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EDITORIAL/TRIBUTO

V
ê, já ninguém se 
lembra do padre 
progressista da 

Vila que, por inveja, não 
quis ir às exéquias da tua 

trasladação cinco anos 
depois de teres morrido; 
Ninguém, senão eu, ago-
ra, e só por esse facto 
mesquinho. Mas nem 
seu nome aqui fica, nem 
eu o lembro, nem o ho-
mem merece mais palco.
Tu, repara, ainda hoje, em 
2021, és homenageado, 
e mesmo modesto, como 
dizem que eras, permite-

-te esta vaidade. Não é 
para todos. Quanto às 
lápides do panteão no 
cemitério, cujas máxi-
mas latinas começam e 
acabam este texto, pro-
meta-se coletivamente, 
serão periodicamente 
limpas e reavivadas, co-
mo periodicamente nos 
recordamos de ti, e ne-
nhuma delas cairá na de-

gradação. Sabemos que a 
nossa memória é seleti-
va, mas não a ponto de 
ser considerada ingrati-
dão. No distanciamento 
que o tempo permite, a 
tua grandeza e a dos teus 
feitos que os teus con-
temporâneos intuíram 
nas homenagens que 
imediatamente te fize-
ram, ganha hoje ainda 

mais Justiça, por perce-
bermos que fizeste a di-
ferença ao não te resig-
nares a ser igual aos ou-
tros. Ainda bem que os 
teus coevos o fizeram 
porque, provavelmente, 
hoje já não seriamos ca-
pazes de fazer tal justiça 
mesmo sendo inegável 
que tudo o que Paredes é 
hoje, só assim aconteceu 

porque teve o homem 
certo no momento certo: 
Tu. A wikipedia mente: 
Estás entre nós, não só 
em obras, como ela diz, 
mas também em corpo:
Podes dizer diferente de 
Cipião: Gratia pratia pos-
sidebis ossa tea.

Por HORÁCIO CIPIÃO, 
pseudónimo

EDITORIAL

O REGRESSO DO REI – Parte 3
Por

VASCO 
RIBEIRO

E
ra eu miúdo e ouvia o 
meu avô referir-se a 
uma senhora, que ti-

nha bastantes filhos e nunca 
parava de trabalhar, dizendo: 
“é uma mulher de armas”. Eu, 
que a via sempre numa azá-
fama para tratar da sua vida, 
mas não a via com nenhuma 
arma, perguntei ao meu avô 
onde é que ela guardava as 
armas. Ele respondeu-me, 
pondo a sua mão em cima do 
meu ombro: “mulher de ar-
mas é aquela que luta persis-
tentemente, com o seu tra-
balho, pela família, pelos seus 
objectivos, que é corajosa e 
que é capaz de trabalhar sem 
virar a cara às dificuldades”. 

Lembrei-me logo da nossa 
padeira, que, de inverno e 
com muita neve, se levantava 
cedo para trazer o pão de ma-
drugada. Hoje presto tributo 
a uma senhora forte e deter-
minada que conheci. Trata-
-se de Maria Irene Gomes de 
Sousa Parente, nascida em 
1952, em Castelões de Ce-
peda, e que ficou orfã de pai 
aos 18 meses de idade. Fez a 
instrução primária com boa 
nota final. Era inteligente e 
assimilava tudo o que ouvia 
na escola. Após o seu exame, 
o Delegado Escolar e a sua 
professora, dirigiram-se à 
mãe da aluna, para que a filha 
continuasse a estudar, por-

que tinha um percurso esco-
lar promissor e era merece-
dora disso. A senhora não 
aceitou, porque as dificulda-
des da família ditavam que a 
filha tinha que ir trabalhar. 
Logo muito novinha foi para 
padeira, de canastra à cabe-
ça, entregando o pão de casa 
em casa. Nos seus aniversá-
rios não tinha prendas, só a 
mãe lhe dava um ovo, um mi-
mo para lembrança daquele 
dia. Cresceu com dificulda-
des, até que conheceu Edgar 
Correia Ribeiro, com quem 
casou e tiveram cinco filhos: 
Maria da Luz, Marília Alexan-
dra, Drª Irene do Rosário, Drª 
Isabel de Fátima, e Sérgio 

Edgar Parente Ribeiro. Teve 
os filhos muito cedo e as difi-
culdades continuaram, em-
bora em menor escala, e foi 
confrontada com bastantes 
lutas, que venceu através da 
sua garra de querer subir na 
vida. Criou uma empresa e 
passou a vender móveis, 
com sucesso, e dedicou-se 
ao comércio de palha trilha-
da, que ao volante de um ca-
mião ia comprar no Alentejo 
e vendia em todo o Vale do 
Sousa. Quem a conhecia, tra-
tava-a como “mulher de ar-
mas”, devido à sua luta per-
sistente na defesa do bem-
-estar da sua família. Era 
corajosa e capaz de traba-

lhar sem virar a cara às difi-
culdades, como me dizia o 
meu avô sobre a outra se-
nhora. Era rígida na educa-
ção dos filhos, para os incen-
tivar a lutar por bom futuro. 
Colocou duas filhas nos Es-
cuteiros (Agrupº nº 519), e 
conseguiu que ambas con-
cluíssem uma licenciatura, a 
Irene em Direito e a Isabel 
em Português e Alemão. Pa-
ra além de empreendedora, 
esteve sempre ao lado do 
marido no conjunto de uma 
família bem estruturada e 
feliz. Era estimada e admira-
da, dizendo aos amigos, que 
se todos trabalhassem o 
mundo seria bem melhor. Foi 

uma grande referência para 
os filhos. Partiu em 2009, 
com 57 anos, quebrando o 
sonho audaz, deixando 
muitas saudades à família e 
amigos, mas por mérito dei-
xou também memória eter-
na. Descanse em paz, em 
lugar Santo.

Maria Irene Gomes de Sousa Parente

RUA 1º DE DEZEMBRO

4580-020
PAREDES
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HISTÓRIA

E
ste Casal pertencia à Mesa Abacial de Paço de 
Sousa, com a seguinte renda: 100 reis (em dinhei-
ro); 5 alqueires de trigo; 21 alqueires de terçado; 

5 almudes de vinho; um carneiro; quatro galinhas; treze 
geiras; fogaça de Páscoa 1,5 alqueires de trigo, um cabri-
to e oito beilhós; serviço de Pentecostes 1,5 alqueire de 
trigo; à parte, os dois carneiros esfolados.

No ano de 1530, trazia este Casal um João Martins, por 
prazo que está no cartório, em pergaminho, feito no ano 
de 1529, com a renda acima. Foi tabelião Marcos Barbo-
sa. Está o prazo deste Casal no Tombo das Terras (ms.), 
fls. 96, trazendo o referido João Martins, em 1.ª vida.

No ano de 1590, a Mesa Abacial fez prazo, que está no 
Livro B, fls. 150, a Isabel Fernandes, viúva de Gonçalo 
Martins (filho de João Martins), em 1.ª vida, e para uma 
de suas filhas e de seu marido, Gonçalo Martins, defun-
to, a qual ela nomear, em 2.ª vida, e para o marido que 
com ela casar em 3.ª vida. Com a renda acima posta, só 
com mais um cabrito, e o vinho passou a 6 almudes de 
vinho aquatorzado. Tem este prazo de lutuosa outro 
tanto como de renda, e as mais condições ordinárias.
Ficou findo este prazo por falecimento de Maria Gonçal-
ves, 3.ª vida, da qual se pagou a lutuosa.

Depois se partiu este Casal e se fez prazo de cada 
ametade.

1.ª ametade do 2.º Casal do Penedo

No ano de 1638, a Mesa Abacial fez prazo desta ameta-
de, que está no Livro P, fls. 138, a Pedro Tomé, de Castro-
mil, filho de Maria Gonçalves, defunta, para ele e para a 
1.ª mulher com quem casar, em 1.ª e 2.ª vidas, e para um 
filho ou filha de entre ambos, em 3.ª vida, com a renda de: 
100 reis (em dinheiro); 7 alqueires de trigo; 17 alqueires 
de terçado; 5 almudes de vinho aquatorzado; estiva um 
frango; um carneiro; dois cabritos; três galinhas; um 
frango; onze geiras; oito beilhós; à parte, os dois carnei-
ros esfolados. Acrescentamento de um frango e meio 
alqueire de pão terçado, que já está incluído na renda 
acima. Tem este prazo de lutuosa outro tanto como de 
renda, e as mais condições ordinárias.

Pedro Tomé foi 1.ª vida e faleceu a 16/04/1686; sua mu-
lher, Maria Nogueira, foi 2.ª vida e faleceu a 23/11/1686. 
O filho de entre ambos, Manuel Tomé, foi 3.ª vida e fale-
ceu a 07/05/1724 no estado de solteiro. Deixou por 
testamento, vocal, como herdeira e nomeada no Casal 
Catarina Nogueira, que pagou a lutuosa de seu irmão.
Em 18/04/1725, a Mesa Abacial fez prazo a Catarina 
Nogueira, com acrescentamento de um frango. Foi es-
crivão Tomás Monteiro Soares, no concelho de Penafiel. 
Catarina Nogueira, 1.ª vida, vendeu a João Garcia Diniz o 
que possuía deste Casal, em preço de 590.000 reis. Fez a 
escritura de venda Custódio Nunes Coelho, tabelião no 
concelho de Aguiar de Sousa, em 24/12/1736.

2.ª ametade do 2.º Casal do Penedo

No ano de 1621, a Mesa Abacial fez prazo desta ameta-
de, que está no Livro F, fls. 89, e com terras que saíram do 
1.º Casal da Ponte, a António Gaspar (filho de Gaspar 

Gonçalves) e a sua mulher, em 1.ª e 2.ª vidas, e para um fi-
lho ou filha de entre ambos, em 3.ª vida. Desta parte paga 
a renda de: 13 reis (em dinheiro); 1 alqueire de trigo; 4,5 
alqueires de terçado; 1 almude de vinho aquatorzado; 
uma galinha; duas geiras; à parte, os dois carneiros esfo-
lados, que vêm a fazer um de três em três anos. Tem este 
prazo de lutuosa outro tanto como de renda e as mais 
condições ordinárias.
Viveu em 1.ª e 2.ª vidas António Gaspar, casado com Isa-
bel Gonçalves. António Gaspar pagou a lutuosa de sua 
mulher. O filho de entre ambos, Gaspar António, pagou 
a lutuosa de seu pai, e foi 3.ª vida no prazo.
António Gaspar com sua mulher Isabel Gonçalves dota-
rão seu filho Gaspar António, casado com Catarina An-
tónia, a parte do seu Casal do Penedo, nomeando o filho, 
em 3.ª vida, com reserva para do campo da Vinha. Fez a 
carta de dote Pedro Coelho, tabelião no concelho de 
Aguiar de Sousa, em 14/12/1635, e foram testemunhas: 
Domingos Dias, Gaspar António, de Castromil, e João 
(mancebo e solteiro).
Em 09/01/1663, Gaspar António dotou o seu filho Se-
bastião António (o Bacelo). Foi tabelião Julião Ferraz, do 
concelho de Aguiar de Sousa.
Sebastião António (o Bacelo) casou a 07/01/1617, na 
igreja de Fonte Arcada, com Maria Pais. Tiveram, entre 
outros filhos, o P.e Domingos Pais (o Bacelo). Maria Pais 
faleceu a 13/06/1655.
Em 20/09/1727, a Mesa Abacial fez prazo a António 
Pais, filho deste Sebastião António (o Bacelo) e de sua 
mulher, Maria Pais, com 10 reis de acrescentamento. Foi 
escrivão Tomás Teixeira de Sousa.

Em 27/03/1627, António Gaspar com sua mulher, Isabel 
Gonçalves, dotarão a sua filha, Isabel Antónia, casada 
com Domingos Dias, o campo da Vinha, conteúdo na re-
serva que ficou acima, com reserva para os dotadores 
em vida deles somente, com renda de: 12 rasas de pão; 
200 reis (em dinheiro); metade da palha milha do dito 
campo com todo o vinho. Fez a carta o tabelião Pedro 
Coelho e foram testemunhas: Paulo Ferreira, de Cete; 
Gaspar António, de Castromil; António Afonso, de Reca-
rei; Domingos Gonçalves, de Casconha.
Em 08/07/1653, a Mesa Abacial deu autoridade a uma 
carta de venda que fez Isabel Antónia com seu marido, 
Domingos Dias, a Isabel Dias, viúva do lugar de Castro-
mil, do campo da Vinha, conteúdo acima. Foi tabelião 
António Pereira de Abreu, no concelho de Aguiar de 
Sousa, e foi feita a carta em suas notas aos 30/12/1652.

A Mesa Abacial de Paço de Sousa nomeou Inácio de Leão 
para que possua este Casal e este, por testamento, no-
meou sua filha, Maria. Fez o testamento Custódio Nunes 
Coelho, tabelião no concelho de Aguiar de Sousa, em 
18/02/1735.
Inácio de Leão era filho de Manuel António, o Bacelo (na-
tural de Paço de Sousa), e de sua mulher, Maria de Leão 
(natural de Parada). Estes casaram a 11/10/1666 na 
igreja de Parada.
Inácio de Leão faleceu a 24/02/1735 e casou com Isabel 
dos Santos (faleceu a 07/08/1760), filha de João Antó-
nio e de sua mulher, Luísa dos Santos, moradores na fre-
guesia de São Cristóvão de Rio Tinto.
Moradores nos Eirados de Castromil, tiveram uma filha, 
Maria Rosa dos Santos, que casou a 21/05/1752, na 
igreja paroquial da Sobreira, com Manuel Barbosa, filho 
natural de Manuel Leite e de Catarina Barbosa, morado-
res no lugar de Escariz, freguesia de Lagares.

A 21/12/1760, a Mesa Abacial deu autoridade a uma 
carta de compra que fez o P.e Manuel Garcia, de Castro-
mil, a Félix Moreira de Meireles, da parte deste título. A 
escritura foi feita na nota de Manuel Pereira de Sousa, 
t a be l i ã o  n o  co n cel h o  de A gu i a r  de S o u sa ,  em 
31/08/1759. O P.e Manuel Garcia Diniz nomeou a parte 
deste título em seu irmão, Domingos Garcia Diniz.

