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vão investir 400 mil euros em 4 anos

USC Paredes entra  
a vencer na fase de subida
DESPORTO //  PÁG 15

Rebordosa continua  
a sonhar com o  
Campeonato de Portugal
DESPORTO //  PÁG 14

Marcelo Rebelo de Sousa 
visita Paredes 
no 25 de Abril
CULTURA  //  PÁG. 21

DESTAQUE  //  PÁGS. 11 a 13
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EDITORIAL/TRIBUTO

J
á escrevi dizendo que 
recordar figuras do 
passado é atualizar a 

memória dos vivos sobre 
os feitos e o valor daque-
las pessoas para a cons-
trução da sociedade que 
temos hoje. É relembrar 
gente de tanto valor no 
seu tempo que perdura na 
nossa memória, seja pelo 
conhecimento científico, 
pela competência técnica, 
pelo desempenho de car-
gos ou pela capacidade de 
espalhar luz e alegria pe-
los outros. Existiu uma fi-
gura rara no nosso Conce-
lho, como médico de clíni-
ca geral e como pessoa, a 
quem vou prestar tributo. 

Trata-se do Dr. José Men-
des Moreira, natural de 
Paredes e nascido em 
1897. Na experiência da 
clínica geral, sentia o exer-
cício da Medicina como 
uma missão, e foi com esse 
espírito que aceitou o con-
vite para Diretor Clínico 
do antigo hospital da Ir-
mandade da Misericórdia, 
lugar vago devido ao mui-
to trabalho e magro orde-
nado. Foi o homem certo 
para um lugar que precisa-
va de alguém com espírito 
de organização da saúde 
em Paredes. Transformou 
os serviços e solicitou a 
presença do médico mili-
tar, Dr. José Firmino, como 

assistente. Como dizia o 
povo, fez autênticos mila-
gres, tornando-se cirur-
gião e médico hospitalar. 
Com o seu colega, mais 
experiente, criou os servi-
ços de Ortopedia, de Gas-
troenterologia, de Obste-
trícia e de Cirurgia, para 
prestar um melhor serviço 
público. Com o desenvol-
vimento da marcenaria no 
Concelho, operou deze-
nas de operários aos bra-
ços e mãos, devido aos 
acidentes de trabalho. Co-
mo não existia Maternida-
de para tantos partos, as-
sumiu a missão de médico 
ao domicílio na assistên-
cia a parturientes a qual-

quer hora do dia ou da noi-
te, fazendo partos à luz de 
candeeiro a petróleo. A 
pobreza era tanta, que fa-
zia apoios ao domicílio 
sem cobrar dinheiro, e até 
chegava a pagar os medi-
camentos, vindo a ser con-
siderado pelo povo de Pa-
redes, e até de outras ban-
d a s ,  c o m o  u m  h e r ó i  e 
autêntico missionário pe-
lo bem que prestou à po-
pulação. Foi o impulsiona-
dor, junto do Provedor da 
Misericórdia, para a cons-
trução do novo hospital, 
inaugurado em Outubro 
de 1966, tendo passado a 
um dos seus filhos o cargo 
de Diretor. Tinha, com o 

Pároco local, vontade de 
acabar com a pobreza, 
criando um Centro de 
apoio e Lar da Misericór-
dia para doentes interna-
dos. Pai de quatro filhos, 
dois seguiram as suas pi-
sadas na Medicina. Foi vi-
ticultor e chegou a ser o 
maior produtor na zona 
de Paredes, com vinho de 
qualidade para enriqueci-
mento de espumantes na-
cionais; foi Presidente dos 
Serões Medico-Rurais; fez 
parte da Câmara Munici-
pal de Paredes, no tempo 
do Presidente Dr. José Ca-
bral, e com o seu espírito 
de organização e desen-
volvimento, foi dado início 

ao abastecimento domici-
liário de água e ilumina-
ção. Veio a falecer em 
1970, depois de tanto ter 
feito em prol da sua terra, 
fundamentalmente na as-
sistência médica domici-
liária, deixando um legado 
que tem de ser recordado 
como exemplo  para o pre-
sente e o futuro.

José Mendes Moreira (Médico)

A 
qualificação 
para o mun-
dial do Qa-

tar 2022 fez-me lem-
brar da fábula da lebre e 
d a  t a r t a r u g a  d e  L a 
Fontaine.

Aquela em que a en-
fatuada lebre, cheia de 
pergaminhos, pensou 
que a simples exibição 
dos seus gabaritos e lhe 
permitia a vencer a hu-
milde tartaruga que 
lenta, mas laboriosa-
m e n t e ,  f a z i a  o  s e u 
caminho.

Principalmente 
quando, no fim da pri-
meira fase, ficamos ató-

nitos quando vimos es-
capar a qualificação di-
reta naquele fatídico 
jogo com a Sérvia.

A qualificação, po-
rém, foi finalizada com 
sucesso na passada 3ª 
feira e parece que a li-
ção nos serviu quer con-
tra a Turquia quer con-
t ra  a  M a c e d ó n i a  d o 
Norte.

Portugal vestiu o fa-
to de macaco e encarou 
os adversários que ti-
nha pela frente com to-
d o  o  r e s p e i t o  q u e 
mereciam.

Fez mais do que a 
mulher de César por-
que para além de sérios 
apareceram com serie-
dade a jogar à bola.

E, por outro lado, ti-
vemos uma lebre na ou-
tra meia-final do playo-
ff: A Itália.

Pois é, campeões da 
Europa com pés de bar-
ro deixaram-se levar 
pela aparente fragilida-
de da Macedónia.

Esse embate fez-me 
lembrar os 300 do Pelo-
poneso na famosa Bata-
lha das Termópilas: Xer-
xes, o líder Persa atacou 
a Grécia por volta de 
480 a.c. com 7000 ho-

mens (os exagerados 
dizem 300 000) contra, 
diz a lenda e um filme 
m o d e r n o  d e 
Hollywood, cerca de 
300 espartanos do gre-
go Leónidas.

Bem, na verdade pa-
rece que eram mais al-
guns gregos do que es-
tes, mas não é a estrita 
retidão dos números que 

deslustra que os Persas 
terão desprezado quem 
l h e s  e r a  i n f e r i o r 
quantitativamente.

Basta fazer as contas 
c o m o  d i r i a  A n t ó n i o 
Guterres.

Na atualidade foram 
os Italianos que menos 
prezaram quem lhes era 
inferior qualitativa-
m e n t e  e m  t e r m o s 
teoricos

Mais do que a lição 
d a  S é r v i a  a c h o  q u e 
aprendemos a lição de 
Itália.

Desta vez, vá lá, fo-
mos bons alunos.

Não acredito é que 
tenhamos aprendido a 
ser bons e humildes alu-
nos evitando que daqui 
até ao Mundial, este no-
bre povo e nação valen-
te não embandeire em 
arco com a certeza de 

virmos a ser campeões 
do Mundo. 

E, francamente, se 
isso nos fizer felizes não 
vejo grande mal nisso.

E, confesso, desta 
vez, ao contrário do jo-
go com a Turquia,   gos-
tei muito do Ronaldo, na 
forma como se deu à 
equipa e na forma como 
quase paternalmente 
fez com que outros bri-
lhassem, quase pare-
cendo estar a passar o 
testemunho com a hon-
ra e dignidade que ele 
merece

No fim aquela cum-
plicidade com o Pepe 
não engana e está a di-
zer-nos que está a che-
gar o tempo de descan-
so dos guerreiros!

Que seja em Glória 
no próximo mundial on-
de vamos cá ‘tar!

EDITORIAL

Mundial, vamos lá ‘tar!
Por

VASCO 
RIBEIRO

Diretor
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HISTÓRIA

E
ste Casal inicialmente era denominado 
por Casal do Eirado, Quebradas d´Além 
e das Penas. Pertencia à Mesa Abacial de 

Paço de Sousa, com a seguinte renda: 100 reis 
(em dinheiro); 6 alqueires de trigo; 5 alqueires 
de centeio; 24 alqueires de milho; 6 almudes de 
vinho mole; estiva, um frango; um carneiro; um 
capão; quatro galinhas; onze geiras; fogaça de 
Páscoa, 1,5 alqueires de trigo, cabrito e oito 
beilhós; serviço de Pentecostes, 1,5 alqueires 
de trigo; à parte, os dois carneiros esfolados.
No ano de 1530, trazia este Casal um Gonçalo 
Gonçalves, por prazo feito em 18/06/1526, 
com a renda acima posta. Foi tabelião Marcos 
Barbosa. Está o prazo deste Casal no Tombo 
das Terras (ms.), fls. 107, trazendo ainda Gon-
çalo Gonçalves em 1.ª vida.
Gonçalo Gonçalves teve outro filho com o mes-
mo nome(?), que casou com Margarida Gonçal-
ves (pelo prazo do campo do Redondo, feito no 
ano de 1576). Estes ficaram com o campo do 
Redondo e fizeram prazo como se dirá no título 
próprio. Foram pais de Gaspar Fernandes.
O referido Gaspar Fernandes trocou com Gas-
par Pedro (que trazia o Casal do Cazujo) o cam-
po do Eirado pela leira do Pinheiro e a leira Cur-
ta (pertenças do Casal do Cazujo); também 
trocou a casa do Eirado pela casa das Portelhas 
(pertença do Casal do Cazujo).
No ano de 1601, a Mesa Abacial fez prazo des-
tas propriedades, retirando o Casal do Eirado e 
o campo do Redondo (que vão em título pró-
prio), que está no Livro C, fls. 141, a Gaspar Fer-
nandes, em 1.ª vida, e à 1.ª mulher com quem 
casar, em 2.ª vida, e para um filho ou filha de 
entre ambos, em 3.ª vida. Gaspar Fernandes e 

sua mulher, Maria Diniz, tiveram pelo menos os 
seguintes filhos:
* Maria Diniz, que casou a 24/02/1658, na igre-
ja da Sobreira, com Pantaleão Clemente, filho 
de António André e de sua mulher, Águeda Ro-
drigues, moradores na aldeia de Recarei. Neto 
paterno de André Clemente e de sua mulher, 
Beatriz Gonçalves, possuidores do 2.º Casal da 
Lamela, em Recarei. Este casal fica a viver em 
R e c a r e i .  *  G a s p a r  D i n i z ,  q u e  c a s o u  a 
05/04/1660, na igreja da Sobreira, com Maria 
Antónia, filha de Pedro António e de sua mu-
lher, Isabel Pedro, que traziam uma parte do 
prazo do Casal de Fundo de Vila em Castromil. 
Este casal vai dar origem à 1.ª ametade do Casal 
de Quebradas d´Além de Castromil.
* Jerónima Diniz, que casou a 24/05/1660, na 
igreja da Sobreira, com Belchior de Sousa, filho 
de Sebastião António e de sua mulher, Maria 
André, moradores na freguesia de Paço de 
Sousa. Este casal vai dar origem à 2.ª ametade 
do Casal de Quebradas d´Além de Castromil, 
mas foram viver para Paço de Sousa. Por tal, 
venderam tudo desta referida ametade.
Gaspar Fernandes e sua mulher, Maria Diniz, 
poderão ser pais de Francisco Gonçalves, que 
casou com Catarina Antónia e foi viver para a 
aldeia de Recarei. Foram pais de Inácio Francis-
co, que casou a 12/10/1663, na igreja paro-
quial de Lagares com Ana Francisca (a Cuca), 
filha de Francisco Gonçalves e de sua mulher, 
Domingas Gonçalves, moradores no lugar das 
Devesas, freguesia de Lagares. Tiveram uma 
filha, Serafina Francisca, que vai casar a 
17/05/1699, na igreja paroquial da Sobreira, 
com (dispensa de impedimento de consangui-
nidade no 2.º/3.º grau) Diogo Garcia Diniz, co-
mo adiante se dirá. Faleceu Gaspar Fernandes, 
1.ª vida, e sua mulher, Maria Diniz, pagou a lu-
tuosa e viveu em 2.ª vida. Esta faleceu a 
01/02/1675.
Maria Diniz dividiu o Casal em duas ametades, 
por dois filhos.

(continua)

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

Casal de Quebradas d´Além - I 
(aldeia de Castromil)
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NOTÍCIAS/OPINIÃO

D
e acordo com a legislação, é possível apropriar-

-se de um bem que não é seu, no entanto, terá 

que o possuir durante um longo período de 

tempo, sendo isso designado como USACAPIÃO.

A usucapião vem contemplada no artigo 1287.º do Códi-

go Civil e estipula que “a posse do direito de propriedade 

ou de outros direitos reais de gozo, mantida por certo 

lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição 

em contrário, a aquisição do direito a cujo exercício cor-

responde a sua actuação: é o que se chama usucapião”.

Ora, para haver este tipo de apropriação, não é suficien-

te a posse, traduzindo-se a posse na prática reiterada, à 

vista de todos, de actos correspondentes ao exercício de 

um direito, é também essencial que decorra um certo 

lapso de tempo.

O prazo para a invocação deste direito pode variar con-

forme o tipo de bem a que se refere, o Código Civil diz-

-nos que se se tratar de bens móveis que não estejam 

sujeitos a registo, a usucapião ocorre ao fim de três anos, 

artigo 1299.º do Código Civil.

No caso de se tratar de bens imóveis, se forem bens imó-

veis com existência de título de aquisição e registo, o di-

reito de propriedade ocorre ao fim de dez anos a contar 

da data do registo, desde que este seja de boa-fé, artigo 

1294.º a) do Código Civil, se for de má-fé, a usucapião 

ocorre ao fim de quinze anos a contar da mesma data.

Estar de boa-fé, ou de má-fé na usucapião, significa sa-

ber que o bem possuído pertence a outra pessoa, e apro-

veitar-se da ausência dessa pessoa para se apropriar. 

Daí que, para poder invocar a usucapião, se for por má-

-fé, acrescem cinco anos ao prazo que se aplica a quem 

estiver de boa-fé.

No caso de se tratar de bens imóveis sem título de aqui-

sição e registo, e existindo somente a mera posse, é ne-

cessário que decorram vinte anos se a posse for de má-

-fé, e quinze anos se a posse for de boa-fé, artigo 1296.º 

do Código Civil.

A usucapião para produzir efeitos deve ser pública e pa-

cífica, quer isto dizer que, não pode gerar conflitos, e 

deve ser reconhecido, de forma generalizada, como sen-

do de quem invoca a usucapião.

Por isso, a lei é clara nesta matéria no seu artigo 1297.º 

do Código Civil “ Se a posse tiver sido constituída com 

violência ou tomada ocultamente, os prazos de usuca-

pião só começam a contar-se desde que cesse a violência 

ou a posse se torne pública.”

Para reclamar o bem imóvel, como seu, por usucapião, 

terá de solicitar que seja reconhecido o direito de pro-

priedade através de uma escritura de justificação nota-

rial. Para tal, declara que é proprietário do bem, excluin-

do qualquer pessoa, especificando os motivos que o im-

pediram de comprovar através da forma normal.

