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Câmara de 
Paredes  
disponibiliza 
testes gratuitos
COVID-19. Testagem gratuita para todos 
 os membros e delegados das mesas de voto 
das eleições legislativas marcadas  
para o próximo domingo, dia 30 de janeiro. 
SOCIEDADE  //  PÁG. 11

USC PAREDES  
deslocou-se a Santo 
Tirso para vencer
DESPORTO //  PÁG 12

Exposição de Pintura 
de Miguel Freitas
CULTURA //  PÁG. 20

Multiusos  
de Paredes  
foi palco  
de Europeu  
de Hóquei Indoor

MODALIDADE. Competição 
realizou-se de 14 a 16 de janei-
ro e participaram sete seleções 
da Europa. DESPORTO  //  PÁG. 14
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EDITORIAL/TRIBUTO

T
enho vindo a escre-
ver sobre figuras 
que, fazendo parte 

da comunidade de Pare-
des, foram importantes 
para o desenvolvimento 
desta terra e que se distin-
guiram pela sua ação, mo-
vida por valores, simplici-
dade, e descrição pessoal,  
em varias profissões, mis-
sões ou empenhamento 
politico, cultural ou social. 
Já vai longa a lista destas 
personalidades, que a so-
ciedade Paredense recor-
da. Hoje vou prestar tribu-
to sobre quem já escrevi 
há mais de vinte anos, en-
quanto vivo, mas é sem-
pre bom te-lo presente, 
pós partida. Trata-se Sr 

José Teixeira do Couto, 
nascido em Nevogilde do 
Concelho de Lousada em 
1913, onde iniciou a sua 
vida como Marceneiro. Já 
adulto, dedicou-se, por 
sua conta, no restauro de 
móveis e fabrico de urnas. 
Anos depois, em 1955, 
juntou ao seu oficio a or-
namentação e iluminação 
de festas populares, vin-
do, em 1958, a abrir na Vi-
la de Paredes uma loja e 
alargou a sua empresa. No 
cuidado posto nas orna-
mentações nas festas da 
Vila de Paredes, tornou-o 
famoso e tal foi a fama 
que, em pouco tempo, or-
namentava ruas desde o 
Minho ao Algarve, com 

destaque nas ruas do Por-
to. Mas não só se ficou por 
isso como, em conjunto 
com sua esposa,  dava 
apoio às procissões, ves-
tindo as crianças e jovens 
participantes. Numa das 
nossas conversas, o Sr Tei-
xeira do Couto contou-
--me que foi considerado 
um Embaixador de Pare-
des, dada a sua compostu-
ra profissional no seu ra-
mo, pelas gentes que con-
tratavam os seus serviços 
em quaisquer partes do 
País. Disse mais, que nor-
malmente ganhava os 
concursos em que se em-
penhava, trabalhando 
melhor por menor preço.
Conhecido o seu historial, 

tornou-se numa figura im-
par em Paredes, porque se 
dedicou, pessoalmente, 
no apoio às associações e 
instituições do Concelho, 
que muitas foram, sem na-
da receber em troca e 
sempre com o seu sorriso 
de Bem-Fazer. Inumerar 
os beneficiários, seria fas-
tidioso, mas o seu grande 
apoio na construção do 
Hospital da Misericórdia, 
inaugurado em 1966, foi 
de facto relevante, assim 
como a obra do seu cora-
ção foi recuperar a Banda 
Musical de Paredes, que 
considerou como sua. 
Penso que a atual Acade-
mia de Música de Paredes, 
devia ser Academia de 

Musica Teixeira do Couto-
-Paredes. Seria um com-
plemento justo ao seu no-
me, já projetado numa 
Rua  do Concelho, pelos 
seus méritos, no bem feito 
por si e pela sua empresa. 
D e s d e  o s  B o m b e i r o s , 
União de Paredes, Escu-
teiros, Obras Sociais e no 
apoio a entidades oficiais, 
que visitavam o Concelho, 
esteve sempre pronto a 
colaborar.Com a sua firma 
de organização de fune-
rais, tornou-se famoso no 
trato digno junto das fa-
mílias enlutadas e pelos 
serviços prestados. Foi 
um legado deixado aos 
seus filhos e netos que 
honram o seu nome. Tinha 

imensa estima nos seus fi-
lhos a quem prestou todo 
o apoio no futuro de to-
dos, sem nada lhes faltar. 
Formou uma família hon-
rada, ligada ao trabalho 
que iniciou e o tornou fe-
liz. Partiu em 2004, mas 
está sempre presente en-
t r e  n ó s  e  d a s  f u t u ra s 
gerações.

José Teixeira do Couto (Armador)

A 
p r o d u ç ã o  d e 
conhecimento 
é algo que nos 

preocupa nos tempos 
atuais, uma vez que nos 
apercebemos da facili-
dade com que, como 
massa coletiva, pode-
mos ser manipulados, 
porque face à dimen-
são democrática que as 
sociedades atuais assu-
mem, os pastores per-
ceberam que é fáci l 
conduzir um rebanho 
para uma ribanceira.
É evidente que estou a 
falar de fake news, mas 
não só. Apesar de tudo, 

acho que nas informa-
ções erradas nem tudo 
é aldrabice. Digo eu.
Muitas vezes serão pu-
ros erros ou simples in-
competência por os sá-
b i o s  r e p r o d u z i r e m , 
sem verificação, infor-
mações anteriormente 
produzidas.
Vejam esta situação.
Descobri recentemen-
te um livro chamado 
GUIA TURISTICO DE 
PORTUGAL DE A a Z, 
editado pelo Círculo de 
Leitores em 1989 e, por 
curiosidade bairrista 
procurei como em tal 
guia a Cidade e Conce-
lho de Paredes eram 
vistos.
Não os encontrei de 
imediato mas apenas 
porque a organização 
alfabética do livro não é 

por localidades mas por 
regiões encabeçadas 
pela terra supostamen-
te mais importante e, 
assim, Paredes, bem co-
mo Cete, estão agrega-
dos à cidade de Penafiel.
Orgulhosamente tre-
moceiro, podia ter fe-
chado logo o livro, mas 
sempre posso argu-
mentar que é critério de 
quem não sabe que a di-
ta cabeça de região tem 
mais rigorosamente a 
denominação de “Pare-
des de Cima”, e nós so-
mos mais, e melhores 
do que apenas os inimi-
gos de estimação da te-
l e n o v e l a  “A M O R , 
AMOR” que, por razões 
óbvias, não sigo (e se-
guiria se se passasse 4 
kms mais a poente…) 
Ora a descrição da nos-

sa cidade no dito livro é 
a seguinte: 
4 km a O – 4383 h. Vila 
do distrito e diocese do 
Porto, sede de concelho 
e de comarca, perten-
cente à freguesia de 
Castelões de Cepeda; 
dista do Porto 26 Km. 
Está situada em pleno 
vale a 215 m de altitude, 
na margem direita do rio 
Sousa, numa zona agrí-
cola muito fértil. As suas 
principais indústrias são 
as do mobiliário e ma-
lhas. Feriado municipal a 
26 de Junho. Até 1837 a 
sede do concelho esteve 
em Aguiar de Sousa que 
recebeu foral de D. João 
I a 13 de Março de 1411 
e de D. Manuel I a 25 de 
Novembro de 1513. Ca-
beça de concelho desde 
1837, foi elevada a vila 

com o nome de Paredes 
a 7 de Fevereiro de 1944 
e a sede de comarca a 16 

de Junho de 1875. A 
igreja paroquial, 
espaçosa, ergue-se 
numa plataforma 
sobranceira ao Jar-
dim Público. A 5 Km 
a N, em Louredo da Ser-
ra, dotada de casa de 
Saúde para convales-
centes a quem seja reco-
mendada uma estância 
de meia altitude, há um 
pelourinho que termina 
por um cubo que osten-
ta as armas de Portugal, 
tendo junto a chamada 
forca constituída por um 
pilar com 8 m de altura 
dividido em três sec-
ções. A 20 Km a S, fica 
Aguiar de Sousa, outro-
ra cabeça de uma vasta 

área territorial, onde se 
situa, junto à Capela da 
Senhora do Salto, o de-
nominado “Inferno do 
Sousa” ou Salto do Sousa 
- neste local o rio atra-
vessa um canhão cujas 
paredes chegam a atin-
gir 80 m de altura.
Pois é, não sentem que 
há aqui algo de errado 
dentro do generica-
mente correto? A nossa 
Igreja é assim? Ou esta-
rá o autor confuso com 
outra qualquer cidade 
do Vale do Sousa, essas 
sim, eventualmente sa-
télites de Penafiel?
Caro leitor, aqui fica o 
desafio, que terra será 
essa que o Autor con-
f u n d i u ,  p e l o  m e n o s 
quanto à localização da 
Igreja paroquial, com 
Paredes?

EDITORIAL

Partilha de uma curiosidade e proposta de um desafio
Por

VASCO 
RIBEIRO
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HISTÓRIA

N
o ano de 1621, a Mesa Abacial fez 
prazo desta ametade, que está no 
Livro F, fls. 101, a Maria Gaspar 

(viúva e filha de Gaspar Gonçalves) e a seu 
filho, José Manuel, em 1.ª e 2.ª vidas, e que a 
2.ª nomeará a 3.ª. Com a renda de: 60 reis 
(em dinheiro); 3 alqueires e ¾ de trigo; 9 al-
queires de terçado; 2,5 almudes de vinho; 
estiva, um frango; meio carneiro; duas gali-
nhas; meio cabrito; meia canada de mel; 3,5 
varas de bragal; 4,5 geiras; quatro beilhós; 
à parte, os dois carneiros esfolados. Nos 3 
alqueires e ¾ de trigo, entram as partes das 
duas fogaças que se pagam de serviço. Tem 
este prazo de lutuosa outro tanto como de 
renda e as mais condições ordinárias.

Faleceu Maria Gaspar, 1.ª vida, sucedeu seu 
filho José Manuel, em 2.ª vida, casado com 
I s a b e l  F e r n a n d e s ,  q u e  f a l e c e u  a 
0 3 / 0 6 / 1 6 5 6 .  J o s é  M a n u e l  f a l e c e u  a 
28/04/1659. Sucedeu no prazo o filho de 
entre ambos, Manuel José, que foi 3.ª vida 
no prazo.

A Mesa Abacial de Paço de Sousa deu auto-
ridade a uma carta de dote em que Manuel 
José dotou as suas irmãs, Antónia Fernan-
des e Domingas Fernandes, do cercado de 
Friães, para casar com Manuel Gaspar e 
Domingos Gaspar, respetivamente. Foi es-
crivão desta carta Cristóvão Lopes Soares, 
em 19/02/1660.
Mais tarde a referida Mesa Abacial deu au-
toridade a uma carta de compra que fez 
Gaspar António, de Parada, ao referido Ma-
nuel Gaspar, da mesma freguesia, da leira 
do Cancelho no tapado de Friães, por preço 
de 15.000 reis. Pagou de domínio 2.100 
reis. Foi escrivão Paulo Cabral, no concelho 
de Aguiar de Sousa.
No ano de 1672, a Mesa Abacial deu autori-
dade a outra carta de compra que fez Gas-
par António ao referido Manuel Gaspar, do 
campo de Friães e um pedaço de lameiro, 
compra feita a 03/01/1672, por preço de 
16.000 reis, e pagará a renda que lhe cou-
ber pro rata. Pagou o domínio. Foi escrivão 

João Luís, que vivia no ofício de João Coe-
lho Ferraz.
Gaspar António paga, por estas duas com-
pras acima, a renda de: 110 reis (em dinhei-
ro); meio alqueire de trigo; sete canadas de 
vinho; meio cabrito; duas varas de Bragal; 
duas geiras; no 2.º ano do triénio, um car-
neiro esfolado.
Gaspar António casou com Isabel da Fonse-
ca e esta faleceu a 21/08/1666. Foram mo-
radores em Friães, freguesia de Parada. 
Gaspar António faleceu a 13/04/1981. Ti-
veram um filho, António da Fonseca.
Em 18/04/1686, a Mesa Abacial fez prazo 
destas propriedades, que está no Livro D, 
fls. 78, a António da Fonseca e a sua mulher, 
Maria da Silva. Com a renda acima, ficando 
diminuto em 2 varas de bragal.

X

Em 09/02/1689, a Mesa Abacial de Paço de 
Sousa fez prazo de certas propriedades 
(peças) que saíram do Casal atrás, que está 
no Livro D dos prazos novos, fls. 146v, a 
Baltazar, solteiro, para ele e para a mulher 
com quem casar, em 1.ª e 2.ª vidas, e para um 
filho ou filha de entre ambos, em 3.ª vida. 
Paga de renda: meio alqueire de terçado, já 
com acrescentamento; meio carneiro; três 
geiras, com acrescentamento; meia vara de 
bragal. Tem este prazo de lutuosa outro 
tanto como de renda. Foi escrivão Manuel 
d e  S o u s a  L o u r e i r o ,  n o  c o n c e l h o  d e 
Penafiel.
António Gaspar e Manuel Gaspar (o Novo) 
quiseram tirar a Baltazar, solteiro, este 
campo e compuseram-se vendendo-lhe por 
preço de 40.000 reis. Foi tabelião Manuel 
de Seabra, em 22/04/1698.

X

Em 12/10/1770, a Mesa Abacial de Paço de 
Sousa deu autoridade a uma escritura de 
dote que fez Mariana Antónia a seu filho, 
Manuel Moreira, solteiro, para casar com 
Maria Pereira da Fonseca. Entre outras 
propriedades, dotou-lhe o campo de Friães, 
pertença do Casal da Ponte, freguesia da 
Sobreira, que se acha emprazado no dito 
Manuel Moreira, solteiro. Fez a escritura 
Agostinho Manuel da Franca, tabelião no 
c o n c e l h o  d e  A g u i a r  d e  S o u s a ,  e m 
03/02/1769.

