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A equipa profissional de ciclismo Rádio Popular – Paredes – Boavista foi apresentada no passado 
dia 11 de fevereiro, no Multiusos de Paredes, com mais de duas centenas de pessoas a aplaudir os 
ciclistas, de uma equipa que quer ser competitiva. DESPORTO  //  PÁG. 10

SILVESTRE CARNEIRO 
Presidente da ASEP:  

“Não somos apenas um escritório”
       ENGREVISTA   //  PÁGS. 12 e 13

USC Paredes com  
dois empates  mas depende  
de si para a fase final

DESPORTO //  PÁG 8

“Trinta e três anos a 
pôr sorrisos na boca 
dos paredenses”
VOZ DO EMPRESÁRIO //  PÁG 7
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EDITORIAL/TRIBUTO

H
oje vou prestar tri-
buto ao “Homem 
de Paredes”, como 

foi lembrado numa home-
nagem de um importante 
jornal desportivo nacional. 
Trata-se do Sr. António 
Araújo, nascido em Caste-
lões de Cepeda, Paredes, 
em 1923, filho de ferroviá-
rio e neto de mestre car-
pinteiro. Contou-me que, 
na escola, era ele quem fa-
zia os trabalhos de casa 
mais depressa e entregava 
cópia aos colegas da tur-
ma, para no tempo livre jo-
garem à bola. Sonhava ser 
jogador de futebol, mas, 
terminado o ensino primá-
rio, foi obrigado a ir para 

aprendiz de alfaiate, o que 
detestava. A sua mãe não 
gostava do futebol, e o pai 
queria que ele aprendesse 
uma arte. Só que no desti-
no ninguém manda e o jo-
vem António Araújo, aos 
19 anos, foi ao seu encon-
tro no Futebol Clube do 
Porto, para se juntar ao seu 
ídolo de infância, Artur 
“Pinga”. O jovem Araújo em 
breve se destacou, e che-
gou a ser considerado o 
melhor jogador português 
do seu tempo, de 1942 a 
1952, jogador de exceção e 
ídolo nacional do Futebol 
Português, até sofrer uma 
lesão grave que lhe reduziu 
a capacidade de participar 

na alta competição. E, as-
sim, regressou a Paredes, 
depois de ter passado pelo 
Tirsense, e integrou o 
União Sport Clube de Pa-
redes, como glória da sua 
terra natal. Diz o jornal Re-
cord, que escreveu: “Apa-
receu um dia de repente e 
sem avisar, desapareceu 
anos depois, deixando o 
País preocupado e o F.C. do 
Porto em depressão, prova 
de que se transformou em 
ídolo do seu tempo”. Não 
me cabe neste pequeno 
espaço, descrever como 
foi craque em tantos e be-
los jogos em que partici-
pou, e o melhor marcador 
nacional, bem como nos 

jogos internacionais, em 
que provocava o delírio 
nos apoiantes, mas sim re-
cordar quem tanto e tão 
bem representou a terra 
que o viu nascer. Não pro-
jetou a sua vida concentra-
da só no futebol e, aos 23 
anos, empregou-se como 
Contínuo da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, depois 
passou a Zelador e, mais 
tarde, a Fiscal Municipal, 
reformando-se em 1992, 
com distinções merecidas. 
Foi um campeão no fute-
bol, e jogava com requinte 
de predestinado, pressio-
nando, sem conta, os guar-
da-redes até chegar ao go-
lo. Franzino, inteligente e 

delicado, dedicou a sua 
mocidade a pensar na bola 
e no golo. Fez história no 
grupo dos melhores joga-
dores da história do fute-
bol português. A primeira 
vez que a Seleção Nacional 
de futebol ganhou no es-
trangeiro, foi com golos de 
António Araújo e de Jesus 
Correia, considerados os 
“matadores” da baliza ir-
landesa. António Araújo 
foi condecorado pela Fe-
deração Portuguesa de 
Futebol, com a presença de 
ministros do Governo, 50 
anos depois da vitória de 
Portugal sobre a Espanha, 
com golos deste Pareden-
se. Partiu em 2001, deixan-

do  um vazio na família e no 
povo que o idolatrou e res-
peitou durante a sua vida, 
mas entre os grandes da 
história de Paredes, Araújo 
foi o verdadeiro embaixa-
dor da sua terra, pelo que o 
seu nome está gravado 
num lugar destacado e 
prestigiado, em Rua da 
Cidade.

António de Araújo (Futebolista)

A
pós um mês de 
janeiro de 2022 
singularmente 

seco começamos o mês 
de fevereiro na expecta-
tiva da pluviosidade che-
gar ou não ao nosso jar-
dim à beira mar plantado 
atormentado pela falta 
de humidade e por um sol 
de inverno importuna-
mente duradouro.
Para ser mais cientifico, 
busquei saber na ances-
tral sabedoria popular 
e, com o que aliás já con-
tava, cheguei a conclu-
sões interessantes que 
agora partilho convos-

co como procuro fazer 
sempre, não guardando 
estes lamirés para mim
Ora, segundo o Borda 
d'água 2022 “bons dias 
em janeiro enganam o 
homem em fevereiro” ou 
seja, interpreto eu, se al-
guém, incauto por não ler 
o Borda d’água, tendo em 
conta o mês de janeiro ti-
vesse marcado férias 
balneares para fevereiro 
correria um sério risco 
de ter as férias estraga-
das, isto é, molhadas
Já o seringador 2022 
apregoava neve em feve-
reiro o que sendo pressá-
gio de mau celeiro, pelo 
menos nos garantia que 
haveria diferença face a 
janeiro, pois podíamos 
esperar água quando a 
neve derretesse.

