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Campeonato da Europa 
realiza-se de 

15 a 20 de novembro
O Pavilhão Multiusos de Paredes recebe o Campeonato da Europa de Hoquei  

em Patins. A seleção Nacional que é campeã do Mundo orgulha-se de jogar em casa.
 DESPORTO  //  PÁGS. 12 e 13

Apresentação Pública  
do Projeto (Pa)redes  
de Inclusão
POLÍTICA //  PÁG 11

Câmara de Paredes  
isenta o pagamento da  
taxa de ocupação de lugar  
na Feira de Paredes
POLÍTICA //  PÁG 9

DESPORTO  //  PÁG 06

Paredes joga no próximo  
domingo para a Taça de Portugal
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EDITORIAL/TRIBUTO

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

Escolas do Ensino Primá-
rio, sendo afixada na fron-
taria das mesmas uma 
placa com a seguinte indi-
cação: “Construída pelo 
Governo da Ditadura”. 
Ainda se podem ver em 
algumas pelo país. E por 
falar em escolas, é de lem-
brar o importante papel 
social dos professores pri-
mários para garantirem a 
escolaridade básica, num 
país em que a percenta-
gem de analfabetos era 
ainda muito grande. Era 
habitual filhos de profes-
sores seguirem os passos 
dos pais, mas muitos pre-

feriam outros caminhos 
de profissão. Hoje presto 
Tributo ao filho de um 
conceituado professor 
primário de Paredes, à 
época, professor Madu-
reira, que morava na Rua 
Gago Coutinho. O filho foi 
José Emanuel Sousa Ma-
dureira, o qual, tal como os 
seus irmãos, não aceitou 
ser professor. Nascido em 
1935, fez os estudos pri-
mários e completou o en-
sino liceal no Colégio An-
tero de Quental, em Pare-
d e s .  J o s é  M a d u r e i r a 
desde muito cedo esteve 
ligado ao Hóquei em Pa-
tins, no União de Paredes, 
como Guarda-Redes, que 
se tornou famoso, e che-

gou a treinador. Contou-
-me que enervava os ad-
versários com os seus gri-
tos e batendo com o stick 
constantemente no ci-
mento do ringue no Par-
que em Paredes, apoiado 
pelo público. Desde muito 
jovem com a ideia de ser 
bancário, quis que o pai o 
ajudasse, 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. Maria 
da Conceição Barbosa 
Leal, professora primária, 
mais conhecida pela D. 

Concha, natural da Vila, e 
que adotou o apelido de 
Madureira. Do casamento 
nasceram três filhos, Dr.s 
Ângela, Pedro e Inês Ma-
dureira. Foi uma pessoa 
com muitas facetas, sem-
pre ativo e a procurar le-
var a vida de forma positi-
va e feliz. Sócio ferrenho 
da Assembleia Sportiva de 
Paredes, era o organiza-
dor dos bailes tradicionais 
da Assembleia, para só-
cios e família, os bailes 
mais chiques de Paredes. 
José Madureira com a sua 
cortesia e com o seu tom 
de contador de histórias 
por ele vividas, cativava 
muitos amigos. Jogou mi-
nigolfe, foi pescador des-

portivo e fundador de clu-
be de pesca em Paredes, 
foi árbitro de natação e foi 
um dos fundadores da Ca-
sa do Benfica em Paredes. 
Foi ator de teatro em Pa-
redes, 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 colecionador 
de “bonecos artesanais”, 
sendo  fundador da Con-
fraria do Caco, de que 
sempre fez parte com 
muito orgulho. Pessoa ad-
mirada e feliz em tudo que 
fazia e colaborava. Partiu 
em 2018, deixando Pare-
des mais pobre no conjun-

to de pessoas que tudo 
deram pela sua terra. Mas 
deixou também muitos 
amigos e o seu nome na 
história local, que será 
p e r p e t u a d o ,  m u i t o 
justamente.

José Emanuel Sousa Madureira

M
as não foi só a 
rede férrea 
do Fontismo 

que cá fizeste chegar, 
também as escolas (não 
estivesses tu, mais tar-
de, na origem da Escola 
Normal do Porto para 
formar professores para 
ambos os sexos), o telé-
grafo, outras infraestru-
turas e edifícios, o embe-
lezamento e engrande-
cimento da terra, a rede 
viária, a comarca, para 
inveja dos concelhos 
próximos de que nos 

emancipavas, tudo por 
seres deputado nosso às 
cortes desde 1859, e por 
Paredes regeneradora-
mente te assumires.
Isso fizeste pela terra a 
que pertences de alma, 
corpo e coração mesmo 
não tendo nela nascido 
e morrido, e que te aco-
lheu para a eternidade, 
o que nós vemos, sabe-
mos e sentimos, ainda 
que a wikipedia o des-
minta. Cá Cresceste, 
Construíste, Concebes-
te, Conselhaste, Co-
mandaste, Conduziste 
os nossos destinos e 
Reinaste mesmo que 
não comece por C; mas 
por C começa constitu-
cionalmente, quando 
tu, como o disseste ao 

Rei D. Carlos, reinaste 
absolutamente, para 
júbilo dos teus súbditos 
que entusiástica e his-
toricamente te recebe-
ram em setembro de 
1889, mais de 30 000 
almas como contam os 
jornais da época, quan-
do já não eras presiden-
te da Câmara que o ti-
nhas sido desde 1864 a 
1871 e em 1878.
O que deste a Paredes, 
Paredes te devolveu, 
pelo granjeio que viram 
no teu proceder, ali-
mentando mais altos 
voos, pelo Governo Ci-
vil de Angra do Heroís-
mo (1865-1866), pela 
Junta Geral do Distrito 
do Porto (1878/1880-
1881/1886), pelas Cor-

tes em Lisboa; mas é cá, 
aqui em Paredes, que 
será sempre a tua terra.
Mesmo que hoje, 2021, 
a maioria saiba isso ape-
nas porque o Parque 
José Guilherme, a praça 
de honra da nossa terra, 
sua sala de visitas, seja 
tua, por ser o teu o seu 
nome, e para muitos só 
por isso sejas conheci-
do. É pena, merecias 
mais … qualquer grande 
Homem merece mais. 
Mas os homens, sabes, 
esquecem fácil e preci-
sam de ver a sua memó-
ria estimulada e estica-
da para além da sua 
pequenez.
O estímulo vem de sinas 
visíveis que dizem mui-
to de quem homena-

geiam quando são fei-
tos, e dizem muito dos 
que lhe sucedem quan-
to ao seu estado de con-
servação no ponto de 
dignidade que os home-
nageados merecem.
Porque os Homens fi-
cam onde fica a sua me-
mória. E se a memória 
não fica na cabeça dos 
homens, que fique em 
monumentos que a per-
petuam para lá da ingra-
tidão. E tu, por muito 
que andasses e fosses, 
foi a Paredes que re-
gressaste com pompa e 
circunstância para rei-
nar perpetuamente na 
memória dos nossos 
símbolos centrais. Já o 
disse, no coração da ci-
dade onde altiva, a tua 

estátua por nós vela.
Mas não só aí.
Também no cemitério 
municipal, alteado da 
terra, como mereces, 
mas ao contrário do que 
querias, no seu centro, 
em panteão que nos 
honra junto à tua com-
panheira de vida, Joan-
na Augusta de Maga-
lhães Pacheco, que para 
tua infelicidade partiu 
mais cedo que tu, mas 
da qual se não esquece-
ram quando vos transla-
daram juntos em 1894.
Descansem em Paz en-
tre nós pelos séculos e 
séculos que hão-de vir, 
por nós velando, por es-
t a r e m  n a  n o s s a 
memória.

Continua

EDITORIAL

O REGRESSO DO REI – Parte 2
Por

VASCO 
RIBEIRO

ERRATA
Na edição 3525, de 5  

de Novembro, o texto dedicado ao  
Sr. José Emanuel Sousa Madureira,  

por lapso de produção, saiu com  
a fotografia errada. Aos leitores  

e à família, O Progresso de Paredes 
apresenta as suas desculpas.
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HISTÓRIA

2.ª ametade do 1.º Casal do Penedo
(Casal de Sub Estrada)

E
m 23/03/1668, a Mesa Abacial fez 
prazo desta ametade, que está no Ca-
derno 1.º dos prazos soltos, fls. 53, a 

Manuel João, de Recarei, e a sua mulher, 
Maria Antónia, de certas propriedades (pe-
ças) que saíram deste Casal do Penedo. Com 
a renda de: 1 alqueire de trigo; 3 alqueires 
de terçado e de acrescentamento meio 
frango. Foi tabelião Julião Ferraz da Mota, 
no concelho de Penafiel.
Manuel João era filho de outro Manuel João 
(faleceu a 02/07/1647) e de sua mulher, Ca-
tarina Antónia, moradores em Recarei. Pro-
vavelmente neto paterno de Pedro João e 
de sua 1.ª mulher, Margarida Gaspar, pos-
suidores do prazo do 1.º Casal do Penedo.
Casou a 27/05/1657, na igreja paroquial da 
Sobreira, com Maria Antónia, filha de Antó-
nio Gonçalves e de sua mulher, Isabel An-
dré, moradores na Torre de Baixo, lugar do 
Outeiro de Casconha.
Manuel João e sua mulher, Maria Antónia, 
tiveram um filho, também denominado Ma-
nuel João (filho), que casou a 12/02/1699, na 
igreja paroquial da Sobreira, com Catarina 
Antónia (Sub Estrada), filha de Gaspar Diniz 
e de sua mulher, Maria Antónia, possuidores 
do prazo da 1.ª ametade do Casal de Quebra-
das d´Além. A escritura de dote foi feita em 
27/01/1704, pelo tabelião Manuel de Sea-
bra de Miranda, do concelho de Aguiar de 
Sousa. Em 18/09/1705, a Mesa Abacial deu 
autoridade a esta escritura de dote.
Manuel João (filho) e sua mulher, Catarina 
Antónia, tiveram uma filha, Maria João, que 
casou a 04/05/1735, na igreja paroquial da 
Sobreira, com Manuel da Rocha, filho de 
Inácio da Rocha e de sua mulher, Isabel 
João, moradores em Recarei.
Manuel da Rocha dotou seu sobrinho José 
da Rocha (filho de José da Rocha e de sua 
mulher, Maria Antónia, moradores em Re-
carei), que casou a 02/06/1777, na igreja 
paroquial da Sobreira, com Luzia Barbosa, 
filha de Domingos Dias e de sua 2.ª mulher, 
Maria Barbosa, possuidores do prazo da 1.ª 
ametade do Casal do Cazujo.

Tiveram um filho, Manuel da Rocha Barbo-
sa, que casou, mas não teve descendência. 
Em 08/02/1850, este doou os bens de Sub 
Estrada a sua irmã Maria Barbosa (casada 
com José Moreira dos Reis) e ao filho desta, 
João Moreira da Rocha, com a obrigação de 
dar 200 mil reis a cada um de seus irmãos, 
José e Ana.
J o ã o  M o r e i r a  d a  R o c h a  c a s o u  a 
09/01/1847, na igreja paroquial da Sobrei-
ra, com Joaquina de Sousa Brandão, filha de 
Joaquim José de Sousa e de sua mulher, Ana 
Nogueira Brandão, neta paterna de José de 
Sousa e de sua mulher, Maria Caetana, mo-
radores em Recarei; neta materna de Ber-
nardo Custódio Nogueira e de sua mulher, 
Ana Maria Pinto Brandão, moradores no 
lugar de Lamas, freguesia de Paço de Sousa. 
E s t e  c a s a l  t eve  f i l h o s ,  m a s  e s t e s  s e m 
geração.
Segundo o padre António Carlos Moreira, na 
sua obra, uma parte dos bens, de Sub Estra-
da, pertenceram a Serafim Carlos Moreira.
A outra parte, Casa do Penedo (atualmente 
Penedo de Cima), veio a pertencer a Joa-
quim de Sousa, sobrinho e afilhado da refe-
rida Joaquina de Sousa Brandão. Joaquim 
de Sousa nasceu a 02/03/1840, em Castro-
mil, batizado na igreja paroquial da fregue-
sia, tendo por padrinhos seus tios mater-
nos: Joaquim Pinto Nogueira Brandão e 
Joaquina. Era filho de Joaquim José de Sou-
sa e de sua mulher, Ana Nogueira Brandão 
(também aparece com o nome de Ana Joa-
quina). Neto: paterno de José de Sousa e de 
sua mulher, Maria Coelho, moradores em 
Cete; materno de Bernardo Custódio No-
gueira e de sua mulher, Ana Maria de Sousa, 
moradores no lugar de Lamas, freguesia de 
Paço de Sousa.
Casou a 22/02/1873, na igreja paroquial de 
Baltar, com Maria Martins dos Santos, filha 
de Custódio José Martins e de sua mulher, 
Margarida da Costa, moradores no lugar de 
Fagilde, freguesia de Cete. Tiveram pelo 
menos uma filha:
A n a  d e  S o u s a  M a r t i n s ,  q u e  n a s c e u  a 
27/02/1874, na Casa do Penedo de Cima, e 
a í  f a l e c e u  a  1 6 / 0 9 / 1 9 5 6 .  C a s o u  a 
30/11/1891 com (dispensa de impedimen-
to de consanguinidade no 4.º grau) Manuel 
Barbosa Leão, filho de José Barbosa Morei-
ra Leão e de sua mulher, Custódia Maria, 
moradores no lugar de Chã, freguesia de 
Vandoma. (C.G. - MOREIRA, P.e António 
Carlos – Monografia da freguesia de Parada 
de Todêa, concelho de Paredes, Estudo Ge-
nealógico e outros assuntos. Porto: Ed. do 
Autor, 1946. p. 85.).