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

2.º Casal do Penedo 
(aldeia de Castromil)
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OPINIÃO

O 
artigo 36º, nº 5, da Constituição, estabelece 
que os pais têm o direito e o dever de educa-
ção e manutenção dos filhos, o que significa 

que, tal como dispõe o artigo 1878º, nº 1 do Código 
Civil, é aos pais que compete, no interesse dos filhos, 
velar pela segurança e saúde destes, prover ao seu 
sustento, dirigir a sua educação, representá-los, ain-
da que nascituros e administrar os seus bens.

O dever de sustento, é consubstanciado em tudo o 
que é indispensável ao sustento, habitação, vestuá-
rio, instrução e educação do menor, conforme o arti-

go 2003º do Código Civil. Ora, havendo desacordo 
dos pais quanto ao exercício do poder paternal, no-
meadamente no que respeita a alimentos, será atra-
vés de acção própria que o Tribunal decidirá de acor-
do com o interesse da criança menor.
Por sua vez, o artigo 2004º, nº 1, Código Civil, intitu-
lado “medida dos alimentos”, estabelece que os ali-
mentos deverão proporcionados aos meios daquele 
que tiver de os prestar, e a necessidade daquele que 
os receber.

Como tal, pode acontecer que, a pessoa obrigada a 
prestar alimentos a filhos menores, não o possa fa-
zer, por não auferir qualquer rendimento, por de-
semprego, ou doença, nesse caso, haverá a necessi-
dade de viabilizar o recurso ao Fundo de Garantia de 
Alimentos, que se substituiu à pessoa obrigada, sen-
do que terá este, posteriormente, direito de sub-ro-
gação, ou seja, se a situação se alterar em relação ao 
progenitor, este terá de prestar contas ao Fundo de 
Garantia de Alimentos do valor que foi pago em sua 

substituição. Mas, também poderão ocorrer cir-
cunstâncias supervenientes que justifiquem alterar 
a prestação alimentícia a prestar a filhos menores, 
que estiver estabelecida.
E nesse caso, os pais ou o Ministério Público podem 
requer a alteração da regulação das responsabilida-
des parentais no que a alimentos diz respeito, ale-
gando as circunstâncias que no momento existem e 
que impõe que se altere a prestação de alimentos 
que está a ser prestada a filhos menores. É impor-
tante que fique demonstrado que a situação que se 
encontram é pior do que aquela em que se encontra-
vam na data em que se fixou a pensão de alimentos, 
e que a nova situação não lhes permite pagar a pres-
tação de alimentos a que anteriormente estavam 
obrigados.
E, se realmente o contexto de vida se alterou (por 
desemprego, doença, por exemplo), deverá o Tribu-
nal autorizar a alteração da obrigação de alimentos, 
sempre na medida das necessidades do menor, e das 
possibilidades de quem as presta.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

Alteração de Responsabilidades Parentais em caso de alteração 
das condições económicas do progenitor obrigado

M
ark Twain escreveu, “o perdão é o aroma dei-
xado pela violeta no salto que a esmagou”, e 
eu adoro toda a essência deste pensamento. 

Na verdade, o perdão é mesmo um ato de coragem, pois 
é uma das melhores formas de melhorar a sua qualida-
de de vida. Como? Medite comigo nesta reflexão!
Perdoar a alguém que lhe fez mal é, na verdade, um ges-
to de egoísmo e não de altruísmo! Ou seja, deitar para 
trás das costas a hostilidade e o ódio que pode ter dei-
xado fermentar no seu íntimo é na verdade algo que faz 
por si e não em benefício da outra pessoa. Já pensou 
que quando tem um ressentimento em relação a al-
guém, é como se andasse com essa pessoa às costas por 
onde quer que fosse, pois ela suga a sua energia, o seu 
entusiasmo e a sua paz de espírito? Já reparou no poder 
que dá a essa pessoa? Poder? Sim, poder! O leitor des-
trói-se a si mesmo com rancor, ódio, mal-estar, desâni-
mo e desalento porque não consegue perdoar o “ou-

tro”, que nada tem a ver consigo…é outra pessoa, esta-
mos a falar de outra pessoa…o leitor é que vive a sua 
vida! E como escolhe viver? Não perdoando? O seu ego 
fala mesmo assim tão alto, que se torna surdo para a 
essência da vida que é viver com leveza? Considera 
mesmo que, não perdoar, lhe traz algum beneficio? Pá-
re e reflita! É a sua vida!!! Reconquiste o seu poder! 
Seja tão poderoso que consiga abrir o seu coração ao 
perdão! Liberte-se desse peso, dessa carga, dessa dor, 
pois no momento em que conseguir perdoar, tira esse 
peso de cima das costas e pode prosseguir com a sua 
vida. Abra-se para esse ato de amor consigo mesmo, 
pois libertará essas emoções tóxicas que impedem a 
sua própria tranquilidade. 
Mas como, pergunta o leitor? Como conseguir fazer e 
perdoar se é tão difícil? Prepare-se, pois para iniciar o 
processo do perdão é importante perceber que temos 

de nos libertar da necessidade de ter razão. Mesmo 
que a tenhamos! A educação que nos incutem leva-nos 
a crer que temos de sair vitoriosos das discussões ou 
convencer as pessoas dos nossos pontos de vista. Mas 
na verdade, ter razão não serve de nada!  Nestas situa-
ções, o importante é “libertar-se da dor e ficar com o 
ensinamento”, como reforça a Lei do Perdão. Reconhe-
ço que é de facto difícil e que para a maior parte das 
pessoas implica mudar ou ignorar o que sentem, contu-
do, se quer sentir a paz, terá de começar por encontrar 
a paz dentro de si. A paz não tem origem num ato exter-
no, é construída com as mudanças interiores de cada 
pessoa.
Seguidamente, para viver o perdão, é importante per-
ceber que perdoar é erradicar a dor e guardar o ensina-
mento, isto é, não é esquecer ou «pretender» que o que 
se passou não teve importância ou «já não interessa». 
Perdoar não liberta a outra pessoa da responsabilida-
de dos seus atos, mas em vez de a culpar decidimos per-
ceber que não temos de estar de acordo com ela ou 
aceitar os seus atos e escolhemos procurar o ensina-
mento que nos está a ser mostrado. A definição de per-
dão que proponho que adote baseia-se na capacidade 
para encontrar aprendizagem no vivido e seguir em 
frente. Escolha-se a si! E no dia que pensar na outra 
pessoa ou situação, já não sentir raiva, tristeza, dor…
saberá que perdoou e encontrará o estado de ser mais 
belo que existe…PAZ!

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

Pratique o Perdão
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O Comando Territorial 
do Porto, através do Posto 
Territorial de Lordelo, no dia 
29 de novembro, apreen-
deu 40 artigos de vestuário 
contrafeitos, no concelho 
de Paredes. No âmbito de 
uma ação de fiscalização ro-
doviária, os militares da 
Guarda detetaram, no inte-
rior de um veículo, diversos 
artigos de vestuário contra-
feitos de várias marcas co-
nhecidas do mercado, que 
alegadamente se destina-

vam à venda ao público. No 
seguimento da ação policial, 
os artigos contrafeitos fo-
ram apreendidos, tendo si-
do identificado um homem 
de 49 anos. Os factos foram 

remetidos ao Tribunal Judi-
cial de Paredes. A Guarda 
Nacional Republicana re-
lembra que o objetivo prin-
cipal deste tipo de ações é 
garantir o cumprimento dos 

direitos de propriedade in-
dustrial, visando essencial-
mente o combate à contra-
fação, ao uso ilegal de marca 
e  à  v e n d a  d e  a r t i g o s 
contrafeitos.

Apreensão de 40 artigos 
de vestuário contrafeitosO Comando Territorial do 

Porto, através do Posto Terri-
torial de Lordelo, no dia 23 de 
novembro, deteve um ho-
mem de 37 anos por furto de 
metais não preciosos, na lo-
calidade de Lordelo, no con-
celho de Paredes.

No decorrer de uma ação 
de patrulhamento, os milita-
res da Guarda verificaram a 
existência de uma viatura 
parqueada de forma dissimu-
lada, junto a um centro des-
portivo. No seguimento de 
diligências policiais, os milita-
res conseguiram verificar 
que o suspeito se encontrava 
a tentar saltar o muro do cen-
tro desportivo. Ao verificar a 
presença da Guarda, iniciou 

uma fuga apeada, tendo sido 
intercetado. No seguimento 
da ação policial, apurou-se 
que o suspeito se encontrava 
no local a tentar furtar metais 
não preciosos ali existentes, 
havendo já algum material 
furtado no interior da viatura. 
Da operação policial desen-
volvida foi recuperado e 
a p r e e n d i d o  o  s e g u i n t e 
material:
· Uma viatura;

· Três tampas de saneamento quadradas;

· Uma tampa de saneamento redonda;

· Duas grelhas.

O detido foi constituído 
arguido, e os factos foram re-
metidos ao Tribunal Judicial 
de Paredes.

O Comando Territorial 
do Porto, através do Nú-
cleo de Investigação Crimi-
nal (NIC) de Penafiel, no dia 
18 de novembro, deteve 
em flagrante um homem de 
54 anos por furto em inte-
rior de residência, no con-
celho de Paredes. Na se-

quência de uma denúncia 
de um furto em interior de 
residência, que se encontra 
em construção, com recur-
so a arrombamento de por-
ta, os militares da Guarda 
detetaram um homem a 
tentar furtar cobre. No se-
guimento das diligências 

policiais, o suspeito foi de-
tido em flagrante e o cobre 
recuperado, tendo sido en-
tregue ao seu legítimo pro-
prietário. O detido, com 
antecedentes criminais 
por ilícitos da mesma natu-
reza, foi presente, no dia 19 
de novembro, a primeiro 

interrogatório no Tribunal 
Judicial de Penafiel, tendo 
ficado sujeito a apresenta-
ções bissemanais no posto 
pol icial  da sua área de 
residência.

A ação contou com o re-
forço do Destacamento de 
Intervenção (DI) do Porto.

Detido por furto  
de metais não preciosos 

Detido em flagrante por furto em interior de residência
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Certifico narrativamente, para efeitos de publicação que, neste Cartório, 
em 23 de novembro de 2021, exarada de fls. 78 a fls. 80, do livro de notas 
para Escrituras Diversas n.º 197-A, foi lavrado uma escritura de justifi-
cação, na qual foram justificantes:  
---- JOSÉ SERAFIM BARBOSA, CF 162 045 069 e mulher MARIA LUCÍLIA 
DAS NEVES DIAS, CF 165 106 263, casados sob o regime da comunhão 
de adquiridos, ambos naturais da freguesia de Sobreira, concelho de 
Paredes, onde residem na Rua de Valdorido, nº 67 titulares dos cartões 
de cidadão da República Portuguesa com os números 07295005 6 ZX9 e 
08305141 4 ZX5, válidos até 24/04/2029 e 07/07/2030. ----
---- Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam o seguinte:  
---- Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrém, do 
prédio urbano, composto por casa de rés do chão e andar, com logradou-
ro junto, sito na Rua de Valdorido, nº 67 (anterior lugar de Casconha), 
na freguesia de Sobreira, concelho de Paredes, com a área de coberta de 
quarenta e seis metros quadrados e a área descoberta de cinquenta e um 
metros quadrados, a confrontar de norte com Vitorino de Sousa, de sul 
com Vitorino Dias, de nascente com Damião Soares e de poente Rua de 
Valdorido, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, 
mas inscrito na matriz a favor dos justificante marido sob o artigo 479, 
ainda sem valor patrimonial atribuído, ao qual atribuem o valor de 
dezanove mil seiscentos e cinquenta euros e quarenta cêntimos. ----------
------------------------------------------------------------------------------------
---- Que não detêm qualquer título que legitime o seu domínio sobre o 
referido prédio, pois que o mesmo foi adquirido por eles, em dia e mês 
que não conseguem precisar, no ano de mil novecentos e noventa e 
dois, à data já casados um com o outro e no indicado regime de bens, 
por compra e venda verbal feita a José da Rocha e mulher, Maria Emília 
Teixeira, casados sob o regime da comunhão geral de bens e residentes 
no Lugar da Capela, na freguesia de Capela, concelho de Penafiel. ------
-------------------------------
---- Que, desde essa data e sem qualquer interrupção, têm usado e fruído 
do referido prédio, dele retirando todas as utilidades proporcionadas, 
nomeadamente, habitando-o, limpando, fazendo as necessárias obras 
de conservação e pagando os respetivos impostos. Tudo isto à vista de 
todos, sem oposição de quem quer que seja e na convicção de que não 
lesavam direitos de outrem. ---------------------------------------------
---- Que esta posse, exercida em nome próprio, pacífica, contínua, públi-
ca e de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do 
prédio por USUCAPIÃO, que os primeiros outorgantes expressamente 
invocam, justificando o seu direito de propriedade, para efeito do seu 
ingresso no registo predial, já que, dado o modo de aquisição, não 
detêm qualquer documento formal extrajudicial que lhes permita fazer 
prova do seu direito de propriedade perfeita. -------------------------------------

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

PUB

A todos os clientes e amigos um santo natal e um feliz ano de 2022A todos os clientes e amigos um santo natal e um feliz ano de 2022

PUB

No âmbito do Dia Inter-
nacional pela Eliminação da 
Violência Contra as Mulhe-
res, assinaladas na quinta-
-feira, dia 25, as Município 
de Paredes promoveu uma 
ação de sensibilização para 
a temática, na Casa da Cul-
tura de Paredes, que con-
tou com a apresentação do 
livro "Nunca é tarde", de 
Manuel Almeida Matos.

A sessão foi conduzida 
pela Vereadora da Ação So-
cial e Conselheira Local pa-
ra a Igualdade a nível inter-
no, Dra. Beatriz Meireles, 
acompanhada pela Direto-
ra da Direção Geral  de 
Reinserção Social e Servi-
ços Prisionais, Elisabete 
Ferreira Dias, pela Conse-
lheira Local para a Igualda-
de a nível externo, Maria 
Rita Nunes, e pelo autor do 
livro apresentado no even-

to, Manuel Almeida Matos. 
A obra, cujo autor é re-

cluso do Estabelecimento 
Prisional do Vale do Sousa, 
é baseada numa história 
real de violência doméstica. 
O objetivo da iniciativa foi 
demonstrar que o meio pri-
sional tem potencial de res-
s o c i a l i z a ç ã o  e 
reintegração. 

“Quis escrever sobre 
violência doméstica, pelo 
prisma de um homem, para 

demonstrar que os homens 
também se preocupam com 
este flagelo”, contou Ma-
nuel Almeida Matos. 