Para isso, na escritura terá de se fazer acompanhar de 

duas pessoas das redondezas que demonstrem que o 

bem é usado à vista de todos e durante um certo decurso 

de tempo, sem qualquer conflito em relação a outros 

dessa utilização.

Não havendo uma terceira pessoa a contestar o direito 

de usucapião, então o bem imóvel passa a ser proprieda-

de da pessoa interessada.

Todavia, se a pessoa que tem um bem, e detecta que al-

guém está a ter o propósito de usucapião de forma ilícita, 

deve agir imediatamente, recorrendo a Tribunal, pois 

para se invocar o direito de usucapião é indispensável 

que seja de forma pacifica e não oculta, ou seja, tem de 

ser à vista de todos.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

A Usucapião

A 
vereadora da 
Cultura, Bea-
triz Meireles, 

m a r c o u  p r e s e n ç a ,  n o 
passado dia 29, na ce-
rimónia de entrega de 
prémios do Concurso 
Nacional de Leitura aos 
alunos do Agrupamento 
de Escolas de Vilela ven-
cedores da Fase Escola, 
que garantiram o apura-
mento à Fase Municipal, 
que decorreu na Escola 
Básica e Secundária de 
Rebordosa. O Concurso 
Nacional de Leitura é 
uma iniciativa do Plano 
Nacional de Leitura, em 
parceria com a Rede de 
Bibliotecas Escolas, que 
se organiza em diferen-
tes fases: Escola, Munici-
pal, Intermunicipal e Na-

cional. Em cada fase há 
atividades de leitura para 
apuramento de concor-
rentes para a fase seguin-
te. O objetivo do projeto 
é estimular o gosto e o 
prazer pela leitura para 

melhorar o domínio da 
l í n g u a  p o r t u g u e s a ,  a 
compreensão e os hábi-
tos de leitura. Os vence-
dores receberam um cer-
tificado de participação e 
um livro. Na sessão esti-

veram, também, presen-
tes Salomé Santos, presi-
dente da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa; 
Adelaide Silva, membro 
do Executivo da Junta; 
Albino Pereira, diretor 

do Agrupamento de Es-
c o l a s  d e  V i l e l a ;  e  G i l 
Afonso, Coordenador da 
Escola Básica e Secundá-
ria de Rebordosa. A lista 
de vencedores é a se-
guinte: 1.º ciclo - Francis-
ca Nogueira dos Santos 
Brito; Salvador Silva Ro-
drigues; Mariana da Con-
ceição Lopes Cardoso. 2.º 
ciclo - Leonor Nogueira 
Farias; Helena Ferreira 
Campos; Lara Sofia Ma-
chado Dias. 3.º ciclo -  Fili-
pa Santos Dias; Francisca 
Dias Coelho. Ensino Se-
cundário - Marta Teles 
Júnior; Francisca José 
Ferreira Alves. Depois da 
Fase Municipal, a aluna 
Francisca José Ferreira 
Alves, foi apurada para a 
Fase Intermunicipal.

Vencedores do Concurso 
Nacional de Leitura  
receberam diplomas

Explosão 
deixa mulher 
ferida em 
Rebordosa

NUNO M. SILVA c/ PAULO PINHEIRO

| texto

Uma mulher com 53 anos sofreu 
ferimentos graves na sequência de 
uma explosão ocorrida em Rebordo-
sa. O acidente ocorreu por volta das 
12h00 do passado dia 30 de março e 
terá tido origem num fogão a lenha, 
que terá, alegadamente provocado o 
rebentamento das janelas, portas da 
cozinha e dos quartos da habitação. 
Segundo o jornal O Progresso de Pa-
redes apurou, a vítima sofreu queima-
duras consideradas graves nas vias 
respiratórias e membros superiores, 
tendo sido transportada pelos Bom-
beiros Voluntários de Rebordosa ao 
Hospital de São João, no Porto. O ma-
rido da vítima também se encontrava 
no interior da habitação e terá sofrido 
ferimentos ligeiros, tendo recusado o 
transporte hospitalar. No local estive-
ram os Bombeiros Voluntários de Re-
bordosa, o INEM e a GNR. 
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AMBIENTE

NUNO M. SILVA  | texto

A 
Junta de Fregue-
sia de Gandra e o 
Centro Escolar 

de Gandra e Astromil, em 
colaboração com a Câmara 
Municipal de Paredes, cele-
braram o Dia Mundial da 
Árvore, com a plantação de 
12 árvores de espécies au-
tóctones,  junto à Igreja 
Matriz.

A iniciativa decorreu no 
jardim do Centro Pastoral e 
Paroquial de S. Miguel de 
Gandra e contou com a pre-
sença do presidente da Jun-
ta de Freguesia, José Mota 
e do restante executivo co-
mo a tesoureira Sílvia Sá 
Pinto e o secretário Arman-
do Leal, além dos vereado-
res Francisco Leal e Renato 
Almeida, em representação 
da Câmara Municipal de 
Paredes. 

Uma iniciativa de eleva-
da importância para a sen-
sibilização das crianças pa-
ra a preservação do meio 
ambiente.

Na cidade de Lordelo, 
junto ao Cruzeiro de Me-
da, foram plantadas, pelos 
alunos do Agrupamento 
de Escolas de Lordelo, cer-
ca de 340 árvores autóc-
tones. Esta iniciativa con-

tou com o apoio do CRE.
PORTO representado por 

Conceição Almeida que 
explicou aos alunos as ca-

racterísticas das árvores, 
bem como a sua plantação.  
A atividade está integrada 
no âmbito da inscrição da 
cidade de Lordelo no pro-
jeto das Eco-Freguesias. 

A  p l a n t a ç ã o  c o n t o u 
com a presença do verea-
dor do Ambiente, Francis-
co Leal e do presidente da 
Junta de Freguesia de Lor-
delo, Nuno Serra, acompa-
nhado pelo executivo da 
freguesia.

Colégio Casa Mãe 
também assinalou o dia
 Os vereadores Francis-

co Leal e Renato Almeida 
visitaram, igualmente, o 
Colégio Casa Mãe, em Bal-
tar,  para assinalar o Dia 
Mundial da Árvore com a 
plantação de uma árvore e 
a visita à ecopista do esta-
belecimento escolar. 

Os autarcas foram rece-
bidos pela diretora do Colé-
gio, Lídia Coelho, e pelos 

alunos, que ajudaram na 
plantação da árvore como 
forma de assinalar o Dia 
Mundial da Árvore. 

O  C o l é g i o  C a s a  M ã e 
promoveu, ainda, uma visi-
ta à Ecopista com o objetivo 
de dar a conhecer as várias 
atividades que realizam 
junto dos alunos no âmbito 
do ambiente. 

A visita foi acompanha 
pelo professor responsável 
da Ecopista, Paulo Teixeira, 
e pelo Diretor Pedagógico, 
Miguel Barroso.

Sobreira assinalou
início da Primavera
 Decorreu na Alameda 

de S. Pedro, em Sobreira, 
uma plantação de flores 
realizada pelos alunos da 
EB 1 Sobreira para assina-
lar o início da Primavera. 
Esta ação está integrada no 
âmbito da inscrição da fre-
guesia da Sobreira no Pro-
jeto das Eco-Freguesias. 

A iniciativa contou com 
a presença do vereador do 
Ambiente, Francisco Leal, e 
do presidente da Junta de 
Freguesia da Sobreira, João 
Gonçalves. 

Os alunos colocaram ain-
da ninheiros nas árvores da 
Alameda de forma a sensibi-
lizar a comunidade para a 
proteção da biodiversidade.

Paredes festejou  
o Dia Mundial da Árvore
AMBIENTE. Foram várias as iniciativas que decorreram pelo concelho de Paredes para assinalar o Dia Mundial da Árvore. De plan-

tação de flores a árvores, diversas ações envolveram a comunidade escolar paredense.

PUB
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AMBIENTE

NUNO M. SILVA  | texto

A 
Câmara Munici-
pal de Paredes 
l a n ç o u  a l g u n s 

apelos a todos os munícipes 
para a racionalização do uso 
da água: reduza o consumo 
em casa, na escola e no local 
de trabalho; dispense a lava-
gem dos pavimentos e viatu-
ras, ou reduza ao mínimo ne-
cessário; opte por um auto-
clismo de baixa capacidade 
ou de dupla dose e diminua o 
volume de descarga do auto-
clismo colocando uma garra-
fa cheia de água ou areia no 
depósito do autoclismo; não 
deixe torneiras a pingar, fe-
che-as bem; enquanto esco-
va os dentes ou se barbeia 
feche a torneira; nas suas la-
vagens de higiene pessoal, 
tape o buraco de saída da ba-
cia e encha-a apenas com a 
água que necessita; tome 
duche em vez de banho de 
imersão e não se esqueça: 
seja rápido e enquanto se en-
saboa não deixe correr a 
água do chuveiro; utilize 

chuveiros de baixo caudal e 
fluxo turbulento, assim co-
mo compressores nas tor-
neiras, evitando gastos des-
necessários de água; opte 
por regar de manhã cedo ou 
à noite; use a máquina de la-
var louça e roupa apenas na 
carga máxima. Para poucas 
roupas ou peças isoladas op-
te por lavar à mão; reutilize a 
água sempre que possível. 

A autarquia relembra 
que “adotou várias medidas 

preventivas para a poupan-
ça de água, face à situação 
de seca que se vive atual-
mente no país. A principal 
medida imposta foi a redu-
ção drástica da utilização de 
água para a rega dos espa-
ços verdes. Atualmente, pa-
ra além desta medida, a Câ-
mara Municipal continua 
com um papel ativo no que 
diz respeito à temática de 
poupança de água e, por is-
so, tem vindo a implementar 

outras medidas como a rega 
bi-diária, planeamento con-
tínuo dos espaços verdes no 
sentido de substituir o tape-
te verde e espaços verdes 
por inertes, substituição por 
plantas que carecem de me-
nor quantidade de água, 
monitorização da rede de 
água e água potável a fim de 
identificar eventuais fugas 
de água, avaliação da possi-
bilidade de reduzir a pres-
são da água em alguns locais 

do concelho, utilização de 
torneiras com temporiza-
dor, redução em 50% da fre-
quência da rega manual in-
cluído com cisterna, recurso 
a viatura mecânica para lim-
peza dos arruamentos e es-
paços públicos, avaliações 
contínuas das zonas ajardi-
nadas e verdes de modo a 
não comprometer o desen-
volvimento de plantas e rel-
vados e para novos projetos, 
que necessitem de arranjo 
paisagístico, garantir que 
sejam utilizadas espécies 
autóctones que consumam 
pequenas quantidades de 
água e dar ainda preferência 
à utilização de métodos e 
tecnologias mais eficientes 
d e  r e g a ”,  r e f e r e  e m 
comunicado.

Centro escolar de
Mouriz teve acção 
de sensibilização
 A Câmara Municipal de 

Paredes promoveu uma 
ação de sensibilização no 
Centro Escolar de Mouriz, 
que reuniu cerca de 70 alu-
nos, de três turmas do 4º 

ano, e que contou com a pre-
sença do vereador do Am-
biente Francisco Leal, do 
vereador da Educação Pau-
lo Silva e da Coordenadora 
do estabelecimento escolar, 
Lurdes Babo.

A iniciativa visou alertar 
para a escassez de água e 
apelar à adoção de medidas 
de poupança e de combate 
ao desperdício. 

“Ainda cometemos alguns 
erros no que diz respeito à 
poupança de água, por isso, 
importa arranjarmos solu-
ções e criarmos novos hábi-
tos”, referiu o vereador com 
o Pelouro do Ambiente, 
Francisco Leal, lançando, 
ainda, aos alunos o desafio 
de “levarem a mensagem pa-
ra casa”.

Na sessão, o técnico da 
Proteção Civil do Município, 
Miguel Rodrigues, apresen-
tou algumas das medidas a 
adotar para preservar este 
recurso natural.

A Câmara Municipal de 
Paredes criou um conjunto 
de medidas de combate à se-
ca e poupança de água.

Paredes celebrou Dia Mundial da Água
ÁGUA. O Dia Mundial da Água celebrou-se no passado dia 22 de março. Este dia tem como objetivo alertar e sensibilizar a população 

para a urgente necessidade de poupança e preservação deste recurso natural.

Penafiel lançou garrafa “Água Segura”
“Água Segura” é o nome da 
garrafa de vidro reutilizável 
e inclusiva que a Penafiel 
Verde E.M. e a Câmara Muni-
cipal de Penafiel acabaram 
de lançar e que está disponí-
vel para a hotelaria e restau-
r a ç ã o  d o  c o n c e l h o 
penafidelense. 
Este novo recipiente, com 
capacidade de 0,75L, é um 
convite ao consumo da água 
da torneira e caracteriza-se 
por um design simples, rótu-
lo bilingue (português/in-
glês), QRCode com ligação 
ao site da empresa municipal 
e consequente acesso a rela-
tórios trimestrais da quali-
dade da água, entre outras 
informações, apresentando 
ainda uma mensagem inclu-
siva através de leitura em 
braille, sendo também fácil 
de manusear.  

Para Ana Oliveira da Casa 
Valxisto, “devemos agrade-
cer e dar os parabéns por es-
ta iniciativa amiga do am-
biente por parte da Penafiel 
Verde e da Câmara Munici-
pal de Penafiel. Para além de 
preservarmos todas as ques-
tões ambientais associadas a 
esta acção, estamos também 
a dar um bom exemplo a 
quem nos visita e a quem se 
depara com esta garrafa prá-
tica, útil e bonita.”
Recentemente, a Penafiel 
Verde E.M. foi distinguida 
pela Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Re-
síduos (ERSAR) com os selos 
de qualidade - 2020 e 2021 - 
na categoria “Qualidade 
exemplar de água para con-
sumo humano”.
Já Alexandra Almeida, presi-
dente do Conselho de Admi-

nistração da Penafiel Verde 
E.M., “esta campanha, atra-
vés da garrafa “Água Segura”, 
tem como principal objetivo 
fortalecer junto da popula-
ção a confiança e a qualidade 
dos serviços de água da rede 
pública, tendo por base uma 
mensagem de segurança e 
de transparência para com o 
consumidor, corroborada 
pela distinção dos selos de 
qualidade da água para con-
sumo humano, por parte da 
entidade reguladora do se-
tor da água (ERSAR).”
A água da Penafiel Verde 
E.M. é captada no Rio Tâme-
ga e através de tratamento 
em ETA (Estação de Trata-
mento de Água) é garantida a 
sua potabilidade. Só no ano 
passado, foram realizadas 
280 análises com diversos 
parâmetros, os quais com-

provam a qualidade da água 
para consumo, cumprindo a 
1 0 0 %  o s  v a l o r e s 
paramétricos.
Destaque ainda para o facto 
de que todo o sistema de tra-
tamento e de distribuição é 
monitorizado e controlado 
24h por dia.
Por sua vez, Susana Oliveira, 
vereadora com o pelouro do 
Ambiente, referiu: “A Câma-
ra Municipal de Penafiel as-
sociou-se desde o primeiro 

momento a esta iniciativa da 
Penafiel Verde. Partilhamos 
da mesma missão e estamos 
sempre à procura de novas 
medidas de sustentabilidade 
que protejam ainda mais o 
nosso meio ambiente. Esta 
campanha de incentivo ao 
uso sustentável e responsá-
vel da água da torneira pre-
tende mudar os hábitos de 
consumo, zelando pela saú-
de pública, ao mesmo tempo 
que é uma forma de reduzir o 

impacto ambiental da água 
engarrafada de embalagem 
descartável.”
Atualmente, a taxa de dispo-
nibilidade da rede de água, 
no concelho de Penafiel é 
98%. Já a taxa de adesão si-
tua-se nos 69%. De referir 
que 29% da população pena-
fidelense utiliza nas suas ati-
vidades diárias água não 
controlada.
Até ao momento, a campa-
nha conta já com 55 aderen-
tes, sendo que todas as uni-
dades hoteleiras (hotéis, tu-
r i s m o  l o c a l ,  t u r i s m o  d e 
habitação, alojamento local, 
agroturismo, hotéis rurais) e 
de restauração do concelho 
interessadas em receber 
gratuitamente as suas garra-
fas de vidro podem fazê-lo, 
entrando em contacto com a 
Penafiel Verde E.M. NMS
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A 
Soluções Ideais 
I m o b i l i á r i a  d e 
Paredes já abriu 

as portas e pretende mar-
car pela diferença no mer-
cado imobiliário do Vale do 
Sousa. Com uma equipa de 
profissionais especialistas 
no setor imobiliário e pro-
curando, incessantemen-
te, novos colaboradores, 
(candidatos podem enviar 
CV para o email  si .pare-
des@solucoesideais.pt), a 
nova empresa quer apos-
tar na qualidade e na proxi-
midade com o cliente para 
poder vir a ser uma refe-
rência no mercado.

