de fichas de ati-
vidades para alunos do 1.º ci-
clo do ensino básico. Assim 
sendo, são reembolsáveis as 
faturas relativas à compra dos 
livros de fichas de atividades 
das áreas disciplinares de fre-
quência obrigatória, designa-
damente: do 1.º e 2.º anos das 
disciplinas de Português, Ma-
temática e Estudo do Meio e 
do 3.º e 4.º anos das disciplinas 
de Português, Matemática, 
Estudo do Meio e Inglês.

O pedido de apoio deverá 
ser feito a partir de segunda-
-feira, 25 de outubro, até 30 
de novembro deste ano, atra-
vés do Portal da Educação, 
mediante o preenchimento de 

formulário próprio, acompa-
nhado de cópia das faturas 
que comprovem a compra dos 
livros de fichas de atividades.

O Município de Paredes 
considera que “este apoio re-
presenta o alívio da despesa 
das famílias com a compra 
desse material é também um 
contributo para o sucesso es-
colar dos nossos alunos e, co-
mo tal, um investimento na 
qualificação e no desenvolvi-
mento económico e social do 
nosso território”.

Câmara de Paredes aprova  reembolso da 
despesa  com aquisição de livros de fichas 
de atividadespara alunos do 1º ciclo
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SMAS de Paredes avançam em janeiro. 
Tribunal chumba Providência Cautelar 
 da Be Water
CHUMBADA A PROVIDÊNCIA CAUTELAR. O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto indeferiu a Providência Cautelar 
interposta pela Be Water - Águas de Paredes contra a decisão do resgate da concessão da água e saneamento deliberado 
pela Câmara Municipal de Paredes.

O 
M u n i c í p i o  d e 
Paredes avan-
ç a r á  c o m  o s 

SMAS – Serviços de Munici-
palizados de Água e Sanea-
mento, em janeiro de 2022, 
como já anunciado pelo Pre-
sidente da Câmara, Alexan-
dre Almeida, “seguimos a 
via do resgate por entender 

ser esta a melhor forma de 
r e a l i z a r  o  i n t e r e s s e 
público”.

Com este veredicto, os 
efeitos da deliberação do 
resgate não ficam suspen-
sos enquanto decorre a 
ação principal de impugna-
ção daquela decisão.Recor-
de-se que as deliberações da 

Câmara Municipal de Pare-
des a 21 de dezembro de 
2020 e a 28 de dezembro de 
2020 da Assembleia Munici-
pal de Paredes, determina-
ram o resgate da concessão 
da exploração e gestão dos 
sistemas de abastecimento 
de água para consumo públi-
co e de recolha, tratamento e 

rejeição de efluentes do Con-
celho de Paredes.

A decisão do Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal do Porto 
refere que “face à natureza 
essencial da exploração e 
gestão do serviço público em 
questão - abastecimento pú-
blico de água e saneamento 
de águas residuais -, não colhe 

o argumento da Requerente 
de que ocorre um perigo de 
desmantelamento das estru-
turas físicas,  organizacional e 
humana, porquanto se trata 
de uma atividade que será as-
sumida  integralmente pelo 
ente público, não estando em 
causa os postos de trabalho 
nem o desmantelamento das 

instalações e equipamentos 
afetos à exploração e gestão 
do abastecimento de água e 
recolha de efluentes no Mu-
nicípio de Paredes”.

Para avançar com o resga-
te, o Município de Paredes fi-
xou a indemnização à Be Wa-
ter no montante financeiro 
de 21.013.924,00€.
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Assinatura da escritura da compra da casa 
da Castrália, em Louredo
POLÍTICA. Câmara Municipal compra a Casa da Castrália para futura restauração.

A 
Casa da Castrá-
lia, em Louredo, 
é  a g o r a  p a -

trimónio municipal. A ce-
lebração da escritura de 
compra foi  realizada na 
terça-feira,  dia 2 de no-
vembro, entre o Presiden-
te da Câmara Municipal de 
Pa r e d e s ,  A l ex a n d r e  A l -
meida, e os proprietários 
do edifício.

Na assinatura do con-
trato, estiveram presen-
t e s  o  V i c e - p r e s i d e n t e  
da Câmara Municipal de 
Paredes,  Elias Barros,  e  
os vereadores, Francisco 
Le a l ,  B e a t r i z  M e i r e l e s , 
Paulo Silva, Tânia Ribeiro 
e Renato Almeida. O Pre-
s i d e n t e  d a  J u n t a  d e  

Freguesia de Louredo, Jo-
sé Borges, e a Presidente 
d a  A s s e m b l e i a ,  R a q u e l 
Costa, também marcaram 
presença.

O valor da compra foi 
de 480 mil euros e será pa-
g o  n o  p r a z o  d e  q u a t r o 
anos. O objetivo da com-
pra é qua a Casa da Cas-
trália seja restaurada para 
um futuro Museu.

Os autarcas afirmaram 
ser “um dia muito impor-
tante para Louredo e para 
Paredes, uma vez que per-
mite a preservação e valo-
rização do património dos 
“ b r a s i l e i r o s  d e 
torna-viagem””.