De referir que a autar-
quia dispõe de um Serviço 
de Apoio e Informação à 
Vítima (SAIV), denominado 
Espaço Vida. 

Consulte os contactos:
SAIV Município 
de Paredes - 255 788 931
SAIV CESPU – 224 157 270

Apresentação do livro 
“Nunca é Tarde”, de 
Manuel Almeida Matos
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No passado sábado, dia 
26 de novembro foram reali-
zadas a nível nacional as vo-
tações internas do Partido 
Social Democrata. 

O atual líder do PSD, Rui 
Rio, foi reeleito com 52,5% 
dos votos, derrotando Paulo 
Rangel na luta interna. Rui 
Rio será consagrado como 
candidato social-democrata 
às legislativas no congresso 
de dezembro.

No concelho de Paredes, 
nestas eleições foram votar 
220 militantes. Em Paredes, 

as eleições para líder nacio-
nal do partido, teve os se-
guintes resultados: Rui Rio 
contou com 157 votos e Pau-
lo Rangel com 62 votos. No 
que diz respeito às listas de 
delegados ao congresso, os 
resultados foram os seguin-
tes: lista A obteve 122 votos 
e a lista B contabilizou 94 vo-
tos. A lista B liderada por 
Carlos Franclim viu-se der-
rotada pela lista A encabeça-
da por Inácio Costa que foi a 
vencedora deste confronto e 
que irá ao congresso.

PSD e as votações internas

A Escola Básica e Secun-
dária de Vilela promoveu, 
entre 14 e 20 de novembro, 
o projeto “Off the Main Hi-
ghlights” do programa Eras-
mus +. Os participantes fo-
ram recebidos, na sexta-fei-
ra, dia 19, pelo Vereador 
com os Pelouros da Educa-
ção e da Juventude, Paulo 
Silva, no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Pare-
des, para uma sessão de en-
cerramento do plano de 
atividades.

O objetivo da iniciativa, 
que contou com a participa-
ção de 17 alunos da Lituâ-
nia, República Checa e Ho-
landa, foi valorizar o pa-
trimónio, as histórias e as 
tradições locais. Ao longo 

da semana, os visitantes co-
nheceram “locais que nor-
malmente não são visitados 
por turistas e, dessa forma, 
foi possível mostrar a bele-

za paralela que existe, fora 
das luzes principais", como 
explicaram os alunos da Es-
cola Secundária de Vilela na 
apresentação. Além de per-

correrem o Concelho de 
Paredes, os estudantes visi-
taram o Porto, Matosinhos, 
Viana do Castelo, Ponte de 
Lima, Esposende e Braga.

Paredes recebeu a visita de 17 alunos 
europeus no âmbito do projeto  
“Off the Main Highlits” do Erasmus +
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E
sta é a primeira vez 
que um grupo de en-
fermeiros de uma 

Instituição/Unidade de Saúde 
submete uma candidatura, 
sob a forma de ação de forma-
ção, ao processo de Acredita-
ção e Creditação de Ativida-
des Formativas da Ordem dos 
Enfermeiros e a obter a acre-
ditação com a atribuição de 
2.5 Créditos de Desenvolvi-
mento Profissional (CDP), 
com data de início de 6 de ou-
tubro de 2021 até 6 de outu-
bro 2023.

O curso decorreu entre 6 
de outubro e 22 de novembro 
e, inicialmente pensado para 
30 vagas que rapidamente se 
esgotaram, os enfermeiros 
estão já a ponderar uma se-
gunda edição para o próximo 
ano civil. Dirigido a enfermei-
ros especialistas em Enferma-
gem de Reabilitação, frequen-
taram o curso treze enfermei-
ros do CHTS, quatro do 
Centro Hospitalar Universitá-
rio do São João, dois do Cen-

tro Hospitalar Dr.º Francisco 
Zagalo, dois do Centro Hospi-
talar da Póvoa de Varzim/Vila 
do Conde, um do Centro Hos-
pitalar Universitário do Porto, 
um do Centro Hospitalar Trás-
-os-Montes e Alto Douro, seis 
dos Agrupamentos de Cen-
tros de Saúde do Baixo Tâme-
ga, Tâmega I, Tâmega II Vale do 
Sousa Sul,  Tâmega III, Alto Tâ-
mega e Barroso e um de Estru-
tura Residencial para Pessoas 
Idosas do Centro Paroquial de 
Moreira de Cónegos. Tratou-
-se de um grupo bastante he-
terogéneo e o Núcleo de En-
fermagem ressalva ainda “a 
sua experiência profissional 
na especialidade muito ímpar, 
com uma média de sete anos e 
a exercer funções nos mais va-
riados contextos da prática 
clínica e do ciclo de vida da 
pessoa”.

A ação de formação assen-
tou em módulos de formação 
teórico-práticos e prática si-
mulada, entre os quais, inves-
tigação, reabilitação respira-

tória, neurológica, ortotrau-
m a t o l ó g i c a ,  c a r d í a c a , 
pediátrica e no doente crítico.

Lecionado em regime de 
B-Learning, as sessões pre-
senciais decorreram no Hos-
pital de São Gonçalo, em Ama-
rante, foram abordados temas 
de maior relevo, baseados na 
evidência científica atual e 
fundamentais para a prática 

clínica do Enfermeiro Especia-
lista de Enfermagem de Rea-
bilitação (EEER). Assim, e de 
acordo com o grupo coorde-
nador do NER-CHTS, “face às 
mais variadas exigências  da 
sociedade em geral, no que 
respeita a cuidados de enfer-
magem e mais concretamente 
cuidados de enfermagem de 
reabilitação,  proporcionou-

-se aos EEER um nível de co-
nhecimentos e cuidados dife-
renciados, com vista aos pro-
cessos de tomada de decisão 
relativos à promoção da saú-
de, prevenção de complica-
ções, tratamento e reabilita-
ção, bem como maior autono-
m i a  p a r a  c o n c e b e r , 
implementar e monitorizar 
planos de enfermagem de rea-

bilitação, baseados nos pro-
blemas reais e potenciais das 
pessoas”.

Tratou-se, por isso, de um 
curso inovador, que sem dúvi-
da contribuirá para a melhoria 
de cuidados prestados pelo 
EEER, com manifesto impacto 
nos ganhos em saúde da pes-
soa. Como forma de dinamizar, 
potenciar e garantir a credibili-
dade que se impunha na reali-
zação do Curso, o NER estabe-
leceu parceria técnico-científi-
ca com o CHTS, Serviço de 
Ensino Formação e Investiga-
ção do CHTS, Associação Por-
tuguesa de Enfermeiros de 
Reabilitação e ainda com a Or-
dem dos Enfermeiros. Nos dias 
25 e 26 de novembro, realizou-
-se o 1.º Colóquio de Enferma-
gem de Reabilitação, no Hospi-
tal de São Gonçalo, em Ama-
rante, organizado pelo Núcleo 
de Enfermagem e que simboli-
zará o fecho desta primeira 
edição do Curso de Atualiza-
ç ã o  e m  E n f e r m a g e m  d e 
Reabilitação.

Curso de Enfermagem de Reabilitação do CHTS 
acreditado pela Ordem dos Enfermeiros
CHTS. A Ordem dos Enfermeiros acreditou, para efeitos de Qualificação Profissional, o I Curso de Atualização em Enfermagem de 
Reabilitação, organizado pelo Núcleo de Enfermeiros de Reabilitação do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa (NER-CHTS).

A partir do dia 1 de de-
zembro, e seguindo as orien-
tações da Direção-Geral da 
Saúde (DGS), para acesso à 
visita a doentes internados, 
no Hospital Padre Américo e 
no Hospital de São Gonçalo, 

deve obrigatoriamente ser 
apresentado teste negativo 
à COVID-19, mesmo para 
visitantes vacinados.

Os visitantes/acompa-
nhantes podem apresentar o 
resultado negativo de um 

teste rápido de antigénio 
(TRAg), realizado até 48 ho-
ras antes, ou teste PCR, rea-
lizado até 72 horas antes da 
visita. Relembra-se que os 
doentes NÃO COVID inter-
nados podem receber a visi-

ta diária de uma pessoa. A 
duração da visita é de 30 mi-
nutos, entre as 14h00 e as 
20h00.

A visita deverá ser reali-
zada sempre pela mesma 
pessoa e devem cumprir-se 

todas as regras de higiene, 
proteção e distanciamento 
físico.

O uso de máscara é obri-
gatório e devem seguir-se 
sempre as indicações dos 
profissionais nos serviços.

O Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa (CHTS) ape-
la à colaboração de todos 
para o sucesso desta medida 
que visa acautelar o bem-es-
tar e a situação clínica dos 
doentes.

CHTS: visitas devem apresentar teste negativo à COVID-19 a partir de 1 de dezembro

Feliz Natal e um Próspero  Ano Novo
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ORÇAMENTISTA
(M/F)

A Epoca Gold em Seroa procura 
ORÇAMENTISTA na área do mobiliá-
rio e carpintarias, com conhecimen-
tos autocad e solidworks.

Funções: tabelas de orçamentação 
custos de materiais e operações e in-
terpretar desenhos técnicos.

Envie currículo para: info@epoca.pt 
255891048

O 
Grupo Laska-
sas, com sede 
em Rebordosa, 

Paredes, fundado em 2004, 
por Celso Lascasas, é uma 
marca de mobiliário 100% 
portuguesa que emprega 
430 trabalhadores.

“A empresa tem apre-
sentado resultados positi-
vos e continua a crescer de 
forma sustentada e o méri-
to é, sem dúvida, dos nossos 
colaboradores. Acredito 
que estes bons resultados 
só são possíveis com uma 
equipa altamente motiva-
da, empenhada e dedicada 
como a nossa”, destaca o 
CEO da Laskasas, Celso 
Lascasas.

 “O aumento dos venci-
mentos é também uma for-
ma de reconhecer e de mo-
tivar a nossa equipa, para 
que a empresa possa conti-
nuar a crescer no futuro e 
dar aos nossos trabalhado-
res mais algum poder de 
c o m p r a ”,  s u b l i n h a  o 
empresário.

Recorde-se que o Go-
verno propõe aumento do 
salário mínimo para 705 
euros em 2022. No ano 
passado, a faturação da 

empresa foi de 23 milhões 
de euros. O Grupo Laska-
s a s  p r evê  e s t e  a n o  u m 
crescimento de cerca de 
12%. A marca Laskasas é 
reconhecida pela criação e 
f a b r i c o  d e  m o b i l i á r i o 
100% nacional, com capa-

cidade de personalização 
das peças, apostando no 
design e qualidade únicos, 
com detalhes artesanais, 
estofos e mobiliário com 
opções metálicas,  para 
projetos residenciais e co-
merciais. Com uma rede de 

15 lojas em Portugal, Ango-
la (Luanda), Espanha (Mar-
bella), República Dominica-
na (Punta Cana) e na Rússia 
(Moscovo), a insígnia Laska-
sas está presente nas prin-
cipais feiras mundiais da fi-
leira casa e decoração.

Grupo Laskasas  
sobe salário mínimo para 
750 euros em 2022
VENCIMENTO. A medida entra em vigor em 1 de janeiro de 2022 para os cola-
boradores da empresa de mobiliário.

Decorreu no passado dia 
25 de novembro, a primeira 
edição do Open Café Portu-
gal em Paredes.  Esta iniciati-
va, promovida pelo Municí-
pio de Paredes e pelo Muni-
cípio de Valongo a convite da 
Associação Nó Górdio, tem 
como objetivo a integração 
dos jovens estrangeiros na 

sociedade através de con-
versas informais. Na sessão 
de ontem os estudantes tive-
ram a oportunidade de deba-
ter o tema “choques cultu-
rais”.  O evento contou com a 
participação do Vereador da 
Educação e Juventude, Pau-
lo Silva, e com jovens dos paí-
ses da Turquia e Chipre.

Durante a manhã de sá-
bado, dia 27 de novembro, 
ocorreu a primeira ação de 
plantação de árvores nativas 
no âmbito do FUTURO – 
projeto das 100.00 árvores 
na Área Metropolitana do 
Porto. Os voluntários plan-
taram cerca de 450 medro-
nheiros, na freguesia da So-
breira, o que permitiu a exis-
tência da primeira área em 
Paredes que se tornará num 
bosque nativo. As árvores 
foram fornecidas pelo Vivei-
ro de Árvores e Arbustos Au-
tóctones do FUTURO. A ini-
ciativa, organizada pelo Mu-
n i c í p i o ,  p e l a  J u n t a  d e 

Freguesia da Sobreira e pelo 
CRE.Porto, contou com a 
presença do Vereador do Pe-
louro do Ambiente, Francis-
co Leal, do Presidente da 
Junta de Freguesia da So-
breira, João Gonçalves, e da 
representante do CRE.Porto 
e do FUTURO, Conceição 
Almeida.

Open Café Portugal

Ação de plantação  de 450 
árvores nativas na  Sobreira

A SVA deseja-lhe

Boas festastas
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Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €

A 
E s c o l a  A m i g a 
pretende esti-
mular as comu-

nidades educativas e a so-
ciedade em geral a olharem 
de forma renovada e inspi-
rada para os aspetos pri-
mordiais do desenvolvi-
mento e da formação dos 
alunos.

Até ao dia 30 de junho 
de 2022, todas as escolas 
portuguesas, em território 
nacional ou estrangeiro, 
podem candidatar-se a es-
ta nova edição que tem co-
mo objetivo reconhecer, 
partilhar e estimular pro-
j e t o s  e d u c a t i v o s  q u e 
criam, colocam em prática 
e partilham boas ideias pa-
ra o desenvolvimento mais 
feliz da criança no espaço 
escolar.

Para participar basta vi-
sitar o site oficial da iniciati-
va https://escolaamiga.pt/ e 
submeterem os seus proje-
t o s ,  n a s  s e g u i n t e s 
categorias:

 
• Alimentação e estilo 
 de vida saudável;
• Cidadania, Inclusão 
 e Atividades Extra;
• Digital;
• Envolvimento
 da Família;
• Espaço Escolar;
• Escola em Casa;
• Sustentabilidade;
• Literacias.
O projeto vencedor, 

analisado por um júri, ga-
nha 5.000€ (cinco mil eu-
ros) em livros LeYa. Além 
do grande vencedor, a Es-
cola Amiga premeia ainda 

o projeto vencedor de ca-
da categoria, no total de  
8 categorias, com 1.000€ 
e m  l i v r o s  L e Y a ,  u m a  
oferta para a biblioteca 
d a  E s c o l a .  E x i s t i r ã o ,  
à semelhança das edições 
anteriores,  alguns pré-
m i o s  a d i c i o n a i s  p o r 
categoria.