Marco Neves é o rosto 
da Soluções Ideais Imobi-
liária e explica que “a gran-
de diferença da nossa agên-
cia para as demais imobiliá-
rias, é que nós funcionamos 
como uma “família”. Existe 
uma proximidade muito 
grande entre todos os ele-
mentos da rede. Os nossos 
colaboradores estão intei-
ramente disponíveis para o 
que for necessário, mas aci-
ma de tudo, é a transparên-
cia, integridade, honestida-
de e confiança. Queremos 
prestar um serviço de ele-
vada qualidade aos nossos 
clientes, pois cada um deles 
é único e especial e aqui te-
mos a solução ideal para 
cada um deles”. 

O responsável pela no-
va loja refere que a escolha 
por Paredes surgiu devido 
ao facto de “ser natural do 
concelho e também as So-
luções Ideais ainda não te-
rem implantação na zona 
do Vale do Sousa”.

E Marco Neves refere 
que “o raio de intervenção 
não é só Paredes. Temos 
Penafiel, Lousada, Paços 
de Ferreira, Valongo e ou-
tros concelhos limítrofes. 
Desde que não interfira 
com o raio de intervenção 
de outra rede do grupo, po-
demos atuar”.

“Temos grandes 
expetativas”
Neste início de ativida-

de Marco Neves aponta: 
“Temos grandes expetati-
vas e o desafio também é 
grande.  Deposito muita 
esperança neste projeto e 
a g r a d e ç o  m u i t o  a o  R u i 
G u e d e s  p e l a  c o n f i a n ç a 
que depositou em mim e 
por acreditar nas minhas 
capacidades para que pos-
sa, cada vez mais, contri-
buir  para o engrandeci-

mento do grupo Soluções 
Ideais. Mas, acima de tudo 
que possamos prestar um 
serviço de enorme quali-
dade ao cliente”.

Marco Neves tem ainda 
como objetivo “fazer jus 
ao nome da empresa. Que-
remos encontrar a Solu-
ção Ideal para cada clien-
te, pois o cliente A é dife-
r e n t e  d o  c l i e n t e  B  e  a s 
Soluções Ideais, tal como 
o nome indica, irá tentar 
encontrar a solução que 

melhor se enquadra às ex-
pectativas do cliente”.

Contudo, existe uma di-
ferença tremenda no mer-
cado originada pela pan-
demia. As novas tecnolo-
gias são, hoje em dia, um 
f a t o r  a  t e r  e m  c o n t a  n a 
nova forma de fazer negó-
cios, mesmo no ramo imo-
biliário. Marco Neves sa-
lienta: “É uma preocupa-
ção e ao mesmo tempo um 
desafio. A pandemia trou-
xe uma nova realidade e as 

imobiliárias tiveram que 
se adaptar. As visitas 360 
v i e r a m  p r o v a r  q u e  e r a 
perfeitamente possível 
m o s t r a r  a o  c l i e n t e  u m 
imóvel sem este se deslo-
car ao local”.

Já o CEO da Soluções 
I d e a i s  I m o b i l i á r i a ,  R u i 
Guedes referiu a propósi-
to da inauguração da loja 
de Paredes: “Somos uma 
empresa que existe desde 
2002. A nossa base de re-
de é cem por cento nacio-

nal e temos uma aposta de 
crescimento a nível nacio-
nal. A zona norte é um dos 
objetivos que temos para 
crescer. A empresa é origi-
n a l m e n t e  d e  C o i m b ra  e 
aumentamos a estrutura 
para crescermos a norte e 
a sul.  Neste caso, conta-
mos com a colaboração do 
M a r c o  N eve s ,  e m  q u e m 
confiamos para desenvol-
ver aquilo que é o mercado 
e  p r o j e t o  d a  S o l u ç õ e s 
Ideais Imobiliária”.

Soluções Ideais Imobiliária  
quer prestar serviço de excelência
EMPRESAS. Nasceu no passado dia 24 de março mais uma empresa no concelho de Paredes e bem no coração da cidade. É na Avenida 

Dr. Francisco Sá Carneiro, junto à estação da CP, que está situada a Agência Imobiliária das Soluções Ideais. Marco Neves é o rosto 

da agência a qual pretende vir a ser uma referência no mercado do Vale do Sousa.
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O 
presidente da 
Câmara Muni-
cipal de Pare-

des, Alexandre Almeida, 
acompanhado do vice-pre-
sidente, Elias Barros, do 
vereador Paulo Silva, e do 
presidente da ASEP (Asso-
ciação de Empresas de Pa-
redes), Silvestre Carneiro, 
acompanhou a visita dos 
alunos do Agrupamento de 
Escolas Daniel Faria, de 
Baltar, à empresa Laskasas, 
no âmbito do projeto piloto 
“A Vida à Porta”, promovido 
pelo Município em parceria 
com a ASEP. 

Este projeto tem como 
objetivo aproximar os alu-
nos das empresas e sensibi-
lizá-los para as suas futuras 
escolhas profissionais, 
alertando para a falta de 
mão-de-obra no concelho e 
para a necessidade de as 
indústrias terem profissio-
nais qualificados em dife-

rentes áreas.  Alexandre 
Almeida, referiu que esta é 
“uma oportunidade de le-
var os jovens às empresas, 
de forma a que aqueles que 
não tenham objetivo de 
prosseguirem os estudos 
possam ver nestas visitas 
excelentes oportunidades 
de emprego”.

Na visita participaram 
c e r c a  d e  5 5  a l u n o s  d o 

Agrupamento de Escolas 
Daniel Faria, de Baltar, dos 
Cursos Técnico Profissio-
nais do 10º, 11º e 12º ano. 
Com estas visitas os jo-
vens estudantes passam a 
conhecer mais de perto o 
tecido empresarial e a rea-
lidade das atuais condi-
ções laborais das fábricas, 
bem como as propostas 
que as várias empresas do 

c o n c e l h o  t ê m  p a r a 
oferecer.

A sessão foi acompa-
nhada, também, pelo CEO 
da empresa Celso Lasca-
sas, pela diretora do Agru-
pamento de Escolas, Maria 
Celeste Valério, pela te-
soureira da ASEP, Ana Bar-
bosa, e pelo secretário do 
Conselho Fiscal da ASEP, 
José Dias.

Vida à Porta continua  
a levar jovens às empresas
EDUCAÇÃO. Continua a decorrer a iniciativa Vida à Porta, organizada pela ASEP e 
Câmara Municipal de Paredes que tem como objetivo dar a conhecer aos jovens es-
tudantes do 10.º, 11.º e 12.º ano do concelho a realidade do mercado de trabalho.

O Comando Distrital de 
Operações de Socorro do 
Porto realizou, durante o 
passado dia 24 de março, 
uma reunião de trabalho 
com os Concelhos do Dis-
trito do Porto, no auditório 
da Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Volun-
tários de Paredes. 
A reunião, dirigida aos 
técnicos dos serviços mu-
nicipais de Proteção Civil, 
teve como objetivo dar a 
conhecer os Planos de 
Emergência, os Clubes de 
Proteção Civil, apresen-
tação da realização de 
formações de apoio psi-
cológico para os técnicos 

dos Serviços Municipais 
da Proteção Civil ou cola-
b o ra d o r e s  d a  C â m a ra 
Municipal, com o objetivo 
de fornecer conhecimen-
tos teóricos de psicologia 
e mecanismos de apoio 
social em emergência e a 
preparação do Dispositi-
vo Especial de Combate a 
Incêndios Rurais.  O en-
contro foi conduzido pelo 
Comandante Operacio-
nal Distrital da Proteção 
Civil do Porto, Albano Tei-
xeira, e pelo 2º CODIS, 
Leonel Alves. O Vereador 
da Proteção Civil, Fran-
cisco Leal, acompanhou a 
sessão.

O Município de Paredes 
comparticipou a aquisição 
de um DAE – Desfibrilha-
dor Automático Externo 
para a Casa do Povo de So-
breira. A entrega do equi-
pamento, instalado no pa-
vilhão Ernesto Silva, con-
tou com a presença do 
vereador do Desporto, 
Renato Almeida, do presi-
dente da Junta de Fregue-
sia da Sobreira, João Gon-
çalves e da Delegada Espe-
cial  da Cruz Vermelha 
Portuguesa – Delegação 
d a  S o b r e i r a ,  A l b e r t a 
Rodrigues. 
A Comissão Administrati-
va da Casa do Povo de So-
breira agradeceu à Câmara 
Municipal de Paredes a 
comparticipação na aquisi-

ção do equipamento e à 
Cruz Vermelha da Sobreira 
a formação ministrada em 
Suporte Básico de Vida 
com DAE. 
Os diretores, seccionistas 
e treinadores das modali-
dades de andebol, hóquei 
em patins e patinagem ar-
tística adquiriram as com-
petências técnicas neces-
sárias e a devida certifica-
ção do INEM para executar 
Suporte Básico de Vida e 
utilizar o equipamento. 
A ação foi acompanhada 
pelo membro da Comissão 
Administrativa da Casa do 
Povo de Sobreira, António 
Leão, e pela presidente da 
mesa da Assembleia de 
Freguesia da Sobreira, Ca-
tarina Nogueira.

Comando Distrital 
de Operações de Socorro 
reuniu em Paredes

Município de Paredes  
comparticipou 
em DAE para a SobreiraAbertas as inscrições 

para “O Maior da Minha Aldeia”
A Câmara Municipal de Pa-
redes vai promover, entre os 
dias 16 e 18 de setembro, no 
Parque Natural da Senhora 
do Salto, em Aguiar de Sou-
sa, o IV Concurso e Feira de 
Hortícolas Gigantes de Pa-
redes “O Maior da Minha 
Aldeia”. As inscrições abri-
ram no passado dia 16 de 
março e decorrem até ao 
próximo dia 4 de abril.
O evento consiste numa 
competição entre produto-
res, amadores ou profissio-
nais, que visa premiar os que 
apresentem produtos hor-
tofrutícolas de maior peso. 
O objetivo é dar visibilidade 
aos produtores e produções 

locais e estimular o interes-
se das populações locais na 
agricultura sustentável, 
contribuindo para um maior 
dinamismo e atração ao 
território.

Recorde-se que a iniciativa 
está inserida no projeto “Cá 
Paredes”, um programa es-
tratégico de médio e longo 
prazo para a zona Sul do 
Município de Paredes que 

visa o crescimento econó-
mico, o desenvolvimento 
social e a valorização am-
biental do território com-
posto pelas freguesias de 
Aguiar de Sousa, Cête, Pa-
rada de Todeia, Recarei e 
Sobreira. Na prossecução 
deste desígnio, são preconi-
zados projetos estruturan-
tes nas áreas do Turismo e 
do Agroalimentar, conside-
rando o cariz marcadamen-
te rural desta região. As ins-
crições podem ser realiza-
d a s  a t r a v é s  d o  s i t e  d o 
Município de Paredes ou 
através do envio da ficha de 
inscrição para o email ca.pa-
redes@cm-paredes.pt.
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O 
v e r e a d o r  d o 
Ambiente, 
Francisco Leal, 

acompanhou o início da ca-
minhada organizada pelo 
Movimento Rio Sousa, no 
Parque da Senhora do Salto, 
em Aguiar de Sousa no pas-
sado dia 26 de março. 

A caminhada teve como 
principal objetivo, segundo 
a organização, “conhecer 

melhor o rio Sousa, a impor-
tância de todo o seu conjun-
to envolvente e chamar a 
atenção para a necessidade 
da sua preservação”. 

O percurso foi constituí-
do por duas etapas, a pri-
meira pela Senhora do Sal-
to, na margem esquerda do 
Rio Sousa até à Ribeira de 
Santa Comba, e a segunda 
por um percurso para jusan-
te a uma zona mais inusita-
da com visita a um moinho 
ainda em funcionamento. 

A iniciativa juntou várias 
dezenas de participantes e 
contou com a presença de 
elementos do Movimento 
Rio Sousa, do Movimento 
Rio Douro, de Rio Tinto, en-
tre outros.

Já no domingo, dia 27, 
de manhã, o vereador do 
Desporto, Renato Almei-
da, acompanhou o início da 
Caminhada da Primavera 
& Color Party, na Madale-
na, em Paredes. A iniciati-
va, que juntou cerca de 

300 participantes numa 
caminhada de 5km e aula 
de zumba, foi organizada 
p e l a  A s s o c i a ç ã o  l o c a l , 
ARAMIS, e contou com o 
apoio da Câmara Munici-
pal de Paredes.  O evento 
contou também com a pre-
sença do presidente da 
Junta de Freguesia de Pa-
redes, Artur Silva, do re-
presentante da Madalena, 
Joel Ribeiro, e da presi-
dente da Associação ARA-
MIS, Marília Carvalho.

Caminhadas em Paredes 
juntaram dezenas de pessoas
CAMINHADA. Foi um fim-de-semana de caminhadas em Paredes que juntou várias 
dezenas de pessoas, um dos passeios deu a conhecer a importância do rio Sousa ao 
passo que a outra juntou à caminhada uma aula de zumba na Madalena.