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

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

PUB

A 
Procriação Medicamente Assistida (PMA) é definida 
como o método de causar gravidez sem recurso ao 
acto sexual, mas sim, através de técnicas para formar 

o embrião humano.

É a Lei 32/2006 de 26 de Julho que regula a Procriação Medi-

camente Assistida (PMA), e é no artigo 1.º que contempla que 

a “a presente Lei regula a utilização das técnicas de procriação 

medicamente assistida”.

O artigo 4.º da referida Lei vem dizer que, o acesso a técnicas 

de PMA só é permitido em caso de infertilidade ou esterilida-

de e para o tratamento de doença grave, ou para prevenir a 

transmissão de doença genética, infeciosa, ou outras. 

Quer isto dizer que a PMA apresenta um carácter subsidiário, 

e não uma escolha.

A PMA é de especial importância, porque veio alterar o modo 

de reprodução dos seres humanos.

E a nossa Lei Fundamental, a Constituição, no seu artigo 36.º, 

consagra que “todos têm direito de constituir família e de con-

trair casamento em condições de plena igualdade”, assim o 

direito de constituir família deverá abranger os meios de re-

produção medicamente assistida.

De ressalvar que, existem situações em que apesar de os indi-

víduos serem titulares do direito de procriar, é legítimo res-

tringir esse direito, por exemplo, imaginemos que uma pessoa 

é portadora de uma doença psíquica hereditária, nesse caso, 

é entendido que deverá prevalecer o direito do futuro ser, fa-

ce ao direito de procriar, prevalecendo o direito à saúde.

No que concerne aos beneficiários da Procriação Medica-

mente Assistida, vêm enumerados no artigo 6.º, da referida 

Lei, e são “as pessoas casadas que não se encontrem sepa-

radas judicialmente de pessoas e bens, ou separadas de 

facto, ou as que, sendo de sexo diferente, vivam em condi-

ções análogas às dos cônjuges há pelo menos dois anos”. A 

Lei não contempla as pessoas solteiras, nem os homosse-

xuais, e a questão até se discute com várias perspectivas, 

mas é entendimento que o legislador não tem o dever de 

favorecer o surgimento de famílias fora do padrão tradicio-

nal, e as técnicas de procriação não passem a ser vistas, 

como foi dito “como uma via verde para a constituição de 

famílias ao gosto de cada um”. 

E, com os avanços científicos ao nível da reprodução, tor-

nou-se também possível a criopreservação de embriões e 

do material genético, até depois da morte do beneficiário. 

Com a criação de bancos de esperma, e com a possibilidade 

de congelar o sémen, já não existe impedimento à procria-

ção na ausência do homem ou mulher, ou com a morte de 

um membro do casal.

Assim sendo, uma mulher que atualmente pretenda ficar grá-

vida do marido que já morreu, e que tenha deixado sémen re-

servado, pode fazê-lo no prazo de três anos, admitindo a lei 

que deverá ser assinada uma declaração de consentimento 

para a utilização do sémen após a morte. Em regime transitó-

rio, admitem-se outros meios de prova que demonstrem a 

existência de um projecto parental claramente consentido e 

estabelecido. 

A lei estipula ainda que quem desrespeitar a lei - "com a in-

tenção de obter ganhos próprios ou de causar prejuízo a 

alguém" - pode ser "punido com pena de prisão até dois 

anos ou multa de 240 dias".

As crianças nascidas de uma inseminação "post mortem" 

são considerados filhos do falecido, com todos os direitos 

que daí advém.

Perante esta possibilidade, há por um lado, os que defendem 

que a criança está condenada de forma premeditadamente 

deliberada, à orfandade, sendo privada de conviver com o pai, 

mesmo que este tenha prestado o seu consentimento.

Porém, esta teoria acaba por cair se atendermos à prolifera-

ção de famílias monoparentais.

Por outro lado, há os que defendem que, este acto é movido 

pelo amor pela pessoa falecida, com quem era esperado par-

tilhar uma vida, e tenta-se colmatar a ausência através de um 

filho desejado, prolongando-se a família.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

Procriação Medicamente Assistida (PMA) Post Mortem

“As nossas emoções são tão fortes que, 
mesmo quando a verdade nos olha nos olhos,
somos incapazes de a ver.”

D
zongsar Rinpoche, mestre budista, revela-nos neste 
pensamento, um dos maiores segredos do UNIVERSO. 
Contudo, como vivemos numa sociedade fast food, on-

de tudo se faz a correr (tem-me acontecido imenso), onde nem 
sempre paramos para, verdadeiramente, sentir o que nos rodeia, 
ler ou interpretar os sinais que o universo nos envia. Então, senti 
a necessidade de partilhar com o leitor esta minha VULNERABI-

LIDADE de falhar, de errar, de sobreviver, de me frustrar, de me 
irar, de sentir uma panóplia de emoções que fazem querer que o 
mundo PÁRE! E questionar tudo e todos! Acontece com o leitor? 
Claro que sim! SOMOS HUMANOS!!!! E é essa a magia de TU-
DO o que nos RODEIA! SER HUMANO! Falhar e ter a oportuni-
dade de nos corrigir! Assim como o sol desperta todos os dias, 
NÓS temos a oportunidade de RE-COMEÇAR, de DESPERTAR 
para a vida! De sermos uma melhor versão de nós mesmos! É es-
sa a NOSSA VERDADEIRA MISSÃO! SERMOS UMA MELHOR 
VERSÃO DE NÓS MESMOS! A cada nascer do sol…
Por acaso, o leitor Re-leu o pensamento deste mestre budista? Já 
verificou que essas três linhas abrangem a essência do nosso pro-
pósito, que é vivermos, ao invés de “sobrevivermos”? Aliás, o lei-
tor considera que vive ou sobrevive? Como tem sido o seu ritmo? 
Consegue renomear algum padrão na sua vida? Que emoções 
tem sentido ultimamente? Se o leitor fosse uma emoção, qual 
seria? Tem parado para se ouvir? Se sentir? 
Vou pedir-lhe para ler, com mais atenção, o pensamento! “As nos-
sas emoções são tão fortes”, e são mesmo!!! A Alegria, Tristeza, 
Raiva, Medo… e tantas outras… são tão fortes que quando senti-
das são mesmo avassaladoras! Não sente o mesmo?! Contudo, 

“mesmo quando a verdade nos olha nos olhos”, quando aparece 
no nosso peito, lateja no nosso corpo, quando bate mesmo lá den-
tro, no tutano do nosso ser… “somos incapazes de a ver”, de pro-
fundamente a sentir…. porque encontramos mil e uma forma de 
as ignorar e de fugir…fugimos de sentir a maior parte das nossas 
emoções. Sobretudo as que são consideradas “negativas”! Mas, 
afinal quem é que quer sentir o medo ou a tristeza, ou a frustra-
ção, ou até mesmo a raiva e a ira? E se eu lhe disser que não exis-
tem nem emoções positivas, nem emoções negativas! E se eu lhe 
disser que existem apenas EMOÇÕES! Acrescentar “positivo” 
ou “negativo” nada mais é do que julgar! Não julgue o que se passa 
dentro de si! Nem dentro, nem fora! Sinta! Simplesmente, permi-
ta-se sentir...pois, a grande ALQUIMIA da TRANSFORMAÇÃO 
começa quando sente TODA A VIDA que acontece DENTRO DE 
SI! Não questione estes meus pensamentos ou estas palavras 
pintadas nesta folha de papel…EXPERIENCIE POR SI MESMO! 
E se algum dia quiser partilhar, sinta a liberdade de se poder ex-
pressar! Existe uma energia angélica quando nos encontramos 
nas mesmas esferas, nas mesmas circunferências, nos mesmos…
CÍRCULOS DE DESPERTAR! 
DESPERTE e PARTILHE O MELHOR DE SI COM O MUNDO! 

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

Somos feitos de Emoções 
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DIVERSOS

N
a  s ex t a - f e i ra , 
d i a  5  d e  n o -
ve m b r o ,  a  B i -

blioteca Municipal de Pa-
redes foi palco de mais um 
Café Literário. O escritor 
convidado da edição de 
novembro foi Jorge Lage, 
que esteve à conversa com 
a Dra.  Beatriz Meireles, 
Vereadora da Cultura. 

Na tertúlia, o escritor, 
vencedor do prémio Pro-
f e s s o r  D o u t o r  A d r i a n o 
Moreira, falou da sua mais 
recente obra "Maria Cas-

tanha, outras memórias". 
Jorge Lage contou que 

o seu percurso literário li-
gado à investigação deste 

fruto seco está relaciona-
do com o fascínio que tem, 

desde muito jovem, pela 
" m a g i a  d a s  c a s t a n h a s  e 

dos magustos". A sessão 
ficou, também, marcada 
pela entrega do Prémio  
L i t e r á r i o  e  A r t í s t i c o  
“O tempo e a figura de Jo-
sé Guilherme Pacheco”, 
integrado nas comemora-
ções do Bicentenário do 
nascimento de José Gui-
lherme Pacheco. Na ver-
tente l iterária,  Mariana 
Vilela Vieira foi a jovem 
galardoada. Na vertente 
artística, o prémio foi atri-
buído a Ângela Barbosa de 
Oliveira.

"O tempo e a figura de José Guilherme Pacheco"
CULTURA. Biblioteca Municipal de Paredes recebeu Café Literário com Jorge Lage e entrega do Prémio Literário e Artístico.

PUB

No dia 7 de novembro, 
foi inaugurada na presen-
ça da Vereadora da Cultu-
ra, Dra. Beatriz Meireles 
e da Vereadora da Admi-
nistração Direta, Dra. Tâ-

nia Ribeiro,  a  Exposição 
de Poesia e Pintura “Amor 
e  o u t r o s  d e s e n c o n t r o s ” 
d e  O l í v i a  C l a r a  P e n a  e 
Walter Almeida que esta-
rá patente na Casa da Cul-

tura de Paredes até 27 de 
n ove m b r o .  O l í v i a  C l a ra 
Pena tem registada a obra 
l iterária “Amor e outros 
desencontros” e, com ba-
se neste universo,  dina-

miza o Projeto de Poesia e 
I l u s t r a ç ã o  “ C a r t a s  d e 
A m o r ”  e  “A b r a ç o s  p e l o 
c o r r e i o”  e m  c o a u t o r i a 
c o m  o  a r t i s t a  p l á s t i c o 
Walter Almeida. 

Exposição de Poesia e Ilustração “Amor e outros 
Desencontros” de Olívia Clara Pena e Walter Almeida
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DISTINÇÃO. No Concelho de Paredes, 18 escolas foram galardoadas com o prémio Eco Escolas. A distinção foi atribuída pela 
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) às escolas pelos seus comportamentos e projetos direcionados para a preven-
ção e sustentabilidade do meio ambiente.

N
a manhã de quar-
ta-feira, dia 10 de 
novembro, de-

correu, no Pavilhão Multiu-
sos de Paredes, a Cerimónia 
Galardão Eco Escolas de Pa-
redes, que premiou as 18 es-
colas que venceram a mais 
recente edição desta iniciati-
va pelos seus comportamen-
tos e projetos relacionados 
com a sustentabilidade do 
meio ambiente.