A nós, gente urbana em 
q u e  a  p r e o c u p a ç ã o 
quanto ao cultivo de ce-
reais ou produtos hortí-
colas se limita à sua co-
lheita nas prateleiras do 
supermercado pouca 
ajuda nos dá tão avisado 
aviso.
Mas o certo é que na pri-
meira quinzena de feve-
reiro o desespero quanto 
à seca continuava.
Desespero de tal monta 
que nos noticiários da te-
levisão as visões cataclí-
ticas da seca no desnu-
dar das barragens e no 
avistar de aldeia soterra-
das pela água (sim eu 
apercebi-me da contra-
dição dos termos mas 
achei-lhe graça) tiveram 
um igual tempo que as 
notícias da pandemia.

Sim, outra verdade que 
este editorial vos con-
ta, os jornalistas estão 
tão fartos do Covid co-
mo qualquer um de nós 
e procuram motivos 
alternativos de inte-
resse, mesmo que se-
jam uma seca. E a bus-
ca é de tal modo ansio-
s a  q u e ,  à  f a l t a  d e 
melhor, até a chuva de 
porrada no Dragão no 
final do jogo entre fu-
tebol clube do Porto e 
Sporting serviria. Mas 
eis que no passado Do-
mingo a chuva chegou!

A  Po t e s ,  a  c â n t a r o ; 
Abençoada chuva! Ve-
nha ela por pouco que 
dela gostemos quando 
fininha nos faz apelidá-
-la de molha-tolos ou 
quando tempestuosa-
mente nos rebenta com 
os guarda-chuvas.
Por isso vos digo em Fa-
lamansa: Você que tem 
medo da chuva, você 
não é nem de papel mui-
to menos feito de açú-
car ou algo parecido 
com mel. Experimente 
tomar banho de chuva e 
conhecer a energia do 

céu; a energia dessa 
água sagrada que nos 
abençoa da cabeça aos 
pés. Oh chuva eu peço 
que caia devagar, só mo-
lhe esse povo de alegria 
para nunca mais chorar.
Se em vez de ler quise-
rem ouvir estas pala-
vras, basta buscar no 
Youtube esta música de 
Forró 
E não se preocupem, se-
gundo o Borda d’água 
em março vai continuar 
a  f e s t a  p o r q u e  “ E m 
Março chove cada dia 
um pedaço”.

EDITORIAL

Oh chuva!
Por

VASCO 
RIBEIRO

ERRATA
Por lapso na capa da edição anterior do Jornal O Progresso de Paredes, a freguesia de Louredo apa-

recia em tons laranja e a freguesia de Lordelo em tons rosa. Como é evidente Louredo ficou rosa 
com vitória do PS nas eleições legislativas, e Lordelo em tons laranja com a vitória do PPD/PSD.

Pelo lapso apresentamos as nossas desculpas e deixamos aqui a capa devidamente corrigida. Agra-
decemos, igualmente aos nossos leitores que nos alertaram para o fato. Na notícia interior o texto 

está devidamente correto. 

Diretor
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HISTÓRIA

O 
referido Alexandre Manuel, filho de 

Manuel José e de sua mulher, Helena 

Francisca, foi casado com Custódia de 

Sousa, sendo possuidores do prazo da 2.ª ameta-

de do 1.º Casal da Ponte. Tiveram, pelo menos, 

os seguintes filhos:

* Manuel, que nasceu a 12/10/1776 e foi batiza-

do oito dias depois, na igreja da Sobreira, tendo 

por padrinhos seus tios maternos: José Rodri-

gues e Perpétua (solteira).

* Maria, que nasceu a 30/07/1779 e foi batizada 

cinco dias depois, na igreja da Sobreira, tendo 

por padrinhos: José Coelho da Silva, e sua tia 

Maria Nogueira (do lugar de Castromil).

* Custódia, que nasceu a 04/10/1782 e foi bati-

zada dois dias depois, na igreja da Sobreira, ten-

do por padrinhos: Joaquim José e sua mulher, 

Maria  Antónia,  moradores no lugar  de 

Castromil.

* Bernardo, natural do lugar de Castromil, onde 

faleceu no estado de solteiro.

*  C u s t ó d i o  J o s é  G a r c i a ,  q u e  f a l e c e u  a 

03/03/1867 com 78 anos de idade. Casou a 

05/02/1821, na igreja da Sobreira, com Maria 

Custódia (faleceu a 20/11/1863, com 68 anos 

de idade), filha de Manuel Coelho e de sua mu-

lher, Custódia Maria, moradores na Casa da Eira 

Nova, lugar de Castromil. (C.G. - MOREIRA, P.e 

António Carlos – Monografia da freguesia de 

Parada de Todêa, concelho de Paredes, Estudo 

Genealógico e outros assuntos. Porto: Ed. do 

Autor, 1946. p. 118)

O filho Manuel, que se chamou depois Manuel 

José Garcia, sucedeu na Casa de seus pais. Ca-

sou a 15/03/1802, na igreja paroquial da So-

breira, com Ana da Rocha da Silva, filha de Antó-

nio da Rocha e de sua mulher, Josefa da Silva, 

moradores no lugar de Castromil.