Passeio Biciclar juntou  
famílias em Recarei e Sobreira
No âmbito do Projeto Bici-
clar, o Município de Pare-
des organizou na manhã do 
passado dia 26 de março, 
um passeio de bicicleta em 
família, que decorreu no 
Centro Escolar de Recarei 
e no Centro Escolar da So-
breira e juntou dezenas de 
crianças e pais. 
Esta atividade contou com 
o apoio do IPDJ (Instituto 

Português do Desporto e 
Juventude), do Agrupa-
mento de Escolas da So-
breira, das Associações de 
Pa i s  d o  A g r u p a m e n t o , 
APAAVES e ENOSIS, da Rá-
dio Popular Paredes Boa-
vista, do BTT Tombos, do 
Silbike e da Cruz Vermelha 
da Sobreira. 
Os passeios aconteceram 
em simultâneo num forma-

to de contra-relógio de fa-
mílias, de cariz lúdico e 
recreativo. 
Na freguesia de Recarei o 
trajeto circular, com cerca 
de 1 km de extensão, per-
correu os trilhos envolven-
tes do Centro Escolar. 
Rosário Queirós, diretora 
do Centro Escolar de Reca-
rei,  esteve presente na 
atividade. 

Já na freguesia da Sobreira 
o trajeto circular, com cer-
ca de 2 km de extensão, 
saiu da escola em direção à 
Igreja Antiga, seguiu pela 
Alameda de S. Pedro, Casa 
do Povo e campo de futebol 
do Sobreirense. Na ativida-
de desportiva esteve pre-
sente o presidente da Jun-
ta de Freguesia da Sobrei-
ra, João Gonçalves.

O Pavilhão Multiusos de 
Paredes recebeu, nos dias 
25, 26 e 27 de março, o Pa-
redes Motoexpo 2022. Este 
evento teve como objetivo 
dar a conhecer a toda a co-
munidade as várias verten-
tes do motociclismo e, con-
sequentemente contribuir 
para a dinamização da mo-
dalidade na região do Vale 
do Sousa e em todo o país.
O vereador do Desporto, 
Renato Almeida, salientou 
que o “Município de Pare-
des é amigo do desporto e 
tem realizado uma aposta 
séria e rigorosa apoiando 
eventos nacionais e inter-
nacionais nas mais diversas 
modalidades”.
O Paredes MotoExpo 2022 
“é uma exposição inédita no 
nosso concelho, existe uma 
grande responsabilidade 
na organização deste even-
to uma vez que passaram 
milhares de pessoas,  no 
nosso Multiusos”, afirman-
do ainda que “este número 
de visitantes permite-nos 
apoiar o comércio local, fo-

mentar o turismo e divulgar 
o nosso património”.
O evento foi organizado pe-
la Macarp e a Hellofoto e 
contou com o apoio da Câ-
mara Municipal de Paredes 
e  d o  M o t o  C l u b e  d e 
Rebordosa.
Segundo a organização, re-
p r e s e n t a d a  p o r  M i g u e l 
Araújo, o evento desporti-
vo contou “com alguns dos 
melhores pilotos nacionais 
e internacionais,  motas 
desses mesmos pilotos, 
convívio, e, acima de tudo, 
este evento foi marcado pe-
la formação, ou seja, o pú-
blico teve a oportunidade 
de ficar a conhecer como se 
pratica motociclismo em 
Portugal,  como é que as 
crianças começam e que es-
c o l a s  ex i s t e m  n o  n o s s o 
país”. Miguel Araújo afir-
mou ainda que “este salão é 
único uma vez que foi dedi-
cado à competição na sua 
totalidade, com todas as 
modalidades e onde estive-
ram também presentes as 
marcas e acessórios”.

O Município de Paredes foi 
convidado pelo projeto “Por-
tugal numa Bancada” a assis-
tir ao jogo da seleção nacional 
contra a Turquia, no passado 
dia 24 de março (vitória por-
tuguesa por 2-1) no Estádio 
do Dragão. Foram oferecidos 
50 bilhetes a jovens do con-
celho que já participaram em 
sessões de voluntariado da 
autarquia, em projetos como 
o Paredes Handball Cup, Jo-
vens para a Natureza e Flo-
restas, Ocupa-te, entre ou-

tros. O vereador com o Pe-
louro da Juventude, Paulo 
Silva, acompanhou a comitiva 
nesta deslocação ao Dragão.

Paredes Motoexpo  
foi um sucesso

Portugal numa bancada 
levou jovens ao Estádio 
do Dragão
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NUNO M. SILVA  | texto

J
o s é  M o ra i s  é  c o -
m a n d a n t e  d o s 
Bombeiros Volun-

tários de Paredes desde 25 
de maio de 2000. Com duas 
décadas de vida dedicada 
ao comando, José Morais 
sublinha: “Tem sido, literal-
mente, um desafio. É tempo 
suficiente para consolidar 
um conjunto de ideias que 
tínhamos desde o início e 
que permite ter esta ima-
gem de estabilidade e orga-
nização. Classificaria estes 
anos como um desafio con-
tínuo. Há sempre algo mais 
para fazer!”. 

A ligação aos bombeiros 
“vem de família, está nos 
genes, aliás está ali uma fo-
tografia do meu avô que 
também foi comandante 
dos bombeiros”, afirma pa-
ra de seguida referir que 
hoje em dia “há menos pre-
disposição dos jovens para 
o voluntariado”, no entanto 
José Morais aponta: “Há 
outras formas de cativar os 
mais novos e temos que 
olhar para essas opções”.

O comandante dos bom-
beiros paredenses atenta 
ainda que esta é uma ativi-
dade “de constante desafio, 
de adaptação às novas rea-
lidades e, também, de evo-
lução contínua”.

José Morais conhece a 
realidade dos bombeiros e 
também sabe que só nas 
horas de aperto é que a 
maior parte da sociedade 
se lembra dos “Soldados da 
Paz”,  nomeadamente na 
época de fogos florestais, 

que, na verdade, “represen-
tam apenas 7 por cento da 
nossa atividade. As pessoas 
lembram-se dos bombeiros 
quando há incêndios, algu-
ma catástrofe. Mas faze-
mos um conjunto de mis-
sões na nossa sociedade 
muito transversal e em tu-
do o que tem a ver com a 
proteção e socorro, desde 
salvar o gato em cima da ár-
vore, uma cheia, um corte 
de árvore, transporte de 
doente não urgente, trans-
porte hospitalar, desencar-
ceramento, etc.”.

José Morais recorda que 
“temos uma panóplia de 
missões que, ao fim e ao ca-
bo,  é  uma delegação de 

competências do Estado, 
pois é o Estado quem tem a 
responsabilidade da pro-
tecção e segurança das po-
pulações, e no nosso país 
delega-se essa responsabi-
lidade nas Associações Hu-
manitárias que detém cor-
p o s  d e  b o m b e i r o s  p a ra 
cumprir essas missões”.

Escola de
Infantes e Cadetes
Com duas décadas de 

comando, José Morais é um 
elemento respeitado e aca-
rinhado por todos e refere 
que durante todo o tempo 
de serviço “fazemos ques-
tão de honrar o passado 
desta instituição. É a asso-

ciação mais antiga do con-
celho de Paredes. Portanto, 
é uma carga acrescida de 
responsabilidades, quer 
dos dirigentes quer do co-
mando, para não desmere-
cermos a confiança que os 
associados e direções de-
positaram em nós para ser-
mos uma associação forte, 
robusta,  com formação, 
com capacidade técnica e 
operacional”.

E atento às necessida-
des constantes do dia-a-dia 
dos bombeiros, José Mo-
rais olha, igualmente ao fu-
turo, daí ter nascido “há 
cerca de 15 anos - quando 
verificamos que o número 
de jovens nas corporações 

tendia a diminuir - criamos 
uma estrutura interna para 
formar jovens, a nossa Es-
cola de Infantes e Cadetes, 
que é um sucesso. Criamos 
essa escola com miúdos dos 
6 aos 16 anos de idade e nos 
quais conseguimos ir incu-
tindo alguma responsabili-
dade social; o gosto pela 
atividade; o estarem farda-
dos; a disciplina semi-mili-
tarizada de uma estrutura 
hierarquizada. Vão apren-
dendo esses ensinamentos 
e ao longo destes 13 anos, 
fomos robustecendo as ins-
crições anualmente e, nes-
te momento é a nossa prin-
c i p a l  f o n t e  d e 
recrutamento”. 

O comandante não tem 
dúvidas que “estes jovens 
fazem uma escola de vida e 
quando fazem a sua forma-
ção final para ingressar no 
quadro ativo mantêm-se 
nos bombeiros”.

José Morais sublinha 
que a Escola de Infantes e 
Cadetes “é uma referência 
no distrito do Porto”. 

“Preparação é diária”
O comandante dos Bom-

beiros Voluntários de Pare-
des afirma que “a preparação 
é diária”. E na altura de maior 
risco de incêndios florestais 
“o corpo de bombeiros está 
preparado para tudo mas 
existe uma maior prepara-
ção do nosso pessoal em for-
mação contínua. Vamos apri-
morando as forças para es-
tarmos mais capacitados”.

Certo é que em Paredes 
“para além da equipa de in-
tervenção permanente, 
existe uma equipa de com-
bate a incêndios, mais uma 
equipa de apoio logístico, 
na prática temos em per-
manência 15 elementos”.

O comandante dos Bom-
beiros Voluntários de Pare-
des afirma ter “um grande 
orgulho nos meus bombei-
ros, porque se tivermos um 
elemento que possa ser 
considerado um bom ele-
mento de comando só o é 
porque tem um bom corpo 
de bombeiros.” 

José Morais termina co-
mo começou referindo ser 
“um grande orgulho servir 
esta causa, acho que é ge-
nético. Se me perguntar o 
que gosto e sei fazer res-
pondo: é isto!”.

JOSÉ MORAIS COMANDANTE DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PAREDES

“Um grande orgulho servir esta causa”
COMANDANTE. Duas décadas e dois anos depois, José Morais continua com a mesma paixão e entrega à causa humanitária e ao vo-
luntariado. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Paredes abriu as portas do quartel ao jornal O Progresso de Paredes.
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C
arlos Ferreira da 
Silva é o presiden-
te da direção da 

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Paredes e tem uma ligação 
“umbilical com o comandan-
te”, aliás, segundo refere, “es-
tamos sempre em sintonia”.

Nesta altura a associação 
tem a seu cargo “18 efetivos 
que são nossos assalariados 
e temos condições e alguma 
estabilidade para conseguir-
m o s  f a z e r  f a c e  a  e s s a s 
despesas”.

No entanto, Carlos Fer-
reira da Silva relembra que “a 
Associação Humanitária vi-
veu alguns tempos difíceis, 
há 18 anos mais ou menos, 
onde foi acumulando défice. 
Depois ao longo dos anos 
conseguiu-se equilibrar as 
contas e deixaram-me uma 
estabilidade que me permite 
a mim e a todos os directores 
ir para casa tranquilo e não 
ficar a pensar se temos ou 
não dinheiro para fazer face 
às nossas despesas diárias. 
Mas isto é fruto de um traba-
lho de há muitos anos”. 

Para este mandato, Car-
los Ferreira da Silva tem o 
objetivo de “chegar aos 5 mil 
sócios, mas de qualquer for-
ma, a pandemia não nos per-
mitiu que pudéssemos fazer 
as iniciativas que tínhamos 
programado, como ir junto 
das escolas e trazer os jovens 

ao quartel, pois são eles que 
poderão convencer os pais a 
serem sócios”.

O presidente da direção 
lembra ainda que “existe o 
sócio empresa, mas a pan-
demia e agora com a guerra, 
impediu que fizéssemos al-
guma coisa, pois também 
não podemos estar a pedir 
às pessoas que nos dêem 
algo quando também elas 
s e n t e m  a l g u m a s 
dificuldades”.

José Carlos Ferreira re-
lembra ainda outros apoios 

que os Bombeiros Voluntá-
rios de Paredes vão rece-
bendo: “Todos os anos faze-
mos um peditório e as pes-
soas aderem muito bem e 
temos os acordos com o 
Estado, com o INEM e a Au-
t a r q u i a  q u e  c o l a b o r a 
connosco”.

Aliás, segundo revelou 
Carlos Ferreira da Silva, a 
Câmara Municipal de Pare-
des “quando precisamos de 
apoios específicos contri-
buem com o apoio que en-
tendem ser possível”. 

Este ano a Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Paredes vai 
organizar “mais uma cami-
nhada solidária que será 
mais uma forma de tentar-
mos angariar verbas”.

Investimentos
No mandato, Carlos Fer-

reira da Silva revela que exis-
te “um conjunto de investi-
mentos para 4 anos na or-
dem dos 400 mil  euros” 
sublinhando que “teremos 
que arranjar soluções para 

chegar a esse valor”. O presi-
dente da direção sublinha 
que a Associação Humanitá-
ria já é “como uma média em-
presa, mas a gestão é cuida-
da. A direção e o comando 
têm uma proximidade muito 
grande e vamos vendo as 
despesas uma a uma”. 

Outra das apostas num 
futuro próximo passa pela 
“restruturação da nossa fro-
ta, pois está um pouco enve-
lhecida. Nos anos anteriores 
foi feito um investimento nas 
infraestruturas do quartel, 

mas agora temos mesmo que 
reformular a nossa frota”.

Componente Social
Mas existe um sonho! Um 

sonho que será realidade e 
levará a Associação Humani-
tária dos Bombeiros Volun-
tários de Paredes para outro 
patamar na área social. 