A Castrália terá come-
ç a d o  a  s e r  c o n s t r u í d a  

n o  i n í c i o  d o  s é c u l o  X X  
e  c o n c l u í d a  p o r  v o l t a  

de 1909. Este palacete, si-
tuado na freguesia de Lou-

redo, é uma das várias ca-
sas espalhadas pelo Con-

c e l h o  d o s  " B r a s i l e i r o s 
Torna-Viagem".
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A 
Junta de Freguesia 
de Baltar, em coo-
peração com a Câ-

mara Municipal de Paredes, 
procedeu à pavimentação da 
Rua Lameiro do Cabo. Esta foi 
uma das ruas contempladas 
com a construção de passeios 
em período eleitoral. Contu-
do, a construção dos mesmos 
passeios com largura insufi-
ciente e com postes de eletri-
cidade a impedir a passagem 
de peões, tem sido alvo de crí-
ticas por parte de muitos bal-
tarenses, pois criticam a pres-
sa com foram efetuadas as 
obras, que as mesmas não fo-
ram realizadas com o devido 
planeamento.

    BALTAR

Passeios polémicos na  
Rua do Lameiro

PUB

Nos dias 4 e 6 de Novem-
bro, a Universidade Católica 
do Porto realizou um con-
gresso internacional sobre 
«A violenta escuridão de se 
abeirar da Luz» integrado 
nas comemorações do cin-

quentenário do nascimento 
do poeta Daniel Faria. Esta 
iniciativa pretendeu recor-
dar o poeta Daniel Faria, 
nascido a 10 de abril de 
1971 e falecido a 9 de junho 
de 1999. No evento, que de-

correu no auditório Carva-
lho Guerra da UCP-Porto 
foram apresentados alguns 
livros e foi inaugurado o 
“Memorial de Sophia: Trazi-
da ao espanto da luz”, da au-
toria de Avelino Leite.

As obras efetuadas no 
Largo Pereira Inácio conti-
nuam envoltas em alguma 
polémica. Com as recentes 
chuvas, a água acumulou-se 
de uma forma avassaladora, 
pois o seu escoamento não 
foi acautelado. Por outro 
lado, para muitos baltaren-
ses, a destruição do recinto 
de futebol em relva sintéti-
ca e a sua substituição por 

uma espécie de pedreira, 
que não é confortável para 
avós, pais e filhos. Por outro 
lado, os comerciantes do lo-
cal queixam-se pela falta de 
circulação de automóveis 
devido ao impedimento da 
via, que se transformou 
num local sem saída, o que 
prejudica o negócio. Quei-
xam-se que antes das elei-
ções, os trabalhadores fa-

ziam horas extras ao sábado 
e ao domingo, para que a 
obra fosse inaugurada por 
“Quim Barreiros” em véspe-
ra das eleições. Agora as 
obras estão por concluir e 
os comerciantes acusam a 
Câmara Municipal e a Junta 
de Freguesia de Baltar de 
efetuarem as obras em fun-
ção apenas nos “ timings” 
eleitorais. 

No próximo dia 10 de No-
vembro pelas 21h30, no salão 
da Baltararte irão decorrer 

aulas de danças de salão, com 
a organização a cargo da Esco-
la de Dança Trybo. Os interes-

sados podem contatar a orga-
nização através do telemóvel: 
912230308.

Comemorações do cinquentenário  
do nascimento do Poeta Daniel Faria

“Lago” no Largo Pereira Inácio

Danças de Salão Na Junta de Freguesia
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Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €

Nem numa tarde chu-
vosa e fria, como a estação 
do outono reclama e de-
pois de um longo período 
sem a realização de ativi-
dades com aglomeração de 
pessoas, em que o habitual 
magusto foi algumas vezes 
cancelado, este evento é 
um dos primeiros em que o 
Moto Clube se volta a 
reencontrar fisicamente.

O Magusto do Moto 
Clube de Rebordosa de-
correu no passado dia 31 
de outubro, havendo à dis-
posição de todos os visi-
tantes iguarias para petis-
car, assim como a oferta de 
castanhas.

O magusto à tarde, ani-
mou todos os presentes na 
sede do Moto Clube com 
castanhas, vinho e música 
tradicional. Participando 
na iniciativa, o vereador da 
Câmara Municipal de Pa-
redes, Renato Almeida, 
bem como vários elemen-
tos do executivo da Junta 
de Freguesia de Rebordo-
sa. Foi uma tarde bem pas-
sada preenchida com cas-
tanhas, um copito de vinho 
e dois dedos de conversa 
com familiares, amigos e 
conhecidos de várias loca-

lidades.  Era uma festa 
aberta a toda a população, 
cerca de 500 pessoas pas-
saram por lá. O Magusto é 
uma festa popular, cujas 
formas de celebração di-
vergem um pouco con-
soante as tradições regio-
nais. Grupos de amigos e 
famílias juntam-se à  volta 
de uma fogueira onde se 
assam castanhas, bebe-se 
a jeropiga, água-pé ou vi-
nho novo, fazem-se brinca-
deiras, as pessoas enfar-
ruscam-se com as cinzas, 
cantam-se cantigas. O ma-
gusto realiza-se em datas 
festivas: no dia de São Si-
mão, no dia  de Todos-os-
-Santos ou no dia São Mar-
tinho. A celebração do ma-
gusto está associada a uma 
lenda, a qual dizia que um 
soldado romano, mais tar-
de conhecido por Marti-
nho de Tours, ao passar a 
cavalo por um mendigo 
quase nu, como não tinha 
nada para lhe dar, cortou a 
sua capa ao meio com a sua 
espada; estava um dia chu-
voso e diz-se que, neste 
preciso momento, parou 
de chover, derivando daí a 
expressão: “Verão de São 
Martinho”.

Foi muito tempo e mui-
tas vezes que as pessoas 
nos últimos tempos ficaram 
privadas de visitar os seus 
entes queridos nos cemité-
rios, tudo isso por causa da 
pandemia. Este ano os ce-
mitérios, habitualmente 
cenários de solidão e sau-
dade, receberam no Dia de 
Todos os Santos, os visitan-
tes frequentes que se jun-
tam para cumprir uma ho-
menagem aos que partiram. 
O feriado, que antecede o 
Dia dos Finados, é a oportu-
nidade para cumprir o ri-
tual e percorrer os quiló-

metros que os separam da 
terra natal e da família.