Segundo o P.e António Carlos Moreira, na sua 

obra, tiveram os seguintes filhos:

* Custódia da Rocha, que nasceu a 26/11/1802 

e foi batizada dois dias depois, na igreja da So-

breira, tendo por padrinhos seus tios paternos: 

Custódio e Custódia, solteiros; faleceu a 

15/04/1867, no lugar de Castromil, no estado 

de solteira. Tinha o ofício de fiadeira e foi sepul-

tada dentro da igreja. Em 18/05/1861, fez o seu 

testamento nomeando como universal herdei-

ro o sobrinho, Bernardino Carlos Moreira. Tabe-

lião, José Augusto de Magalhães.

* Serafim José Garcia de Castro, que nasceu a 

06/03/1805 e foi batizado quatro dias depois, 

na igreja da Sobreira, tendo por padrinhos: Ma-

nuel Barbosa, e Maria da Rocha, da freguesia de 

Parada. Casou em Baltar. (C.G.)

* Violante da Rocha, que nasceu a 17/06/1807 e 

foi batizada quatro dias depois, na igreja da So-

breira, tendo por padrinhos: Manuel dos Santos, 

e Maria Rodrigues de Sousa.

* José Garcia, que nasceu a 10/03/1810 e foi ba-

tizado quatro dias depois, na igreja da Sobreira, 

tendo por padrinhos: Serafim Moreira Barbosa, 

e Ana (filha de Manuel Moreira Barbosa); fale-

ceu a 16/08/1678, no lugar de Castromil, com 

testamento e no estado de solteiro; tinha o ofí-

cio de lavrador.

* João Garcia, que nasceu a 29/01/1813 e foi 

batizado quatro dias depois, na igreja da Sobrei-

ra, tendo por padrinhos: António Rodrigues, e 

Ana Maria (do lugar de Castromil); faleceu a 

10/04/1857, no Rio de Janeiro, Brasil, e no esta-

do de solteiro.

* Maria, que nasceu a 30/11/1815 e foi batizada 

oito dias depois, na igreja da Sobreira, tendo por 

padrinhos: Manuel José Nogueira, e sua irmã 

(da neófita), Custódia.

* Mateus José Garcia de Castro, que nasceu a 

21/09/1818 e foi batizado no dia seguinte, na 

igreja da Sobreira, tendo por padrinhos: seu ir-

mão, Serafim, e sua tia, Maria da Rocha; faleceu 

em Castromil, no estado de solteiro.

*  A n a  d a  R o c h a  d a  S i l v a ,  q u e  n a s c e u  a 

21/05/1823 e foi batizada quatro dias depois, 

na igreja da Sobreira, tendo por padrinhos seus 

i r m ã o s :  S e r a f i m  e  A n a  ( s i c . ) .  C a s o u  a 

02/08/1843, na igreja da Sobreira, com Emídio 

José Nogueira, filho de José Nogueira e de sua 

mulher, Maria Moreira, moradores na Casa do 

Bacêlo, lugar de Castromil. (C.G. - MOREIRA, P.e 

António Carlos – Monografia da freguesia de 

Parada de Todêa, concelho de Paredes, Estudo 

Genealógico e outros assuntos. Porto: Ed. do 

Autor, 1946. p. 116).

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

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

Árvore genealógica 
da Casa da Ponte  
de 1750 a 1943,  
feita pelo P.e António 
Carlos Moreira
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OPINIÃO

O 
ano de 2022 trouxe novos direitos para os 
consumidores, graças às alterações intro-
duzidas pelo Decreto Lei n.º 84/2021, que 

entrou em vigor no dia 01 de Janeiro de 2022, que 
regula os direitos do consumidor na compra e venda 
de bens, conteúdos e serviços digitais, transpondo as 
Diretivas (UE) 2019/771 e (UE) 2019/770.
A legislação define novas regras referentes às garan-
tias dos bens, quer móveis, quer imóveis, ao mesmo 
tempo que contempla um novo regime para protec-
ção dos contratos de fornecimento de conteúdos di-
gitais, que até à presente não existia.
O novo diploma estabelece, no que à compra e venda 
de imóveis diz respeito, o regime aplicável em caso de 
falta de conformidade, no entanto, mantém-se a pos-
sibilidade do consumidor exercer o direito de repara-
ção ou substituição, ou a redução proporcional do 
preço, ou a resolução do contrato. Os bens imóveis 
que são entregues ao consumidor devem estar em 
conformidade com o contrato de compra e venda, e 

as suas características devem adaptar-se ao uso a 
que se destinam. Sendo que, é presumida a não con-
formidade no caso de:
- Não serem conformes com a descrição que deles é 
feita pelo profissional ou não possuam as qualidades 
do bem que o profissional tenha apresentado ao con-
sumidor como amostra ou modelo, 
- Não sejam adequados ao uso específico para o qual o 
consumidor os destine, desde que o profissional tenha 
sido informado de tal uso aquando da celebração do 
contrato e o tenha aceite, não sejam adequados às utili-
zações habitualmente dadas aos bens do mesmo tipo, 
- Não apresentarem as qualidades e o desempenho 
habituais nos bens do mesmo tipo e que o consumi-
dor pode razoavelmente esperar, atendendo à natu-
reza do bem e, eventualmente, às declarações públi-
cas sobre as suas características concretas feitas 
pelo profissional, pelo produtor ou pelo seu repre-
sentante, nomeadamente na publicidade.
No entanto, é de ressalvar que, não se considera falta 
de conformidade, se o consumidor tiver conhecimen-
to dela na altura da celebração do contrato, ou a não 
pudesse ignorar se a mesma decorrer dos materiais 
fornecidos.
Quanto ao prazo de comunicação das desconformi-
dades, deixou de ser de 1 ano após o conhecimento, 
porém, os defeitos devem obrigatoriamente ser de-
nunciados à mesma, pois caduca o direito, decorridos 
que estejam 3 anos a contar da comunicação.

