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EDITORIAL/TRIBUTO

A 
guerra civil de 
Espanha, entre 
1936 e 1939, e 

a II Guerra Mundial, en-
tre 1939 e 1945, trou-
xeram para Portugal 
medo e fome. O maior 
medo era a guerra, que 
se podia estender a Por-
tugal. Quem tinha filhos 
homens, quis enviá-los 
para lugares seguros, 
como o Brasil, para on-
de emigraram famílias 
inteiras. A miséria pro-
longou-se no pós-guer-
ra e tudo ajudou à saída 
de Portugueses para o 
Brasil. Hoje presto tri-
buto a uma figura emi-
grante desse tempo, 
que quis voltar à sua 
terra natal. Trata-de de 

J o s é  A l v e s  Te i xe i r a 
Brás, nascido em 1935, 
em Telões, Concelho de 
Amarante, filho de gen-
te com poucos recursos 
económicos, que após a 
instrução primária foi 
juntar-se a uma irmã no 
Brasil,  em 1948, com 
apenas 13 anos, para 
trabalhar no café com o 
seu cunhado. Cresceu e 
viveu com a família até 
aos 28 anos, tornando-
-se taxista em 1963. Foi 
por essa altura que co-
nheceu a jovem Trinete 
Magalhães, passaram a 
viver juntos e tiveram 
dois filhos, o José Orgel 
e a Fátima Cláudia. O sr. 
Teixeira pensou que vi-
ver no Brasil nunca se-

ria uma opção para toda 
a vida, pois gostava de 
voltar à terra que o viu 
nascer. Com a revolu-
ção do 25 de Abril de 
1974, e instalada a de-
mocracia em Portugal, 
pensou que não lhe fal-
taria trabalho e era o 
tempo certo de voltar. 
Consultada a sua com-
panheira, ambos con-
cordaram, e ei-los a ca-
minho de Telões, Ama-
rante, em 1977. Dois 
meses depois, o sr. “Tei-
xeira Taxista”, ou ”Brasi-
leiro” como também era 
conhecido, estava a tra-
balhar como emprega-
do do sr. Nazaré, a figu-
ra mais carismática de 
sempre como taxista na 

Vila de Paredes. Tor-
nou-se numa figura cas-
tiça e popular, com o seu 
s o t a q u e  b ra s i l e i r o  e 
conseguiu criar  uma 
clientela fiel que o ad-
mirava, especialmente 
a juventude que o esco-
lhia nas saídas aventu-
rosas, próprias da ida-
de. Às pessoas de mais 
idade, o sr. Teixeira aju-
dava nas entradas e saí-
das no seu táxi ,  pelo 
que se tornou conheci-
do como o taxista gene-
roso e contador de his-
tórias que fazia o tem-
po das viagens passar 
de modo mais agradá-
vel. Pela sua postura, 
conseguiu progredir na 
vida: adquiriu licença 

para um táxi, através da 
Câmara Municipal, em-
prego para a sua com-
panheira e para a filha, 
no Centro Hospitalar 
do Vale de Sousa, e ad-
quiriu casa no Bairro do 
S o n h o ,  o  p r i m e i r o  e 
maior Bairro da antiga 
Vila. Sempre disponivel 
para fazer vontades, 
honrado e competente 
prestador de serviço, 
inovou ao oferecer um 
cartão com o seu tele-
f o n e ,  p a r a  o n d e  o s 
clientes deviam ligar, 
em vez do contacto do 
tradicional telefone fi-
xo comum que existia 
na Praça de táxis. Viveu 
feliz em Portugal, espe-
cialmente em Paredes, 

onde veio a casar com 
D. Trinete em 1989, na 
Igreja Matriz de Pare-
des. Bom profissional, 
bom marido, bom pai e 
avô,  partiu em 2021, 
deixando muitas sauda-
des à familia e o seu no-
me gravado perante o 
povo de Paredes, como 
o  t a x i s t a  a m i g o  e  d e 
postura excelente. Será 
sempre lembrado. Que 
esteja em paz.

José Alves Teixeira Brás (Taxista)

O 
Ano de 2022 
começou sob 
a  é g i d e  d o 

adiamento.
Desde logo pelo adia-
mento da edição do 
Progresso de Paredes 
q u e  a c h a m o s  f a z e r 
mais sentido sair na 
primeira semana de 
2022 por esperarmos 
ter a marca de um ano 

menos aziago que o de 
2021, o que convenha-
mos, não será difícil.
S a b e m  c o m o  é  … 
superstições!
Adiada, também, a es-
perança das pessoas, 
depois de nos ter fa-
lhado a certeza que as 
vacinas, primeira, se-
gunda, única, reforço, 
nos terem falhado.
Esperança para a ter-
ceira, para a quarta do-
se, para a enésima do-
s e  q u e  p e r c e b e m o s 
que as vacinas farão 
parte endémica das 
nossas vidas futuras.

Tão certo quanto haver 
novas e originais va-
riantes, é o sucesso da 
indústria farmacêutica.
Só não adia a esperan-
ça quem testa, ganhan-
do a certeza efémera 
de não estar infetado. 
E começou a febre de 
testar, como se viver 
sofregamente o pre-
sente resolvesse o que 
quer que seja.
Testar, palavra chave 
da luta atual contra o 
Covid, mas também a 
p a l av ra  u s a d a  p a ra 
quem faz testamento, 
onde quem o faz dita o 

sentido da sua última 
vontade para os bens 
materiais, mas não só, 
para que valha depois 
de chegar ao eterno 
descanso.
Adiadas também, e so-
bretudo, as nossas de-
cisões para depois de 
30 de janeiro, data em 
que exprimiremos a 
n o s s a  p r ó x i m a 
vontade.
A vontade que o nosso 
próximo seja tão bem 
sucedido quanto nós 
m e s m o s ,  p o r q u e  o 
amamos tanto quanto 
a nós próprios. O que 

não ajuda muito são os 
debates que nos im-
pingem para nos es-
carnecer, perdão, para 
nos esclarecer.
Como já ouvi dizer de 
forma irónica: Debates 
concentrados em 20 
m i n u t o s ,  p o r q u e  o 
tempo de televisão é 
caro. Que, depois, os 
vários canais gastam 
horas infindáveis a co-
mentar o que os políti-
cos decisores, aqueles 
em que vamos investir 
o  n o s s o  f u t u r o ,  n o s 
prometem.
Será que o nosso gos-

t o  e s t á  d e  t a l  m o d o 
estragado que só con-
seguimos comer co-
mida mastigada.  Ou 
será sinal que chega-
mos ao último grau de 
senilidade, e o nosso 
voto, não é mais que 
um testamento feito 
p o r  q u e m  n ã o  é 
lúcido?
Pensem nisso. Terão 
p e l o  m e n o s  n o  q u e 
pensar nos próximos 
confinamentos, se, co-
m o  n o s  v a t i c i n a m , 
viermos a estar infeta-
d o s  p e l a  O m i c r o n . 
Bom 2022.

EDITORIAL

Começando por adiar
Por

VASCO 
RIBEIRO
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HISTÓRIA

N
esta parte do Casal, 1.ª ametade do 1.º 
Casal da Ponte, andava uma casa e 
horta, a receio, que trouxeram muitas 

pessoas, de que Gaspar António recebeu tudo 
em 9 anos e que ajudava a pagar a sua renda, 
sendo que não estavam no seu prazo.
Em 05/04/1679, a Mesa Abacial de Paço de 
Sousa, fez prazo que está no 1.º Caderno dos 
prazos soltos, fls. 293, a Agostinha, por prazo 
em que é 1.ª vida, marido com quem casar, em 
2.ª vida, e para um filho ou filha de entre ambos, 
em 3.ª vida. Com renda de duas galinhas. Tem 
este prazo de lutuosa outro tanto como de ren-
da e as mais condições ordinárias. Foi escrivão 
Francisco Garcês da Mota.

Agostinha (a Pega), mulher solteira, teve pelo 
menos 5 filhos: Sebastião António; António 
Gonçalves; Manuel António; Pantaleão Antó-
nio; Barnabé, que faleceu a 15/04/1677.
O fi lho Sebastião António,  batizado a 
26/05/1658 na igreja da Sobreira, tendo por 
padrinhos: Manuel (solteiro, filho de José Ma-
nuel, e Maria (sobrinha de Jerónima Ferreira); 
era filho de Sebastião António (o Bacelo), de 
Castromil, e neto paterno do referido Gaspar 
António (do Bacelo), que foi 3.ª vida nesta ame-
tade do prazo. Sebastião António. Casou a 
08/05/1681, na igreja paroquial de Campo, 
com Maria Antónia, filha de Domingos Gaspar 
e de sua mulher, Maria Antónia, moradores no 
lugar de Luriz, freguesia de Campo.
Os filhos, António Gonçalves, Manuel António 
e Pantaleão António (batizado a 27/06/1662, 
na igreja da Sobreira, tendo por padrinhos: Pe-
dro Tomé, e Maria Pedro, ambos de Castromil), 
eram filhos de António Gonçalves, do lugar de 
Bouças, freguesia de Parada. Os filhos:
* António Gonçalves casou a 27/08/1673, na 
igreja paroquial da Sobreira, com Maria An-
dré, filha Manuel Álvares (da freguesia de 
Melres) e de Margarida (mulher solteira, do 
lugar do Pouzão).
* Manuel António casou a 04/02/1675, na igre-
ja paroquial da Sobreira, com Maria Ferreira, 
filha de Manuel Francisco (do lugar de Areas de 
Recarei) e de Maria Ferreira (mulher solteira, 
do lugar de Recarei).
* Pantaleão António casou a 13/04/1684, na 
igreja paroquial da Sobreira, com Catarina 

Antónia, filha de Gaspar António e de sua 
mulher, Isabel da Fonseca, moradores na fre-
guesia de Parada.

Agostinha (a Pega), mulher solteira, com apelido 
de Fernandes no casamento de seu filho Panta-
leão, faleceu a 16/11/1695, em Castromil. Fez 
testamento em que nomeou os seus filhos Pan-
taleão e Manuel. Foi tabelião Manuel de Seabra, 
em Aguiar de Sousa, em 08/11/1695. A Mesa 
Abacial de Paço de Sousa aceitou Pantaleão por 
caseiro, e foi 2.ª vida no prazo.
Em 06/02/1740, a Mesa Abacial deu autorida-
de a uma escritura de dote que fez Pantaleão 
António a sua filha, Catarina Antónia. A escri-
tura foi feita na nota de Custódio Nunes Coe-
l h o ,  t a b e l i ã o  e m  A g u i a r  d e  S o u s a ,  e m 
03/11/1737.
Em 08/02/1740, a Mesa Abacial deu autorida-
de a uma escritura de dote que fez Catarina 
Antónia (solteira, do lugar de Castromil) a sua 
filha, Maria Antónia, e genro, António de Sou-
sa. A escritura foi feita nas notas do tabelião 
Simão Pinto, no concelho de Lousada, em 
20/10/1738.
Maria Antónia, filha da referida Catarina Antó-
nia (solteira, do lugar de Castromil) e de Ma-
nuel Gomes (morador em Fonte Arcada e filho 
de Belchior Fernandes, do lugar da Cobrada, 
f r e g u e s i a  d e  Fo n t e  A r c a d a ) ,  c a s o u  a 
25/06/1736, na igreja paroquial da Sobreira, 
com António de Sousa, filho de José de Sousa e 
de sua mulher, Maria de Sousa, moradores no 
lugar de Paredes, freguesia de Castelões.

A Mesa Abacial de Paço de Sousa deu autoridade 
a uma carta de compra a Custódia Ferreira, de 
uma casa que comprou por preço de 5.000 reis, 
feita a 07/11/1660. Foi escrivão Paulo Cabral de 
Mesquita, no concelho de Aguiar de Sousa.

O P.e Manuel Garcia Diniz nomeou em seu ir-
mão Domingos Garcia Diniz, umas casas per-
tencentes a este título.

NOTA: Por indicação de um leitor atento, cor-
rijo do artigo anterior:
O Sebastião António (o Bacelo) casou a 
28/01/1663, na igreja de Fonte Arcada, com 
Maria Pais. Estes anexaram a sua parte desta 
ametade do Casal ao seu Casal, que era o 2.º 
Casal do Penedo.
Por sua vez, existiu um outro Sebastião Antó-
nio, que casou a 07/01/1617, na igreja de Fon-
te Arcada, com Maria Pais. Foram os pais de 
João Pais e de Maria Pais (avó do referido Do-
mingos Nogueira).

(continua)

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

1.º Casal da Ponte - II 
(aldeia de Castromil)  (continuação da edição anterior)
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OPINIÃO

E
ntrar no ano de 2022 significa continuar o ca-
minho, quer a nível da saúde pública, quer no 
retomar da economia.