Nem a chuva que caiu 
este domingo impediu as 

h o m e n a g e n s  n o s 
cemitérios. 

Magusto no Moto Clube  
de Rebordosa

Cemitério 
cheio para  
homenagear 
os seus ente 
queridos

A 
Associação Cul-
tural e Recreati-
va de Rebordo-

sa concretizou no passado 
sábado, dia 30 de outubro, 

o tradicional magusto para 
os sócios da Associação, 
onde os elementos da dire-
ção serviram castanhas e 
bebidas a todos os que qui-
seram participar na inicia-
t i v a .  D e  r e f e r i r  q u e ,  a 
ACRR está a recolher ins-
crições para 9º. Raid BTT e 
Caminhada solidária mar-
cada para o dia 28 de No-

vembro.  Trata-se de um 
Passeio de BTT pelos me-
lhores trilhos de Rebordosa 
na melhor companhia, di-
versão e sempre em segu-
rança. Com um percurso de 
3 0 k m  e  1 0 0 0 m  d e 
acumulado. 
Terá um custo de 5 trilhos 
até ao dia 24 de Novembro, 
após essa data terá um cus-

to de 8 trilhos. A inscrição 
dá ainda direito a: seguro, 
dorsal, reforço, banhos e 
limpeza da bicicleta e para-
lelamente, realiza-se uma 
caminhada solidária com o 
valor angariado a reverter 
para os Bombeiros Volun-
tários de Rebordosa com 
partida depois do início do 
Raid BTT.

    REBORDOSA

Magusto e inscrições 
para 9º. Raid BTT e caminhada 
solidária da ACRR

PAULO
PINHEIRO
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios 

orientadores da informação livre, rigo-

rosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representa-

tivos do concelho de Paredes em áreas 

tão diversas como a política, a economia, 

a empresarial, a religiosa, a desportiva, a 

social e do seu património cultural e 

arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para to-

dos os cidadãos, independentemente da 

cor, raça, género, convicções, religião, 

nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, as-

segurando a dignidade das pessoas e das 

instituições e a sua privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Carta aberta 
com vários destinatários

U
m dos temas que mais me 
s e n s i b i l i z a  e  m o b i l i z a 
atualmente é a defesa do 

património monumental existen-
te, alvo do desgaste do tempo, e da 
incúria da ação dos homens. Den-
tro de vários exemplos prontos a 
citar estará sempre a igreja de S. 
Pedro de Cete, também chamado 
de Mosteiro de Cete. 
Oportunamente no mês de setem-
bro tive a oportunidade de o fazer 
sentir, entregando em mão uma 
Carta Aberta a alguém responsá-
vel. Transcrevo partes: 
“Carta ao Excelentíssimo e Meri-
tíssimo Bispo do Porto D. Manuel 
Linda
Aproveitando a presença de Sua 
Excelência no Concelho de Pare-
des e na freguesia de Parada de 
Todeia, em cerimónia de inaugura-
ção de obras de requalificação e de 
homenagem a uma figura ilustre 
da terra e antigo Bispo do Porto, D. 
António Barbosa Leão, gostaria, se 
me permite, de lhe expor a situa-
ção do património histórico, cultu-
ral e religioso da vizinha freguesia 
de Cete. 
É na Vila de Cete que se situa, co-
mo sabe, o Mosteiro S. Pedro de 
Cete, edifício milenar prenhe de 
significado e tradição, e a Capela e 
Cruzeiro da Senhora do Vale, mo-
numentos simbólicos do Români-
co. Certamente não é estranho a 
Sua Excelência o valor patrimonial 
e histórico destes edifícios. Identi-
fico porém neles a necessidade de 
uma fruição mais ampla que sem 
descurar ser e continuar a ser local 
de prática religiosa, poder, se devi-
damente reabilitados, ser referên-
cia cultural e pedagógica, cenário 
de eventos culturais e local de 
visita. 
Para isso, é fundamental que a co-
munidade católica local e a hierar-
quia que Vossa Excelência muito 
justamente representa, possam 
mostrar abertura a passos nesse 
sentido. O Mosteiro de S. Pedro de 
Cete, por exemplo, necessita de 
intervenções no seu interior e no 

seu exterior, que lhe dêem digni-
dade e funcionalidade. Para esse 
efeito são necessárias negocia-
ções e uma proposta comum, que 
envolva (e obtenha o acordo) do 
Estado (através do IPPAR e Rota 
do Românico), da Câmara Munici-
pal de Paredes, da Junta de Fre-
guesia de Cete, da Diocese do Por-
to e de Particulares. 
…ouso expor este desejo. Desejo 
este que estou certo é o de muitos 
cetenses, que aspiram poder con-
tinuar a defender o legado dos 
seus antepassados.
C o m  r e s p e i t o ,  e s t i m a  e 
consideração”
Não obtive até à data qualquer 
resposta. Tal não me causa admira-
ção. Igualmente não sinto qual-
quer interesse particular por par-
te de entidades pública e da maio-
ria dos autarcas. Serão outros  os 
temas da atualidade, serão outros 
o s  d e s í g n i o s  t e r r e n o s  e 
extraterrenos. 
Contudo, não sinto ser este o mo-
mento de me calar ou desistir.

