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C
om o início da guerra 
colonial, em Angola, 
no ano de 1961, o 

país entendeu como neces-
sário enfrentar a situação 
envolvendo os militares, 
com a missão de restabele-
cer a ordem naqueles terri-
tórios. Recorreu-se aos mili-
tares treinados, dos vários 
Ramos das Forças Armadas, 
mas com maior envolvimen-
to do Exército. E, assim, vol-
taram a ser chamados ao 
ativo muitos jovens militares 
de 1958 e 1959, que já ti-
nham terminado o Serviço 
Militar Obrigatório. Foi en-
tão que, em 1962, estando 
eu no RAL 5, em Penafiel, 

encontrei dois irmãos gé-
meos, o Manuel e o Reinaldo, 
oriundos de Paredes. Eram 
ambos jogadores do União 
de Paredes, que eu gostava 
de os ver jogar. Hoje vou 
prestar Tributo ao Reinaldo 
Guedes Teixeira, que nasceu 
em 27/Dez/1937, na Vila de 
Paredes. Desde os bancos da 
escola, que tinha o gosto de 
jogar à bola com o seu irmão 
e os amigos. Findos os estu-
dos primários, e órfão de 
mãe, foi trabalhar como tro-
lha na construção civil, num 
grande mestre local, amigo 
do seu pai. Cresceu, e a bola 
sempre o acompanhava, até 
que o famoso jogador Araújo 

percebeu o seu valor e aju-
dou-o a integrar o plantel do 
União Sport Club de Pare-
des. Ficaram sempre ligados 
um ao outro, durante as suas 
vidas. Um dia, em 1962, o Sr. 
Araújo apareceu no Quartel, 
porque queria que os gé-
meos Guedes não faltassem 
aos treinos e aos jogos no 
União de Paredes. Foi aí que 
a nossa grande amizade co-
meçou. Passaram a treinar 
um de cada vez, durante a 
semana, e dentro do Quartel 
faziam truques de jogadas 
para aplicar no jogo seguin-
te. Eram craques. Mas o Rei-
naldo era o que mais benefi-
ciava, com saídas para ir aju-

dar o patrão e ganhar o seu 
dinheiro, para entregar à avó 
que o criou. Eu lá tinha que o 
justificar, para as suas saídas. 
Às vezes, contava-me que 
passava sempre pela namo-
rada, Justina Joaquina Mo-
reira da Rocha para dar umas 
palavrinhas antes de ir para 
o Quartel. Foi com ela que 
casou, e tiveram cinco filhos: 
Domingos, Fernando, Irene, 
Manuel e Fernanda Hermí-
nia da Rocha Teixeira. Após o 
casamento, foi trabalhar de 
trolha com o seu sogro. Após 
o falecimento do sogro tor-
nou-se empreiteiro, com 
bastante sucesso, em con-
junto com os seus filhos ra-

pazes, formando uma boa 
equipa de trabalho. O Sr. Rei-
naldo foi um excelente joga-
dor de futebol, que o povo de 
Paredes idolatrou. Foi mes-
mo brilhante a jogar com o 
seu irmão gémeo, numa du-
pla imbatível na sua área de 
jogo, na Defesa. Mais tarde, 
ainda foi treinador de fute-
bol em vários clubes, e tam-
bém um famoso pescador 
desportivo, participando em 
vários concursos de pesca, 
em locais distantes, onde se 
destacava. Criou um lugar 
estável na sociedade, por 
mérito pessoal, que o distin-
guia. Foi, e continuará a ser 
na história, uma das grandes 

glórias do futebol de Pare-
des, terra que honrou, e foi 
estimado pelas gerações se-
guintes com carinho. Partiu 
em 2021, deixando o seu 
nome gravado na história da 
sua amada terra de Paredes, 
e uma saudade eterna na fa-
mília e nos amigos.

Reinaldo Guedes Teixeira

H
á um ano atrás, 
n o  N a t a l  d e 
2020 despe-

díamo-nos daquele ano, 
dizendo que dificilmen-
te 2021 seria pior, até 
porque já estava inven-
tada vacina contra o Co-
vid e até já havia pes-
soas vacinadas no Rei-
no Unido.
O Mundo também pa-

recia unido no combate 
à pandemia, e pensáva-
mos que o pequeno sa-
crifício que ainda seria 
necessário fazer por um 
curto período de tem-
po, era apenas um mal 
necessário mas iria va-
ler a pena pelo futuro 
radiante que se aproxi-
mava cheio de saúde.
De algum modo agora 
e s t a m o s  v a c i n a d o s 
não só contra o Covid 
mas também contra o 
otimismo de ver um 
Mundo Unido e um Co-
vid vencido. Para o fu-
turo, São Tomé ganha 

adeptos: ver para crer.
De algum modo a socie-
dade está fortalecida 
em relação ao ano pas-
sado pela descrença e 
não esperamos que o 
Natal de 2022 seja mui-
t o  m e l h o r  q u e  o  d e 
2021.
Oxalá que nos engane-
mos, e apesar de tudo, 
que a tradição ainda seja 
o que era lá no passado 
remoto até fins de 2019, 
na época que a história 
futura designará como 
APC (Anos Pré Covid) - 
perdoem-me a blasfé-
mia natalícia de insinuar 

que no calendário a Co-
vid substituirá Cristo 
nas siglas A.C. e D.C.
O que é certo é que nos 
habituamos à ideia de 
que o Covid veio para fi-
car, e que isso já não nos 
faz muita mossa. Pelo 
contrário, torna-nos 
mais bravos, não no sen-
tido de bravura guerrei-
ra, mas no sentido de 
mais calejados à medida 
que mais brava fica a 
desgraça do Covid.
Quando dizíamos “Vai 
passar” e “Vai ficar tudo 
bem”, mal pensávamos 
que o que passaria mais 

depressa era esse senti-
mento de esperança de 
algum dia erradicarmos 
definitivamente este 
mal da nossa vida. 
Estamos agora cada vez 
mais convencidos que 
só passará quando vier 
um mal maior que desa-
loje este dos nossos 
maiores temores – co-
mo as novas variantes 
desalojam as mais anti-
gas quando estas ficam 
obsoletas.
Fica a tentação de pen-
sar que, esta crise é ape-
nas uma moda a que nos 
sujeita a vertigem con-

sumista que carateriza 
o mundo moderno … 
apenas um meio de al-
guém atingir um lucro …
Nem pensemos nisso, 
agarremo-nos às tradi-
ções, ao aconchego do 
Natal da família, ao ca-
lor dos que nos querem 
bem e para os quais nós 
queremos o melhor.
O natal é já para semana 
e que seja, como deseja-
mos sempre, um Feliz 
natal!
Até porque, valha a ver-
dade, já passamos por 
s u f i c i e n t e  p a r a  o 
merecer!

EDITORIAL

Natal de 2021
Por

VASCO 
RIBEIRO

A TINTAS 2000 deseja a todos  
os clientes e amigos um

Boas Festas
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E
ste Casal pertencia à Mesa Abacial de Paço 
de Sousa, com a seguinte renda: 100 reis 
(em dinheiro); 5 alqueires de trigo; 21 al-

queires de terçado; 6 almudes de vinho mole; um 
carneiro; duas galinhas, uma canada de mel; nove 
geiras; sete varas de bragal; pela Páscoa, fogaça 
de 1,5 alqueires de trigo, um cabrito e oito bei-
lhós; pelo Pentecostes outra fogaça de 1,5 al-
queires de trigo; à parte, dois bons carneiros.

No ano de 1530, trazia todo este Casal um João 
Anes, com renda acima.
Está o prazo deste Casal no Tombo das Terras 
(ms.), fls.99, onde se não diz quem então o trazia.

No de 1546, a Mesa Abacial fez prazo deste Casal 
a Gonçalo Anes e a sua mulher, Maria Pires, em 1.ª 
e 2.ª vidas, e para um filho ou filha de entre ambos, 
em 3.ª vida. Foi tabelião Marcos Barbosa. Foi 3.ª 
vida, no prazo, Gaspar Gonçalves, filho dos 
sobreditos.

No livro do Recibo de 1596, diz no título do Casal 
da Ponte que se pagava uma galinha pela leira que 
saiu do Casal de Pedro João (1.º Casal do Penedo).

Depois se partiu este Casal em duas ametades.

1.ª ametade do 1.º Casal da Ponte

No ano de 1621, a Mesa Abacial fez prazo desta 
ametade, que está no Livro F, fls. 89, e com terras 
que saíram do 2.º Casal do Penedo, a António 
Gaspar (filho de Gaspar Gonçalves) e a sua mu-
lher, em 1.ª e 2.ª vidas, e para um filho ou filha de 
entre ambos, em 3.ª vida. Desta parte paga a ren-
da de: 60 reis (em dinheiro); 3 alqueires e três 
quartas de trigo, entrando nesta conta as partes 
das fogaças; 9 alqueires de terçado; 2,5 almudes 
de vinho; estiva, três frangos; meio carneiro; 
meia canada de mel; duas galinhas; 3,5 varas de 
bragal; 4,5 geiras; quatro beilhós; à parte, os dois 
carneiros esfolados. 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 Isabel 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.

Gaspar António casou com Catarina Antónia e 
tiveram Sebastião António (o Bacelo), que casou 
a 07/01/1617, na igreja paroquial de Fonte Arca-
da, com Maria Pais. Estes dotaram seu filho, João 
Pais, casado a 09/05/1659, na igreja paroquial de 
Fonte Arcada, com Antónia Pais.
João Pais e sua mulher tiveram uma filha, Maria 
Pais, que casou a 04/06/1690, na igreja paroquial 
de Fonte Arcada, com Manuel da Fonseca, filho 
de outro Manuel da Fonseca e de sua mulher, Ma-
ria de Meireles.
Em 14/04/1733, a Mesa Abacial deu autoridade 
a uma escritura de dote que fez Manuel da Fonse-
ca e sua mulher, Maria Pais, a seu sobrinho (dela 
Maria Pais) Domingos Nogueira, para casar com 
Mariana Soares (filha de Francisco Soares e de 
sua mulher, Maria Soares, moradores na fregue-
sia de Guilhufe).

Domingos Nogueira era filho de Manuel João e 
de sua mulher, Maria Nogueira, moradores em 
Castromil. Neto paterno de outro Manuel João e 
de sua mulher,  Maria Pais,  casados em 
28/11/1656, na igreja paroquial de Fonte Arca-
da. Esta Maria Pais era irmã de João Pais, filhos de 
Sebastião António (o Bacelo) e de sua mulher, 
Maria Pais.
Os referidos, Manuel João e sua mulher, Maria 
Nogueira, moradores em Castromil, tiveram um 
filho Manuel Nogueira que casou a 21/01/1720, 
na igreja de Guilhufe, com Teresa de Sousa, filha 
de Francisco de Sousa e de sua mulher, Ana Soa-
res, moradores no lugar do Monte, freguesia de 
Guilhufe.

Domingos Nogueira teve de pagar o domínio do 
dote e teve sentença no ano de 1734. Fez escritu-
ra Custódio Nunes Coelho, tabelião no concelho 
de Aguiar de Sousa, em 13/11/1730.
Domingos Nogueira, de Castromil, vendeu a Dio-
go Garcia Diniz, do mesmo lugar: os lameiros da 
Escuda, [com] uma presa de água de fonte de 
quinta em 15 dias; a cavada de Trás Monte das 
Felgras; a metade da sorte das Sonteilhas, do 
meio para baixo. Em preço de 60.000 reis. Fez a 
escritura João Rodrigues de Sousa, tabelião no 
concelho de Aguiar de Sousa, em 20/09/1734.
Domingos Nogueira vendeu a Lourenço (Pedro) 
Rodrigues, do lugar do Ribeiro, freguesia de Para-
da, a cavada de mato de Frian, sita na freguesia da 
Sobreira, em fevereiro de 1750. Fez escritura o ta-
belião João Rodrigues de Sousa. Em 16/12/1762, 
a Mesa Abacial de Paço de Sousa deu autoridade a 
um escrito de mão, no qual vendeu Mariana de 
Sousa Soares a João Moreira, ambos do lugar de 
Castromil, a sorte do Carvalhal.