A 5ª edição da Escola 
Amiga conta com o apoio 
da Católica Porto Busi-
ness School,  Faculdade 
de Educação e Psicologia 
| Universidade Católica 
Portuguesa, Santa Casa 
da Misericórdia de Lis-
b o a ,  F á b r i c a  C e n t r o 
Ciência Viva, Universida-
de de Aveiro, Ciência Vi-
va, The Inventors, Funda-
ç ã o  A l t i c e ,  A s s o c i a ç ã o 
ACEGIS, Ekui, Sociedade 
Ponto Verde, Associação 
M u t u a l i s t a  M o n t e p i o , 
Maped, Clube de LeYtu-
ra, note!, REN e ambar.

Esta edição conta tam-
bém com o apoio institu-
cional do Ministério da 
Economia e Transição Di-
g i t a l ,  d o  M i n i s t é r i o  d a 
Saúde, do SNS, do Minis-
tério da Agricultura, do 
Ministério da Educação, 
do Ministério do Ambien-

te e Ação Climática e do 
Ministério do Mar.

A Comissão de Honra 
é constituída por Jorge 
Ascenção (Presidente da 
C O N FA P ) ;  E d u a r d o  S á 
(Psicólogo); Isabel Alçada 
(Assessora para a Educa-
ção da Presidência da Re-
pública); José Vítor Pe-
droso (Diretor-Geral da 
DGE); Leandro Armando 
(Juiz-Conselheiro); José 
Matias Alves (Professor 
Universitário e Coorde-
n a d o r  d o  S e r v i ç o  d e 
Apoio à Melhoria da Edu-
c a ç ã o ) ;  A r i a n a  C o s m e 
(Professora Universitá-
ria) e Isabel Stilwell (Jor-
n a l i s t a ) ,  a  q u e m  n e s t a 
edição se junta a Presi-
dente do Conselho Na-
cional de Educação, Ma-
ria Emília Brederode San-
t o s  e  o  R e p r e s e n t a n t e 
Permanente de Portugal 
junto da UNESCO, Antó-
nio Sampaio da Nóvoa. 
Esta Comissão de Honra 
tem como responsabili-
d a d e  a v a l i a r  t o d o s  o s 
p r o j e t o s  s u b m e t i d o s  e 
escolher os vencedores, 
além de analisar os mol-
d e s  d a s  e d i ç õ e s 
seguintes.

Escola Amiga  
vai já na 5ª edição
EVENTO.  Começa agora a 5ª edição, da Escola Amiga, uma iniciativa da 
Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), da LeYa e do Psicólogo 
Eduardo Sá, que convida alunos, pais, professores e diretores a mostrarem o que 
de melhor se faz nas escolas.

O município de Paredes, 
recebeu o Campeonato da 
Europa de Hóquei em Pa-
tins, como o jogo entre Por-
tugal e Itália para atribui-
ção do terceiro e quarto lu-
g a r  n a  c o m p e t i ç ã o  f o i 
cancelado devido a dois ca-
sos de Covid-19 na seleção 
nacional, o município infor-
ma que irá proceder à devo-
lução do valor dos bilhetes.

Para isso deverá enviar 
pedido através do e-mail 
eurohoquei.devolucao@
cm-paredes.pt, com a se-
guinte informação:

- Identificação do reque-

r e n t e :  N o m e ,  N I F  e 
morada;

- Comprovativo do IBAN 
c o m  i d e n t i f i c a ç ã o  d o 
requerente; 

- Fotografia/digitaliza-
ção da pulseira ou do bilhe-
te adquirido através da 
MEO Blueticket. No caso 
das pulseiras, o número de-
ve estar legível como indi-
cado na imagem abaixo;

- Indicação do local da 
compra do bilhete (no caso 
das pulseiras).

Os pedidos podem ser 
efetuados até ao dia 10 de 
dezembro de 2021.

Durante a semana pas-
sada, as escolas do Conce-
lho de Paredes, Associa-
ções e voluntários foram 
desafiados abraçar a inicia-
tiva de reflorestar Paredes 
no âmbito do Dia da Flores-
ta Autóctone, celebrado a 
23 de novembro. Esta ação 
de sensibilização ambiental 
permitiu a plantação de 

cerca de 200 árvores nati-
vas.  A par das plantações as 
escolas hastearam as ban-
deiras verdes atribuídas às 
Eco Escolas. 

O Vereador com o Pe-
louro do Ambiente, Fran-
cisco Leal, acompanhou es-
ta iniciativa em alguns dos 
estabelecimentos 
escolares.

Devolução do  valor dos bilhetes  
do jogo Portugal-Itália (4º - 3º lugar)

Semana dedicada à plantação   
de Árvores Autóctone

A ABMS deseja a todos os clientes e amigos
Um Santo e Feliz NatalUm Santo e Feliz Natal

Feliz Natal e bom Ano NovoFeliz Natal e bom Ano Novo
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C
riada em 2014, a 
AptidãoComple-
ta cedo se desta-

cou no mercado da formação 
de segurança privada ao as-
sumir uma posição de lide-
rança neste mercado. A Apti-
dãoCompleta detém a auto-
rização n.º15 da PSP que a 
habilita a ministrar esta tipo-
logia de formação.

O trabalho desenvolvido 
ao longo destes 7 anos são o 
reflexo do profissionalismo 
da sua equipa e da qualidade 
da formação ministrada.

Tendo em conta o atual 
panorama e novos desafios 
que esta atividade enfrenta 
a nível nacional, torna-se cla-
ro que a aposta na qualidade 
da formação será a única so-
lução para a credibilização 
desta profissão que assume 
uma posição marcante na so-
ciedade portuguesa.

Sempre pronta a enfren-
tar novos desafios, a Apti-
dãoCompleta aposta na ino-
vação dos métodos pedagó-
gicos de forma a sempre se 
posicionar na liderança do 
mercado.

A qualidade dos serviços, 
sempre foi uma preocupa-
ção para José Silva e Elisabe-
te Santos, pois, segundo afir-
mam, somente uma boa 
equipa e uma boa formação, 
pode preparar para o merca-
d o  d e  t r a b a l h o  b o n s 
profissionais.

Este ano ousaremos citar 
Robert Louis Stevenson 
“Não julgue cada dia pela co-
lheita que você faz, mas pe-
las sementes que você plan-
ta.”  Nada seria mais adequa-
do dizer para descrever e 
resumir o ano de 2021. Foi 
um ano que não nos sur-
preendeu apenas a nós en-
quanto entidade, mas conse-
guiu surpreender toda a 
humanidade.

Foi com esta surpresa e 
com as consequências da 
COVID19 que superamos o 
que parecia ser impossível 
de superar. Mas não foi obra 
do acaso nem tão pouco me-

ra sorte…foi o resultado de 
uma enorme luta de toda a 
equipa sem esquecer qual-
quer elemento.

Não podemos neste ano 
que obrigou a tantos desa-
fios, esquecer o esforço de 
toda a equipa administrati-
va, equipa pedagógica, pes-
s o a l  d e  a p o i o  t é c n i c o  e 
marketing, e claro está os 
nossos formandos que não 
foram indiferentes a todo es-
te esforço. 

Podemos afirmar que na-
da foi em vão, pois, todo o 
nosso esforço foi recompen-
sado com os resultados atin-
gidos em 2020. Podemos 

afirmar com segurança que 
dadas todas as adversidades 
foram ultrapassadas e con-
seguimos entrar em 2021 
ainda com mais vontade de 
fazer mais e melhor. 

2020 foi também o ano do 
lançamento de um novo de-
safio na área da formação 
com a abertura da academia 
criada especificamente para 
a formação na área dos cui-
dados de beleza em especial 
para formações de Barbeiro, 
Unhas de gel, Maquilhagem, 
etc.

Atualmente a Aptidão-
Completa tem na cidade de 
Paredes 3 polos de forma-

ção, sendo a sede da empre-
sa na Rua Dr António Men-
des Moreira nº 73, um polo 
de formação no centro Co-
mercial Vale do Sousa e a 
academia de cuidados de 
beleza na Travessa Conde de 
Ferreira nº 26 (Junto ao Par-
que da Cidade).

Podemos afirmar com 
segurança que 2020 foi re-
pleto de surpresas, mas na-
da melhor que as dificulda-
des para nos fazer melho-
ra r.  A  t o d o s  o s  q u e  n o s 
apoiaram para que tudo 

fosse possível, o nosso mui-
to obrigado.

Assim em forma de con-
clusão fica o convite para vi-
sitarem um dos nossos cen-
tros e desta forma, descobri-
rem o mundo da segurança 
privada.

A AptidãoCompleta de-
seja a todos os seus alunos, 
parceiros, clientes, colabora-
dores, funcionários e amigos 
votos de boas festas e que 
2022 acompanhe o percurso 
que juntos temos percorri-
do. Boas festas a todos.

AptidãoCompleta empresa paredense 
que aposta na inovação
EMPREENDEDORISMO. Sete anos de trabalho são o reflexo do profissionalismo desta equipa e da qualidade de formação

Feliz Natal
e Bom Ano Novo
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O 
União Sport Clu-
be de Paredes, 
equipa do Cam-

peonato de Portugal, defron-
tou-se no domingo, dia 21 de 
novembro, contra o Torreen-
se, equipa da Liga 3, onde ven-
ceu por uma bola a zero, quali-
ficando-se assim para os oita-
vos de final da prova rainha, 
para a alegria dos cerca 500 
espetadores que assistiam ao 
jogo e por todos os pareden-
ses e simpatizantes do clube.

Recordamos que a forma-
ção unionista continua a fazer 
história na Taça de Portugal 
após ter deixado pelo cami-
nho, na eliminatória anterior, 
o Académico de Viseu, equipa 
da II Liga.

A partida ficou resolvida 
por um único golo marcado 
por Pedro Correia. O avança-
do paredense marcou de ca-
beça, ao minuto 32, oferecen-
do assim a vitória à equipa da 
casa.

O jogo começou dividido, 
as duas equipas não mostra-

ram superioridade uma sob a 
outra, mas foi evidente o nú-
mero de ações ofensivas entre 
as mesmas.

A equipa da casa adaptou-
-se à equipa visitante, de esca-
lão acima, conseguiu chegar à 
vantagem aos 32 minutos, 
quando Ismael cruzou pela 

direita para o cabeceamento 
preciso do avançado Correia. 
Pela reação dos presentes, es-
te foi o melhor lance da pri-
meira parte e de toda a partida 
entre os dois conjuntos.

A equipa de Torres Vedras 
reagiu logo de seguida à sofri-
da do golo, onde o avançado 

Alex, por duas vezes, ao minu-
to 35 e 40, respetivamente, 
tentou o remate à baliza, onde 
não foi feliz. O conjunto visi-
tante, já na segunda parte ten-
tou criar oportunidade de go-
lo, mas os lances criados não 
foram perigosos, apenas fica-
ram marcados pela rápida cir-

culação de bola e pela agressi-
vidade sem bola. O agora ex-
-treinador, Daúto Faquirá, 
tentou recorrer aos jogadores 
mais experientes que tinha no 
banco, mas em nenhum mo-
mento a sua equipa conseguiu 
ocasiões de golo.

A equipa unionista conse-
guiu aguentar-se até ao final 
da partida, onde ao minuto 86, 
num contra-ataque conse-
guiu desperdiçar aquela que 
era a oportunidade de fazer o 
segundo golo. Ismael, jogador 
paredense conseguiu isolar-
-se pela direita mas permitiu a 
defesa do guarda-redes do 
Torreense, Carlos Henriques.

Um final de jogo sorriden-
te, digno de escrever nos li-
vros da história do clube, uma 
merecida vitória da equipa de 
Eurico Couto que conseguiu 
segurar lugar nos oitavos de 
final da prova rainha.

Esta é a segunda vez, na 
história do clube, que chega 
aos oitavos de final da Taça de 
Portugal.

USC Paredes continua a fazer história
TAÇA DE PORTUGAL. O USC Paredes recebeu o Torreense, num jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de 
Portugal, a equipa paredense apurou-se para os oitavos de final da prova.

USC PAREDES 1
TORREENSE 0

USC PAREDES: Marco Ribeiro, Fran-
cisco Afonso (Mabuza, 88), Amadeu, 
Henrique, Gil Barros, Tavares, Ema, 
Hélder Pedro (Andrezinho, 80), Isma-
el, Pedro Correia e Madureira (Nilo, 70).
SUPLENTE: Rui Mota, Mabuza, Borg-
es, Ruben, Andrezinho, Joel e Nilo.
TREINADOR: Eurico Couto.

TORREENSE: Carlos Henriques, David 
Rosa (Rui Silva, 46), Dénis Duarte, João 
Pereira (Yuran Fernandes, 77), Simão 
Rocha (Edinho, 71), Guilherme Morais 
(João Lameira, 46), Cícero (Minhoca, 
71), Fréderic Maciel, João Cardoso, 
Alex e João Victor.
SUPLENTE: Guilherme Oliveira, 
Rui Silva, Mário Mendonça, Yuran 
Fernandes, João Lameira, Minhoca 
e Edinho.
TREINADOR: Daúto Faquirá.

AO INTERVALO: 1-0.
MARCADOR: 1-0, Pedro Correia, 32 
minutos
AÇÃO DISCIPLINAR: cartão amarelo 
para Dénis Duarte (36) e Correia (87)

A equipa de Eurico Couto 
conheceu o adversário que 
irá defrontar na quinta elimi-
natória da Taça de Portugal.

O sorteio foi realizado no 
dia 25 de novembro, na Cida-
de do Futebol, em Oeiras, de-
terminou que a equipa unio-
nista deslocar-se-á e defron-
tará o Leça Futebol Clube nos 

oitavos de final da Taça de 
Portugal. É um dos grandes 
destaques do sorteio, sendo 
estas equipas as únicas do 
Campeonato de Portugal ain-
da em prova, o que significa 
que, nos quartos de final, a 
presença de uma equipa do 
quarto escalão nacional é ga-
rantida. Para além deste due-

lo, o sorteio ditou um FC Por-
to - Benfica, um dérbi minho-
to entre Vizela - SC Braga, 
Tondela – Estoril e Famalicão 
– Portimonense.