E
nquanto os autarcas tomam posse e 
prometem cumprir novos desafios, o 
país subitamente ficou sem uma 

maioria qualificada para a aprovação do or-
çamento de Estado. O Sr. Presidente deu um 
empurrãozinho à coligação negativa de par-
tidos que ia governando Portugal e, sem que 
ninguém diga que queria uma solução des-
tas, resolveu fazer a vontade ao Partido So-
cialista e ao Chega e prometeu marcar elei-
ções legislativas antecipadas. 
Será que o comentador Marcelo fez bem 
as contas de uma nova solução parlamen-
tar que resolva governar em maioria? Será 
que esta vontade de chamar a democracia 
foi uma defesa para novos compromissos 
que combatam o deficit e/ou possam re-
formar Portugal? Ou será que o calculis-
mo de encontrar um PSD e um CDS em 
caminho para a divisão interna levou a 
uma precipitação do Sr. Presidente?

Parece-me que alguém distraiu o Sr. Presi-
dente ou cumulativamente o Sr. Presidente 
distraiu-se a comentar a situação política e a 
negociação do orçamento à esquerda para 
promover um inusitado estado de crise que 
nem com a Covid-19 se tinha instalado. Uma 
promessa de dissolução do parlamento, em 
que Marcelo resolveu colocar o país, por en-
tender que deverá ser Rui Rio a fazer os 
acordos governativos para o país e ninguém 
mais. Também por entender que não há uma 
solução de duodécimos que possa valer a 
Portugal, mesmo quando essa poderia ser a 
melhor solução de contas certas para um 
governo Socialista. Marcelo vê quatro anos 
de presidência como um tempo curto para 
marcar a sua história num país que se man-
têm acumulando divergências do cresci-
mento europeu e não promete em nada 
deixar a reforma da máquina do estado feita 
ou ainda o deficit em valores razoáveis. As-
sim, mais do que os partidos parece ser o 
Presidente que pretende desconfinar elei-
ções e/ou fazer novas geringonças. O que é 
que poderá mudar? A descida do PCP e do 
BE; a automutilação do CDS, uns ligeiros 
crescimentos do PS e do PSD (com o PS a 
aproximar-se do centro político e o PSD a 
procurar estar mais à esquerda) e o cresci-
mento do Chega e do PAN com a capitaliza-
ção de quem não quer o voto útil. Resultado, 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Marcelo destratou o Presidente e…  O Mundo destratou o Ambiente!

O 
Conselho dos Direitos Humanos da 
ONU deve reconhecer um ambien-
te seguro, limpo, saudável e susten-

tável como um direito humano universal, 
defende a Amnistia Internacional. Com mi-
lhões de pessoas a passarem fome e deslo-
carem-se forçadamente devido aos efeitos 
das alterações climáticas e da degradação 
ambiental, é mais claro do que nunca que a 
vida e a dignidade humana dependem de um 
ambiente saudável.
“Os impactos radicais do clima expuseram, 
com uma clareza devastadora, como um am-
biente saudável é essencial para o usufruto 
de todos os nossos outros direitos. É fácil 
tomar o nosso planeta como garantido até 
vermos o custo humano da sua degradação: 

fome, deslocações, desemprego, privação 
de habitação, doença e mortes”,  Agnès 
Callamard, secretária-geral da Amnistia 
Internacional.
“É fácil tomar o nosso planeta como garanti-
do até vermos o custo humano da sua degra-
dação: fome, deslocações, desemprego, 
privação de habitação, doença e mortes” 
Agnès Callamard
“O fracasso dos governos em agir sobre as 
alterações climáticas face à evidência cien-
tífica esmagadora pode mesmo ser a maior 
violação intergeracional dos direitos huma-
nos na história.” Agnès Callamard
O direito a um ambiente saudável é legal-
mente reconhecido em mais de 80% dos Es-
tados-membros da ONU através de consti-
tuições, legislação, decisões judiciais e trata-
dos regionais. Para muitos, este direito está 
também implícito em tratados globais de 
direitos humanos, embora não tenha sido 
explicitamente reconhecido por vários Es-
tados das Nações Unidas. Diversas entida-
des da ONU e outros órgãos intergoverna-
mentais, bem como ONG, sindicatos e gru-

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Um ambiente seguro
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Marcelo destratou o Presidente e…  O Mundo destratou o Ambiente!
pagará o povo com uma inflação brutal (co-
mo a que vemos nos combustíveis) e com 
um deficit perto de chamar de novo a inter-
venção externa.
Imersos em toda esta azáfama política em 
que o Sr. Presidente nos meteu, julgo que é 
muito importante que cada um de nós volte 
a centrar as atenções num problema que 
não se resolve com máscaras, álcool-gel, 
confinamentos ou vacinas, como se de uma 
pandemia se tratasse, porque afinal está aí 
mais uma cimeira do Clima, a COP26, uma 
reunião de governos de todo o mundo com 
o objetivo de reduzir as emissões de gases 
poluentes no planeta e estabelecer metas 
de controlo para as alterações climáticas.
Também aqui, as expetativas não estão 
muito elevadas, principalmente porque a 
China e a Rússia decidiram não participar. 
Há muito tempo para refletir sobre des-
florestação, criação de reservas naturais 
para proteção de recursos ou estabeleci-
mento de metas de descarbonização pe-
los países que nunca o fizeram. A confe-
rência termina a 12 de novembro e daqui 
até lá todos os participantes terão opor-
tunidade para explicar o que tencionam 
fazer para limitar o aquecimento global.
Com o diagnóstico feito há muito tempo e 
com a sensação de que a natureza não 
perdoa os distúrbios que a mão humana 