Sabemos que o impacto que a pandemia provocada 
pela doença Covid-19, deixou a economia fragilizada, 
e com a chegada do novo ano vamos ver o aumento 
generalizado dos preços.
O preço da electricidade no mercado regulado vai 
subir em média 0,2%, e por sua vez as rendas vão su-
bir 0,43%, depois de congeladas no ano de 2021, o 

que representa um aumento de aproximadamente 
43 cêntimos por cada 100€ de renda. 
A par da energia eléctrica, também o preço de botija 
de gás que, tem vindo a subir, prevê-se que o encargo 
seja maior em 2022. No que respeita às telecomuni-
cações apesar de não serem conhecidas as decisões 
de todas as operadoras, é previsível um aumento na 
factura.
O mesmo acontece com os transportes públicos, cujo 
valor é actualizado a partir de 01 de Janeiro de 2022 
para 0,57%. Quanto às portagens sobem também em 
2022, em 1,84%. 
E de salientar que, os clientes da Via Verde, que já uti-
lizam o identificador para além do serviço de pagar 
portagens, se quiserem manter esse beneficio, vão 
ter de pagar mais. Portanto, vai existir um serviço Via 
Verde só para portagens, que fica a 49 cêntimos/mês 
ou 5,75€/ano. Os serviços extra, que lhe permitem 
fazer tudo o resto, passam a ter o custo de 99 cênti-

mos/mês ou 11,65€/ano. De notar que, os actuais 
clientes Via Verde vão transitar automaticamente 
para a nova modalidade, a não ser que, comuniquem 
por escrito que não pretendem a nova modalidade.
Até as inspecções obrigatórias vão encarecer, pas-
sando o custo para automóveis ligeiros a ser de 
31,80€, e para pesados para 47,59€.
Ainda se prevê aumento de alguns bens alimentares, 
como é o caso das carnes, do azeite, do pão, e mesmo 
das hortaliças, como consequência do aumento dos 
combustíveis e adubos. Teremos, pois todos que re-
sistir e continuar o percurso, acreditando que neste 
novo ano iremos finalmente superar os tempos difí-
ceis que a pandemia nos trouxe.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

Novo Ano, Novos Aumentos

F
azendo uma viagem à minha infância, observo 
que esta minha criança gostava muito de adivi-
nhas, da mesma forma que, palmilhando uns 

anos mais à frente até à minha adolescência encon-
tro-me curiosa por aquilo a que chamamos de nume-
rologia. Hoje, verifico que, para muitas pessoas nada 
disto faz sentido, e está tudo certo! Contudo, gosto 
mesmo de acreditar que existe magia no Universo, de 
modo que, através desta linha de pensamento espero 
transmitir a essência desta minha curiosidade. Ape-
sar de nunca ter sido uma aluna brilhante na área das 
matemáticas, dou mérito a esta disciplina, não como 
método de ensino, porque acredito mesmo que a es-
cola precisa mesmo de uma grande reforma, mas co-
mo a base essencial para construção de tudo o que 
observamos no nosso mundo real, porque na minha 
visão, tudo é matemática, mais concretamente…
Quântica. Tudo, mas tudo o que existe no planeta Ter-
ra tem uma fundamentação matemática, uma equa-
ção composta por números, átomos, neutrões, pro-

tões e eletrões, partículas, moléculas, proporções e 
formas geométricas, efeitos fotoelétricos e teorias 
física e quântica, que se torna absurdo o quão ador-
mecidos estamos quando conjeturamos a nossa vida 
na insignificância de constantes julgamentos de 
ações e comportamentos de terceiros, quando nos 
envolve um mistério que protelamos em desvendar. 
Vamos interpretar?!
Observe tudo o que o rodeia e adicione a magia da na-
tureza. Difícil? Já reparou que tudo, mas TUDO o que 
o contorna é proveniente da Mãe Natureza? Como 
pensa que é feito o seu telemóvel? E o seu carro? E a 
sua casa? E a sua sala de estar? E o seu espelho? Os len-
çóis da sua cama? A água que bebe? Esta folha de jor-
nal? São compostas de quê? De onde provém todos 
estes minerais, metais e materiais? Da tão rica e sábia 
natureza! Pois bem, vamos aumentar a dificuldade 
desta equação e adicionar mais uma correspondência, 
agora com seu corpo! Alguma vez deleitou-se com 
profundidade, na realidade mais profunda de se co-
nhecer ao ponto de querer saber como é composta a 
matéria do seu corpo? A sabedoria do corpo é um bom 
ponto de entrada para as dimensões escondidas da 
vida, porque embora totalmente invisível, a sabedoria 
do corpo é inegavelmente real, um facto que os inves-
tigadores da medicina começaram a aceitar em mea-
dos dos anos 80. Então, para além de equacionarmos 
matematicamente tudo, acrescentarmos a beleza da 
natureza, a sabedoria do corpo, agora adicionamos os 

ciclos da vida, como por exemplo as estações do ano! 
O nascer da primavera, o fogo da vida do verão, a ma-
turidade do outono e o recolher do inverno! Começa a 
perceber a ligação de toda a Unidade que o abraça? Vá, 
vamos complicar e adicione o seu nome próprio, o seu 
nome completo e a sua data de nascimento e tente 
chegar um número. Para além disso, adicione também 
toda a sua família atual e as suas gerações passadas e 
no final some. Já tem o resultado? Não existem segre-
dos! É que a soma de tudo isto é somente uma…UNI-
DADE! Somos UNO caro leitor! E enquanto não sen-
tirmos esta Unidade dentro do nosso peito, na caixi-
nha mágica do nosso coração, teremos grandes 
montanhas para escalar! Absurdamente altas! Mas, 
até lá, a numerologia deste ano, revela-nos que 2020 
e 2021 talvez tenham sido só um treino para o que 
vem pela frente. Basicamente, é um ano de malabaris-
mo, para ver se conseguimos ver se conseguimos an-
dar equilibrados em todas as áreas da nossa vida. Co-
mo referem os numerólogos, que facilmente encon-
tra, vamos andar a apanhar cacos, a colar dum lado e a 
ver cair do outro, tudo isto enquanto nos damos conta 
que não conseguimos ir a todo o sítio. Assim, recomen-
da-se foco, simplicidade, suporte e serenidade por-
que…se não olha para dentro a bem…olha à mesma 
caro leitor! O meu desejo é que seja um bom ano, por-
que a vida que conhece é uma camada fina de aconte-
cimentos que cobre uma realidade bem mais profun-
da. Seja curioso e surpreender-se-á!  Feliz 2022!

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

Feliz 2022 
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SOCIEDADE

O 
Comando Ter-
ritorial do Por-
to, através do 

Núcleo de Investigação e 
Apoio a Vítimas Específicas 
(NIAVE) de Penafiel, no dia 
20 de dezembro, deteve um 
homem de 41 anos por vio-
lência doméstica, no conce-
lho de Paredes. No âmbito 
de uma situação de violên-
cia doméstica, os militares 
da Guarda apuraram que o 
suspeito, caracterizado por 
ser uma pessoa impulsiva e 

violenta, era casado há 11 
anos com a vítima, sua es-
posa de 39 anos. Foi possí-
vel apurar-se ainda que a 
relação entre ambos sem-
pre foi pautada por episó-
dios de violência verbal e 
física. No último ano, a víti-
ma conseguiu manter uma 
atividade profissional en-
quanto o suspeito esteve 
emigrado, facto que levou o 
agressor a adotar estraté-
gias para controlar as roti-
nas da vítima, passando 

ainda a adotar um compor-
tamento extremamente 
possessivo, limitando as 
pessoas com quem se deve-
ria relacionar. Após o re-
gresso do agressor, os epi-
sódios de violência aumen-
taram, levando a que a 
vítima fosse alvo de novas 
a g r e s s õ e s  f í s i c a s  e  d e 
ameaças de morte, o que 
levou a mesma a abandonar 
a residência, juntamente 
com os dois filhos de 9 e 11 
anos. Perante os factos, o 

suspeito foi detido e pre-
sente, no dia 20 de dezem-
bro, a primeiro interrogató-
rio no Tribunal de Instrução 
Criminal (TIC) de Penafiel, 
onde ficou sujeito às medi-
das de coação de proibição 
de se aproximar, permane-
cer ou frequentar a habita-
ção da vítima, proibição de 
a contactar, por qualquer 
forma ou meio ou por inter-
posta pessoa, controlado 
por pulseira eletrónica, 
num raio de 500 metros.

Pulseira eletrónica 
por violência doméstica
VIOLÊNCIA. Homem de 41 anos que agredia a esposa ficou proibido de se apro-
ximar, habitar e de contatar com a vítima.

PUB

Detido por tráfico 
de cerca de 900 doses  
de estupefacientes

Três detidos por tráfico 
de estupefacientes

O Comando Territorial 
do Porto, através do Núcleo 
de Investigação Criminal 
(NIC) de Penafiel, no dia 28 
de dezembro, deteve um ho-
mem de 34 anos por tráfico 
de cerca de 900 doses de 
estupefacientes, no conce-
lho de Paredes.

No âmbito de uma ação 
de patrulhamento de pre-
venção criminal, os milita-
res da Guarda abordaram 
um homem que apresentava 
um comportamento suspei-
to. No seguimento da ação, 
o suspeito foi detido por 

posse de produto estupefa-
ciente. Foi ainda realizada 
uma busca domiciliária, ten-
do sido possível apreender 
o seguinte material:

• 815 doses de haxixe;

• 74 doses de canábis;

• Uma dose de cocaína;

• 20 euros em numerário;

• Diverso material usado

 no acondicionamento

 do produto estupefaciente.

O detido foi constituído 
arguido, e os factos foram 
remetidos ao Tribunal Judi-
cial de Paredes.

O Comando Territorial do 
Porto, através do Núcleo de 
Investigação Criminal (NIC) 
de Penafiel, no dia 27 de de-
zembro, deteve três homens, 
com idades compreendidas 
entre os 24 e os 34 anos, por 
tráfico de estupefacientes, 
no concelho de Penafiel.

No âmbito de uma denún-
cia de tráfico de estupefa-
cientes, os militares da Guar-
da abordaram uma viatura 
com os três suspeitos no seu 
interior, os quais demonstra-

ram algum nervosismo e in-
quietação. No seguimento da 
ação foram realizadas três 
revistas de segurança e uma 
busca em veículo, tendo sido 
possível apreender o seguin-
te material:

· 49 doses de cocaína;

·  Cinco doses de haxixe;

· Um veículo;

· Quatro telemóveis;

· 230 euros em numerário.

Os suspeitos, todos com 
antecedentes criminais por 
ilícitos da mesma natureza, 
foram detidos e foram pre-
sentes, no dia 29 de dezem-
bro, a primeiro interrogató-
rio no Tribunal Judicial de 
Penafiel, para aplicação das 
medidas de coação.
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O 
Comando Terri-
torial do Porto, 
através do Nú-

cleo de Investigação Crimi-
nal (NIC) de Penafiel, no dia 
28 de dezembro, deteve um 
homem de 21 anos por con-
dução sem habilitação legal 
e por condução perigosa em 
viatura furtada, no conce-
lho de Paredes.

Na sequência de um aci-
dente de viação seguido de 
fuga, os militares da Guarda 
encetaram diversas diligên-
cias policiais que culmina-
ram na localização e inter-
seção do veículo interve-
n i e n t e  n o  a c i d e n t e  d e 
viação. No seguimento da 
ação, apurou-se que o veí-
culo tinha sido furtado e 

que o condutor não estava 
habilitado para conduzir, 
motivos que levaram à sua 
d e t e n ç ã o ,  b e m  c o m o  à 
apreensão da viatura. O de-

tido, com antecedentes cri-
minais por ilícitos da mesma 
natureza, foi presente no 
dia 29 de dezembro, a pri-
meiro interrogatório no Tri-

bunal Judicial de Paredes, 
para aplicação de medidas 
de coação. Esta ação contou 
com o reforço do Posto Ter-
ritorial de Paredes.

Detido por condução 
sem habilitação legal  
em viatura furtada
IMPRUDÊNCIA. Homem de 21 anos interveniente no acidente, tinha furtado 
viatura e não era dotado de carta de condução.

Arguida por exploração 
de jogo ilegal

Arguidas por exploração de jogo ilegal

O Comando Territo-
rial do Porto, através do 
Posto Territorial de Lor-
delo, no dia 28 de de-
zembro, constituiu ar-
guida uma mulher de 60 
anos por exploração de 
jogo ilegal, no concelho 
de Paredes.

No âmbito de uma 
ação de fiscalização em 
estabelecimentos de 
restauração e bebidas, 
na localidade de Lorde-
lo, os militares da Guar-
da detetaram e apreen-
deram uma máquina que 
servia para exploração 
d e  j o g o  i l e g a l  n u m 
estabelecimento.

A proprietária e ex-
ploradora do estabeleci-
mento foi constituída 
arguida, e os factos fo-
ram remetidos ao Tribu-
nal Judicial de Paredes. 
A GNR relembra que a 
dependência no jogo é 
reconhecido como uma 
patologia, sendo neces-
sário estar alerta aos si-
nais que revelem a adi-

ção do jogador, pois é 
comum que aqueles que 
sofrem desta perturba-
ção ponham em risco o 
seu trabalho, contraiam 
grandes dívidas, aca-
bando por inviabilizar a 
sua interação com a so-
ciedade e adotem um 
comportamento auto-
destrutivo. É por este 
motivo, fundamental, 
uma fiscalização contí-
nua e presente neste 
âmbito, de forma a sina-
lizar as pessoas com esta 
dependência, e punir 
quem utiliza e explora, 
de forma descontrolada 
e dissimulada, este tipo 
de equipamentos ou 
promove jogos de fortu-
na ou azar.

O Comando Territorial 
do Porto, através dos Pos-
tos Territoriais de Lordelo e 
de Paredes, nos dias 28 e 29 
de dezembro, constituiu ar-
guidas duas mulheres de 21 
e 45 anos por exploração de 
jogo ilegal, em situações dis-
tintas, no concelho de Pare-
des. No âmbito de ações de 

fiscalização em estabeleci-
mentos de restauração e 
bebidas, nas localidade de 
Vandoma e Cristelo, os mili-
tares da Guarda detetaram 
e apreenderam duas máqui-
nas que serviam para explo-
ração de jogo ilegal nos dis-
tintos estabelecimentos. As 
proprietárias e explorado-

ras dos estabelecimentos 
foram constituídas argui-
das, e os factos foram reme-
tidos ao Tribunal Judicial de 
Paredes.

A GNR relembra que a 
dependência no jogo é reco-
nhecido como uma patolo-
gia, sendo necessário estar 
alerta aos sinais que reve-

lem a adição do jogador, pois 
é comum que aqueles que 
sofrem desta perturbação 
ponham em risco o seu tra-
balho, contraiam grandes 
dívidas, acabando por invia-
bilizar a sua interação com a 
s o c i e d a d e  e  a d o t e m  u m 
comportamento autodes-
trutivo. É por este motivo, 

fundamental, uma fiscaliza-
ção contínua e presente 
neste âmbito, de forma a si-
nalizar as pessoas com esta 
dependência, e punir quem 
utiliza e explora, de forma 
descontrolada e dissimula-
da, este tipo de equipamen-
tos ou promove jogos de 
fortuna ou azar.

PUB
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O 
Centro Hospi-
talar do Tâmega 
e Sousa (CHTS) 

recebeu no dia 3 de janeiro, 
74 novos médicos internos. 
Este ano, mais duas espe-
cialidades - Gastrenterolo-
gia e Neurologia - recebem 
pela primeira vez internos, 
o que revela um reconheci-
mento cada vez maior da 
qualidade clínica e formati-
va do centro hospitalar.

Do total de 74 médicos 
internos que iniciaram este 
ano a sua formação no CH-
TS, 48 são internos de For-
mação Geral e 26 são inter-
nos de Formação Específi-
c a ,  d i s t r i b u í d o s  p e l a s 
especialidades de Aneste-
siologia, Cardiologia, Cirur-
gia Geral, Gastrenterologia, 
Ginecologia/Obstetrícia, 
Medicina Física e de Reabi-
litação, Medicina Intensiva, 
Medicina Interna, Neurolo-
gia, Ortopedia, Otorrinola-
ringologia, Patologia Clíni-

ca, Pediatria, Psiquiatria e 
Psiquiatria da Infância e da 
Adolescência.

O Internato Médico é 
composto pela Formação 
Geral, primeiro ano do In-
ternato caracterizado por 
um período de formação 
geral onde o médico tem 
oportunidade de contactar 
com vários serviços, seguin-
do-se a Formação Específi-
ca, um período de especiali-
zação que poderá durar en-
tre quatro e seis anos.