(continua)

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

1.º Casal da Ponte - I 
(aldeia de Castromil)



5Sexta-feira 17 de Dezembro de 2021  oprogressodePAREDES

OPINIÃO

E
m Portugal é aos 18 anos que atingimos a maiorida-
de, e nesse momento de acordo com a Lei somos 
livres de exercer livremente os nossos direitos, 

cumprir obrigações e cuidar do nosso património.
Todavia, há cidadãos que, pelas mais variadas razões, não 
conseguem de modo consciente e livre, sem apoio e inter-
venção de outra pessoa, exercer os seus direitos, cumprir 
os seus deveres ou cuidar dos seus bens.
Por isso, surgiu a Lei n.º 49/2018 de 14 de Agosto que con-
templa o Regime do Maior Acompanhado, e que veio per-
mitir a qualquer pessoa que por razões de saúde, defi-
ciência ou pelo seu comportamento, e se encontre impos-
sibilitada de exercer pessoal, plena e conscientemente os 
seus direitos, ou de cumprir os seus deveres, de requer 
medidas de acompanhamento. Havendo casos em que, é 

possível à pessoa necessitada de acompanhamento, es-
colher por quem quer ser acompanhado, para o ajudar, ou 
para o representar na tomada de decisões do foro pessoal 
ou patrimonial.
No entanto, na maior parte das vezes, as medidas de 
acompanhamento são requeridas pelo Ministério Públi-
co, ou pelo cônjuge ou unido de facto, ou por qualquer 
parente sucessível da pessoa que carece das medidas.
Este regime é necessariamente decidido por Juiz, e veio 
substituir as interdições e inabilitações.
Assim, a acção especial de acompanhamento de maior 
deverá ser intentada por advogado, ou através do Minis-
tério Público do Tribunal da Comarca da área de 
residência.
Depois, de a acção estar em Tribunal, a pessoa que ne-
cessita de acompanhante é ouvida pelo Juiz, que vai 
determinar a realização de um exame médico, haven-
do situações específicas em que tal  exame é 
dispensado.
O exame médico tem como finalidade averiguar a situa-
ção que afecta a pessoa, as consequências e os meios de 
apoio e de tratamento adequados ao problema.
Posteriormente, o Juiz profere decisão na qual nomeia o 
acompanhante e quais os actos que o acompanhado pode 
ou não realizar livremente, e os que precisa de acompa-

nhante, por exemplo, o Juiz determina se pode votar ou 
não, fazer testamento, etc.
A decisão não é definitiva, é revista de cinco em cinco 
anos.O acompanhante será sempre uma pessoa que 
maior convivência tem com o acompanhado, geralmente 
cônjuge, irmãos ou filhos.
A função do acompanhante é zelar pelo bem-estar e pela 
recuperação do acompanhado, estando sempre presen-
te nas situações que o Tribunal determinar serem neces-
sárias. Como por exemplo, administrar o património, fa-
zer compras até determinado valor. Porém, para actos de 
venda de uma casa, só pode ser feito mediante autoriza-
ção do Tribunal, o mesmo acontece em caso de se preten-
der internar a pessoa acompanhada, deve ser sempre o 
Tribunal a decidir.
De referir ainda que, as funções de acompanhante po-
dem ser substituídas,  desde que haja motivo 
justificativo.
Esta função não é renumerada.
Em síntese, podemos dizer que com este regime assisti-
mos a uma mudança muito positiva, porquanto, anterior-
mente a pessoa que fosse declarada incapaz não podia 
gerir a sua pessoa e os seus bens, e agora com o processo 
especial de maior acompanhado, o objectivo é que as me-
didas se limitem ao estritamente necessário, privilegian-
do-se a autonomia das pessoas com capacidade 
diminuída.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

O Regime do Maior Acompanhado

PUB
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A
o longo dos tempos, a gratidão foi sempre 
um valor muito enaltecido nas mais diver-
sas e diferentes culturas. O ato de expres-

sar gratidão tem sido tratado como um aspeto bá-
sico da personalidade humana e também da vida 
social. Podemos ver que as raízes da gratidão estão 
em muitas orações, preces e ensinamentos, de vá-
rios credos e culturas.  Além disso, diversos filóso-
fos escreveram sobre gratidão, descrevendo-a 
como uma das mais importantes virtudes e o ingre-
diente necessário para o desenvolvimento da 
moralidade.
Acrescidamente, encontramos no dicionário da 
Língua portuguesa, que AGRADECER significa 
render, dar graças por, retribuir e reconhecer. De 

facto, quando somos gratos experimentamos uma 
energia boa, uma sensação de serenidade e desa-
pego. Por outro lado, ficamos mais alerta, damos 
mais atenção aos pequenos detalhes da vida, pe-
quenos, mas tão valiosos. Ser agradecido, como 
salienta a escritora Rita Mendes, faz-nos sentir 
mais vivos, com maior entusiasmo e mais próximos 
dos outros. E neste agradecimento sincero, des-
pertamo-nos para uma visão mais pormenorizada 
da vida em si, daquilo que possuímos, do que somos 
e de quem está ao nosso lado. Como refere a mes-
ma autora, a gratidão é um antídoto para os esta-
dos de ansiedade e nervosismo. Porque o senti-
mento verdadeiro de gratidão relativiza os proble-
mas e reduz os sentimentos de raiva e inveja.
Mas, mais do que isso…
 “Seja grato pelo que tem e terá cada vez mais, caso 
se concentre no que não tem, nunca terá o suficien-
te!” como diz a Oprah Winfrey. E é este o grande 
segredo da abundância! A abundância interna que 
se reflete no exterior! Contudo, reconheço que 
nem sempre seja fácil, até porque a nossa forma de 
sentir deve-se muito às nossas experiências vivi-
das, sobretudo as que experienciamos na nossa 
infância. Neste sentido, nem sempre conseguimos 

explicar o porquê de não conseguir ser tão grato ou 
sentir-se grato, como se tivéssemos um bloqueio, 
quando na verdade, temos o suficiente para nos 
sentirmos em plena gratidão. Em forma de confis-
são, esta reflexão acabou de me dar um valente 
trabalho de casa, um grande mergulho interno! É 
por isso que gosto de colaborar, neste espaço, com 
tudo o que acredito e sinto, pois constato que te-
nho tanto para aprender, tanto para crescer den-
tro de mim que se torna lancinante! Mas a grati-
dão é isso mesmo…algo tão grandioso e mágico 
que quando a sentimos no tutano do nosso ser e a 
praticamos diariamente…dá-nos sentido à vida! 
Hoje, sou grata a si, por me ler e por valorizar que 
a vida é feita disto, de pequenas atitudes que po-
demos fazer diferente! E nesta época de magia, 
tem agradecido? Vou-lhe lançar o teste…” e se ho-
je só tivesse aquilo que agradeceu ontem?”. As-
sim, se fizer desta frase uma espécie de balança, 
podemos concluir que tem muito para agradecer, 
mas não o faz, como se o que já tem, deixasse de 
ter valor. Hoje, em cada “obrigado” que disser co-
loque mesmo essa emoção de gratidão e repare 
nas bênçãos que tem todos os dias. Fazer o me-
lhor depende apenas de nós! Feliz Natal! 

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

Agradecer
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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

Quer ser segurança?
Nós temos a solução...

www.aptidaocompleta.pt
912  254 063
223 238 289

220 962 820

PAREDES  |  PORTO  |  MARCO DE CANAVESES
VILA REAL  |  AÇORES  |  MADEIRA

FORMAÇÃO DE
SEGURANÇA

PRIVADA

Bom Natal e um 
Bom Natal e um 

Próspero Ano Novo
Próspero Ano Novo  Boas   Boas FestasFestas
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CARIDADE. Vários cabazes foram distribuidos a famílias de Paredes pela Associação Nossa Senhora dos Remédios, 
Obra do Bem Fazer.

A 
Associação 
Nossa Senhora 
dos Remédios, 

Obra do Bem Fazer distri-
buiu, no passado dia 14 de 
dezembro, 42 cabazes de 
natal a várias famílias ca-
r e n c i a d a s  d o  c o n c e l h o , 
cuja carência é atestada 
pela Segurança Social jun-
to do Banco Alimentar.

Ao cabaz, não faltou o 
bacalhau e o azeite adqui-
r i d o  p e l a  a s s o c i a ç ã o ,  o 
mesmo continha outros 
produtos de necessidade 
fornecidos pelo Banco Ali-
mentar, tais como: leite, 
arroz, leguminosas, entre 

o u t r o s .  C a d a  c a b a z  e ra 
composto por bacalhau, 
azeite, leite, bolachas, sal-
sichas, arroz, massa, legu-
minosas secas, legumino-
sas de conserva, farinha, 
ó l e o ,  a t u m ,  c e r e a i s  e 
açúcar.

Para beneficiarem des-
te apoio, “as pessoas têm 
que trazer documentos 
para garantir que têm ne-
cessidade, têm que apre-
sentar rendimentos”, ex-
plicou Luís Ângelo Almei-
d a ,  t e s o u r e i r o  d a 
Associação Nossa Senho-
ra dos Remédios, Obra do 
Bem Fazer.

OBRA DO BEM FAZER cumpriu  
tradicional oferta de cabazes de Natal



9Sexta-feira 17 de Dezembro de 2021  oprogressodePAREDES

PUBLICIDADE

Estética  |  Estética Avançada  |  Rosto e Corpo

Rejuvenescimento  |  Gordura Localizada  |  Celulite  |  Flacidez

 912 323 260   asilveira.beautycare   Rua Dr. José Firmino, 35  |  4580-124 PAREDES

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação que, neste Cartório 

Notarial, no dia 15 de dezembro de 2021, exarado de fls. 109 a fls. 111, do livro 

de notas para Escrituras Diversas nº 198-A, foi lavrada uma Justificação Nota-

rial, na qual foram justificantes: 

---- MARIA ROSA LEAL MENDES DE OLIVEIRA DA ROCHA MELO, CF 148 

136 230 e marido, ANTERO DO COUTO DA ROCHA MELO, CF 161 591 973, 

casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais, ela da freguesia de 

Santa Marta (extinta), concelho de Penafiel e ele da freguesia de Lodares, con-

celho de Lousada, residentes na Rua Conde Campo Bello, nº 183, 3º frente, no 

Porto, titulares, ela do bilhete de identidade com o número 705026, emitido em 

22/10/2002, pelos SIC do Porto e ele do cartão de cidadão da República Portu-

guesa com o número de identificação civil 03351332 5 ZY8, válido até 18/07/2030.------

----Mais certifico, que eles nessa escritura, declararam que, são donos e legí-

timos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel: 

---- Prédio rústico, composto por cultura com ramada, sito no Lugar de Fon-

te, na freguesia e concelho de Penafiel (extinta freguesia de Santa Marta), com 

a área de  sete mil e setecentos metros quadrados, a confrontar de norte com 

herdeiros de José Mendes Ferreira, de sul com Custódio, de nascente com José 

Baltazar Leal Mendes Oliveira e de poente com António Sousa Pereira e outro, 

não descrito na Conservatória do Registo Predial de Penafiel, mas inscrito na 

matriz a favor da justificante mulher sob o artigo 5144, da freguesia de Penafiel 

(proveniente do artigo rústico 609 da extinta freguesia de Santa Marta), com o 

valor patrimonial de €82,33, ao qual atribuem o valor de quinhentos euros. 

 Que a primeira ante possuidora do bem imóvel acima identificado, 

cujo registo de aquisição com base nesta escritura de justificação se irá reque-

rer, foi Matilde Leal Mendes Moreira, viúva e residente na Casa da Fonte, na 

freguesia de Santa Marta, concelho de Penafiel. 

---- Que desconhecem os segundos ante possuidores, dado o espaço de tem-

po decorrido, bem como o artigo rústico da antiga matriz, por não terem ele-

mentos nem documentos que os refiram. 