(continua)

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

1.º Casal da Ponte - III 
(aldeia de Castromil)  (continuação da edição anterior)
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O 
trabalhador, graças à sua relação laboral 
com a entidade patronal, adquire direitos 
constitucionalmente consagrados, no-

meadamente, o direito a um salário, direito a faltar, 
direito a férias e períodos de descanso, condições 
de higiene e segurança, protecção na parentalida-
de, protecção na doença profissional ou acidente 
de trabalho, conforme artigos 58.º e 59.º da Consti-
tuição da República Portuguesa.
Por sua vez a legislação laboral, contempla especi-
ficamente os direitos e deveres do trabalhador e 
do empregador.
No artigo 126.º do Código do Trabalho enumeram-
-se os deveres gerais das partes, onde se inclui pro-
ceder de boa-fé no exercício dos seus direitos e no 
cumprimento das respetivas obrigações e, ainda, 
colaborar na obtenção da maior produtividade e 
na promoção humana, profissional e social do 
trabalhador.
No que respeita ao trabalhador, este segundo o ar-
tigo 128.º do Código do Trabalho, tem de cumprir o 
dever de se apresentar-se no local de trabalho com 
assiduidade e pontualidade; trabalhar com zelo e 
diligência; respeitar e tratar com gentileza e reti-
dão o seu empregador, os superiores hierárquicos 
e os colegas, entre outros; cumprir ordens e instru-
ções do seu empregador e superior hierárquico, 
relativas à execução e disciplina do trabalho e se-
gurança e saúde no trabalho; ser leal com o empre-
gador, nomeadamente, não negociando por conta 
própria ou alheia em concorrência com ele. De sa-
lientar, o sigilo em relação aos métodos de trabalho 
ou negócio é um outro ponto a cumprir; e zelar pela 
conservação e boa utilização de bens relacionados 
com o trabalho, assim como ontribuir para o au-
mento da produtividade da empresa.
Por sua vez, a entidade empregadora, deverá cum-
prir um conjunto de deveres, como, garantir boas 
condições de trabalho, do ponto de vista físico e 
moral; pagar pontualmente a retribuição, que deve 
ser justa e adequada ao trabalho; contribuir para o 
aumento da produtividade e empregabilidade do 

trabalhador; proporcionar formação profissional 
que contribua para desenvolver a qualificação do 
trabalhador; respeitar a regulamentação ou deon-
tologia profissional a que o trabalhador esteja su-
jeito; prevenir riscos e doenças profissionais, ten-
do em conta a proteção da segurança e saúde do 
trabalhador; garantir condições de trabalho que 
favoreçam a conciliação da atividade profissional 
com a vida familiar e pessoal.
E, segundo o contemplado no artigo 129.º do Códi-
go do Trabalho, a entidade empregadora, deverá 
salvaguardar diversas “garantias do trabalhador”, 
que consistem, na prática, em proibições para o 
empregador, nomeadamente, de se opor, por qual-
quer forma, a que o trabalhador exerça os seus di-
reitos, bem como despedi-lo, aplicar-lhe outra san-
ção, ou tratá-lo desfavoravelmente por inerência 
desse exercício; atrapalhar a prestação de trabalho 
do colaborador sem justificação para tal; pressio-
nar o colaborador para que atue no sentido de in-
fluir desfavoravelmente nas condições de trabalho 
dele ou dos companheiros; diminuir a retribuição 
do trabalhador, mudá-lo para categoria inferior, 
transferi-lo para outro local de trabalho ou cedê-lo 
para utilização de terceiro, com excepção dos ca-
sos previstos no Código do Trabalho, ou em instru-
mentos de regulamentação coletiva de trabalho; 
obrigar o colaborador a comprar-lhe bens ou servi-
ços ou a pessoa por ele indicada; explorar para fins 
lucrativos a cantina, refeitório, economato ou ou-
tro estabelecimento diretamente relacionado com 
o trabalho para fornecer bens ou prestar serviços 
aos seus trabalhadores; rescindir o contrato de 
trabalho e depois readmitir o trabalhador com o 
objetivo de o prejudicar a nível dos direitos decor-
rentes da antiguidade.
De ressalvar ainda que, no Código do Trabalho, es-
tão ainda definidos os direitos dos trabalhadores, 

sendo os mais importantes, a igualdade de oportu-
nidades e de tratamento no acesso ao emprego, à 
formação e promoção ou carreira profissionais e às 
condições de trabalho. Dessa forma, não pode ser 
privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de 
qualquer direito ou isento de qualquer dever por 
motivos discriminatórios relacionados com ascen-
dência, idade, sexo, orientação sexual, identidade 
de género, estado civil, situação familiar e situação 
económica, entre outros. Todavia, em determina-
das situações, a lei admite diferenças de tratamen-
to baseadas na idade; retribuição do trabalho, de 
acordo com o princípio constitucional “a trabalho 
igual salário igual”; férias pagas e subsídios de fé-
rias e de Natal; gozo de um período anual de férias 
de 22 dias úteis e de feriados obrigatórios.
E de referir-se ainda a admissibilidade de faltas por 
casamento; falecimento de cônjuge, parente ao 
afim; assistência a filho ou membro do agregado 
familiar; e doença. São ainda consideradas faltas 
justificadas as ausências ao trabalho para presta-
ção de provas em estabelecimento de ensino. E 
ainda, as deslocações à escola do filho até quatro 
horas por trimestre, por cada um; proteção na pa-
rentalidade (maternidade e paternidade). No caso 
de uma trabalhadora grávida, o Código do Trabalho 
prevê, por exemplo, o direito a licença em situação 
de risco clínico durante a gravidez e dispensa para 
consulta pré-natal. Depois do nascimento, a mãe e 
o pai podem usufruir de licença parental e dispensa 
para assistência ao filho, entre outros direitos.
Para concluir, deve ser tido em conta que o traba-
lhador no local de trabalho tem direito a ser remu-
nerado de forma extraordinária se prestar traba-
lho noturno, ou suplementar, sendo que o valor 
varia consoante ocorrer a uma dia de trabalho ou a 
um dia de descanso; de recorrer à greve para de-
fender os seus interesses; tem direito a não ser 
despedido sem justa causa, por motivos políticos 
ou religiosos; tem direito de criar/ integrar sindica-
tos; de receber por escrito por parte da entidade 
patronal informações sobre o seu contrato de tra-
balho, como os dados de identificação do emprega-
dor, o local de trabalho, a categoria profissional, a 
data de celebração do contrato, a duração do mes-
mo (caso este seja a termo), o valor e periodicidade 
da retribuição, o período normal de trabalho diário 
e semanal, e o instrumento de regulamentação co-
letiva aplicável; e de receber informação sobre os 
riscos existentes no trabalho, e respetivas medidas 
de proteção.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

Direitos e Deveres do Trabalhador no local de trabalho
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E
m 2019, o Centro 
Hospitalar do Tâme-
ga e Sousa (CHTS) 

iniciou, na área de Enferma-
gem, um projeto inovador a 
nível nacional, abraçando o 
projeto lançado pela Ordem 
dos Enfermeiros (OE), a Acre-
ditação da Idoneidade Forma-
tiva dos Contextos da Prática 
Clínica (AIFCPC), que certifi-
ca os requisitos necessários 
para formação de enfermei-
ros e que garante a qualidade 
dos formadores e da presta-
ção dos cuidados de enferma-
gem aos utentes, através de 
peritos na área.

O Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa é o primeiro e 
único hospital do país com ser-
viços certificados no âmbito 
da Acreditação da Idoneidade 
Formativa dos Contextos da 
Prática Clínica e, além dos no-
ve serviços que já obtiveram 

idoneidade formativa, lidera 
também, a nível nacional, o nú-
mero de candidaturas com 19 
candidaturas submetidas e 
sete a ser construídas na pla-
taforma. Esta informação po-
de ser diretamente consulta-
da na página oficial da idonei-
dade formativa da Ordem dos 

Enfermeiros. Os serviços do 
CHTS já certificados pela Or-
dem dos Enfermeiros são Es-
pecialidades Cirúrgicas, Ci-
rurgia 2, Serviço de Urgência 
Básica, Serviço de Urgência 
Médico-cirúrgica, Unidade 
Intermédia Polivalente, Uni-
dade de Cuidados Intensivos 

Polivalente, Medicina unida-
de funcional 1, Medicina uni-
dade funcional 3 e Unidade de 
Hospitalização Domiciliária.

A Idoneidade Formativa 
dos Contextos de Prática Clí-
nica em Enfermagem é um 
projeto nacional da Ordem 
dos Enfermeiros com o objeti-

vo de certificar que um deter-
minado contexto da prática 
clínica tem um ambiente favo-
rável e propício à aquisição e 
desenvolvimento de compe-
tências e apoiem a melhoria 
da prática profissional. Assim, 
esta certificação de compe-
tências e qualidade dos cuida-

dos de enfermagem garante 
os requisitos fundamentais 
para a formação de enfermei-
ros e enfermeiros especialis-
tas. Paralelamente, a certifica-
ção de competências de ensi-
no nos mais diversos serviços 
do centro hospitalar é tam-
bém garantia da prestação de 
melhores cuidados à popula-
ção, acompanhado com um 
maior número de enfermeiros 
especialista.  Estes contextos 
têm permitido que o Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa 
desempenhe um forte papel 
como Hospital Escolar e, em 
2021, recebeu cerca de 1000 
alunos de Licenciatura em En-
fermagem e 229 alunos de 
cursos pós-licenciatura. A 
concessão de idoneidade for-
mativa aos serviços do CHTS 
é, por isso, uma mais-valia na 
formação e futuro profissio-
nal destes alunos.

CHTS é o primeiro e único hospital do país  
com serviços certificados na área de enfermagem
SAÚDE. São nove serviços certificados no âmbito do projeto de Idoneidade Formativa dos Contextos de Prática Clínica em 
Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros.

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa  
reforça equipas de hospitalização domiciliária
O Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa (CHTS) 
reforçou o número de pro-
fissionais dedicados à hos-
pitalização domiciliária, 
passando a dispor de mais 
duas equipas e duas viatu-
ras afetas ao acompanha-
mento de doentes.

Na nota informativa publi-
cada nas redes sociais, o 
Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa sublinha a 
“excelente recetividade 
dos doentes e famílias” a 
esta prática que se espera 
que venha a ser no futuro 
“uma forma preferencial 

de acompanhar doentes 
i n t e r n a d o s ,  n o  s e u  a m -
biente familiar e sem as 
incomodidades decorren-
tes da sua presença nos 
h o s p i t a i s  d u r a n t e  d i a s 
seguidos”.
O Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa diz tratar-se 

de “mais um passo de valor 
acrescentado em prol da 
população”, que se torna 
possível graças à “disponi-
bilidade dos profissionais 
para desmultiplicar equi-
pas” e à “reorganização dos 
serviços mesmo em tempo 
de pandemia”.
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Detidos por tráfico 
de estupefacientes

Apreensão 
de armas proibidas

PAÇOS DE FERREIRA - O Co-
mando Territorial do Porto, 
através do Posto Territorial 
de Paços de Ferreira, no dia 
12 de janeiro, deteve dois 
homens de 21 e 24 anos por 
tráfico de estupefacientes, 
no concelho de Paços de 
Ferreira.
Na sequência de uma ação 
de patrulhamento, os mili-
tares da Guarda foram aler-
tados por um cidadão, que 
numas instalações anexas a 
um edifício residencial, na-
quele concelho, estavam a 
decorrer movimentações 
suspeitas por parte de um 
grupo de jovens. Após uma 
abordagem ao local, foram 
identificados dois suspei-

tos, os quais foram subme-
tidos a uma revista de segu-
rança, tendo sido detetadas 
50 doses de canábis na sua 
posse, que foram de ime-
diato apreendidas. Além da 
droga, foi ainda possível 
apreender cinco telemó-
veis, diverso material de 
consumo, pesagem e acon-
dicionamento de produto 
estupefaciente. Os detidos 
foram constituídos argui-
dos, e os factos foram re-
metidos ao Tribunal Judi-
cial de Paços de Ferreira. 
No seguimento da ação po-
licial foi ainda constituído 
arguido um homem de 21 
a n o s ,  p o r  t r á f i c o  d e 
estupefacientes.

PAREDES - O Comando Ter-
ritorial do Porto, através do 
Núcleo de Investigação Cri-
minal (NIC) de Penafiel, no 
dia 11 de janeiro, apreendeu 
d u a s  a r m a s  p r o i b i d a s  e 
constituiu arguidos um ho-
mem e uma mulher de 39 e 
36 anos, respetivamente, no 
concelho de Paredes.
No âmbito de uma investi-
gação de ameaças com re-
curso a arma branca, os mili-
tares da Guarda efetuaram 
diligências policiais que cul-
minaram com a realização 
de uma busca domiciliária, 
onde foi possível apreender 

um bastão artesanal e uma 
catana.
Os suspeitos foram consti-
tuídos arguidos, e os factos 
foram comunicados ao Tri-
bunal Judicial de Paredes.
A ação contou com o refor-
ço de um binómio cinotécni-
co do Destacamento de In-
tervenção (DI) do Porto e do 
P o s t o  Te r r i t o r i a l  d e 
Penafiel.

O 
protocolo para 
a abertura do 
C e n t r o  E U -

SOUDIGITAL foi assinado, 
no dia 10 de janeiro, em 
Gandra, o mesmo denomi-
nar-se-á “Gandra+Digital”, 
estiveram presentes Vic-
tor Martins (EUSOUDIGI-
TA L ) ,  S a m u e l  M o r e i ra , 
Marta Neto e Bruno Rocha 
(coordenador e mentores 
do Gandra+Digital) e Ar-
mando Leal (Junta de Fre-
guesia de Gandra). 

O EUSOUDIGITAL é 
um programa de capacita-
ção digital de adultos e 
pretende ajudar um mi-
lhão de portugueses a dar 
os primeiros passos na in-
ternet através de uma re-
de nacional com milhares 
de voluntários e com o 
apoio de mais de 1.500 
centros que estão a ser 
criados em todo o territó-
rio nacional. O centro será 
dinamizado em colabora-
ção pela Junta de Fregue-

sia de Gandra, o Grupo de 
J ove n s  d a  Pa r ó q u i a  d e 
Gandra e  a  Associação 
Cultural e Recreativa (A.
C.R.) Vilarinho de Cima. O 
centro “Gandra+Digital” 
pode ser frequentado por 
pessoas a partir dos 45 
anos e está aberto a toda a 
população do município de 
Paredes As inscrições para 
frequentar as aulas já se 
encontram abertas e as 
aulas irão funcionar às se-
gundas-feiras, das 20h30 

às 22h30, e, em princípio, 
ao sábado, das 9h00 às 
11h00, os horários pode-
rão sofrer algumas altera-
ções devido ao número de 
inscrições.

“Gandra+Digital” ficará 
localizado nas instalações 
da A.C.R. Vilarinho de Ci-
ma e terá como responsá-
vel Samuel Moreira, quem 
quiser obter mais informa-
ções poderá fazê-lo atra-
vés do email, gandramais-
digital@gmail.com.