Devido à situação de ca-
lamidade decretada em to-
do o território nacional con-
tinental, não se realizou, no 
auditório do Hospital Padre 
Américo, a habitual sessão 
de acolhimento e boas-vin-
das com a presença dos ele-
mentos do Conselho de Ad-
ministração e os diretores 
de Departamentos e Servi-
ços do CHTS. Proximidade e 
bom ambiente justificam a 
escolha dos internos de for-

mação geral Francisca Na-
mora, Nuno Ferreira e João 
Barbosa

Francisca Cerejeira Na-
mora, aluna da Faculdade 
de Medicina da Universi-
dade do Porto (FMUP), é 
natural de Paredes e apon-
ta a proximidade à área de 
residência como uma das 
razões para escolher fazer 
o internato de Formação 
Geral no CHTS.

Também pesou nesta 
decisão a experiência posi-
tiva do estágio, realizado 
no 6.º ano, em Ginecologia/
Obstetrícia no Hospital 
Padre Américo e “as boas 
referências dadas pelo Dr. 
António Pinho e pela mi-
nha tutora, Dra. Maria Liz 
C o e l h o ” ,  c o n c l u i 
Francisca.

Nuno de Barros Ferreira 
é também natural de Pare-
des e aluno da FMUP, onde 
desempenhou o cargo de 
presidente da Associação 

de Estudantes entre 2018 
e 2020. Além das boas re-
ferências dos colegas so-
bre o ambiente na institui-
ção, Nuno justifica a sua 
escolha ainda com o “estar 
perto das gentes da terra e 
servir a população da mi-
nha área de residência, 
num hospital onde também 
fui bem servido como uten-
te, cuidar dos outros e re-
tribuir um bocadinho do 
que me deram”.

João Portugal Barbosa 
também aluno da FMUP, 
mas residente no Porto, 
queria “contactar com uma 
população diferente e, por 
isso, ter uma experiência 
num hospital periférico, vis-
to que todos os estágios que 
f i z  f o ra m  e m  h o s p i t a i s 
centrais”.

Também no seu discurso, 
João destaca as referências 
de colegas sobre o bom am-
biente hospitalar e a proxi-
midade ao Porto.

74 novos médicos internos iniciam 
formação no Centro Hospitalar  
do Tâmega e Sousa
SAÚDE. O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa recebeu novos médicos para 
formação nas diversas especialidades.

Guilherme é o primeiro 
bebé de 2022 do CHTS

Detidos por  
furto de cobre

Guilherme é o bebé do 
ano do Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa (CHTS). 
Nasceu a 1 de janeiro de 
2022, pelas 10h40. É o pri-
meiro filho de Ana Rita Costa 
Oliveira e Hélder Miguel 

Mendes Cunha que são de 
Paços de Ferreira. Nascido 
às 41 semanas e 1 dia, o Gui-
lherme pesa 3,170 quilos. Foi 
um parto por cesariana que 
decorreu sem complicações, 
mãe e bebé estão bem.

O Comando Territorial do 
Porto, através do Núcleo de 
Investigação Criminal (NIC) 
de Penafiel, no dia 29 de de-
zembro, deteve dois homens 
de 38 e 41 anos por furto de 
c o b r e ,  n o  c o n c e l h o  d e 
Paredes.

Na sequência de um furto 
de metais preciosos do inte-
rior de uma igreja, através de 
arrombamento de janela, os 
militares da Guarda realiza-
ram diligências policiais que 
permitiram localizar uma 
viatura que foi avistada no 
local do furto. No seguimen-
to da ação policial a viatura 
foi abordada e os dois ocu-
pantes identificados, tendo 
sido ainda efetuada uma 

busca ao veículo, onde foi de-
tetado no seu interior diver-
so material em cobre que 
haviam sido furtados da igre-
ja. Na sequência da ação foi 
recuperado e apreendido o 
seguinte material:

• Uma viatura;

• Uma mesa de som;

• Diverso material em cobre;

• Uma chave de uma porta

 interior da igreja.

Os detidos, com antece-
dentes criminais por roubos 
com recurso a arma de fogo e 
tráfico de estupefacientes, 
foram constituídos arguidos, 
e os factos foram remetidos 
a o  Tr i b u n a l  J u d i c i a l  d e 
Paredes.
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D
esde o início do 
mês de dezem-
b r o  d e  2 0 2 1 

passou a existir na cidade 
de Paredes,  o primeiro 
Grupo de Escoteiros, de 
todo o concelho e região 
do Vale de Sousa, o "Grupo 
203 Paredes", da Associa-
ção dos Escoteiros de Por-
tugal (Escoteiros de Por-
tugal), fundada em 1913, 
s e d i a d o  n a  R u a  Pa d r e 
Franklim, nº 38, 4580-253 
Paredes. Passando, deste 
modo, o Movimento Esco-
tista a estar verdadeira-
mente disponível a todas 
as crianças e jovens do 
Concelho. 

O Grupo 203 foi funda-
do em 2005 e encontrava-
-se sediado em Paços de 
Sousa, pedindo a desloca-
ção à chefia nacional para 
a nova sede, no centro da 
cidade de Paredes devido 
à quantidade de pessoas e 
jovens do concelho e cida-
de de Paredes bem como a 
atual equipa de chefia, 
mudando a designação do 

Grupo 203 Paços de Sousa 
para Grupo 203 Paredes.

Pretendem trazer e dar 
uma nova oportunidade 
aos jovens da cidade e de 
todo o concelho de Pare-
des de usufruírem de um 
movimento que seja aces-
sível a todos, que permita 
desenvolver competên-
cias, o é escotismo é inclu-
sivo a todos os níveis e 
aberto a todas as realida-
des, é um método de edu-
cação não-formal que é 
complementar à família, à 
escola, etc. O escotismo 
permite e incentiva o de-
senvolvimento e o traba-
lho em seis áreas funda-
mentais: a área física, área 
intelectual, área social, 
área espiritual, área afeti-
va, área do carácter, são as 
áreas trabalhadas no es-
cotismo mundial.

Desde a fundação da 
Associação dos Escoteiros 
de Portugal que o princí-
pio da liberdade religiosa 
tem sido respeitado e as-
segurado, assumindo-se a 

Associação dos Escoteiros 
de Portugal claramente 
como uma Associação in-
terconfessional, através 
da consagração dessa ca-
racterística nos estatutos 
e pela total independência 
relativamente a estrutu-
ras religiosas. 

A Associação dos Esco-
teiros de Portugal é inter-
confessional, defende a 
pluralidade e promove a 
cooperação e o respeito 
inter-religioso, bem como 
a adesão voluntária a prin-
cípios espirituais.

E sim… É mesmo com 
“O"... Para quem não co-
nhece a AEP e a História 
do Escotismo em Portugal 
pode parecer estranho 
que se utilizem duas gra-
fias para uma palavra, que, 
a l é m  d e  h o m ó f o n a ,  é 
homónima. 

Afinal, qual delas está 
certa? Estão as duas. 

O Dicionário da Acade-
mia das Ciências de Lisboa 
r e c o n h e c e  a s  d u a s 
grafias.

Primeiro Grupo de 
Escoteiros do Concelho
INCLUSÃO. Paredes tem agora o primeiro grupo de esco-
teiros de todo o concelho e região do Vale de Sousa. EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação que, neste 

Cartório, em 29 de dezembro de 2021, exarada de fls. 78 a fls. 79 

verso, do livro de notas para Escrituras Diversas nº 199-A, foi lavra-

do um Instrumento Público declarativo para efeitos de inscrição 

matricial, na qual foi justificante:  

 SÉRVOLO PEREIRA DA SILVA, CF 143 773 607, divorcia-

do, natural da extinta freguesia de Castelões de Cepeda, concelho 

de Paredes, residente na Rampa do Irvão, nº 98, na freguesia de Lor-

delo, concelho de Paredes, titular do cartão de cidadão da República 

Portuguesa com o número de identificação civil 05977454 1 ZY9, 

válido até 20/07/2030.-----------------------------------------------------

---- Mais certifico que ele, nessa escritura, declarou o seguinte:  

---- Que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, do 

seguinte bem imóvel:

 Prédio rústico, composto terreno de cultura e ramada, com 

a área total de setecentos e oitenta e dois metros quadrados, sito na 

Rampa do Irvão, na freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, a 

confrontar de norte com caminho público, de sul com Carla Maria 

Carneiro Silva, nascente com Whitestar e de poente com Joaquim 

Moreira, omisso na matriz predial rústica da freguesia de Lordelo, 

concelho de Paredes.-------------------------------------------------------

---- Que o referido prédio lhe pertence, pois: -----------------------

---- O prédio foi adquirido por ele, primeiro outorgante, no esta-

do de solteiro, maior, no ano de mil novecentos e oitenta e cinco, em 

dia e mês que não consegue precisar, por compra verbal feita a Olin-

da Moreira Ascenção, viúva, residente que foi na freguesia de So-

brado, concelho de Valongo.-----------------------------------------------

 Que, posteriormente, foi casado com Ana Paula Lopes de 

Freitas Silva sob o regime da comunhão de adquiridos, de quem se 

divorciou, sendo este o seu atual estado civil, pelo que o bem imóvel 

acima referido constitui um bem próprio seu.--------------------------

 Que, desde então e sem qualquer interrupção, usa e frui do 

referido prédio, ocupando e cultivando o mesmo, tratando da sua 

limpeza, avivando as estremas, atos que pratica sem violência, sem 

interrupção, sem oposição e sem ocultação de quem quer que fosse, 

dele retirando todas as utilidades proporcionadas e praticando to-

dos os atos próprios dos verdadeiros proprietários, posse essa man-

tida e exercida sempre em seu próprio nome e interesse.-------------

----Que não é detentor de qualquer título formal que legitime o 

domínio do mesmo prédio, para obter a respetiva inscrição matricial 

no competente Serviço de Finanças, a fim de poder proceder poste-

riormente ao respetivo registo de aquisição na competente Conser-

vatória. -----------------------------------------------------------------------

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

PUB
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Concurso Presépios de Natal – LCDPA
O Lar e Centro de Dia Pa-

dre Américo organizou o 1.º 
Concurso - Presépio de Na-
tal Reciclado 2021. A inicia-

tiva pretendeu envolver os 
utentes na preparação do 

presépio de cada instituição 
participante, estimulando 

desta forma a criatividade e 
o conhecimento das tradi-
ções. O concurso contou 
com a participação de 17 
instituições dos concelhos 
de Penafiel, Paredes e Paços 
de Ferreira, que apresenta-
ram presépios de ímpar be-
leza e originalidade.

O regulamento atribuía 
prémio aos três presépios 
selecionados por um júri, e 
ainda o prémio Rede Social 
atribuído ao presépio com 
mais gostos obtidos na rede 
social: Facebook. Todos os 
participantes receberam 
uma lembrança e um certifi-
cado de participação.

O Júri do concurso ele-
geu para o 1.º prémio o pre-
sépio do Centro Sénior da 

Portela, para o 2.º prémio o 
presépio da Associação pa-
ra o Desenvolvimento da 
Figueira e a fechar o pódio, 
com o 3.º prémio, o presépio 
da Associação de Desenvol-
vimento de Rebordosa. 

O Prémio Rede Social foi 
ganho pela Associação para 
o Desenvolvimento de Rio 
d e  M o i n h o s  q u e  o b t eve 
1.300 gostos no Facebook.  

A Direção Técnica do Lar 
e Centro de Dia Padre Amé-
rico congratula as institui-
ções participantes e destaca 
a importância destas inicia-
tivas no período de pande-
mia que se vive e impede o 
contato e o convívio entre 
utentes e colaboradores das 
instituições.

Paredes e Vila Nova 
de Gaia – Arguidos  
por recetação  
de material furtado

O Comando Territorial do 
Porto, através do Núcleo de 
Investigação Criminal (NIC) 
de Penafiel, no dia 4 de janei-
ro, constituiu arguidos dois 
homens de 37 e 43 anos por 
recetação de material furta-
do, nos concelhos de Pare-
des e de Vila Nova de Gaia.

No âmbito de uma inves-
tigação por furto em interior 
de veículo, com recurso a 
quebra de vidro, no concelho 
da Trofa, resultando no furto 
de diverso material eletróni-
co relacionado com o diag-
nóstico de veículos automó-
veis, os militares da Guarda 

efetuaram diversas diligên-
cias policiais que culmina-
ram na identificação e locali-
zação dos suspeitos, que es-
tavam na posse do material 
furtado e que se encontrava 
à venda numa plataforma 
online.

No decorrer da ação foi 
apreendido o material furta-
do, que foi devolvido ao seu 
legítimo proprietário, bem 
como um telemóvel e 2 150 
euros em numerário.

Os suspeitos foram cons-
tituídos arguidos, e os factos 
foram remetidos ao Tribunal 
Judicial de Santo Tirso.

O 
Comando Ter-
ritorial do Por-
to, através do 

Posto Territorial de Lousa-
da, no dia 29 de dezembro 
de 2021 e no dia 3 de janei-
ro, apreendeu duas máqui-
nas de jogo ilegal, no con-
celho de Lousada.

No âmbito de ações de 
fiscalização em estabele-
cimentos de restauração e 
bebidas, no concelho de 
Lousada, os militares da 
G u a r d a  d e t e t a r a m  e 
apreenderam uma máqui-
na de jogo de fortuna ou 
azar e uma máquina de jo-
go ilegal, que estavam em 
funcionamento, em dois 
estabelecimentos 
distintos.

No primeiro caso, foi 
levantado um auto de con-
traordenação ao explora-
dor do estabelecimento, 
um homem de 27 anos de 
idade. No segundo caso, 
uma mulher de 21 anos, 
exploradora do estabele-
cimento, já com antece-
dentes criminais por ilíci-
tos da mesma natureza, foi 

constituída arguida por 
exploração de jogo ilegal.

Os fatos foram remeti-
dos ao Departamento de 
Investigação e Ação Penal 
(DIAP) de Lousada.

A GNR relembra que a 
dependência no jogo é re-
conhecido como uma pa-
tologia, sendo necessário 
estar alerta aos sinais que 
revelem a adição do joga-
d o r,  p o i s  é  c o m u m  q u e 
aqueles que sofrem desta 
perturbação ponham em 

risco o seu trabalho, con-
traiam grandes dívidas, 
acabando por inviabilizar 
a sua interação com a so-
ciedade e adotem um com-
portamento autodestruti-
vo. É por este motivo, fun-
d a m e n t a l ,  u m a 
fiscalização contínua e 
presente neste âmbito, de 
forma a sinalizar as pes-
soas com esta dependên-
cia, e punir quem utiliza e 
explora, de forma descon-
trolada e dissimulada, este 

tipo de equipamentos ou 
promove jogos de fortuna 
ou azar.