---- Que não detêm qualquer título que legitime o seu domínio sobre o refe-

rido prédio, pois que o mesmo foi adquirido por eles, em dia e mês que não con-

seguem precisar, no ano de mil, novecentos e setenta, à data já casados um com 

o outro e no indicado regime de bens, por doação verbal feita por Matilde Leal 

Mendes Moreira, viúva e residente na Casa da Fonte, na freguesia de Santa 

Marta, concelho de Penafiel. 

---- Que, desde essa data e sem qualquer interrupção, têm usado e fruído do 

referido prédio, dele retirando todas as utilidades proporcionadas, nomeada-

mente, cultivando, limpando e pagando os respetivos impostos, tudo isto à vista 

de todos, sem oposição de quem quer que seja e na convicção de que não lesa-

vam direitos de outrem. 

---- Que esta posse, exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública 

e de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio por 

USUCAPIÃO, que os primeiros outorgantes expressamente invocam, justi-

ficando 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 proprie-

dade perfeita.

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

Deseja  Boas FestasDeseja  Boas Festas
a todos os clientea todos os cliente

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro nº 135, Fração BG
4580-104 Paredes

Telemóvel: 912 308 167
g e r a l @ d e s t i n o v i a g e m . p t
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A ABMS deseja a todos os clientes e amigos
Um Santo e Feliz NatalUm Santo e Feliz Natal

CARTÓRIO NOTARIAL DE PAÇOS DE FERREIRA
ARNALDO  MARTINS

NOTÁRIO

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura do dia catorze de Dezembro de dois mil 

e vinte e um, exarada a folhas 120 a folhas 121 verso, do respetivo Livro número 121 - A, deste Cartó-

rio: ______________

ANTÓNIO BARROS DE SOUSA, NIF 179.928.813 e mulher LEONOR RODRIGUES DE BAR-

ROS, NIF 183.471.938, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua Antero 

Ferreira Leal, nº 2446, freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, de onde ele é natural sendo ela 

natural da freguesia de Sobrado, concelho de Valongo.

Declaram que: _______________________________________________

Que, com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do seguinte prédio: --------------------

URBANO, composto por casa de rés do chão, destinada a estacionamento coberto e fechado, 

com a área coberta de oitenta e três metros quadrados e a área descoberta de cento e quarenta e sete 

metros quadrados, sito na Rua Antero Ferreira Leal, nº 2446, freguesia de Lordelo, concelho de Pare-

des, a confrontar do Norte com estrada, do Sul com Herdeiros de Alcinda Ferreira de Barros, do 

Nascente com BTPL Acquisitions, Unipessoal Lda e do Poente com Maria Rita Nunes Leal Moreira, 

não descrito na Conservatória do Registo Predial competente, mas inscrito na matriz respetiva, em 

nome do justificante marido sob o artigo 4393, com o valor patrimonial e atribuído de onze mil e du-

zentos euros. 

Que o mencionado prédio adveio à posse dos justificantes, em data que não podem precisar do 

ano de mil novecentos e noventa e seis, por Doação verbal de seus pais e sogros Alcinda Ferreira de 

Barros e António Ferreira de Sousa, casados que foram no regime da separação de bens, residentes 

no lugar de Outeiro, freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, ato que nunca chegou a ser formali-

zado. -------------------------------

Que, efectivamente, há mais de vinte anos que exercem sem interrupção no dito prédio todos os 

poderes de facto inerentes ao direito de propriedade, portando-se como seus verdadeiros donos, 

praticando os atos necessários ao aproveitamento de todas as suas utilidades, nomeadamente, con-

servando, fazendo obras de melhoramentos, guardando aí diversos bens, pagando impostos, agindo 

sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal 

o imóvel, quer beneficiando dos seus rendimentos quer suportando os respetivos encargos e pagan-

do as contribuições devidas, mantendo-o sempre na sua inteira disponibilidade, convictos de exer-

cerem o mencionado direito à vista de toda a gente e sem oposição de ninguém. 

Que a posse assim exercida e mantida em seu próprio nome, de forma pacífica, contínua e pública, 

durante mais de vinte anos, lhes facultou a aquisição do aludido prédio por usucapião, título que, por 

sua natureza não é suscetível de ser comprovado pelos meios normais. 

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. 

Paços de Ferreira, 14 de Dezembro de 2021.

O Notário,

Registo nº 2012

PUB

2
5 de dezembro 
d e  2 0 2 1 :  S e rá 
apenas mais um 

Natal? 
A vida e o mundo ensi-

nam-nos que apesar do 
calendário se repetir e to-
dos os anos celebrarmos o 
mesmo Natal – Deus fez-
-Se (faz-Se) homem – que 
é o Natal de sempre, nós 
não nos repetimos. 

Os momentos são sem-
pre diferentes. Os aconte-
cimentos, piores ou me-

lhores, são sempre novos. 
A nossa maneira de olhar 
as coisas, as pessoas e o 
mundo também se alte-
ram. Porque somos sem-
pre presenteados com a 
sabedoria e a maturidade 
da idade. 

Por isso, não será ape-
nas mais um Natal, se nos 
dispusermos a fazer "ca-
minho" ao encontro do 
nosso Deus. E, "apressa-
damente" como Maria ao 
encontro da prima Isabel 

(Lc 1, 39), também nós nos 
havemos de nos "levan-
tar" para percorrermos 
com alegria e em comu-
nhão com todos os cren-
tes e homens de boa von-
tade a estrada que nos le-
vará ao Presépio. 

Desejo a todos 
um Feliz e Santo Natal. 

Juntos por  
um Caminho Novo.

Pe. Rafael

Mensagem de Natal 2021

FREGUESIA DE 
AGUIAR DE SOUSA

A Junta de Freguesia de Aguiar de Sousa 
deseja a todos os residentes do Concelho de Paredes

Bom Natal e um Próspero Ano NovoBom Natal e um Próspero Ano Novo
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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

A Lordpneus

Boas festas

FREGUESIA
DE PAREDES
A Junta e a Assembleia de Freguesia de Paredes 

deseja a todos os Paredenses um

Bom Natal e um Feliz Ano Novo

N
o  p a s s a d o  d i a  
1 de dezembro, 
o Parque José 

G u i l h e r m e  i l u m i n o u - s e 
com magia e alegria que  
se fez sentir com a inaugu-
ra ç ã o  d a  i l u m i n a ç ã o  d e 
Natal.

A ocasião, marcou o ar-
ranque do Programa “Espa-
lhar Magia por Paredes”, 
contou com a presença e 
participação do Presidente 
da Câmara Municipal, Ale-
xandre Almeida, e dos Ve-
readores Beatriz Meireles, 
Paulo Silva, Tânia Ribeiro e 

Renato Almeida. O Presi-
dente da Junta de Fregue-
sia de Paredes, Artur Silva e 

o seu executivo também 
estiveram presentes.

O Presidente da Câmara 

Municipal, Alexandre Almei-
da, apela aos paredenses pa-
ra aproveitarem a programa-

ção de Natal do executivo 
que vai desde o Mercado de 
Natal, aos Comboios de Na-

tal que percorrem o conce-
lho e também a Passagem de 
A n o ,  c o m  o  h a b i t u a l 
fogo-de-artifício.

Dezenas de pessoas des-
locaram-se e juntaram-se 
para assistir à ligação das lu-
zes espalhadas pelas princi-
pais ruas da Cidade de Pare-
des e da Árvore de Natal, 
instalada em frente ao edifí-
cio da Câmara Municipal.

A t é  1 4  d e  j a n e i r o  d e 
2022, o Município de Pare-
des promove um conjunto de 
iniciativas para comemorar a 
época natalícia.

Inauguração da iluminação de Natal  
no Concelho de Paredes
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Feliz Natal
e Bom Ano Novo

APROVADO. Os vereadores do PSD votaram contra e referem um “aumento substancial” de despesas com pessoal, 
executivo defende que é pelas competências que a autarquia irá assumir no próximo ano.

N
a passada quin-
ta-feira, 9 de de-
z e m b r o ,  f o i 

aprovado pelo executivo 
municipal, por maioria, com 
os votos contra dos verea-
dores do PSD, o orçamento 
para o próximo ano avalia-
do em cerca de 78 milhões 
de euros. 

Este orçamento foi re-
forçado em 7 milhões de 
e u r o s  r e l a t i v a m e n t e  a 
2021 atendendo à delega-
ção de competências que o 
Município vai assumir no 
próximo ano, nas áreas da 
Educação, Saúde e Ação 
Social.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Dr. 
Alexandre Almeida, afir-
mou que é “um orçamento 
que prevê o maior valor de 
delegação de competên-
cias e transferência de re-
cursos financeiros alguma 
vez feita com as juntas de 
freguesia” e isto justifica-
-se pelo fato de “acreditar-
mos nas juntas de freguesia 
e entendermos que podem 
ser um parceiro importan-
te no desenvolvimento do 
concelho através da reali-
zação de obras de maior 
proximidade”. O valor pre-
visto para os contratos de 
cooperação e de delegação 
de competências é de cerca 
de 2 milhões de euros.

O autarca afirmou ainda 
que apesar de todos estes 

investimentos, este orça-
mento continua a ser “um 

orçamento amigo das pes-
soas e das empresas”. Man-

tém uma vez mais a taxa 
mínima de IMI em 0,3% e 
mantém a isenção de derra-
ma para as Micro e Peque-
nas empresas que faturem 
até 150 mil euros. Trata-se 
de um “orçamento de conti-
nuidade de investimentos 
em todas as freguesias, um 
orçamento com grandes 
preocupações sociais e ma-
nutenção da carga fiscal no 
mínimo”, declarou o presi-
dente da autarquia.

O líder do PSD, Ricardo 
Sousa questionou Alexan-
dre Almeida de como é que 
pensa realizar este valor 
nas receitas e nos ativos fi-
nanceiros, salientando que 
a despesa corrente aumen-
ta substancialmente em 
relação ao capital, um au-
mento que ronda os 800 mil 
euros. Ricardo Sousa, afir-
mou que a isenção prevista 
para as pequenas e micro 
empresas, 150 mil euros 
por ano é manifestamente 
insuficiente.

“Se dividir essa valor por 
mês, estamos a falar de em-
presas que faturam pouco 
mais de 12 mil euros/mês. 
Logo aí percebemos a di-
mensão deste apoio”, desta-
cou, sustentando que exis-
tem cerca de 1 milhão e 300 
mil euros que são orçamen-
tados para a aquisição de 
bens e serviço.

“Queria saber se isto é 
direcionado para serviços, 
ou se é para bens, porque 
há uma diferença muito 
grande. Há aqui itens que 
merecem um melhor escla-
recimento”, avançou, apon-
tando como facto mais evi-
dente do Orçamento Muni-
cipal para o próximo ano as 
despesas com pessoal no 
valor de cerca de 800 mil 
euros.

“Estamos a falar de um 
esforço considerável que a 
câmara municipal conti-
nuará a fazer não apenas 
em 2022,  mas,  também, 
n o s  p r ó x i m o s  a n o s ”, 
expressou. 

A coligação “Primeiro as 
Pessoas” PPD/PSD e CDS-
-PP votou contra a propos-
t a  d e  o r ç a m e n t o  p a r a 
2 0 2 2 ,  o  d o c u m e n t o  f o i 
aprovado pela maioria do 
Executivo. Refira-se que o 
orçamento será apreciado 
e votado pela Assembleia 
Municipal no próximo dia 
18 de dezembro.

Para além do orçamento 
de 2022, o executivo muni-
cipal aprovou por maioria, 
com abstenção de dois vo-
tos dos vereadores do PSD, 
a proposta de Municipali-
zação e Criação dos SMAS 
- Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento do 
Município de Paredes.

Câmara de Paredes aprova orçamento 
de 78 milhões de euros para 2022 
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N
o passado dia 9 
de dezembro, em 
reunião do exe-

cutivo municipal de Paredes, 
a proposta de municipaliza-
ção e a criação dos Serviços 
Municipalizados de Água e 
Saneamento (SMAS), foi 
aprovada por maioria, o ser-
viço irá arrancar em janeiro.