Centro “EUSOUDIGITAL” 
chega a Gandra
TECNOLOGIA. O projeto visa a aproximar os mais velhos da internet.
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Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €

Arguida por  
exploração 
de jogo ilegal
GONDOMAR - O Co-
mando Territorial do 
Porto,  através do 
Posto Territorial de 
Fânzeres, no dia 8 de 
janeiro, constituiu 
arguida uma mulher 
de 36 anos por explo-
ração de jogo ilegal, 
n o  c o n c e l h o  d e 
Gondomar.
No âmbito de diver-
sas denúncias de ex-
ploração de jogo ilíci-
to num estabeleci-
m e n t o  d e 
restauração e bebi-
das, no concelho de 
Gondomar, os milita-
res da Guarda dete-
taram e apreende-
ram uma máquina de 
jogo ilegal, de acesso 
fácil ao público, bem 
como 54 euros em 
numerário que se en-
contrava no seu inte-
rior. A exploradora 
do estabelecimento 
foi constituída argui-
da, e os factos foram 
remetidos ao Depar-
tamento de Investi-
gação e Ação Penal 
(DIAP) de Gondo-
mar. A GNR relembra 
que a dependência 
no jogo é reconheci-
do como uma patolo-
gia, sendo necessário 

estar alerta aos si-
nais que revelem a 
adição do jogador, 
pois é comum que 
aqueles que sofrem 
desta perturbação 
ponham em risco o 
seu trabalho, con-
traiam grandes dívi-
das, acabando por 
inviabilizar a sua in-
teração com a socie-
dade e adotem um 
comportamento au-
todestrutivo. É por 
este motivo, funda-
mental, uma fiscali-
zação contínua e pre-
sente neste âmbito, 
de forma a sinalizar 
as pessoas com esta 
dependência, e punir 
quem utiliza e explo-
ra, de forma descon-
trolada e dissimula-
da, este tipo de equi-
p a m e n t o s  o u 
promove jogos de 
fortuna ou azar.

O 
n ú m e r o  d e 
ocorrências e a 
área ardida no 

concelho teve, em 2021, 
uma descida significativa 
em relação ao ano anterior. 
Os dados foram apresenta-
dos na passada sexta-feira, 
dia 14 de janeiro, pela Pro-
teção Civil de Paredes, na 
reunião da Comissão Muni-
cipal de Gestão Integrada 
de Fogos Rurais, com o ob-
jetivo de fazer um balanço 
do ano 2021 e de definir es-
tratégias de prevenção para 
2022. Em 2021, foram re-
gistadas 190 ocorrências e 
36,32 hectares de área ar-
dida. Já em 2020, houve 
604 ocorrências e a área 
ardida rondou os 350 hec-
tares. A freguesia que regis-
tou o maior número de 
ocorrências – 31 – foi a fre-
guesia de Recarei, enquan-
to Gandra somou o maior 
número de área ardida – 
9,01 hectares.

Os resultados positivos 
resultam do “apoio de todos 
os operadores envolvidos e 
do fato de termos os presi-
dentes de junta a colaborar 
quer com os bombeiros, 
quer com a Proteção Civil. É 
muito importante esta cola-
boração para detetar pro-

blemas e falhas e para pro-
teger as pessoas e os bens”, 
afirmou o vereador da Pro-
teção Civil, Francisco Leal.

Ao longo do ano passa-
do, foram levadas a cabo 
ações de sensibilização e 
fiscalização, nomeadamen-
te, a produção e distribui-
ção de material informati-
vo, o projeto Equipa de Vigi-
l a n t e s  d o  I P D J,  a ç õ e s 
conjuntas entre a GNR, 
SEPNA e GIPS – UEPS, 
SMPC e Polícia Municipal 
nas freguesias prioritárias, 
Vídeo de Animação “Super 
Walls” nas escolas básicas 
do Concelho e sistema ví-

deo vigilância. Para 2022, as 
estratégias de prevenção 
previstas passam por ações 
de sensibilização nos locais 
identificados com maiores 
número de ocorrências, 
gestão de combustível, rede 
viária e edificado, beneficia-
ção de rede viária florestal, 
beneficiação e manutenção 
de pontos de água estraté-
gicos, ações de fogo contro-
lado em locais estratégicos 
e na Rede Primária Distrital 
e otimização do sistema de 
videovigilância. Na sessão 
estiveram presentes Paulo 
Bessa, Chefe de Núcleo 
Sub-Regional da Área Me-

tropolitana do Porto e Tâ-
mega e  Sousa,  Ricardo 
Mendes, representante da 
Navigator, Sandra Pinto, re-
presentante da Associação 
Florestal do Vale do Sousa, 
Edgar Pires, Sargento-Che-
fe do SPNA/GNR de Pena-
fiel, Sargento-Chefe Figuei-
redo, da GNR GIPS-UEPS. 
Participaram, também, os 
comandantes e represen-
tantes das corporações de 
bombeiros do Concelho e 
das Cruz Vermelha e o Pre-
sidente da Junta da Sobrei-
ra e representante das fre-
guesias do Concelho, João 
Gonçalves.

Concelho de Paredes  
registou uma descida no  
número de incêndios rurais
POSITIVIDADE. Dados foram apresentados na reunião da Comissão Municipal de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais pela Proteção Civl de Paredes.
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oi detido em Sala-
manca, Espanha, 
numa cooperação 

com as autoridades espa-
nholas, era responsável por 
vários roubos, com armas 
de fogo e picaretas, a carri-
nhas de valores no norte do 
país, os assaltos ocorreram 
em 2006 e 2007 em Pare-
des, Felgueiras, Guimarães 
e Cabeceiras de Basto. Os 
assaltos eram realizados 
por um grupo de cinco pes-
soas. Segundo comunicado, 
foram realizados “14 assal-
tos a carrinhas de transpor-
te de valores, nas zonas de 
Guimarães, Paredes, Fel-

gueiras e Cabeceiras de 
Bastos, utilizando para além 
de armas de fogo de grande 
calibre, picaretas para parti-
rem os vidros, à prova de 

bala, das carrinhas”. O deti-
do, homem de 41 anos, foi 
localizado em Salamanca, 
usava documentos de iden-
tificação falsos, foi detido 

pelas autoridades espanho-
las no âmbito de uma man-
dato de detenção europeu, 
confirmou a Polícia Judiciá-
ria. Estava em “fuga” desde 
2013, “após ter sido coloca-
do em liberdade por ter es-
gotado o prazo de prisão 
preventiva”. O cabecilha es-
tá condenado, “em dois pro-
cessos, pelos crimes de as-
sociação criminosa, roubo 
agravado e detenção de ar-
ma ilegal, vai ser presente ao 
Tribunal – Audiência Nacio-
nal, em Madrid, tendo em 
vista, a sua extradição para 
Portugal, para cumprimen-
to de pena”.

Detido cabecilha que assaltou carrinhas  
de transporte de valores em Paredes
CRIME. Cabecilha do “Gang das Picaretas” foi encontrado em Salamanca.

Identificado por  
captura ilegal de aves

Detido por tráfico de estupefacientes

SANTO TIRSO - O Comando 
Territorial do Porto, atra-
vés do Núcleo de Proteção 
Ambiental (NPA) de Santo 
Tirso, no dia 11 de janeiro, 
identificou um homem de 
65 anos por captura ilegal 
de aves,  no concelho de 
Santo Tirso. No âmbito de 
uma denúncia de captura 
ilegal de espécies, naquele 
concelho, os elementos do 
NPA deslocaram-se ao local 
onde verificaram a existên-
cia de oito gaiolas, com di-
versas aves no seu interior, 
as quais foram apreendi-
das. No decorrer da ação 
foram resgatados quatro 
pintassilgos (Carduelis car-
duelis), dois lugres (Cardu-
leis spinus), um bico-de-la-

cre-comum (Estilda astrild) 
e um dom-fafe (Pyrrhula 
pyrrhula), que foram entre-
gues no Parque Biológico 
de Vila Nova de Gaia para 
observação e posterior li-
bertação ao seu habitat na-
tural. O suspeito foi identi-
ficado, e os factos foram 
remetidos ao Tribunal Judi-
cial de Santo Tirso. A GNR 
relembra que quem captu-
rar, destruir ou eliminar 
exemplares de espécies 
protegidas da fauna ou da 
flora selvagens, com recur-
so à utilização de meios e 
processos não autorizados, 
incorre num crime de danos 
contra a natureza e é puni-
do com pena de prisão até 
cinco anos.

AMARANTE - O Comando 
Territorial do Porto, através 
do Posto Territorial de Vila 
Meã, no dia 18 de janeiro, de-
teve um homem de 26 anos 
por tráfico de estupefacien-
tes, no concelho de Amaran-
te. No âmbito de uma ação de 
patrulhamento de proximida-
de na freguesia de Vila Meã, 

os militares da Guarda verifi-
caram movimentos suspeitos 
por parte de um grupo de indi-
víduos, motivo que levou à 
sua abordagem, tendo os 
mesmos demonstrado algum 
nervosismo. No decorrer da 
ação foi realizada uma revista 
pessoal de segurança, tendo 
sido possível apreender, em 

flagrante, 43 doses de haxixe 
e cinco doses de canábis, que 
um dos suspeitos tinha na sua 
posse. No seguimento das di-
ligências policiais foi realizada 
uma busca domiciliária que 
permitiu apreender uma es-
tufa com três plantas de caná-
bis no seu interior e diverso 
material destinado ao cultivo 

de produtos estupefacientes, 
bem como 160 euros em nu-
merário e um telemóvel. O 
detido foi constituído argui-
do, e os factos foram comuni-
cados ao Tribunal Judicial de 
Amarante. A ação contou 
com o reforço do Núcleo de 
Investigação Criminal (NIC) 
de Amarante.

M
eu querido futuro 3022, escrevo-te esta carta 
com mil anos de antecedência, pois sei que re-
ceberás esta mensagem através da vibração 

que energeticamente emanamos. Sabes, não foi fácil 
compreender que para além desta matéria que eu sou, 
existe uma energia que habita em mim! Mas, quando nos 
tornamos observadores de nós mesmos e observamos 
tudo o que nos rodeia, acabamos mesmo por concluir que 
tudo acontece por uma razão! Consciente ou inconscien-
temente, estamos e vivemos de acordo com o que Somos, 

de acordo com o que emanamos, de acordo com o que vi-
bramos! Hoje, como adulta que me tornei, tenho a cons-
ciência de que eu sou a cocriadora da minha realidade e 
tudo o que eu faço na minha vida, eu crio ou destruo. Sim, 
isso mesmo! A sorte somos nós que a fazemos, tal como o 
azar somos nós que o construímos com os pensamentos 
destrutivos! E de facto, ganho quando tomo consciência 
de que Eu Sou a responsável por tudo o que me rodeia e as 
pessoas que fazem parte da minha vida são um reflexo do 
meu mundo interior. Com elas aprendo o que ainda me 
falta melhorar para me tornar uma melhor versão de mim 
mesma. São o meu espelho e o que vejo nelas, eu tenho em 
mim! Sabes, o poder das energias ainda é considerado 
místico porque as pessoas ainda não o consideram nor-
mal, quando na verdade, é o mais natural que existe em 
nós. Contudo, nada foi deixado ao acaso no funcionamen-
to do corpo humano: os nossos pensamentos afetam a 
forma como a mente funciona; a nossa mente afeta ou 
ajuda (depende da qualidade dos pensamentos) os nos-

sos órgãos; e os nossos órgãos influenciam o nosso corpo 
de forma positiva ou negativa. O nosso corpo vai então 
condicionar o nosso estado de espirito e tudo isto, no seu 
conjunto, determina a qualidade dos nossos dias. Sabes, 
vou-te contar um segredo…a vida não é vivida para o ex-
terior, mas sim para o interior! E as nossas emoções indi-
cam-nos o caminho, pois quando sentimos algum descon-
forto emocional devemos ouvir o que nos querem dizer! 
Isso mesmo, perguntar-lhe porque está ali!  As emoções 
não aparecem para nos destruir, pelo contrário, estão ali 
para nos chamar a atenção, pois são reveladoras e trans-
formadoras. E tem sido uma luta, pois nestes dois últimos 
anos estamos a viver um grande desafio! E é por isso que 
te escrevo, querido 3022, sê amoroso com a Humanida-
de! Ajuda-nos a que sejamos melhores Seres Humanos e 
que nos unamos em bom senso, equilíbrio, solidariedade 
e sobretudo, que tenhamos um maior conhecimento e 
sabedoria do verdadeiro funcionamento do mundo….
exterior e interior! Sempre, com amor!

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

Carta ao futuro 3022
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O 
exe c u t i v o  d o 
M u n i c í p i o  d e 
Paredes apro-

vou na reunião da passada 
quinta-feira, a assinatura 
do Pacto Local para a Em-
pregabilidade e Empreen-
dedorismo Jovem. A medi-
da, aprovada por unanimi-
dade, visa criar uma rede 
de networking entre mu-
nicípios para fixar a sua 
população jovem, através 
da criação de “mais e me-
lhores oportunidades para 
o futuro dos jovens, crian-
do condições para o seu 
desenvolvimento pessoal, 
social e profissional”. São 
objetivos comuns e gerais 
do Pacto Local para a Em-
pregabilidade e Empreen-
dedorismo Jovem: reduzir 
o desemprego jovem, pro-
mover a qualificação dos 

jovens, facilitar o acesso à 
i n f o r m a ç ã o ,  r e f o r ç a r  a 
cooperação dos municí-
pios e capacitar técnicos 
municipais.

No âmbito do Pacto Local 
para a Empregabilidade e 
Empreendedorismo Jovem, 
o Município de Paredes 

"compromete-se a ajudar os 
jovens a entrar no mercado 
de trabalho, o que permite 
auxiliar o crescimento eco-
nómico local e, consequen-
temente, melhorar as condi-
ções de vida".

Do conjunto de medi-
das a desenvolver pela au-

tarquia de Paredes, desta-
ca-se a disponibilização de 
i n f o r m a ç ã o  p e r i o d i c a -
mente aos jovens e empre-
sários com oportunidades 
e medidas de apoio à em-
pregabilidade, pela pro-
moção de ações de forma-
ção para os jovens e técni-

c o s  d o  m u n i c í p i o ,  p e l a 
implementação de uma ou 
m a i s  m e t o d o l o g i a s  d e 
apoio ativo à empregabili-
d a d e ,  p e l a  c o o p e ra ç ã o 
com parceiros locais, re-
gionais e nacionais, bem 
como com outros municí-
pios signatários do Pacto, 
na realização conjunta de 
atividades, entre outras.