A distinção foi atribuída 
pela Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE) aos 
seguintes estabelecimentos 
escolares: Centro de Forma-
ção Profissional das Indús-
trias da Madeira e Mobiliário 
– CFPIMM; Colégio Casa – 
Mãe; Conservatório de Dan-
ça do Vale do Sousa; Escola 
Básica da Serrinha; Escola 
Básica de Cristelo; Escola 
Básica de Vilela; Escola Bási-
ca e Secundária da Sobreira; 
Escola Básica e Secundária 
de Lordelo; Escola Básica e 
Secundária de Paredes; Es-
cola Básica e Secundária de 
Vilela; Escola Básica N.º 1 de 
Sobreira; Escola EB Nº 1 de 

Rebordosa; Escola EB Reca-
rei; Escola EB/S de Rebordo-
sa; Jardim de Infância de Es-
trebuela; Jardim de Infância 
de S. Marcos; Jardim de In-
fância de Talhô – Gondalães; 
e Jardim de Infância Monte 
Mouriz.

O Eco Escolas trata-se de 
um programa educativo in-
ternacional, promovido pela 
Fundação para a Educação 
Ambiental (Foundation En-
vironmental Education - 
FEE), representado pela 
ABAE. As escolas premiadas 
receberam uma bandeira 
verde que representa as 
boas práticas ambientais de-
senvolvidas pela comunida-
de escolar.

Este programa educativo 
pretende “encorajar ações e 
reconhecer o trabalho de 
qualidade desenvolvido pela 
escola, no âmbito da Educa-
ç ã o  A m b i e n t a l  p a r a  a 
Sustentabilidade”.

Na cerimónia Galardão 
Eco Escolas de Paredes, o 
vereador do Pelouro da 
Educação, Dr. Paulo Silva, 
parabenizou todos os envol-

ventes neste projeto e sa-
lientou o “excelente traba-
lho que tem sido feito junto 
da comunidade escolar”. 
“Mudou muita coisa desde 
que as escolas abraçaram 
estes projetos. Todo esse 
trabalho não fica só a marca 
nos futuros adultos, que são 
as crianças, mas também fi-
ca nos pais e nos familiares a 
quem conseguem realmen-
te incutir-lhes essa respon-
sabilidade de ajudar e me-
lhorar no dia-a-dia os nos-
sos comportamentos”, disse 
o vereador da Educação, Dr. 

Paulo Silva. “O Município de 
Paredes tem uma grande 
participação neste projeto” 
afirmou o vereador do Pe-
louro do Ambiente, Dr. Fran-
cisco Leal, acrescentando 
que é através destes proje-
tos que “os mais novos con-
seguem educar as suas famí-
lias a terem hábitos mais 
sustentáveis para o meio 
ambiente”.

O Dr. Francisco Leal, afir-
mou que “tem aumentado o 
número de escolas” que par-
ticipa nesta iniciativa e há 
várias que participam há 

muitos anos, sendo Paredes 
dos municípios “que mais es-
colas tem com a bandeira 
verde, o que significa que es-
tá dentro das boas práticas 
ambientais”.

“Felizmente, este projeto 
t e m  c a t i v a d o  a s  n o s s a s 
crianças, as nossas escolas e, 
por sua vez, vão arrastando 
os adultos e isso é importan-
te porque temos que criar 
uma consciência ambiental 
junto das escolas. Temos fei-
to ações de sensibilização no 
sentido de fazer a recicla-
gem de todos os produtos 

que são recicláveis e as 
crianças têm adotado tam-
bém comportamentos que 
têm a ver com a proteção do 
meio ambiente; têm criado 
as suas horas pedagógicas; 
têm feito atividades que vi-
sam o desenvolvimento e a 
sua formação ambiental e 
isso é importante, porque 
sabemos que é nestas idades 
que vamos criar jovens res-
ponsáveis e que eles vão ser 
sensibilizados para estas ini-
ciativas e são eles também, 
junto da comunidade fami-
liar, que vão incentivando à 
reciclagem. E a verdade é 
que os níveis de reciclagem 
também têm aumentado no 
concelho”, completou.

Na cerimónia estiveram 
presentes também os presi-
dentes de junta das fregue-
sias das escolas premiadas; o 
coordenador do projeto Eco 
Escolas de Paredes, João 
Costa; Marisa Costa, do CRE 
Porto; Bárbara Almeida, da 
Ambisousa; e Ângelo Neto 
da APRISOF – Associação de 
Proteção dos Rios Sousa e 
Ferreira.

Concelho de Paredes 
distinguido com 18 Eco Escolas

Torneios, natação, desfi-
les de carnaval e programas 
de férias são algumas das 
diversas atividades promo-
vidas  A Câmara Municipal 
de Paredes agendou um 
conjunto de atividades des-
portivas, sociais e recreati-
vas destinadas à população 
com deficiência ou incapaci-
dade e que decorrem até ao 
próximo ano.

O programa foi apresen-
tado na quarta-feira, dia 10 
de novembro, pelos vereado-
res da Ação Social, Dra. Bea-
triz Meireles, e do Desporto, 
Renato Almeida, assim como 

pelo “Grupo de Trabalho para 
a Inclusão”, que fazem parte 
sete escolas e quatro associa-
ções do concelho. As ativida-
des começam para a próxima 
semana, com aulas de nata-
ção adaptada, com vertente 
de competição, uma iniciati-
va designada “vamos à água”. 
Paralelamente, realiza-se a 
“vamos ao golfe”, através da 
promoção de torneios entre 
os municípios de Paredes, 
Lousada e Penafiel. 

O “boccia vai às escolas e 
instituições” foi também, 
uma das propostas apresen-
tadas pelo executivo.

O programa inclui, ainda, 
iniciativas que abrangem as 
áreas: social e recreativa, 
com a exposição de pintura 
“Olhares Desiguais” que será 
apresentada em escolas e 
instituições do concelho.

No dia 3 de dezembro, as-
sinala-se o Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência, 
a autarquia preparou um en-
contro de natação adaptada, 
que decorre na piscina muni-
cipal local, assim como uma 
palestra subordinada ao te-
ma “o papel do desporto 
adaptado na inclusão social 
das pessoas com deficiência”. 

Neste mesmo dia, está 
agendado um concerto com 
a Orquestra (In)Quieta. No 
dia 10 de dezembro, sobe ao 
palco um espetáculo de Na-
tal intitulado “Bosque do 
Piripak”. O programa esten-
de-se ao próximo ano, atra-
vés de “ações que visam pro-
mover o desenvolvimento 
de competências sociais e 
profissionais”, explicou a ve-
reação, durante a apresen-
tação deste projeto. Ofici-
nas criativas de artes e mú-
s i c a  e  u m a  s e s s ã o  d e 
sensibil ização para uma 
empregabilidade inclusiva, 

feito em parceria com a As-
sociação Salvador, são ou-
tras das dinâmicas propos-
tas. Para o Carnaval, mais 
concretamente a 25 de fe-
vereiro, vai ser preparado 
um desfile, onde os protago-
nistas vão ser escolas e as-
sociações do município de 
Paredes,  que trabalham 
com a população portadora 

de deficiência. O calendário 
inclui ainda um Encontro de 
Orientação Adaptada, no 
dia 21 de março, uma visita à 
Casa da Música, no Porto, 
agendada para o dia 1 de 
abril. No último dia de maio 
decorrem as Jornadas ”Des-
porto para todos”. No verão, 
de 25 a 29 de julho, realizam-
-se as “Férias Inclusivas”.

Paredes aposta na inclusão de pessoas  
com deficiência com programas de atividades
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N
a reunião de Câ-
mara de Paredes, 
foi aprovado, por 

unanimidade, o contrato 
programa de desenvolvi-
mento desportivo a estabe-
lecer com clubes e associa-
ções, no âmbito do apoio à 
prática de desporto no con-
c e l h o  p a r a  a  é p o c a 
2021/2022. O valor do apoio 
é de 115 mil euros, 55 mil eu-
ros em 2021 e 60 mil euros 
em 2022.

O presidente da Câmara 
de Paredes, Dr. Alexandre 
Almeida leu na proposta 
aprovada “O Município de 
Paredes pretende, pois, cele-
brar acordos que incentivem 
a prática do desporto no con-

celho, sobretudo ao nível das 
camadas jovens e do despor-
to amador,  elevando os 
meios que são colocados à 
disposição dos atletas de 
forma a proporcionar-lhes 
os mecanismos necessários 
a que se sintam atraídos para 
essa prática. Uma das medi-
das que se pretende preconi-
zar, senão aquela mais mar-
cante, prende-se com o su-
porte de encargos relativos 
ao custo das taxas de inscri-
ção, exames médicos e segu-
ros de atletas dos escalões 
de formação nas associações 
ou federações das respeti-
vas modalidades”. O verea-
dores do PSD, Ricardo Sousa 
e Manuel Vieira votaram a 

favor, mas afirmaram achar 
que “ a verba é curta”, peran-
te as dificuldades que foram 
enfrentadas devido à pande-
mia pelos clubes, sendo as-
sim “mais difícil arranjar 

apoios”. Ricardo Sousa ainda 
declarou e alertou que “ esta 
verba devia ser reforçada. 
Nos exames médicos o máxi-
mo de apoio é de 10 euros 
por atleta e há clubes com 

custos superiores três, qua-
tro ou cinco euros. Em clubes 
com 200 atletas, isso faz di-
ferença”.  Alexandre Almei-
da, presidente de Câmara de 
Paredes, esclareceu “nem 

tudo é apoio monetário” e 
que autarquia concede vá-
rios apoios aos clubes. O 
mesmo, deu exemplos como 
os sintéticos em Vandoma, 
Sobrosa e Baltar que custa-
ram cerca de 200 mil euros 
cada um. Alexandre Almeida 
declarou que “vamos colocar 
sintético no São Luiz em Bei-
re, em Gandra, em Rebordo-
sa, nos Aliados de Lordelo e 
outro em Paredes. O investi-
mento no desporto é enor-
míssimo e só há formação 
porque fazemos investimen-
to”. O autarca afirmou que 
“tudo somado, durante o ano 
não chegam 500 ou 600 mil 
euros nos apoios que damos 
aos clubes da terra”.

Apoios de 115 mil euros para clubes e associações 
desportivas de Paredes aprovados
APROVAÇÃO. Apoios correspondentes ao programa de desenvolvimento desportivo para 2021 e 2022.
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O projeto Clickids Clube, 
do programa Erasmus +, trou-
xe a Paredes 15 educadores 
de infância e gestores de esco-
las da Roménia, Letónia, Reino 
Unido e Turquia, para uma tro-
ca de experiências educativas 
interculturais. O objetivo da 
iniciativa, promovida pelo 
Agrupamento de Escolas de 
Vilela, é aumentar as compe-
tências no uso da tecnologia 

na educação pré-escolar, pro-
mover a inclusão social e a ci-
dadania ativa, internacionali-
zar as atividades educativas e 
informar sobre o projeto da 
União Europeia e sobre o sis-
tema educativo dos países 
parceiros. 

A comitiva foi recebida pe-
lo vereador da Educação, Dr. 
Paulo Silva, esta terça-feira, 
dia 9, no Salão Nobre da Câ-

mara Municipal de Paredes. 
Na receção de boas-vindas, o 
membro do executivo subli-
nhou a importância deste pro-
jeto para “a partilha de dife-
rentes perspetivas e méto-
dos” e afirmou que a autarquia 
tem feito um esforço “para se 
adaptar às mudanças do siste-
ma de ensino e para estar sem-
pre ao lado das escolas do 
Concelho”. “Os desafios que a 

educação enfrentou devido à 
pandemia” foram abordados 
por Gabriela Alexandrescu, 
professora da Roménia e 
coordenadora do projeto Cli-
ckids. O Diretor do Agrupa-
mento de Escolas de Vilela, 
Albino Pereira, destacou o es-
forço do Município de Pare-
des nessa fase, “com o forneci-
mento de computadores e ta-
blets para o ensino online”. Os 

parceiros do programa Eras-
mus + seguiram, depois, para o 
Campo de Golfe do Aqueduto, 

para uma atividade desporti-
va. A visita decorreu até sexta-
-feira, dia 12 de novembro.

Município de Paredes recebe comitiva Erasmus + 
com projeto de 'experiências educativas interculturais'

APOIO AOS FEIRANTES. Isenção do pagamento da taxa de ocupação até ao final do ano. Os vereadores do PSD defendem isen-
ção até ao primeiro semestre do próximo ano.

O 
Município de Pa-
r e d e s  a p r ovo u 
por unanimida-

de, na reunião do Executivo, 
no passado dia 11 de novem-
bro, a isenção da taxa de ocu-
pação de lugar na Feira de 
Paredes. O Executivo da Câ-
mara Municipal de Paredes 
liderado por Alexandre Al-
meida deliberou esta medida 
para o quarto trimestre de 
2021, correspondente aos 
meses de outubro, novembro 
e dezembro de 2021.