O Presidente da Câmara 
de Paredes, garantiu que a au-
tarquia encontra-se em nego-
ciações com a Be Water para 
fazer a passagem dos serviços 
SMAS, espera que este pro-
cesso esteja concluído no final 
de janeiro do próximo ano.

“Essa providência cautelar 
não teve provimento e desde 

logo o  executivo municipal te-
ve de trazer os estatutos do 
SMAS à reunião de câmara e 
posteriormente terá que ser 
votado em assembleia muni-
cipal. Neste momento, esta-
mos em negociações com a Be 
Water para fazer a passagem 
dos serviços para o SMAS que 
é um processo que ainda vai 
demorar o seu tempo. Tere-
mos que passar o pessoal, os 
equipamentos. É um processo 
que tem de ser devidamente 
acompanhado, porque não 
pode ficar em causa o serviço 
à população. Esperamos que 
durante o mês de janeiro o 
processo esteja concluído”, 
afirmou o autarca.

O vereador Ricardo Sou-
sa, do partido social-demo-
crata, salientou que era evi-
dente que a “Be Water não 
prestava um bom serviço ao 
concelho de Paredes” há mui-
to tempo. Defendeu ainda 
que deve ser preconizada 
uma gestão rigorosa, separa-
da do município e que esteja 
próximo dos munícipes, com 
um serviço eficaz e eficiente.

“No regulamento e na 
apresentação acho que deve-
ria ter sido mais esmiuçada 
até nos próprios organigra-
mas. Com o tempo que  houve 
esperávamos que isto estives-
se mais adiantando e clarifica-
do”, rematou Ricardo Sousa.

Câmara de Paredes aprova criação  
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

O Concurso de Rifas 
“Espalhar Magia por Pare-
des” reúne 82 estabeleci-
mentos do Concelho de 
Paredes. Por cada 15 eu-
ros em compras, os clien-
tes recebem uma rifa, até 
ao limite máximo de qua-
tro rifas por compra, habi-
litando-se assim a ganhar 
prémios.

O Município de Pare-
des, como forma de incen-
tivar às compras no comér-
cio local, distribui blocos 
de 150 rifas por cada esta-
belecimento aderente ao 
concurso que dá prémios 
para quem fizer compras 

no concelho, até 24 de de-
zembro. No total serão 
atribuídos 1.500 euros em 
prémios, apurados em sor-
teio no dia 8 de janeiro de 
2022, na Casa da Cultura 
de Paredes, pelas 21h00. 
O primeiro prémio recebe 
o valor de 500 euros, para 
o segundo prémio destina-
-se o valor de 400 euros, o 
terceiro prémio é 300 eu-
ros, o quarto prémio 200 
euros e o quinto prémio 
recebe 100 euros.

Esta iniciativa é realiza-
da em parceria com a ASEP 
– Associação de Empresas 
de Paredes.

Concurso de Rifas 
“Espalhar Magia por Paredes”  
com 82 estabelecimentos aderentes

No passado dia 7 de de-
zembro, o Município de Pare-
des recebeu três atletas pa-
redenses que se distinguiram 
recentemente: o treinador de 
futebol Hélder Duarte, o gol-
fista Pedro Afonso e o corre-
dor Bruno Coelho.

Hélder Duarte, antigo 
guarda-redes do União Sport 
Clube de Paredes, iniciou a 
carreira de treinador na for-
mação do Futebol Clube do 
Porto. Treinador dos Black 
Bulls, venceu o campeonato 
moçambicano, Moçambola 
2021. Pedro Afonso Mendes, 
golfista do Oporto Golf Club, 
é o novo Campeão Nacional 

Sub 18 Homens, após a parti-
da da Grande Final Nacional 
do Drive Tour. Bruno Coelho 
foi o melhor português do Ul-

tra Trail du Mont Blanc 2021 
(170 km), a principal prova do 
Trail Mundial, que tem lugar 
em França. O corredor ocu-

pou a 22.ª posição da classifi-
cação geral e a 17.ª posição no 
seu escalão com um tempo de 
24h54m19.

Câmara Municipal de Paredes 
homenageou três atletas paredenses
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Termina mais um ano civil e é sempre 

hora de um balanço futebolístico.

Marcado pelo título de campeão eu-

ropeu do Chelsea de Thomas Tuchel, de 

campeão sul-americano do Palmeiras de 

Abel Ferreira e do campeão asiático do 

Al Hilal de Leonardo Jardim, 2021 foi um 

ano em que a nossa seleção nacional fa-

lhou o apuramento directo para o Mun-

dial do Catar, tendo agora que enfrentar 

dois difíceis play-offs (lá para Março), o 

primeiro contra a Turquia e, se passar, o 

segundo contra a Itália.

O FC Porto foi aos quartos de final da 

Champions, caindo aos pés daquele que 

viria a ser o campeão europeu. O Benfica 

ficou-se pelos 1/16 de final da Liga Euro-

pa e o Sporting ficou cedo arredado das 

competições europeias, caindo com o 

LASK Linz logo no play-off.

Em Portugal, os leões foram cam-

peão nacional, com Ruben Amorim ao 

leme, depois de 19 anos de seca, numa 

luta com dragões (2ºs) e águias (3ºs). O 

FC Paços de Ferreira foi a surpresa, sob a 

orientação de Pepa, tendo alcançado o 

5º lugar que o levou às competições eu-

ropeias, e a um jogo histórico já em 

2021/2022 com os ingleses do Totte-

nham, de Nuno Espírito Santo (que não 

resistiu a um mau início na aventura 

londrina). 

Já esta época desportiva, mostra que 

os 3 grandes continuam fortes e que a 

luta pelo título será titânica. Agora no fi-

nal de Dezembro FC Porto e Benfica jo-

gam duas cartadas importantes da sua 

época – jogo do campeonato, que pode 

deixar o Benfica de Jorge Jesus a 7 pon-

tos dos 2 rivais directos, e jogo da Taça de 

Portugal, ambos no Dragão.

O Paços de Ferreira, após época de 

qualificação europeia, está com dificul-

dades no campeonato embora fora da 

zona de descida, mas o treinador Jorge 

Simão já foi demitido, registando-se 

mais 7 mudanças de treinador: Belenen-

ses SAD, Moreirense, Santa Clara (2x), 

Famalicão, Boavista e Marítimo. O Esto-

ril, Portimonense e Gil Vicente são as 

grandes sensações desta época, até ao 

momento.

Nas competições europeias, o FC 

Porto caiu da Liga dos Campeões e vai 

jogar com a Lazio o play-off da Liga Euro-

pa; o Benfica passou aos oitavos da Liga 

dos Campeões (num grupo em que o 

Barcelona ficou de fora) e jogará com o 

Ajax nos 1/8 de final da prova; enquanto 

que o Sporting terá uma super missão 

ante o poderoso Manchester City de 

Guardiola, na fase da Champions em que 

estão apenas 16 equipas.

Que 2022 seja um ano muito bom 

para todos.

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

SOBRE FUTEBOL

Balanço de 2021
FUTEBOL. A equipa unionista chega à 1ª posição  
da classificação da Série B, com 19 pontos  
no Campeonato de Portugal.

O 
capitão Cláu-
dio Madureira 
c o l o c o u  a 

equipa paredense em van-
tagem no final da primeira 
parte da partida, aos 44 
minutos de jogo, após a 
marcação de um livre late-
ral, e Hélder Teixeira fixou 
o resultado em 0-2 ao mi-
nuto 69, na sequência de 

um erro defensivo da for-
mação macedense. Numa 
transição rápida, o joga-
dor do Clube Atlético de 
Macedo de Cavaleiros a 
tentar segurar a bola, aca-
ba por escorregar, o joga-
dor do USC Paredes con-
seguiu ser mais forte e fi-
car com a posse de bola, o 
que levou ao segundo go-

lo, que ditou o resultado 
final da partida. O técnico 
unionista, Eurico Couto 
afirmou que a sua equipa 
foi superior. “Acho que a 
vitória é clara, justa e até 
por números reduzidos, 
porque acho que produzi-
mos imenso. Somos supe-
riores e fomos melhores 
dentro do campo”.

USC Paredes  
assegura o 1º lugar no 
Campeonato de Portugal

A equipa de Eurico Cou-
to conheceu o adversário 
que irá defrontar na quinta 
eliminatória da Taça de 
Portugal. O sorteio foi rea-
lizado no dia 25 de novem-
bro, na Cidade do Futebol, 
em Oeiras, determinou que 
a equipa unionista deslo-
car-se-á e defrontará o Le-
ça Futebol Clube nos oita-
vos de final da Taça de Por-
tugal. É um dos grandes 
destaques do sorteio, sen-
do estas equipas as únicas 
do Campeonato de Portu-
gal ainda em prova, o que 
significa que, nos quartos 

de final, a presença de uma 
equipa do quarto escalão 
nacional é garantida. Para 
além deste duelo, o sorteio 
ditou um FC Porto - Benfi-
ca, um dérbi minhoto entre 
Vizela - SC Braga, Tondela 
– Estoril e Famalicão – Por-
timonense. No Campeona-
to de Portugal, o USC Pare-
des é 1.º classificado da Sé-
rie B, com 19 pontos nos 
últimos 9 jogos e o Leça FC 
encontra-se 1.ª posição da 
Série C, com 22 pontos nas 
9 jornadas. Recordamos 
que o USC Paredes nas eli-
minatórias anteriores, dei-

xou pelo caminho o Acadé-
mico de Viseu, 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 Li-
ga passarão à fase seguinte, 
bem como uma do Cam-
peonato de Portugal.

O jogo dos oitavos de fi-
nal da Taça de Portugal que 
ditará o destino do clube do 
nosso concelho, está agen-
dado para o dia 22 de de-
zembro pelas 14h.

União Sport Clube Paredes 
desloca-se a Leça da Palmeira
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FUTEBOL . A equipa unionista termina a primeira volta do Campeonato de Portugal na 
1ª posição da classificação da Série B, com 19 pontos.

N
a manhã de domin-
go, dia 5 de dezem-
bro, o Parque Urba-

no de Rebordosa acolheu a 2ª 
Super Liga Ciclocross da Asso-
ciação de Ciclismo do Porto que 
contou com o apoio da Câmara 
Municipal de Paredes. 

O Presidente da autarquia, 
Alexandre Almeida, esteve pre-
sente no evento desportivo on-
de participaram ciclistas de to-
do o país nos mais variados es-
calões.  Na entrega de prémios 
marcaram presença o Vereador 
do Desporto, Renato Almeida, a 
Presidente da Junta de Fregue-
sia de Rebordosa, Salomé San-
tos, acompanhada do seu exe-
cutivo, e o Presidente da Asso-
ciação de Ciclismo do Porto, 
José Luís Pacheco.

2ª Super Liga Ciclocross ACPorto  
no parque urbano de Rebordosa

No passado dia 13 de de-
zembro, o União Sport Clube 
de Paredes celebrou o seu 97º 
aniversário. Muitos foram os 
paredenses que através das 
redes sociais felicitaram o clu-
be do concelho, que se man-
tém presente no mapa nacio-
nal do desporto português, 
em várias modalidades, com 
dignidade, honra e orgulho!

Pela manhã, a direção do 
clube hasteou a bandeira na 
presença do vereador do des-
porto, Renato Almeida, em 
celebração do aniversário do 
clube. Deslocaram-se ao ce-
mitério municipal de Paredes, 
onde entregaram uma coroa 
de flores em homenagem aos 
atletas, dirigentes e sócios 
que já partiram. No final do 
dia foi realizada uma missa em 
memória dos mesmos.

As celebrações do dia ter-
minaram com uma mensagem 
nas redes sociais, do Presi-
dente do USC Paredes, Dr. 
Pedro Silva. O Presidente do 
clube unionista agradeceu a 
todos os paredenses que nes-
tes tempos de pandemia, se 
deslocam aos jogos, mostram 
apoio e que se fazem ouvir. 

“Estamos gratos que o vos-
so regresso às bancadas te-
nha sido possível esta época”.