Uma outra alteração importante diz respeito ao alar-
gamento do prazo de garantia, não obstante, se man-
ter o prazo de 5 anos de garantia para o consumidor 
por qualquer falta de conformidade do bem, no caso 
de a falta de conformidade dizer respeito a elemen-
tos construtivos estruturais, o prazo de garantia é 
alargado para 10 anos. 
 
No que concerne aos bens móveis, também foi con-
templado no diploma a alteração do prazo de garan-
tia, que passou de 2 anos, para 3 anos, sendo que, nos 
dois primeiros anos, mantém-se a presunção legal a 
favor do consumidor, ou seja, o consumidor não tem 
de provar que o defeito do bem existia aquando da 
entrega do mesmo. 
Contempla-se ainda, um prazo de garantia adicional 
de 6 meses, caso o consumidor escolha reparar o bem 
móvel, sendo que o pode fazer até um máximo de 4 
reparações. Tendo esta situação a finalidade de se 
promover o consumo sustentável.
Além disso, é estabelecido um prazo de garantia de 2 
anos para os conteúdos e serviços digitais, podendo 
ser superior ou inferior quando estejam em causa 
fornecimentos contínuos.
 
De ressalvar que, o decreto -lei não é aplicável aos 
bens vendidos por via de penhora ou qualquer outra 
forma de execução judicial ou levada a cabo por uma 
autoridade pública.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

Os direitos do consumidor na compra e venda de bens, 
conteúdos e serviços digitais

C
rie-se a si próprio. Dê forma e contorno ao seu 
ser: Pinte a sua vida, molde-se. O que quer que 
venha a ser, será o seu trabalho. Não é o destino 

– é você quem está responsável” como afirma Osho, nu-
ma linguagem simples, mas profunda. Autor indiano de 
mais de seiscentos livros, quase todos transcrições das 
suas palestras, Osho acreditava no poder da palavra vi-
va e do diálogo, e é isso que os seus livros transmitem. 

Além disso, Osho ensina-nos a viver no momento pre-
sente, que é a verdadeira vida eterna. Este autor, mos-
tra-nos que não existe meta, nem lugar onde devemos 
estar, ou estatuto a conquistar, ou significados a procu-
rar, a não ser Ser e Viver o que estamos a viver. Com a sua 
mensagem, percebemos que a religião e o condiciona-
mento social criam limites artificiais à mente humana, e 
nós reforçamos esses limites ao acreditar neles. De 
modo que, através da meditação, ou atenção plena às 
nossas emoções e corpo, mesmo que superficial, pode 
revelar como a consciência é, na sua essência, infinita. E 
a experiência dessa infinitude é a solução para a parte 
dos problemas mentais e emocionais de que sofremos 
hoje em dia.  
Contudo, confesso que o caminho não é fácil nem rá-
pido. Na verdade, é mesmo uma montanha russa de 
oscilações, onde nos encontramos com várias facetas 
de nós mesmos. Nem sempre estamos e vivemos em 
plena felicidade, nem sempre vislumbramos o lado 
bom da vida, nem sempre aceitamos o que escolhe-

mos viver como o que deveria estar a acontecer, nem 
sempre vemos o outro como um espelho nosso, nem 
sempre queremos reconhecer o mundo exterior co-
mo reflexo o mundo interior, nem sempre nos senti-
mos acompanhados e nem sempre queremos estar 
acompanhados….e está tudo certo! O importante é 
tomar consciência de todo o processo que vivencia-
mos. Aqui, a consciência é o processo! A única coisa 
necessária é estar um pouco mais atento, para que 
consiga olhar para, ver, observar aquilo que está à sua 
frente, pois a solução está mais perto, bem mais perto 
do que possa imaginar. Não a procure longe; ela exis-
te no seu interior.  E assim que esteja acomodado no 
seu interior, centrado, enraizado, terá toda a liberda-
de – vá e esteja no mundo. 
 Depois, aceite de que tudo é uma experiência, acredi-
tando que também esse momento é só um momento e 
que ao colocar-se no seu silêncio, todas as questões de-
saparecerão. Então, um dia, sem qualquer esforço, con-
seguirá dançar.

Por
ELISA  
CARVALHO
Professora e Meditadora

Crie-se a si próprio
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Nuno M. Silva  

com Vasco Ribeiro  | texto

F
oi com a presença 
do carismático Ós-
car Geadas, Chef 

Estrela Michelin e apresen-
tador do programa Master-
Chef Portugal que Penafiel 
abriu a Rota da Lampreia, 
roteiro gastronómico que se 
inicia hoje e decorre até ao 
próximo dia 20 de março em 
t o d o  o  c o n c e l h o 
penafidelense.