“É intenção do Executivo, 
prolongar a isenção da taxa 
de ocupação de lugar na Feira 

de Paredes até ao final do 
ano, como medida que visa o 
apoio aos efeitos causados 
pela pandemia covid-19”. Ale-
xandre Almeida afirma que 
“embora a evidente melhoria 
da situação pandémica que 
vivemos, a verdade é que a 
mesma ainda se mantém, sen-
do certo que os seus efeitos 
ainda se fazem sentir, nomea-
damente no comércio. ”A ver-
dade é que os casos de co-
vid-19 têm vindo a subir, sen-
do expectável que a situação 
se agrave nos próximos me-
ses. Como consequência des-
te agravamento nas suas ven-

das”, o executivo de Paredes 
acredita que ainda se vão fa-
zer sentir as dificuldades eco-
nómicas e como o este “setor 
está fragilizado” é necessário 
dar continuidade a esta isen-
ção. Os vereadores do PSD 
votaram a favor desta pro-
posta, mas Ricardo Sousa não 
deixou de lembrar que, em 
2020, os eleitos do partido ti-
nham proposto esta isenção 
até ao final do ano, efeito que 
agora se concretiza. Ricardo 
Sousa defendeu ainda que 
poderá ser necessário manter 
esta isenção no próximo se-
mestre de 2022.

Câmara de Paredes volta a isentar 
o pagamento da taxa de ocupação  
de lugar na Feira de Paredes

PUB

Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €
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PROJETO "MAIS VIDA ATIVA" . Autarquia propõe iniciativas de socialização e envelhecimento ativo atráves da pro-
moção de atividade física.

A
p ó s  u m a  p a ra -
gem imposta pe-
la pandemia,  o 

Projeto “Mais Vida Ativa” 
retomou as atividades des-
portivas, nas Juntas de Fre-
guesia e nas Instituições de 
Solidariedade Social, para a 
população do concelho com 
idade igual ou superior a 50 
anos, no início deste mês.

O Vereador do Desporto 
da Câmara Municipal de 
Paredes, Renato Almeida, 
reuniu, na passada quinta-
-feira, dia 11, com os pro-
motores locais do projeto, 
para apresentar o progra-
ma desportivo. 

“ N o s  ú l t i m o s  q u a t r o 
anos, o município fez um 
trabalho fantástico nesta 
área, ao lado dos técnicos, 
dos presidentes de junta e 
das IPSS’s, e o objetivo é de-
senvolver, cada vez mais, 
este projeto, para conti-
nuarmos a promover o en-
velhecimento ativo da nos-
sa população”, afirmou o 
autarca. Os treinos de boc-
cia sénior, as aulas de ativi-

dade física, as aulas de hi-
drosénior e as aulas de gol-
f e  s é n i o r  v o l t a m  a  s e r 
atividades regulares. Além 
disso, o município vai orga-
nizar, novamente, eventos 
como o Dia Mundial do Ri-
so, o Dia Mundial da Ativi-
dade Física,  Orientação 
Sénior, o Dia Mundial da 
Dança e a Semana Europeia 
do Desporto também será 
assinalada.

O Boccia Sénior conti-
nua a ser aposta da autar-
quia, com a realização do 
Campeonato Nacional, da 
Taça de Portugal e da Liga 
N a c i o n a l  I N A T E L  d a 
modalidade.

O principal objetivo des-
tas iniciativas é promover o 
envelhecimento ativo e a 
socialização, através da 
promoção de atividade físi-
ca. As atividades visam, ain-
da, diminuir os fatores de 
risco relacionados com o 
envelhecimento, aumentar 
os níveis de independência 
e autonomia e a força e re-
sistência muscular.

Câmara Municipal retoma 
atividades desportivas para promover  
o envelhecimento ativo

Decorreu na quinta-fei-
ra, 4 de novembro, no Pavi-
lhão Gimnodesportivo da 
EBS de Cristelo, a cerimónia 
da tomada de posse do Exe-
cutivo e da Assembleia de 
Freguesia da Junta de Cris-
telo. José Rodrigues é o Pre-

sidente da Junta, eleito pelo 
PS, tem ao seu lado Casimi-
ro Ferreira como Tesoureiro 
e  D i a n a  P a c h e c o  c o m o 
Secretária. 

O novo Presidente da As-
sembleia de Freguesia é Jo-
sé Rui Sousa.

Tomada de posse dos órgãos autárquicos da Junta de Freguesia de Cristelo
PUB
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N
a apresentação 
deste projeto, 
perante uma pla-

teia com várias entidades 
sociais, desde presidentes e 
representantes de juntas de 
freguesias, IPSS´s conce-
lhias, RSI´s, SASE e técnicas 
de ação social, esteve pre-
sente a Dra. Beatriz Meire-
les, vereadora do Pelouro de 
Ação Social, o Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Paredes, Dr. Ilídio Meire-
les, a técnica superior da 
ação social e socióloga, que é 
coordenadora deste projeto, 
Dra. Verónica Rocha, e as 
duas mediadoras intercultu-
rais, a Dra. Liliana Cardoso e 
a Dra. Joana Moreira.

A vereadora do Pelouro 
de Ação Social, Dra. Beatriz 
Meireles, referiu que este 
projeto é de grande relevân-
cia e importância na “inte-
gração da comunidade ciga-
na em Paredes” afirmando 
que “P(a)redes de inclusão 
vai complementar o proces-
so de habitação social para a 
comunidade”. 

Durante a apresentação, 
a Dra. Beatriz Meireles refe-
riu que já tem vindo a estabe-
lecer contato com a comuni-
dade cigana, através de visi-
t a s  r e g u l a r e s  a o 
acampamento desta comu-
nidade, desenvolvendo tra-
balhos de inclusão através 
da arte, salientou o projeto 
desenvolvido anteriormen-
te, o Holograma da Casa da 
Música e da Área Metropoli-
tana do Porto.

A vereadora do Pelouro 
de Ação Social afirmou que 
“este é um processo funda-
mental para preparar a co-
munidade cigana para ou-
tros desafios” relembrou 
que a construção da habita-
ção social, onde será realoja-
da esta comunidade, está 
para breve. A vereadora de-
clarou que quando se fala da 
comunidade cigana “o tema 
causa ruído na comunidade 
paredense, porque não os 
aceitam”.

A  a u t a r c a  f r i s o u  q u e 
“mais do que trabalhar as pa-
redes é preciso trabalhar o 
que se encontra dentro des-
sas paredes. A comunidade 
cigana não está habituada a 
viver dentro de paredes. 
Quisemos fazer trabalhos 
com eles a vários níveis”.

A Dra. Beatriz Meireles 
confirmou ainda que “nem 
sempre a comunidade rece-
be bem a ideia de que a co-
munidade cigana tem que 
ser integrada em habitação 
social como outra família 
qualquer. Neste momento, 
há famílias a passarem ne-
cessidades habitacionais no 
concelho e cerca de 96 ele-
mentos da comunidade ciga-
na neste acampamento, têm 
essa necessidade”.

O Projeto “(Pa)redes de 

Inclusão” tem como principal 
parceiro a Irmandade da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Paredes. O Dr. Ilídio Mei-
reles, Provedor da Santa Ca-
sa da Misericórdia, afirmou, 
durante a apresentação, que 
é necessário alertar a socie-
dade para esta situação, “fa-
zer com que a população 
a c e i t e  a  c o m u n i d a d e 
cigana”.

O Provedor da Santa Ca-
sa da Misericórdia relem-
brou que esta comunidade 
encontra-se no concelho de 
Paredes há 40 anos. “A co-
munidade cigana hoje faz 
parte de nós, quer queira-
mos quer não queiramos”.

O Dr. Ilídio Meireles sa-
lientou a importância deste 
projeto e que é deveras es-
sencial “fazer a preparação 

da população em geral para 
aceitar os ciganos”, referin-
do ainda, “não adianta nada 
incentivarmos os ciganos a 
saber viver em comunidade 
se a comunidade não os 
aceitar, como não aceita. Se 
eu disser que vem aqui o Ri-
cardo Quaresma, o jogador 
de futebol, toda a gente o 
quer cumprimentar esque-
cem-se que ele é cigano. É 
figura pública e foi-lhe re-
conhecido o direito de fa-
zer parte da nossa comuni-
dade, porque é que não fa-
zemos o mesmo com esta 
comunidade?” questionou. 

O Provedor da Santa Ca-
sa da Misericórdia reafir-
mou, logo de seguida que “ 
temos de os aceitar, de os re-
conhecer, de lhes dar a mão. 
Para eles é tão difícil inte-

g r a r - s e  c o m o  p a r a  n ó s 
aceitá-los.

“(Pa)redes de Inclusão” 
destina-se a promover a me-
lhoria da qualidade de vida 
comunidade cigana do con-
celho de Paredes, um total 
de 86 pessoas e  pretende 
atuar em áreas como a inter-
venção psicossocial, a edu-
cação e cidadania, a promo-
ção da saúde, do emprego e 
formação profissional, e a 
adequação ao contexto habi-
tacional. Estas ações serão 
materializadas por uma 
equipa coordenada por um 
técnico da Câmara Munici-
pal de Paredes e por duas 
mediadoras interculturais, 
uma psicóloga e uma educa-
dora social.

O estudo realizado no 
âmbito deste projeto indica 

como principais problemas 
as más condições de habita-
ção; o défice de competên-
cias de cidadania e participa-
ção; o défice de competên-
c i a s  p r o f i s s i o n a i s ;  a s 
desigualdades de género e 
empoderamento feminino; 
os estereótipos associados à 
comunidade cigana; a desva-
lorização da escola e fraco 
envolvimento dos pais na 
comunidade escolar; os défi-
ces de convivência intercul-
tural; o défice de conheci-
mento e competências na 
área da saúde; a vulnerabili-
dade e precariedade profis-
sional e os estereótipos exis-
tentes nas entidades empre-
g a d o r a s  e  n a  p r ó p r i a 
comunidade envolvente. 

As iniciativas preveem 
melhorar, por exemplo, a di-
namização e impulsionar 
ações de sensibilização da 
opinião pública, ações de 
preparação facilitadoras da 
apropriação e adaptação a 
um novo contexto habitacio-
nal, pois está previsto, como 
referido anteriormente, a 
construção de habitação pa-
ra o realojamento da comu-
nidade cigana.

A Junta de Freguesia de 
Paredes, o Agrupamento de 
Escolas de Paredes, o Centro 
de Saúde de Paredes, o Con-
servatório de Dança do Vale 
do Sousa, o Conservatório 
de Música de Paredes, a 
GNR – Guarda Nacional Re-
publicana, o IEFP – Instituto 
de Emprego e Formação 
Profissional e o Projeto Pa-
redes Integra – CLDS 4G, re-
presentam os restantes in-
tervenientes do Projeto 
“(Pa)redes de Inclusão”.

O Projeto em questão foi 
objeto de candidatura ao pro-
jeto Mediadores Municipais e 
Interculturais, cofinanciado 
pelo Programa Operacional 
Inclusão Social e Emprego 
(POISE), no valor elegível de 
128 750.41 euros ao qual cor-
responde um financiamento 
de 85%, que ascende a 109 
437.85 euros.

Apresentação Pública do Projeto 
(Pa)redes de Inclusão
AÇÃO SOCIAL . No dia 11 de novembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Paredes, foi apresentado o Projeto “(Pa)redes de 
Inclusão” que tem como principal objetivo promover a melhoria da qualidade de vida da comunidade cigana de Paredes.
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A 
Seleção Nacio-
nal de hóquei em 
patins treinou 

em Paredes, o município re-
cebe o Campeonato da Eu-
ropa desta modalidade, de 
15 a 20 de novembro, em 
que participam seis equi-
pas, que primeiro jogam en-
tre si, numa fase de grupos, 
disputando os dois primei-
ros a final.

No passado dia 9 de no-
vembro, terça-feira, a for-
mação sénior foi recebida 
pelo presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, e o verea-
dor do Desporto, Renato 
Almeida, os autarcas felici-
taram e desejaram sucesso 
na competição aos atletas 
da seleção. Após a sessão 
de boas-vindas a equipa da 
seleção nacional iniciou o 
seu treino.

Renato Garrido, selecio-
nador nacional, em conver-
sa com a comunicação so-
cial garantiu “estamos num 
bom caminho, a trabalhar 
bem, é um empenho grande 
de todos eles”.

Relembrando que todos 
os jogadores mencionaram 
que o grupo era como uma 
família, pois grande parte 
esteve em Barcelona com o 
selecionador nacional, on-
de participaram no Cam-
peonato do Mundo de Hó-
quei em Patins e foram os 
vencedores desta prova.