O clube promete resiliên-
cia, força e ambição para o fu-
turo. Esperam continuar a re-
ceber o apoio caloroso de to-
dos os adeptos.

“ V i v a  a o  U n i ã o  d e 
Paredes!”

97º Aniversário 
do USC Paredes

No passado fim-de-semana, 11 e 
12 de dezembro, a Casa do Povo de 
Sobreira organizou em parceira 
com a Associação de Patinagem do 
Porto, o Open Final de Patinagem 
Artística, repetindo o sucesso do 
último Open “Valentim Pinto”, a Ca-
sa do Povo de Sobreira garantiu 
duas medalhas (1º e 2º lugar).

O Open Final de Patinagem Ar-
tística foi a competição que encer-
rou a época da Patinagem Artística, 
contou com a participação de 180 
atletas de vários clubes da Associa-
ção Patinagem do Porto que dispu-

taram o título de campeão indivi-
dual e coletivo nas vertentes de Pa-
tinagem Livre, Pares de Dança e 
Solo Dance.

A Casa do Povo de Sobreira apu-
rou 5 atletas para o Open final, me-
lhorando a sua participação com a 
obtenção de duas medalhas, Mar-
garida Silva, 1º Classificada, no Es-
calão de Benjamins B e Pedro Melo, 
2º Classificado, no Escalão de Inicia-
dos A. No escalão de Infantis A, 
Adriana Magalhães obteve o 4º lu-
gar, Madalena Silva o 6º lugar e Joa-
na Melo o 9º lugar.

Open Final de Patinagem Artística

Na cerimónia da entrega 
dos prémios esteve presente 
o Vereador do Desporto, Re-

nato Almeida e o Presidente 
da Junta de Freguesia de So-
breira, João Gonçalves.
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A
ugusto Ferreira é 
um baltarense 
que nos últimos 

6 anos construiu o único 
presépio ao ar livre que se 
faz em Baltar e que é motivo 
de atração para muitos bal-
tarenses. O presépio tem 
mais de 125 figuras e perso-

nifica o orgulho que o balta-
rense tem pela sua terra, 
pois os principais monu-
mentos da Vila foram pa-
cientemente construídos. 
Os Bombeiros Voluntários 
de Baltar, bem como a Ribei-
ra de Baltar, o extinto core-
to, a Igreja Matriz e outros 
monumentos fazem parte 
do presépio. A Igreja demo-
rou 70 horas a construir , o 
quartel demorou 100 horas 
e o coreto, 80 horas. Augus-
to Ferreira tem orgulho na 

sua obra e todos os anos 
monta pacientemente o 
presépio para sinalizar uma 
época de partilha e em si-
multâneo afirma o seu gosto 
pela Vila de Baltar e pelos 
baltarenses. Este ano, o bal-
tarense recebeu o convite 
da Junta de Freguesia de 
Baltar para transportar a 
sua Aldeia de Natal para a 
Casa do Foral, onde a Junta 
de Freguesia instalou a de-
nominada Casa de Natal. O 
baltarense entendeu não o 

fazer devido à dificuldade 
de uma nova construção e 
também porque  a sua forma 
de celebrar o Natal é de al-
guém de que apenas preten-
de celebrar esta época nata-
lícia de uma forma simples, 
genuína e na sua própria ca-
sa, que está aberta à comu-
nidade para eventuais visi-
tas. No entanto a Junta de 
Freguesia fez questão de 
inaugurar o presépio do Au-
gusto, integrando-o no cir-
cuito de natal da Vila.

    BALTAR

A Aldeia de Natal

No passado dia 4 de Dezem-
bro a Junta de Freguesia de Bal-
tar inaugurou  a Casa de Natal 
de Baltar, localizada na Casa do 
Foral. O projeto foi concebido 
por um grupo de Baltarenses, 

denominado Juntos Por Baltar, 
com o apoio da Junta de Fregue-
sia, para conferir  um colorido 
diferente vila. A casa está total-
mente decorada e pretende  re-
presentar um ponto de atração 

ao centro de Baltar  nesta qua-
dra natalícia.  O Horário de fun-
cionamento é o seguinte: Sex-
tas: 20h - 21h30; Sábados: 16h 
-  2 1 h 3 0  e  D o m i n g o s :  1 6 h  - 
21h30.

Uma das árvores, que fica junto ao 
busto do Largo Pereira Inácio, tem apro-
ximadamente 110  anos, tendo sido 
plantada por alunos do 1º ciclo em 1910. 
Essa árvore ainda é uma das árvores ori-
ginais do Largo da Feira, que era assim 
como era conhecido o atual Largo Perei-
ra Inácio. Existe um orçamento de 150 
000 euros para a construção de casas de 
banho públicas que irão ser construídas 
no local onde está situada a referida ár-
vore. Irá assim ser destruído um dos últi-
mos testemunhos da tipologia de árvo-
res que compunham o anteriormente 
denominado “ Largo da Feira”. De referir 
que o remodelado Largo Pereira Inácio 
tem uma utilização residual e que a ju-
ventude desapareceu do centro de Bal-
tar em consequência do desapareci-
mento do Polidesportivo da Feira.

Casa do Foral transformada na "Casa Natal"Casas de Banho  
no local de uma 
Árvore centenária 

M u i t o s  u t e n t e s  d o 
Centro de Saúde de Baltar 
têm-se queixado que só ao 
fim de muitas tentativas 
conseguem que o seu tele-
fonema seja atendido. 
Existem mesmo horas em 
que não conseguem ser 
atendidos. Esta situação 
arrasta-se há longos me-
ses e é uma situação que 

os utentes desejam ver 
melhorada, pois acredi-
tam na qualidade  da pres-
tação de serviços do Cen-
tro de Saúde de Baltar, 
mas desejam que esta fa-
lha, que tanto transtorno 
provoca, principalmente 
aos mais idosos e aos mais 
frágeis, seja devidamente 
corrigida.

No passado dia 5 de De-
zembro, disputou-se em Baltar 
o dérbi entre o Baltar e o so-
breirense. Um dos atletas do 
sobreirense estava infectado 
com “ Covid-19” e regressou 
a casa. Contudo, e de forma 
muito estranha, o jogo reali-
zou-se. Depois de detetado o 
caso, as duas equipas ficaram 
de quarentena e o União Sport 

Clube de Baltar viu-se obriga-
do também a colocar todos os 
envolvidos em quarentena. 
Esta situação revelou  que a or-
ganização falhou, tendo sido o  
clube local a principal vítima. 
As equipas estão em isolamen-
to  mas é necessário apurar as 
devidas responsabilidades pa-
ra que tal situação não se volte 
a repetir.

“Telefones Lentos”  
no Centro de Saúde

Polémica no jogo
Baltar- Sobreirense

Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €

Feliz Natal e bom Ano NovoFeliz Natal e bom Ano Novo

FREGUESIA  
DE CETE

A Junta de Freguesia de Cete 
deseja a todos os Cetenses um

Bom Natal e um Bom Natal e um 
Próspero Ano NovoPróspero Ano Novo
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Após quase dois anos sem 
haver ajuntamentos, o Grupo 
Desportivo da Portela conse-
guiu fazer a tradicional Ceia de 
Natal da Associação Grupo 
Desportivo da Portela, realiza-
da no passado dia 7 de dezem-
bro, no Restaurante O Saibro 
em Rebordosa constituiu, co-
mo tem sido habitual, um con-
vívio de agradável e salutar 
confraternização, participado 
por, dirigentes, familiares e 
convidados, reunindo algumas 
dezenas de pessoas. Entre os 
convidados com lugar na mesa 
de honra contavam-se as pre-
senças de Elias Barros, Vice-

-Presidente da Câmara Muni-
cipal de Paredes e o Vereador 
do Desporto, Renato Almeida, 
o Presidente da Assembleia de 
Freguesia Abel Silva, a Presi-
dente da Junta de Freguesia de 
Rebordosa, Salomé Santos, e 
elementos do executivo da 
junta de freguesia. O tradicio-
nal bacalhau cozido com bata-
tas e couves constituiu o prato 
principal da ceia, abastada ain-
da de entradas e sobremesas. 
Fraternidade, união e alegria 
foram notas reinantes deste 
convívio, o qual, além dos habi-
tuais discursos, o os desejos de 
umas boas festas.

A Igreja Nova de Rebor-
dosa foi palco do recital “So-
pro de Vida: Maria”, interpre-
tado pelo músico português 
Rão Kyao, na noite de 7 de 
dezembro, organizado pela 
Comissão de Festas 2020.

A flauta de bambu de Rão 
Kyao, acompanhada ao ór-
gão por Renato Silva Júnior, 
interpretou, no interior da 
Igreja Nova de Rebordosa, 
diversos temas, tanto de ori-
gem popular, como da auto-
ria de grandes autores por-
tugueses consagrados, de 

louvor à Virgem Maria. Um 
espetáculo que, “através da 
música litúrgica e de melo-
dias simples, transmitiu uma 
mensagem de fé e esperan-
ça, num bonito momento de 
partilha e devoção, Rão Kyao 
faz-se, sempre, acompanhar 
dum saco, que coloca a tira-
colo, onde guarda as suas 
flautas de bambu (e são vá-
rias). Foi um sarau muito 
bem passado ao som do mú-
sico português que atraiu 
muito público para assistir 
ao concerto.

As ruas de Rebordosa 
já estão iluminadas para o 
período de Natal e Ano 
Novo. O ‘acender’ das lu-
zes ocorreu ao final da tar-
de do passado dia 8 de 
dezembro.

Apesar das restrições 
impostas pela atual situa-
ção de calamidade, a Pro-
mov, Junta de Freguesia e 
A Celer não quiseram dei-
xar de cumprir uma das 
tradições da época natalí-
cia, iluminando a rua prin-

cipal da cidade com deco-
rações alusivas a esta qua-
d r a .  D e s t a  f o r m a , 
procura-se chamar o pú-
blico a percorrer os espa-
ços da cidade e a usufruir 
do encanto e da magia de 
Natal, proporcionados pe-
la iluminação decorativa, 
e a incentivar à realização 
das compras no comércio 
local, pois este setor en-
contra-se em circunstân-
cias difíceis devido à pan-
demia de covid-19.

Devido ao agravamen-
to da situação pandémica 
da Covid-19, o Executivo 
da Junta de Freguesia de 
Rebordosa, decidiu can-
celar a Festa de Natal das 
Sénior. No entanto, todas 
os seniores com idade en-
tre 65 e mais anos, irão re-

ceber um miminho. Nesse 
sentido, a autarquia local 
apela aos interessados 
que façam a sua inscrição 
através do contacto da 
Junta de Freguesia – 224 
155 303 ou Email- geral@
jf-rebordosa.pt Até ao dia 
19 de Dezembro 2021.

Ceia de Natal do GDP Rão Kyao  
fez concerto 

Iluminação  
de Natal 

Covid-19 obriga  
o cancelamento Festa Sénior

D
ecorreu no pas-
sado dia 5 de de-
zembro de 2021, 

na sede da A Celer – Coope-
rativa de Eletrificação de Re-
bordosa-CRL., a Assembleia 

Geral Extraordinária que 
elegeu os novos órgãos So-
c i a i s  p a ra  o  q u a d r i é n i o 
2022/2025.
Um número muito significa-
tivo de cooperadores parti-
cipou na Assembleia eleito-
ral que decorreu no passado 
dia 5 com total de 115 votos, 
com 99 votos na Lista A, 6 vo-
tos nulos e 10 em branco.
Mesa da Assembleia Geral: 

Presidente –Drª. Ana Fer-
nandes; Vice-Presidente – 
Isabel Santos; Secretário – 
António Rocha. Conselho de 
Administração: Presidente 
– Dr. Albano Silva;  Tesourei-
ro – Dr.Carlos Campos; Se-
cretário – Susana Carvalho; 
Suplente do Presidente – Dr. 
António Martins; Suplente 
do Tesoureiro – Custódio 
Correia; Suplente do Secre-

tário Henrique Leite. Conse-
lho Fiscal: Presidente: Drª. 
Ana Silva; 1º Vogal – Manuel 
Azevedo; 2º Vogal – Drª Adé-
lia Seabra; Suplente do Pre-
sidente – Fernando Barbosa; 
Suplente do 1º Vogal – Eng. 
José Dias; Suplente do 2º. 
Vogal – António Cardoso.
Os Órgãos Sociais eleitos to-
mam posse no próximo dia 1 
de janeiro de 2022.