Apreensão de duas  
máquinas de jogo ilegal
ILEGALIDADE. Ação de fiscalização no concelho de Lousada levou a apreen-
sões de materiais ilegais.
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O 
editor e livreiro 
p a r e d e n s e  d a 
Caminho/LeYa 

irá ser homenageado pelos 
mais de 50 anos de dedica-
ção na promoção da literatu-
ra e cultura portuguesa.

Zeferino Antas de Sousa 
Coelho nasceu em 1945, na-
tural de Paredes é considera-
do pela Estoril Sol, promoto-
ra do prémio, que este “é 
considerado, desde há muito 
tempo, como um dos mais 
importantes nomes do cená-
rio editorial lusófono”. É li-
cenciado em Filosofia pela 
Universidade do Porto, ini-
ciou-se como editor em 
1969 e em 1977, fundou a 
Editorial Caminho.

A Estoril Sol afirma que o 
paredense “foi editor de Jo-
sé Saramago, desde o ro-
mance Levantado do Chão e 
todos os outros livros publi-
cados, até á sua morte, pelo 
Prémio Nobel da Literatura 
portuguesa” e de “oito ven-
cedores do Prémio Camões, 
o mais importante galardão 
da língua portuguesa”, parti-
cularmente os escritores 
José Saramago, José Cravei-
rinha, Sophia de Mello Brey-
ner, Luandino Vieira, Mia 
Couto, Germano Almeida e 
Paulina Chiziane, referiu o 
júri desta sétima edição do 
Prémio Vasco Graça Moura 
– Cidadania Cultural 2022. 
“Só por si, este conjunto de 
autores editados,  entre 
muitos mais,  demonstra 
bem a importância da inter-
venção cultural do premia-
do, em especial no tocante à 
difusão nacional e interna-
cional da literatura de língua 
portuguesa”.

O editor já recebeu a 
Medalha de Ouro do Muni-
cípio de Paredes, em 2014, 
pelos feitos alcançados ao 
longo da sua carreira.  Em 
2019,  Zeferino Coelho, 
também já foi condecorado, 
pelo Presidente da Repú-

Editor de Paredes distinguido  
com o Prémio Vasco Graça Moura  
– Cidadania Cultural 2022 
DISTINÇÃO. Editor paredense irá receber o galardão derivado à sua dedicação pela literatura e cultura portuguesa.

PRECISA-SE

Funcionário/a para  
empresa de  Mobiliário  
à 25 anos  no mercado

ENTRADA IMEDIATA

Contacto 966429335

blica, Marcelo Rebelo de 
Sousa, com a insígnia de 
Grande-Oficial da Ordem 
do Infante D. Henrique, 
“numa sessão de homena-
gem ao livro e à leitura”.

O Prémio Vasco Graça 
Moura foi instituído pela 
Estoril Sol para homena-
gear “um dos mais notáveis 
e versáteis protagonistas 
da vida cultural portugue-

sa”, Vasco Graça Moura. Es-
te prémio “visa distinguir 
um escritor, ensaísta, poe-
ta, jornalista, tradutor ou 
produtor cultural que ao 
longo da carreira – ou atra-

vés de uma intervenção 
inovadora e de excecional 
importância -, haja contri-
buído para dignificar e pro-
jetar no espaço público o 
setor a que pertença”.

O Júri que atribui o galar-
dão foi presidido por Gui-
lherme D´Oliveira Martins. 
A cerimónia de entrega do 
prémio será “anunciada 
oportunamente”.
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A 
criação e o regu-
lamento dos ser-
viços municipali-

zados de água e saneamen-
to (SMAS) marcou o debate 
na última Assembleia Muni-
cipal de Paredes.

A oposição aproveitou 
e levantou várias questões 
e temas ligados ao resgate 
e ao valor de indemniza-
ção previsto, ao que vai 
acontecer aos sub-siste-
mas de água do sul do Con-
celho, nas freguesias de 
Aguiar de Sousa, Recarei, 
Sobreira, Parada de Todeia 
e Gandra, pois a conces-
sionária, Be Water, levou o 
processo para tribunal.

O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, garantiu 
que já se está a preparar a 
passagem de pessoas e 
e q u i p a m e n t o s  p a ra  o s 
SMAS e que o serviço de 
água e saneamento “nunca 
será posto em causa”.

O Partido Social ista 
atribuiu culpas ao PSD e 
desafiou os eleitos do par-
tido a pedirem perdão por 
terem concessionado o 
serviço no passado.

Raquel Coelho, eleita do 
CDS-PP foi a primeira a in-
tervir. “É pública a nossa po-
sição sobre os SMAS e a 
forma como foi conduzido 
este processo”, deixou vá-
rias questões após a sua in-
tervenção. “Já informou as 
populações do sul do conce-
lho que passariam a inte-
grar os SMAS e o respetivo 
preço da água seria igual ao 
do restante concelho, o 
mesmo se refletindo nos 
custos da ligação ao sanea-
mento? e “consegue garan-
tir que o resgate vai ficar 
pelos 20 milhões, as contas 
que apresentou no passa-
do?”. A eleita referiu ainda 
que “Pelo conhecimento 
que tive do processo, o juiz 
não se pronunciou sobre a 
legalidade do resgate, visto 
que ainda não está demons-
trado o interesse público, a 

justificação apresentada 
pelo município para avan-
çar para o resgate. Esta in-
terpretação está correta? 
Pode garantir que a criação 
do SMAS é possível com a 
passagem do serviço, tendo 
em conta este último cons-
trangimento? É possível 
transferir um processo de 
tamanha complexidade até 
ao dia 1 de Janeiro?” ques-
tionou Raquel Coelho.

D e  s e g u i d a ,  C e c í l i a 
Mendes, da coligação “Jun-
tos por Paredes”, destacou 
preocupação e considerou 
que é “imprudente” esta 
criação do SMAS. “Da in-
formação pública conheci-
da, o processo judicial que 
permitiu ao executivo ini-
ciar e colocar a votação es-
ta proposta de municipali-
zação e criação dos servi-
ços municipalizados de 
água e saneamento ainda 
não está concluso. Trata-se 
de uma providência caute-
lar, portanto, dependente 
de uma decisão final”, lem-
brou a eleita. “Corre ainda 
no tribunal recurso inter-
posto pela empresa Be Wa-
ter na sequência da decisão 
do Tribunal Administrativo 
e Fiscal do Porto que se re-
porta a Outubro, pelo que, 
até que haja decisão final 
do referido processo, pare-
ce-nos extemporâneo e 
pouco cauteloso tomar de-
liberações que possam, no 
futuro, onerar a câmara 
municipal e, consequente-
mente, criar instabilidade 
na vida das populações 
bem como nos trabalhado-
res afetos”, defendeu a elei-
ta, mencionando que a pro-
posta é prematura. Gil Ma-
chado,  eleito pelo PSD 
questionou o executivo so-
bre “o que vai acontecer 
aos sub-sistemas de explo-
ração e fornecimento de 
águas existentes nas fre-
guesias de Gandra, Para de 
Todeia, Sobreira, Recarei e 
Aguiar de Sousa, sabendo 
que estes sub-sistemas são 

uma fonte de receita im-
portante para quem os ex-
plora, nomeadamente as 
Juntas de Freguesia de 
Gandra e Recarei, e que 
trazem a todos os consumi-
dores um custo de água in-
ferior àquele que é pago 
pelos que têm fornecimen-
to através da empresa de 
concessão e certamente 
q u e  v i rã o  a  t e r  c o m  o s 
SMAS”.

José Carlos Barbosa, 
presidente da Junta de Fre-
guesia de Beire interveio 
referindo que “era impor-
tante que os paredenses 
saibam que se vendeu a 
ideia de que havia uma em-
presa privada que ia instalar 
o saneamento e que, ao fim 
de uns anos, Paredes teria a 
rede instalada no concelho, 
o que não acontece. Há inú-
meros munícipes que não 
têm saneamento, a fregue-
sia de Beire não tem sanea-
mento”, relembrando a ata 
de aprovação da concessão. 
Referiu ainda que “Pensei 

que o PSD vinha pedir per-
dão aos paredenses. Dizer 
erramos, dizer criamos uma 
renda para as empresas pri-
vadas. Cerca de um milhão 
de euros ia diretamente pa-
ra a China sobre a forma de 

Assembleia Municipal de Par edes e as questões  
da criação dos SMAS, resgate e os sub-sistemas de água
POLÍTICA. Serviços municipalizados geraram debate na Assembleia Municipal de Paredes.

Canil em  
Aguiar de Sousa

Na Assembleia Munici-
pal, o Presidente da Câma-
ra de Paredes afirmou que 
está a ser estudada a cria-
ção de mais um espaço para 
funcionar como canil, em 
Aguiar e Sousa, para dar 
resposta ao problema de 
animais que ali existe.

Cecília Mendes, da coli-
gação “Juntos por Paredes” 
questionou “O centro de 
recolha de animais não tem 
capacidade de resposta pa-
ra as necessidades. A cons-
trução de um novo canil 
tarda.  Qual o motivo do 
atraso da construção? O 
novo canil responderá às 
necessidades do concelho? 
Porque não a criação de um 
novo no sul do concelho?”, a 
eleita   pediu ainda uma 
maior aposta e campanhas 
de adoção e esterilização 
no concelho.  O autarca, 
Alexandre Almeida tomou 
por resposta que “é canil e 
gatil. Convido-a a passar lá, 
a obra está na fase final dos 
arranjos exteriores” e “está 

a ser estudado mais um es-
paço em Aguiar de Sousa” 
que será apenas canil.

A autarquia avançou com 
a construção de um novo 
centro de recolha oficial de 
animais de companhia do 
Município de Paredes, cons-
trução de mais de 200 mil 
euros, a obra teve início em 
fevereiro e o prazo de exe-
cução era de 180 dias. Re-
lembramos que o centro de 
recolha existente não tinha 
capacidade de resposta. As 
instalações ficam na fregue-
sia de Cristelo, irão alojar 
em simultâneo 42 cães e 24 
gatos, a construção ficará 
próximo do antigo centro. 
“Para além das boxes dos 
animais, o espaço estará do-
tado ainda de estruturas de 
suporte que permitirão uma 
melhor resposta às necessi-
dades do concelho e dos ani-
mais alojados, nomeada-
mente, jaulas de isolamen-
to/quarentena e zonas de 
exercício exterior e passeio 
dos animais”.

Campanha de recolha de 
Árvores de Natal naturais

O município de Paredes 
tem agora um projeto com 
d u a s  a s s o c i a ç õ e s  p a r a 
transformação em compos-
to orgânico.

O lema desse projeto é 
“Façamos juntos um pre-
sente de Natal à natureza”, 
uma colaboração com a 
Green City Makers e a Ver-
de Associação.

As famílias do concelho 
poderão entregar a sua ár-
vore de Natal natural, sem 

ornamentos e sem vaso em 
três pontos de recolha: no 
Ecocentro de Paredes (Rua 
D. Gabriel), Ecocentro de 
Cristelo (Rua do Seixo, 65) e 
Ecocentro de Lordelo (Rua 
São Saturnino, 1225), nos 
horários: 9.30h às 12h e das 
14h às 17h 30.

O município de Paredes 
vai promover esta campa-
nha de recolha de árvores 
de natal naturais entre o dia 
10 ao dia 16 de janeiro. 
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Assembleia Municipal de Par edes e as questões  
da criação dos SMAS, resgate e os sub-sistemas de água
POLÍTICA. Serviços municipalizados geraram debate na Assembleia Municipal de Paredes.

Mais um terreno para  
a construção do futuro 
Parque Urbano de Baltar 

Concerto de Reis 
pela Paredes Big Band

Executivo visita 
corporações  
do Concelho de Paredes

Realizou-se, na passada 
quinta-feira, dia 30, a for-
malização da escritura da 
aquisição de um terreno 
destinado à construção do 
futuro Parque Urbano de 
Baltar, assinado pelo Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes, Alexandre Al-
meida, e pela proprietária, 

Maria da Conceição dos 
Santos Coelho, nos Paços 
do Concelho. O terreno de 
1300 metros quadrados 
trata-se de uma zona contí-
gua aos dois terrenos já ad-
quiridos pela autarquia pa-
ra o mesmo efeito. O Par-
que Urbano de Baltar terá 
uma área de 1,5 hectares.

O Concerto de Reis tem 
nova data. De acordo com as 
novas medidas de contenção 
apresentadas pelo Governo, 
o concerto de Reis sofreu al-
teração de data, pelo que o 
mesmo será no dia 15 de ja-

neiro, pelas 21h00, na Casa 
da Cultura de Paredes. A di-
vulgação dos vencedores das 
Montras de Natal e do Sor-
teio de Rifas "Espalhar Magia 
por Paredes", será realizada 
durante o concerto.

Na manhã do dia 24 de 
dezembro, o Presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des, Alexandre Almeida, 
acompanhado pelos seus 
vereadores desejaram um 
Feliz Natal e um Bom Ano 
Novo a todos os pareden-
ses, através das redes so-
ciais. O executivo municipal 

para assinalar esta época 
festiva, visitou as cinco cor-
porações de Bombeiros Vo-
luntários do concelho e as 
duas Cruz Vermelhas como 
forma de agradecimento 
por todo o empenho, traba-
lho e dedicação, durante a 
pandemia da covid-19, em 
prol da população.

rendas, quando esse dinhei-
ro poderia ter sido investido 
nas nossas freguesias. É isso 
que esperava que o PSD fi-
zesse, pedissem desculpa 
aos paredenses que não têm 
água e saneamento”. 

Inácio Costa,  social-
-democrata questionou a 
questão em Gandra.  “A 
água de Gandra vai ficar 
absorvida.  Queria per-
guntar ao senhor presi-
dente se vai haver alguma 

exceção ou não, porque 
Gandra trabalhou muito 
para ter a água”.

José Alberto Sousa, so-
cialista relembrou que es-
teve presente na reunião 
de Câmara em que foi to-
mada a decisão e votou 
contra “a venda da água e 
saneamento a uma empre-
sa privada”. “Finalmente o 
município tirou o garrote 
que o PSD impôs ao conce-
lho”, dizendo que condicio-
nou o desenvolvimento do 
mesmo por 20 anos. De-
fendeu ainda que “o PSD 
entregou-nos a câmara 
muito endividada, mas a 
coisa mais grave que fez 
foi efetivamente a venda 
da água e do saneamento”.