A revelação é feita por 
Carlos Ferreira da Silva: “Te-
mos uma componente social 
importante e sabemos que 
existe um espaço onde po-
demos abrir mais em termos 
sociais à comunidade, como 
dar apoio domiciliário aos 
cidadãos e mesmo nos cui-
dados continuados. É evi-
dente que já abordamos 
com a Câmara Municipal 
este assunto, pois é uma 
área de proteção social no 
concelho, nomeadamente 
na nossa área geográfica de 
atuação. Podemos montar 
essa rede sustentada. Não é 
utopia é um sonho! Quere-
mos acrescentar algo dife-
rente ao que temos e esta-
mos a caminhar para modifi-
c a r  o s  e s t a t u t o s  p a r a 
podermos ser registados 
como IPSS para podermos 
realizar esse sonho. O pro-
jeto está a ser pensado e 
esse caminho será realiza-
do, não sei se serei eu a con-
cretizar, se serão outros, 
mas iremos avançar nesse 
sentido”. NMS

CARLOS FERREIRA DA SILVA, PRESIDENTE DA DIREÇÃO:

“Investimento para 4 anos 
na ordem dos 400 mil euros”
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Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €

Luta para acabar com portagens 
dos transportes de doentes não urgentes

Museu de  
portas abertas

Fanfarra 
precisa de pessoas

Bom relacionamento  
entre as 5 corporações municipais

Nos últimos tempos os bom-
beiros têm vindo a pedir a 
isenção de pagamento de 
portagens dos veículos de 
transporte de doentes não 
urgentes. José Morais, que 
além de comandante dos 
Bombeiros Voluntários de 
Paredes é presidente da Fe-
deração de Bombeiros do 
Distrito do Porto refere que 
“essa é uma questão quase 
política” para acrescentar de 
seguida que no caso de Pare-
des “pautamo-nos por um 
equilíbrio daquilo que são as 
responsabilidades e, obvia-
mente, isso é algo que per-
tence à responsabilidade do 
órgão de gestão, a direção. 
Na prática tem a ver com 
verbas e apoios que o Estado 
concede”. 
José Morais sublinha: “Os 
bombeiros portugueses 
sempre tiveram isenção de 
portagens, entretanto hou-
ve uma tipologia de veículos, 
designados veículos dedica-

dos ao transporte de doente 
específico para não urgen-
tes. Entenderam as conces-
sionárias das auto-estradas 
(não o Estado), que esses 
veículos não deviam ter 
isenção nas portagens. As-
sim sendo, os responsáveis 
pelos bombeiros do nosso 
país, nomeadamente a Liga 

Portuguesa de Bombeiros 
fez uma pressão muito gran-
de junto da Secretaria de 
Estado das Infraestruturas 
para inviabilizar esse paga-
mento”. E de acordo com Jo-
sé Morais, “a Secretaria de 
Estado emitiu um parecer 
favorável à isenção mas na 
prática as concessionárias 

não estão a aplicar. As asso-
ciações têm que pagar as 
portagens. Isso é um custo 
acrescido em relação ao 
que já são as dificuldades do 
setor”. Por agora resta es-
perar que as concessioná-
rias acatem a decisão da 
Secretaria de Estado das 
Infraestruturas. NMS

O museu dos Bombeiros 
Voluntários de Paredes é 
um ex-libris da instituição 
e que poderá em breve vir a 
ter portas abertas, funcio-
nando como uma possível 
fonte de receitas extra da 
instituição. Segundo Car-
los Ferreira da Silva a ideia 
de ter um museu “nasceu 
para salvaguardar o nosso 
imenso património. Fize-
mos alguns investimentos 
avultados na recuperação 
de viaturas e fomos reu-
n i n d o  u m  c o n j u n t o  d e 
elementos”. 
Ainda segundo o presiden-
te da direção dos bombei-
ros paredenses, a intenção 
é  “abrir  ao público pois 
a c h a m o s  q u e  d e v e m o s 
mostrar o que temos, e há 
muito gente que gosta de 

ver”. Carlos Ferreira da Sil-
va refere mesmo que “pre-
servar a memória é impor-
t a n t e”,  p a ra  d e  s e g u i d a 
acrescentar: “Temos algu-
ma coisa para mostrar, e fi-
zemos um protocolo com o 
hotel perto das nossas ins-
talações para, se tiverem 
hóspedes, poderem vir visi-
tar de forma gratuita e po-
derão fazer algum donativo 
se assim o pretenderem”.
O líder diretivo da Associa-
ção Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Pare-
des refere que no futuro o 
museu “poderá ser uma 
fonte de rendimento. Va-
mos ver como as coisas irão 
evoluir”.
Para já em breve estarão 
disponíveis flyers sobre o 
museu dos bombeiros.NMS

Os Bombeiros Voluntários 
de Paredes criaram a sua 
Fanfarra em 2002 e agora, 
quando se prepara para co-
memorar o 20.º aniversário 
a Associação Humanitária 
está com alguma falta de 
elementos para levar o pro-
jeto por diante. Segundo 
confidenciou Carlos Ferrei-
ra da Silva “a pandemia veio 
parar a atividade da Fanfar-
ra dos Bombeiros Voluntá-
rios de Paredes e foram dois 
anos sem atividade desta 

secção e agora, quando que-
ríamos regressar ao ativo 
verificamos que estamos 
com dificuldades para re-
crutar elementos. Está um 
pouco parada a Fanfarra 
mas é algo que gostaríamos 
de continuar”.
Fica a dica para todos os pare-
denses que se queiram juntar 
à Fanfarra dos Bombeiros 
Voluntários de Paredes se 
desloquem ao Quartel e aju-
dem a dar vida a esta secção 
dos Soldados da Paz. NMS

O concelho de Paredes tem 
cinco corporações de bom-
beiros: Paredes, Rebordosa, 
Lordelo, Cête e Baltar. E, fe-
lizmente, longe vão os tem-
pos em que as rivalidades 
eram superiores ao bom cli-
ma e amizade existente entre 
todos. Como sublinha José 
Morais, “existe bom clima en-

tre todos e é assim que tem 
que funcionar. Essa questão 
mais antiga de alguma diver-
gência, rivalidade, alguma 
salutar, tem-se vindo a esba-
ter ao longo dos anos. As pes-
soas têm outro tipo de men-
talidades e aquele bairrismo 
exacerbado já não acontece 
e isso reflecte-se no relacio-

namento entre as direções 
das diferentes associações, 
entre todos os elementos de 
comando e os próprios 
bombeiros”.
José Morais acrescenta que 
as boas relações “não exis-
tem só a nível municipal, 
mas em todo o distrito e 
país. Temos relações de pro-

ximidade e até pessoal for-
te. Aliás, julgo que existem 
projetos que deverão pas-
sar por todos, como uma 
Central Integrada de Emer-
gência, onde possa confluir 
tudo. Na prática estou a fa-
lar da rentabilidade de re-
cursos com menos custos e 
melhor qualidade”. NMS
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Paredes recebe  
final four da Taça  
de Hóquei em Patins
O concelho de Paredes vol-
ta a receber, 30 anos de-
pois, a final da Taça de Por-
tugal de sénior masculina 
de Hóquei em Patins, nos 
dias 8 e 9 de abril, no Pavi-
lhão Multiusos de Paredes. 
Os finalistas FC Porto/Fi-
d e l i d a d e ,  O C  B a r c e l o s 
SAD, SL Benfica e UD Oli-
veirense/Simoldes conhe-

ceram o alinhamento dos 
jogos num sorteio, que de-
correu no Pavilhão Multiu-
sos de Paredes, e que deci-
diu que a primeira meia-fi-
nal, dia 8 de abril às 17h00, 
será entre o FC Porto/Fide-
lidade e OC Barcelos. A se-
gunda meia-final, prevista 
para as 20h00 do mesmo 
dia, será entre o UD Olivei-

rense/Simoldes e o SL Ben-
fica.  A grande final  está 
a g e n d a d a  p a ra  d i a  9  d e 
abril, às 17h00.  O evento 

foi acompanhado pelo ve-
reador do Desporto, Rena-
to Almeida, o presidente da 
Federação de Patinagem 

de Portugal, Luís Sénica, e o 
vice-presidente para o Hó-
quei em Patins e Hóquei em 
Linha, Vítor Ferreira. A ses-

são contou, ainda, com a 
presença dos representan-
t e s  d o s  c l u b e s  e m 
competição.

F
oi preciso saber so-
frer para a equipa 
do Rebordosa AC 

bater o FC Vilarinho em jogo 
a contar para a 10.ª jornada 
da fase de apuramento de 
campeão.

A equipa orientada por 
Arlindo Gomes até esteve 
em desvantagem durante 48 
minutos, pois a formação do 
Vilarinho adiantou-se no 
marcador por intermédio de 
Pinto aos 25 minutos. 

A formação do concelho 

de Santo Tirso foi resistindo 
à pressão do Rebordosa que 
tentou chegar à igualdade e 
chegou mesmo ao intervalo 

c o m  e s s a  v a n t a g e m 
preciosa.

No reatamento a forma-
ção do Rebordosa AC bene-

ficiou de uma grande penali-
dade que foi convertida por 
Luís Gonçalves. Com o em-
pate a equipa da casa pres-
sionou cada vez mais na bus-
ca da “remontada”,  o que vi-
ria a conseguir à passagem 
dos 77 minutos por intermé-
dio de Dinis.

Até ao final a formação de 
Arlindo Gomes foi gerindo o 
resultado e acabou por so-
mar um importante triunfo 
que coloca a equipa na se-
gunda posição, a dois pontos 
do líder Alpendorada quan-
do faltam disputar quatro 
jornadas. 

Registo ainda para três 
expulsões. Dani Alves e Vi-
deira, do Vilarinho viram o 
cartão vermelho aos 58 e 75 
minutos respetivamente, 
enquanto Pipo, do Rebordo-
sa foi expulso aos 75 do ban-
co de suplentes.

Recorde-se que o primei-
ro lugar dá acesso ao Cam-
peonato de Portugal, en-
quanto o segundo posto dá 
acesso à Taça de Portugal na 
próxima temporada. No pró-
ximo domingo dia 3 o Rebor-
dosa desloca-se ao terreno 
do Padroense.

Rebordosa continua  
a sonhar com o 
Campeonato de Portugal
REMONTADA. O Rebordosa AC bateu o Vilarinho FC de “remontada”.  Quarta-feira 
passada a equipa de Arlindo Gomes jogou para a Taça da Associação Futebol do Porto 
com lo Candal, jogo do qual daremos informação no próximo número.

REBORDOSA AC                                      2

FC VILARINHO                                           1

REBORDOSA AC: André Pinto; Edgar 
Teixeira, José Vilaça, Rui Filipe e Miguel 
Silva; Diaby, Luís Gonçalves, João 
Rocha e Cláudio (Edu Leal, 45’); Pipo 
(Dinis, 71’) e Ba (Migas, 71’).
TREINADOR: Arlindo Gomes

FC VILARINHO: Ricardo; Fofana, 
Carlos Gomes, Dani Silva e Dani Alves; 
Joni, Bobô (Isac, 85’) e Pinto (Videira, 
67’); Perry, Ricardo Neto e Bitolo 
(Rocha, 85’)
TREINADOR: Diogo Araújo

Jogo no Estádio do Azevido em 
Rebordosa.
AO INTERVALO: 0-1
MARCADORES: Pinto (25’), Luís 
Gonçalves (48’ g.p.) e Dinis (77’).

Com o Rebordosa AC a lutar 
pela subida na série de apu-
ramento de campeão, va-
mos olhar agora ao que fize-
ram as equipas do concelho 
no fim-de-semana passado. 
Na pró-elite, série 3 (fase de 
manutenção) o Aliança de 
Gandra venceu em casa o 
Ermesinde por 2-1 e está a 
um ponto do líder CD So-
brado. Domingo o Gandra 
recebe o último classificado 
Alfenense.
Já na série 4 o Aliados de 
Lordelo obteve um impor-
tante triunfo fora de portas 
ao vencer por 1-0 no terre-
no do Sousense. O Aliados 
está em 4.º lugar com mais 3 
pontos que o primeiro lugar 
abaixo da linha de água (Vila 
Caiz) e a 4 pontos do líder 
Marco 09. Domingo a equi-
pa orientada por Calica joga 
em Lousada.
Na Divisão de Honra o único 
clube do concelho de Pare-
des, SC Nun’Álvares empa-
tou fora de portas a zero 
com o SC Salvadorense. A 
equipa de Recarei está tran-
quila em 11.º lugar e já não 
deverá ficar em perigo nesta 
fase final de competição. 
Domingo há jogo caseiro 
com o UD Valonguense.
A 1.ª Divisão é aquela que 
mais formações paredenses 
tem em competição. Olhe-
mos a série 1. O Vandoma 
empatou sem golos na des-
locação ao São Félix; O USC 
Baltar aplicou chapa 3 ao 
Ramaldense em casa, já o FC 
Parada foi goleado no seu 
terreno por 4-0 pelo SC 

Campo, mesmo resultado 
da deslocação do Sobrei-
rense ao terreno do CD 
Aves.
Longe dos lugares de desci-
da, este domingo as equipas 
do concelho têm os seguin-
tes jogos: Vandoma-Sange-
mil; Águas Santas-FC Para-
d a  e  o  d e r b i e 
Sobreirense-Baltar.
Na série 2 o CCD Sobrosa 
empatou a 3 golos na deslo-
cação ao terreno do Livra-
ção e vai domingo jogar fora 
com o FC Nespereira. Subli-
nhe-se que a equipa pare-
dense tem apenas mais dois 
pontos  que o Águias de Fi-
gueira, formação que está 
em lugar de descida.
Finalmente olhemos à II Di-
visão. Na série 1 o Lusos DB 
Sad B não jogou e está a 
meio da tabela. Amanhã re-
cebe o S. Pedro de Fins.
Já na série 2 o Cête continua 
a lutar pela subida e venceu 
por 1-0 na deslocação ao 
campo do Leões de Seroa. Já 
o Lusos DB Sad A goleou por 
4-1 o Freamunde B em 
casa.
Na classificação o Cête é se-
gundo com os mesmos pon-
tos do líder Boim. Já o Lusos 
está em 4.º lugar a 6 pontos 
dos líderes. Refira-se que o 
melhor segundo dará aces-
so à fase de subida, mas esse 
lugar nesta fase é ocupado 
pelo Pasteleira na série 1 e 
não deverá fugir à equipa da 
cidade do Porto.
Este fim-de-semana o Cête 
recebe o Lodares e o Lusos 
joga em Melres.

Cête na luta pela 
subida à 1.ª Distrital
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N
élson Piquet foi 
herói e apenas 
precisou de um 

minuto em campo para mar-
car o golo da vitória do USC 
Paredes frente ao Leça FC no 
jogo de abertura da fase de 
subida do Campeonato de 
Portugal, zona Norte.

Num jogo equilibrado e 
dividido entre as duas for-
mações (haviam-se cruzado 
já esta temporada para a Ta-
ça de Portugal, com triunfo 
leceiro nas grandes penali-

dades), contam-se pelos de-
dos de uma mão as oportu-
nidades criadas por ambos 
os lados. Ainda assim, e ape-

sar do equilíbrio, o USC Pa-
redes entrou mandão no jo-
go e viu Pedro Correia e 
Marcos Junior a darem os 

primeiros sinais de perigo. 
Mas o Leça também criou a 
sua oportunidade e dentro 
da meia hora Jorge Montei-

ro aproveitou uma perda de 
bola da defensiva pareden-
se para desperdiçar uma ex-
celente chance só com Mar-

co Ribeiro pela frente. Já no 
segundo tempo as equipas 
voltaram a encaixar e ape-
nas um lance de Marcos Ju-
nior criou maior perigo com 
a bola a bater caprichosa-
mente no poste.

Pouco depois o jogo se-
ria interrompido devido a 
desacatos na bancada, isto 
após a expulsão de um ele-
mento do banco de suplen-
tes do Leça FC. A grade de 
segurança e a rápida inter-
venção da GNR evitaram 
males maiores.

E foi já depois do recome-
ço que surgiu o herói pare-
dense. Acabado de entrar, 
Nélson Piquet fez golo na 
primeira vez que tocou na 
bola. Já depois do tempo re-
gulamentar Henrique Mar-
tins do Leça viu o cartão ver-
melho direto por agressão a 
Breno. A vitória do USC Pa-
redes é de extrema impor-
tância num campeonato cur-
to como este. A formação 
orientada por Eurico Couto 
volta a jogar no próximo do-
mingo, dia 3 de abril, diante 
do SC Salgueiros no Comple-
xo Desportivo de Campa-
nhã, na cidade do Porto.