    REBORDOSA

Eleição e tomada de posse dos novos 
Órgãos Sociais da A CELER  
para o quadriénio 2022/2025

PAULO
PINHEIRO
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Estatuto Editorial

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

2 - Defesa firme dos valores representati-
vos do concelho de Paredes em áreas tão 
diversas como a política, a economia, a em-
presarial, a religiosa, a desportiva, a social e 
do seu património cultural e arquitetónico.

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

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, asse-
gurando a dignidade das pessoas e das ins-
tituições e a sua privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

A prenda de natal, um filme

O
s dias informativos do presente 

estão cheios até à exaustão da his-

tória rocambolesca de um ban-

queiro de seu nome Rendeiro que, em fuga à 

justiça terrestre e a decisões judiciais incri-

minatórias, foi agora preso em lugar distan-

te, onde provavelmente se sentiria seguro 

para toda a vida. A estes dias adicionam-se 

agora num frenesim de referência urgente 

muitos pormenores, revisões cronológicas, 

argumentos jurídicos, antecipações de um 

futuro próximo para um foragido à lei. São 

constantes e diversificadas as informações. 

Sabemos literalmente tudo, mesmo o que 

era escondido outrora. Porquê?

Acumulam-se justos tributos à ação da Poli-

cia Judiciária portuguesa e das autoridades 

policiais transnacionais, com referências 

minuciosas a estratégias e a competências. 

Há protagonistas da cena politica nacional 

que não perdem a oportunidade de (mais 

uma vez) aparecer, valorizar, comentar o te-

ma, como se este fosse o alfa e o ómega da 

vida dos portugueses. Ou uma novidade sur-

preendente. Porquê? Será por ser Natal? 

Quando ultrapassada esta fase, há contudo 

dúvidas essenciais a esclarecer. 

Será que após o “esgotamento” do tema, nes-

ta sua versão detectivesca e geograficamen-

te global, não haverá um silenciamento, um 

esquecimento das razões objectivas por que 

há neste país Rendeiros (com este ou com 

outro nome, banqueiros e políticos), que co-

metem crimes de falsificação informática, de 

falsificação de documentos, de fraude fiscal 

e de abuso de confiança, de branqueamento 

de capitais e que portanto devem ser puni-

dos? Tenho sobre isto muitas dúvidas.

Temo que na vertigem destas peripécias 

mais ou menos  hollywoodescas, em que 

muitos se entretêm, como se de uma série 

televisiva o fosse, possa passar despercebi-

do o contexto deste capitalismo de bordel, 

desta economia de casino, onde desaguam 

há muitos anos todas as irregularidades, to-

das as corrupções, todas as manobras espe-

culativas.  Falta-nos uma ética democrática, 

e uma pedagogia, que explique porque por 

ausência de mecanismos de regulação finan-

ceira, ou uma informação séria e competen-

te, se permite que por acção de alguns mui-

tos vejam defraudadas as suas poupanças 

em milhões de euros. Rendeiro não é único.

E admito também que possa ser considera-

do para muitos  normal, acima de qualquer 

suspeita, as delongas dos inúmeros proces-

sos judiciais, que tratam de forma desigual 

ricos e pobres, poderosos e vítimas, quando 

se trata de prazos dilatórios, expedientes 

processuais, ou outras parcelas do cumpri-

mento da Justiça. Veja-se o recente episódio 

dos dez anos de processamento da acusação 

de participação económica em negócio das 

PPP´s a ex-governantes socialistas. 

Que país é este? Que poder político é este 

que vê com cinismo comparecer perante a 

Justiça, os amigos, companheiros e cúmpli-

ces de gestão de interesses públicos e priva-

dos de há décadas? Afinal o filme, Rendeiro 

servido em travessa de prata, pode não pas-

sar de uma prenda de Natal. E Natal não é 

todos os dias.

PUB

U
m novo ano que está aí à porta, 2022!

Uma nova esperança que pode vir de 

um virar de página no calendário, de 

deixar para trás mais um ano em que a vida de 

todos nós foi condicionada pela pandemia da 

Covid-19 (que ainda não acabou...) e abrir a por-

ta uma vez mais às novas estações do ano e a 

uma esperança de que 2022 pode ser melhor 

que 2021 para todos: em saúde, em qualidade 

de vida, em conforto e em sustentabilidade. 

A esperança traz consigo o desafio principal de 

saber planear novas formas de estar na organi-

zação de políticas públicas que permitam ter 

uma visão maior e agregadora e que vão ao en-

contro das expectativas das pessoas, ou seja, 

uma linha estratégica que seja globalmente 

consensual e que conduza a uma evolução fran-

camente positiva. Até porque em janeiro de 

2022 o país vai ter eleições para a Assembleia 

da República. Do meu ponto de vista, nas próxi-

mas décadas, o desafio cimeiro é o da sustenta-

bilidade da vida humana no planeta. 

Nos tempos que correm, mais de metade da 

população mundial vive em cidades e caminha-

mos para que, em pouco tempo, essa propor-

ção suba ainda mais sendo que no nosso país 

este status tem claramente uma inclinação li-

toral. Assim, encontramo-nos obrigados a reu-

nir todos os esforços com vista a: atingir os 

objetivos muito ambiciosos de reduzir a emis-

são de gases com efeito de estufa em 55% até 

2030 e alcançar a neutralidade carbónica em 

2050; incrementar drasticamente as taxas de 

reciclagem das famílias; aumentar a taxa de 

absorção de carbono, apostando na refloresta-

ção; dar cumprimento ao Pacto Ecológico Eu-

ropeu da Comissão Europeia, nomeadamente, 

promovendo o investimento nas energias re-

nováveis e na inovação amiga do ambiente; 

apostar na diminuição do consumo de matéria 

primas primárias  através da adoção de um mo-

delo económico baseado da circularidade dos 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Esperança para 2022!

N
o Dia Internacional dos Direitos Huma-

nos, a Amnistia Internacional – Portugal 

indica que o ano de 2021 – marcado pela 

continuidade da crise pandémica, pela retoma de 

poder dos talibãs no Afeganistão, pelos efeitos das 

alterações climáticas e pela predominância dos 

fluxos migratórios para a Europa – trouxe uma cer-

teza: de que a solidariedade entre Estados e a par-

tilha de conhecimento científico poderiam ter 

poupado muitas vidas.

A COVID-19 manteve-se presente por todo o 

mundo e, apesar dos constantes apelos para a par-

tilha da tecnologia e propriedade intelectual das 

vacinas, que permitiriam a outros Estados prote-

ger a sua população, a monopolização do forneci-

mento das mesmas perdura. Este problema tem 

agravado a discrepância da vacinação nos países 

ricos e nos países pobres, com menos de 1% das 

pessoas totalmente vacinadas nos países de baixos 

rendimentos, em comparação com os 55% nos paí-

ses ricos.

“A vacinação é a única forma para conseguirmos 

vencer a pandemia e tem de chegar a todas as pes-

soas, independentemente de onde vivam. O blo-

queio intencional das grandes farmacêuticas e dos 

Estados à transferência de conhecimento e tecno-

logia tem tido um severo impacto nos direitos hu-

manos, gerando uma escassez de vacinas nos paí-

ses mais pobres, contribuindo para uma maior taxa 

de mortalidade e para o desenvolvimento de novas 

variantes do vírus, como a recente Ómicron” re-

lembra Pedro A. Neto, diretor executivo da Amnis-

tia Internacional Portugal.

“O bloqueio intencional das grandes farmacêuticas 

e dos Estados à transferência de conhecimento e 

tecnologia tem tido um severo impacto nos direi-

tos humanos, gerando uma escassez de vacinas nos 

países mais pobres, contribuindo para uma maior 

taxa de mortalidade e para o desenvolvimento de 

novas variantes do vírus”

Pedro A. Neto

As populações mais pobres do planeta, não só têm 

sofrido pela escassez de vacinas, como pelo impacto 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

10 Dezembro
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A contaconcept deseja a todos os clientes e amigos

Um Santo e Feliz Natal

Esperança para 2022!
materiais (em particular nos sectores têxtil, da 

construção ou da eletrónica). Estes são cami-

nhos para a sustentabilidade que só serão pos-

síveis se a aposta na descarbonização da eco-

nomia e na defesa do ambiente for adotada 

pelas cidades e zonas urbanas. Com isto, diria 

que volta a ter relevância o velho: “think glo-

bally and act locally” para se entender que o 

nosso modo de vida, ou seja, a forma de consu-

mir, de trabalhar e de nos deslocarmos terá de 

sofrer alterações. De facto, os dois últimos 

anos da pandemia já mostraram que quando 

precisamos somos capazes de alterar a nossa 

forma de vida no que respeita à convivência, 

ao teletrabalho e às deslocações...

Uma mudança de estilo de vida é algo que re-

quer uma mudança social e cultural e, como 

tal, é necessária uma transformação a ini-

ciar-se em cada um e na “aldeia” em que cada 

um vive para que cada um de nós possa ser 

um agente dessa mudança, cuja necessidade 

está aos olhos de todos! 

É por isso que, neste contexto, são relevan-

tes as tentativas de fazer inovar a democra-

cia e criar instrumentos que aproximem ain-

da mais os decisores de políticas públicas lo-

cais e dos seus eleitos. Um exemplo disso 

mesmo é a utilização do orçamento partici-

pativo e a mobilização de grupos locais onde 

os cidadãos têm a oportunidade de votar em 

projetos propostos por cidadãos ou entida-

des, e que podem ser de interesse geral ou 

específico para certas áreas. Uma forma de 

ouvir as pessoas que têm baixa utilização pe-

las nossas bandas e que com isso afastam 

estas temáticas ambientais das escolhas fei-

tas para os cidadãos. Os executivos governa-

mentais e camarários devem assumir a ur-

gência de descarbonizar e de preparar a lon-

go prazo a transição energética; ouvir os 

seus governados nos orçamentos participa-

tivos e implementar rapidamente os seus 

projetos é uma forma de o fazer! Isto, para 

que os objetivos de sustentabilidade para 

2030 não sejam uma utopia inatingível.

Nesta época festiva que nos levará até Janei-

ro de 2022, os meus votos são de um conví-

vio em saúde e segurança e um tempo de es-

colhas pela sustentabilidade - para todos os 

leitores e amigos do Progresso de Paredes, a 

esperança de um melhor 2022!

Canto de Sereia

S
e o leitor se manteve atento, 

constatou que estes últimos dias 

foram prósperos, em matéria de 

poder local,  na comunicação social. 

Ocorreu o XXV Congresso da Associa-

ção dos Municípios Portugueses e, qua-

se em uníssono, Presidente desta insti-

tuição, Primeiro Ministro e Presidente 

da República afirmaram ser imperativo 

efetivar a descentralização e encetar 

esforços para a  implementação da 

Regionalização. 

Já nos debruçamos, em reflexões ante-

riores, quer sobre as vantagens da des-

centralização, quer acerca das virtudes 

da Regionalização. Todavia, e sobre es-

ta, por ser reiteradamente anunciado 

que os portugueses não estão prepara-

dos, tampouco informados, cumprire-

m o s  u m a  v e z  m a i s  o  d e v e r  d e  o 

elucidar.

A Regionalização é a reforma que urge 

implementar: possibilitará uma gover-

nação mais eficiente dos recursos e mi-

nuciosa na conceção das políticas, cuja 

traduzir-se-á em mais investimento 

com os mesmos recursos; próxima dos 

cidadãos, consequentemente mais es-

crutinada e vocacionada para os seus 

anseios; mais participada, fomentará os 

índices democráticos e consolidará o 

regime. Como a regionalização se cons-

titui como uma forma de descentraliza-

ção, conduzirá, naturalmente, ao rumo 

já comprovado por estudos da OCDE: 

países mais descentralizados são, con-

sequentemente, mais desenvolvidos. 