lhe vai causando, é cada vez mais consen-
sual que o nosso estilo de vida está a des-
truir o planeta onde vivemos. Todos os 
cientistas alertam que um aumento das 
temperaturas acima dos 2ºC pode signifi-
car um aumento de 62% de incêndios no 
Hemisfério Norte no Verão e a perda de 
um terço dos habitats dos mamíferos a 
nível mundial; são também de esperar se-
cas mais frequentes, que durem dez me-
ses em vez de quatro, ou a subida do nível 
do mar, que ameaça submergir estados 
i n s u l a r e s  e  c i d a d e s  e  p o v o a ç õ e s 
costeiras. 
Assim, é muito relevante que se possam 
estabelecer acordos mundiais para a 
substituição de fontes de energia e maté-
rias-primas não renováveis por aquelas 
que possam criar menor quantidade 
emissões de Gases com Efeito de Estufa 
assegurando empregos e a qualidade de 
vida das populações. Esse é um trabalho 
que vai para além dos estados e para o 
qual as cidades têm de estar preparadas! 
Vale a pena repensar os espaços públicos, 
a mobilidade urbana e sobretudo promo-
ver dar a conhecer indicadores ambien-
tais que permitam medir e estabelecer 
metas locais que coloquem as cidades por 
si só na liderança de uma transição climá-
tica inevitável.

pos empresariais, manifestaram o seu apoio 
ao reconhecimento global do direito a um 
ambiente saudável.
O reconhecimento pelas Nações Unidas 
deixaria claro que os Estados têm a obriga-
ção de proteger, respeitar e cumprir este 
direito. Incentivaria os Estados que não re-
conhecem este direito nas suas leis nacio-
nais a fazerem-no, e motivaria outros a re-
forçar a sua legislação. Apoiaria ainda o tra-
balho crítico dos defensores de direitos 
humanos ambientais, reforçando a legitimi-
dade dos seus esforços e exercendo mais 
pressão sobre os Estados, para os protege-
rem de ameaças e ataques.
A investigação demonstra que o reconheci-
mento, a nível estatal, do direito a um am-
biente saudável contribui para melhores 

resultados ambientais, incluindo ar mais 
limpo, melhor acesso a água potável e segu-
ra, e a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa. Capacita igualmente as co-
munidades a defenderem os seus direitos 
face aos impactos ambientais adversos que 
se ligam à responsabilidade estatal e 
corporativa.
“O reconhecimento do direito a um ambien-
te saudável poderá desencadear mudanças 
transformadoras semelhantes nas aborda-
gens estatais às alterações climáticas. Ape-
lamos a todos os Estados-membros do CDH 
para que aproveitem esta oportunidade 
para intensificar o trabalho do CDH sobre a 
crise climática – um dos mais assustadores e 
urgentes desafios de direitos humanos na 
história.”

Há, nos confins da Ibéria, uns 
partidos que não se governam 
nem deixam governar

S
em sentido. Assim vai o rumo da 
oposição e daqueles que, por apro-
ximação ideológica e cumprimen-

to duma agenda comum, deveriam ser 
próximos ao governo, mas também que-
rem ser oposição. Só assim é possível des-
crever o chumbo do Orçamento de Esta-
do, à esquerda do Partido Socialista. Que 
a direita o fizesse, seria expectável: ideo-
logicamente, este orçamento é antagoni-
camente diferente (passe-se a redun-
dância) do que este espetro politico de-
fende.  Não obstante, exigia-se aos 
partidos do centro democrático uma 
maior responsabilidade no momento do 
voto, face à atual conjetura politica. Toda-
via, sensatez não tem sido o que predo-
mina nestes partidos, não fosse as lide-
ranças atuais quererem suspender a de-
mocracia interna e adiar os respetivos 
congressos para depois das legislativas. 
Assim vai a direita.
Inconcebível tornou-se ver a esquerda 
levantar-se com a direita para reprovar o 
orçamento mais progressista e garantis-
tico da legislatura e da existência da ge-
ringoça. Inimaginável foi assistir a es-
querda radical:
•privar, quem aufere o Salário Mínimo 
Nacional, ser aumentado em 40€; 
• condenar a função pública à estagna-
ção salarial, impedindo-a de receber um 
aumento de 0,9%; 
• travar o desdobramento dos escalões 
de IRS e o aumento do mínimo de exis-
tência em 200€ e o alargamento para 5 
anos do IRS jovem; 
• condenar os pensionistas à privação dum 
aumento extraordinário de 10€, a partir de 
janeiro, para os que recebem até 1097€; 
• congelar o investimento de 700M€ 
no SNS;