No lançamento da Rota 
da Lampreia, a tradicional 
Lampreia à Bordalesa foi re-
construída por Óscar Gea-
das, dando-lhe um toque 
gourmet recheado de expe-
riências gastronómicas úni-
cas mas deixando, de forma 
bem acentuada, o sabor da 
típica lampreia à bordalesa!

A criação de Óscar Gea-
das veio mostrar que a criati-
vidade e o tradicional se po-
dem fundir em sabores úni-
cos e tão portugueses. Como 
o próprio Chef transmonta-
no referiu a textura bem de-
finida dos elementos que 
compõem o prato são a ca-
racterística da lampreia: “Há 
aqui um complemento por-
que, nos pratos, gostamos da 
acidez, da textura, do doce e, 
portanto, o que está pensa-
do aqui é isso tudo. Temos a 
textura na lampreia, temos a 
acidez do molho à bordalesa 
e, depois, vamos buscar a se-

dosidade e a doçura ao cre-
me de castanhas”.

Óscar Geadas revela a 
sua criação: “A lampreia é as-
sada no forno, com uma capa 
de sal, e, por dentro, é cozida 
e conserva os sucos todos, 
não ficando seca, a textura 
dela fica a desfazer-se e a pe-
le dá-lhe a textura desejada 
no prato”.

E o Chef continua a des-
crever a sua criação: “Há 
uma dose de criatividade, há 
uma dose de pensar no pra-
to. Houve pessoas que, du-
rante anos, pensaram, confe-
cionaram este prato. Não 
podemos esquecer a tradi-
ção. Podemos é associar a 
tradição à inovação e foi o 
que fiz aqui”.

O Chef estrela Michelin 
desde 2019 revelou ainda 

que “confeciono, com algu-
ma frequência, snacks com 
e s t a  i g u a r i a  n o  m e u 
restaurante”.

Óscar Geadas admitiu 
ainda que “ficaria muito li-
sonjeado se algum restau-
rante replicasse este prato, 
pois era sinal que os clientes 
que foram ao restaurante 
gostaram e poderia ser um 

prato que perfeitamente en-
traria na carta de um restau-
rante na altura da lampreia”.

APRECIADORES
DE LAMPREIA VÊM DE
TODO O LADO
Já o presidente da autar-

quia, Antonino de Sousa, 
lembrou que “é importante 
também inovar, mas isso não 

significa esquecer as tradi-
ções ou abandonar aquela 
que é a forma mais tradicio-
nal de confecionar a lam-
preia aqui à moda de Pena-
fiel, que é com arroz ou à 
bordalesa, mas esta expe-
riência, este exercício é im-
portante também para que a 
lampreia de Penafiel conti-
nue a ser um produto de re-
ferência, ganhando outra vi-
sibilidade e outra dimensão”.

Quanto às expectativas 
para esta edição da rota da 
lampreia, o autarca assume: 
“São expectativas altas, de-
pois de dois anos em que não 
foi possível usufruir deste 
prato que é típico e tão ca-
racterístico do nosso territó-
rio. Admito que, este ano, os 
amantes da lampreia vão 
querer matar saudades e 
vão, com certeza, querer vir 
novamente a Penafiel para 
degustar a lampreia com os 
dez restaurantes que estão 
aqui a fazer parte da rota”.

O presidente da câmara 

de Penafiel referiu ainda que 
espera receber no concelho 
apreciadores deste prato 
“dos mais variados pontos do 
país e da vizinha Galiza, pois 
estamos habituados a rece-
ber visitantes que descobri-
ram em Penafiel uma forma 
tão especial e tão tradicional 
de confeccionar este prato 
típico e que querem e devem 
voltar, ano após ano, não só 
para usufruir da nossa mara-
vilhosa cozinha, mas tam-
bém para apreciar a beleza 
do vasto e rico património 
penafidelense.”

Já Adolfo Amílcar More-
no, vereador com o pelouro 
do Turismo e Feiras subli-
nhou: “Com mais uma edição 
da Rota da Lampreia pelos 
restaurantes aderentes, o 
Município de Penafiel pre-
tende, uma vez mais, em par-
ceria com os atores locais, 
levar a cabo a promoção da 
sua gastronomia, de um ter-
ritório rico em cultura, paisa-
gens e tradições ancestrais”.

Rota da Lampreia arranca hoje em Penafiel
GASTRONOMIA. Lampreia vai ser rainha de hoje até 20 de março em Penafiel. No pontapé de saída com a presença do padrinho da 

Rota da Lampreia 2022, Chef Óscar Geadas, foi possível descobrir a fusão dos sabores tradicionais com a criatividade da alta cozinha.
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33 
anos de vida 
e de confian-
ç a  c o m  o s 

paredenses tornou a clínica 
dentária de Maria da Luz 
Ferreira uma referência em 
Paredes. O Centro Médico 
Dentário e Estético Integra-
do irá continuar agora o seu 
caminho com a pupila Diana 
Teixeira. Uma passagem de 
testemunho sentida e que 
promete continuar a deixar 
as bocas dos paredenses 
bem entregues.

Na hora de passar o teste-
munho, Maria da Luz Ferrei-
ra começou por referir: 
“Gostava de assinalar com 
uma passagem de testemu-
nho, de experiência, de ale-
gria e de bons momentos de 
felicidade, esta clínica que 
me tem dado tanto. São 33 
anos! É uma vida!”.