No Campeonato de Por-
tugal, o USC Paredes é 4.º 
classificado da Série B, com 
13 pontos nos últimos 7 jo-
gos e o Leça FC encontra-se 

2.ª posição da Série C, tam-
bém com 13 pontos nas 7 
jornadas. Recordamos que o 
USC Paredes nas eliminató-
rias anteriores, deixou pelo 
caminho o Académico de Vi-
seu, da II Liga, e o Torreense, 
da Liga 3. O Leça FC eliminou 
o Arouca e o Gil Vicente, da I 
Liga. Em suma, no sorteio 

dos oitavos de final da prova 
rainha, ficam as certezas de 
que quatro equipas da I Liga 
passarão à fase seguinte, 
bem como uma do Campeo-
nato de Portugal.

Os jogos dos oitavos de 
final da Taça de Portugal es-
tão agendados para os dias 
21, 22 e 23 de dezembro.

Paredes conhece adversário
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_ A cargo da notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, 
com cartório na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e concelho de 
Paredes. 
_ Certifico para efeitos de publicação, nos termos do número 1 do artigo 
100,° do Código do Notariado, que neste cartório, no livro de notas para 
escrituras diversas 278, a folhas 126, se encontra exarada uma escritura 
de justificação, com data de vinte e cinco de novembro de dois mil e 
vinte e um, na qual a FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA 
DE SANTA MARIA DE DUAS IGREJAS, NIPC 501 448 624, pessoa coletiva 
religiosa com sede no Largo da Igreja, Duas Igrejas, Paredes, adiante 
designada por Fábrica da Igreja, representada pelo Padre Marcelino 
Teixeira de Freitas, disse ser dona e legítima possuidora, com exclusão 
de outrem, do prédio rústico denominado "Sorte das Cavadas", com-
posto por terreno de pinhal, com mil, cento e quarenta e cinco metros 
quadrados, sito no Lugar de Cavadas, na Rua Nossa Senhora do Ó, freg-
uesia de Duas Igrejas, concelho de Paredes, a confrontar de norte com 
a Rua Nossa Senhora do Ó (anterior caminho) e José Gomes Brandão, 
de sul e nascente com José Gomes Brandão e do poente com Joaquim 
Celestino Torres, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Paredes, inscrito na matriz, em nome da Fábrica da Igreja, sob o artigo 
972. _ 
_ A Fábrica da Igreja adquiriu o prédio por doação verbal, em data que 
não pode precisar, mas sabe ter sido há mais de noventa anos, não se 
sabendo quem foram os doadores, mas havendo conhecimento de que a 
Fábrica da Igreja adquiriu-o por doação verbal (não tendo documentos, 
nem como descobrir a sua proveniência), pelo que a Fábrica da Igreja 
não ficou a dispor de título formal que lhe permita efetuar o respetivo 
registo na Conservatória do Registo Predial, e que desde logo a Fábrica 
da Igreja entrou na posse e fruição do prédio, em nome próprio, posse 
que detém há mais de noventa anos, sem interrupção ou ocultação de 
quem quer que seja._ 
_ A posse foi adquirida e mantida sem violência, ostensivamente, com 
conhecimento de toda a gente, agindo a Fábrica da Igreja, sempre por 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usu-
fruindo como talo imóvel, quer suportando os respetivos encargos. 
----------------------- 
_ Esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública desde há 
mais de noventa anos, conduziu à aquisição do imóvel pela Fábrica da 
Igreja por usu- capião, que se invoca, justificando o direito de proprie-
dade da Fábrica da Igreja para o efeito de registo, dado que esta forma 
de aquisição não pode ser com- provada por qualquer outro título for-
mal extrajudicial. 
------------------ 
_ A Fábrica da Igreja desconhece o anterior artigo matricial, bem como 
os primeiros e segundos ante possuidores, por antiguidade e ausência 
de documentos. 
Está conforme. 
Paredes, cartório, vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte e um. 

A Notária

Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos

PUB

No jogo entre B SAD e Benfica, 
do passado fim-de-semana, a con-
tar para o campeonato de futebol, a 
equipa azul apenas entrou em cam-
po com 9 jogadores, sendo que 2 
deles eram guarda-redes. Ao inter-
valo já estava 0-7 para o Benfica; ao 
intervalo ficaram dois jogadores da 
equipa da casa nos balneários; e no 
primeiro minuto do segundo tem-
po uma hipotética lesão de mais um 
jogador, fez com que o árbitro des-
se o jogo por terminado.

O jogo terminou desta forma 
mas começou logo com enorme po-
lémica com manifestações atrás de 
manifestações nas redes sociais.

Durante a semana foi sendo pú-
blica que a equipa orientada por 
FIlupe Cândido tinha vários atletas 
infectados com covid-19. O treina-
dor chegou a admitir a necessidade 
de ter de recorrer aos sub-23 para 
ter equipa completa, mas com o 
passar dos dias o número de infec-
tados não parou de crescer, sendo 
que no dia do jogo não chegaram ªa 
dezena os disponíveis. Nem a equi-
pa técnica escapou. No banco só 
dois elementos da equipa médica 
que normalmente trabalham com 
os sub-23 e o presidente Rui Pedro 
Soares.

A imprensa nacional e interna-
cional foi rápida a apelidar este jo-
go de “vergonhoso”, “inacreditável” 
e “surreal”. Muitos foram aqueles 
que sentiram vergonha do futebol 
português.

A B SAD e o Benfica no final do 
jogo, através dos presidentes, sa-
cudiram a responsabilidade, ati-
rando para a Liga o não adiamento 
do jogo. A entidade organizadora 
referiu que não recebeu nenhum 
pedido de alteração.

É realmente inadmissível este 
jogo ter-se realizado. O futebol, e 
Portugal, que tantas vezes são o 
exemplo pela positiva, desta vez 
deixaram uma péssima imagem: de 
falta de profissionalismo, desleixo 
e irresponsabilidade. É inadmissí-
vel que tantos profissionais (clubes 
e organização) não tenham facil-
mente adiado este jogo.

Lamenta-se que no passado mais 
situações parecidas se tenham pas-
sado e nunca se tenham melhorado o 
regulamento e os protocolos. É pre-
ciso não esquecer que a Liga são os 
clubes; que os regulamentos são fei-
tos e aprovados por eles. Se não há 
competência, os responsáveis têm 
de ceder o seu lugar. Infelizmente há 
gente que já está a mais no futebol.

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

SOBRE FUTEBOL

B SAD jogou com 9 contra o 
Benfica por causa de covid-19

A equipa de Eurico Couto 
deslocou-se no passado do-
mingo a Amarante onde ven-
ceu por 3-2. 

Um jogo onde a equipa 
unionista levou a melhor, 
mas entrou a perder ao mi-
nuto 29 com a marcação de 
um penalti a favor da equipa 
da casa. Antes do intervalo, o 
jogador do USC Paredes aos 
40 minutos de jogo, Madu-
reira faz o golo do empate.

Na segunda parte, a equi-
pa paredense não desistiu de 

procurar o melhor resultado, 
ao minuto 47 novamente 
Madureira a colocar a equipa 
à frente do marcador. O atle-
ta Hélder Pedro, aos 54 mi-
nutos da partida colocou a 
bola dentro da baliza da 
equipa da casa, fazendo as-
sim o 3-1. A equipa do Ama-
rante, ao minuto 64 encer-
rou o marcador, mantendo o 
resultado 3-2 até ao final 
deste encontro dando a vitó-
ria para a equipa visitante, o 
USC Paredes que se mos-

trou capaz e muito organiza-
do até ao fim, impedindo os 
Amarantinos de subir na 
classificação.

Em 7 jogos, o USC Pare-
des encontra-se na 4ª posi-
ção com 13 pontos e o Ama-
rante encontra no 2º lugar da 
classificação geral, com 14 
pontos.

No próximo domingo, dia 
5 de dezembro, o USC Pare-
des recebe o Vila Real num 
jogo a contar para o Cam-
peonato de Portugal.

USC PAREDES deslocou-se 
a Amarante para vencer
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A 
Seleção Nacional 
de Hóquei em Pa-
tins jogou em Pa-

redes, o município recebeu o 
Campeonato da Europa des-
ta modalidade, durante seis 
dias, o Pavilhão Multiusos de 
Paredes foi palco desta pro-
va, tendo 3 jogos diários. 
Neste Campeonato da Euro-
pa participaram as respeti-
vas seleções de Portugal, 
Espanha, Andorra, França, 
Itália e Alemanha, estas seis 
equipas, numa fase de gru-
pos, jogaram entre si, dispu-
t a n d o  a  f i n a l  o s  d o i s 
primeiros.

O Pavilhão Multiusos de 
Paredes em todos os jogos 
da seleção portuguesa, en-
cheu-se de simpatizantes e 
admiradores da modalidade, 
que através de cânticos e de 
grande furor mostraram o 
seu apoio aos atletas, aque-
les que durante os seis dias 
deram uma nova vida a Pare-
des. A moldura humana, a 
energia e a alegria que se fez 
sentir no pavilhão foi espeta-
cular e os jogadores portu-
gueses agradeceram aos 
a d e p t o s  a  f o r ç a  q u e 
transmitiram.

A Seleção Nacional não 
poderia ter entrado da me-
lhor forma no Campeonato 
Europeu de Hóquei em Pa-
tins, no primeiro dia da com-
petição e último jogo do dia, 
Portugal goleou a seleção da 
Alemanha, por 10-0. Ao in-
tervalo, Portugal já vencia 
por 3-0 com Gonçalo Alves a 

estrear o marcador aos 8 mi-
nutos de jogo, aos 13 minu-
tos o atleta Telmo Pinto mar-
cou o 2-0, e logo de seguida 
Jorge Silva fez o 3-0. Na se-
gunda parte do encontro, a 
seleção das quinas alargou o 
marcador para alegria de to-
dos, Gonçalo Alves e Jorge 
Silva tornaram a marcar (4-0 
e 5-0), respetivamente. Hen-
rique Magalhães marcou o 
6-0, Telmo Pinto e Diogo Ra-
fael, fizeram o 7-0 e 8-0 para 
Portugal, o capitão da sele-
ção nacional João Rodrigues 
e Rafa encerram o marcador 
com o nono e décimo golo. 

No segundo dia de com-
petição, Portugal escorre-
gou frente à seleção france-
sa. A seleção nacional per-
deu com a França, por 5-3. A 
seleção das quinas não en-
trou bem no encontro, aos 
10 minutos de jogo perdia 
por 2-0, resultado que se 
manteve até ao intervalo. Na 
segunda parte da partida, no 
primeiro minuto, Portugal 
marcou o primeiro golo, João 
Rodrigues reduziu a vanta-
gem dos franceses. A seleção 
francesa marcou o 3-1 e o 
4-1, Gonçalo Alves reduziu 
para o 4-2, mas a França mar-
cou o quinto golo, apesar do 
esforço da seleção portu-
guesa, Gonçalo Alves tornou 
a reduzir a vantagem, mar-
cando o terceiro e último go-
lo do jogo.

A seleção nacional empa-
tou, frente à Itália, no tercei-
ro dia do Campeonato Euro-

peu de Hóquei em Patins, 
deixando todas as decisões 
para o jogo seguinte, frente à 
seleção espanhola. 

A seleção portuguesa en-
trou melhor em jogo, ao con-
trário dos últimos encontros, 
mas foram os primeiros a so-
frer, aos dois minutos de jo-
go, a Itália inaugurou o mar-
cador. Portugal mostrou-se 
com “fome” de golos, não de-
sistiu e procurou constante-
mente o golo, até que a dois 
minutos do final da primeira 
parte, o capitão da seleção 
das quinas marcou o golo do 
empate. Na segunda parte, 
os italianos voltaram a mar-
car nos primeiros minutos, 
mas a seleção portuguesa 
entrou no ringue determina-
da e Hélder Nunes marcou o 
segundo golo para Portugal, 
de seguida Gonçalo Alves 
ofereceu a vantagem, fazen-
do o terceiro golo, colocando 
Portugal numa posição mais 
confortável. Num encontro 
muito renhido, os italianos 
voltaram a empatar e chega-
ram à vantagem através de 
um penalti assinalado contra 
a seleção nacional. A três mi-
nutos do final do jogo, foi 
marcado um penalti a favor 
da seleção das quinas e Gon-
çalo Alves não desperdiçou a 
oportunidade, fechou o re-
sultado em 4-4. 

No quarto dia de compe-
tição, Portugal arrancou 
uma vitória importante fren-
te à Espanha no Campeona-
to Europeu de Hóquei em 

Patins, por 9-10. Um jogo 
que fica marcado para a his-
tória e que muitos dizem ser 
o melhor jogo de sempre de 
hóquei em patins, foi sem 
sombra de dúvidas, um jogo 
impróprio para cardíacos.

A seleção portuguesa 
nunca desistiu de estar à 
frente do marcador, esteve a 
ganhar por 2-4, com golos de 
João Rodrigues, Gonçalo Al-
ves, Rafa e Hélder Nunes na 
primeira parte, mas antes do 
intervalo, os espanhóis em-
pataram a partida a quatro 
golos. No início da segunda 
parte do jogo, a Espanha 
alargou o marcador para o 
6-4, mas os atletas portu-
gueses decididos e incansá-
veis, e com o pavilhão ao ru-
bro a mostrar o seu apoio, a 
seleção portuguesa conse-
guiu chegar ao empate, com 
dois golos de Gonçalo Alves, 
o sétimo golo saiu do stick de 
Hélder Nunes e Gonçalo Al-
ves, tornou a reduzir a vanta-
gem para 9-8. Num jogo 
cheio de emoção e com os 
nervos à flor da pele, Rafa 
entrou em jogo e marcou o 
golo do empate, quando fal-
tava menos de um minuto 
para o encontro entre as 
duas seleções terminar, os 
adeptos que se encontravam 
no Pavilhão Multiusos de Pa-
redes ergueram-se em esta-
do de euforia. Todos pensa-
vam que o resultado final se-
r i a  o  e m p a t e ,  m a s 
novamente Rafa, a 13 segun-
dos do apito final, marcou o 

golo da vitória de Portugal, 
provocando um novo estado 
de emoções, entre alegria e 
lágrimas no ringue e nas ban-
cadas. A seleção nacional no 
penúltimo dia de competi-
ção, venceu a Andorra por 
12-1, naquele que foi o últi-
mo jogo da fase de grupos do 
Campeonato Europeu de 
Hóquei em Patins.