• interditar o inicio da gratuitidade das cre-
ches e o seu reforço em mais 10 mil vagas;
Estas são, para nós, algumas das escanda-
losas razões para não concebermos o 
voto contra dos partidos de esquerda, 
paladinos dos desfavorecidos e pseudo-
-proprietários duma razão inabalável. 
Este comportamento denotou a falta de 
sentido de Estado dos mesmos e com-
promete o sucesso governamental do 
nosso país, cujo entrará numa fase deter-
minante no que à ultrapassagem da crise 
provocada pela COVID-19 concerne e à 
implementação de politicas estruturais, 
através dos benefícios do novo quadro 
comunitário e do Plano de Recuperação 
e Resiliência. 
Face às propostas supramencionadas, 
como justificarão o PCP, o BE e os Verdes, 
a privação de tantos direitos aos portu-
gueses? Como fundamentarão, junto do 
seu eleitorado, estas incoerências ideo-
lógicas? Num momento de superior inte-
resse nacional, o tacticismo politico e o 
oportunismo de ocasião não poderia ter 
prevalecido na votação deste Orçamen-
to de Estado, cujo permitira a retoma da 
recuperação económica e a reposição da 
justiça social. Este comportamento retrai 
a confiança do Partido Socialista, mas, 
sobretudo, dos portugueses na capaci-
dade dos partidos de esquerda quere-
rem fazer parte duma solução de Estado, 
ao invés de figurarem sempre como par-
tidos de protesto.
Salvaguarde-se que não defendemos 
uma cisão nas relações: o Partido Socia-
lista pode e deve continuar a consertar-
-se com os partidos de esquerda, comun-
gando valores e delineando politicas pa-
ra o nosso país. Mas este cenário 
precipitou um mau auguro: não podemos 
estar dependentes deles. 
O voto útil será aquele que conceberá 
criar uma solução governativa estável e 
duradoura. É por isso importante tomar a 
consciência que somente com maioria 
absoluta será possível prosseguir com a 
agenda reformista e progressista da qual 
o Partido Socialista faz seu apanágio. 

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos
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CULTURA

PUB

O LEITURAS 
SUGERE...

Slime
David Walliams

Olá, amiguinhos!

A história de hoje é:

"O castelo do João".

Desafio: poderão fazer 

um desenho relativo a 

esta história e, com a 

ajuda dos pais, enviá-lo 

para biblioteca@funda-

caoalord.pt

Quando visitarem a 

nossa Biblioteca, pode-

rão ver os vossos traba-

lhos numa exposição 

d e d i c a d a  a  e s t a 

atividade.

Participem!
H á  o u r o  n o  c a s t e l o 

construído pelo João...e 

um dragão ganancioso 

quere-o todo só para si. 

Uma coisa leva à outra, 

nesta nova versão da 

lengalenga infantil à 

qual é aqui dado um to-

que de conto de fadas.

Autor: SIMS, Leslie - "O 

castelo do João", Círcu-

lo de Leitores, 2016.

Este livro está disponí-

vel na Biblioteca para 

empréstimo.

No passado domingo, 
31 de outubro, a vereado-
ra Beatriz Meireles este-
ve presente no espetácu-
lo de Halloween, no Pavi-
lhão EB 2,3 de Paredes. 
Este espetáculo, inserido 

na programação Noites 
N e g ra s ,  c o n t o u  c o m  o 
apoio da Câmara Munici-
pal de Paredes, da Junta 
de Freguesia de Paredes e 
da Associação Desportiva 
de Paredes.

No sábado, 30 de outu-
bro, a Vereadora, Beatriz 
Meireles, anunciou o ven-
cedor do Prémio Literário 
“António Mendes Morei-
ra” que tinha como tema 
“O Rei de Paredes”. 

O  p r i m e i r o  l u g a r  
foi  entregue a Joaquim 
Luís  de Oliveira Costa, 
com pseudónimo Luisoc, 
n a t u ra l  d e  V i l a  Ve r d e , 
Felgueiras.  O seu texto 
tem como título “Como 
um Rei”. 

António Miguel Mar-
ques Ferreira, natural de 
Coimbra e com pseudóni-
mo Custódio Afonso, re-
cebeu a Menção Honrosa 
com um texto intitulado 
de “Xeque-Mate”.  Os dois 

textos serão publicados 
na próxima edição da re-

vista cultural Orpheu Pa-
redes.  Esta cerimónia in-

tegra a programação das 
“Noites Negras” e contou 

com a atuação musical de 
Samuel Moreira.

IV Noites Negras | 
Espetáculo de Halloween

Vencedores do prémio literário 
“António Mendes Moreira”
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CULTURA

Exposição de fotografia 
"Ultreia - Caminho de Santiago”
CULTURA. Exposição de peregrino paredense exposta na Loja Interativa de Turismo de Paredes.

A 
exposição de fo-
tografia que está 
patente na Loja 

Interativa de Turismo de Pa-
redes retrata vários momen-
tos vividos, ao longo dos 
anos, pelo peregrino João 
Vieira no Caminho de San-
tiago. Além das fotografias, a 
exposição conta com mais 
dois espaços onde se pode 
contemplar alguns objetos 
pessoais alusivos à temática 
dos Caminhos de Santiago e 
três exemplares do “Jornal O 
Progresso de Paredes” de 
1965, onde está noticiado a 
ida de alguns jovens pare-
denses até Compostela. 

A Câmara Municipal de 
Paredes, ciente da importân-
cia desta matéria levou a 
efeito algumas iniciativas 
durante o ano 2021. Assim, e 
de forma a sinalizar de modo 
permanente um Caminho de 
Santiago, a autarquia iniciou 
um conjunto de trabalhos de 
pesquisa que culminou com 
a apresentação do Caminho 
de Santiago no concelho, in-
serida na atividade Desco-
brir Paredes, com uma cami-
nhada que terminou na Ca-
p e l a  d e  S ã o  T i a g o  e m 
Louredo e que este ano co-
memora 1000 anos de exis-
tência. Foram também divul-
gados quatro carimbos espe-
ciais para que os peregrinos 
tenham a oportunidade de 
carimbar as suas creden-
ciais, além da dita exposição 
fotográfica.

João Vieira, diz que as fo-
tografias não foram tiradas 
com o objetivo de um dia vi-
rem a serem expostas, mas 
apenas para recordação pes-
soal. Sem ser fotógrafo pro-
fissional, as imagens iam sen-
do registadas sempre que 
observava algo que chamas-
se a atenção ou com icono-
grafia alusiva aos Caminhos 
de Santiago. Cada fotografia 
tem a sua identidade e a sua 
história, o autor consegue 
identificar todos os locais 
que fotografou. 