Maria da Luz, como cari-
nhosamente gosta de ser tra-
tada refere ainda: “Fui muito 
feliz aqui e vou continuar a 
ser. Toda esta atividade pro-
fissional fez com que ganhas-
se muitos amigos, e vivesse 
muitas alegrias. Espero conti-
nuar a ter essas alegrias”.

Quanto à sua sucessora, 
Maria da Luz Ferreira não 
tem dúvidas que o percurso 
já feito na clínica é uma mais-
-valia para o futuro: “Hoje é 
dia de celebração dos 33 
anos, que já são bastantes, e 
a passagem da direção clíni-
ca para a Dra. Diana Teixeira 
(que fez um percurso con-
nosco, fez aqui o seu estágio, 
ainda antes da licenciatura) e 
começou aqui e conhece 
bem os cantos à casa. É uma 
jovem empreendedora, tra-
balhadora, dedicada e leal. É 
de fato, aquilo que gostava 
para a minha continuidade e 
sucessão”.

Agora esperam-se “mais 
33 anos com sangue novo e 
com a experiência de quem 
cá está. É toda uma equipa” 
refere Maria da Luz Ferreira 
que tem um lema bastante 

interessante na clínica: “Se 
gostou fale de nós, se não 
gostou fale comigo”. 

E aí está a explicação para 
tal lema: “Esta clínica tem co-
mo caraterística principal a 
proximidade, acima de tudo 
somos uma clínica de proxi-
midade e, por isso, é nessa 
proximidade e com essa 
transparência e olhos nos 
olhos dos pacientes, que fa-
lam de nós ou têm toda a li-
berdade para dizer não gostei 
disto, não gostei daquilo”. Ma-

ria da Luz Ferreira sublinha 
ainda que é “nesta relação de 
confiança e proximidade que 
temos com os nossos pacien-
tes que apostamos. Temos 
muito empenho, não somos 
uma clínica low cost, bem pe-
l o  c o n t r á r i o  s o m o s 
certificados”.

“FAZER MAIS 
E CONTINUAR 
A CRESCER”
E o futuro passa agora por 

Diana Teixeira que começa 

por referir: “É uma carga mui-
to grande porque levei todo o 
ensinamento da Dra. Maria da 
Luz. Mas é essa carga e com a 
consciência e a vontade de 
querer fazer mais, querer 
crescer”.  A nova diretora clíni-
ca assume sem medo: “A ideia 
é crescer e tornar cada vez 
melhor  e mais actualizados os 
nossos serviços. Queremos 
estar sempre na vanguarda, 
mas sabemos que contare-

mos com a retaguarda da Dra. 
Maria da Luz”.

Diana Teixeira sabe que 
existe muita concorrência 
“mas o que nos diferencia é es-
sa proximidade com os pacien-
tes e o tempo que tivermos 
que demorar com eles demo-
ramos. Não pomos ninguém 
porta fora”.  Assim, Diana Tei-
xeira refere que a criação da 
relação médico paciente é 
“muito importante para nós  

e queremos continuar assim”. 
A confiança no trabalho já 

desenvolvido na clínica é algo 
que ressalva: “Quero que os 
nossos pacientes continuem a 
depositar confiança. Este é um 
processo de 5 anos. Já há um 
pequeno grande percurso. 
Confiem que o trabalho será 
de continuidade, com a mes-
ma qualidade que os pacien-
tes já conhecem”.

Diana Teixeira sublinhou 
ainda o “refresh” que a clínica 
sofreu, nomeadamente algu-
mas alterações nos consultó-
rios. Associamos o aniversário 
e a passagem da direção clíni-
ca à renovação dos consultó-
rios. Renovamos a imagem, 
também na receção existem 
algumas modificações. A evo-
lução é o caminho a seguir”.

Certo é que no Centro Mé-
dico e Estético Integrado o fu-
turo começa agora… Com 
sorrisos!

“Trinta e três anos a pôr  
sorrisos na boca dos paredenses”
ANIVERSÁRIO. Foi na celebração do 33º aniversário que a clinica dentária Dra. Maria da Luz Ferreira fez a passagem de testemunho 

para um futuro que quer continuar igual no relacionamento com os pacientes mas de inovação e sangue novo. Diana Teixeira passa a 

assumir a direção clínica e a nova imagem foi também apresentada.
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NMS  | texto

E
m Mirandela e com 
apoio do princípio 
ao fim da claque o 

USC Paredes empatou a ze-
ro com uma exibição agradá-
vel, mas onde a falta de eficá-
cia acabou por não traduzir 
em golos as oportunidades 
criadas. O USC Paredes ain-
da assim teve réplica da for-
mação transmontana que 
também criou algumas situa-
ções para marcar.

Num jogo em que o árbi-
tro da partida decidiu optar 
por um critério largo, dei-
xando jogar e não assinalan-
do algumas faltas a meio 
campo, destaque para a au-
sência do avançado Marcos 
Júnior nos paredenses. O 
reforço tinha sido preponde-
rante nos últimos jogos do 
USC Paredes.

De referir que o Mirande-
la ficou reduzido a 10 ele-
mentos, depois de Diogo 
Bebé ter visto o cartão ver-
melho direto aos 68 minutos. 
Mesmo em vantagem numé-
rica a formação paredense, 
apesar de ter mais bola, não 
conseguiu fazer golos. Em 
termos gerais o resultado 
acaba por se aceitar.