A terminar refira-se que 
já no exterior do estádio a 
GNR foi obrigada a intervir 
de novo para evitar mais inci-
dentes entre adeptos das 
duas equipas.

USC Paredes entra  
a vencer na fase de subida
VITÓRIA. O USC Paredes entrou com o pé direito e venceu em casa o Leça FC na fase de apuramento para a subida à Liga 3. A equipa 
de Eurico Couto chegou ao golo já perto dos 90 minutos. Jogo marcado por “escaramuças” entre adeptos.

USC PAREDES                                           1

LEÇA FC                                                         0

USC PAREDES:  Marco Ribeiro; 
Francisco Afonso, Amadeu (Meneses, 
45’; Ema, 57’), Henrique e Breno Pais; 
Andrézinho (Nélson Piquet, 86’) 
Hélder Pedro, Tavares e Marcos Júnior 
(Ismael, 63’); Madureira (Nilo, 86’) e 
Pedro Correia.
TREINADOR: Eurico Couto.

LEÇA FC: Gustavo Galil; Joel Mateus, 
Materazzi, Rui Bruno e Álvaro Milhazes 
(Diogo Ramalho, 89’); Luís Neves 
(Nuno Barbosa, 89’), Diogo Rosado, 
Henrique Martins e Jorge Monteiro 
(Bruninho, 66’); Ivanildo Nhaga e 
Miguel Lopes (Nani, 75’).
TREINADOR: Luís Pinto.
Jogo na Cidade Desportiva de Paredes

AO INTERVALO: 0-0.
MARCADOR: Nélson Piquet (87’

CÓPIA DE CHAVES (HABITAÇÃO/AUTOMÓVEIS)
COMANDOS (GARAGEM/ALARMES)

FOTOCÓPIAS (PRETO/CORES)
MATRÍCULAS (5 MINUTOS)

MOLDURAS/CARIMBOS
ARRANJOS DE CALÇADO

R. Dr. José Bragança Tavares - nº 226 - R/Chão - Mouriz - 4580-593 - Paredes
Telef/Fax.: 255 542 140 - Telm.: 966 611 156 ou 915 220 020

e-mail.:moraismatos@hotmail.com

SERVIÇO AO DOMICÍLIO / ABERTURA DE PORTAS
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J
osé Alberto Sousa é 
p r e s i d e n t e  d o s 
Bombeiros Volun-

tários de Baltar há 25 anos. 
Foi eleito  pela primeira vez 
em Assembleia Geral reali-
zada a 27 de Março de 1997 
e empossado no dia 11 de 
Abril de 1997. A corpora-
ção sofreu uma evolução 
assinalável nestes 25 anos, 
quer ao nível das instala-

ções, quer ao nível dos ser-
viços prestados. Existiu 
uma aposta na formação e 
na profissionalização, o que 
se reflectiu numa melhoria 
da qualidade dos serviços 
prestados. Paralelamente 
ao seu cargo de presidente 
dos Bombeiros Voluntários 

de Baltar, José Alberto Sou-
sa tem uma influência polí-
tica profunda no concelho 
de Paredes, tendo sido pre-
sidente da Assembleia de 
Freguesia de Baltar no an-
terior mandato e atualmen-
te tem um lugar de desta-
que na Assembleia Munici-

p a l  d e  P a r e d e s .  E s t a s 
ligações políticas têm sido 
fundamentais para a ação 
do atual presidente da cor-
poração baltarense. Contu-
do ninguém é eterno e 25 
anos originam desgaste en-
tre todos os envolvidos. 
Certamente que a médio 

prazo  existirão alternati-
vas no seio dos Bombeiros 
Voluntários de Baltar para 
dar continuidade ao bom 
trabalho efetuado nos últi-
mos 25anos e que será uma 
herança a preservar e a de-
senvolver por uma futura 
direção.

    BALTAR

25 anos à frente dos 
Bombeiros Voluntários de Baltar

No passado dia 26 de março, na Casa da Cul-
tura, Paredes, a Associação Clube Jazz de 
Baltar apresentou o espectáculo “ Um musi-
cal no Convento”, inserido no Programa Pa-
redes no Palco. As “Madalenas Calçadas” e 
os “Irmãos das Sandalinhas do Pescador”, le-
varam  a cabo uma récita de homenagem a 
Almeida Garrett, um grande nome do teatro 
português.  Entre cultura, música, coreogra-
fias, momentos teatrais, peripécias e muito 
humor, os espectadores saíram satisfeitos 
com a qualidade do espectáculo, o que já é 
uma marca da associação baltarense. 

A primeira colaboração com o Pro-
gresso de Paredes aconteceu em 16 de 
Março do ano de 2000. O convite foi en-
dereçado pelo senhor “José Maria“, pro-
prietário do jornal na altura. São mais de 
500 edições, sem falhar uma única vez. 
Agradeço publicamente ao Senhor José 
Maria, e aos proprietários posteriores, 
Elias Barros e Joaquim Neves (atual pro-
prietário), pela renovação da colabora-
ção e pelas condições que sempre pro-
porcionaram , isto é sem qualquer tipo 
de censura. Agradeço também aos dife-
rentes jornalistas do Progresso de Pare-
des, que sempre foram impecáveis com o 
colaborador de Baltar. Obrigado.

Associação Clube  
Jazz de Baltar no 
“Paredes no Palco”

22 anos de  
"Notícias de Baltar" 
no Progresso de 
Paredes

ATO ELEITORAL - TRIÉNIO 2021 / 2024

Avisam-se todos os associados que nos termos dos artigos 11º e 12º 

dos Estatutos da Casa do Sport Lisboa e Benfica em Paredes, está aber-

to o período eleitoral para o triénio 2021/2024.

As listas devem ser apresentadas até ao próximo dia 30 de abril, nos 

termos do artigo 12º dos referidos Estatutos.
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GRANDE INAUGURAÇÃO

DIA 24 MARÇO
Junto à estação da CP

Avenida Francisco Sá Carneiro,  //  Nº. 145 R/C Paredes

Telf.: 255 784 254  //  Telm.: 913 733 563

D
e p o i s  d e  d o i s 
anos de inter-
regno, devido à 

pandemia provocada pela 
COVID-19, a tradicional 
Serragem da Velha uma das 
tradições mais antigas da 

cidade voltou a percorrer as 
ruas de Rebordosa no pas-
sado dia 25 de março.

O cortejo saiu do lugar 
de Guimbra, cumprindo a 
tradição pagã e passou pe-
los principais lugares da 
freguesia, regressando à 
Praça da Comunidade, altu-
ra em que a “Velha” - este 
ano chamada de Dona Ga-
lheta - foi queimada junta-
mente com os seus perten-

ces, após a leitura do testa-
mento. Assim, a meio da 
Quaresma, o cortejo etno-
gráfico cumpriu a tradição 
de mais de 100 anos. Car-
ros alegóricos e quadras 
jocosas dirigidas às soltei-
ronas da terra e bombos. 

Muitas populares a assis-
tir ao funeral da D. Galheta, 
que foi num caixão de ma-
deira com cerca de 8 metros 
de comprimento, ao seu la-

do seguiram as carpideiras e 
restantes personagens.

Este ano, os antigos dina-
mizadores da iniciativa jun-
taram várias pessoas, que 
em conjunto com as associa-
ções recreativas locais e a 
Promov Rebordosa, Junta 
de Freguesia de Rebordosa 
e a Comissão Organizadora 
da Serragem da Velha 2022, 
tiveram a tarefa de não dei-
xar cair a tradição.

    REBORDOSA

O regresso da “Serragem da Velha” a Rebordosa

PAULO
PINHEIRO

No passado dia 26 de mar-
ço a cidade de Rebordosa e 
freguesias limítrofes recebe-
ram, o 2º. Passeio BTT GPS 
Rebordosa Pelos Novos Tri-
lhos do Magalhães. Tratou-se 
da segunda edição que contou 
com a presença de 162 parti-
cipantes e 26 voluntários que 
fizeram deste evento mais um 

sucesso. O BTT GPS não é no-
vidade e trata-se de um even-
to desportivo onde também 
se pode enquadrar um roteiro 
turístico e gastronómico, que 
apresenta aos participantes 
as localidades por onde o pas-
seio passa. É um estímulo a 
utilização da bicicleta para a 
prática desportiva e lazer. O 

BTT GPS é um passeio amigo 
do ambiente. Como o próprio 
nome indica é usado um GPS 
para a orientação dos partici-
pantes. Luís Magalhães o or-
ganizador do evento fez as 
marcações com fitas e placas 
pontos de reforço. “Este con-
ceito, embora centrado em 
eventos de BTT, não tem qual-

quer cariz competitivo, assen-
tando na exclusiva navegação 
por GPS”. Este evento contou 
com o apoio de várias empre-
sas locais e associação ACRR, 
bem como da Câmara Munici-
pal de Paredes, Junta de Fre-
guesia de Rebordosa e Bom-
b e i r o s  Vo l u n t á r i o s  d e 
Rebordosa.

A Junta de Freguesia de 
Rebordosa, em parceria com 
a Associação Rebord'art, pro-
move a atividade "Crescer 
com Arte", entre os dias 11 e 
14 de abril. De forma a pro-
mover a cultura entre os mais 
novos, a Junta de Freguesia e 
a Associação Rebord’art irão 
assegurar, durante 4 dias da 
semana de pausa letiva da 
Páscoa, atividades culturais 
para as crianças entre os 5 e 
10 anos. Estas atividade ocor-
rerão nas instalações da sede 
da Junta de Freguesia entre 
das 9h00 e as 12h30 e as 
14h00 e as 17h30, contando 
com atividades de música, 
dança e teatro orientados por 
profissionais qualificados. 
Devido às restrições de segu-

rança que ainda se impõem, 
as inscrições estão limitadas a 
30 crianças, devendo ser rea-
lizadas na Junta de Freguesia 
até ao dia 8 de abril. A promo-
ção da cultura e apoio às asso-
ciações culturais da Freguesia 
de Rebordosa foi um dos 
compromissos assumidos 
por parte deste executivo da 
Junta de Freguesia e, face a 
isso, a presidente de Junta, 
Salomé Santos, salienta a im-
portância do investimento 
aplicado na realização desta 
iniciativa que aproxima em 
simultâneo as nossas crianças 
da cultura e das associações 
culturais de forma a garantir 
que as mesmas se possam 
continuar a desenvolver mu-
tuamente no futuro.

A cerimónia de festejos 
do 46º. Aniversário come-
çou no passado dia 19 de 
março com uma romagem 
ao cemitério de Rebordosa 
para as homenagens aos 
fundadores e colaborado-

res falecidos que de alguma 
forma fundaram e trabalha-
ram em prol  da Tuna de 
Rebordosa.

Já no passado dia 26 de 
março a Tuna de Rebordosa 
fez o tradicional concerto 

de aniversário no auditório 
da A Celer, num ambiente 
sereno e bastante animado, 
a Tuna de Rebordosa convi-
dou um grupo de Ermesin-
de os “Tocatocar” que en-
cantou o público, ao inter-

p r e t a r  v á r i o s  t e m a s . 
Seguiu-se a actuação da 
Tuna de Rebordosa que ao 
longo da sua intensa ativi-
dade,  tem praticado um 
vasto repertório e animado 
todos os presentes. 

2º Passeio BTT GPS Rebordosa   
– Pelos novos trilhos do Magalhães

Junta de Rebordosa promove 
atividades para crianças  
durante a Páscoa

Tuna de Rebordosa assinalou  
o 46º Aniversário com um concerto
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OPINIÃO

Estatuto Editorial

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

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

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

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

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

A guerra, a paz e o ódio (II)

U
m alto quadro político do 

P C  R u s s o  p r e v i u  q u e  a 

guerra na Ucrânia duraria 

até ao final de maio. Vindo de quem 

vem, esta previsão permite supor 

que essa informação circula nos 

meios do Poder na Rússia, incluindo 

na oposição parlamentar. Ganha 

por isso alguma verosimilhança. 

Considero preocupante e trágica 

essa previsão. Estender a guerra 

por muitos mais dias, constitui, a 

meu ver, um sinal infeliz de um des-

fecho tardio de um problema políti-

co grave, para as nações envolvidas 

e também para o mundo. 

No final de maio antevejo uma Ucrâ-

nia completamente exaurida e de-

vastada, sem recursos, sem inde-

pendência, sem força anímica. Ante-

vejo uma Ucrânia isolada, a discutir 

um presente e um passado que se-

rão imutáveis e sem perspectiva de 

futuro. Não acredito que a Ucrânia 

então seja mais democrática, ou in-

clusiva de povos e culturas, antes 

sim cemitério de ódios, frustrações 

e ressabiamentos. Sem portos, sem 

infra-estruturas, sem economia, 

sem culturas de cereais, com mi-

lhões de refugiados no exterior, a 

Ucrânia viverá superdependente e 

isolada. E acrescento: dividida polí-

tica e geograficamente. A Ucrânia, a 

meu ver, custe a quem custar ouvir 

isto, nunca será vencedora. 

Da Rússia de Putin, poderei dizer 

parafraseando alguém, que a Histó-

ria nunca a absolverá em absoluto. 

Humilhado e rejeitado pelo Ociden-

te, o urso russo caminhará para les-

te e para outras paragens, encon-

trando uma outra via de desenvolvi-

mento em globalização económica 

não expressamente liberal. Disporá 

ao contrario de outros de energia 

barata.  

De Washington, Londres, Varsóvia e 

Bruxelas, só se esperam declara-

ções insultuosas, irresponsáveis, 

patéticas, panfletárias. A águia 

americana voa impante sobre es-

combros. Em Sofia, Praga, Bratisla-

va ou Cairo soarão vozes de alarme 

para a crise energética ou alimentar. 

Os povos compreenderão tardia-

mente razões e projetos de depen-

dência. Mas não creio ser possível 

esperar vozes sensatas com poder, 

nos tempos mais próximos.

Em Portugal, o alinhamento é total. 

Mais uma vez aos problemas reais 

responderemos com atos simbóli-

cos ou místicos, como a exportação 

da imagem de uma Nossa Senhora 

de Fátima. Com promessas, rezas e 

bolos, se convencem os tolos.

A guerra mediática é intencional. A 

narrativa da guerra de procuração 

na Ucrânia made in Washington e 

Londres, e repetida diariamente nas 

nossas CNN's (as oficiais, as réplicas 

e as adoptadas), é tão evidentemen-

te risível e manipuladoramente cho-

cante que me atrevia a chamá-la de 

pornográfica. Mas já pornográfica 

não é sempre uma guerra, uma qual-

quer guerra?

 Então direi estarmos perante mais 

um desenho animado da Marvel, um 

comics, com a mesma qualidade grá-

fica e conteúdo espectável. O Capi-

tão América contra Carnificina. Ou 

o Rambo e os russos. 

O mundo da realidade fica reduzido 

a laivos de uma encenação coreo-

gráfica com origem nos serviços se-

cretos ocidentais, na clique circense 

ucraniana, no nazi-fascismo exis-

tente (ah! sim, realmente existente), 

em que a verdade está só nas mor-

tes que são mortes, nas destruições 

que são destruições, no sofrimento 

que é sofrimento. Portanto acabe-

- s e  c o m  a  f a r s a  e  v e n h a  a  Pa z 

urgente.