Importa ainda recordar que já lá vão 

mais de duas décadas, desde a última 

vez que se discutiu veementemente es-

ta temática, e que de então para cá, o 

discurso e comportamento mantêm-se: 

frases como “é necessário criar condi-

ções para que ela se implemente” ou  “os 

portugueses devem ser instruídos" são 

b a n a l i z a d a m e n t e  r e i t e ra d a s ;  u m a 

maioria política advoga a sua imple-

mentação, mas tampouco enceta esfor-

ços neste sentido; e quem é contra, con-

tinua, impunemente, a vilipendiar a sua 

criação com falácias  sem o devido 

contraditório. 

Mas voltemos ao congresso da ANMP: 

não deixa de ser curioso assistir que o 

carrasco da Regionalização, cujo or-

questrou a sua implementação, declare 

agora, como que num canto de sereia, 

estar a fim de colaborar para que a mes-

ma se torne uma realidade. Sim, falamos 

do Presidente da República, cujo teve 

como responsabilidade maior, aquando 

da sua liderança na oposição, a obriga-

toriedade de referendar a Regionaliza-

ção, selando desta forma a sua inviabili-

dade. Pois bem, desta sua nova posição, 

esperamos apenas que a mesma seja, 

hoje, genuína e contribua significativa-

mente para que em 2024, data estipula-

da para a realização de novo Referendo, 

a Regionalização se torne uma realida-

de e que se consagre, definitivamente, o 

que o disposto no artigo 255º da Cons-

tituição da República Portuguesa pre-

vê, desde 1976.

Não obstante, a maior responsabilida-

de para a implementação da Regionali-

zação cabe agora ao Partido Socialista, 

cujo se constituiu, desde a sua criação, 

como seu baluarte; devendo também 

fazer da mesma uma das suas maiores 

bandeiras para o programa eleitoral 

que apresentará para as legislativas de 

30 de janeiro; quer por deter a maioria 

dos autarcas a nível nacional, poten-

c i a i s  i n t e r e s s a d o s  n a  s u a 

concretização. 

A Regionalização não figurará como a 

criação de uma nova classe política, 

tampouco do crescimento da dimensão 

do Estado. Servirá, sim, para reformar o 

Estado, torná-lo mais ágil e eficiente e, 

consequentemente, melhor servir a po-

pulação. Continuar a protelá-la servirá 

apenas alimentar o exacerbado e asfi-

xiante centralismo e desaproveitar o 

potencial da nossa nação.

De todas as reformas estruturantes, es-

ta apresenta-se como imperativa. Não 

percamos mais oportunidades nem 

condenemos mais nenhuma geração.

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos

das alterações climáticas. Em Madagáscar, a crise cli-

mática global intensificou uma seca devastadora no 

sul do país, onde 91% da população vive abaixo do li-

miar da pobreza e 1 milhão de pessoas passa fome. 

Quem ali habita, vê seus direitos à vida, à saúde, à ali-

mentação e à água serem violados diariamente. “As 

alterações climáticas afetam desproporcionada-

mente os países em desenvolvimento e as suas popu-

lações mais vulneráveis. A maior parte das vezes, 

aqueles que menos contribuíram para as alterações 

climáticas provocadas pela atividade humana, são 

quem sofre mais os seus impactos. Necessitamos de 

compensar esta injustiça e de cuidar de um planeta 

saudável onde os direitos económicos e sociais que 

dependem da sustentabilidade da Terra sejam garan-

tidos”, diz Pedro A. Neto.

Por outro lado, os fluxos migratórios forçados para a 

Europa, e para tantos outros pontos do mundo, foram 

também uma realidade de 2021. As milhares de pes-

soas que fogem de conflitos bélicos, de Estados inca-

pazes de proteger os seus cidadãos, dos efeitos de-

vastadores das alterações climáticas, de persegui-

ções ou situações de pobreza extrema, e que por isso 

se viram obrigadas a arriscar a sua vida na travessia 

do Mediterrâneo ou da região báltica em busca da 

“segurança” europeia, encontram uma realidade 

pautada pelos discursos securitários que retratam os 

migrantes como uma ameaça, pela violência policial e 

pelos jogos políticos de alguns líderes. 

No ano de 2021, o mundo continua a ser um lugar 

perigoso para os defensores e defensoras de direi-

tos humanos e para todas as vozes dissidentes que 

habitam em território de governos opressores. 

É imperativo estar atento, ser solidário e agir em 

todas estas frentes, para que em 2022 se possam 

celebram novas conquistas e não se deixe passar o 

momento em que é ainda possível mudar o rumo 

dos desafios que enfrentamos.
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1, 2, 3...UMA  HISTÓRIA 
DE CADA VEZ

"Elmer  
e o arco-íris"

Olá, amiguinhos!
A Biblioteca hoje está 

de parabéns! 

E a história de hoje é: 

"Elmer e o arco-íris"

Desafio: poderão fazer 

um desenho relativo a 

esta história ou um dese-

nho bem colorido para 

presentear a biblioteca 

e, com a ajuda dos pais, 

enviá-lo para bibliote-

ca@fundacaoalord.pt. 

Quando visitarem a nos-

sa Biblioteca, poderão 

ver os vossos trabalhos 

numa exposição dedica-

da a esta atividade.

Participem!
O  E l m e r  f i c a  t r i s t e 

quando descobre que o 

arco-íris perdeu as co-

res e decide ajudar. Mas 

o que acontecerá se ele 

der as suas cores ao ar-

co-íris? Será que as per-

de para sempre? Um 

conto clássico que ensi-

na a dar e partilhar.

Autor: McKEE, David - 

"Elmer e o arco-íris", 

Caminho, Alfragide, 

2007. Este livro está 

disponível na Biblioteca 

para empréstimo.

ESCRITOR DO MÊS DE DEZEMBRO

Rosa Montero
R

osa Montero 
n a s c e u  e m 
M a d r i d  e m 

1951. Entre os cinco e os 
nove anos esteve retida 
em casa por sofrer de tu-
berculose e foi nessa 
época que começou a ler 
e a escrever com assidui-
dade. Depois de curada, 
regressou à escola para 
frequentar o Instituto 
Beatriz Galindo, em Ma-
drid. Aos 17 anos, inscre-
veu-se na Faculdade de 
Filosofia, mas, no ano se-
guinte, em 1969, mudou 
para a Escola de Jornalis-
mo. Ao mesmo tempo, 
fazia teatro independen-
te. No verão de 1970, co-
meçou a escrever alguns 
artigos no diário Informa-
ciones, de Alicante, se-
guindo-se uma colabora-
ção na revista Tele-Radio 
e em diversos órgãos da 
Imprensa. Como jornalis-
ta, atualmente colabora 
em exclusivo com o jor-
nal El País, tendo obtido, 
em 1980, o Prémio Na-
cional de Jornalismo e, 
em 2005, o Prémio da 
Associação da Imprensa 
de Madrid, por toda a sua 
vida profissional. Com A 
Louca da Casa recebeu o 
Prémio Grinzane Cavour 
de literatura estrangeira 
e o Prémio Qué Leer para 
o melhor livro espanhol, 
distinção que também foi 
atribuída, em 2006, a 
História do Rei Transpa-
rente. A Ridícula Ideia de 
Não Voltar a Ver-te viria a 

ganhar o Prémio da Críti-
ca de Madrid 2014. Re-
cebeu, já em 2017, e pelo 
conjunto da sua obra, o 
Prémio Nacional das Le-
tras Espanholas, galardão 
que o júri fundamentou 
com a «sua longa trajetó-
ria no romance, jornalis-
mo e ensaio. O seu traba-
lho foi traduzido para 
mais de vinte idiomas, ela 
é Doutora Honoris Causa 
pela Universidade de 
Porto Rico.

Em 2018 foi nomeada 
professora honorária do 
Departamento Académi-
co de Humanidades da 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Em fevereiro de 2019 
foi criada a Sala de Aula 
Rosa Montero na Facul-
dade de Jornalismo da 
Universidade Miguel 
Hernández de Elche 
(Alicante).

Durante o ano de 
2020, The Times of Hate 
ganhou o Prémio Violeta 
Negra Occitanie 2020 do 
Festival Toulouse Polars 
du Sud na França e Rosa 
Montero recebeu o Pré-
mio de Honra do Festival 
Panama Negro.

É membro honorário 
da  Univers idade de 
Málaga. Publicou os ro-
mances: Crónica do de-
samor (1979) , A função 

Delta (1981),  Tratarei 
você como uma rainha 
(1983) ,  Amado Amo 
(1988) , Temblor (1990) , 
Bella y Oscura (1993) , A 
Filha do Canibal (Prémio 
Primavera de Novela em 
1997), O Coração do Tár-
taro (2001), A Louca da 
casa (2003) ,  Prémio 
What to Read 2004 para 
o melhor livro do ano, 
Prémio Grinzane Cavour 
para o melhor livro es-
trangeiro publicado na 
Itália em 2005, Prémio 
“Roman Primeur” 2006 
(França) e Grand Prix Lit-
téraire de Saint-Emilion, 
Pomerol, Fronsac (2005-
2006); Transparent King 
Story(2005), Prémio Qué 
Leer 2005 para o melhor 
livro do ano, e Prémio 
Mandarache 2007; Ins-
truções para salvar o 
mundo (2008), Prémio 
dos Leitores no Festival 
de Literaturas Europeias 

de  Cognac  (França , 
2011); Lágrimas na chuva 
(março de 2011), Quadri-
nhos (outubro 2011), 
Prémio de Melhor Qua-
drinhos 2011 por voto 
popular (Feira Internacio-
nal de Quadrinhos de 
Barcelona), A ideia ridícu-
la de não te ver novamen-
te (março de 2013), Pré-
mio da Crítica de Madrid 
(2014) e Prix du Livre Ro-
binsonnais 2016 na cate-
goria Romans étrangers 
da Bibliothèque du Ples-
sis Robinson, O Peso do 
Coração  (2015), A Carne 
(2016),  Os Tempos do 
Ódio (2018) e  Boa sorte  
(2020).

Também publicou o 
livro de contos Amantes 
e Inimigos e dois ensaios 
biográficos, Histórias de 
Mulheres e Paixões, bem 
como histór ias para 
crianças e compilações 
de entrevistas e artigos.
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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 20  |  4580-204  Paredes
Telfs.: 255 783 633  Fax.: 255 783 633  Telm.: 914 613 916

www.fmferraz.pt
geral@fmferraz.pt

MEDIAÇÃO SEGUROS, LDA

Desejamos a todos os  
clientes e amigos 

festas felizes

N
o dia 4 de dezem-
bro, no contexto 
das comemora-

ções dos 50 anos do nascimen-
to do poeta Daniel Faria, natu-
ral de Baltar, a Casa da Cultura 
de Paredes recebeu a estreia 
do filme documental “Daniel 
Faria: O silêncio e a palavra”, a 
inauguração da exposição “Da-
niel, nome de poeta” e a apre-
sentação do livro de atas do 
colóquio realizado em junho. 

Na sessão marcaram pre-
sença, o Presidente da Câmara 
Municipal, Alexandre Almeida, 
as Vereadoras Beatriz Meire-
les e Tânia Ribeiro, Duarte Ri-
beiro, da Associação Casa Da-
niel, Marlene Maia, realizadora 
do filme e Jorge Coelho, Presi-
dente da Junta de Freguesia de 
Baltar. O Presidente da autar-
quia, Alexandre Almeida afir-
mou que o Município pretende 
continuar a divulgar o nome e a 
literatura do poeta baltarense. 

O objetivo é "transformar a Ca-
sa dos Pereiras, em Baltar, na 
Casa da Cultura da freguesia e 
criar uma zona destinada a Da-
niel Faria, com o seu espólio e a 
sua obra", referiu. O filme, pro-
movido pelo Município de Pa-
redes, trata-se de uma obra 
documental, realizado por 
Marlene Maia, que procura 
desvendar o que ficou por dizer 
sobre poeta Daniel Faria.