Portugal viu-se afastado 
de estar presente na final, 
apesar da goleada, uma vez 
que a Espanha venceu a 
França, pela pequena vanta-
gem de dois golos.

A seleção das quinas co-
meçou cedo a impor um rit-
mo de jogo forte, ao interva-
lo vencia à seleção da Andor-
ra por 6-1. Na segunda parte 
da partida, Portugal marcou 
mais seis golos, e definiu as-
sim, o maior resultado deste 
europeu. A seleção portu-
guesa contou com os golos 
do capitão João Rodrigues 
(3), de Gonçalo Alves (2), 
Diogo Rafael (2), Rafa (2), 
Jorge Silva (2) e Vieirinha.

O jogo de sábado, último 
dia da competição, onde Por-
tugal iria decidir o 3º ou 4º 
lugar, foi cancelado. 

Em jeito de balanço, Hél-
der Nunes referiu que a 
equipa “desde o início se pre-
parou para disputar a final. 
Fizemos tudo o que esteve 
ao nosso alcance. Infeliz-
mente com os resultados 
que se foram proporcionan-
do durante o campeonato, 
isso não foi possível” disse.

“Hoje tivemos a triste no-
tícia, de manhã, que o Henri-
que e o João testaram positi-
vo ao Covid e quando chegá-
mos ao pavilhão, soubemos 
que havia mais casos. É uma 
questão de saúde pública 
que implica todos os que es-
tão no pavilhão. Nós gosta-
mos de jogar e ganhar dentro 
do campo”, afirmou. 

O selecionador nacional, 
Renato Garrido, explicou 
que “viemos preparados pa-
ra jogar e claro que os casos 
positivos nos preocuparam. 
Tomámos todas as medidas 
de segurança para todos e foi 
a WSE-RH que decidiu e nós 
respeitamos a decisão. 

Garrido acrescentou que 
“fomos dependendo de nós 
até ao jogo com a Espanha. 
Continuo a dizer que com a 
Espanha não conseguimos 
os dois golos de vantagem 
porque não nos deixaram”.

“Queríamos muito estar 
na final, fizemos muito para 
estar na final. É um campeo-
nato com muitas contrarie-
dades e com muita coisa di-
ferente do campeonato nor-
mal: ganhámos à Espanha, 
empatámos com Itália e não 
estamos na final. A Espanha 
ganhou a Andorra, à Alema-
nha e à França e está na final. 
Portanto, há aqui muita coisa 
que aconteceu de forma di-
ferente e acho que, apesar 
de não estarmos ao nível que 
pretendíamos, podíamos es-
tar perfeitamente na final”, 
concluiu.

Campeonato Europeu de Hóquei em patins
DURANTE SEIS DIAS. O Pavilhão Multiusos recebeu o Campeonato Europeu de Hóquei em Patins de seniores masculinos 
na semana de 15 a 20 de novembro.

FELIZ NATAL E BOM 2022B O A S  F E S TA S  E  F E L I Z  A N O  D E  2 0 2 2
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FAUSTINO 
 SOUSA

O 
futuro Parque 
urbano de Baltar 
vai ficar situado 

nos terrenos junto à  Ponte da 
Pedra, nomeadamente nos 
terrenos junto ao cemitério 
de Baltar e à estrada nacional 
15.  No passado dia 26 de No-
vembro , o Presidente da Câ-

mara Municipal de Paredes, 
Dr. Alexandre Almeida, cele-
brou, com os proprietários, a 
escritura da aquisição dos 
terrenos da Quinta da Ponte, 
em Baltar. O presidente da 
Junta de Freguesia de Baltar 
esteve presente na formali-
zação do acordo que possibi-
litará o cumprimento de uma 
promessa eleitoral. Trata-se 
de uma aspiração da fregue-
sia que tem longos anos e que 
finalmente vai ser concreti-
zada nos próximos 4 anos.

    BALTAR

Futuro parque urbano

PUB

A Ribeira de Baltar está 
bastante poluída, pois no seu 
percurso são depositados 
dejectos humanos prove-
nientes de habitações muito 
antigas que foram construí-
das ao longo do seu percurso. 
A inexistência de saneamen-
to origina uma situação que 
se repete praticamente por 
toda a Vila e que é especial-
mente grave no local onde 
está projectado o futuro par-

que urbano de Baltar e nos 
terrenos circundantes ao lo-
cal onde estão situadas as 
instalações dos Bombeiros 
Voluntários de Baltar. Esta 
situação carece de uma reso-
lução a breve prazo, pois  não 
faz sentido construir um par-
que urbano num local que 
apresenta um nível de polui-
ção acentuado em que a cau-
sa essencial é a falta de 
saneamento.

O Grupo de Jovens da 
Paróquia de Baltar está a 
preparar a caminhada até às 
Jornadas Mundiais da Ju-
ventude LISBOA 2023. 
Nesse sentido, organizaram 
no passado dia 28 de No-
vembro.  uma caminhada 
com a extensão de 6 km. Es-
ta iniciativa teve  como ob-
jectivo essencial a dinami-
zação da paróquia de Baltar 
e simultaneamente a anga-
riação de  fundos para os jo-
vens que irão  rumar às JMJ 
LISBOA 2023.  A caminha-

da partiu do Largo Pereira 
Inácio e a chegada foi  na 
igreja paroquial de Baltar. O 
grupo de jovens da Paró-
quia de S.Miguel de Baltar 
agradece a todos que parti-
ciparam na caminhada e 
confiaram no seu trabalho, 
nomeadamente, Paróquias 
de Baltar, Vandoma e Vila 
Cova de Carros,  Junta de 
Freguesia de Baltar, O Cha-
lé Restaurante,  Associação 
Clube Jazz de Baltar, Bom-
beiros Voluntários de Baltar 
, Inox Gold e Divulg'art. 

Ribeira de Baltar está poluída

Jovens preparam as Jornadas 
Mundiais da Juventude

No passado dia 27 de Novembro, 
fez-se história na curta vida do Clube 
de Andebol de Baltar (CAB ). pois rea-
lizou-se o primeiro jogo oficial de 
MASTERS Femininos. Este é mais um 
passo para a consolidação do clube, 
pois paralelamente ao excelente tra-
balho que tem feito junto dos jovens 

praticantes da modalidade, procura 
agora efetuar o mesmo trabalho jun-
to de atletas menos jovens, mas que 
também merecem ser apoiadas da 
mesma forma. Para os jovens, o des-
porto é muito importante como fator 
socializante e de desenvolvimento 
físico, podendo estes dois factores 

serem também determinantes para a 
justificação da prática do desporto 
junto dos menos jovens, que mere-
cem ser igualmente apoiados. A equi-
pa de masters feminino é um primei-
ro passo, sendo de esperar que bre-
vemente apareça um projeto similar 
para os atletas masculinos.

Masters Andebol
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VALONGOTlm.: 917 457 007

Telf.: 224 211 206

PUB

O Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, e os mem-
bros do executivo da Junta 
de Freguesia, José Barbosa, 
Fernando Rios e Luís Garcia 
participaram, na Caminhada 
Solidária a favor dos Bom-
beiros Voluntários de Rebor-
dosa, organizada pela Asso-
ciação Cultural e Recreativa 
de Rebordosa, acompanha-

dos do presidente da insti-
tuição, Manuel Silva.

Evento de referência no 
panorama do BTT promovi-
do em Rebordosa pela Asso-
ciação Cultural e Recreativa 
de Rebordosa que já vai na 9ª 
edição.

Um evento multifaceta-
do, o 9º Raid de BTT e Cami-
nhada Solidária proporcio-
nou aos seus participantes 

as seguintes opções: Percor-
rer cerca de 30km (dificulda-
de física e técnica média/al-
ta), e uma caminhada de 8 km 
saudável (dificuldade média) 
para os participantes. As ins-
crições efetuadas para a ca-
minhada solidária, evento 
que contou para BTT com 
mais de 400 participantes e 
para a caminhada solidária 
participaram cerca de 160 

participantes, e que este ano 
prometeu voltar com novos 
trilhos e muita aventura à 
mistura.

Percurso diversificado e 
transversal às múltiplas pre-
ferências dos participantes. 
9. Raid BTT, evento organi-
z a d o  a n u a l m e n t e  p e l a 
ACRR, e que conta com o 
apoio da Junta de Freguesia 
de Rebordosa.

9. Raid BTT e caminha  solidária Associação Cultural e Recreativa de Rebordosa

FELIZ  NATAL BOM ANO NOVOFELIZ  NATAL BOM ANO NOVO

U
m presépio, feito 
em tempos, por 
muitos de nós nas 

nossas casas, com muito cari-
nho, ano após ano, e no qual 
toda a família participava. De-
le faziam parte pequenas figu-
ras de barro como a impres-
cindível Sagrada Família, o boi 
e o jumento, os reis magos, os 
pastores, as ovelhas, os came-
los, igrejas de aldeia, casas ru-
r a i s  e  o u t r a s  f i g u r a s 
representativas.
«Três Sábados e dois Domin-
gos» foi o tempo que Fernando 
Sousa e seu filho Vitor Sousa 
demoraram a fazer o presépio 

«à moda antiga» num espaço 
de casa. Movidos pela vontade 
de «recuar no tempo», pois re-

corda-se de fazer assim o pre-
sépio com os avós e com os pais 
e todos os anos repete a tradi-

ção. Vitor Sousa dedica todos 
anos desde da adolescência 
um tempo para dar uso a uma 

tradição milenar «arranja sem-
pre um cantinho de 7m por 
1,30cm para fazer o presépio» 

para o dedicar ao Natal. O 
musgo, hoje em dia é raro de 
encontrar nos presépios, mas 
essencial e Fernando Sousa 
encarrega-se de recolher o 
musgo e todos adereços natu-
rais. Na área que é feito o Pre-
sépio até os intervenientes 
perderam a conta às peças que 
tem, repartidas pelo presépio 
com uma dimensão de 7mt por 
1.5mt. Com o passar dos anos 
vão colocando mais peças que 
vizinhos e amigos «chegam a 
vir de propósito a casa deles 
para ver o presépio». Outros 
fazem perguntas e pedem para 
tirar fotografias Fernando 
Sousa e o seu filho tem as por-
tas abertas para quem quiser 
ver o presépio pessoalmente 
principalmente as crianças, 
podem deslocar-se ao lugar de 
Bairro em Rebordosa.

    REBORDOSA

A tradição Presépio à antiga em Rebordosa

PAULO
PINHEIRO



18 Sexta-feira 3 de Dezembro de 2021  oprogressodePAREDES

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.

OPINIÃO

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

O tempo histórico

C
omo estás? Estás bem? Preocu-
po-me contigo. Olha, deixa que 
te diga, que não há razões para 

desânimos. Vou-te dizer algo que pode 
parecer ser muito presunçoso do ponto 
de vista intelectual, mas é verdadeiro. O 
problema, o real problema, é que o Par-
tido está 100 anos à frente da consciên-
cia comum do tempo atual, nas suas 
propostas, nas suas respostas, na sua 
atividade, no seu projecto. Temos infe-
lizmente, razão antes do tempo. E isso é 
uma porra! E isso tem consequências. 
Há incompreensão nos outros sobre a 
realidade do Partido, até sobre a sua 
própria existência. E como o tempo mé-
dio de vida de qualquer um de nós é mui-
to inferior a 100 anos, não é mais possí-
vel a qualquer um de nós ver as conse-
quências da sua atividade, da sua 
militância, na sua prática quotidiana. 
Trabalhamos para um futuro distante, 
inacessível. E isso desanima alguns. Mas 
como não podemos ser diferentes….
sim, como o poderíamos ser? 

Do ponto de vista ideológico, a nenhum 
de nós lembraria ser racista, julgar o ou-
tro pela cor da pele ou raça. Porém o ra-
cismo existe e persistirá durante muitos 
anos. A nenhum de nós lembraria fazer 
uma chapelada eleitoral, porém elas con-
tinuarão a existir. A nenhum de nós lem-
braria enriquecer com a atividade políti-
ca, mas isso é o pão-nosso-de-cada-dia, 
coisa natural. A nenhum de nós lembra-
ria deixar mulheres e crianças à fome e 
ao frio, junto de fonteiras fechadas, sob 
nenhum pretexto… 

Deixe que te conte um episódio ocorrido 
com o falecido Lino de Carvalho, deputa-
do do PC, quando de uma visita em finais 
da década de 90 à República Popular da 
China em delegação partidária. Dizia ele 
que no final de uma série de visitas a ins-
talações industriais, num briefing com os 
dirigentes de nível elevado do PC Chi-
nês, perguntara ao maior responsável 
para quando o socialismo pleno, um mo-
delo de sociedade radicalmente diferen-
te. Teve de repetir a pergunta, com auxí-
lio de intérprete competente, pois ficara 
atónito com a resposta inicial, igualmen-
te repetida: “Duzentos a trezentos 
anos!”. Isto é, construir um mundo novo é 
tarefa hercúlea, pois os alicerces da ve-
lha ordem mantêm-se inconformados. 

Não são portanto definitivas as derrotas 
do presente, as dificuldades do presente, 
as incompreensões do presente. Eu pró-

prio já o senti quando fui candidato au-
tárquico, como sabes. Uma tremenda 
decepção. Mas após séria reflexão, digo: 
o problema não está na mensagem, nem 
no mensageiro, antes na recepção da 
mensagem, de quem, alienado, confor-
mado, limitado ou simplesmente huma-
no, não percebe ou quer o que lhe dize-
mos. Ele, o destinatário, prefere a segu-
rança resignada, que lhe diz como 
fundamento que para ser feliz na vida, 
temos que ser como toda a gente. Que 
lhe diz que não deve ousar promover so-
nhos e sentimentos mais profundos à 
rédea solta, (que onde os poderiam le-
var?!) quando podem comprar sonhos e 
sentimentos já feitos perante uma tele-
visão com heróis inventados. Que lhe 
destrói a vontade de lutar por descobrir 
em si próprio a criatividade, a aprendiza-
gem de novos saberes, a solidariedade… 
Somos muito solitários e medrosos. E 
assim nos querem. 