A
queles que queriam ver mudança no 
novo governo anunciado por António 
C o s t a  d e v e m  e s t a r  m u i t o 

desiludidos. 
Se há histórias em que um sapo se transforma 
num belo príncipe, na nossa História são os ve-
lhos e irrevogáveis sapos que vêm formar o 
governo apresentado pelo primeiro ministro.
Comecemos pela análise da estrutura do exe-
cutivo recém-formado. 

Se é verdade que houve uma ou outra fusão de 
ministérios, a disfuncionalidade orgânica con-
tinua, quer a nível político, quer a nível 
técnico.
Por sua vez, a nível técnico o emaranhado é 
ainda maior. 
Vejamos apenas a área económica, onde Cos-
ta afirma querer deixar marca. 
Temos um ministro que nada de novo trará 
ao Governo. Desde logo se percebe que es-
tamos perante uma conceção partidária da 
economia segundo a qual cada parte da 
economia tem de ter um ministro para a di-
rigir. Errado. Uma economia competitiva e 
de mercado necessita apenas de dois ou 
três ministros para enquadrarem e estimu-
larem a atividade económica, não precisa 
de ministros para tudo. Além do erro ideo-

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Habemus Famiglia

P
or estes dias temos finalmente um 

novo Governo para o país! O pri-

meiro-ministro conseguiu algo 

que não se imaginava depois de, o pró-

prio, ter feito uma geringonça e de a ter 

deitado abaixo: uma maioria absoluta que 

lhe permite executar um programa como 

bem quiser e entender. 

E agora, como se diz na nossa terra, com a 

faca e o queijo na mão, com hipótese de 

formar um Governo com alguns dos me-

lhores do país em cada área, eis senão 

quando o primeiro-ministro demonstra 

aquilo que há muito tinha dito: “A expres-

são ‘reformas estruturais’ arrepia-me. 

Qualquer cidadão normal fica logo alérgi-

co.” – “António Costa, 4 de abril de 2017 à 

Rádio Renascença”.

Por isso mesmo, penso que não estão, ain-

da, desiludidos aqueles que votaram PS 

nas últimas eleições. Ao contrário do que o 

país precisa, teremos um governo ao servi-

ço do PS, senão faça-se uma retrospetiva 

para verificar que a personalidade política 

de António Costa esteve e está sempre 

marcada por uma grande dificuldade em 

rodear-se de pessoas que lhe consigam di-

zer que não. Costa prefere os seguidistas 

(mesmo que medíocres) aos independen-

tes (mesmo que façam parte dos melhores) 

e isso vê-se nos 17 ministros, escolhe 11 

dirigentes do PS e dos sete não carreiristas 

do partido, temos Pedro Adão e Silva (ex-

-acessor de Ferro Rodrigues), João Gomes 

Cravinho (filho de João Cravinho), Ana 

Abrunhosa e Catarina Sarmento e Castro, 

que alinhavam com o governo anterior e 

Costa e Silva que já colaborava com Costa 

na elaboração de uma estratégia para o 

Programa de Recuperação e Resiliência 

(PRR). Assim, ficam colocadas para áreas 

não consideradas prioritárias para o Go-

verno apenas Elvira Fortunato, na Ciência 

e Ensino Superior, e Helena Carreiras, na 

Defesa, que são efetivamente surpresas 

sem ligação ao PS. 

 

Aqueles que comentam a situação políti-

ca, nas televisões, já vislumbram que An-

tónio Costa ao assumir diretamente a 

Secretaria de Estado dos Assuntos Euro-

peus, está a dar um sinal que o próprio 

primeiro-ministro quer ir para presidente 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

A Guerra trouxe mais Precariedade  e menor Competitividade...
mas o Governo traz o mesmo or çam  ento, com a mesma receita…
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lógico, temos também um erro funcional. 
Só vamos ter atropelos.
Se a estrutura governamental é pesada, ideo-
logicamente conotada com a burocracia par-
tidária socialista e convidativa à atrapalhação, 
o elenco não anima.
Sobre o ministro das Finanças não há nada a 
dizer. É um “boy” pelo que não há relativamen-
te a esta pasta um simulacro sequer de 
renovação.
Para este novo governo, foram mantidos os 

velhos homens e mulheres do aparelho parti-
dário. Então, que mudança é esta? 
O que é que está a ser corrigido?
É uma desilusão. 
Não há, como se diz na Bíblia, sequer “vinho 
novo sobre odre velho”, é tudo velho e 
apodrecido. 
Te m o s  u m  g o v e r n o  d e  d e c a d e n t e 
continuidade.
Mas milagres acontecem e temos aí a 
Bazuca!

PUB

Juntas com proximidade

A
s Juntas de Freguesia são enti-

dades governamentais com 

inúmeras competências pre-

vistas na Lei 75/2013, que estabelece o 

Regime Jurídico das Autarquias Locais. 

Pese embora sejam entidades dotadas 

de autonomia administrativa, financei-

ra e orçamental, encontram-se reféns 

das parcas verbas descentralizadas, 

sobretudo pelo poder Central, para a 

prossecução das suas competências. 

Num breve parêntese, importa reco-

nhecer e fazer justiça à política de des-

centralização de verbas financeiras le-

vada a cabo pelo município de Paredes, 

desde que se iniciou a governação so-

cialista, e que para o ano de 2022 conta 

com uma transferência prevista para as 

freguesias de cerca de dois milhões de 

euros. Quando comparado com realida-

des similares, no que às transferências 

para as juntas diz respeito, observa-se 

que este é um valor idêntico ao delega-

do pela C.M. Aveiro, pese embora esta 

arrecade receitas quase três vezes que 

a C.M. Paredes, facto que reitera o seu 

ímpeto descentralizador e o respeito.

No que às competências das Juntas diz 

respeito, destacamos, entre outras, a 

participação, colaboração, a promoção 

e o apoio às coletividades do território, 

dos mais diversos âmbitos, na prossecu-

ção das suas normais atividades. Estas 

são as mais elementares atividades des-

tas autarquias e figuram como as suas 

maiores virtudes. A proximidade e em-

patia dos autarcas são características 

fundamentais para a resolução de pro-

blemas, muitas vezes tidas, por uma cer-

ta classe política, como de menor impor-

tância, mas que se apresentam como 

preponderantes para qualquer popula-

ção: poder estar próximo dos atores 

políticos não deve ser encarado como 

promíscuo, mas como um direito. 

Em Portugal, existem três mil e noven-

ta e uma realidades distintas. A nossa - 

Gandra - é possuidora de particularida-

des quase ímpares. A responsabilidade 

pela captação e distribuição de água ao 

domicílio concede à nossa autarquia 

verbas importantes na prossecução 

das suas normais atividades e demons-

tra que uma Junta com recursos pró-

prios pode atender mais eficazmente 

às necessidades da sua população. Pe-

se embora estejamos financeiramente 

condicionados pelas opções políticas 

assumidas no passado, no presente 

mandato, a J.F. Gandra tem-se pautado 

pela constante presença no quotidiano 

do seu território e pela procura na alte-

ração de hábitos e comportamentos da 

sua população. 

Tem sido assim: 

- no aumento da sensibilização para a 

importância dos recursos naturais, com 

a promoção de ações de plantação de 

árvores; 

-  ainda no seguimento do último item, 

temos promovido uma progressiva re-

formulação da rede pública de água, 

com o objectivo de evitar desperdícios 

deste recurso tão escasso;

- na concessão de incentivos para a cria-

ção de novas modalidades desportivas, 

como se apresenta o andebol;

- na promoção de espaços desportivos e 

de recreio ao ar livre, com funcionalida-

des para a prática de exercício transver-

sal a qualquer faixa etária;

- na capacitação informática da popula-

ção, com a promoção de ações de for-

mação para que esta possa estar tanto 

mais integrada na comunidade digital 

quanto possível;

Tudo isto, para além de outras tantas 

tarefas não mencionadas realizadas 

num curto espaço de meses, tem vindo a 

ser operado com o sacrifício de inúme-

ras horas dos elementos do executivo e 

dos funcionários da autarquia e com a já 

mencionada delegação de verbas do 

município. 

Esta é a proximidade que pretendemos 

incrementar na freguesia e que os gan-

darenses nos devem exigir. Fossem as 

freguesias mais dotadas de recursos fi-

nanceiros próprios e mais eficazmente 

o s  a n s e i o s  d a  p o p u l a ç ã o  s e r i a m 

atendidos.

Urge descentralizar!

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos

A Guerra trouxe mais Precariedade  e menor Competitividade...
mas o Governo traz o mesmo or çam  ento, com a mesma receita…

do Conselho Europeu em 2024/2025, 

após o fim do mandato do belga Charles 

Michel. Não me parece! Tenho sérias dú-

vidas que Costa abandonará um governo 

de maioria absoluta a meio do mandato e 

desista de ultrapassar Cavaco Silva como 

o primeiro-ministro que mais tempo es-

teve no Governo. O que é certo é que Ca-

vaco esperou e acabou por ser Presiden-

te da República. Costa não reformará 

nem um décimo ou atingirá minimamente 

resultados semelhantes em termos de 

desenvolvimento económico e social 

promovidos pelos governos cavaquistas. 

Mesmo assim, poderá ficar na história e 

isso deverá ser o bastante para um políti-

co como António Costa, custe o que cus-

tar ao país.

Ao mesmo tempo que o novo Governo é 

anunciado, o Eurostat confirmou que a 

Polónia e a Hungria ultrapassaram Por-

tugal no ranking dos países com melhor 

PIB per capita da União Europeia. Já em 

2015 tinha sido ultrapassado pela Estó-

nia, Lituânia e Eslováquia e, tendo em 

conta as fortes taxas anuais de cresci-

mento daqueles países, já se previa que 

polacos e húngaros iriam ficar à nossa 

frente. Agora, só a Roménia, Letónia, 

Croácia, Grécia e por fim a Bulgária estão 

atrás do nosso país e continuamos a cres-

cer menos do que muitos daqueles paí-

ses. O grande foco das políticas públicas 

deveria ser como impedir esta queda ver-

tiginosa para a cauda da UE, mas os por-

tugueses concordaram com a estratégia 

de alocar à administração pública uma 

boa parte dos 50 mil milhões de euros 

que vamos receber da UE nos próximos 

anos. O PS quer fazer do Estado o centro 

do investimento de fundos europeus que 

deveriam servir para modernizar o tecido 

produtivo do país, promovendo o milagre 

de que o crescimento económico susten-

tado virá por temos mais Estado e mais 

funcionários públicos, em vez de termos 

empresas mais competitivas, mais expor-

tadoras e com maior quota do mercado 

internacional.

Substituindo a máxima de que são as em-

presas a criar competitividade e a elimi-

nar a precariedade laboral pela nova (ve-

lha) tese de que é o Estado que gera e 

distribui a riqueza pela comunidade, vai 

custar-nos muito caro! E talvez apenas 

quando estivermos próximos da Bulgária 

é que vamos entender que esta é a ideo-

logia por de trás da política e a estratégia 

para o empobrecimento relativo do 

país!! 
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NUNO M. SILVA  | texto

T
erminou, no pas-
s a d o  d i a  2 0  d e 
março a 4.ª Edição 

do Primavera Festival da 
Flor, iniciativa organizada 
pela Câmara Municipal de 
Paredes em parceria com a 
ASEP (Associação de Em-
presas de Paredes). 

O encerramento contou 
com um momento musical 
apresentado pela Paredes 
Big Band, na Casa da Cultu-
ra de Paredes.  No concerto 
marcaram presença as ve-
readoras, Beatriz Meireles e 
Tânia Ribeiro, e o presidente 
da Junta de Freguesia de Pa-
redes, Artur Silva.  O Muni-
cípio de Paredes através da 
vereadora da Cultura, Bea-
triz Meireles, agradeceu “a 
adesão do público às várias 
iniciativas que começaram 
desde o dia 1 de março até 
d i a  2 0 ,  c o m  o  i n í c i o  d a 
Primavera”.

Concurso 
Montras em Flor
No âmbito do Primavera 

Festival da Flor, o Município 
de Paredes em parceria com 
a ASEP (Associação de Em-
presas de Paredes), dinami-
zaram o Concurso Montras 
“Primavera Festival da Flor”. 

No concurso participa-
ram 16 estabelecimentos 
comerciais do concelho de 
Paredes. Os vencedores fo-
ram anunciados na Casa da 
Cultura de Paredes, pela ve-
readora da Cultura, Beatriz 
Meireles.  As montras pre-
miadas foram selecionadas 
por um júri composto por 
três elementos, Bruno Mon-
teiro, José Júlio Gonçalves e 
Luciana Barbosa.  O Municí-
pio felicitou os premiados e 
agradeceu a participação 
dos restantes.  O Concurso 
Montras “Primavera Festi-
val da Flor” ficou ordenado 
da seguinte forma:

1.° prémio - My Dream 
Moda, Baltar; 2.° prémio - 

D'alma & D'Coração, Pare-
des; 3.° prémio - Druka, Pa-
redes. Menções Honrosas: 
4Kids, Paredes; La Casita de 
Luci, Lordelo.

Desfile de vestido 
e chapéus de flores
Decorreu na Casa da 

Cultura de Paredes, os des-
files de vestidos e chapéus 
de flores, iniciativas integra-
das na 4.ª Edição do Prima-
vera Festival da Flor, promo-
vidas pela Câmara Munici-
pal de Paredes, em parceria 
com a ASEP (Associação de 
Empresas de Paredes). 

O evento, que marca o 
início da Primavera,  foi 
acompanhado pelas verea-
doras, Beatriz Meireles e 
Tânia Ribeiro, e pelo presi-
dente da ASEP, Silvestre 
Carneiro.

No concurso “Vestidos 
de Flores” podiam concor-
rer todas as costureiras, 
modistas, e ateliers de cos-
tura do concelho de Pare-
des. O concurso “Chapéus 
de Flores” era dirigido a to-
das as Juntas de Freguesia.  
Os vencedores foram sele-

cionados por um júri com-
posto por três elementos, 
Ana Isabel, Sónia Paiva e 
Emílio Frias.  No Concurso 
“Vestidos de Flores” a clas-

sificação foi a seguinte: 1.º 
prémio - Rainha das Flores 
– Associação Aramis da Ma-
dalena; 2.º prémio - Dama 
D´Honor -  José António 

Freitas; 3.º prémio - Goretti 
Almeida.

Já no Concurso “Cha-
péus de Flores” foi a seguin-
te classificação: 1.º prémio - 

Junta de Freguesia de Vile-
la;  2.º  prémio -  Junta de 
Freguesia de Louredo; 3.º 
prémio - Junta de Freguesia 
de Paredes.