José Alberto Sousa afir-
mou ainda que “ o PSD es-
quece-se que é o culpado 
pela fraca qualidade de vida 
no concelho. Deviam agra-
decer ao PS por estar a criar 
condições para promover o 
desenvolvimento. Os pare-
denses até têm vergonha 
porque somos dos quatro 
ou cinco concelhos do país 
mais atrasados em termos 
de abastecimento de água e 
saneamento”.

O presidente da Câmara 
Municipal, Alexandre Al-
meida explicou “tínhamos 
de constituir os SMAS, defi-
nir um organigrama para, 
depois, nas negociações 
que estamos a fazer com a 
empresa, ao recebermos o 
pessoal e todo o equipa-
mento, distribuímos esse 
pessoal pelos vários depar-
tamentos que irão ser cria-
dos e organizarmos toda a 
estrutura da empresa”, jus-
tificando que isto só não 
avançou antes porque a Be 
Water tinha interposto uma 
providência cautelar.

Em novembro a provi-
dência não teve provimen-
to, apesar de haver um re-
curso da concessionária, a 
autarquia continuou com o 
processo. “Estamos dispo-
níveis para iniciar já no dia 

2 de janeiro,  mas como 
houve a providência caute-
lar até novembro, a empre-
sa só se disponibilizou para 
tratar da passagem a partir 
dessa data, e são processos 
que envolvem alguma de-
mora. É preciso analisar os 
funcionários, todos os seus 
escalões remuneratórios, 
enquadrá-los nos SMAS, 
analisar os ativos líquidos 
pelos quais estamos a pa-
gar o valor do resgate e que 
terão de ser enquadrados 
no SMAS”, esclareceu o 
autarca.

Alexandre Almeida ga-
rantiu que o município até ao 
momento pagou “zero” ju-
ros. Só iremos pagar juros a 
partir do momento em que 
colocamos os 21 milhões de 
euros à disposição da em-
presa. Só quando este pro-
cesso do SMAS estiver con-
cluído e quando tiver passa-
do tudo para a câmara é que 
nessa altura será feito o de-
pósito desse valor e a partir 
daí é que inicia a contagem 
dos juros”, respondendo à 
questão do CDS-PP.

O autarca tirou as dúvi-
das quanto aos sub-siste-
mas, “com o resgate a câ-
mara recupera o serviço e 
poderá fazer a delegação 
dessa competência quer 
nas cooperativas quer nas 
juntas de freguesias”. “Não 
h ave rá  a  s u b t ra ç ã o  d e 
qualquer tipo de serviço 
quer às juntas de freguesia 
quer às cooperativas. Se-
remos parceiros de inves-
timento para melhorar o 
serviço”, afirmou.

O presidente da autar-
quia disse que só avança-
ram com o resgate porque 
estavam “mal servidos” e 
existiam obstáculos para o 
desenvolvimento do terri-
tório e que agora, que es-
tão a avançar com investi-
mentos, estão atentos aos 
fundos que possam ser 
aproveitados no Portugal 
2030 e Plano de Recupe-
ração e Resiliência.
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A Federação Portuguesa de Futebol pu-
blicou esta semana a lista dos 250 clubes 
com mais praticantes federados, na época 
2021/2022.

São ao todo 181 495 praticantes, entre 
futebol e futsal (masculino e feminino). Refe-
re a FPF que este “número apresenta-se em 
linha com os dados obtidos no período ho-
mólogo em ano de pré-pandemia”.

Benfica (741), Leixões (729), Sporting 
(698), Os Belenenses (595) e Marítimo (552) 
são o top 5 dos clubes portugueses, sendo 
que o FC Porto vem apenas no 72º lugar da 
lista (305 inscritos) porque a Dragon Force 
(camadas jovens dos dragões) é considerado 
outro clube (que está no 169º lugar com 222 
inscritos).

Logo de seguida, vêm o Estoril (6º, 506), 
Barreirense (7º, 504), Famalicão (8º, 492) , SC 
Braga (9º, 492) e Padroense (10º, 474).

Do distrito do Porto seguem-se Salguei-
ros (463), Rio Ave (428) e Paços de Ferreira 
(424) no top 15.

Da região, aparecem na lista Penafiel 
(367), Freamunde (337), Paredes (293), 
Amarante (283), Lousada (237), Felgueiras 
(209), Aparecida (207), Aliados Lordelo 
(200), Nun’Álvares (199) e Rans (191).

O último desta lista de 250 clubes tem 
189 inscritos.

A FPF tem-se batido nos últimos tempos 
para o aumento do número de praticantes 
federados. A ideia é boa, mas importa perce-
ber o contexto dos clubes. Provavelmente a 
capacidade de ter mais inscrições reflecte o 
melhor serviço prestado no futebol de for-
mação, assim como as instalações desporti-
vas ao seu dispor.

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

SOBRE FUTEBOL

Mais de 180 mil 
federados na FPF

S
egundo o piloto de 
Meinedo “ na reali-
dade foi uma boa 

época, que de fácil nada te-
ve, com provas duras, muita 
disputa em pista, sem qual-
quer tipo de margem para 
erro, e ao mínimo descuido 
era para ficar fora de pista e 
mesmo  fora de  prova. De-
pois houve provas em que as 
condições atmosféricas não 
foram as mais favoráveis. A 
juntar a isto, há também a 
atitude desportiva por parte 
de alguns adversários, que 
acham  que as corridas de 
automóveis são corridas de 
carrinhos de choque, pois 
toques intencionais  ou não 
foi uma fartura no meu Hon-
da Civic, que terminou o 
Campeonato cheio de mos-
sas, e amolgadelas, a tal pon-
to que o nosso chapeiro e 
pintor tiveram ali que fazer 
neste período de defeso. Fo-
ra isso, o balanço é positivo, 
fui o vencedor da categoria  
L 99, não foi possível atingir 
o mesmo resultado entre os 
1600, mas mesmo assim já 
foi muito bom, pois terminei 
na segunda posição dessa 

categoria”, disse-nos Sérgio 
Pinto.

 
PROJECTO 
PARA 2022
 Estando ainda numa fa-

se de contato com os patro-
cinadores, para 2002, Sér-
gio Pinto irá usar o mesmo 
carro como nos confirmou 
“é verdade vou continuar a 
utilizar o mesmo carro de 
2021, só que irá sofrer mais 
evoluções para se tornar 

ainda mais competitivo. Os 
objetivos para 2022, pas-
sam como é lógico pela ob-
tenção dos títulos nas duas 
categorias, esperemos que 
corra tudo bem. Tal como 
disse estamos em contactos 
com os nossos patrocinado-
res habituais, no entanto 
posso confirmar que já te-
mos mais dois novos patro-
cinadores que a seu tempo 
serão anunciados. Outra 
das novidades, é que muito 

em breve vamos passar a 
ter o nosso próprio carro de 
assistência, pois até ao mo-
mento isso era feito com um 
carro da minha empresa de 
assistência aos clientes.  A 
partir de março a equipa 
passa a dispor dum furgão 
de assistência feito só para 
as nossas deslocações por 
todo o país. De resto vamos 
lá ver se conseguimos atin-
gir os objetivos”, conclui 
Sérgio Pinto.

Sérgio Pinto alcança objetivos 
no Campeonato Portugal 
Legend´s 2021
RALI. O piloto ao volante do seu Honda Civic do Team Honda 99, conseguiu al-
cançar todos os objetivos pretendidos, pois acabou por ser o brilhante vence-
dor das categoria  L 99, e segundo classificado na categoria dos 1600.

Ficha elétrica estraga prova de Alfredo Moreira  
no Rali de Vila Nova de Cerveira 

Tudo se conjugava para 
que a dupla Alfredo Morei-
ra/Cláudia Coelho tivessem 
um bom  rali, só que logo na 
1ª classificativa, a dupla do 
Fiat Uno da Baby g, acabaria 
por ter de parar de forma 
repentina, na qual o seu pi-
loto nunca baixou braços, e 
acabaria por resolver no lo-
cal o problema elétrico, que 
passava por uma ficha que 
se tinha desligado, e que as-
sim impedia a continuação 
em prova. Embora atrasa-
do, Alfredo Moreira, reto-

ma a prova, e nessa altura os 
objetivos passam  a ser ou-
tros como nos disse no fim 
da 1ª ronda “como perdi al-
gum tempo, para arranjar o 
problema da ficha elétrica 
solta,  agora já não posso 
fazer nada, nem aspirar aos 
lugares da frente, por isso 
vou divertir-me”. Assim o 
fez, a dupla Alfredo Morei-
ra/Claúdia Coelho estavam 
a andar muito bem e sem-
pre muito rápidos.  No final, 
antes de colocar o Fiat Uno 
no parque fechado, Alfredo 

Moreira falou-nos da prova 
dizendo “ aquela ficha elé-
trica veio estragar tudo. 
D e p o i s  d e m o r e i  a l g u m 
tempo a dar com aquilo, e 
fruto disso já não havia na-
da a fazer, a partir dai foi 
lutar para terminar com a 
melhor classificação possí-
vel, onde andei depressa, 
num rali que gostei muito, 
quero deixar aqui os meus 
parabéns ao Cami Motors-
port, pois isto “foi obra” 
montar um rali destes em 
três semanas. O rali estava 

bem montado, não se  per-
dia tempo nas ligações, gos-
tei muito dos troços, aquilo 
sim é que foi um rali, aliás 
até acrescento, que outras 
organizações deviam olhar 
para esta prova do Cami, 
muito bom”, concluiu Alfre-
do Moreira.

A  d u p l a  d o  F i a t  U n o 
constituída por Alfredo 
Moreira / Claúdia Coelho 
terminaram na 29ª posição 
em termos de classificação 
geral, e na décima posição 
em termos de categoria X1.
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A 
Destino Viagem 
chegou a Pare-
des no dia 28 de 

dezembro de 2019 com a 
abertura do espaço físico, 
que marca pela diferença, 
inovação e o sentido de 
proximidade para com os 
clientes.

Virgínia Faria, natural 
de Paredes, com formação 
e experiência na área do 
Turismo, em 2019 deu um 
novo rumo à sua vida pro-
fissional, surgiu a oportu-
nidade e apaixonada pela 
área envergou por este 
caminho. 

Diana Nogueira, natu-
ral de Penafiel, é licencia-
da em Psicologia,  mas o 
i n t e r es s e  pe l o  s e t o r  d o 
Turismo levou-a a aceitar 
o convite da sua sócia, pois 
esta área sempre a cativou 
e  f e z  v á r i a s  f o r m a ç õ e s 
neste ramo.

Destino Viagem, a es-
colha do nome surgiu atra-
vés das iniciais dos nomes 
das sócias, Diana e Virgí-
n i a .  O  l o g o t i p o  r e m e t e 
também para as iniciais 
das empreendedoras.  O 
lema da Destino Viagem é 
“Transforme os seus so-
n h o s  n u m  D e s t i n o ,  n ó s 
tratamos da Viagem”. As 
sócias tornaram-se mu-
lheres empreendedoras e 
dinâmicas, destacando-se 
pela sua personalidade e 
resiliência.

A Destino Viagem era 
um sonho das duas! Avan-
çaram para um novo capí-
t u l o ,  e m  d e z e m b r o  d e 
2 0 1 9  a b r i r a m  a  l o j a , 
cheias de objetivos e so-
nhos. O dia 13 de março, 
sexta-feira, foi uma data 
que as marcou pois fecha-
ra m  a s  p o r t a s ,  d ev i d o  à 
pandemia. Foram para ca-
sa,  mas sempre a traba-
lhar, o teletrabalho preva-
leceu, mal surgiu a oportu-
nidade de reabrir a loja, 
a b r i r a m  n o v a m e n t e  a s 
portas do sonho e a con-

fiança dos clientes fizeram 
surgir reservas e vendas a 
nível nacional.

“As pessoas devem pro-
curar a nossa agência, por-
que nós temos sempre in-
formações atualizadas e 
nos dias que correm, com 
esta evolução da pande-
mia, é muito importante 
investir e viajar em segu-
rança e a forma mais efi-
caz de o fazer é através da 
Destino Viagem”.

A resiliência é a palavra 
que carateriza estas jo-
v e n s  e m p r e e n d e d o ra s , 
nunca desistiram e conse-
guiram manterem-se vivas 
no negócio,  procuraram 
sempre estratégias e for-
mas de associarem outro 

tipo de negócio à agência, 
são então checkpoint da 
ups, são ponto de entrega 
e recolha de encomendas, 
g e ra n d o  m ov i m e n t o  n a 
loja.

O principal objetivo é 
e m p r e e n d e r  n a  á r e a  d o 

Tu r i s m o ,  t e n t a m  q u e  o 
atendimento seja centra-
do no cliente,  estabele-
cendo uma relação com o 
mesmo, são reconhecidas 
pelo interesse, proximida-
de e conhecimento, para 
entenderem quais são as 

melhores escolhas e reco-
mendações. Encontram-
-se a trabalhar 24/7, sem-
pre com o telefone pre-
s e n t e ,  p o i s  a t r a v é s  d o 
mesmo conseguem ajudar 
em qualquer questão ou 
circunstância, principal-
m e n t e  n a  s i t u a ç ã o  d a 
Covid-19. 

Devido às alterações 
que ocorrem no mundo do 
turismo, Virgínia e Diana 
investem muito na forma-
ção, estão sempre a traba-
lhar mas sempre que po-
dem, fazem formações, e 
t a m b é m  v i a g e n s  d e  c o -
nhecimento, estabelecem 
um objetivo e uma vez por 
ano fazem uma viagem de 
c o n h e c i m e n t o .  A s  e m -
preendedoras participam 
em formações, workshops 
e convenções, onde conse-
guem estabelecer conta-
tos com diversos fornece-
dores e agências, que tam-
bém conseguem adquirir e 
t r o c a r  i d e i a s .  A  ú l t i m a 
convenção em que partici-
param realizou-se em no-
vembro, em Espanha, a III 
Convenção Ibérica.

E m  2 0 2 0 ,  n o  a n o  d a 
“crise” agarraram a opor-
tunidade de um projeto 
que diferenciasse a Desti-
n o  V i a g e m  d a s  o u t r a s 
agências de viagem, come-
çaram a organizar festas 
de aniversário e despedi-
das de solteiro de grupos 
p r i v a d o s  a o  a r  l i v r e  n o 
Douro, em parceria com os 
fornecedores. Houve mui-

ta procura por ser ativida-
des ao ar  l ivre e  com os 
devidos cuidados, sendo 
pioneiras deste serviço 
nesta região, foram conta-
tadas por outras agências 
para fornecerem informa-
ções e se poderiam vender 
o produto.