“Se fosse vivo, Daniel com-
pletaria 50 anos em 2021. Mais 
de duas décadas após a sua 

morte, este filme alude ao que o 
Daniel escreveu e disse, mas 
também a tudo o que interiori-
zou e calou: uma dicotomia 
sempre presente neste poeta e 
pensador natural de Paredes. 
Da autoria da jornalista e reali-
zadora Marlene Maia, a obra 
vive dos testemunhos de quem, 
em vida, foi mais próximo do 
poeta. Familiares e amigos que, 
com generosidade e emoção, o 
relembram, dando ênfase às 
suas virtudes. Filmada em cená-
rios por onde Daniel passou, a 

aventura documental faz ainda 
uma abordagem às várias mani-
festações do belo que ele tanto 
amava: além da literatura, o tea-
tro, o cinema, as artes plásticas”, 
resume a sinopse do documen-
tário. A exposição “Daniel, no-
me de poeta” é resultado da re-
sidência artística que decorreu 
na Granjinha, concelho de Ta-
buaço, e reúne áudios de 50 
poemas de Daniel Faria. 

Na cerimónia, marcaram 
presença o Presidente da As-
sembleia Municipal, José Bap-
tista Pereira, a Vereadora da 
Cultura da Câmara de Penafiel, 
Susana Oliveira, o Presidente 
da Junta de Freguesia de Pare-
des, Artur Silva, bem como o 
seu executivo,  Fernanda 
Cunha, mãe de Daniel Faria, 
Celeste Valério, Diretora do 
Agrupamento de Escolas Da-
niel Faria, Alberto Péssimo, 
pintor, Nuno Higino, escritor, e 
Rui Barbosa, da Dalmática.

Estreia do filme documental  
“Daniel Faria: O Silêncio e a Palavra”
ARTE. Em 2021 celebram-se os 50 anos do nascimento do poeta Daniel Faria. Para as-

sinalar a efeméride, a Casa da Cultura de Paredes recebeu no dia 4 de dezembro, a es-

treia do filme "Daniel Faria - O silêncio e a palavra", de Marlene Maia.

O “Café Literário” da edição 
de dezembro trouxe a Paredes 
o escritor e advogado Guilher-
me Figueiredo, antigo Basto-
nário da Ordem dos Advoga-
dos, para uma conversa com a 
Vereadora da Cultura, Dra. 
Beatriz Meireles, na Biblioteca 

Municipal de Paredes.  Na ses-
são, o convidado partilhou a 
sua ligação à cultura e às artes 
e recordou o seu percurso até 
chegar à advocacia. “Porque 
hoje é domingo”, obra de Gui-
lherme Figueiredo, foi tam-
bém tema do encontro.

Na manhã de dia 1 de de-
zembro, decorreu na Casa 
da Cultura de Paredes, a 
apresentação do livro infan-
til “O Presente Desejado do 
Pai Natal” de Antónia Car-
doso e ilustrado por Luiz Fe-
lipe Barreto.  O conto infan-
til é a segunda publicação do 
projeto Contos da Minha 
Aldeia. Este projeto visa 
“apostar na educação literá-

ria através de contos para os 
mais novos” referiu a autora.  
“O Presente Desejado do 
Pai Natal” é uma história de 
“emoção e encantamento, 
para crianças e adultos que 
alguma vez desejaram que 
seus sonhos se realizassem 
na noite de Natal”.  A apre-
sentação contou com a visi-
ta da Vereadora da Cultura, 
Dra. Beatriz Meireles.

No dia 5 de dezembro, a 
Casa da Cultura de Pare-
des recebeu a peça de Tea-
tro Infantil “Inventar-se de 
Gente”, dinamizada pela 
Rota do Românico, em par-
ceria com a Câmara Muni-
cipal de Paredes, e prota-
gonizada pelo grupo O 
Som de Algodão.

O espetáculo, inserido 
no projeto Ver do Bago, é 
baseado no cancioneiro 
tradicional e na tradição 
oral da região e tem per-
corrido os Concelhos da 

Rota do Românico para 
apresentar um itinerário 
sonoro e performativo, 
com contos de Agustina 
Bessa-Luís, a poesia de Da-
niel Faria e o imaginário 
das obras de Nuno Higino à 
tradição oral do território 
da Rota do Românico.

Café Literário  
com Guilherme Figueiredo

Apresentação do livro  
“O Presente Desejado do  
Pai Natal” de António Cardoso

Teatro Infantil 
“Inventar-se de Gente”
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FALECEU

SEBASTIÃO TEIXEIRA
Faleceu no dia 6 de dezembro com 91 anos. 

Era natural de Castelões de Cepeda - Paredes 

e residente na Trav. Carreiro da Lama, n.º 19, 

Paredes. Era casado com Rosalina Dias Moreira.

 

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

LUÍSA ISABEL PINHEIRO 
DE SOUSA LEITE RIBEIRO
Faleceu no dia 6 de dezembro com 47 anos. 
Era natural de Penafiel e residente na Rua do 

Calvário, n.º 32-2º esq., Paredes. Era casada com Emídio de 
Prata Neves.

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

MANUEL FERNANDO 
GASPAR GARCÊS
Faleceu no dia 8 de dezembro com 78 anos.  
Era natural de Castelões Cepeda - Paredes  

e residente na Rua Dr. Carlos Leão Lopes Cardoso, n.º 78, R/C 
Paredes. Era casado com Maria da Conceição Moreira Teixeira 
do Couto.
 
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

HUMBERTO 
FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 5 de dezembro com 97 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda- Paredes e 

residente na Rua Elias Moreira Neto, n.º 161, Paredes.  
Era viúvo de Maria de Lurdes Pontes Cristovão 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

PAREDES

FALECEU

ADELINO TEIXEIRA
Faleceu no dia 2 de dezembro com 93 anos. 

Era natural de Cristelos-Lousada e residente 

em Bitarães, Paredes. Era viúvo de Maria Rosa 

de Magalhães.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/PAREDES

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
DA SILVA GASPAR
Faleceu no dia 12 de dezembro com 91 anos. 
Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era viúva de António Pinto Ribeiro.
  
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada terça-feira, dia 21 de dezembro, pelas 20 
horas na Igreja Paroquial de Bitarães, Paredes.
Agradecendo também, desde já a todos os que participarem 
nesta eucaristia

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/PAREDES

FALECEU

FERNANDO MANUEL 
DOS SANTOS XAVIER
Faleceu no dia 6 de dezembro com 54 anos.  

Era natural e residente em Sobrosa, Paredes. 

Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

SOBROSA/PAREDES

FALECEU

MARIA LEONOR  
DE JESUS TEIXEIRA
Faleceu no dia 11 de dezembro com 83 anos. 
Era natural de Real-Amarante e residente  

em Bitarães, Paredes. Era casada com Adelino Nunes Teixeira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada segunda-feira, dia 20 de dezembro, pelas 20 
horas na Igreja Paroquial de Bitarães, Paredes. Agradecendo 
também, desde já a todos os que participarem nesta eucaristia

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/PAREDES

FALECEU

ROSA MARIA NUNES
Faleceu no dia 8 de dezembro com 100 anos. 

Era natural de Mouriz-Paredes e residente  

em Louredo, Paredes. Era viúva de António  

de Jesus Bessa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/PAREDES
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FALECEU

JOSÉ DE SOUSA REIS
Faleceu no dia 1 de dezembro com 78 anos. 

Era natural de Guilhufe-Penafiel e residente 

na Rua do Outeiro, n.º 338, Baltar, Paredes. Era 

viúvo de Margarida Feireira da Silva.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto 

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

pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

A FAMÍLIA

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços   

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MANUEL JOAQUIM 
FERREIRA VIEIRA
Faleceu no dia 7 de dezembro com 67 anos. 
Era natural de Rebordosa-Paredes e residente 

na Trav. do Gueirinho, n.º 45, Murça. Era casado com Maria 
Alice Nunes da Silva.

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços   

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

MURÇA

FALECEU

GLÓRIA AUGUSTA 
MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 1de dezembro com 85 anos.  
Era natural de Mouriz - Paredes e residente na 

Rua José Bernardo Dias de Castro, n.º 198, Besteiros, Paredes. 
Era viúva de Agostinho Pinto Coelho.
 

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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

ADELINO FERNANDO 
BARBOSA DE SOUSA
Faleceu no dia 10 de dezembro com 55 anos.  Era natural de 
Lordelo-Paredes e residente na Rua da Vila, n.º 220, Lorde-

lo, Paredes. Era casado com Maria José da Silva Fernandes Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam 
que a missa de 7º dia, será celebrada, quinta-feira, dia 16 de dezembro às 19:30 
horas na Igreja Paroquial de Lordelo, Paredes. Agradecendo, também desde já a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

JOAQUIM FERNANDO 
NUNES MOREIRA
Faleceu no dia 6 de dezembro com 89 anos. Era natural  
da Madalena-Paredes e residente na Rua das Cancelas, 

n.º 49, (Castelões de Cepeda), Paredes. Era casado com Maria de Fátima 
Ferreira Pacheco.

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 involunta-
riamente 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
PAREDE

FALECEU

JOAQUIM MOREIRA  
DOS SANTOS
Faleceu no dia 7 de dezembro com 76 anos. Era natural 
de Lordelo-Paredes e residente na Trav. Dr. João Alves 

do Vale   n.º 54, 2º-4440-744, Valongo. Era casado com Fernanda Moreira 
dos Santos Lacerda.

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 involunta-
riamente 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
VALONGO

FALECEU

MARIA FERNANDA 
DA SILVA OLIVEIRA
Faleceu no dia 12 de dezembro com 84 anos. Era natural 
de Lordelo-Paredes e residente na Rua de Soutelo, n.º 173, 

Lordelo, Paredes. Era casada com Abílio Coelho de Carvalho.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam 
que a missa de 7º dia, será celebrada, domingo, dia 19 de dezembro às 11:30 
horas na Igreja Paroquial de Lordelo, Paredes.   
Agradecendo, também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

MARIA ROSA DIAS LOPES
Faleceu no dia 10 de dezembro com 94 anos. Era natural 
de Lordelo-Paredes e residente na Rua da Madeira, n.º 250, 
Lordelo, Paredes. Era viúva de Manuel de Oliveira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam 
que a missa de 7º dia, será celebrada, quinta-feira, dia 16 de dezembro às 19:30 
horas na Igreja Paroquial de Lordelo, Paredes.  Agradecendo, também desde já a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

ANTÓNIO DA SILVA LAMAS
Faleceu no dia 14 de dezembro com 86 anos. Era natural de 
Vilela-Paredes e residente na Rua da Beleza, n.º 401, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Maria de Jesus Rela Lamas.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impossibili-
dade 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 manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 
Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, terça-feira, dia 21 de de-
zembro às 19:30 horas na Igreja Paroquial de Lordelo, Paredes. Agradecendo, 
também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

JOAQUIM ALVES 
NETO BESSA
Faleceu no dia 5 de dezembro com 53 anos. Era natural de 
Besteiros-Paredes e residente na Rua de São Cosme, n.º 251, 

Besteiros, Paredes. Era casado com Maria Cândida Barbosa Dias.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

JOAQUIM AUGUSTO 
DIAS DOS SANTOS
Faleceu no dia 13 de dezembro com 80 anos. Era natural 
de Cristelo-Paredes e residente na Rua da Amizade, n.º 31, 

Vandoma, Paredes. Era viúvo de Maria Rosa Moreira da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impossibili-
dade 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 manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 
Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, terça-feira, dia 21 de de-
zembro às 19 horas na Igreja Paroquial de Besteiros, 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
VANDOMA/PAREDES

ERRATA

Na edição 3527, de 3 de Dezembro, por lapso, a publicidade da DS,  

saiu com uma referência ao Natal errada, uma vez que na mensagem de 

Natal, estava referida a Remax, quando deveria ser à empresa DS.  

O Progresso de Paredes apresenta as suas sinceras desculpas.
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