Por mais que se diga a alguém que a 
ópera e uma expressão musical refinada 
de alto nível, despertador de extrema 
sensibilidade e de superior nível de per-
cepção intelectual, esse sentimento 
pode não ser atingido por multidões, 
quando lhe dizem continuadamente 
que a suprema arte está na última cabe-
çada do Ronaldo… 

Tivemos o reconhecimento do Prémio 
Nobel da Literatura ao nosso Saramago, 
momento alto, sim, bem como na Histó-
ria, tivemos a Revolução Russa ou o 25 
de abril, mas foram breves momentos, 
exaltantes, mas breves. Estamos assim… 
Um século antes de Cristo, havia um es-
cravo lutador chamado Spartacus. 
Quantos Spartacus haverá agora? 

Olha, cuida-te!”

(transcrição mais ou menos literal de 
conversa em momento recente, com um 
“velho” amigo e camarada, intelectual, 
algo retirado da vida politica ativa)

G
arantir cadeias de abastecimento de ba-

terias limpas e verdes deve ser uma prio-

ridade para empresas e governos duran-

te a recuperação pós-pandemia. É necessário es-

tabelecer um conjunto de princípios para 

assegurar que as baterias de iões de lítio, que ali-

mentam veículos elétricos e muitos dispositivos 

eletrónicos, essenciais para combater as altera-

ções climáticas, não estejam vinculadas a abusos 

e danos ambientais.

Este é um momento crítico para repensar a forma 

como as nossas economias e indústrias operam. 

No meio do pesadelo da pandemia, há uma opor-

tunidade de construir um futuro mais justo e 

sustentável.

Embora tecnologias como os veículos elétricos 

sejam essenciais para abandonar os combustíveis 

fósseis, a revolução das baterias traz os seus pró-

prios riscos para o planeta. Este é um momento 

crítico para repensar a forma como as nossas eco-

nomias e indústrias operam. No meio do pesadelo 

da pandemia, há uma oportunidade de construir 

um futuro mais justo e sustentável.

Já várias organizações denunciaram que o cobal-

to extraído por crianças, na República Democráti-

ca do Congo, pode estar a entrar nas cadeias de 

abastecimento de algumas das maiores marcas de 

veículos elétricos e dispositivos eletrónicos do 

mundo. Além disso, existem provas de que, na 

América do Sul, a extração de lítio representa ris-

cos para os recursos hídricos e ecossistemas onde 

vivem povos indígenas. Entretanto, a crescente 

procura por tecnologias de baterias “verdes” 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Baterias verdes

F
oi mais uma novela à moda dos grandes 
partidos portugueses e, “contra tudo e con-
tra todos”, pela terceira vez que Rio 

ganhou.
Mas o que ficará para a história é que Rui Rio ga-
nhou o PSD, e ganhou bem! Quero com isto dizer: 
ganhou por uma diferença de 1.764 votos num 
universo de cerca de 35 mil votantes, mais do que 
suficiente para ser uma vitória com credibilidade 
partidária. É um ponto final no assunto!?
Pode ser uma percentagem pequena ou até uma 
diferença menor de votos desde a sua primeira 
vitória em 2017 contra Pedro Santana Lopes, mas 
Rio ganhou nos distritos que contam, com exce-
ção de Lisboa, e teve uma margem de vitória con-
fortável – é assim um ponto final talvez neste ca-
pítulo da história…

Rio rejuvenesceu com esta disputa interna, aquilo 
que lhe faltou durante semanas e semanas pas-
sou agora a estar à flor da pele. Rio colocou-se na 
posição de sozinho (que nunca esteve) e contra o 
“aparelho” social-democrata, os jornalistas e os 

comentadores. Foi numa missão do contra tudo e 

contra todos e os votos voltaram a dar-lhe razão. 

Rui Rio mostra uma vez mais que nenhum político 

pode cantar vitória antes do tempo, ou melhor, 

antes de se contarem os votos. As sondagens, tipi-

camente tão criticadas, foram contudo decisivas 

a levar Rui Rio ao colo. A sondagem da última se-

mana que coloca o PSD de Rio com cerca de 32%, 

enquanto o PS de Costa consegue 38,1%, com 

Rangel cerca de 15% abaixo do resultado do PSD 

com Rui Rio. Segundo esta o PS ganha sempre em 

qualquer cenário e, de acordo com a sondagem 

que parece “feita por encomenda”, ficaria mais 

perto da maioria absoluta com Rangel na lideran-

ça do partido.

Assim, foi construída a perceção de que Rio era 

melhor candidato a Primeiro-ministro do que 

Rangel e o PSD acreditou que Rio conseguiria 

vencer as eleições ao PS de António Costa. E mais 

uma vez, fica no ar o desafio das vitórias impossí-

veis até à contagem de votos final! Venha lá esse 

30 de Janeiro!

Agora, Rui Rio arrisca tudo numa nova corrida em 

que parte com a desvantagem de não ser o favori-

to em todas as sondagens. O PS continua a ter 

uma larga vantagem e a pressão está do lado de 

António Costa. 

Rui Rio fez um bom discurso de vitória, realçando a 

necessidade de levar a discussão as políticas públi-

cas para a criação de “mais riqueza e reduzir endivi-

damento”, para reformar o país, modernizar os 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

A Rotunda de Rio… afinal tem uma saída!
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apresenta novos riscos para o meio ambiente, in-

cluindo poluição em zonas mineiras ou danos no 

fundo dos oceanos.

Os governos precisam de fazer cumprir as leis de 

proteção ambiental, investigar as alegações de 

abusos e garantir que mecanismos de due dilli-

gence sejam uma exigência legal.

É forçoso convocar as empresas para que, em to-

das as fases das cadeias de abastecimento de ba-

terias, façam a sua parte de forma a garantir que 

estão realmente a impulsionar a mudança. Isso 

significará tornar as cadeias de abastecimento 

mais transparentes, fornecer soluções onde cau-

saram danos ou assegurar que as comunidades 

indígenas sejam consultadas sobre os projetos de 

mineração que as afetam. Os governos também 

precisam de mostrar liderança, apoiando investi-

mentos e soluções de energia baseados numa 

transição justa. Desta forma, os governos preci-

sam de fazer cumprir as leis de proteção ambien-

tal, investigar as alegações de abusos e garantir 

que mecanismos de due dilligence sejam uma 

exigência legal. Colocar os interesses das empre-

sas acima da proteção do meio ambiente tem sido 

o status quo há muito tempo. O resultado é uma 

desigualdade global chocante, alterações climáti-

cas devastadoras e um fluxo aparentemente in-

terminável de más notícias sobre o futuro.

A Rotunda de Rio… afinal tem uma saída!

serviços públicos (com destaque para o SNS) e 
baixar a carga fiscal das empresas e das famílias. Na 
minha opinião, ainda lhe faltará falar ao país sobre 
as alterações climáticas e a sustentabilidade, sobre 
a mobilidade e a habitação nas cidades e sobre a 
inovação e economia circular necessárias para a 
reestruturação do modelo económico português. 
Veremos como se vão articular as ideias dentro do 
programa elaborado para as legislativas.

Mas não haja dúvidas de que o PS não quer par-
ceiros e alternativas nas próximas eleições e vai 
fazer tudo para basear a sua campanha nas falhas 
que fizeram cair a sua própria geringonça. Apesar 

de não ser fã destas eleições legislativas anteci-
padas, já que elas estão aí… então é importante 
sejam vistas como a opção entre duas maiorias, 
dois governos, duas visões do país, dois caminhos 
para a sociedade e para uma nova economia. Só 
assim se poderão mobilizar aqueles que nunca 
votam e os que se têm abstido ou dispersado. O 
foco do PS deverá estar na urgência de gastar o 
PRR, mas não há maior urgência do que tirar do 
país de vinte anos de estagnação e crise.

Se formos redondos e deixarmos funcionar a má-
quina para manter tudo na mesma, caminhare-
mos para o abismo...

Foi sempre sobre política

G
abriel Garcia Marquez confidencia-
-nos, através do seu personagem ca-
talão, numa passagem de Cem Anos 

de Solidão, que “o mundo estará fodido de vez 

(…) no dia em que os homens viajarem em pri-

meira classe e a literatura no vagão de carga.” 

Foi este um dos motes que nos moveu, Juven-

tude Socialista de Paredes, a transportar a lite-

ratura com a classe que Gabriel Garcia Mar-

quez merecia que carregassem a sua.

A educação literária, se ainda não o é, tornar-

-se-á um imperativo. Reporta-nos, nas letras 

que se apresentam, ideias imemoriais grava-

das pelos seus anos de solidão, cujas perpe-

tuam-se de geração em geração. Seja do ponto 

de vista ficcional ou factual, relata ao leitor 

ideias, lugares, acontecimentos, pessoas ou 

personagens… uma panóplia de fatores, quase 

sempre sob consideração da imaginação de 

cada indivíduo, cujos nos transportam para 

universos distintos, umas vezes fantasiosos, 

outras reais mas inexistentes ou inacessíveis . 

Não obstante de nos sentirmos inaptos para 

descrever as vantagens da literacia, somos a 

concordar que esta é de suma importância 

para a formação e educação de qualquer ci-

dadão, e sendo estes direitos consagrados à 

luz do disposto na Constituição da Repúbli-

ca Portuguesa, deverão proporcionar-se 

todas as condições para que se efetive com 

distinto sucesso. 

Quando em plenário de militantes debatía-

mos e deliberavamos o que constaria no nosso 

Manifesto Autárquico, tínhamos como condi-

ção não conceber propostas condicionadas 

pela possível aceitação, pese embora, pragma-

ticamente, refletissemos com responsabilida-

de sobre a viabilidade na sua implementação. 

Vai daí que surge, entre tantas, a proposta do 

município oferecer os livros contemplados no 

Plano de Educação Literária aos alunos pare-

denses, face ao caráter obrigatório do estudo 

dos mesmos e considerando que a sua aquisi-

ção representa uma despesa extraordinária 

para as famílias, o que inúmeras vezes se tra-

duz na triste realidade dos alunos não os pos-

suírem derivado das dificuldades económicas 

dos seus agregados familiares. 

Realce-se que, após aprovação unânime pelos 

órgãos da nossa estrutura, a proposta mereceu a 

melhor atenção da candidatura do Partido So-

cialista à Câmara Municipal, passando também a 

constar no seu programa eleitoral e, volvidos 

poucos mais de 30 dias da tomada de posse do 

novo executivo, esta tornou-se uma realidade. 

Foi sempre sobre política: estas figuram como 

as verdadeiras conquistas que as juventudes 

partidárias podem obter. Não é sobre lugares 

que podemos alcançar, mas a forma como os 

podemos utilizar para influenciar a governa-

ção dos nossos territórios e proporcionar be-

nefícios para a sua população. Por conseguin-

te, regozijamos o executivo pela implementa-

ção desta medida e deixamos a certeza que a 

Juventude Socialista de Paredes, com a res-

ponsabilidade que nos é exigida e reconheci-

da, primar-se-á pela exímia representação dos 

interesses dos jovens, bem como encontrar-

-se-á permanentemente disponível para 

coadjuvar a governação municipal.

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos

PUB

PUB

A contaconcept deseja a todos os clientes e amigos

Um Santo e Feliz Natal
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1, 2, 3...UMA  HISTÓRIA 
DE CADA VEZ

O rapaz e o lobo
De Mackinnon

Olá, amiguinhos!

Esta é a história de hoje: 

"O rapaz e o lobo"

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!

Todos os dias, o Zé leva 

as mesmas ovelhas para 

o mesmo prado no cimo 

do monte. O que é que 

pode fazer para tornar a 

vida um pouco mais in-

teressante? Vem desco-

brir nesta divertida ver-

são da fábula de Esopo.

Autor: MACKINNON, 

Mairi (adapt.) - "O rapaz 

e o lobo", Círculo de Lei-

tores, 2008

Este livro está disponí-

vel na Biblioteca para 

empréstimo.

A 
autora escolhida para re-
digir esta obra que retra-
ta a história de vida do 

Padre Rui na cidade de Lordelo, on-
de se comemora os 50 anos de orde-
nação de sacerdócio foi Susana Nu-
nes, a convite da Fundação ALORD.

Susana Nunes é professora de 
Português/Latim do ensino secun-
dário, há 27 anos. Autora de ma-
nuais de Português desde 2013, 
formadora nas áreas da Linguística 
e da Literatura e especializada em 
Estudos Africanos e Interdisciplina-
ridade, é co-fundadora do Centro de 
Estudos Nitidus, situado em Lorde-
lo, Paredes. Filha da terra, Susana 
diz que escrever este livro foi um 

desafio. Uma obra que foi escrita 
muito rápido, e que só foi possível 
com a ajuda do seu marido Carlos 
Moura, que é professor, designer 
gráfico e fotógrafo, e da sua amiga e 
colega de trabalho, Sara Pacheco.

Padre Rui Manuel Dias Martins 
Pinheiro, natural da freguesia de 
Refojos, concelho de Santo Tirso, 
nasceu a 29 de setembro de 1945, 
vê-se a ser caraterizado e acarinha-
do nesta biografia.

O Padre Rui chegou a Lordelo em 
1969 e acompanhou sempre a evo-
lução e crescimento do concelho de 
Paredes e da cidade de Lordelo. 
Sempre junto dos mais desfavoreci-
dos, não discrimina ninguém.

“O Padre Rui é sinónimo de hu-
mildade, caridade, desprovido de 
qualquer bem”. É introvertido, não 
g o s t a  d e  s e r  o  c e n t r o  d a s 
atenções.

“Dá tudo o que tem. É único. 
Não diz que não.  É incapaz de 
dizer a palavra não”. Conhecido 
por estar sempre disponível para 
ajudar. A autora carateriza este 
trabalho como singular, afirma 
que o Padre Rui toca as pessoas. 
Declara que foi especial registar 
em livro este marco importante e 
referenciar o Homem, o Padre e 
depois o contexto.

“É uma homenagem ao Homem 
que ele é”.

Biografia de Padre Rui
LANÇAMENTO. Biográfia será apresentada no dia 7 de dezembro às 21h na Fundação ALORD em Lordelo.

A Casa da Cultura de Paredes foi 
palco, na sexta-feira, dia 26 de no-
vembro, do Filme Concerto “Onde”, 
protagonizado por Paulo Praça,  
cantautor, compositor, multi-ins-
trumentista e produtor, que tem 
trabalhado com grupos artistas co-
mo Pedro Abrunhosa, GNR, The 
Gift e 3 Tristes Tigres. Foi fundador 
dos grupos TurboJunkie, Grace e 
Plaza. É um dos elementos do su-
pergrupo “Amália Hoje”. 