A Destino Viagem tem 
um mercado direcionado 
para noivos (lua de mel) e 
famílias. É uma das agên-
cias de viagem que usufrui 
de um seguro “SafeTrip 
Covid Protection”, que é 
u m  s e g u r o  d i r e c i o n a d o 
para o cliente, se o mesmo 
testar positivo, a viagem é 
reembolsada na totalida-
de na impossibilidade de 
viajar e a nível de assistên-
cia no destino,  há corte 
nas despesas da quarente-
na obrigatória.

Deixamos o convite pa-
ra visitar o espaço – um 
local seguro, com pessoas 
fantásticas e super simpá-
ticas. Fica no centro de Pa-
redes, na Av. Dr. Francisco 
Sá Carneiro 135,  4580-
104 Paredes. Para este no-
vo ano, a Destino Viagem 
promete ter novos proje-
t o s  e  v á r i o s  t r u q u e s  n a 
manga, siga no Facebook e 
no Instagram: destinovia-
gem.dv. Para marcações 
o u  q u a l q u e r  e s c l a r e c i -
mento de dúvida, pode es-
tabelecer contato tele-
fónico através do número 
912308167, ou através do 
e-mail geral@destinovia-
gem.pt.

Destino Viagem em Paredes celebrou  
o seu segundo aniversário
EMPREENDEDORISMO. No centro de Paredes, no dia 28 de dezembro de 2021 celebrou-se o segundo aniversário da 
Destino Viagem, agência de viagens, fundada pelas empreendedoras Virgínia Faria e Diana Nogueira.
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Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €

FAUSTINO 
 SOUSA

O 
C e n t r o  Pa r o -
quial de Baltar 
serve a comuni-

dade onde está inserido nos 
serviços de: Creche, Jardim 
Infantil, ATL/Centro de Es-
tudos, Centro de Dia, SAD e 
Gabinete RSI.

Fundado em 1957, a ins-
tituição passou por várias 
transformações e ao longo 
do tempo foi sendo dirigida 
por um grupo restrito de 
pessoas que sempre tive-
ram grande influência no 
dia a dia da instituição que é 
dirigida pela Paróquia de 
Baltar. Em 2020 chegou o 
Pároco José Coelho que é 
um padre jovem, dinâmico e 
pouco sujeito a influências. 
O pároco resolveu cortar 

com o passado e  decidiu 
abrir a instituição a outras 
pessoas que tragam novas 
ideias e uma lufada de ar 
fresco. Assim saíram da di-
reção anterior figuras que 
há muitos anos tinham um 
papel decisivo na vida do 
centro. Entram agora novos 
vultos que trazem novas 
ideias e novas energias pa-
ra continuar a desenvolver 
um trabalho que se iniciou 
nos anos 50.

    BALTAR

Centro Social e Paroquial de Baltar tem nova direção

Na Vila de Baltar exis-
tem muitos cães que fo-
ram abandonados e que 
circulam em grupo. Quan-
do cai a noite e mesmo du-
rante o dia os cães atacam 
pessoas que fazem as suas 
caminhadas, originando 
medo e tensão. Já existem 
relatos de pessoas que fo-
ra m  a t a c a d a s  m a s  q u e 

conseguiram fugir. No en-
tanto já foram mortas vá-
rias ovelhas em diferentes 
herdades e na passada se-
m a n a u m a he r d a d e f o i 
atacada e foram mortas 
várias galinhas, tendo ou-
tros animais sido ataca-
dos. Em 2020 a Junta de 
Freguesia assumiu os cus-
tos do tratamento de vá-

rios animais numa herda-
de. No entanto, a Junta de 
Freguesia não pode assu-
mir os custos dos diferen-
tes ataques em todas as 
herdades. Esta é uma si-
tuação que urge ser resol-
vida, não devendo os cães 
ser abatidos, mas serem 
recolhidos para o canil 
municipal.

O futuro parque de 
Baltar vai ficar situado 
junto ao cemitério de 
Baltar e junto à Ponte 
da Pedra. No passado 
dia 30 de Dezembro foi 
efetuada a escritura 
para a  anexação de 

uma terceira parcela 
com cerca de 1300 me-
tros quadrados. A es-
critura foi assinada 
pelo Presidente da Câ-
mara Municipal de Pa-
redes, Alexandre Al-
meida e pela proprie-

tária do terreno Maria 
da Conceição Coelho. 
O Parque terá cerca de 
15000 metros quadra-
dos e será construído 
no local anteriormente 
referido, ao longo da 
Ribeira de Baltar.

Cães atacam pessoas e animais

Aquisição de terreno para  
o futuro  Parque Urbano de Baltar

Na rua de Ramos locali-
za-se o  presépio Aldeia Na-
tal de Baltar, também co-
nhecido pelo presépio do 
Augusto, que é uma  atra-
ção para muitos baltaren-
ses  Augusto Ferreira é uma 
baltarense apaixonado pela 
sua terra e pelas suas tradi-
ções. Todos os anos cons-
trói o único presépio ao ar 
livre que existe no concelho 
e este ano contou com a 
ajuda do neto que promete 
seguir as pisadas. Em 2021 
o presépio do Augusto teve 
uma grande divulgação na 
comunicação social e nas 
redes sociais, pelo que mui-
tas famílias se deslocaram à 
Vila de Baltar para visitar a 
sua criação que é um traba-
lho altamente  minucioso, 
feito pelo próprio e  que 
conta com o apoio dos fi-
lhos na instalação elétrica e 

da sua esposa na recolha do 
musgo. Nesse sentido o bal-
tarense Augusto Ferreira, 
merece ser devidamente 
realçado, pois contribui 
efetivamente para a manu-

tenção das tradições cultu-
rais e é um homem simples 
que com o gosto que tem 
pela terra onde nasceu, traz 
muita gente a Baltar para 
visitar o seu presépio. 

Augusto Ferreira fez deslocar  
muitas famílias à Vila de Baltar
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Decorreram, a 11 de De-
zembro de 2021, as eleições 
para os Órgãos Socais da As-
sociação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa.  A única lista apre-
sentada venceu e continuará a 

dirigir a Associação por um 
mandato de 3 anos (2022-
2024). Assembleia Geral – 
Presidente José Sousa; Vice-
-Presidente – Custódio Cor-
reia; 1º. Secretário – José 
Pinto; 1º. Suplente – João Bar-

bosa; 2º. Suplente – Fernando 
Campos. Direção - Presiden-
te Abel Moreira; Vice-Presi-
dente – João Santos; 1º. Secre-
tário – Manuel Moreira; Se-
c r e t á r i o  A d j u n t o  –  A n a 
Freitas; Tesoureiro – Ana Tei-

xeira; 1º. Vogal – Abel Santos;  
2º. Vogal – Ana Freire; 1º. Su-
plente – Carlos Rocha; 2º. Su-
plente – Fernando Ferreira; 3º. 
Suplente – Manuel Rios.

Conselho Fiscal - Presi-
dente José Moreira; Vice-Pre-

sidente – Maximino Barbosa; 
Secretário relator – Manuel 
Dias; 1º. Suplente – Jaime Bar-
bosa; 2º. Suplente – Albino 
Santos. Decorreu no passado 
dia 1 de Janeiro, a cerimónia 
de tomada de posse da dire-

ção dos Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa para o trié-
nio 2022-2024. Pelo segundo 
mandato consecutivo, Abel 
Moreira tomou posse da Dire-
ção desta Associação como 
Presidente.

Eleições na Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Rebordosa

N
o passado dia 26 
de dezembro, a 
USF São Miguel 

Arcanjo completou 10 anos 
de existência.
Esta unidade do (ACeS) Tâ-
mega II – Vale do Sousa, se-
diada em Rebordosa, com 
uma equipa formada por 6 
médicos, 6 enfermeiros e 4 
secretários clínicos, para 
a l é m  d e  i n t e r n o s  e m 
formação.
A equipa de saúde coordena-
da pela Dra. Patrícia Fernan-
des, juntou nesta comemo-
ração poucos membros, de-
v i d o  a o  m o m e n t o 
pandémico que se vive, ajus-
taram o momento festivo às 
diretivas da DGS. 
O Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, acompa-
nhado do Vice-Presidente, 
Elias Barros, e do Vereador 

da Saúde, Paulo Silva, estive-
ram presentes na celebração 
do 10º aniversário da Unida-
de de Saúde Familiar São Mi-
guel Arcanjo, no Centro de 
Saúde de Rebordosa. 
Os membros do executivo 
municipal felicitaram a coor-
denadora da USF pelo exce-
lente trabalho desenvolvido 
em prol dos utentes da insti-

tuição, que completou os 10 
anos de existência.
Na celebração também esti-
veram presentes, em repre-
sentação do Agrupamento 
de Centros de Saúde (ACeS) 
Tâmega II – Vale do Sousa 
Sul, o Diretor, Fernando Ma-
lheiro, a enfermeira, Iolanda 
Couto, e a Presidente da 
Junta de Freguesia de Re-

bordosa, Salomé Santos, e o 
seu executivo. Marcaram 
presença membros das vá-
rias Associações e Institui-
ções da freguesia, tais como 
os Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa, a Cooperativa 
Eletrificação de Rebordosa, 
A Celer, a Associação para o 
Desenvolvimento de Rebor-
dosa, o Moto Clube de Re-

b o r d o s a  e  a  T u n a  d e 
Rebordosa.
Partindo do exemplo da USF 
São Miguel Arcanjo, que par-
tilhou a sua realidade com os 
utentes utilizando as várias 
ferramentas digitais, convic-
tos de que é importante que 
os atores locais tenham tam-
bém conhecimento das difi-
culdades sentidas, algumas 
comuns a todas as unidades, 
como os sistemas de infor-
mação, a aplicação dos in-
centivos institucionais. Refi-
ra-se que estas dificuldades 
são externas à unidade.

Com o olhar no futuro, esta 
equipa já aponta soluções 
para melhorar o seu desem-
penho com benefícios claros 
para os seus utentes, assim 
como soluções válidas que 
permitam, melhorar a efi-
ciência e os cuidados presta-
dos. Também foi anunciado 
uma parceria entre a Junta 
de Freguesia e a USF- São 
Miguel Arcanjo de forma a 
assegurar o transporte de 
utentes idosos e com mobili-
dade reduzida para as con-
sultas e tratamentos a partir 
de janeiro de 2022.

    REBORDOSA

10º aniversário da Unidade de Saúde Familiar  
São Miguel Arcanjo, Rebordosa

PAULO
PINHEIRO
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Estatuto Editorial

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

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

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

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, as-
segurando a dignidade das pessoas e das 
instituições e a sua privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Pensaments aparentemente 
pouco natalicias

A 
palavra resiliência entrou no 
dicionário mediático das pala-
vras permitidas ou "normali-

zadas", das que não arranham ou agri-
dem ouvidos sensíveis. A palavra resi-
liência aproxima-nos mais da palavra 
submissão ou destino ou fado. Falás-
semos mais de resistência (essa sim, 
perigosa!) e de resistentes e soariam 
cedo as campainhas de alarme no chão 
do conformismo. Com o pretexto na 
pandemia, também a palavra resiliên-
cia tornou-se de utilização … viral. E 
como viral a latência para a doença não 
é grave. 
Há outras palavras igualmente “pa-
dronizadas” e assimiladas que respon-
dem a necessidade de criar um tempo 
idílico de bondade e de harmonia. A 
palavra colaborador, genericamente 
utilizada no universo das ciências so-
ciais e do trabalho, veio substituir a 
mais prosaica palavra funcionário ou a 
tradicional palavra trabalhador. Pro-
fessor universitário, que seja profes-
sor com ambição, de tendência para 
“externalizar” a sabedoria a patrão que 
seja ou pareça empregador, utiliza-a 
frequentemente. Na palavra colabora-
dor está contida a mensagem da parti-
cipação no interesse comum, da parti-
lha de responsabilidade, mas não, cla-
ro, dos rendimentos. 
Uma palavra (aliás, dupla palavra) 
igualmente “adulterada” é comunida-
de internacional. Empregue usual-
mente por letrados especialistas, ela 
quer dizer de facto: países com in-
fluência internacional e com poder de 
tomar decisões globais. Não se vá pen-
sar que Timor, ou a Mauritânia, ou a 
Suíça é comunidade internacional! 
Não. Comunidade internacional é uma 
palavra que traduz um estatuto alinha-
dinho pelos interesses de grandes po-
deres, nomeadamente dos chamados 
G7, que como se sabe é G1+6. Um 
exemplo: o bloqueio a Cuba é todos os 
anos aprovado pela “nova” comunida-
de internacional dos EUA, de Israel, da 
Ucrânia e das Ilhas Palau. 
Uma outra dupla-palavra com recente 
nuance é liberdade de expressão. 
Quando pensavam alguns ingénuos 
que era a propagação de informação 

verdadeira e de interesse público, eis 
que nos explicam que isso é crime, ter-
rorismo informativo, quando é incon-
veniente. Veja-se o caso do Assanje.
Por liberdade de expressão é preso, e 
extraditado. Liberdade de expressão é 
relativo aos uigures chineses a pôr 
bombas na Síria. 
 A supressão de vocábulos é todavia 
mais penosa. A palavra humanismo 
desapareceu da grande informação 
europeia. Pas de humanisme, dizem os 
franceses. No humanism, dizem os in-
gleses. Por indicação de Macron e 
Johnson, em Calais, nas margens do 
canal da Mancha, há órfãos do huma-
nismo civilizacional europeu que são 
tardiamente informados à chuva e ao 
frio da desaparição vocabular. Tal co-
mo no Mediterrâneo, por onde se 
afundam a esperança e os direitos hu-
m a n o s  e s s e n c i a i s ,  e m  v a g a s 
sucessivas. 
Uma outra palavra que derivou na sua 
designação semântica foi a palavra 
Muro. Antigamente significava sepa-
ração, exclusão, egoísmo, autoritaris-
mo. Atualmente tendo em conta os 
milhares de quilómetros construídos e 
em construção, significa soberania, 
segurança, liberdade interna.
A mais recente palavra a exigir estudo 
mais aprofundado é igualmente de du-
pla e criativa composição: centro prag-
mático. Confesso que não sendo mari-
nheiro ou apreciador de atividades 
náuticas nunca me tinha apercebido 
de uma orientação espacial tão origi-
nal. O centro pragmático. Não sei se é 
cálculo de sextante ou de navegação à 
Costa. Mas que já anda muita gente a 
procurar as virtualidades do centro 
pragmático, la isso andam.