Acompanhando as dire-
trizes da Comissão Euro-
peia e os princípios do Ano 
E u r o p e u  d a  J u v e n t u d e 
2022, o Pacto Local para a 
E m p r e g a b i l i d a d e  e  E m -
preendedorismo Jovem 
irá funcionar como uma 
plataforma de partilha in-
f o r m a l ,  p e r m i t i n d o  a o s 
municípios a fixação dos 
s e u s  j ove n s  p e l a  v i a  d a 
criação de oportunidades 
d e  d e s e nvo l v i m e n t o  d e 

competências essenciais à 
empregabilidade de quali-
dade e empreendedoris-
mo jovem.

A DYPALL NETWORK 
(Associação para o Desen-
volvimento para a Partici-
pação Cidadã) é a organi-
z a ç ã o  q u e  f i c a  t a m b é m 
disponível para protocolar 
com o Município, modelos 
de colaboração específi-
c o s ,  q u e  p a r a  a l é m  d o 
acesso ao compromisso 
base do Pacto, disponibili-
za o conhecimento acu-
mulado e os recursos téc-
nicos necessários para a 
capacitação dos atores lo-
c a i s ,  p a r t i l h a  d e  b o a s  
práticas e criação de es-
tratégias locais para a pro-
moção da empregabilida-
de e empreendedorismo 
jovem.

Câmara de Paredes  
adere ao Pacto Local para o emprego  
e empreendedorismo Jovem
OPORTUNIDADE. Município de Paredes quer reduzir o desemprego e promover a qualificação dos mais jovens.

Receção das equipas do  
Campeonato da Europa de Hóquei Indoor 
Seniores Masculinos

Plano de Vacinação 
das crianças 
contra a Covid-19

Na passada quinta-feira, dia 
13, foram recebidas pelo ve-
reador do Desporto da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
Renato Almeida, e pelo Pre-
sidente da Junta de Fregue-
sia de Paredes, Artur Silva, 
as sete equipas do Campeo-
nato da Europa de Hóquei 
Indoor Seniores Masculi-
nos, no Pavilhão Multiusos 
de Paredes. 
A cerimónia de receção fi-
cou marcada pela celebra-
ção do protocolo ente o 
Município de Paredes e a 
Federação Portuguesa de 
Hóquei, representada pelo 
Vice-Presidente, Fernando 
Ribeiro. 
A sessão contou ainda com a 
presença do Delegado Téc-
nico da prova, Casper Gul-

drandsen.  A competição 
decorreu no Pavilhão Mul-
tiusos de Paredes no passa-

do fim-de-semana, nos dias 
14, 15 e 16 de janeiro, e con-
tou com a participação das 

seleções de Portugal, Espa-
nha, Croácia, Eslováquia, 
Polónia, Turquia e Ucrânia. 

O Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, e os verea-
dores Paulo Silva e Renato 
Almeida, visitaram, na ma-
nhã do dia 7, o Centro de 
Vacinação de Paredes, ins-
talado no Pavilhão Rota dos 
Móveis, em Lordelo, para 
acompanharem o processo 
de vacinação contra a Co-
vid-19 das crianças do con-

celho. No total, já foram va-
cinadas 1500 crianças com 
idades entre os 6 e 12 anos, 
sendo que o agendamento 
daquele dia prevê a adminis-
tração da vacina a mais 500. 
De forma a incentivar a vaci-
nação e a felicitar a coragem 
dos mais jovens, o Município 
está a entregar uma peque-
na lembrança a todos os 
vacinados.
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Câmara Municipal de Paredes assinalou  
o 100º Aniversário do Sport Clube Nun´ Álvares
O Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, acompa-
nhado do seu executivo, re-
cebeu na manhã do dia 18, 
no Salão Nobre da autar-
quia, o Sport Clube Nun’Ál-
vares para assinalar o 100º 
aniversário do clube de Re-
carei. O autarca sublinhou 
que é com “muita satisfação 
que vemos um clube do 
Concelho a atingir 100 
anos” e acrescentou que “o 
clube só existe porque exis-
tem dirigentes, atletas e 
simpatizantes com amor à 
instituição. Todos estão de 
parabéns, porque foram 

eles que fizeram com que o 
Sport Clube Nun’Álvares 
chegasse a este patamar”.
Já o vereador do Desporto, 
Renato Almeida, referiu 
que “são 100 anos de muito 

trabalho, de dedicação, 
suor e empenho”.
O apoio da autarquia ao 
desporto foi referido pelo 
Presidente do Sport Clube 
Nun’Álvares, Ricardo Costa. 

“O Município tem estado 
sempre ao lado do clube. 
Agradecemos a amabilida-
de, boa vontade e disponibi-
lidade para apoiar o despor-
to”, afirmou.
Na cerimónia estiveram 
presentes o Vice-Presiden-
te da Associação de Futebol 
do Porto, Adelino Caldeira, 
o Presidente da Junta de 
Freguesia de Recarei, Bel-
miro Sousa, e os dirigentes 
da instituição. O Município 
de Paredes felicitou, o Sport 
Clube Nun’ Álvares, os seus 
fundadores, dirigentes, 
atletas, sócios e adeptos pe-
lo aniversário.

Município de Paredes  
retoma programa de  
atividade física “Mais Vida 
Ativa” para a população 
com mais de 50 anos
O Município de Paredes re-
tomou no dia 10 de janeiro, o 
programa de atividade física 
“Mais Vida Ativa” para todos 
os paredenses, com idade 
igual ou superior a 50 anos e 
inferior a 95 anos.
Este projeto lançado pela 
autarquia, em parceria com 
as Juntas de Freguesia e as 
Instituições Particulares de 
S o l i d a r i e d a d e  S o c i a l 
(IPSS’s) do concelho, pre-
tende dinamizar duas aulas 
semanais de atividade físi-

ca, na área de residência 
dos participantes.
Os principais objetivos deste 
projeto são a promoção de 
uma atividade física regular 
e devidamente orientada, a 
diminuição dos fatores de 
risco relacionados com o 
processo de envelhecimen-
to, o aumento dos níveis de 
independência e autonomia, 
o aumento da força e resis-
tência muscular, atenuando 
a perda de flexibilidade, 
coordenação e equilíbrio.

INFORMAÇÕES:
• Os participantes devem preencher
 a ficha de inscrição que está disponível
 no site e entregar nos serviços 
 administrativos dos promotores locais 
 (Junta de Freguesia);
• Participantes das Juntas de Freguesia 
 pagamento mensal de 5 euros;
• E-mail: maisvida.ativa@cm-paredes.pt

Sessão do Programa  
de Competências Pessoais  
e Sociais "Eu sou o que quero 
ser" - (Pa)redes de Inclusão
O Município de Paredes, 
através do projeto (Pa)Redes 
de Inclusão, promoveu, na 
passada quinta-feira, dia 13, 
no edifício da Rota do Româ-
nico, mais uma sessão do 
Programa de Competências 
Pessoais e Sociais, intitulada 
“Eu sou o que quero ser”, des-

tinada à comunidade cigana. 
Na iniciativa, inserida num 
conjunto de dez ações de 
sensibilização a desenvolver 
pela autarquia com o objeti-
vo de promover a integração 
da comunidade, marcou pre-
sença a vereadora da Ação 
Social, Beatriz Meireles.

A 
Câmara de Pare-
des vai disponi-
b i l i z a r  t e s t e s 

gratuitos à Covid-19 a to-
dos os membros e delega-
dos das mesas de voto das 
eleições legislativas agen-
dadas para o próximo do-
mingo, dia 30 de janeiro.

A medida foi confirmada 
na passada quinta-feira, dia 
13 de janeiro, pelo presi-
dente da Câmara de Pare-
des, Alexandre Almeida, na 
reunião do executivo reali-
zado por videoconferência.

“A Secretaria-Geral do 
Ministério da Administra-
ção Interna vai administrar 
já no próximo sábado a dose 
de reforço a quem vai estar 
nas mesas e aos elementos 
das juntas de freguesias que 
intervém no processo elei-
toral e nós quisemos dar 
também a possibilidade a 
estas pessoas de fazerem 
testes”, disse Alexandre Al-
meida, explicando que a 
testagem é voluntária.

Quem vai estar nas me-
sas no dia do voto antecipa-
do, 23 de janeiro, terá a pos-

sibilidade de realizar um 
teste à Covid-19 na véspe-
ra (dia 22) no Multiusos de 
Paredes, entre as 16h e as 
20 horas. Já a 29 de janeiro, 
véspera das eleições legis-
lativas, a testagem será rea-
lizada na junta de freguesia 
de Baltar e na junta de Re-
carei, entre as 9h e as 12 

horas e no Multiusos de Pa-
redes das 15h às 20h.

O tema foi abordado pe-
lo PSD logo no período an-
tes da Ordem do Dia, com o 
vereador Ricardo Sousa a 
congratular-se com a ado-
ção de uma proposta feita 
pelo PSD na última Assem-
bleia Municipal. 

“Congratulamo-nos com 
a adoção desta medida. Na 
altura não deu resposta à 
proposta que fizemos na As-
sembleia municipal, mas ago-
ra veio reconhecer que é de 
interesse para todos os que 
vão participar e vão exercer o 
seu direito de voto”, frisou o 
social-democrata.

Câmara de Paredes vai  
disponibilizar testes gratuitos 
aos membros das mesas de voto
COVID-19. Testagem gratuita para todos os membros e delegados das mesas de voto 
das eleições legislativas marcadas para o próximo fim de semana.
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U
m  j o g o  o n d e  a 
equipa unionista 
levou a melhor, 

entrou a ganhar ao minuto 2 
com o golo do jogador pare-
dense Madureira. Antes do 
intervalo, o jogador do USC 
Paredes aos 27 minutos de 
jogo, Hélder Pedro fez o go-
lo da vantagem.
Na segunda parte, a equipa 
paredense não resistiu e 
sofreu o primeiro golo da 
equipa da casa, ao minuto 
51, golo de Ricardo Almei-
d a ,  j o g a d o r  d o  S ã o 
Martinho.

O USC Paredes não desistiu 
de procurar o melhor resul-
tado, ao minuto 75 o atleta 
Gil Barros fez o golo que 
colocou a equipa unionista 
c o m  u m  r e s u l t a d o  m a i s 
confortável. O jogador do 
São Martinho, Diogo Nu-
nes, aos 85 minutos da par-
tida colocou a bola dentro 
da baliza da equipa unionis-
ta, fazendo assim o 2-3, re-
sultado final que ditou a vi-
tória e os três pontos para a 
equipa de Paredes.
Em 12 jogos, o USC Paredes 
encontra-se na 2ª posição 

com 25 pontos e o São Mar-
tinho encontra-se no 4º lu-
gar da classificação geral, 

com 22 pontos. No próximo 
domingo, dia 23 de janeiro, 
o USC Paredes recebe o Vi-

la Meã num jogo a contar 
p a ra  o  C a m p e o n a t o  d e 
Portugal.

USC PAREDES  
deslocou-se a 
Santo Tirso 
para vencer
CAMPEONATO DE PORTUGAL. A equipa de Eurico Couto deslo-
cou-se no passado domingo a Santo Tirso onde venceu por 2-3. 

S. MARTINHO 2
USC PAREDES 3

 S. MARTINHO: Carlitos, Ricardo Almei-
da, Francisco Pereira, Nuno Moreira, 
Rafael Santos, Ricardo Carvalho, Diogo 
Nunes, Ricardo Pinto, João Cardoso, 
João Tentugal
Suplentes: Pedro Neto, José Pereira
TREINADOR: Agostinho Bento

USC PAREDES: Francisco Afonso, 
Marco Sousa, Pedro Ricardo Meneses, 
Hélder Pedro, Gil Barros, Belarmino 
Tavares, André Fonseca, Ismael 
Pinto, Henrique Santos, Marcos Junior, 
Madureira.
Suplentes: Nilo Leite, Emanuel Jesus 
Brito, José Amadeu , Nuno Martins.
TREINADOR: Eurico Couto

Karatecas de Paredes no pódio do  
Grande Torneio de Karaté de Vila das Aves
A Associação de Karatecas 
do Vale de Sousa (AKVS) 
marcou presença num dos 
torneios de maior qualida-
de de Karaté em Portugal.
A AKVS, Associação de Ka-
ratecas do Vale de Sousa, 

uma associação que se en-
contra sediada em Cete, 
Paredes, participou no pas-
sado sábado, dia 15 de ja-
neiro, no Grande Torneio 
Internacional de Karaté de 
Vila das Aves, que teve lu-

gar no Pavilhão Municipal 
de Santo Tirso. 
A 27ª edição do Grande 
Torneio Internacional de 
Karaté de Vila das Aves 
contou com a participação 
de cerca de 450 atletas. A 

competição decorreu nas 
disciplinas de Kumite (com-
bate) e Kata (formas). Hou-
ve, ainda, uma prova de Ka-
ta Open destinada a atletas 
com Síndrome de Down.
A Associação de Karatecas 

do Vale de Sousa fez-se re-
presentar com uma comiti-
va de 18 atletas que teve 
um desempenho excelente, 

com o destaque de quatro 
atletas que levaram a cor 
laranja da associação ao pó-
dio deste torneio:

Luís Morais – 1º lugar Kumite 12/13 anos na categoria de – 45 kg

Francisco Pereira – 2º lugar Kumite 10/11 anos na categoria de – 30 kg

Eduardo Ferreira – 3º lugar 10/11 anos na categoria de + 44 kg

Diogo Coelho – 3º lugar na Categoria de Kata 16/17 anos .
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Certifico, para efeitos de publicação, que 

por escritura de justificação notarial de treze 

de janeiro de dois mil e vinte e dois, neste car-

tório, exarada de folhas dezassete e seguintes 

do Livro Duzentos e Setenta-A,  Maria Delfina 

Mesquita Cruz, NIF 127.843.418, casada com 

Vasco José Barbosa de Carvalho sob o regime 

imperativo da separação de bens, natural da 

freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de 

Coimbra, residente na Rua Júlio Dinis, n.º 920, 

4.º andar, direito, Porto, declarou ser dona e 

legitima possuidora do seguinte bem imóvel : 

Prédio Rústico, composto de terreno de vinha, 

com a área total de mil e seiscentos metros 

quadrados, a confrontar do Norte e Poente 

com herdeiros de António Ferreira de Carva-

lho, de Sul com caminho público, de nascente 

com Manuel Alves Castelo, não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Paredes, 

e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 

3306, com o valor patrimonial tributário de 

€191,54; Que, este prédio veio ao domínio e 

posse dela Maria Delfina Mesquita Cruz, me-

diante contrato de compra e venda que lhe foi 

feito por Maria Augusta Ferreira de Carvalho 

e Sousa, viúva, residente que foi na Rua da 

Constituição, no Porto, atualmente já falecida; 

Que essa compra e venda lhe foi feita no mês 

de maio do ano de mil novecentos e noventa, 

quando ela justificante se encontrava no esta-

do de divorciada, mas esse contrato de compra 

e venda nunca chegou a ser reduzido a escritu-

ra pública, pelo que não dispõe de título formal 

bastante para proceder ao registo do indicado 

prédio no registo predial.. Que, porém, ela jus-

tificante entrou no domínio, posse e fruição do 

aludido prédio, desde a data da referida com-

pra e venda praticando relativamente ao mes-

mo imóvel todos os atos materiais correspon-

dentes ao exercício do direito de propriedade, 

procedendo a obras de limpeza, poda, sulfata-

gem e colheitas de uvas nas ramadas do prédio 

rústico, pagando também os respectivos im-

postos e contribuições quanto ao prédio rústi-

co; Que essa sua posse sobre o aludido prédio 

rústico foi exercida sem interrupção, de forma 

ostensiva, à vista de toda a gente e sem violên-

cia, esbulho ou oposição de quem quer que 

seja, de forma correspondente ao exercício do 

direito de propriedade sobre o dito imóvel; 

Que, deste modo, a posse pública, pacífica, 

contínua ou sem qualquer interrupção e exer-

cida em nome próprio, do aludido prédio des-

de o mês de maio do ano de mil novecentos e 

noventa, conduziu à aquisição do mencionado 

imóvel por usucapião, o que ela justificante 

invoca agora, neste acto, para fins de registo 

predial. Está conforme a escritura extratada, o 

que certifico, Porto, aos treze de janeiro de 

dois mil e vinte e dois.