“Realmente somos uma 
família, onde isso foi a nos-

sa maior mais-valia. Tudo 
o que foi possível, foi gra-
ças à união de um grupo 
muito forte que nos fez 
ultrapassar grandes ad-
versidades no campeona-
to do mundo e estamos a 
prepararmo-nos para as 
adversidades que vamos 
encontrar aqui, porque vai 
ser um campeonato duro” 

afirmou Renato Garrido. 
O selecionador nacional 
confidenciou que a equipa 
está com muita vontade 
de reconquistar o título 
europeu que fugiu para a 
Espanha, mas sendo agora 
o europeu em Portugal , 
esperam um grande apoio 
de todas as pessoas e que 
com a determinação que 

têm, esperam conseguir 
voltar a conquistá-lo.

“É uma competição dife-
rente e dura. Dura porque 
vão ser jogos sem paragens 
e nós estamos a preparar ao 
máximo para estarmos ao 
melhor nível, durante esta 
semana do europeu. Estar 
presente na final, é um dos 
objetivos. Estamos prepa-

Campeonato da Europa realiza-se de 15   a 20 de novembro
DESPORTO.  Seleção Nacional de Hóquei em Patins treinou no Pavilhão Multiusos de Paredes
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Foi aprovado em sessão plená-
ria, na Assembleia da República, o 
projeto de lei apresentado pela 
Iniciativa Liberal que pedia o fim do 
Cartão do Adepto, cerca de três 
meses após a implementação 
efetiva.

Termina assim uma das medi-
das do Governo mais criticadas 
pelos clubes e adeptos de futebol 
de Portugal nos últimos meses.

A votação, que contou com 202 
deputados inscritos, teve a absten-
ção de PSD e PS, à exceção de oito 
deputados socialistas, que vota-
ram a favor, como os restantes par-
tidos com assento parlamentar.

O Cartão do Adepto dava aces-
so a zona com condições especiais 
de acesso e permanência de adep-
tos, sendo mais especificamente 
uma zona que os governantes ti-
nham idealizado para as claques. 

Na emissão do cartão, havia um 
exaustivo controlo dos dados pes-
soais de cada pessoa. Nos estádios 
estavam definidas as zonas para os 
titulares de cartão de adepto, algo 
que não teve praticamente nenhu-
ma adesão. Viam-se, nos estádios, 
essas zonas completamente de-
sertas e críticas sistemáticas dos 
clubes que não podiam vender es-
ses lugares.

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

SOBRE FUTEBOL

O fim do  
Cartão do Adepto

Campeonato da Europa realiza-se de 15   a 20 de novembro

rados. Temos jogadores 
b e m  p r e p a r a d o s ,  c o m 
muita experiência e capa-
zes em qualquer situação, 
mesmo adversa, conse-
guir contorná-la. O objeti-
vo é estarmos focados jo-
go a jogo até ao fim” afir-
mou Renato Garrido.

João Rodrigues, capi-
tão da seleção portuguesa 

com 107 internacionaliza-
ções diz que “é um orgulho 
enorme jogar o Europeu 
em casa como campeões 
do mundo”.

O capitão da seleção 
das quinas disse que “as 
expetativas são elevadas 
para qualquer competição 
em que Portugal entra em 
hóquei em patins. Vamos 

como campeões do mun-
d o ,  q u e  n ã o  é  u m  p e s o 
acrescido, mas um orgu-
lho enorme podermos jo-
gar o Europeu em casa co-
mo campeões do mundo e 
vamos com o objetivo de 
crescer durante a compe-
tição para podermos che-
gar à final e ganhá-la, se 
possível”.

O jogador apontou a 
Espanha como o principal 
adversário de Portugal 
nesta competição, mas 
não esqueceu e salientou 
que a Itália e a França são 
seleções que apresentam 
equipas muito fortes. 

“ Vai ser um Europeu 
muito interessante e que 
temos que estar o mais 
próximo possível de ser-
mos perfeitos”, declarou 
João Rodrigues.
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No dia 6 de novembro, pe-
las 21h00, realizou-se a Ce-
rimónia de Encerramento da 
Taça da Europa de Patinagem 
Artística 2021, no Pavilhão 
Multiusos de Paredes, com 
entrega de medalhas e taças. 

A cerimónia contou com 
os discursos do Vereador do 

Desporto, Renato Almeida, 
e do representante da Wor-
l d  S k a t e  E u r o p e ,  M a r c o 
Faggioli.

A cerimónia contou, tam-
bém, com a presença de Luís 
Sénica, Presidente da Fede-
ração de Patinagem de Por-
tugal (FPP), José Raimundo, 

Vice-Presidente da FPP, Júlio 
Tavares, da Associação de Pa-
tinagem do Porto e Célia Ro-
cha, Presidente da Associa-
ção Desportiva de Paredes.

Durante a cerimónia fo-
ram entregues, pelas enti-
dades oficias, as lembranças 
de agradecimento. No últi-

mo dia de competição, subi-
ram ao pódio as seleções de 
Portugal, Espanha, Itália e 
Holanda. Na competição 
participaram cerca de 200 
atletas de vários países eu-
ropeus como Andorra, Paí-
ses Baixos, Eslovénia, Espa-
nha, Israel, Itália, Suíça, Bél-

Cerimónia de encerramento da 
Taça da Europa de Patinagem Artística 2021

gica e Portugal. O programa 
agregou provas nas modali-

dades singular, pares, pares 
de dança e solo dance.

A 
d u p l a  A l f r e d o 
Moreira/Pedro 
Nogueira esteve 

em destaque, no fim-de-se-
mana de 30 e 31 de outu-
bro, ao volante do Fiat Uno, 
que foi “bafejado” por uma 
tempestade,  que só deu 
chuva por todo o rali, pro-
vocando algumas dificulda-
des para todos os partici-
pantes. Assim, a dupla do 
Fiat Uno que ostenta as co-
res da Baby-g, logo no 1º 
troço, Talho do Povo com 
6,20 km de extensão, a du-
pla Alfredo Moreira/Pedro 
N o g u e i ra  f a r i a  l o g o  u m 
tempo de  5.51.6 à média de 
63,48 km/h, para logo de 
seguida fazer a classificati-
va Sucatas David – S da Bo-
neca 1, com 10,5 km, onde 
lograram fazer o 7º tempo 
da classificação geral per-
correndo toda a extensão 
em 8.35.0 à média de 73,75 
km/motivado pelas péssi-
mas condições atmosféri-

cas não se fez a terceira 
classificativa, passando os 
participantes logo de segui-
da  para a quarta classifica-
tiva – Sucatas David – S da 

Boneca 2, com 10,55 km, 
onde Alfredo Moreira/Pe-
dro Nogueira fazem um 
tempo de 8.28.3 à média de 
10,55 km. De seguida na 5ª 

classificativa, Daro´s Malas 
– Aguiar de Sousa 1 com 
9.05 km, e a dupla do Uno, 
faz a 12ª melhor marca com 
7.00.5 à média de 77,48 

km/h.Para a 6ª classificati-
va, Cromoduro Lª – Covelo 
1 com 5,20 km, a dupla Al-
fredo Moreira /Pedro No-
gueira fazem um tempo de 
4.35.0 à média de 68,07 
km/h.  Faltando apenas a 
passagem pela 7ª classifica-
t i v a  –  D a r o ´ s  M a l a s  – 
Aguiar de Sousa 2 com 9,05 
km com 9,05 km de exten-
são, Alfredo Moreira/Pe-
dro Nogueira fazem um 
cronómetro de 7.46.5 à mé-
dia de 69,34 km.

 No final, Alfredo Moreira 
declarou que “correu bem, 

mas as condições meteoro-
lógicas estavam incríveis, 
havia troços que eram rios 
autênticos, mas fomos supe-
rando esses obstáculos e 
chegamos ao final, fiz o que 
estava ao meu alcance, mas 
hoje ao mínimo descuido era 
para bater, ou ficar fora de 
estrada. Acabamos  a prova, 
com um bom resultado, só foi 
pena o pódio ter-nos escapa-
do na nossa categoria, mas 
na próxima prova iremos fa-
zer tudo para chegar ao pó-
dio “, concluiu o piloto Alfre-
do Moreira.

Alfredo Moreira no Rali de Gondomar
RALI. Piloto paredense no Campeonato Regional Norte de Ralis

PUB

CLASSIFICAÇÃO FINAL CATEGORIA X1
1º João Andrade/S.Paiva – Citroen Saxo

2º Miguel Carvalho/A.Reis – Peugeot 206 GTI

3º Hugo Bouça/J.Faria – Citroen Saxo

4º Alfredo Moreira/Pedro Nogueira – Fiat Uno
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A equipa de Eurico Couto 
conheceu o adversário que 
irá defrontar na quarta elimi-
natória da Taça de Portugal. 
O sorteio foi realizado no dia 
21 de outubro, na Cidade do 
Futebol, em Oeiras, determi-
nou que a equipa unionista 
jogará em casa, frente ao Tor-
reense, clube de Torres Ve-
dras que lidera a Série B da li-
ga 3. O jogo está agendado 
para o próximo domingo, dia 
21 de novembro pelas 14h.

Paredes joga no próximo  
fim-de-semana para a Taça de Portugal

Duas medalhas  
para a Casa do Povo 
de Sobreira no  
3º Open de 
Patinagem  Artística 
"Valentim Pinto" 

A Casa do Povo de Sobreira recebeu no 
passado sábado, 13 de novembro, no Pavi-
lhão Ernesto Silva, o 3º Open de Patinagem 
Artística “Valentim Pinto”, prova organizada 
pela Associação de Patinagem do Porto, ten-
do garantido as duas primeiras medalhas na 
história do clube.

Divididos por escalão etário e nas verten-
tes de Patinagem Livre, Pares de Dança e Solo 
Dance, 130 atletas de vários clubes da Asso-
ciação de Patinagem do Porto disputaram o 
último de três opens promocionais que dão 
acesso ao Open final para definição dos cam-
peões da época 2021. Pela primeira vez, des-
de a criação da Secção de Patinagem Artística 
em 2018, a Casa do Povo de Sobreira partici-
pou com oito atletas em Patinagem livre ten-
do obtido duas medalhas, Margarida Silva, 2º 
Classificada, no Escalão de Benjamins B e 
Pedro Melo, 2o Classificado, no Escalão de 
Iniciados A.

“Receber e organizar uma prova da Asso-
ciação de Patinagem do Porto e ter atletas 
pela primeira vez em competição é um motivo 
de orgulho para o clube. Temos a perfeita 
consciência do caminho e dos objetivos que 
traçamos e sentimos que temos dado os pas-
sos certos na evolução dos atletas e cresci-
mento da secção.” Realça Rui Carvalho, mem-
bro da Comissão Administrativa da Casa do 
Povo de Sobreira, na nota de imprensa.

No escalão de Infantis A, a Casa do Povo 
de Sobreira participou com as atletas Adria-
na Magalhães, Madalena Silva e Joana Melo. 
Já no escalão de Iniciados B, Lara Pereira e 
Francisca Nogueira representaram o clube e 
Ana Carolina Silva participou no escalão de 
Cadetes.

E
m Gandra, arran-
cou no passado 
dia 11 de novem-

bro, no Pavilhão Gimno-
desportivo Cidade de Gan-
dra, o 1º Torneio de Futsal 
de Veteranos e Seniores 
do Atlético Clube Juven-
tude de Guimbra.

O “pontapé de saída” do 
primeiro jogo do torneio 
contou com a presença do 
Presidente do Município, 
Alexandre Almeida, do Ve-
reador do Desporto, Rena-
to Almeida, do Presidente 
de Junta da Freguesia, Jo-
sé Mota, acompanhado do 

seu executivo bem como o 
diretor do A.C.J. de Guim-
bra, Miguel Ferreira.

Os ex-jogadores de fu-
tebol Jaime Pacheco, Gas-
par, Rui Barros, João Pinto, 
e Tiago Ferreira, Sôr Mi-
guel e Bicalho, persona-
gens presentes e conheci-

das da plataforma TikTok, 
também estiveram pre-
sentes na sessão de aber-
tura do evento.

O torneio decorrerá en-
tre novembro e maio, to-
das as quartas-feiras, no 
Pavilhão Gimnodesporti-
vo da Cidade de Gandra.