Ultreia foi o nome esco-
lhido para denominar a ex-

posição fotográfica e era um 
termo usado na Idade Média. 
Quando um peregrino cami-
nhava até Compostela e se 
cruzava com alguém, o que 

certamente ouviria seria Ul-
treya, ao qual responderia 
Suseya, que são palavras lati-
nas associadas ao Caminho 
de Santiago e significam “em 

frente” e “para cima”, respeti-
vamente. Em frente, para 
atingirmos a nossa meta ter-
rena, para cima, a procura 
espiritual.  

O ano de 2021 reveste-se 
de especial importância vis-
to que é considerado Ano 
Santo Compostelano, ou se-
ja, celebra-se o Jacobeu sem-
pre que o dia 25 de julho 
coincide com um domingo. 
Isto acontece a cada 6, 5, 6 e 
11 anos e pela terceira vez na 
história, de modo excecional 
vai ser prolongado por mais 

um ano. Em 1885 pelo moti-
vo de “autenticação apostó-
lica” do corpo do apóstolo e 
em 1938 em plena guerra ci-
vil espanhola. Para 2022 foi 
concedido a prorrogação 
devido à pandemia do CO-
VID-19 que assola todo o 
mundo e condicionou as ce-
lebrações e peregrinações 
deste ano.
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NECROLOGIA

FALECEU

ANTÓNIO MENDES
Faleceu no dia 19 de outubro com 91 anos. Era 

natural de Avessadas-Marco de Canaveses e 

residente na Av. de S. Tomé, nº. 1020, Bitarães, 

Paredes. Era viúvo de Maria Augusta de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ARMANDO 
MEIRELES BARBOSA
Faleceu no dia 18 de setembro com 63 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente 

na Rua Antero Ferreira Leal, nº. 156, Lordelo, Paredes. Era 
divorciado.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ALBANO MOREIRA 
DE BARROS
Faleceu no dia 21 de outubro com 82 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residen-

te na Trav. Nossa Srª. de Fátima, nº. 47, Besteiros, Paredes.
Era casado com Margarida Barbosa Ferreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO DE  
OLIVEIRA NETO
Faleceu no dia 29 de outubro com 64 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 

Trav. da Portela, nº. 101, Rebordosa, Paredes. Era casado com 
Filomena Carvalho Garcês Neto.

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

A FAMÍLIA
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  
REBORDOSA/PAREDES

FALECEU

ADÍLIA FERREIRA  
DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 24 de outubro com 79 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente 

na Rua da Memória, nº. 95, Lordelo, Paredes. Era casada com 
Francisco Ferreira Coelho.

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

AGOSTINHO DURÃES 
MOREIRA DUARTE
Faleceu no dia 30 de outubro com 82 anos. 
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  

na Rua Central de Reiros, nº. 779, Vandoma, Paredes. Era casa-
do com Angelina de Almeida Seabra.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

MARIA FILOMENA  
DOS REIS LEAL PINTO
Faleceu no dia 20 de outubro com 63 anos.  
Era natural de Parada de Todeia - Paredes  

e residente na Rua D. Afonso Henriques, n.º 34, Parada  
de Todeia, Paredes. Era casada com Álvaro dos Santos Pinto.
 

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

PARADA DE TODEIA / PAREDES

AGRADECIMENTO

MARIA FILOMENA  
DOS REIS 
LEAL PINTO

O Jornal ” O Progresso de Paredes” associa-se 

à dor da família de Maria Filomena dos Reis 

Leal Pinto que faleceu com 63 anos, no passa-

do dia 20 de outubro.

A todos os seus familiares, a redação e admi-

nistração do jornal endereça as mais respeito-

sas e sinceras condolências.

Maria Filomena dos Reis Leal Pinto era esposa 

do Sr. Álvaro dos Santos Pinto, a quem endere-

çamos um especial pesar por esta perda.

AGRADECIMENTO

REINALDO  
GUEDES TEIXEIRA

O Jornal ” O Progresso de Paredes” associa-se 

a dor da família de Reinaldo Guedes Teixeira 

que faleceu com 83 anos, no passado dia 19 de 

outubro.

A todos os seus familiares, a redação e admi-

nistração do jornal endereça as mais respeito-

sas e sinceras condolências.

Reinaldo Guedes Teixeira era irmão gémeo 

de Manuel Teixeira, antigas glórias do União 

Sport Clube de Paredes, a quem endereçamos 

um especial pesar por esta perda.
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NECROLOGIA/PUBLICIDADE

FALECEU

JOÃO PAULO 
DA COSTA SOUSA
Faleceu no dia 16 de outubro com 51 anos.  

Era natural e residente em Louredo, Paredes. 

Era solteiro.

  

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/PAREDES

FALECEU

CAROLINA 
FERREIRA CARNEIRO
Faleceu no dia 31 de outubro com 83 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 
Rampa do Irvão, n.º 55 (Penhas Altas), Lordelo, 

Paredes.  Era viúva de Albino Neto 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 fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sábado, dia 6 de novembro às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes.    Agradecendo, também desde 
já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA ISABEL MOREIRA 
DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 24 de outubro com 72 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 

Rua da Corujeira, nº. 147, Lordelo, Paredes. Era casada com 
António de Jesus Moreira das Neves.