PUB

CAMPEONATO PORTUGAL MONTANHA JC GROUP 2021

José Carlos na incerteza na participação  
no Nacional de Montanha de 2022
O piloto e empresário de 
Paredes,  que conduz o 
BMW M 3, teve uma boa 
época, isso dentro das pos-
sibilidades, José Carlos 
Pouca Sorte explicou “não 
foi uma má época, não foi 
fácil, aliás aqui nada é fácil, e 
fiz o que estava ao meu al-
cance dentro do possível. 
Debatemo-nos com alguns 
problemas que foram sendo 
solucionados pela minha 
equipa de mecânicos, e no 
final da época tivemos a 
participação  no Hill Climb 
Masters que teve lugar na 
Rampa da Falperra, e que 
me permitiu lutar com pilo-
tos de outros países, numa 
competição muito interes-
sante. Fiz o que estava ao 
meu alcance, estive ausente 
em provas, isso por motivos 
de foro familiar e profissio-
nal (acabei por ser pai de 
uma menina em setembro), 
e estou satisfeito, mas em 
2022 quero ser mais ambi-
cioso, vamos lá ver se isso 
será possível” terminou Jo-
sé Carlos Pouca Sorte.
 
PLANOS PARA 2022
Segundo José Carlos Pouca 

Sorte, “quanto à minha par-
ticipação em 2022, para já 
está tudo condicionado, e 
isso porque em novembro 
tive de fazer um transporte 
de carros do sul de Espanha 
para o Norte de Portugal, e 
na altura em que estava a 
amarrar os carros, para fa-
zer a viajem de regresso, 
estava a nevar, acabo por 
escorregar e acabo por dar 
um tombo valente, onde lo-

go na altura com a queda e 
ao bater no chão perdi os 
sentidos. Levado para uma 
unidade hospitalar em Es-
panha, viu-se logo que tinha 
duas costelas fraturadas, e 
um problema num elo de co-
luna. Mesmo assim fiz um 
esforço enorme e consegui 
regressar a Portugal com o 
camião carregado, mas che-
gado cá fui logo para o hos-
pital, onde se viu com maior 

profundidade o que tinha 
afetado. Assim estive de fi-
car imobilizado, e aos pou-
cos tenho conseguido recu-
perar sem fazer esforços, 
consigo comandar tudo a 
partir de casa, pois os ca-
miões têm de circular…
Quanto ao Campeonato 
Portugal de Montanha de 
2022, ainda não sei o que irá 
ser, o que sei é que nos finais 
de fevereiro é que vou ser 
de novo bem observado, e 
então ai nessa altura será 
transmitida a decisão médi-
ca, se posso ou não correr. 
Até lá, tudo parado, o BMW 
M 3 está a ser revisto, não 
sei como irá ser, existe a 
possibilidade da nossa equi-
pa por a correr um Seat 
Leon que temos para outro 
piloto, mas vai tudo depen-
der do que disser o médico. 
Se der o ok, podem contar 
comigo na linha de partida 
da Rampa de Murça, mas 
até lá,  até finais do próximo 
mês de fevereiro vamos ter 
de esperar, depois nessa al-
tura darei notícias, para 
anunciar o que a nossa equi-
pa irá fazer”, disse José Car-
los Pouca Sorte.

N
o dia 25 de outu-
bro, o Município 
d e  P a r e d e s 

anunciou, uma parceria 
com a equipa de ciclismo 
Rádio Popular Boavista que 
passa agora a chamar-se 
Rádio Popular Paredes 
Boavista. O anúncio reali-
zou-se na presença do Pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Paredes, Alexandre 
Almeida, do Vereador do 
Desporto, Renato Almeida 
e do Diretor Desportivo da 
equipa, José Santos. O Pre-

sidente da Câmara Munici-
pal, Alexandre Almeida, 
afirma que “Paredes tem 
uma grande tradição e pai-
xão pelo ciclismo, querendo 
apostar e promover, cada 
vez mais, esta modalidade 
no Concelho”.

No dia 13 de janeiro, a 
decisão foi levada para a 
reunião de câmara, onde 
foi aprovada por unanimi-
dade, a equipa profissional 
de ciclismo “Rádio Popular 
Boavista” vai passar a in-
cluir o nome de Paredes.

A formação de ciclismo 
em 2022 denominar-se-á 
Rádio Popular/Paredes/
Boavista, para o Presiden-
te da autarquia é uma óti-
ma promoção do nome de 
Paredes, assim como da 
modalidade. Na reunião, o 
P r e s i d e n t e  d a  C â m a ra 
Municipal, Alexandre Al-
meida referiu que “todos 
ficamos a ganhar por es-
tarmos ligados ao ciclis-
mo”, e pretende que “todas 
as pessoas saibam onde fi-
ca Paredes”. Alexandre Al-

meida deseja ter uma equi-
pa que esteja no campeo-
nato nacional e a correr 
internacionalmente, com 
o nome do município na 
camisola por 26 mil euros 
“é um achado”.

Ricardo Sousa, verea-
dor da coligação “Primeiro 
as Pessoas, PSD e CDS-PP, 
fez uma declaração de vo-
to, de maneira a saber se 
esta decisão não passou de 
um ato de desespero, pois 
e m  n a d a  b e n e f i c i a  o 
município.

Município de Paredes  
aposta no ciclismo 
PARCERIA. O Município de Paredes anunciou em outubro uma parceria com a equipa 
de ciclismo Rádio Popular Boavista.
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O 
Pavilhão Mul-
tiusos de Pare-
d e s ,  n o s  d i a s 

14, 15 e 16, recebeu o Cam-
peonato Europeu de Hó-
quei Indoor (EuroHockey 
I n d o o r  M e n ´ s  C h a m -
pionship II), a competição 
teve 105 atletas masculi-
nos das sete seleções que 
estiveram presentes, Por-
tugal,  Espanha, Croácia, 

Polónia, Turquia, Ucrânia e 
Eslováquia. A seleção italia-
na inicialmente iria estar 
presente na competição, 
mas desistiu de participar 
no campeonato.

Em nota de imprensa, a 
autarquia recordou que a 
modalidade tem vindo a ga-
nhar tradição no concelho de 
Paredes, “acolheu em 2019, 
na cidade de Lordelo, no Pa-

vilhão dos Móveis, o primei-
ro Campeonato Europeu de 
Hóquei Indoor realizado em 
Portugal. Em 2020, realiza-
ram-se os campeonatos na-
cionais, também no Pavilhão 
Rota dos Móveis. Em feve-
reiro de 2021 disputou-se a 
fase final do Campeonato 
Nacional de Hóquei Indoor 
seniores masculinos e femi-
nino, no pavilhão da EB 2/3 

de Paredes. No passado mês 
de dezembro, o Multiusos de 
Paredes recebeu o Campeo-
nato Europeu de Hóquei In-
door Júnior”.

A competição internacio-
nal foi promovida numa par-
ceria entre a Câmara Muni-
cipal de Paredes e a Federa-
ção Portuguesa de Hóquei. 
O Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-

xandre Almeida, referiu que 
o objetivo é “fomentar cada 
vez mais o desporto de com-
petição nas camadas jovens, 
em Paredes, apostando tam-
bém na divulgação da moda-
lidade de hóquei indoor para 
que comece a ganhar mais 
praticantes. Tenho a expeta-
tiva que a seleção portugue-
s a  v a i  f a z e r  u m a  b o a 
competição”.

O autarca referiu que “o 
investimento da autarquia 
na renovação e requalifica-
ção das instalações despor-
tivas municipais permite 
captar provas de dimensão 
internacional, prestigiam 
assim o concelho, trazendo 
público e gerando mais-va-
lias económicas associadas 
à s  c o m p e t i ç õ e s 
desportivas”.

Multiusos de Paredes  
foi palco de Europeu de Hóquei Indoor
MODALIDADE. Competição realizou-se de 14 a 16 de janeiro e participaram sete seleções da Europa

Entrega de prémios 
Eurohockey Indoor Championship II

No domingo, dia 16, de-
correu o último dia de com-
petição do Campeonato Eu-
ropeu de Hóquei Indoor Se-
n i o r e s  M a s c u l i n o s .  O 
vereador do Desporto, Re-
nato Almeida, marcou pre-
sença na cerimónia de en-
cerramento que contou com 
a entrega de prémios aos 
três primeiros classificados. 

O autarca afirmou o “bom 
desempenho desportivo de 
todas as equipas ao longo do 
fim-de-semana” e realçou 
que “a grande vantagem de 

promover estes eventos eu-
ropeus no concelho é a de 
dar vida a Paredes, promo-
ver o desporto junto dos 
munícipes e dar a conhecer a 
cidade às  pessoas que a 
visitam”. 

Na cerimónia estiveram 
também presentes o Presi-
dente da Federação Portu-
guesa de Hóquei, Bruno San-
tos, o Presidente da Confe-
deração do Desporto de 
Portugal, Carlos Paula Car-
doso, o Diretor Regional do 
IPDJ, Vítor Dias, o Diretor 

Executivo da Fundação do 
Desporto, Paulo Marcolino, 
e o Presidente da Junta de 
Freguesia de Paredes, Artur 
Silva. 

A seleção espanhola foi a 
grande vencedora da com-
petição, sagrando-se cam-
peã europeia de hóquei in-
door. O segundo lugar foi 
para a equipa da Polónia, e o 
terceiro para a Croácia. O 
quarto, quinto, sexto e séti-
mo lugar foram entregues à 
Ucrânia, Portugal, Turquia e 
Eslováquia, 

respetivamente.
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Paredes reabre Centro Municipal de Marcha e Corrida
O Centro Municipal de 

Marcha e Corrida localiza-
do no Parque da Cidade de 
Paredes reabriu no dia 10 
de janeiro ao público.

“Atendendo ao dever de 
cumprimento das regras re-
comendadas pela Direção-
-Geral da Saúde (DGS) os 
treinos serão individuais ou 
e n t ã o  d e  g r u p o ,  c o m  o 
apoio especial izado dos 
técnicos do município. Es-
tão disponíveis quatro per-
cursos no Centro de Mar-
cha e Corrida de Paredes 
(1km, 3km, 5km e 10km), 
que foram desenhados em 
colaboração com a Federa-
ção Portuguesa de Atletis-
mo e do Instituto Portu-
guês do Desporto e Juven-

tude (IPDJ), delegação do 
Porto”, informa a Câmara 

Municipal de Paredes. O 
Centro Municipal de Mar-

Ano novo, desejos antigos. Deixo a minha lista de desejos, acreditando que iriam ajudar a melhorar o futebol:

1. clubes limitados a dois treinadores por época
2. treinadores limitados a dois clubes por época
3. treinadores impedidos de treinar clubes diferentes na mesma competição
4. árbitros só podem terminar os jogos com o jogo parado
5. não serem os árbitros principais a registar os cartões, para que o jogo não páre
6. nos campeonatos profissionais manutenção das 5 substituições
7. nos campeonatos distritais possibilidade de utilização de todos os suplentes
8. poderem aquecer em simultâneo o número de jogadores que pode entrar
9. substituições volantes, com o jogo em andamento, mas com a bola fora (lançamentos, cantos, livres) controladas por 4º árbitro ou árbitro assistente
10. os árbitros evitarem parar o jogo só porque um jogador está no chão, quando não seja um choque de cabeça ou um motivo visivelmente grave
 (lesões musculares, pancadas, ou semelhantes, não podem ser motivos de interrupção de jogo)
11. os jogadores que saem do campo para serem assistidos só deviam poder voltar com o jogo parado
12. quando há aquelas “pegas” de jogadores uns com os outros, e havendo outros que queiram seguir o jogo, o árbitro devia deixar o jogo correr
13. o árbitro devia deixar sempre uma equipa que queira marcar faltas rápido
14. não ter a bola totalmente parada ou ter a bola 1, 2, 3, 4, ou até 10 metros mais à frente em determinadas zonas do campo (inofensivas) não devia ser motivo para parar 
a bola ou mandar pôr a bola mais atrás
15. um jogador que discuta ou insulte o árbitro não devia ser expulso (mas sim severamente multado)
16. sempre que um jogador perdesse tempo (num lançamento, pontapé de baliza, livre, etc.), o árbitro em vez de lhe mostrar cartão amarelo, 
 fazia uma sinalética que indicava mais um minuto de desconto
17. 5 minutos de descontos automáticos sempre que um GR seja assistido
18. não permitir substituições em tempos de desconto
19. melhorar a comunicação entre os agentes do futebol: jogadores, treinadores e árbitros
20. experimentar o futebol com tempo cronometrado (em vez de duas partes de 45 minutos, passavam a ser duas partes de 30 minutos)
21. regular preços dos bilhetes
22. não permitir jogos em campos impraticáveis (em caso de chuva, não apenas quando a bola não desliza, mas se for evidente que o jogo não será um espectáculo)
23. tornar públicas as notas semanais dos árbitros
24. tornar público quem avalia os árbitros
25. tornar transparente todo o processo relacionado com nomeações, observações, classificações, subidas e descidas de categoria dos árbitros
26. ajustar a legislação de modo a que não aconteçam mais casos como o do Aves e do Belenenses
27. direções obrigadas a terminar mandatos sem saldo negativo
28. ajustar as compensações financeiras aos clubes formadores
29. melhorar a calendarização do futebol, dando voz aos treinadores e jogadores
30. estabilizar os sistemas competitivos das competições, ouvindo os jogadores, treinadores e adeptos

SOBRE FUTEBOL

Lista de desejos para 2022

Estética  |  Estética Avançada  |  Rosto e Corpo

Rejuvenescimento  |  Gordura Localizada  |  Celulite  |  Flacidez

 912 323 260   asilveira.beautycare   Rua Dr. José Firmino, 35  |  4580-124 PAREDES
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cha e Corrida irá funcionar 
por marcação.As marca-
ções podem ser feitas por 

contato telefónico através 
do 963679648, o centro no 
Parque da Cidade de Pare-

des, irá funcionar, às segun-
das e quartas-feiras, das 
17h30 – 19h30.