O
uvi, mas não queria acreditar no que 
não ouvi.
O supérfluo e o excessivo, o adorno, os 

refinamentos, a banalidade, a vulgaridade, a 
minúcia, a meticulosidade. São tantos os modos 
para indicar, caracterizar ou classificar negativa-
mente as formas de linguagem ou os tipos de dis-
curso, sejam públicos ou sejam privados.. A retó-
rica apresenta modelos para um estilo "adequa-
do", a moral, normas para a "adequação" do 
comportamento. A atenção à linguagem pode 
ser vista seja em relação à boa ordem do discur-
so. O discurso "vazio" é um discurso não perti-
nente, considerado na sua própria inconsistên-
cia. É curioso que a prosa possa chamar-se "dis-
curso nu", e que o vocabulário do ornamento 
possa ser relacionado ao vestir-se, ou em geral ao 
cobrir o corpo. Usar a prosa para exaltar os feitos 
passados pode ser expresso como "ornar com 
um discurso nu" (Platão, Menexeno, 239b-c), o 
que indica imediatamente o caráter secundário 

da tarefa.  De qual discurso deve-se sentir vergo-
nha? A pergunta pode ser invertida: qual o dis-
curso sujeito à irrisão? 
É, portanto, necessário "interiorizar" a vergo-
nha, ou seja, torná-la independente de qual-
quer aparição pública. 
Não a nudez do discurso, mas o seu esvazia-
mento. Falar sem dizer nada. Disto é preciso 
envergonhar-se. Estes referem-se à vergonha 
de uma atividade que não honra as práticas co-
muns, públicas. 
Atualmente é muito comum ouvirmos enun-
ciados políticos que supostamente visam 
atender às necessidades do povo de um modo 
geral, assim entendemos que a competência 
linguística é capital simbólico no campo da po-
lítica e um fator preponderante na manuten-
ção do poder dos profissionais desta área. Ao 
utilizar a língua oficial o orador busca o reco-
nhecimento e a valorização das suas falas.
A competência linguística pode inserir o indiví-
duo num campo, e pode mantê-lo na sua posi-
ção legítima. Falar não é apenas comunicar algo 
e sim produzir sentidos, produzir identidades, 
imagens, experiências. Logo o discurso político, 
sofre imposições internas e externas. O orador 
tem que levar em consideração os seus correli-
gionários políticos e também agradar ao povo. 
Os discursos oficiais e os discursos informais de 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Discurso VAZIO de Ano Novo

A
ntes de mais, Um Bom ano a todos os 
leitores e a todos os Paredenses!
Escrever sobre a pandemia que não 

sai daí e sobre as eleições que estão à porta é 
escrever sobre as coisas do costume. Assim, 
este poderia ser um bom motivo para virar a 
página, escrever sobre outro assunto novo 
que trouxesse ideias frescas, novos argumen-
tos e novos rumos para a discussão e opinião 
pública. E, de facto, este é o ponto fundamen-
tal, reforçado pelo Presidente da República 
no seu discurso de Ano Novo, não só pela con-
firmação de que a pandemia não correu bem 
para à saúde dos portugueses, mas também 
porque a economia, a sociedade e a orienta-
ção política do país passaram mal neste ano. 
Como resultado, temos a necessidade de vol-
tar a eleições legislativas e aos mesmos te-
mas; contudo, valerá a pena dizer o que não 
foi ainda dito. Compreender a pandemia é 

difícil, não só pelos sentimentos que resultam 
de termos familiares e conhecidos doentes, 
confinados ou isolados, limitando a razão, 
mas também porque os dados disponibiliza-
dos têm sido contraditórios e cheios incerte-
za (dependentes de amostragens). Nestes 
últimos dois meses temos um bom exemplo 
respeitante ao significado atribuído ao nú-
mero de novos casos que surgem diariamen-
te e a importância do número de testes reali-
zados. Os factos são de que o processo de in-
feção do vírus é variável e imprevisível e, de 
que em cada teste realizado (n.º de testes – T) 
há uma probabilidade (P) de este ser positivo 
a que se associa o nível de disseminação do 
vírus (n.º casos diários – N), por isso, o aumen-
to de casos é diretamente proporcional ao n.º 
de testes realizados de acordo com a respeti-
va probabilidade - N= PxT .
Assim, se formos comparar a situação que foi 
considerada pelo Governo, de “acalmia” da 
pandemia a 18 de Setembro de 2021 (anterior 
à nova variante) com a de 18 de Dezembro de 
2021 em que se impuseram medidas restriti-
vas, verifica-se que a taxa de incidência - novos 
casos diários - se mantém próxima de 2,5 % ao 
contrário do que aconteceu em 31 de Janeiro 
de 2021 quando se verificaram valores mé-
dios de novas infeções a ultrapassar em 4 ve-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

2022 a “virar a página”(?): Vac inação e Legislativas…
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um profissional político demandam sempre 
atenção de seu orador, cuidados ou desaten-
ções em relação a qualquer tipo de discurso 
podem decidir entre a manutenção do agrado 
do povo e a privação de todos os beneficios ga-
rantidos por ele. Por isso nos preocupamos 
com a identidade que o orador adota durante a 
sua vida no cenário político, isto é, o reconheci-
mento, a auto-avaliação e a autodecifração do 
orador.  Enfim, consideramos que identidade 
são os modos de ver, de tocar/pegar, de ouvir, 
de sentir e de saborear, que estão intrincados 
aos modos de ser, de fazer, de julgar, etc., do ora-
dor - aqui, os modos de ser, de pensar e de fazer 
do político. Compreendemos também que os 
enunciados são construídos através de pala-
vras, sons e imagens e são usados como estra-
tégias de persuasão, com o qual podemos ma-
nipular palavras, sons e imagens favorecendo a 
nossa "intenção" de sentidos.
O discurso de Ano Novo do Presidente Marce-
lo foi apenas um discurso vazio e retórico que 
busca manter ou conquistar poder e não se 

preocupa em criar uma consciência de si mes-
mo, e muito menos do mundo que o cerca. De-
terminado a realizar as suas ideias, constrói a 
sua verdade e faz com que o mundo se apre-
sente de maneira particular. A verossimilhan-
ça, mascarada pela sátira, fez com que este 
discurso desconstruísse a realidade e cons-
truísse e reconstruísse as suas próprias deter-
minações, alheias às reais condições do povo, 
e o que a grande maioria ainda não entende é 
que nós detemos o poder. Como dizia Jean Pia-
get "nós somos capazes de obedecer a uma 
regra a partir do momento que descobrirmos 
o valor dessa regra". Se não percebemos a ver-
dadeira importância do nosso voto e como 
devemos ser criteriosos na escolha do nosso 
representante ficaremos a mercê de políticos 
que discursivamente preparados conseguem 
ainda nos ludibriar com suas falas enfeitadas e 
bonitas. O discurso do Presidente, no seu va-
zio, serve pelo menos para nos alertar para o 
que está para vir com a aproximação das elei-
ções legislativas.

Orçamento do Município  
de Paredes - 2022

É 
da mais elementar justiça re-
conhecer que o orçamento da 
Câmara Municipal de Pare-

des para 2022, para além da conver-
gência para a boa governação que 
tem vindo ser adotada, é também o 
mais versátil.
Desde logo, porque reforçará os po-
deres do município do ponto de vista 
da Educação, Ação Social e Saúde, 
através dos quais agilizar-se-á a ope-
racionalização e resolução de pro-
blemas, e cujas competências serão 
delegadas no município. Natural-
mente, esta assunção de funções tra-
duzir-se-á num aumento das recei-
tas, fruto da delegação de verbas fi-
nanceiras do Estado Central para o 
Município, e num consequente au-
mento das despesas. É o cumprimen-
to da regra do equilíbrio orçamental 
e só por incúria, candura ou má fé 
não se compreenderá esta dinâmica. 
Existe quem, premeditadamente, 
não o queira entender, mas os pare-
denses, de forma soberana, atesta-
ram-lhe a incompetência nas urnas.
E já que falamos de descentraliza-
ção, importa ressalvar que será pro-
movida, em 2022, a maior transfe-
rência de verbas para as Juntas de 
Freguesia, num valor de quase de 2 
milhões de euros, privilegiando as 
obras por administração direta e 
com proximidade, cumprindo assim 
o principio da subsidiariedade, que 
nos enuncia que os investimentos 
devem ser promovidos o quanto 
mais próximo possível da população 
que deles usufruirá. 
No que a investimentos concerne, 
não descura os estruturantes, cujos 
revolucionarão paradigmaticamente 
o nosso município, 

• seja pela promoção de grandes 
eventos e pela cultura, através da 
construção do Centro de Congressos 
e Auditório Municipal, na antiga ade-
ga cooperativa ou da aquisição da Ca-
sa da Castrália;
• seja pelo fomento do desporto, 
com a capacitação das nossas asso-
ciações desportivas com infraestru-
turas condignas, como será o novo 
Estádio das Laranjeiras ou os sinté-
ticos promovidos nas diferentes 
freguesias do nosso concelho;
• ou a criação dos Serviços Munici-
palizados de Água e Saneamento, 
serviço do mais imperativo no que ao 
interesse público diz respeito. Lou-
vável coragem do executivo socialis-
ta que teve a ousadia em 4 anos de 
resolver o imbróglio que outros não 
conseguiram, em mais de 20. 
Não obstante do que já mencionei, es-
te orçamento pauta-se ainda pela re-
duzida carga fiscal que sujeita as famí-
lias e as empresas paredenses. Pelo 
segundo ano consecutivo na história 
deste município, os paredenses paga-
rão de IMI o mínimo legalmente per-
mitido, bem como as empresas com 
volume de faturação até 150 mil eu-
ros/ano, ficarão isentas do pagamento 
da derrama. Para os mal-intenciona-
dos que alegam existir um aumento 
das receitas fiscais neste orçamento, 
os números refutam e comprovam 
precisamente o contrário: a Câmara 
reduzirá a sua receita fiscal em 300 
mil euros, de 2021 para 2022. 
Pese embora a realização de investi-
mento estruturais, é nítida a preocu-
pação deste executivo pelo rigor fi-
nanceiro e orçamental, sem prejuízo 
do bem-estar das famílias e empresas 
locais, bem como o respeito das fre-
guesias como autarquias pares.
Prometemos, cumprimos! A nossa 
governação refutou que a politica pa-
redense era um mundo de ilusões e, 
por isto, os paredenses voltaram, com 
reforçada expressão, a confiar-nos a 
condução dos seus destinos. 
E nós continuamos a corresponder!

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos

2022 a “virar a página”(?): Vac inação e Legislativas…
zes os verificados no anterior período. Mais 
importante do que isso, vale a pena olhar para 
os números do risco de internamento que é o 
que realmente pode trazer consequências 
aos serviços de saúde e às pessoas. O Risco de 
internamento pode ser definido pela probabi-
lidade de se ter de ser internado e distingue-se 
ainda o risco de internamento para vacinados 
(RV) e não vacinados (RNV) definidos pelos 
quocientes IV/V e INV/ NV sendo IV e INV os 
números de internados com e sem vacina res-
petivamente e sendo V e NV as populações 
com e sem vacina, pois com os números atuais 
da Direção Geral de Saúde (provenientes dos 
Hospitais Portugueses) obtém-se que RNV/
RV = INV/IV x V/NV = 21. Ou seja, o risco de 
ter de ser internado no hospital devido à CO-
VID-19 dos não vacinados é cerca de 21 vezes 
superior ao dos vacinados. Ou seja, não há 
dúvidas de que vale a pena estar vacinado!
Sabendo que temos 86% da população vaci-
nada traz algum alento nesta matéria. Contu-
do, a transmissão continua…e vale a pena 
continuar a seguir as medidas de uso de más-
cara, de higiene e de etiqueta respiratória. 
Mas nada adianta fazer um alarme público de 
gravidade ou mesmo confinamentos que são 
só formas de estrangulamento da economia, 
paragem da educação e agravamento do iso-

lamento social…. Saber usar os factos e os nú-
meros será com certeza a forma de transitar-
mos para uma fase endémica deste vírus co-
mo uma gripe ou tantos outros que circulam 
entre nós! Até para virar a página, é preciso 
Saber!
É nesta temática de gestão política da pande-
mia que caminhamos para eleições legislati-
vas: entre a criação de medos, extremismos e 
uma grande descrença das lideranças far-se-á 
a discussão das ideias novas que se pretende 
que venham a virar a página no Parlamento. 
Para além da gestão da pandemia, não está a 
parecer possível retirar a discussão dos parti-
dos de um sentido único de cansaço e amorfis-
mo de ideias dos seus líderes. Pior do que isso, 
está a incomodar já a cassete única do jornalis-
mo provocador que procura incessantemen-
te à esquerda a vitimização do Partido Socia-
lista, porque coitado ficou sem as moletas do 
Bloco e do PC para a Geringonça ou à direita, o 
discurso do Ventura que não larga o PSD com 
a recorrente discussão inútil da prisão perpé-
tua ou da discriminação de etnias. 
Já não era sem tempo de se virar a página e 
de se implementarem medidas para fazer 
crescer a economia e aliviar a carga fiscal 
das famílias e das empresas… venha uma 
nova página!
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1, 2, 3...UMA  HISTÓRIA 
DE CADA VEZ

Do que mais 
gosto no Natal...

Olá, amiguinhos!

Hoje trazemos mais 
uma história natalícia: 
"Do que mais gosto no 
Natal..."
F E L I Z  N ATA L  p a r a 
todos!

Desafio: poderão fazer 
um desenho relativo a 
esta história e, com a 
ajuda dos pais, enviá-lo 
para biblioteca@funda-
caoalord.pt

Quando visitarem a 
nossa Biblioteca, pode-
rão ver os vossos traba-
lhos numa exposição 
d e d i c a d a  a  e s t a 
atividade.

Participem!

O Ursinho ADORA o 
Natal. E a Mamã Ursa e 
o Papá Urso também. É 
tão mágico. É tão calo-
roso. É maravilhoso! 
Mas haverá alguma coi-
sa no mundo de que eles 
gostem ainda mais?

Autor: HATTIE, Ellie - 
"Do que mais gosto no 
Natal...", Minutos de Lei-
tura, Estoril, 2020

Este livro está disponí-
vel na Biblioteca para 
empréstimo.

M
aria Irene Mo-
reira foi a auto-
ra convidada 

do mês de dezembro da ini-
ciativa "O Livro da Minha Vi-
da". Maria Irene Carvalho 
Leal Mendes Moreira, mais 
conhecida por Mié Mendes 
Moreira. Nasceu no Porto em 
1963, passou a sua minha in-
fância e adolescência em Pa-
redes, onde estudou até ao 9º 
ano e fez o 10 e 11º ano em 
Penafiel. Foi viver para o Por-
to no 12º ano onde, poste-
riormente, fez a licenciatura 
em Direito e ficou a viver e a 
trabalhar no Porto.