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

CERTIFICO, nos termos do artigo 100.º do Código do Notariado que: 
por escritura de 25/10/2021, exarada a folhas 105, do livro de notas 
397, deste Cartório:  
CLÁUDIA VIRGÍNIA BARBOSA MAGALHÃES DUARTE, NIF 
215.350.570, casada, ILÍDIA MARIA BARBOSA MAGALHÃES, NIF 
215.698.975, casada, SUSANA CRISTINA BARBOSA MAGALHÃES, 
NIF 215.698.967, casada, e DULCÍNIA DE JESUS BARBOSA MA-
GALHÃES, NIF 215.350.561, casada, declararam que, com exclusão 
de outrem, em comum e sem determinação de parte ou direito, na 
qualidade de únicas herdeiras de EMÍLIA VIEIRA BARBOSA e JOA-
QUIM ANTÓNIO MAGALHÃES DA MOTA são donas dos seguintes 
imóveis: a) fracção autónoma designada pela letra “A”, corresponden-
te a estabelecimento, no rés-do-chão esquerdo, e b) fracção autóno-
ma designada pela letra “B”, correspondente a estabelecimento, no 
rés-do-chão direito, salão amplo, que fazem parte do prédio urbano, 
em regime de propriedade horizontal, sito no Lugar de Fonte Sagrada, 
freguesia e concelho de Paredes, descrito na competente Conserva-
tória do Registo Predial sob o número trinta e oito, da freguesia de 
Castelões de Cepeda, inscrito na matriz sob o artigo 7916. Que as 
fracções estão registadas a favor de Maria Natália Soares Martins 
Alves dos Santos, e marido Mário Fernandes Moreira dos Santos, NIF 
166.955.752, casados sob o regime da comunhão geral de bens, resi-
dentes na Quinta do Liboso ou Barraca, Jovim, Gondomar, pela inscri-
ção com a apresentação um, de treze de março de mil novecentos e 
oitenta e cinco. 
Que os titulares inscritos, em 12/10/1990, prometeram, por contrato 
promessa sob forma escrita, vender as fracções supra identificadas, 
aos autores da sucessão, Joaquim António Magalhães Mota e esposa 
Emilia Vieira Barbosa, pelo valor global de sete milhões de escudos, 
tendo recebido naquela data e a título de sinal a quantia de quatro 
milhões de escudos. Que os titulares inscritos, no último mês desse 
mesmo ano, mas em dia que não conseguem precisar, venderam as 
fracções, aos autores da sucessão, supra identificados, tendo nessa 
data sido liquidada a quantia remanescente de três milhões de escu-
dos. Que tendo sido celebrada escritura pública da transmissão, os 
autores da sucessão, entraram imediatamente na posse do imóvel, 
sucedendo-lhes os seus herdeiros e desde então e há mais de vinte 
anos, sem oposição de quem quer que seja, sem interrupção e ostensi-
vamente à vista de todos, de forma correspondente ao exercício do di-
reito da propriedade, traduzindo-se em factos materiais conducentes 
ao integral aproveitamento de todas as utilidades das fracções, que 
foram ocupadas pelos autores da herança, participando nas reuniões 
de condomínio, pagando as quotas, fazendo obras de conservação 
e melhoramento, pelo que adquiriram o seu direito de propriedade 
também por usucapião. Que as herdeiras só se aperceberam desta 
situação após o óbito dos seus pais, quando fizeram as respetivas par-
ticipações do Imposto do Selo e os bens não estavam averbados nas 
Finanças em nome dos autores da herança, nem no registo predial.
Que, fizeram buscas em diversos cartórios, na área da situação do 
imóvel e em concelhos limítrofes, mas não lograram localizar o título, 
que fizeram diversas tentativas para encontrar os vendedores ou os 
seus herdeiros, com vista à localização da escritura o que nunca foi 
possível, que não sabem se os mesmos já faleceram, e desconhecem 
se têm ou não herdeiros, e que a única morada conhecida dos mes-
mos, é a supra referida.Que por não disporem de mais elementos 
quanto à identificação dos titulares ou dos herdeiros, para contacto e 
posterior localização do título, não conseguem fazer o registo do imó-
vel a seu favor na Conservatória do Registo Predial nem nas Finanças, 
por não serem titulares de documentos para o efeito, pretendendo 
justificar o direito por escritura de justificação notarial. 
Cartório Ana Paula Castro-Notária SP, Unipessoal Lda, na Rua de Ca-
mões, n.º 219, 1.º dtº, na cidade do Porto, em vinte e cinco de Outubro 
de dois mil e vinte e um. 

A Notária, Ana Paula Ferreira Neves de Castro

FALECEU

JOSÉ DIAS DA CUNHA
Faleceu no dia 22 de outubro com 85 anos. 

Era natural de Baltar-Paredes e residente na 

Av. Bombeiros Voluntários, n.º 1245, Baltar, 

Paredes. Era casado com Nair de Sá Pinto.

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

MARIA DE JESUS MOREIRA
Faleceu no dia 20 de outubro com 99 anos. 

Era natural e residente em Beire, Paredes. Era 

viúva de Manuel Moreira.

AGRADECIMENTO

Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

MARIA DA GLÓRIA 
MARTINS DIAS
Faleceu no dia 31 de outubro com 92 anos. Era 
natural de Nevogilde-Lousada e residente em 

Beire, Paredes. Era viúva de Agostinho Ribeiro de Magalhães.
  

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, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada segunda-feira, dia 8 de novembro, pelas 19,30 
horas na Igreja Paroquial de Beire, Paredes, agradecendo tam-
bém, desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

JOSÉ MANUEL  
FERREIRA DE CARVALHO
Faleceu no dia 23 de outubro com 59 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

em Louredo, Paredes. Era casado com Maria José Ferreira 
Moura Carvalho.
  

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências
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