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto
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N
o evento em que 
foi apresentado 
o  f i l m e  d o c u -

mentário “Daniel Faria: O 
silêncio e a palavra”, no âm-
bito das comemorações 
dos 50 anos do nascimento 
do poeta Daniel Faria, que 
decorreu no passado dia 4 
de dezembro, na Casa da 
Cultura de Paredes, Ale-
xandre Almeida, Presiden-

te da Câmara Municipal de 
Paredes, salientou que o 
Município pretende conti-
nuar a divulgar o nome e a 
literatura do poeta balta-
rense. O objetivo é trans-
formar a Casa dos Pereiras, 
em Baltar, na Casa da Cul-
tura da freguesia e criar 
uma zona destinada a Da-
niel Faria, com o seu espó-
lio e a sua obra. As come-
morações dos 50 anos de 
vida do baltarense, que viu 
a sua vida interrompida aos 
28 anos, ficaram marcadas 
pela estreia do filme pro-
movido pelo Município de 

Paredes, que foi realizado 
por Marlene Maia, jornalis-
ta e realizadora, que procu-
ra desvendar o que ficou 
por dizer sobre Daniel Fa-
ria. O Palacete encontra-se 

em ruinas há décadas e foi 
o edifício principal da Esco-
la Secundária de Baltar. A 
Câmara, a Junta de Fregue-
sia e a Misericórdia de Pa-
redes terão que encontrar 

o caminho para que o pro-
jeto recentemente apre-
sentado se torne uma reali-
dade a breve prazo. Dessa 
forma, o grande poeta Da-
niel Faria ficará perpetua-

do num edif ício  que diz 
muito a muitas gerações de 
paredenses e que merece 
ser recuperado para ser um 
espaço cultural e social de 
referência.

    BALTAR

Palacete dos 
Pereiras será  
a Casa do Poeta 
Daniel Faria

As obras no Largo 
Pereira Inácio foram 
iniciadas no verão de 
2021 com a demolição 
do “Polidesportivo da 
Feira”. Brevemente vai 
ser construído um Par-
que Infantil e vão ser 

construídas novas ca-
sas de banho públicas. 
A Peixaria vai ser cons-
truída junto ao edifício 
que fica contiguo à Ca-
sa do Foral. Estas obras 
terão um investimento 
de mais de 150.000 eu-

ros, valor que se adi-
cionar ao investimento 
já efetuado anterior-
mente, os valores to-
tais ultrapassarão o 
meio milhão de euros 
de investimento no 
centro de Baltar. 

A Câmara Munici-
pal de Paredes pediu 
no ano passado um es-
tudo de impacto am-
biental da Unidade de 
Bio Resíduos de Baltar. 
Até ao momento, o es-

tudo ainda não foi pu-
blicado pela empresa 
“AmbiSousa”, a quem 
foi pedido o estudo de 
impacto. Os baltaren-
ses esperam que o es-
tudo seja publicado o 

mais brevemente pos-
sível, para que se possa 
conhecer de uma for-
ma real e efetiva o im-
pacto daquela unidade 
de transformação de 
resíduos em energia. 

Parque Infantil e Casas de Banho 
no Largo Pereira Inácio

Estudo de Impacto Ambiental  
da Unidade de  
Bio Resíduos de Baltar

A atual zona Industrial de 
Baltar tem um grande im-
pacto sobre a natureza cir-
cundante. A prova cabal é a 
imagem que um baltarense 
publicou nas redes sociais e 
que mostra várias linhas de 
água contaminadas, que 

também vão ter influência 
na qualidade da água do sul 
do concelho. A economia é 
importante mas tem de ser 
devidamente acompanhada 
pelas regras de respeito pe-
lo meio ambiente, o que efe-
tivamente parece não acon-

tecer. A Junta de Freguesia e 
a Câmara Municipal têm de 
estar atentas as estas infra-
ções, pois divulgam as po-
tencialidades naturais do 
concelho e naturalmente 
t ê m  d e  z e l a r  p e l a  s u a 
preservação.

Linhas de Água contaminadas  
na Zona Industrial de Baltar
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A Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa come-
morou, no passado dia 17 
de janeiro, o seu 44º Ani-

versário, A direção não quis 
deixar de assinalar a data 
importante. Organizou um 
Porto de Honra, numa festa 
ainda marcada pela pande-

mia, contou com a presença 
de alguns fundadores, en-
tre bombeiros onde canta-
r a m  o s  P a r a b é n s  à 
Associação.

Associação Humanitária dos 
Bombeiros  Voluntários de Rebordosa 
festejou 44 anos

A 
Junta de Fregue-
sia de Rebordosa 
apresentou o Pla-

no de Atividades para a Cida-
de de Rebordosa, iniciativa 
que decorreu no Salão No-
bre da Junta.
O projeto foi apresentado 
numa sessão pública pelo 
executivo da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa, esta 
iniciativa teve como objetivo 
informar a população sobre 
os instrumentos de trabalho 
que vão ser criados pela au-
tarquia para melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas e, 
simultaneamente, reforçar a 
competitividade, a atrativi-
dade e a notoriedade para a 
cidade, potenciando assim, o 
seu desenvolvimento econó-
mico, ambiental e social.
Este plano engloba Open Ca-

    REBORDOSA

Junta de Freguesia de Rebordosa apresentou 
Plano de Atividades para o ano 2022

PAULO
PINHEIRO

fé que será de 2 em 2 meses; 
Comemoração do Dia Inter-
nacional da Mulher que é a 8 
de março; Comemoração do 
Dia da Árvore no dia 21 de 
março; Festival do Teatro; 

Passeio Sénior; Comemora-
ção do Dia Mundial da Crian-
ça; Comemoração do Dia do 
Ambiente que é a 5 de junho; 
Em julho Apoio à realização 
das Festas da Cidade; Festi-

val da Juventude que tem 
data em julho; Tertúlias de 
Escritores; Criação de Orça-
mento Participativo Jovem e 
Sénior; Criação de um Car-
tão jovem da Cidade de Re-

bordosa; Comemoração do 
Dia da Cidade; Homenagens 
a pessoas e/ou Empresas que 
se evidenciaram na Cidade 
de Rebordosa; Realização da 
Festa de Natal Sénior; Reali-

zação da Festa de Natal para 
as Crianças do Pré-escolar e 
1º.  Ciclo;  Transporte de 
Utentes Idosos e /ou com 
Mobilidade Reduzida para a 
USF de S. Miguel Arcanjo; 
Criação de um Incentivo à 
Natalidade; Requalificação 
dos Fontenários; Criação de 
um Conselho da Cidade 
Constituído pelos represen-
tantes das Associações e Co-
letividades de Rebordosa; 
Receção de alunos de cursos 
profissionais em fase de es-
tágio; Atribuição de Bolsas 
de Estudo; Apoio Logístico e 
Financeiro às Associações e 
Coletividades de Rebordo-
sa; Colaboração com o Agru-
pamento de Escolas e Asso-
ciações de Pais; Incentivar a 
Mobilidade dos Jovens da 
Freguesia através do Progra-
ma Erasmus; Realização da 
Feira da Saúde com Ras-
treios Gratuitos; Encontro 
Anual Temático com os Em-
presários do Concelho com 
especial foco nas empresas 
sediadas em Rebordosa; In-
centivo ao Comércio Local 
com a Criação do Cartão Jo-
v e m  d a  C i d a d e  d e 
Rebordosa.
Em suma este trabalho abor-
da a governação, compro-
misso e envolvimento; de-
sempenho económico, am-
biental e social. Pretende-se 
assim, que este plano de ati-
vidades, seja amplamente 
participado e mobilizador de 
vontades e de consensos. 
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Estatuto Editorial

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

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

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

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegu-
rando a dignidade das pessoas e das institui-
ções e a sua privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Um lamentável presidente 
da Junta de Freguesia

S
im. É um lamentável ato de um 
Presidente da Junta de Fregue-
sia do concelho de Paredes. 

Sim. É um lamentável (e para muitos, 
desconhecido) Nuno Serra. Explico. 
A CDU programou uma iniciativa po-
lítica, domingo, 9 de janeiro de 2022 
às 11 horas, de discussão de proble-
mas ambientais em Lordelo, Paredes, 
no âmbito da campanha Eleitoral para 
as Eleições Legislativas de 30 de Ja-
neiro. Em devido tempo a CDU solici-
tou a cedência de instalações à Junta 
de Freguesia. Perante uma inicial re-
cusa, foi contactada a CNE que confir-
mou o direito ao usufruto dessas ins-
talações para esse efeito. No Domin-
go, 9 de janeiro, pelas 11 horas, as 
instalações estavam encerradas, sem 
que os responsáveis da Junta de Fre-
guesia dessem qualquer explicação. A 
iniciativa decorreu no exterior, à chu-
va e vento, com a presença de Diana 
Ferreira, 1.° Candidata da CDU no 
Distrito do Porto, outros candidatos e 
três dezenas de simpatizantes e ami-
gos. Para além da abordagem séria da 
situação calamitosa atual do Rio Fer-
reira, cuja poluição afeta cronicamen-
te os habitantes, os presentes verbe-
raram o comportamento inaceitável 
da Junta de Freguesia e do seu Presi-
dente. Nuno Serra, anteriormente 
com imagem de cordial e cordato, 
mostrou-se intolerante e antidemo-
crático, desrespeitador das regras 
institucionais vigentes.
São portanto adequadas e justas to-
das as denúncias do seu comporta-
mento. Lamentável e vergonhoso. 
Chega, senhor Nuno Serra! 
E para fundamentar a indignação 
transcrevo a deliberação da CNE:  

Exmos. Senhores
CDU – Coligação Democrática Unitá-
ria - Porto,
No seguimento da V/ comunicação de 
9 de janeiro, bem como de comunica-
ção da Junta de Freguesia de 10 de 
janeiro, e por delegação do Secretário 
da Comissão, comunico a V. Exas. que, 
na reunião plenária de 11 de janeiro 
p.p., desta Comissão, foi tomada a se-
guinte deliberação:

«A Comissão reafirma que as entidades 
públicas devem providenciar no sentido 
de ceder os espaços que gerem às candi-
daturas que manifestem interesse na 
sua utilização para efeitos de campa-
nha eleitoral, não colhendo a argumen-
tação aduzida pelo Presidente da Junta 
de Freguesia de Lordelo e, por isso, con-
sidera censurável o seu comportamento 
que configurou um claro desrespeito 
pela orientação que lhe foi transmitida 
pela entidade competente.
Acresce que a eventual cedência do 
mesmo espaço a outras candidaturas 
no âmbito do mesmo processo eleitoral 
é suscetível de configurar violação do 
dever de imparcialidade previsto no ar-
tigo 57.º e punido no artigo 129.º da Lei 
Eleitoral da Assembleia da República.».

Com os melhores cumprimentos,
Ilda Rodrigues

Coordenadora dos Serviços

 Comissão Nacional de Eleições

Av. D. Carlos I, n.º 134, 5.º - 1200-651 Lisboa

Tef: +351 213923800

Fax: +351 213953543

site: www.cne.pt • e-mail: cne@cne.pt

A prática é recorrente. Alguns deten-
tores de cargos públicos arvoram-se 
em “proprietários” de bens públicos, 
“intérpretes” das leis, usando e abu-
sando da discricionariedade de atos 
que só são pessoais. Enquanto não 
forem justamente responsabilizados, 
e punidos se necessário, continuarão 
a exercer um poder antidemocrático. 
N u n o  S e r ra  n ã o  p o d e  i n v o c a r 
desconhecimento. 
Já “apertado” em situação ilegal como 
foi o caso da indemnização por morte 
do coveiro da autarquia, mandaria a 
prudência e bom senso que não co-
metesse mais ilegalidades no exercí-
cio do cargo. A bem da Democracia, 
que não precisa de “coveiros”. A bem 
de Lordelo. A 

abstenção continua a ser a incóg-
nita dominante para as próximas 
eleições legislativas

É um facto que a abstenção nas eleições 
tem vindo a registar um aumento ao longo 
dos anos.
As críticas à abstenção vêm de todos os 
políticos, os mesmos que durante quatro 
anos nada fazem para a combater e só se 
lembram no dia das eleições porque fica 
bem e deflecte a culpa que todos têm para 
que seja tão alta. 
Os debates televisivos são uma amostra 
de como se pode afastar a população do 
debate politico.
Acrescente-se políticos corruptos, incom-
petentes, que não se preocupam com as 
pessoas, não falam a sua língua e que fa-
zem promessas em vão para caçar votos. 