De referir que o USC Pa-

redes utilizou os seguintes 
jogadores em Mirandela: 
Marco Ribeiro; Francisco 
Afonso, Amadeu, Henrique e 
Gil Barros; Andrézinho, Hél-
der Pedro, Tavares e Ismael; 
Madureira e Pedro Correia. 
Jogaram ainda: Breno Pais, 
Ema e Nilo.

EMPATE CASEIRO 
COM AMARANTE
Já na receção ao Amaran-

te a formação do USC Pare-
des foi a equipa que melhor 
se adaptou às condições do 

relvado. Refira-se que devi-
do à muita chuva que caiu o 
tapete verde mais parecia 
uma piscina e acabou por 
criar dificuldades às duas 
formações.

O Amarante jogava uma 
cartada decisiva e em caso 
de vitória poderia ainda so-
nhar com os lugares de aces-
so à fase final de subida de 
divisão. Já o USC Paredes 
sabia que em caso de triunfo 
conseguiria um passo quase 
decisivo para o mesmo obje-
tivo. Aliás, a formação orien-

tada por Eurico Couto dispôs 
das melhores oportunidades 
para abrir o marcador, com 
três lances de golo feito a se-
rem desperdiçados pelos 
paredenses. Refira-se que a 
melhor ocasião dos amaran-
tinos surgiu já na segunda 
parte com o envio de uma 
bola ao ferro da baliza de 
Marco Ribeiro.

De salientar ainda as saí-
das por lesão antes da meia 
hora de jogo de Francisco 
Afonso e de Marcos Júnior. 
No jogo com o Amarante o 

USC Paredes alinhou da se-
guinte forma: Marco Ribei-
ro; Francisco Afonso, Ama-
deu, Henrique e Gil Barros; 
Andrézinho, Hélder Pedro, 
Tavares e Ismael; Marcos Jú-
nior e Madureira. Jogaram 
ainda: Breno Pais, Ema e 
Nilo.

DOIS JOGOS 
PARA O OBJETIVO 
SUBIDA
Do que falta jogar neste 

campeonato há muito para 
decidir nos lugares de acesso 

à fase de subida à Liga 3.
O USC Paredes apenas 

depende de si para atingir 
esse objetivo e tem dois jo-
gos para assinar de vez a sua 
candidatura. A deslocação a 
Vila Real no domingo poderá 
ser o embalar definitivo da 
formação paredense que vai 
encontrar uma equipa que 
oscila resultados bons com 
maus. Um triunfo pode colo-
car o Paredes com um pé e 
meio nessa fase final. O últi-
mo jogo é em casa com o Ma-
cedo de Cavaleiros e, conju-
gando com os resultados dos 
seus mais diretos persegui-
dores até poderá servir para 
cumprir calendário.

Refira-se que Mirandela e 
São Martinho ainda têm um 
jogo em atraso entre ambos 
e a formação de Vila Nova do 
Campo vai ter um escaldante 
derby concelhio na última 
jornada com o Tirsense. 
Além desse jogo a formação 
do São Martinho ainda vai 
jogar com o Santa Marta fora 
de portas. 

O Tirsense além do derby 
joga em casa com o Berço. O 
Mirandela vai a Amarante e 
termina em casa com o Vila 
Real. Ou seja o USC Paredes 
só depende de si próprio até 
porque os restantes candi-
datos jogam entre si.

USC Paredes com dois empates  
mas depende de si para a fase final
EMPATES. O USC Paredes somou dois empates nos últimos dois jogos para a série B do Campeonato de Portugal, perdendo, assim, a 

hipótese de resolver no imediato o apuramento para a fase final de subida à Liga 3. Ainda assim os pupilos de Eurico Couto dependem 

apenas de si para os dois jogos finais.
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Clubes da região veem 
sair goleadores
NMS  | texto

Marco 09, Aliados de Lordelo e Aliança de Gandra, 
equipas da região que disputam a Divisão de Elite 
da AF Porto, perderam recentemente os seus me-
lhores marcadores.
No Marco 09 o brasileiro Gildo, 25 anos, cumpria a 
sua segunda temporada (na época anterior esteve 
emprestado ao Sp. Espinho). Esta época regressou 
e os 20 golos em 19 jogos na série 4 fizeram desper-
tar o interesse de outros clubes, tendo o Felgueiras, 
da Liga 3, conseguido a sua contratação. Nos fel-
gueirenses, o jogador reencontra o treinador Bru-
no China, com quem se cruzou no Espinho.
Pela primeira vez em Portugal, outro brasileiro, 
Carlos Neto, 25 anos, brilhou no Aliados de Lorde-
lo, tendo marcado 14 golos em 16 jogos na mesma 
série do campeonato. O Aliados também foi ten-
tando resistir ao assédio de outros clubes, mas ao 
do Oliveira do Hospital, também da Liga 3, não con-
seguiu. O avançado, aliás, já marcou ao serviço do 
novo clube. 
O Aliança de Gandra também perdeu o seu melhor 
marcador e capitão de equipa, Paulo Monteiro 
(português de 27 anos). O ponta-de-lança tinha in-
gressado em dezembro da época passada na equi-
pa a pedido do treinador Juvenal Brandão, que o 
tinha treinado já em Lordelo, numa altura que a 
equipa gandarense lutava por fugir aos lugares de 
descida, objetivo que alcançou. O avançado fez 7 
golos em 7 jogos e renovou contrato com o clube. 
Os 8 golos marcados esta época fez com que vários 
clubes tentassem a sua contratação, nomeada-
mente após o Aliança de Gandra ter ficado de fora 
da fase de subida. O Maia Lidador, da mesma divi-
são, mas que vai disputar a subida aos Nacionais, foi 
quem conseguiu convencer a direção do clube de 
Gandra a libertar o jogador.
Desta forma, estes clubes da região, arredados da 
fase de subida de divisão, provavelmente a pensar 
poupar no orçamento e ao mesmo tempo, encaixar 
algum valor com a transferência, abdicaram destes 
ativos, correndo o risco de enfraquecer desportiva-
mente as suas equipas, embora certamente outros 
jogadores estarão dispostos a aproveitar as opor-
tunidades que se abrem.