Em Lisboa fez uma incur-
são, onde fez o 4º ano de Di-
reito e, posteriormente, após 
a licenciatura, um estágio no 
Instituto da Propriedade In-
dustrial. Com a morte do seu 
pai, 2 meses e meio depois de 
ter terminado a licenciatura 
em 1986, fez o estágio de ad-
vocacia, trabalhou num bar e 
começou a trabalhar numa 
empresa têxtil como Direto-
ra de Recursos Humanos.

Em 1987, publicou o livro 
“Bruma”, com poemas das mi-
nhas inquietações de adoles-
cente e jovem mulher.

Em 1989 entrou para os 
quadros da APDL – Adminis-
tração do Porto do Douro e 
Leixões como técnica supe-
rior e nomeada chefe de se-
ção e posteriormente de divi-
são de Recursos Humanos, 
em regime de comissão de 
serviço, onde permaneceu 
até 1994. Na Angónia fez de 
tudo: foi professora de Portu-
guês, ajudou a criar e distribui 
bibliotecas pelas escolas pri-
márias, criou a Associação de 
Agricultores de Domué; cria-
ram um projeto de candida-
tura a apresentar ao PNUD – 
Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento; 

criaram um Centro de Alfa-
betização e Promoção da 
Mulher; pesaram crianças 
mal nutridas; ajudaram os pa-
dres jesuítas e as irmãs da 
Ordem de S. José de Cluny. As 
necessidades eram imensas e 
toda a ajuda era bem-vinda. A 
falta de tudo, até de sorrisos.

Na sua vida existem dois 
“antes e depois”: a morte do 
seu pai e o voluntariado em 
Moçambique. No primeiro, 
só queria trabalhar, tornar-se 
independente, ter o tempo 
todo ocupado para não pen-
sar… Com o segundo, conse-
guiu transformar a poesia em 
ação e as inquietações em 
atos. Quando regressou, vol-
tou à APDL, mas por pouco 
tempo. Aproveitou para fa-
zer uma Pós-graduação em 
G e s t ã o  d e  R e c u r s o s 
Humanos.

Em 1997 trabalhou como 
Diretora de Recursos Huma-
nos de uma multinacional 
alemã, líder mundial de mer-
cado. Entretanto, e ainda a 
trabalhar nessa empresa, fez 
o MBA em Gestão de Empre-
sas e milhares de horas de 
formação profissional.

Em 2007 e 2008, uma ou-
tra paixão, pelos animais, le-
vou a autora a inscrever-se 

como sócia da Associação 
que treina e entrega cães de 
assistência a pessoas com in-
capacidades e a fazer o curso 
“Entrenador de Perros de 
Asistencia para Personas 
com Discapacidad”, pela Fun-
dación Bocalán, em Madrid e 
o “Summer Dog Camp” – Cur-
so Intensivo para Treinado-
res de Cães, pela Educação, 
no Estoril. Sempre com o so-
nho de voltar a África presen-
te. Ainda hoje continua, afir-
ma que gostaria de morrer lá.

“Assim aconteceu, em 
2011, fui para Angola para 
Luanda-Norte, outra vez pa-
ra lá do pôr-do-sol. Percorri 
toda a província a dar forma-
ção sobre empreendedoris-
mo a jovens, mulheres, sobas, 
sobetas, …; a dar aulas na Fa-
culdade de Direito da Univer-
sidade Luegi N’Konde; a criar 
a AJELNO – Associação dos 
Jovens Empreendedores da 
Lunda-Norte e a AMELNO – 
Associação das Mulheres 
E m p r e e n d e d o r a s  d a 
Lunda-Norte.

Aprendi muito em África. 
Aprendi que não podemos 
mudar o mundo sozinhos, 
mas podemos mudar o nosso 
mundo interior e o mundo 
dos que se cruzam connosco 

na vida. Aprendi que quando 
se dá com amor, recebemos 
em dobro. Aprendi que mais 
importante que ter, é ser. Ser 
para os outros. Para os mais 
frágeis, para os mais esqueci-
dos, os mais discriminados.”

“Continuei sempre a es-
crever poemas, porque é uma 
forma de desabafar comigo 
mesma. Uma forma talvez 
egoísta, reconheço. Nunca 
mais voltei a publicar, apesar 
de ter participado e lido poe-
mas que ia escrevendo nas 
noites de poesia do Pinguim-
-Café, criadas pelo meu que-
rido amigo Joaquim Castro 
Caldas, e de ter incentivado e 
criado, na Lunda-Norte, Dun-
do, Angola, com amigos de lá, 
as tardes “A Poesia anda no 
ar” e que tem dado frutos e 
muito bons. Vários amigos de 
lá já publicaram livros.”

“Agora e, espero, no futu-
ro próximo, dedicar-me a es-
crever 2 livros de memórias: 
um, sobre o tempo que passei 
e vivi em Moçambique e, ou-
tro, sobre a minha vivência 
em Angola. Memórias de 
tempos inesquecíveis, duros, 
profundamente duros mas 
muito enriquecedores, em 
que transformei ou substituí 
a poesia pela ação e tudo o 
que vivi me transformou a 
mim.” A autora ainda confi-
denciou: “Pediram-me para 
dizer qual o livro que mais me 
influenciou na vida.”

“Dificilmente conseguiria 
dizer qual foi ou é. Para mim, 
os livros construíram uma ca-
sa com várias janelas por on-
de eu espreito e posso passar 
para além delas e mergulhar 
noutros mundos. Sejam eles 
infantis, romances, históri-
cos, de poesia, documentá-
rios ou científicos. Todos eles 
me abrem janelas para paisa-
gens desconhecidas e únicas. 

Por isso, difícil é escolher O 
livro da minha vida. São mui-
tos, dependendo da janela 
que abrem. E não consigo es-
colher qual a melhor paisa-
gem. Mas, como tenho que 
escolher, nada melhor que 
recuar no tempo e falar-vos 
dos livros que me deram 
acesso a essa casa cheia de 
janelas para abrir”. OS CIN-
CO!, de Enid Blyton

“Era pequena, detestava 
ler. A minha mãe obrigava-
-me a ler e a fazer um resumo 
do que tinha lido. Pedia à mi-
nha irmã para o fazer e, quan-
do a minha mãe me pedia pa-
ra fazer o resumo, fazia o re-
sumo do resumo que a minha 
irmã tinha feito. Até um dia. 
Estava doente e os meus pais 
tinham ido ao Porto e chega-
ram carregados de livros, co-
mo sempre. O meu pai foi 
ver-me ao quarto e deu-me 
um livro dos Cinco. Devorei-
-o. Li, em poucos dias, a cole-
ção inteira daqueles primos e 
as suas aventuras”.

“Depois, Os Sete. Depois, 
as Gémeas. Depois… o “vício” 
da leitura ficou e comecei a 
ler compulsivamente. À luz 
dos candeeiros da rua, com 
um candeeiro dobrado de-
baixo dos lençóis, no carro, 
com e quando havia luz 
pública.”.

Mais tarde, autores como 
Dostoiévski, Ernest Hemin-
gway; Almeida Garret; Antó-
nio Nobre; Mário de Sá Car-
neiro; Rui Belo; Herberto 
Helder; Fernando Pessoa; 
Florbela Espanca; Sophia de 
Melo Breyner Andersen; 
Vergílio Ferreira; Miguel Tor-
ga; Eça de Queiróz; John 
Steinbeck; Gabriel Garcia 
Márquez; Mia Couto; Milan 
Kundera; e muitos outros 
que Maria Irene Moreira po-
deria citar.

Cultura em casa 
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Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

FALECEU

JOSÉ MARIA 
NUNES FERREIRA
Faleceu no dia 25 de dezembro com 79 anos. 

Era natural de Bitarães-Paredes e residente em 

Lodares, Lousada. Era casado com Joaquina Ribeiro da Cunha.

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

LODARES/LOUSADA

FALECEU

MARIA DA GLÓRIA 
MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 22 de dezembro com 85 anos. 
Era natural de Mouriz-Paredes e residente em 

Nevogilde, Lousada. Era viúva de Manuel Augusto Moreira 
Meireles Brandão.

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

NEVOGILDE/LOUSADA

FALECEU

MARIANA ISABEL DE  
JESUS BRAZ
Faleceu no dia 20 de dezembro com 80 anos. 
Era natural de Valbom-Gondomar e residente 

na Rua Nova Monte da Passagem, n.º 77, Paredes. Era casada 
com António Pinto Nunes.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

PAREDES

FALECEU

JOSÉ DE SOUSA EUSÉBIO
Faleceu no dia 15 de dezembro com 76 anos. 

Era natural de Mouriz -Paredes e residente 

na Rua do Muro, n.º 39, Mouriz, Paredes. Era 

casado com Maria do Rosário Coelho Barbosa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

MOURIZ/ PAREDES

FALECEU

MARIA ANTÓNIA 
MOREIRA FERREIRA
Faleceu no dia 28 de dezembro com 50 anos. Era 
natural de Vila Cova de Carros-Paredes e resi-
dente no Beco do Formigueiro, n.º 53, Vila Cova 

de Carros, Paredes. Era casada com Armindo da Silva Freire.

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 mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, sexta-feira, dia 7 de janeiro às 19 horas na 
Igreja Paroquial de Vila Cova de Carros, 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
VILA COVA DE CARROS/PAREDES

FALECEU

MARIA EMÍLIA 
FERREIRA NUNES
Faleceu no dia 27 de dezembro com 89 anos. 
Era natural de Cristelo-Paredes e residente 

na Trav. Confronto, n.º 29, Louredo, Paredes. Era viúva de 
Clemente Almeida Nunes.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

CRISTELO/PAREDES

FALECEU

CARLOS MANUEL 
DA COSTA RIBEIRO
Faleceu no dia 20 de dezembro com 29 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Calçada do Reque, n.º 112, Lordelo, Paredes. Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM  
DE SOUSA VIANA
Faleceu no dia 15 de dezembro com 55 anos. 
Era natural de Mouriz-Paredes e residente na 

Rua Central de Urrô, n.º 871, Guilhufe, Urrô, Penafiel. 
Era casado com Maria Cândida de Sousa Carvalho.

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

A FAMÍLIA
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

GUILHUFE URRÔ/PENAFIEL

FALECEU

JOAQUIM JOSÉ  
BARBOSA VIEIRA
Faleceu no dia 27 de dezembro com 75 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes 

e residente na Trav. do Padre Américo, n.º 53,Paredes.  
Era casado com Maria de Fátima Moutinho do Vale Vieira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

PAREDES
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FALECEU

NUNO ANDRÉ 
DA SILVA ROCHA
Faleceu no dia 16 de dezembro com 19 anos. 

Era natural de Baltar-Paredes e residente na 

Rua Irene Meireles, n.º 25, Cristelo, Paredes. Era solteiro.

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

CRISTELO/PAREDES

FALECEU

MARIA DE FÁTIMA  
DAS NEVES RIBEIRO  
DA SILVA MARQUES
(PADARIA MODERNA DE BALTAR)

Faleceu no dia 19 de dezembro com 62 anos. Era natural de 
Castelões de Cepeda-Paredes e residente na Av. da República, 
n.º 250, Baltar, Paredes. Era viúva de Adelino Teixeira Marques.

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços  

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

AVELINO ALVES GOMES
Faleceu no dia 29 de dezembro com 64 anos. 

Era natural de Baltar-Paredes e residente 

na Rua do Tanque, n.º 120, Baltar, Paredes.  

Era divorciado.

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

LÍDIA DE SOUSA MOREIRA
Faleceu no dia 31 de dezembro com 99 anos. 

Era natural de Penafiel e residente na Rua Elias 

Moreira Neto, n.º 161, Paredes. Era viúva de 

Manuel de Sousa 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

MANUEL RIBEIRO 
DE SOUSA NEVES
Faleceu no dia 2 de janeiro com 77 anos. Era 
natural de Rebordosa-Paredes e residente na 

Rua Elias Moreira Neto, Entrada 17, 1º Dirt., Paredes. Era casa-
do com Maria da Glória de Barros Rodrigues de Sousa 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

MARIA LUÍSA 
PEREIRA MAIA
Faleceu no dia 3 de janeiro com 52 anos.  
Era natural de Penafiel e residente na  

Rua Maestro Virgílio Pereira, n.º 92, Paredes. Era divorciada.
 

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

ARMANDO MOREIRA 
RODRIGUES
Faleceu no dia 3 de janeiro com 88 anos. 
Era natural de Cete- Paredes e residente  

na Rua Varzea de Cima, n.º 23 , Cete, Paredes. Era viúvo de 
Margarida dos Santos Rodrigues.

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

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

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

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

CETE/ PAREDES

FALECEU

BELMIRO MOREIRA 
DA SILVA
Faleceu no dia 26 de dezembro com 83 anos. 
Era natural de Mouriz- Paredes e residente  

na Rua Central do Monte, n.º 226, Paredes. Era casado com 
Maria Antónia da Silva Pinho.
 

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

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

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

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

MOURIZ/ PAREDES

FALECEU

BERNARDINA 
TEIXEIRA DIAS MARTINS
Faleceu no dia 29 de dezembro com 89 anos. 
Era natural de Mouriz- Paredes e residente  

na Av. Bombeiros Voluntários, n.º 231,  Baltar, Paredes.  
Era viúva de José Teixeira Leitão Martins.
 

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

BALTAR/ PAREDES
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AGRADECIMENTO

O Jornal ” O Progresso de Paredes” associa-se 

à dor da família de Vitorino Ribeiro das Neves 

que faleceu com 79 anos, no passado dia 3 de 

janeiro 2022.

A todos os seus familiares, a redação e adminis-

tração do jornal endereça as mais respeitosas e 

sinceras condolências.

Vitorino Ribeiro das Neves era familiar da 

administração do jornal, a quem endereçamos 

um especial pesar por esta perda.

AGRADECIMENTO

O Jornal ” O Progresso de Paredes” associa-se 

à dor da família de Manuel Ribeiro de Sousa 

Neves que faleceu com 77 anos, no passado dia 

2 de janeiro 2022.

A todos os seus familiares, a redação e adminis-

tração do jornal endereça as mais respeitosas e 

sinceras condolências.

Manuel Ribeiro de Sousa Neves era familiar da 

administração do jornal, a quem endereçamos 

um especial pesar por esta perda.

AGRADECIMENTO

O Jornal ” O Progresso de Paredes” associa-se 

à dor da família de Bernardina Teixeira Dias 

Martins que faleceu com 89 anos, no passado 

dia 29 de dezembro.

A todos os seus familiares, a redação e adminis-

tração do jornal endereça as mais respeitosas e 

sinceras condolências.

Seja assinante do Progresso de Paredes

Assinatura

cupão de assinatura
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