Não sou pró-abstenção, acho que todos 
deveriam votar, mas não aceito ver políti-
cos a falar da abstenção sem fazerem nada 
para a mudar. 
E não se diga que não lhes assiste razão.
A corrupção atravessa todos os partidos 
políticos.
Os escândalos são comuns a todos os 
partidos.
E é claro e notório o afastamento dos par-
tidos e dos políticos dos cidadãos.
As transformações atualmente em curso 
na cultura política dos portugueses ten-
dem a tomar a democracia como uma ideia 
normativa, isto é, como algo valorizado em 
si mesmo. Ao mesmo tempo, mostram que 
os eleitores se sentem frustrados com o 
desempenho efetivo dos políticos e o mo-
do pelo qual as instituições políticas fun-
cionam no país. 
Mais do que esperar a consolidação do 
processo político, talvez seja importante 
verificar a presença de sintomas de que as 
condições para a emergência de um novo 
sistema partidário já existem. E que, quan-
do elas existem, há decisões normativas, 
como as que se referem à legislação elei-

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Legislativas 2022

É 
o caminho para as eleições legislati-
vas que trilhamos por estes dias 
com um corrupio de debates, con-

frontos e entrevistas dos líderes partidá-
rios visando uma nova constituição da 
Assembleia da República. Esse novo elen-
co é um resultado matemático que irá ins-
pirar o Partido Socialista ou o Partido So-
cial Democrata a constituir uma equipa 
para novas estratégias, um programa de 
governo e alguns Orçamentos de Estado 
que acabam por regular a nossa vida como 
eleitores deste país. 
Agora, como se irá desenhar todo este es-
te xadrez da política, é uma pergunta com 
tantas respostas que, pessoalmente, julgo 
nem ser útil neste momento e até às elei-
ções elencá-las.  As contas fazem-se a par-
tir da noite eleitoral e do que daí ficar defi-
nido! Importante é estarmos todos cien-

tes da muita diferença que faz ir votar e 
com isso mostrar as opções de cada um 
para aquilo que irão ser a normas e as es-
tratégias para o futuro dos próximos tem-
pos e também para as gerações futuras. 
Como se costuma dizer, as decisões de dia 
30 irão mexer no nosso bolso e nas nossas 
reformas (se elas houver!).
A análise dos resultados do Governo do 
Partido Socialista tem sido amplamente 
feita e com diversas conclusões. Antes de 
mais faço a análise ao meu bolso e á econo-
mia da minha pequena família, de Paredes, 
como perspetiva do que se passará à minha 
volta e na nossa região, pois estando à vista 
a escolha das eleições legislativas julgo 
mais relevante olhar para o futuro dos por-
tugueses a perspetivar o que sucederá se 
esta política do PS se mantiver.
Por isso, olho pelo retrovisor nos últimos 
seis anos do PS, mas também por influen-
ça do PCP e do Bloco de Esquerda, e vejo o 
investimento privado tratado com hostili-
dade e como acumulação de “mais valias” 
capitalistas, geradas na exploração do tra-
balho. Uma opção ideológica que se im-
plementou desde 2014, com a aplicação 
de várias medidas que tem vindo a apertar 
e hostilizar as empresas:

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Taxas, taxinhas e Tachos – parte  I
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toral e partidária, que, uma vez adotadas, 
podem facilitar e/ou estimular a consoli-
dação do sistema partidário.
Mas falar e debater politica abertamen-
te e conscientemente poderá ser o re-
médio para a insatisfação. A política está 
presente em boa parte dos aspetos que 
rondam nossa vida. Por isso, é mais do 
que necessário falarmos sobre ela den-
tro e fora do período eleitoral. Houve 
uma época em que discutir esse assunto 
era um grande tabu, e era muito comum 
ouvir aquela frase  “futebol, política e 
religião não se discutem”.
Por que debater política nas eleições?
O resultado das eleições perpassa toda 
a nossa vida nos anos seguintes a ela. Pa-
rece exagero que os 15 dias de campa-
nha possam moldar o nosso futuro du-
rante tanto tempo, mas não é. A qualida-

d e  d o s  c a n d i d a t o s  e l e i t o s  r e f l e t e 
diretamente na qualidade da adminis-
tração pública, da transparência e da 
participação política. Portanto, discutir 
política nesses dias é mais do que funda-
mental para garantirmos uma vida de 
qualidade para todos.
É ao falar de política com nossos amigos, 
familiares ou colegas de trabalho que po-
demos exercer o nosso papel de cidadão 
ao consciencializar outras pessoas sobre a 
importância do voto consciente.
Infelizmente, muitas pessoas viram as 
costas à política durante a maior parte 
do tempo, mas é nas eleições que elas se 
mostram mais abertas a esse tipo de 
debate. 
Por isso, precisamos aproveitar tal janela 
de oportunidade.
VOTEM!

Maioria absoluta

A
ntes de alegar o que quer que 
seja sobre o que suceder-se-á 
dia 30, importa esclarecer, por-

que nunca é demais, que este ato eleito-
ral não se destina a escolher o primeiro-
-ministro ou o governo. Eleger-se-ão, 
sim, por círculos eleitorais que corres-
pondem, do ponto de vista geográfico 
aos distritos, os deputados que consti-
tuirão a Assembleia da Republica que, 
mediante a sua configuração, suporta-
rão um governo liderado por um pri-
meiro ministro indigitado pelo Presi-
dente da República, cujo poderá não ser 
candidato nestas eleições. Não obstan-
te, é indissociável que das eleições le-
gislativas resultará a formação dum 
governo, cujo, mediante os resultados 
do sufrágio, obterá suporte da Assem-
bleia da República. 
Sem rodeios, afirmamos: a solução que 
melhor servirá os portugueses é uma 
clara e inequívoca vitória do Partido 
Socialista, cuja conceda ao governo 
estabilidade para implementar as re-
formas que Portugal tanto urge. Sem 
qualquer pudor, admitimos que pos-
suímos um projeto, queremos as con-
dições ideais para o implementar e es-
tas reunir-se-ão se o PS vencer com 
maioria absoluta. 
Consideramo-nos sociais democratas, 
moderados e progressistas. O Partido 
Socialista, fundamental na implemen-
tação do regime democrático, posicio-
nou-se como partido charneira, capaz 
de dialogar com todos aqueles que 
aceitassem cumprir as regras do jogo 
democrático. Foi sempre assim e 
quando o superior interesse público se 
sobrepôs: em 1976, período de pre-
matura vigência democrática e con-
turbadíssimo pelo ambiente do PREC 
que o tinha antecedido, formamos go-
verno com o CDS; em 1983, quando a 
entrada de Portugal para a Comissão 
Europeia era um pacto de regime e es-
tava a ser ultimada; bem como, em 

igual período, era imperativo ultrapas-
sar a crise financeira que se arrastava 
desde 1974 e nos forçou a pedir um 
segundo resgate internacional, gover-
namos com o PSD; em 1995, apesar 
não existirem coligações governa-
mentais, o executivo do PS foi suporta-
do pelo apoio parlamentar das banca-
das deste e do Partido Social Demo-
c r a t a ,  n u m  m o m e n t o  e m  q u e 
preparávamos a entrada na zona eco-
nómica europeia e, consequentemen-
te, a adesão ao Euro; em 2015, nova-
mente através de acordos parlamen-
tares, o PS governa com o apoio do 
PCP e do BE, numa fulcral etapa de re-
cuperação económica após os her-
cúleos esforços dos portugueses com 
a austeridade imposta pela direita. 
Em 2022, não perdemos a capacidade 
dialogante, mas as conciliações torna-
ram-se cada vez mais desafiantes: o 
centro direita, representado no espe-
tro politico português pelo PSD, cujo se 
pauta pela tolerância e moderação, é li-
derado por alguém que concebe acor-
dos com a extrema direita se esta se 
moderar, justificando permanente-
mente as suas posições, sobretudo em 
matéria de prisão perpetua, concor-
dando com elas, num exercício de bana-
lização do retrocesso civilizacional que 
a extrema-direita preconiza. A esquer-
da voltou a entrincheirar-se, talvez sau-
dosos pelas ruas e ávidos por serem, 
novamente, a voz do protesto. Esta que, 
e citando o meu camarada Pedro Sousa, 
tanto almejava um passo em frente, 
progressista, incoerentemente impedi-
ram-no com o chumbo o Orçamento do 
Estado. Reiteramos que, apesar de ser 
um dos mais progressista de que há me-
mória, foi reprovado precisamente por 
quem queria dar um passo em frente.
Pese embora as vicissitudes do desa-
fio, este deve ser encarado com a mes-
ma seriedade. Para retomar o caminho 
de prosperidade interrompido em 
2019, pela pandemia que nos assola, o 
país necessita de estabilidade e evitar 
crises provocadas por caprichos 
eleitoralistas.
Por isto, importa reiterar: dia 30 de 
janeiro, Portugal precisa duma maio-
ria absoluta.

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos

Taxas, taxinhas e Tachos – parte  I
1) A descida do IRC para 17% acordada 
em 2013 pelo PS e o PSD foi interrompida 
para deixar esse imposto em 21% a partir 
de 2015.
2) A derrama (imposto municipal) criada 
em 2015, para retirar 9% sobre o lucro 
das empresas, ainda acrescentada à taxa 
do IRC. Esta aplicação passa também de 
forma diferenciada pelos municípios, com 
o conceito de que quanto maior a dimen-
são maior a penalização. Tratando-se de 
um dogma político, abre portas a subter-
fúgios injustos para a economia e entre 
municípios. Para alem do mais, o IRC pas-
sou assim a poder atingir 31.5% - a segun-
da taxa mais alta da Europa. Certamente 
um convite às empresas para se a dirigi-
rem para outros países, tanto na Europa 
como no Mundo;
3) Instituiu-se uma legislação laboral que 
tem em primeiro lugar o objetivo de man-
ter o emprego em vez de incentivar a cria-
ção de trabalho ou a mobilidade do traba-
lhador. Ao contrário do que a ciência eco-
nómica demonstra em que os países que 
maior nível de emprego atingem são os 
que permitem a mobilidade da mão-de-
-obra entre empresas (ex. Secção de Le-
gislação sobre a Proteção no Emprego, 

Eurostat, 2017). Apesar disto, o PCP e o 
Bloco de Esquerda querem ainda tornar 
mais rígida a legislação do trabalho.
4) Impôs-se às empresas comprar eletri-
cidade aos custos dos mais altos da Euro-
pa, por deixar uma única opção no merca-
do e por não se querer renegociar os con-
tratos existentes de produções eólicas e 
fotovoltaicas, que durarão até 2032, e ao 
contrário, antecipa-se a produção da ele-
tricidade a partir do Hidrogénio, que não 
tem ainda uma tecnologia madura, esti-
mando-se que os seus custos de produ-
ção deverão reduzir-se em 50% até 2040.
Assim, numa conta simples de merceeiro 
que fazemos no final do dia, todos senti-
mos que recebemos o mesmo e gastamos 
muito mais em todas as taxas, taxinhas, e 
grandes tachos de energia e produtos e 
serviços que adquirimos. Mais ricos e me-
lhor não estaremos certamente… Pelo 
menos a grande maioria dos portugueses, 
sendo que aqui pelo nosso concelho po-
deremos não ser todos iguais… assunto a 
voltarmos na próxima edição para evitar 
que se entenda como popular ou eleitora-
lista uma análise reveladora do que se 
passa na nossa terra, em véspera de 
legislativas...
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CULTURA

PUB

PUB

PRECISA-SE
Funcionário/a para  

empresa de  
Mobiliário  

à 25 anos  no mercado

ENTRADA IMEDIATA
Contacto 966429335

F
ez o primeiro ciclo 
do ensino básico, 
frequentou o Emaús 

em Paredes, aprendeu música 
e dança folclórica. Pinta sobre 
madeira, loiça, mas o que mais 
gosta de pintar são as telas.

O Miguel faz parte da “Fa-
mília Formas e Cores” desde a 
sua criação, já lá vão mais de 
vinte anos. Não foram fáceis 
os seus primeiros passos, mas 
tem subido todos os degraus, 
amparado carinhosamente 
por um grupo de amigos que 
lhe dedica a atenção necessá-
ria para caminhar o mais auto-
nomamente possível. Os te-
mas que explora são da sua 

responsabilidade e resultam 
duma pesquisa pessoal pelo 
vasto arquivo em suporte de 
papel. Está sempre ansioso 
por cada sessão e, quando se 
anula alguma, fica bastante 
desiludido, pois é o seu traba-
lho e como tal, não há razões 
q u e  j u s t i f i q u e m  a  s u a 
ausência.

Ancorados na pedagogia 
de que cada um de nós tem 
sempre talentos a explorar, 
mesmo quando a mãe nature-
za altera a genética, traçámos 
um projeto de ensino adapta-
do às suas limitações. A desco-
berta das suas potencialida-
des plásticas tem acontecido 

de forma natural, estando 
perfeitamente integrado e 
funcionando com bastante 
autonomia.

No refúgio da pintura, o 
Miguel adquire a segurança 
necessária para projetar na 
tela as suas emoções, fazer as 

suas experiências e, à sua ma-
neira, dialogar com o mundo, 
reforçando a sua autoestima, 
adquirindo o equilíbrio emo-
cional, o que torna a sua vida 
mais rica e mais bela. Caro visi-
tante, nas obras que se apre-

sentam ao seu olhar, veja não 
só muitas horas de trabalho e 
persistência do Miguel mas 
também a mão amiga de al-
guém que dá os toques finais, 
dum grupo que o anima e da 
família que está atenta aos be-
nefícios destes momentos. 
Partilhe a certeza de que “ 
Ninguém nasce para não ser 
capaz e para não aprender”. 
Enquanto seres humanos, de-
vemos contribuir para um 
mundo cada vez mais justo e 
humanizado, o que passa pela 
maximização do potencial de 
cada ser humano, confiden-
ciou Amélia Romualdo Pires, 
professora de ensino pessoal.

Exposição de Pintura de Miguel Freitas
ARTE. Miguel José Vaz dos Santos Freitas nasceu em Paredes, a 23 de janeiro de 1974, e reside em Paredes.