1º Torneio de Futsal 
de Veteranos e Seniores 
arrancou em Gandra
FUTSAL. O torneio foi organizado pelo Atlético Clube Juventude de Guimbra.
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E
m Março de 2018  
os descendentes de 
António Pereira Ig-

nácio deslocaram-se à Vila de 
Baltar para visitar  a terra na-
tal do fundador  de um dos 
maiores impérios económi-
cos do Brasil. Nessa ocasião 
visitaram o centro social, que 
era a residência do comenda-
dor quando se deslocava à 
sua terra natal, No ano de 

2018, estiveram presentes a 
família Moraes, netos e bis-
netos do ilustre baltarense 
que faleceu em 1951. A Câ-
mara Municipal de Paredes, 
pelas mãos do Presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des, Dr. Alexandre Almeida, 
atribuiu a Chave de Ouro ,a 
título póstumo, ao comenda-
dor Pereira Inácio. O Centro 
Social e Paroquial e Baltar 
funciona na antiga proprie-
dade do Comendador, que a 
sua família cedeu de forma 
completamente gratuita a 
propriedade à Paróquia de 
Baltar em 1960. Em nome da 

Família, o Engenheiro Fábio 
de Moraes ( alto dirigente do 
Grupo Votorantim, que é um 
dos principais grupos econó-
micos do Brasil), salientou 
que a família pretendia hon-
rar a memória do ilustre bal-
tarense, que fundou o pode-
roso grupo e que foi um gran-
de humanista. A Família doou 
200000 euros ao Centro Pa-
roquial de Baltar, com o intui-
to de recuperar o edifício Ma-
ria Helena, onde a instituição 
funcionou durante dezenas 
de anos. Esta foi a forma de a 
família manter a sua ligação à 
Freguesia que está ligada à 

fundação do grupo que lide-
ram e simultaneamente con-
tinuar o trabalho de alguém 
que marcou várias gerações 
com a sua inteligência, o seu 
humanismo e a sua visão. O 
Comendador fundou o grupo 
Votorantim há 100 anos, e 
apesar de ter falecido em 
1951, continua o seu traba-
lho benemérito na Vila de 
Baltar. As obras terminaram 
em 2021 e deve-se salientar 
que a obra veio trazer um ou-
tro enquadramento ao Cen-
tro Social e dignifica a memó-
ria de uma família que nunca 
esqueceu as suas origens.

    BALTAR

Vila Maria Helena foi 
completamente reconstruída

"A Terra Treme" tem o 
objetivo de "capacitar a po-
pulação para saber como 
agir em caso de sismo, sen-
sibilizando os cidadãos pa-
ra o facto de viverem numa 
sociedade de risco, e desa-
fiando-os a envolver-se no 
processo de construção de 
comunidades mais seguras 
e resilientes". Os alunos do 
Colégio Casa Mãe executa-
ram os gestos de autopro-
teção: baixar, proteger e 
a g u a r d a r.  P r o m o v i d a 
anualmente pela Autorida-
de Nacional de Emergência 
e Proteção Civil , a iniciati-
va está inserida na Estraté-
gia Nacional para uma Pro-
teção Civil Preventiva e dá 

a conhecer as medidas e os 
comportamentos de au-

toproteção a adotar para a 
proteção de cada pessoa.

No passado dia 8 de No-
vembro, a  Junta de Fregue-
sia de Baltar colocou ilumi-
nação alusiva à quadra nata-
lícia em diversos lugares da  
freguesia. A tradicional ár-

vore de natal na nova rotun-
da foi colocada no início de 
novembro, o que não deixou 
de surpreender alguns bal-
tarenses. Deste modo, a 
Junta de Freguesia anteci-

pou a ápoca natalícia, com 
adereços que vão estar nos 
diversos locais perto de dois 
meses e meio, pois serão 
apenas retirados  em finais 
do mês de janeiro. 

No próximo mês de 
Novembro, a Associa-
ção Clube Jazz de Bal-
tar vai organizar uma 
caminhada nocturna, 

acompanhada de um 
magusto. O evento 
partirá da sede da as-
sociação, pelas 20h30 
do próximo dia 27 de 

novembro. Os interes-
sados podem contac-
tar a associação pelo 
telemóvel  
937350150.

A Terra tremeu” no Colégio Casa Mãe O Natal chegou a Baltar mais cedo a Baltar 

Magusto e Caminhada Noturna

PUB
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A Associação de Pais da 
Escola Básica e Secundária 
de Rebordosa em repre-
sentação de todos os pais 
está em permanente arti-
culação com a comunidade 
educativa de forma a dina-
mizar e promover ativida-
des que proporcionem mo-
mentos e vivências aos alu-
n o s  c o m  o  o b j e t i v o  d a 
escola ser um local agradá-
vel e que os alunos gostem 
de lá estar. 

No passado dia 15 de 
outubro comemorou-se o 
Dia Mundial da Alimenta-
ção, realizou-se um con-
curso, entre turmas, A Me-
sa mais Saudável. Com o 
empenho dos pais e alunos 
houveram mesas rechea-
das e muito bem organiza-
das. A turma do 9° RA foi a 
vencedora, a Associação 
de Pais ofereceu um vou-
cher de 100€ a ser utiliza-
do numa melhoria da Esco-

la identificada pela turma, 
englobada no projeto da 

Associação "A minha Esco-
la precisa de...". 

A Associação de Pais 
participou na atividade 
"Outubro Rosa" colocando 
um arco de balões cor-de-
-rosa na entrada principal 
da escola como forma de 
sensibilização. O São Mar-
tinho na Escola Básica e Se-
cundária de Rebordosa foi 
outra atividade dinamizada 
pela Associação de Pais em 
articulação com a comuni-
dade escolar. Foi propor-
cionado aos alunos um mo-
mento de lazer e partilha. 
Um agradecimento à Ludite 
Rebordosa pela colabora-
ção! A Associação de Pais 
está disposta e disponível 
para promover a escola or-
ganizando atividades e par-
ticipando nas propostas da 
escola, e apela a todos a 
participação de todos os 
p a i s  e  e n c a r r e g a d o s  d e 
educação para que consi-
gam fazer mais e melhor 
pela comunidade escolar! 

Está patente na Biblio-
teca A Celer, no edifício da 
Junta de Freguesia, a expo-
sição de trabalhos produzi-
dos pelos alunos do Agru-
pamento de Escolas, no 

âmbito das comemorações 
do Mês Internacional da Bi-
blioteca Escolar. Visite a 
exposição até ao dia 30 de 
novembro, entre as 09h00-
12h00 / 14h00-16h00

Associação de Pais  
promovem várias atividades para alunos

Exposição - Leituras 
transformadas

F
oi firmado, no pas-
sado dia 16 de No-
vembro, nas insta-

lações dos Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa, 
entre o Presidente da Dire-
ção Abel Moreira, e a Fibro-
made, com a presença dos 
administradores Domingos 
Barros e João Barros, que 
garantem aos soldados da 
paz Rebordosenses, o refor-
ço do apoio com assinatura 
de protocolo que prevê a 
aquisição de uma viatura, 
nomeadamente, uma ambu-
lância de socorro Volkswa-
gen Crafter 177cv 4x4.
“Da vontade, espírito de aju-
da e incentivo à causa social 

da Fibromade – Domingos 
Barros S.A., surge a oferta à 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa de uma am-

bulância de Socorro”. Assim, 
e nos termos do protocolo 
agora assinados, a frota au-
tomóvel dos Bombeiros de 
Rebordosa fica reforçada 

com uma ambulância, que 
c h e g a rá  a o  q u a r t e l  d o s 
Bombeiros de Rebordosa 
no próximo verão de 2022. 
A nova viatura permitirá 

melhorar a operacionalida-
de e eficiência no socorro e 
na proteção de pessoas e 
bens, quer na área de atua-
ção própria da associação, 

quer fora desta, quando os 
seus meios forem acionados 
p e l a s  e n t i d a d e s 
competentes.
Nos próximos dias 5 e 12 de 
dezembro, será feito o pe-
ditório na cidade de Rebor-
dosa para apoiar os Bom-
b e i r o s  Vo l u n t á r i o s  d e 
Rebordosa.
Os Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa agradecem a 
vossa generosidade e contri-
buto para este peditório.
Também informam que no 
próximo dia 11 de dezem-
bro irá realizar-se uma As-
sembleia Geral nas Instala-
ções dos Bombeiros Volun-
t á r i o s ,  o n d e  s e r á 
apresentado o relatório de 
contas e de seguida haverá 
eleições para um novo man-
dato na Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa.

    REBORDOSA

Domingos Barros administrador da Fibromade 
oferece ambulância totalmente equipada aos 
bombeiros voluntários de rebordosa

PAULO
PINHEIRO

A Junta de Freguesia de Rebordosa felicita 
todas as escolas da freguesia pelo excelente 
trabalho desenvolvido na área da Educação 
Ambiental para a Sustentabilidade. Todo o em-
penho na promoção e implementação de boas 
práticas ambientais foi reconhecido na ce-
rimónia Galardão Eco Escolas de Paredes, on-
de esteve presente a Presidente da Junta de 
Freguesia, Salomé Santos, e foram atribuídos 
prémios à Escola Básica e Secundária de Re-
bordosa, à Escola Básica N.º 1 de Rebordosa, à 
Escola da Serrinha e ao J.I. de São Marcos

Escolas de Rebordosa  
premiadas no  âmbito do 
Projeto Eco Escolas
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Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Talvez possamos dizer que  
a culpa não seja bem do PCP...

(…parafraseando os títulos das recentes 

obras do grande escritor Mário de 

Carvalho)

A
nda por aí uma vozearia enorme 

à solta, com origem sobretudo 

no PS e em Marcelo, que identifi-

ca no PCP, e na Esquerda em geral, a culpa, 

de tudo, de todos os males. O pretexto 

maior é o “chumbo” da proposta do Orça-

mento de Estado (OE) para 2022 e a pos-

terior decisão politicamente motivada de 

convocar eleições legislativas antecipa-

d a s  p o r  p a r t e  d o  P r e s i d e n t e  d a 

República.

O argumentário de uma tal “indignação”:

Que era uma proposta de Orçamento 

com marca de Esquerda; que era propos-

to (vejam lá) o melhor Orçamento de sem-

pre; que se propunha um alívio fiscal das 

famílias; que se aumentavam as pensões 

e salários da Administração Pública; que 

eram mais 700 milhões de euros para o 

SNS; que era criado, a ser reprovado o Or-

çamento, o caos, a instabilidade, a impos-

sibilidade de receber as verbas da “bazu-

ca” financeira europeia; que se fechava de 

vez a porta da chamada “geringonça” e se 

abria a porta à direita e mesmo à extrema 

direita… esta tese, sim, qual cereja no ci-

mo do bolo desta campanha mediática.

Os factos reais:

O PCP em 2015 esteve responsavelmen-

te bem ao dizer que tendo em conta os 

resultados eleitorais de então, o PS só não 

governaria se não quisesse. Obtido con-

senso e apoio alargado parlamentar, foi 

viabilizada a constituição do governo, 

mesmo com a oposição não disfarçada de 

Cavaco Silva, o Presidente da República 

de então. Estabelecido um programa mí-

nimo de convergência das forças ditas de 

esquerda, e passado a escrito esse com-

promisso, este quebrava o ciclo da auste-

ridade cega e da perda de rendimentos e 

de direitos por parte da governação PSD/

CDS, de Passos Coelho e Paulo Portas + 

Troika + Cavaco Silva. O PCP esteve res-

ponsavelmente bem nos anos de 2016 a 

2019 aprovando os OE´s e dando contri-

butos úteis e aceites para essa rotura ne-

cessária. No Orçamento para 2020 o PCP 

votou a favor, mas contudo já em plena 

pandemia, um Orçamento Suplementar 

em julho de 2020 teve a abstenção do 

PCP. Foram identificadas situações de 

excepção e medidas de emergência ade-

quadas ao tempo. Por intervenção direta 

do PCP foi possível, por exemplo, garantir 

o pagamento por inteiro a 300 mil portu-

gueses em situação de lay-off. O OE para 

2021 foi igualmente aprovado pelo PCP.

Em junho de 2021 iniciaram-se negocia-

ções à Esquerda para a construção de um 

Orçamento credível e necessário. Os pro-

blemas do país (sociais, económicos, sani-

tários, demográficos) agravaram-se visi-

velmente com a pandemia, e soluções di-

ferentes tornaram-se urgentes. Os 

deteriorados salários do privado e do pú-

blico tornaram-se insuficientes, as pen-

sões miseráveis não garantiam qualidade 

de vida, a legislação laboral é manifesta-

mente desadequada aos interesses de 

milhões tal como é para milhões o cutelo 

da caducidade da contratação colectiva, o 

SNS degrada-se com péssimos serviços e 

o esvaziamento de profissionais, a rede 

pública gratuita de creches torna-se es-

sencial para jovens casais, o investimento 

público na Educação reduziu-se, as ren-

das dispararam graças à lei do arrenda-

mento da Cristas, aumentou a emigração 

de uma juventude qualificada. Os milhões 

anunciados do Plano de Recuperação e 

Resiliência eram direcionados em previ-

são para as empresas, sem aparente be-

nefício para os mais desfavorecidos.