Concerto pela Paredes Big  Band  
fechou Primavera Festival da Flor
FESTIVAL. Foram 20 dias de diversas iniciativas que celebraram o Primavera Festival da Flor em Paredes. A fechar o cartaz esteve 

a Big Band que num concerto cheio de energia terminou com cave de ouro o festival.
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DEBATE. A Fundação A LORD irá receber no domingo (2 de abril) o programa cultural “Matéria Cruzada”. 

Debate “Como nasce um objecto artístico” vai trazer a Lordelo nomes importantes da cultura.

PUB

1, 2, 3...UMA  HISTÓRIA 
DE CADA VEZ

A salvação da 
velha macieira

Desafio: poderão fa-
zer um desenho rela-
tivo a esta história e, 
com a ajuda dos pais, 
enviá-lo para biblio-
teca@fundacaoa-
lord.pt
Quando visitarem a 
nossa Biblioteca, po-
derão ver os vossos 
trabalhos numa ex-
posição dedicada a 
esta atividade.

Participem!
Sucessivas gerações 
de crianças de uma al-
deia cresceram a brin-
car à sombra de uma 
macieira. Até ao dia 
em que se anuncia a 
chegada do caminho-
-de-ferro e se sabe 
que a árvore não po-
derá continuar onde 
sempre estivera. Os 
mais velhos prepa-
ram-se para cortá-la, 
mas a mobilização das 
crianças faz triunfar a 
ideia do seu trans-
plante para outro lo-
cal.  A velha macieira 
é salva, à custa de 
muito trabalho. E to-
dos aprendem que o 
progresso não deve 
destruir a natureza, 
nem pôr fim às tradi-
ções da aldeia.
Autor: LEPORESI, 
Manuela - "A salvação 
da velha maceira", 
Crerital/Nova varian-
te (ed. conjunta), Lou-
res/Porto, 2000 .
Este livro está dispo-
nível na Biblioteca 
para empréstimo.

O 
Município de 
Paredes apre-
senta, já este 

fim-de-semana, dia 2 e 3 
de abril, o evento cultural 
“Matéria Cruzada”.

O programa está dividi-
do em dois locais, a Casa 

da Cultura de Paredes e a 
Fundação A LORD.

No primeiro dia, 2 de 
a b r i l  ( a m a n h ã ) ,  p e l a s 
16h30, a Casa da Cultura 
de Paredes recebe Catari-
na Furtado que estará à 
conversa com a vereadora 

da Cultura, Beatriz Meire-
l e s ,  s o b r e  “ D i r e i t o s  e 
Género”. 

Pe l a s  1 8 h 0 0 ,  t e rá  a 
oportunidade de assistir 
ao espetáculo de música 
de câmara “Ars ad Hoc”.

No segundo dia, 3 de 

abril (domingo), o evento 
realiza-se na Fundação A 
LORD. 

Às 16h30 haverá um 
debate sobre “Como nasce 
um objeto artístico”, com a 
participação de Nuno Aro-
so, João Reis, e Gonçalo M. 

Tavares.  O evento termi-
nará às 18h00 com o espe-
táculo “A Fog Machine e 
outros poemas para o teu 
regresso”.

 A produção do espetá-
culo é da Associação Arte 
no Tempo.

Evento cultural “Matéria 
Cruzada” passa na A LORD

Grupo Sénior  
em trabalhos manuais

Marcelo Rebelo de Sousa 
visita Paredes no 25 de Abril

A atividade do Grupo Sénior 
da Fundação A LORD conti-
nua de vento em popa e, co-
mo vem sendo habitual, se-
manalmente, nos dias 22 e 23 
de março, o grupo esteve 
reunido em mais uma ativi-
dade, desta feita o ateliê de 

trabalhos manuais “Frasco 
com vela”. A entrega, compa-
nheirismo e alegria dos inte-
grantes do grupo foi meio ca-
minho andado para o sucesso 
de mais uma atividade que foi 
igualmente muito apreciado 
por todos.

O Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa vai estar presente 
nas cerimónias do 25 de Abril que de-
correrão na Praça José Guilherme.
Esta será a primeira visita oficial do 
Presidente da República ao concelho. 
Segundo o jornal O Progresso de Pa-
redes apurou, o chefe de estado virá 
às cerimónias do 25 de abril da parte 

da tarde, após marcar presença na 
sessão oficial que decorrerá durante 
a  m a n h ã  n a  A s s e m b l e i a  d a 
República.
O programa, que ainda não foi di-
vulgado, mas a que o jornal O Pro-
gresso de Paredes teve acesso, 
será marcado por uma sessão so-
lene na Praça José Guilherme, se-

guindo-se a deposição de uma co-
roa de flores no monumento de 
homenagem aos combatentes 
paredenses da Guerra 
Colonial. O progra-
ma fechará com 
um espetáculo no 
pavilhão multiu-
sos de Paredes.
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O 
E n c o n t r o  d e 
Apuramento de 
Boccia do Cam-

peonato Regional Norte do 
Desporto Escolar (DSRN) 
reuniu, na passada terça-
-feira, dia 29, cerca de 100 
alunos praticantes, no Pavi-
lhão Rota dos Móveis, em 
Lordelo.

No evento desportivo, 
estiveram presentes treze 
escolas da Coordenação do 
Desporto Escolar do Tâme-
ga, divididas em três cate-
gorias. A Divisão Coletiva 
– Equipas (E) contou com a 

participação da EBS Lousa-
da Oeste, EB Teixeira de 
Pascoaes, EB Penafiel Su-
deste, ES Resende, EB Eiriz, 
EBS Airães,  EBS Vale de 
Ovil, EBS Idães e ES Paços 
de Ferreira. Na Divisão Co-
letiva – Pares (P) participa-
ram a EB de Eiriz e a ES de 
Lousada. Já a categoria Di-
visão Individual – I3 reuniu 
os atletas João Silva, da ES 
Resende, Francisco Ferrei-
ra,  da EB de Eiriz ,  Dinis 
Cunha, da EB Lousada Este, 
Bruna Silva, da ES Paços de 
Ferreira, Francisco Pinhei-

ro,  da EBS Airães,  Vítor 
Mendes, da ES Baltar, José 

Nunes, da ES Lousada, An-
tónio Costa, da ES Souselo, 

e Ana Ferreira, da EN Tei-
xeira de Pascoaes. Os me-
lhores classificados deste 
encontro foram apurados 
para a Fase Regional Norte, 
a realizar em Vila Real no 
mês de abril. As classifica-
ções finais ditaram o apura-
m e n t o  d a  E B S  Lo u s a d a 
Oeste, da EB Teixeira de 
Pascoaes e da EB Penafiel 
Sudeste, na categoria Divi-
são Coletiva – Equipas E. 
Da Divisão Coletiva – Pares 
(P) ficaram apuradas a EB 
Eiriz e a ES Lousada e da Di-
visão Individual – I3 passa-

ram à próxima fase os parti-
cipantes João Silva, da ES 
Resende, Francisco Ferrei-
ra, da EB de Eiriz e Dinis 
Cunha, da EB Lousada Este. 
O torneio envolve os alunos 
com limitações funcionais 
n a s c i d o s  e n t r e  2 0 0 0  e 
2013, dos 1º, 2º e 3º ciclos 
do ensino básico e ainda os 
alunos do ensino Secundá-
rio. Todos os escalões (In-
fantil A, Infantil B, Iniciado, 
J u ve n i l  e  J ú n i o r )  e s t ã o 
abrangidos, no género fe-
minino e masculino, de for-
ma individual e coletiva.

Pavilhão Rota dos Móveis  
recebeu Encontro de Boccia
DESPORTO. Pavilhão Rota dos Móveis foi o palco de um evento de Boccia que reuniu cerca de uma centena de alunos praticantes 

desta modalidade. Em abril será realizada a fase regional Norte em Vila Real.

Inauguração da Exposição Respigadores  
é amanhã na Casa da Cultura

Paredes debateu 
violência  
no namoro A exposição coletiva "Res-

pigadores" vai ser inaugu-
r a d a  a m a n h ã ,  d i a  2 ,  à s 
15h00, na Casa da Cultura 
de Paredes.
A exposição aborda “estu-
dos, esquissos e processos 
que são tão ou mais váli-
dos do que os trabalhos fi-
nais. O processo criativo é 
fundamental para enten-
der e apreciar o trabalho 
final de cada artista”. E as 
á r e a s  s ã o  m u i t a s :  a r t e s 
plásticas, fotografia, artes 
de palco e performativas, 
dança, música, literatura, 
arquitetura.
“Respigadores” é um pro-
jecto que visa “recuperar e 
tornar visível o processo 
dos artistas, mostrando es-
quissos,  apontamentos, 
rascunhos”, refere a nota 
d e  a p r e s e n t a ç ã o  d o 
evento.
Na mesma apresentação é 
explicado o significado de 
“Respigar”: “Ação de apa-
nhar as espigas que fica-
ram nas searas.  Ação de 
recolher, reunir, catar”.
Ainda na apresentação do 
evento é referido o quadro 
de Millet. “As Respigado-
res” (1857), pintura a óleo 

sobre tela do pintor fran-
cês Jean-François Millet, 
que “representa três cam-
ponesas a respigar espigas 
de trigo deixadas na seara 
após a colheita”. A obra en-
contra-se no Museu d’Or-
say, em Paris.
Mas há mais: “Os Respiga-
dores e a Respigadora”, um 
filme de Agnès Varda, que 
lança um olhar sobre os 
respigadores contemporâ-

neos,  “aqueles que apa-
nham os desperdícios, que 
rebuscam nas sobras dos 
mercados, que procuram 
nos caixotes de lixo para se 
alimentarem”. 
Respigadores da socieda-
de, distintos e próximos 
das respigadoras de Millet.
“Os “Respigadores” não 
são um projecto de curado-
res. Há, naturalmente, uma 
orientação curatorial pró-

pria,  mas sem figuras de 
destaque. Busca-se dar a 
conhecer o processo de 
trabalho dos artistas, res-
peitando-o e mostrando, 
dos respectivos processos, 
o que cada um quiser mos-
trar. Quantos trabalhos de 
qualidade não estarão es-
quecidos em gavetas?”
Tudo para descobrir a par-
tir de amanhã na Casa da 
Cultura de Paredes.

A Câmara Municipal de 
Pa r e d e s ,  e m  p a r c e r i a 
com o Projeto Paredes 
Integra CLDS - 4 G, dina-
mizou, no passado dia 28 
de março, uma ação de 
sensibilização sobre vio-
lência no namoro, reali-
zada na Escola Secundá-
ria de Vilela.
O objetivo da iniciativa 
passou por aprofundar e 
debater esta problemáti-
ca, apresentar os vários 
tipos de violência e aler-
tar para as consequên-
cias e impacto da violên-
cia no namoro.
A ação dividiu-se em duas 
sessões, que contaram 
com a presença de oito 
turmas dos 10º, 11º e 12º 
anos. "É muito importan-
te debatermos esta te-
mática, porque, infeliz-
mente,  é um problema 
muito presente na nossa 
sociedade, sobretudo, 
n a s  g e ra ç õ e s  m a i s  j o -
vens", referiu Diogo Bar-
bosa, aluno do 12º ano. 
" C o m  e s t a  p a l e s t r a , 
aprendi, sobretudo, quais 
os contactos e meios que 

temos ao nosso dispor ca-
so verifiquemos uma si-
t u a ç ã o  d e  v i o l ê n c i a", 
acrescentou.
A importância de debater 
a violência no namoro foi, 
t a m b é m ,  r e f e r i d a  p o r 
Mafalda Brito, aluna do 
12º ano: "A presença das 
psicólogas do Município 
foi muito importante, pa-
ra nos ajudar a saber mais 
sobre este tema e para 
sabermos como agir se 
formos vítimas. No caso 
de me encontrar no papel 
de agressor, claramente, 
devo mudar a minha ati-
tude e educar-me sobre o 
assunto. Caso seja vítima, 
posso recorrer ao apoio 
da autarquia e de asso-
ciações", sublinhou a alu-
na do 12º ano.
A iniciativa contou com a 
colaboração de um grupo 
de alunos do 12º ano de 
Línguas e Humanidades, 
no âmbito de um trabalho 
da disciplina Geografia C, 
para o projeto "Nós Pro-
pomos" do IGOT - Institu-
to de Geografia e Orde-
namento do Território. 
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NECROLOGIA

FALECEU

MARIA ROSA  
MOREIRA DE BESSA
Faleceu no dia 29 de março com 85 anos.   
Era natural de Rebordosa-Paredes e residente 
em Santa Marta, Paredes.  Era viúva de Améri-

co Moreira Coelho.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, domingo, dia 3 de abril às 11:30 horas na 
Igreja Paroquial de Lordelo, Paredes. Agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

GLÓRIA DE MAGALHÃES
Faleceu no dia 20 de março com 84 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes 
e residente na Rua Santo António, n.º 273, 
Duas Igrejas, Paredes.  Era casada com António 

Moreira de Barros.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM NUNES DE BRITO
Faleceu no dia 29 de março com 88 anos.  
Era natural de Vilela- Paredes e residente  
na Rua de Sá, n.º 90, Vilela, Paredes. Era casado 
com Margarida Neto da Rocha.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos e demais família vêm  por este meio, extre-
mamente 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 sábado dia 2 de 
abril pelas 18 horas na Igreja Paroquial de Vilela, Paredes. An-
tecipadamente 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

VILELA/ PAREDES

FALECEU

MARIA AUGUSTA 
BARBOSA LEAL MORAIS
Faleceu no dia 29 de março com 91 anos. Era 
natural de Castelões de Cepeda - Paredes e 

residente na Rua da Crip, n.º 403, 5º, Paredes. Era viúva de 
Ângelo Augusto Campos de Morais.
 

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 AUGUSTA 
FERREIRA MOURA
Faleceu no dia 22 de março com 56 anos.  
Era natural e residente em Louredo-Paredes. 

Era divorciada.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães

(Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/PAREDES

FALECEU

MANUEL PEREIRA  
VIEIRA ALVES
Faleceu no dia 26 de março com 65 anos.  
Era natural de Muge -Salvaterra de Magos 

e residente em Paredes. Era divorciado.

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 segunda-feira, dia 4 de abril, pelas 19:30 
horas na Igreja Paroquial de Louredo, Paredes. Agradecendo 
também, desde já a todos os que participarem nesta eucaristia

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães

(Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349

PAREDES

FALECEU

JOSÉ MOREIRA DE SOUSA
Faleceu no dia 16 de março com 64 anos. Era 

natural e residente em Louredo, Paredes. Era 

casado com Maria Margarida Coelho Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

  

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães

(Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/PAREDES

FALECEU

JOÃO MOREIRA 
PINTO LEAL
Faleceu no dia 21 de março com 69 anos.  
Era natural de Duas Igrejas – Paredes e  

residente em Ferreira, Paços de Ferreira. Era viúvo de Maria  
da Glória Nunes Peixoto.

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

FERREIRA/PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

DANIEL GONÇALO 
DA SILVA MOREIRA NETO
Faleceu no dia 17 de março com 38 anos.  
Era natural de Nevogilde – Lousada e residente 

em Sobrosa, Paredes. Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães

(Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349

SOBROSA/PAREDES
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