Nuno Higino foi o escritor convidado da 
edição de janeiro do Café Literário
O primeiro Café Literário 
de 2022 decorreu na sex-
ta-feira, dia 14, às 21h30, 

na Biblioteca Municipal de 
Paredes. O escritor convi-
dado desta edição foi Nuno 

Higino, que esteve à con-
versa com Beatriz Meire-
les, vereadora da Cultura.
O  eve n t o  c o n t o u  c o m  a 
apresentação da sua obra 
mais recente, intitulada 
“Pharmacia”, um livro de 
poesia que reúne poemas 
de várias épocas. Está divi-
dido em 7 secções, tendo 
cada uma delas um nome 
associado ao imaginário 
farmacêutico: Bula, Injec-
tável, Vias Aéreas Superio-
res, Largo Espectro, Retro-
viral, Toma Diária, Pírolas.
Nuno Higino nasceu em 
Felgueiras, em 1960, e é 
autor de mais de duas de-
zenas de obras para o pú-
blico infanto-juvenil, edi-
tados na Letras e Coisas, 
Campo das Letras, Cami-

nho, Cenateca e Trinta Por 
Uma Linha. Tem outros tí-
tulos na área da poesia e do 
ensaio.  É  l icenciado em 
Teologia e Filosofia e dou-
torado em Filosofia Estéti-
ca pela Universidade Com-
plutense de Madrid. É pro-
f e s s o r  d e  E s t é t i c a  e 
História da Arte na Univer-
sidade Fernando Pessoa, 
programador da Casa das 
Artes de Felgueiras; res-
ponsável editorial da Le-
tras e Coisas.  Títulos de 
poesia editados: No silên-
cio da terra (2000); Onde 
correm as águas (2003); 
Talvez Deus se tenha enga-
nado (2004); O animal eóli-
co do corpo (2007); Rios 
sedentos (2014); O vazio 
do Mundo (2017).

CAFÉ LITERÁRIO COM NUNO HIGINO

O primeiro Café Literário de 2022 decorreu na passada sex-
ta-feira, dia 14 de janeiro, na Biblioteca Municipal de Pare-
des. Nesta primeira edição do ano a vereadora da Cultura, 
Beatriz Meireles, esteve à conversa com o escritor Nuno 
Higino. O evento contou com a apresentação da obra mais 
recente do escritor, “Pharmacia”. Este livro de poesia “reúne 
poemas de várias épocas e está dividido em sete secções, 
cada uma delas com nomes associados ao imaginário farma-
cêutico”, explicou o autor.  O escritor, nascido em Felgueiras, 
tem já publicadas mais de duas dezenas de obras para o pú-
blico infantojuvenil e outros títulos na área da poesia e do 
ensaio. A sessão contou, ainda, com a doação de um dese-
nho do artista Joaquim Bessa ao Município.
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VOZ DO EMPRESÁRIO

A 
escolha do nome 
da agência “Desti-
no Viagem” surgiu 

através das iniciais dos nomes 
das sócias, Diana e Virgínia. 

Virgínia Faria, natural de 
Paredes, é licenciada em tu-
rismo e conta com 17 anos 
de experiência em agências 
de viagens. O gosto por esta 
profissão acompanha-a des-
de sempre, refletindo-se nu-
ma carreira profissional sóli-
da e exemplar. Diana No-
gueira, natural de Penafiel, é 
licenciada em psicologia, 
mas uma primeira experiên-
cia numa agência local, des-
pertou o seu interesse pelo 
mundo das viagens levando-
-a a enveredar por uma car-
reira nesta área. 

Apaixonadas pelas viagens 
e com o sonho comum de cria-
rem o seu próprio negócio em-
barcaram nesta viagem que 
mudou as suas vidas. 

Privilegiando o constante 
aumento e atualização dos 
seus conhecimentos, estas 
duas sócias, Diana e Virgínia 
investem muito do seu tempo 
na realização de formações, 
viagens de (re)conhecimento, 
participação em workshops e 
convenções. Estes eventos 
permitem estabelecer con-
tactos com fornecedores e 
agências, e enriquecer pes-
soal e profissionalmente com 
a troca de experiências. 

Numa época atípica e difí-
cil, a palavra resiliência é que 
melhor carateriza estas jo-
vens empreendedoras, pois 
apesar das consequências 
negativas que a pandemia 
acarretou na área do turismo, 
nunca desistiram e através do 
dinamismo e forte personali-
dade que as caracteriza, pro-
curaram apostar em produtos 
diferenciadores. Um bom 
exemplo disso foi quando, em 
2020, criaram novas parcerias 
para a realização de eventos 
em grupos privados, tais como 

Destino Viagem 
Agência de viagens no centro de Paredes

EMPREENDEDORISMO. A Destino Viagem é uma agência de viagens e turismo sediada em pleno centro da cidade de Paredes. 
Inaugurada a 28 de dezembro de 2019, conta com um espaço que marca pela diferença, inovação e o sentido de proximidade para 
com os seus clientes. Este projeto nasceu sobre a premissa “Transforme os seus sonhos num Destino, nós tratamos da Viagem”, sendo 
por isso a frase que melhor descreve os seus objetivos.

despedidas de solteiro e fes-
tas de aniversário com pique-
nique personalizado, realiza-
das a bordo de barcos e iates 
no rio Douro. Também as via-
gens “cá dentro” foram uma 
grande aposta, acabado por se 
tornar, a par com os cruzeiros, 
os programas mais requisita-
dos na altura, permitindo, as-
sim, manter o seu negócio em 
funcionamento.

Em 2021, com os seus 
clientes a sentiram-se mais 
confiantes para novos “voos” 
a procura pelas viagens in-
ternacionais regressou, sen-
do as Maldivas, Caraíbas e 
Ilhas Espanholas os destinos 
de eleição. Ainda assim as só-
cias salientam que “nos dias 
que correm, é muito impor-
tante investir e viajar em se-
gurança e a forma mais efi-
caz de o fazer é através da 
Destino Viagem. As pessoas 
devem procurar a nossa 
agência, pois temos sempre 
informações atualizadas.”

O principal objetivo da 
Destino Viagem é o de poder 

proporcionar aos seus clien-
tes momentos únicos e ines-
quecíveis em viagem, tanto 
em destinos nacionais como 
internacionais, mas a impor-
tância de viajar em segurança 
não é descurada e, para isso, 
apresentam seguros específi-
cos de viagem, como o “Safe 
Trip Covid Protection”. 

Conscientes da individua-
lidade de cada um, contam 
com um serviço de atendi-
mento e aconselhamento per-
sonalizado, dando resposta às 
necessidades de cada cliente. 
Distinguem-se pela transpa-
rência na informação presta-
da, assistência 24h em viagem 
e preços competitivos no mer-
cado. A Destino Viagem apre-
senta-lhe as melhores propos-
tas para a sua viagem de so-

nho, quer seja em família, 
casal, grupo ou individual. 

Deixamos o convite para 
visitar o espaço – um local se-
guro, com pessoas fantásticas 
e super simpáticas. Fica no 
centro de Paredes, na Av. Dr. 
Francisco Sá Carneiro 135, 
4580-104. Para este novo 
ano, a Destino Viagem prome-
te ter novos projetos. Siga no 
Facebook e no Instagram: 
destinoviagem.dv. Pode ainda 
consultar e fazer reservas on-
line através do site: www.des-
tinoviagem.pt

Para marcações ou qual-
quer esclarecimento de dú-
vida, pode estabelecer con-
tato telefónico através do 
número 912308167, ou 
através do e-mail geral@des-
tinoviagem.pt.
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NECROLOGIA

FALECEU

MARIA HELENA 
MACHADO FERREIRA  
DE MAGALHÃES
Faleceu no dia 2 de janeiro com 75 anos. Era 

natural e residente em Louredo-Paredes. Era viúva de António 
Augusto Pinto de Magalhães.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO / PAREDES

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
SOARES TEIXEIRA
Faleceu no dia 9 de janeiro com 85 anos.  

Era natural e residente em Beire-Paredes.  

Era viúva de José Moreira de Carvalho.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

MANUEL LOPES
Faleceu no dia 28 de dezembro com 76 anos. 

Era natural de Vale da Mula - Almeida e resi-

dente, Paredes. Era casado com Margarida de 

Almeida Soares.

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

PAREDES

FALECEU

ADOLFO COELHO  
DE BARROS
Faleceu no dia 17 de janeiro com 93 anos.  
Era natural de Vilela-Paredes e residente  
em Sobrosa-Paredes. Era viúvo de Luzia  

da Silva Alves.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.
Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada quarta-feira, 
dia 26 de Janeiro, pelas 20:30 horas na Igreja Paroquial de 
Sobrosa, Paredes.
Agradecendo também, desde já a todos os que participarem 
nesta eucaristia

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
SOBROSA / PAREDES

FALECEU

ANA DA  
SILVA PACHECO
Faleceu no dia 31 de dezembro com 103 anos. 

Era natural de Novelas – Penafiel e residente 

em Louredo-Paredes. Era viúva de Joaquim Nogueira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/ PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DIOGO 
FERREIRA PACHECO
Faleceu no dia 27 de dezembro com 85 anos. 

Era natural e residente em Gondalães-Paredes. 

Era viúvo de Preciosa Moreira Pacheco.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

GONDALÃES / PAREDES

FALECEU

ALBERTO HORÁCIO 
BARBOSA DE SOUSA
Faleceu no dia 12 de janeiro com 73 anos.  
Era natural de Beire-Paredes e residente  

na Rua das Cancelas, n.º 83, Paredes. Era casado com Maria  
da Conceição da Silva e Sousa.
 

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 ALBERTINA DE 
BESSA MOREIRA BARROS
Faleceu no dia 11 de janeiro com 61 anos.  
Era natural de Cete-Paredes e residente  

na Rua de Belo Horizonte, n.º 144, Cete, Paredes. Era casada 
com Manuel Inácio Gomes Barros.
 

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

MARIA CELESTE  
MOREIRA DE SOUSA
Faleceu no dia 3 de janeiro com 72 anos.  
Era natural de Cete-Paredes e residente  

na Rua da Varzea, n.º 405, Cete, Paredes. Era viúva de  
Bernardino Ferreira da Rocha.
 

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
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NECROLOGIA

FALECEU

FRANCISCO 
FERREIRA COELHO
Faleceu no dia 5 de janeiro com 
79 anos. Era natural de Vilela-
-Paredes e residente na Rua da 

Memoria, n.º 95, Lordelo, Paredes. Era viúvo de 
Adília Ferreira de Oliveira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente 
sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereça-
das 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 involuntariamen-
te 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

LAURA MACHADO 
ALMEIDA RIBEIRO
Faleceu no dia 3 de janeiro com 
68 anos. Era natural de Rebor-
dosa-Paredes e residente na 

Av. Vasco da Gama, Bloco 16, n.º 391, Ramalde, 
Porto. Era viúva de Alfredo Domingos Teixeira 
Ribeiro.

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

FALECEU

MARIA CARLOTA 
DE SOUSA 
FERREIRA
Faleceu no dia 8 de janeiro com 
58 anos. Era natural de Rio 

Tinto-Gondomar e residente na Rua do Outeiri-
nho, n.º 133, Besteiros, Paredes. Era casada com 
António Barbosa de Sousa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho - (Gerência de Francisco 

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes - Telf. 255 

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

FALECEU

MARIA DE LURDES 
FERREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 16 de janeiro com 
84 anos. Era natural de Vilela-Pa-
redes e residente na Av. da Liber-
dade, n.º 475, Vandoma, Paredes. 

Era casada com Albino dos Santos Nogueira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a mis-
sa de 7º dia, será celebrada, quarta-feira, dia 26 de 
janeiro às 19 horas na Igreja Paroquial de Vandoma, 
Paredes. Agradecendo, também desde já a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho - (Gerência de Francisco 

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes - Telf. 255 

776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
VANDOMA/PAREDES

FALECEU

MARIA CANDIDA 
MEIRELES ALVES
Faleceu no dia 19 de janeiro com 
88 anos. Era natural de Sobrosa-
-Paredes e residente na Rua do 
Pombal, n.º 320, Lordelo, Paredes. 

Era viúva de António Alves Coelho.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a 
missa de 7º dia, será celebrada, terça-feira, dia 25 de 
janeiro às 19:30 horas na Igreja Paroquial de Lordelo, 
Paredes. Agradecendo, também desde já a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho - (Gerência de Francisco 

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes - Telf. 255 

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

FALECEU

CASIMIRO 
MOREIRA DE BESSA
Faleceu no dia 15 de janeiro com 
86 anos. Era natural de Duas 
Igrejas-Paredes e residente na Av. 
13 de Maio, n.º 912, Duas Igrejas, 

Paredes. Era viúva de António da Cunha e Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a 
missa de 7º dia, será celebrada, sexta-feira, dia 21 
de janeiro às 19 horas na Igreja Paroquial de Duas 
Igrejas, 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
DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO 
FERREIRA NUNES
Faleceu no dia 10 de janeiro 
com 72 anos. Era natural 
de Vandoma-Paredes e 

residente na Rua Central de Peneirada, n.º 
32, Mouriz, Paredes. Era casado com Rita da 
Graça Nunes de Sousa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho - (Gerência de Francisco 

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes - Telf. 255 

776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
VANDOMA/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO 
DE SOUSA RIBEIRO
Faleceu no dia 2 de janeiro 
com 50 anos. Era natural de 
Lordelo-Paredes e residente  

na Calçada Santa Tecla, n.º 45, Lordelo, Pare-
des. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extrema-
mente 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

ANTÓNIO 
AUGUSTO SOARES
Faleceu no dia 14 de janeiro com 77 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 
na Rua 1º de Maio, n.º 12, Louredo, Paredes. 

Era viúvo de Ermelinda de Oliveira Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, segunda-feira, dia 24 de janeiro às 19:30 horas na 
Igreja Paroquial de Louredo, 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  
LOUREDO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ DA SILVA FERREIRA
Faleceu no dia 15 de janeiro com 78 anos. 
Era natural de Baltar- Paredes e residente  
na Rua Central de Astromil,  n.º 87,  
Astromil, Paredes. Era casado com Laurinda 

Rosa Moreira Gonçalves.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhas, genro, netos e demais família vêm  por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazerem 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 do funeral. 
Participam também que a missa de 7º dia será celebrada 
domingo dia 23 de janeiro pelas 9:30 horas na Igreja Paroquial 
de Astromil, Paredes. Antecipadamente agradecem a todas as 
pessoas que participem nestes atos religiosos.

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa Lda. - ( Gerência de José Paulo Couto )  

Rua de Santo Estevão, nº 97 Vilela - Paredes) 

Tel. / Fax 255871570-Tlm-967012537

ASTROMIL/ PAREDES

FALECEU

MARIA RITA  
DE BESSA CARVALHO
Faleceu no dia 15 de janeiro com 82 anos.  
Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Rua Nossa Senhora de Fátima, n.º 63, Baltar, Paredes.  
Era viúva de Manuel de Sousa.
  

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

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

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços  

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

BALTAR/PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências
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