Mesmo fora do Orçamento, a experiência 

cruel mostrava um novo PS aliado muitas 

vezes às direitas na AR, rejeitando pro-

postas do PCP de revogação das normas 

mais gravosas da legislação laboral, de 

redução do preço da energia, de controlo 

de preços de combustíveis, de aumento 

do salário mínimo, de alterações do ar-

rendamento, de controlo de empresas e 

sectores estratégicos da economia.

António Costa dava há muito sinais explí-

citos de redireção da orientação das polí-

ticas, sem perspectiva de considerar al-

ternativas em negociações sérias e com-

prometidas. Faltaram-lhe soluções e 

faltou vontade. Restaram-lhe intransi-

gências e ameaças de chantagem. Peran-

te este cenário o voto Contra do PCP, 

aparece como natural. O OE era tão mau 

que o único partido que o votou foi o PS.

 As consequências:

Há a necessidade de reconfirmar a neces-

sidade de uma política alternativa, sem 

concessões a interesses indevidos. Aos 

apelos a uma maioria absoluta por parte 

do PS, bem … relembremos Sócrates. A 

culpa nunca será bem do PCP.

O 
frenesim sente-se nas ruas, a inflação 

de todos os materiais, bens alimenta-

res, transportes e combustíveis é 

dramática… o Natal está à porta e espreita tam-

bém uma nova vaga da COVID-19. 

Gostaria, antes de olhar para a frente, de olhar 

um pouco pelo retrovisor e para os resultados 

da última Cimeira do Clima (a COP 26), para 

realçar pontos positivos, uma vez que, pela pri-

meira vez, um tratado da ONU sobre o clima 

inclui um objetivo efetivo de eliminar progres-

sivamente a exploração, produção e consumo 

de combustíveis fósseis, bem como a produção 

de eletricidade a partir da queima do carvão. 

Uma outra perspetiva positiva foi o acordo pa-

ra se aumentar o ritmo de revisão das metas 

climáticas, que se cifrava em 5 anos. Outra de-

cisão relevante foi incluir-se pela primeira vez 

um capítulo de “perdas e danos” onde os países 

mais ricos assumiram formalmente o compro-

misso de dotar de recursos um fundo de apoio à 

transição climática a favor dos países mais 

pobres. 

De Portugal, só ficamos a conhecer a decisão 

do Governo em avançar com todas as prospe-

ções de Lítio em Portugal, que muito embora 

aponte para a diversificação dos combustíveis 

a utilizar na indústria e nos transportes, está às 

escuras para os Portugueses quanto aos impac-

tos ambientais inerentes em particular em zo-

nas virgens do interior do país. Isto dito, parece 

que nem sequer estamos num estado incluído 

na Europa e menos ainda num Estado aderente 

do Pacto Ecológico Europeu - Green Deal, que 

visa justamente atingir metas climáticas euro-

peias com maior ambição do que as acordadas 

na ONU, baseadas na Inovação, na Economia 

Circular e no Comércio Justo.

Apesar da triste retórica à portuguesa, não há 

dúvidas que teremos (todos os povos do Plane-

ta) de continuar a lutar numa direção de acordo 

global que seja feito com realismo e proporção, 

sem o disparate que é atribuir todos os males 

do mundo ao aquecimento global e este ao ca-

pitalismo liberal, como se no passado não hou-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Entre Salvar o Planeta, a Economia e      Confinar… O país escolhe ir a eleições!

P
raticamente nenhuma das maiores em-

presas de capital de risco (CR) do mun-

do tem implementadas políticas sóli-

das de due dilligence de direitos humanos.

Os investidores de risco desempenham um pa-

pel decisivo na construção do futuro da tecno-

logia e, consequentemente, do futuro da nos-

sas economias, políticas, sociedades e direitos 

humanos. No entanto, há um esforço lamenta-

velmente pequeno por parte de empresas de 

CR para assegurar que não estão a investir em 

empresas cujos produtos e serviços possam 

estar a causar ou a contribuir para abusos de 

direitos humanos.

Na primeira análise abrangente das responsa-

bilidades de direitos humanos dos investido-

res de risco, a Amnistia Internacional fez um 

levantamento de todas as empresas na lista 

das 50 maiores empresas de CR do Venture 

Capital Journal, bem como de três acelerado-

res para impulsionar startups (Y Combinator, 

500 Startups e TechStars). A organização des-

cobriu que nenhuma das dez maiores empre-

sas – que juntas angariaram mais de 82 mil mi-

lhões de dólares nos últimos cinco anos – ti-

nham políticas adequadas de due dilligence em 

matéria de direitos humanos. De acordo com o 

Venture Capital Journal, as dez maiores em-

presas de CR são a Insight Partners, New En-

terprise Associates, Tiger Global Manage-

ment, Sequoia Capital, Lightspeed Venture 

Partners, Andreessen Horowitz, Accel, Index 

Ventures, Norwest Venture Partners e Gene-

ral Catalyst Partners.

Na verdade, das 50 empresas de CR e dos três 

aceleradores de startups analisados pela Am-

nistia Internacional, apenas uma única empre-

sa (Atomico) dispunha de processos de due 

dilligence de direitos humanos que, eventual-

mente, cumpriam as normas estabelecidas 

pelos Princípios Orientadores das Nações 

Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos.

O não cumprimento da due dilligence é uma 

falha da responsabilidade empresarial no res-

peito pelos direitos humanos. A grande maio-

ria das principais empresas de CR está a afas-

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Capital de Risco
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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.

Entre Salvar o Planeta, a Economia e      Confinar… O país escolhe ir a eleições!
vesse tragédias e nos regimes autocráticos 

elas desaparecessem.

Não sei ao certo o que poderemos esperar, por-

que só ouvimos falar de transição climática (na 

globalidade) e de cada vez que sai uma medida 

efetiva é para encerrar uma central de produ-

ção elétrica ou equipamentos de referência 

industrial para o país, como as refinarias de 

Matosinhos ou de Sines. Verifico é que as pre-

visões de cada um são cada vez menos a longo 

prazo (de desesperança) e a procurar atingir 

um imediato que não permite tirar a cabeça do 

chão…

Por outro lado, neste mês de novembro, há já 

muitas pessoas às compras para o Natal, ten-

tando esquecer que há um vírus altamente 

contagioso que está a voltar a infetar centenas 

de pessoas todos os dias em Portugal e milha-

res em vários países europeus. Na europa, já se 

fala de uma nova grande vaga do vírus. A nor-

malidade antiga voltou a ser o dia-a-dia, mas 

em toda a Europa, por indicação da OMS, os 

governos estão a ter de rever as liberdades que 

foram dando aos seus cidadãos à medida que o 

processo de vacinação ia acelerando. As infe-

ções aumentaram 7% na semana passada e as 

mortes 10%, o que faz da Europa a única região 

do mundo onde os casos e mortes estão a au-

mentar de forma consistente. A Alemanha, 

Áustria, Irlanda e Eslováquia já anunciaram 

novas restrições e uso obrigatório de máscara. 

Sabendo da nossa realidade, com a dificuldade 

da DGS em proceder à vacinação devida e 

atempada dos mais velhos (depois da saída do 

Comandante Gouveia e Melo, da Task Force da 

Vacinação), espanta a demora em tomada de 

medidas restritivas que evitem um novo encer-

ramento da economia. Adivinha-se assim mais 

um teste ao Serviço Nacional de Saúde.

Entre incertezas ambientais e de saúde públi-

ca, o país viu-se mergulhado numa crise políti-

ca que não se esperava, promovida pelo Gover-

no de Costa e instalada pelo Presidente da Re-

p ú b l i c a ,  u m a  s o r t e  q u e  n e m  t o d o s 

merecíamos…para Salvar o Natal!!!

A todos nós cabe-nos manter o sentido de res-

ponsabilidade e determinação pessoal nos 

cuidados que já conhecemos na forma como 

vivemos para prevenir a COVID-19. E não é só 

o uso de máscara, agora estão em causa os con-

tactos familiares ou de grupos que devemos 

manter, mas com a devida distância e seguran-

ça, sob pena de sacrificarmos os que nos estão 

mais próximos.

tar-se da sua responsabilidade de fazer cum-

prir os direitos humanos ao abrigo das normas 

internacionais sobre empresas e direitos hu-

manos, nomeadamente os Princípios Orienta-

dores das Nações Unidas sobre Empresas e 

Direitos Humanos, globalmente reconhecidos 

e apoiados.

Como referido acima, nenhuma das dez princi-

pais empresas de CR tem implementadas polí-

ticas sólidas de due dilligence de direitos hu-

manos. Oito destas empresas (NEA, Tiger 

Global Management, Sequoia Capital, Lights-

peed Venture Partners, Andreessen Horowitz, 

Accel, Index Venture Partners e General Ca-

talyst) não apresentaram provas de terem ve-

rificado se os seus investimentos poderiam 

estar ligados a abusos de direitos humanos. 

D u a s  d a s  e m p r e s a s  ( I n s i g h t  Pa r t n e r s  e 

Norwest Venture Partners) praticavam medi-

das com um certo nível de due dilligence em 

matéria de direitos humanos, embora não es-

tivessem de acordo com as normas estabeleci-

das nos Princípios Orientadores das Nações 

Unidas.

A investigação da Amnistia Internacional des-

taca o facto de as empresas de CR financiarem 

companhias cujos produtos são vendidos a 

governos repressivos e causam, ou contri-

buem, para abusos de direitos humanos. Por 

exemplo, empresas tecnológicas apoiadas por 

CR fornecem equipamento de spyware ao go-

verno chinês, que integra a distópica infraes-

trutura de vigilância que monitoriza a popula-

ção uigur em Xinjiang.

As empresas de CR não podem agir como se 

estivessem acima da lei. Como todas as em-

presas, têm uma responsabilidade de aplicar 

due dilligence para identificar, prevenir e miti-

gar quaisquer impactos adversos dos seus in-

vestimentos sobre direitos humanos.

Sérgio Sousa e outros fascistas

S
érgio Sousa Pinto, esse perigoso fascis-

ta que a esquerda agora abomina, está 

por ela ser vilipendiado por divergir 

veementemente, no programa televisivo "Lei 

da Bolha", do seu camarada Duarte Cordeiro, 

sobre a geringonça e a forma como o Partido 

Socialista se encontra "mendicante" para com 

o PCP e o BE, segundo o próprio. Esta que, sal-

vaguarde-se, tem sido uma postura coerente 

do mesmo, provoca constantemente a horri-

pilância dos puritanos da ideologia. 

Na feroz arena das redes sociais, onde os va-

lentões insurgentes fomentam a cultura de 

cancelamento, o Sérgio é um fascista, ressa-

biado, direitolas. O Sérgio, que à data da sua li-

derança da Juventude Socialista, se pugnou 

pela despenalização da Interrupção Voluntá-

ria da Gravidez, contra a direcção do partido e 

do governo, avesso a esta proposta pela sua 

reconhecida posição conservadora e catolicis-

ta; que se barricou em casa de amigos porque 

travou-se em batalhas pelo reconhecimento 

da união de facto dos casais homossexuais, 

sendo perseguido por maniqueístas radicais 

intolerantes à dignidade das pessoas; ou a re-

sistência e a pressão que encontrou quando 

combateu pela legalização do consumo das 

drogas leves e da prostituição… estas, que pas-

sados 20 anos ainda são lutas travadas pela 

esquerda, sobre as quais reivindicam proprie-

dade, algumas das quais figuram já como con-

quistas, antagonicamente deverão fazer de 

Sérgio Sousa Pinto um “deslocado de direita”, 

“ressabiado”, “com total ausência de carater”. 

Bastou, para isto, que divergisse do modelo da 

solução governativa e parlamentar que, em 

2015, os partidos de esquerda encontraram 

para formar uma alternativa à minoria de di-

reita e que se mantivesse insubmisso à doutri-

na ortodoxa do pensamento único que, de en-

tão para cá, se fomentou. 

Este texto não se apresenta como defesa da 

sua honra, em nada necessária; tampouco o 

procura beatificar. Declaro desde já que, no 

que à geringonça concerne, discordo significa-

tivamente do que o mesmo cogita.  Esta decer-

to não será uma reflexão unipessoal, todavia 

poucos estarão dispostos a comungá-la pela 

ostracização a que se sujeitarão. 

É sim uma sublevação aos sucessivos ataques 

de carater atrozmente cometidos contra 

quem discorda. Pessoas que militam no Parti-

do Socialista, que afirma defender, na sua de-

claração de princípios, o socialismo democrá-

tico; para quem o pluralismo das ideias e das 

opiniões foi sempre a marca característica; 

não concebem que camaradas seus divirjam. 