Gravou mais de 20 álbuns em to-
dos os projetos que integrou. Atuou 
em todos os continentes, tendo 
passado por países como Austrália, 
Canadá, EUA, Rússia, China, Brasil, 
Macau, Marrocos, Espanha, França, 
Itália, Bélgica, Luxemburgo, Alema-
nha, Holanda entre outros e atuado 
em locais míticos como Central 
Park em Nova Iorque, ou Olympia 
em Paris. 

Partilhou o palco com artistas 
como Stevie Wonder, Elton John, 

Bruce Springsteen, The Cure, Ra-
diohead, Arcade Fire entre outros 
em Festivais de Verão.

Já trabalhou com alguns dos 
maiores produtores mundiais, co-
mo Ken Nelson (Coldplay, Gomez, 
Kings of Convenience), e mais re-
centemente com Brian Eno (David 
Bowie, Talking Heads, U2,etc.) nu-
ma aventura que durou quase 2 
anos.

O espetáculo consistiu numa re-
presentação cultural de Portugal, 
com música cantada em língua por-
tuguesa, composições de referên-
cias da literatura, e uma viagem ci-
nematográfica a acompanhar o 
disco. Participaram no concerto, de 
forma virtual, o escritor José Régio, 
e os músicos José Cid e Fausto Bor-
dalo Dias.

O evento foi cofinanciado pela 
União Europeia através do Fundo 
de Desenvolvimento Regional, en-
quadrado no COMPETE 2020.

Decorreu na passada sexta-
-feira, dia 26 de novembro, a apre-
sentação do livro “Inês de Castro” 
de Isabel Stilwell, na Casa da Cul-
tura de Paredes. 

Isabel Stilwell é jornalista e es-
critora e autora best-seller de ro-
mances históricos. Neste roman-
ce, a escrita da autora conduz-nos 
até à protagonista da maior histó-
ria de amor de Portugal, Inês de 
Castro.  Na apresentação esteve 

presente a Vereadora da Cultura, 
Dra. Beatriz Meireles, e o artista, 
Gil Ramos (Gira), autor da exposi-
ção de pintura “Mulheres”. 

O Município de Paredes, em 
conjunto com a editora Planeta e 
a Livraria Cor d’estórias de Pare-
des, promoveu esta sessão que 
contou com a atuação de Tiago 
Pereira, aluno de clarinete do 
Conservatório de Música de 
Paredes.

Filme Concerto "Onde",  
de Paulo Praça

Apresentação do livro   
“Inês de Castro” de Isabel Stilwell
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Policlínica Vale de Sousa, Lda
ESPECIALIDADES MÉDICAS  /  ANÁLISES CLÍNICAS  /  ECG  /  ANATONIA PATOLÓGICA

Rua 5 de Outubro, N.º 20 - 1.º Dto. - 4580-026 PAREDES
Telef.: 255 777 373  /  Tlm.: 961 455 783

email.: policlinicavsousa@gmail.com  /  facebook.com/Policlinicavaledosousa

Av. Apeadeiro, N.º 83  /  Nevogilde  /  LOUSADA  /  Tlm.: 910 625 736

A Policlínica Vale de SousaPoliclínica Vale de Sousa deseja a todos os clientes e amigos festas felizes festas felizes

Rua Serpa Pinto, 129 Lj 11  |  4580-204  Paredes
Telfs.: 255 783 633  Fax.: 255 783 633  Telm.: 914 613 916

fmferraz.seguros@sapo.pt
facebook.com/fmferrazsegurslda

MEDIAÇÃO SEGUROS, LDA

Desejamos a todos os  
clientes e amigos 

festas felizes

D
ecorreu no pas-
sado sábado, dia 
27 de novembro, 

na antiga Igreja de São Cos-
me e São Damião, o primeiro 
concerto da nova edição do 
Young Guitar Masters, que 
contou com o guitarrista 
c o n v i d a d o  V i t o r  H u g o 
Oliveira. 

Vitor Hugo Oliveira co-
meçou os estudos musicais 
em 2009, na Academia de 
Artes de Chaves, na classe 
do professor Vinícius Cou-
to. Mais tarde, na mesma 
escola, mudou para a classe 
d o  p r o f e s s o r  Fe r n a n d o 
Cury, e, no ano seguinte pa-
ra a classe do professor An-
tónio Justiça com o qual 
veio a terminar o Curso Bá-
sico de Música e posterior 
Curso Profissional de Ins-
trumentista. Licenciou-se 
em Música – Variante Gui-
tarra Clássica na Escola Su-
perior de Música e Artes do 
Espetáculo, na classe do 
professor Artur Caldeira.

Já trabalhou com vários 
guitarristas e professores de 
renome internacional tais 
c o m o ,  R i c a r d o  G a l l é n , 
Eduardo Isaac, Marco Ta-
mayo, Roberto Aussell, Judi-
caël Perroy, Eduardo Fer-
nández, Jérémy Jouve, Hu-
bert Käppel, José Ruiz del 
Puerto, Artur Caldeira, Pe-
dro Rodrigues, Paulo Vaz de 
Carvalho, entre outros.

Para além disso, tem vin-
do a participar em vários 
concursos ao longo da sua 
formação, com especial des-
taque para V Concurso Na-
cional Cidade do Montijo, 
no qual obteve o 1º prémio 
na última categoria, para o 
concurso inserido no VI Fes-
tival Internacional de Gui-
tarra de Guimarães onde 
obteve uma Menção Honro-
sa na sua categoria; o I Con-
curso Internacional Jovem 

de Guitarra “Terras de Santo 
Estevão”, no qual obteve o 
3º prémio na sua categoria; 
o XI Concurso Luso-Espa-
nhol de Fafe no qual obteve 
igualmente o 3º prémio e 
para o 19º Concurso Inter-
nacional Cidade do Fundão 
onde obteve o 2º prémio ex-
-aequo. Foi ainda seleciona-
do para representar a cida-
de Chaves na Mostra Musi-
cal do Eixo-Atlântico nas 
edições de 2012 e 2016.

Em 2019, juntamente 
com o guitarrista Joaquim 
Ribeiro, foi selecionado pa-
ra participar no Festival 
Harmos, um festival impor-
tante que reúne grupos de 
Música de Câmara das mais 
prestigiadas escolas de mú-
sica do mundo, realizando 3 
concertos, na Sala 2 da Ca-
sa da Música, Museu No-
gueira e Silva em Braga e no 
Centro Cultural de Joane 
em Famalicão. Para além 

desta parceria, já colabo-
rou com a flautista Melanie 
Gil, onde os dois apresenta-
ram-se em direto no Porto 
Canal,  bem como outras 
apresentações académicas 
e apresentações/inaugura-
ções na zona de Chaves. 
Colaborou também com o 
violoncelista João Dias, 
com a flautista Victoria 
Mailho, com o guitarrista 
Gil Godinho e com a guitar-
rista Patrícia Sousa.

Já se apresentou a solo, 
em música de câmara ou em 
Ensemble em várias cidades 
do país, tais como Porto, Bra-
ga, Famalicão, Póvoa do Var-
zim, Chaves, Vidago, Lame-
go, entre outros. Em 2018, 
fez parte da iniciativa Young 
Guitar Masters (Portugal) 
realizando um concerto a so-
lo em Paredes. Fez também 
uma apresentação a solo em 
direto para a RTP1.

Atualmente encontra-se 
a frequentar o primeiro ano 
de Mestrado em Ensino da 
Música na Escola Superior 
de Música e Artes do Espetá-
culo do Porto. Esta iniciativa 
visa valorizar o património 
do concelho, dando a conhe-
cer o trabalho de jovens mú-
sicos portugueses. O espetá-
culo é organizado pela Câ-
mara Municipal de Paredes e 
a Associação 3M e conta 
com o apoio da Junta de Fre-
guesia de Paredes e da Paró-
quia de Besteiros.

O espetáculo contou com 
a presença da Vereadora da 
Cultura, Dra. Beatriz Meire-
les, do Presidente da Junta 
de Freguesia de Paredes, Ar-
tur Silva, do representante 
de Besteiros, Paulo Macha-
d o ,  e  d o  P a d r e  Á l v a r o 
Gaspar. 

O próximo concerto está 
agendado para o dia 11 de 
dezembro na Igreja Matriz 
de S. Miguel de Beire.

Young Guitar Masters Paredes  
com Vitor Hugo Oliveira
CONCERTO. Na antiga Igreja IGREJA  de São Cosme e São Damião, em Besteiros



22 Sexta-feira 3 de Dezembro de 2021  oprogressodePAREDES

NECROLOGIA

FALECEU

HELENA 
BRANDÃO DA SILVA
Faleceu no dia 25 de novembro com 42 anos. 

Era natural de Duas Igrejas - Paredes  

e residente em Beire, Paredes. Era divorciada.

  

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

LUDOVINA DA SILVA
Faleceu no dia 20 de novembro com 90 anos. 

Era natural de Vandoma-Paredes e residente 

na Rua do Carvalho, n.º 25, Baltar, Paredes.   

Era viúva de Pedro Coelho de Sousa.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da saudosa extinta 

ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, 

pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

A FAMÍLIA

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.  

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços  

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO DE SOUSA
Faleceu no dia 28 de novembro com 82 anos. 

Era natural de Baltar-Paredes e residente na 

Rua Nuno Alvares Pereira, n.º 1127, Baltar, 

Paredes. Era viúvo de Maria da Glória Moreira.

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

RICARDO JORGE 
DOS SANTOS TEIXEIRA
Faleceu no dia 23 de novembro com 32 anos. 
Era natural de Cete - Paredes e residente  

na Rua de Fontes, n.º 210, Cete, Paredes. Era solteiro.
 

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

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

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

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

CETE/PAREDES

FALECEU

OLÍVIA RIBEIRO MOREIRA
Faleceu no dia 26 de novembro com 85 anos. 

Era natural de Mouriz - Paredes e residente  

na Rua da Colónia, n.º 46, Mouriz, Paredes.  

Era viúva de António de Oliveira Augusto.

AGRADECIMENTO
A Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

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

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

MOURIZ/PAREDES

FALECEU

MARIA DO ROSÁRIO 
FERREIRA DA  
SILVA OLIVEIRA
Faleceu no dia 18 de novembro com 58 anos. 

Era natural de Castelões de Cepeda - Paredes e residente na 
Rua Eça de Queirós  , n.º 17, Paredes. Era casada com António 
José Magalhães de Oliveira.

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 AURORA 
ROSA DOS SANTOS
Faleceu no dia 25 de novembro com 86 anos. 
Era natural de Mouriz - Paredes e residente  

na Rua Vitorino Ramos Leão, n.º 9,   Paredes. Era solteira.

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

ANA PINTO MOREIRA
Faleceu no dia 10 de novembro com 81 anos. 

Era natural de Mouriz - Paredes e residente  

na Av. 1º de Maio, n.º 25, Mouriz, Paredes.  

Era viúva de António da Costa.

AGRADECIMENTO
A Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

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

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

MOURIZ/PAREDES

FALECEU

AFONSO DE SOUSA
Faleceu no dia 29 de novembro com 67 anos. 

Era natural de Lordelo - Paredes e residente  

na Rua do Pinhal, n.º 433, Bitarães, Paredes.  

Era casado com Ana Margarida de Sousa e Silva.

 

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

BITARÃES/PAREDES
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FALECEU

ADRIANO 
FERREIRA MARQUES
Faleceu no dia 24 de novembro com 89 anos. 
Era natural de Astromil-Paredes e residente 
na Av. Central do Carreiro n.º 419, Astromil, 

Paredes. Era viúvo de Jesus Marques S. Soares 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, ou que de outro modo lhes manifes-
taram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, quinta-feira, dia 2 de dezembro às 20 horas na 
Igreja Paroquial de Astromil, 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
ASTROMIL/PAREDES

FALECEU

ALBERTO AUGUSTO 
PINHEIRO RODRIGUES
Faleceu no dia 22 de novembro com 91 anos. 
Era natural de Sobrosa-Paredes e residente 

na Av. Pe. Manuel Pinto Preda, n.º 795, Duas Igrejas, Paredes.
Era casada com Maria Celeste Machado da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

LEONARDO DA SILVA 
FERNANDES DE SOUZA
Faleceu no dia 25 de novembro com 31anos. 
Era natural do Brasil e residente na Rua Outei-

ro da Vale, n.º 58,(Vilarinho), Gandra, 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

GANDRA/PAREDES

FALECEU

ALDA FERREIRA DE BRITO
Faleceu no dia 23 de novembro com 87 anos. 

Era natural de Sobrosa-Paredes e residente na 

Trav. de Freixedo, n.º 68, Mouriz, Paredes. Era 

casada com Aníbal Américo Ferreira Barbosa.

AGRADECIMENTO

Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

MOURIZ/PAREDES

FALECEU

LUÍSA MARIA  
FERREIRA DE BESSA
Faleceu no dia 23 de novembro com 75 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 

Rua Santa Rita, n.º 231, Lordelo, Paredes. Era casada com José 
Alves Barbosa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JAIME MANUEL 
DA SILVA CRUZ
Faleceu no dia 18 de novembro com 47 anos. 
( Em França). Era natural de Lordelo-Paredes 

e residente na Rua Ponte do Viveiro, n.º 70, Lordelo, Paredes. 
Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA IRENE MOREIRA 
COELHO FERNANDES
Faleceu no dia 21 de novembro com 82 anos. 
Era natural de Baltar-Paredes e residente na 

Rua do Carvalho, n.º 143, Baltar, Paredes. Era casada com 
António Maria Dias Fernandes Ferreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

BALTAR/PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos
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apresenta sentidas condolências

A Boneca deseja a todos os clientes e amigos um
Santo Natal e um Próspero Ano NovoSanto Natal e um Próspero Ano Novo

VISITE-NOS
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 180 - 4580-104 ParedesAv. Dr. Francisco Sá Carneiro, 180 - 4580-104 Paredes

Telf.: 255 776 196  ⁄  Fax.: 255 783 153  /  Telm.: 969 777 603Telf.: 255 776 196  ⁄  Fax.: 255 783 153  /  Telm.: 969 777 603
email.: tapboneca@sapo.premail.: tapboneca@sapo.pr
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F e l i z  N a t a l  e  b o m  A n o  N o v o

Em Segurança

A  Re m a x  d e s e j a  a  t o d o s  o s  c l i e n t e  e  a m igo s 

Um Feliz Natal
e um Pró spero ano de 2022