Mais grave ainda, purgam quem não se sub-

mete a esta ditadura do pensamento, sugerin-

do inclusive que os divergentes, estes fascis-

tas, não têm espaço no partido (no partido da 

liberdade e da pluralidade, imagine-se), escu-

dados pela sacrossanta pureza ideológica.

Remato, citando as Causas da Decadência dos 

Povos Peninsulares, de Antero de Quental: 

“não pretendemos impor as nossas opiniões, 

mas simplesmente expô-las: não pedimos a 

adesão das pessoas que nos escutam; pedimos 

só a discussão: essa discussão longe de nos as-

sustar, é o que mais desejamos; porque, ainda 

que dela resultasse a condenação das nossas 

ideias, contanto que essa condenação fosse 

justa e inteligente, ficaríamos contentes, ten-

do contribuído, posto que indiretamente, para 

a publicação de algumas verdades”.

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos
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1, 2, 3...UMA  HISTÓRIA 
DE CADA VEZ

Está uma cobra 
na minha escola
De David Wallianms

Olá, amiguinhos!

A história de hoje é:

"Está uma cobra na 

minha escola!"

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!

Um livro hilariante do 

popular autor de livros 

infantis de sucesso, Da-

vid Walliams, brilhante-

mente ilustrado pelo 

premiado artista Tony 

Ross.

Autor: WALLIAMS, Da-

vid - "Está uma cobra na 

minha escola!", Porto 

Editora, Porto, 2018.

Este livro está disponí-

vel na Biblioteca para 

empréstimo.

Quem vê a Inês nas re-
des sociais não imagina 
que, por detrás daqueles 
olhos enormes e rasgados, 
se escondia uma menina tí-
mida. Muito tímida, até. Se 
hoje sorri para as câmaras 
com o à-vontade de uma 
profissional, foi porque en-

frentou os seus medos, in-
seguranças e preocupa-
ções. E houve muitas vezes 
em que o mundo parecia 
estar contra ela. Mas não 
desistiu! Acreditou. E é so-
bre este percurso de supe-
ração e concretização de 
sonhos que nos fala aberta-

mente neste livro. Das his-
tórias da infância ao per-
curso profissional, passan-
do pelos momentos mais 
difíceis da adolescência, a 
Inês vai levar-te numa via-
gem repleta de dicas e con-
selhos para venceres os 
teus medos e, quem sabe, 

seres o próximo sucesso 
das redes sociais.

Este é um livro que nos 
incentiva a gostarmos de 
nós como somos, um livro 
fundamental para todos 
aqueles que tentam ultra-
passar as contrariedades 
que a vida lhes impõe.

O LEITURAS SUGERE...

Hey, tu consegues

ESCRITOR DO MÊS DE NOVEMBRO

Célia Correia Loureiro
C

é l i a  C o r r e i a 
Loureiro nas-
ceu em Alma-

da, em 1989. É Guia-In-
térprete Nacional e Téc-
n i c a  d e  Tu r i s m o .  F a l a 
italiano, inglês e francês. 
Gosta de gatos e de cre-
pes com Nutella. De to-
das as cidades que visi-
tou, é por Siena que mor-
re de amores. De todos 
os autores que leu, desta-
ca John Steinbeck por As 
Vinhas da Ira, e está sem-
pre disposta a dispensar 
mais quatro horas da sua 

vida ao visionamento de 
E Tudo o Vento Levou. 
Demência foi o seu pri-
meiro romance publica-
do, em 2011. É um livro 
que continua a ser-lhe 
muito próximo, por ser 
um grito de revolta con-
tra as circunstâncias da 
mulher portuguesa no 
século XX, e da mulher 
ainda vulnerável, isolada 
e silenciada pelos bons-
-costumes,  no mesmo 
contexto de ruralidade, 
em pleno século XXI. Em 
abril de 2019 é reeditado 

pela Coolbooks, numa 
edição revisitada na ínte-
gra, juntando-se assim a 
O Funeral da Nossa Mãe 
(Alfarroba @ 2012), A Fi-
lha do Barão (Marcador 
@ 2014), e Uma Mulher 
Respeitável (Marcador @ 
2 0 1 6 ) .  E m  m a r ç o  d e 
2020 lançou Os Pássaros 
(Coolbooks).

A autora afirma que as 
histórias que conta não 
s ã o  a  h i s t ó r i a  d e  n i n -
guém, mas serão certa-
m e n t e  a  h i s t ó r i a  d e 
alguém.
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VOZ DO EMPRESÁRIO

A 
inovação na área da 
estética chegou a 
Paredes no dia 14 

de agosto de 2021 com a aber-
tura do primeiro Atelier de Es-
tética e Estética Avançada: A*-
Silveira – beauty & care. Os tra-
t a m e n t o s  s ã o  v á r i o s , 
inovadores e com resultados 
comprovados.

Andreia Silveira, com forma-
ção e experiência na área do 
Ensino, deu um novo rumo à sua 
vida profissional, apaixonando-
-se por esta nova forma de fazer 
a diferença na vida de outras 
pessoas. Tornou-se numa mu-
lher empreendedora e dinâmi-
ca, destacando-se pela sua per-
sonalidade e resiliência. 

O seu principal objetivo é 
empreender na área da estética 
e da beleza como promotora de 
bem-estar e valorização do “Eu”, 
contribuindo para a elevação da 
autoestima de cada pessoa que 
a procura.

Os seus serviços destacam-
-se pela aposta em métodos 
inovadores, aparatologia (apa-
relhos de estética) de última 
geração e produtos de excelen-
te qualidade. 

Além de marcar pela inova-
ção e diferença, no atelier A*Sil-
veira – beauty & care encontra 
vários serviços que se comple-
mentam: desde Maquilhagem 
Profissional e atendimento de 
Noivas (maquilhagem e pentea-
do); Estética Convencional (ma-
nicure, pedicure diferenciada, 
depilação, limpezas de pele e 
peelings), passando pelas Mas-
sagens (modeladora, turbinada 
fitplus, drenagem linfática, rela-
xamento, massagem pré-ma-
mã, síndrome de pernas cansa-
das e descontraturante) e ainda 
Tratamentos de Estética avan-
çada sem o recurso a agulhas, 
quer de rosto (como tratamen-
to de marcas, manchas, olheiras 
e acne, preenchimento labial e 
de rugas profundas, tratamen-
tos anti idade e de rejuvenesci-
mento), como de corpo (lipopa-
pada, gordura localizada, celuli-
te, flacidez, perda de volume, 
levantamento de glúteo, es-

trias, derrames e detox).
Tem à sua disposição vários 

métodos/protocolos: Pressote-
rapia com Infravermelhos, Ele-
troestimulação, Lipoaspiração 
não invasiva, Radiofrequência, 
Vacuoterapia, Radiofrequência 
Bipolar, Bioestimulação, Micro-
needling Mesoterapia Virtual 
(Rosto e Corpo).

Para que a sua saúde e bem-
-estar seja tratada como um to-
do, pode ainda encontrar no 
mesmo espaço, consultas de 
N u t r i ç ã o ,  P s i c o l o g i a  e 
Hipnoterapia.

Por fim, deixamos o convite 
para visitar o atelier – um espa-
ço simpático, seguro e com ca-
risma, para que possa sentir-se 
acolhido e em casa. Fica no cen-
tro de Paredes, na Rua Dr. José 
Firmino, 35. Para estar a par de 
todas as novidades que 2022 
vai trazer, siga as páginas do ate-
lier no Facebook e no Insta-
gram: asilveira.beautycare. Pa-
ra marcações ou qualquer es-
clarecimento de dúvida, pode 
estabelecer contato telefónico 
a t r a v é s  d o  n ú m e r o 
912323260.

Primeiro Atelier de Estética  
e Estética Avançada em Paredes
EMPREENDEDORISMO. No centro de Paredes, no dia 14 de agosto foi inaugurado um novo espaço, acolhedor e inovador 
que tem como aposta, a área da estética e de bem-estar pessoal.
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NECROLOGIA

FALECEU

MARIA ALVES PEREIRA
Faleceu no dia 11 de novembro com 86 anos. 

Era natural de Urrô-Penafiel e residente  

em Bitarães, Paredes. Era viúva de Joaquim 

Miranda da Silva.

  

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/PAREDES

FALECEU

MARIA EMÍLIA MOREIRA 
DE ALMEIDA
Faleceu no dia 17 de novembro com 88 anos. 
Era natural de Cristelo-Paredes e residente  
na Av. da Igreja, n.º 53,Cristelo, Paredes.  

Era viúva de Joaquim Cardoso 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 involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será ce-
lebrada, terça-feira, dia 23 de novembro às 19 horas na Igreja 
Paroquial de Cristelo, Paredes. Agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

CAROLINA MOREIRA  
DA COSTA
Faleceu no dia 17 de novembro com 100 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente 
na Rua Torre Alta n.º 144, Lordelo, Paredes. 

Era viúva de José Ferreira Campos 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 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 21 de novembro às 11 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes.    Agradecendo, também desde 
já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

FERNANDA MARIA 
TEIXEIRA CAETANO
Faleceu no dia 11 de novembro com 54 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda - Paredes e 

residente na Rua Dr. José Bragança Tavares, n.º 85, 1º, Paredes. 
Era viúva de Carlos Fernando Nunes Teixeira.
 

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

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

Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 

264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARIA LUÍSA  
MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 14 de novembro com 84 anos. 
Era natural de Sobrosa-Paredes e residente em 

Louredo, Paredes. Era viúva de José da Costa Ferreira Torres.

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 22 de novembro, pelas 19:30 
horas na Igreja Paroquial de Louredo, Paredes, agradecendo 
também, 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

LOUREDO/PAREDES

FALECEU

ADÃO BARBOSA PINTO
Faleceu no dia 4 de novembro com 78 anos.  

Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Av. Central de Reiros, nº. 624, Vandoma, 

Paredes.  Era casado com Isaura Dias Pinto.

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

RITA FERREIRA  
DOS SANTOS
Faleceu no dia 3 de novembro com 84 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residen-

te na Rua Nossa Srª de Fátima, nº. 47, Duas Igrejas, Paredes.  
Era viúva de Manuel Ferreira Gomes.

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

MANUEL COELHO DIAS
Faleceu no dia 10 de novembro com 50 anos. 

Era natural de Vilela-Paredes e residente na 

Trav. Irmã Lúcia, nº. 9, 2º dtº, Bairro “O Sonho” , 

Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

PAREDES

FALECEU

ALICE FERREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 9 de novembro com 83 anos.  

Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua do Vinhalzinho, nº. 12, Lordelo, Paredes.  

Era casada com Alberto Coelho Dias.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

LORDELO/PAREDES
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FALECEU

JOSÉ MARIA VIEIRA
Faleceu no dia 19 de novembro com 84 anos. 

Era natural de Santa Leocádia-Baião e resi-

dente na Rua Figueira de Porto, n.º 493, Baltar, 

Paredes. Era casado com Margarida Augusta da Silva.

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

AVELINO 
FERREIRA CARNEIRO
Faleceu no dia 16 de novembro com 80 anos. 
Era natural de Baltar-Paredes e residente na 

Rua do Espinheiro, n.º 112, Baltar, Paredes. Era casado com 
Maria Margarida Barbosa de Sousa.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 
a todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram 
a comparecer no funeral e missa de 7.º dia 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

ANDRÉ DE SOUSA E SÁ
Faleceu no dia 17 de novembro com 86 anos. 

Era natural de Vandoma-Paredes e residente 

na Rua do Monte Ergudo, n.º 50, Vandoma, 

Paredes. Era viúvo de Maria Amélia Moreira dos Santos.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

a comparecer no funeral e missa de 7.º dia 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

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

ABÍLIO ROSA MARTINS
Faleceu no dia 5 de novembro com 80 anos. 

Era natural de Duas Igrejas- Paredes e resi-

dente na Rua da Sobreira,  n.º 439, Duas Igrejas 

Paredes. Era  viúvo de Maria Rosa Coelho Lopes.

AGRADECIMENTO
Seus filhos e demais família vêm  por este meio, extremamente 

sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem pessoalmen-

te, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 

pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 

aquando do falecimento e do funeral, bem como na missa de 7º 

dia do seu ente querido Abílio.  

A FAMÍLIA

Funerária Val de Sousa Lda.

(Gerência de José Paulo Couto). Rua de Santo Estevão, nº 97 Vilela - Paredes).

Tel. / Fax 255871570-Tlm-967012537

DUAS IGREJAS/ PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

JÁ ASSINOU 
O SEU JORNAL?

"oprogressodePAREDES" 

O seu jornal quinzenário

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

Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com
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