DESPORTO

NUNO M. SILVA  | texto

O 
Rebordosa AC 
continua firme na 
luta pela subida 

ao Campeonato de Portugal e 
depois do triunfo fora de por-
tas diante o Vilarinho por 3-0, 
a formação de Arlindo Gomes 
segue no segundo lugar com 
menos um ponto que o Alpen-
dorada. Recorde-se que ape-
nas o primeiro classificado 
desta fase final da Divisão de 
Elite irá subir. O segundo pos-
to dá presença na Taça de Por-
tugal na próxima temporada 
como representante da AF 
Porto. No próximo domingo o 
Rebordosa irá receber o Pa-
droense, último classificado 
desta fase final. Um jogo im-
portante até porque o líder 
Alpendorada irá defrontar fo-
ra o também candidato à subi-
da Freamunde.

Já na fase de manutenção 
da Divisão de Elite, o Aliança 
de Gandra (série 3) foi goleado 
por 3-1 na deslocação a Erme-
sinde e segue a meio da tabela 

em lugar de permanência. Es-
te domingo a equipa que já 
não será orientada por Juve-
nal Brandão (rescindiu amiga-
velmente) recebe o último 
classificado Alfenense. 

Na série 4 o Aliados de Lor-
delo perdeu em casa com o 
Sousense por 2-1 e está em 4º 
lugar. Este domingo a equipa 
do Aliados recebe o segundo 
classificado, Lousada.

TRANQUILOS NA 
HONRA E 1º DIVISÃO
Na Divisão de Honra o SC 

Nun’Alvares empatou a 3 go-
los num jogo emocionante 
com o tento do empate da for-
mação paredense a ser apon-
tado por Apolónio já nos des-
contos. A equipa de Recarei 
está no meio da tabela, em 9º 
lugar com 25 pontos. Este do-
mingo o Nun’Alvares vai rece-
ber o aflito Ferreira. Olhando à 
1ª Divisão, série 1, o USC Bal-
tar triunfou em casa por 2-0 
diante do Lusitanos de Santa 
Cruz e segue tranquilo no 4º 
lugar com 29 pontos. O Baltar 
joga domingo no terreno do 

Campo. Já o FC Parada foi go-
leado fora pelo São Félix por 
3-0 e está no 7º lugar da tabela 
classificativa com 25 pontos. 
No fim-de-semana a formação 
paredense vai receber o aflito 
Mocidade de Sangemil.

O Vandoma, por seu turno, 
foi goleado em casa pelo Pe-
dras Rubras B. Os 4-0 deixam 
a formação de Vandoma no 
10º lugar com 20 pontos. O 
Vandoma volta a jogar em ca-
sa este domingo e recebe o 
Perafita. Finalmente o Sobrei-
rense que venceu por 2-1 na 
receção ao Águas Santas e 
mantém o 13º posto com 19 
pontos. Domingo a formação 
de Sobreira vai a Matosinhos 
defrontar o Sra. da Hora.

Na série 2 o Sobrosa ven-
ceu fora de portas por 3-2 o 
Aveleda e soma 20 pontos no 
12º lugar. Domingo a equipa 
do concelho de Paredes rece-
be o 5º classificado Varziela.

CÊTE 
PROCURA SUBIDA
Na 2ª Divisão da AF Porto 

estão três equipas do conce-

lho de Paredes em competi-
ção. Na série 1, o Lusos DB 
Sad B perdeu na deslocação 
ao terreno do líder Pastelei-
ra por 2-1 e mantém o 7º lu-
gar. De salientar que apenas 
uma das equipas do Lusos 
DB poderá subir, se bem que, 
nesta fase da prova, estejam 
longe dos lugares de promo-
ção. A equipa B do Lusos joga 
este fim-de-semana com o 
Bairro Marechal Gomes da 
Costa em casa.

Na série 2 o Cête empa-
tou na deslocação ao terreno 
do Freamunde B a um golo, 
mas mantém intatas as aspi-
rações de subida. A forma-
ção de Cête é segunda (lugar 
de promoção) com 42 pon-
tos, menos 3 do que o líder 
Boim. Domingo o Cête rece-
be o Melres.

Finalmente a equipa A do 
Lusos DB Sad que goleou por 
6-1 o Campo Lírio. Vitória 
esmagadora em casa e o 4º 
lugar da classificação com 37 
pontos. Amanhã a equipa de 
Bitarães joga fora com o 1º 
Maio de Figueiró.

Rebordosa no sonho da subida 
aos campeonatos nacionais
DISTRITAIS. A equipa orientada por Arlindo Gomes continua a acalentar o sonho da su-

bida ao Campeonato de Portugal, depois de ter vencido por 3-0 o Vilarinho fora de por-

tas. O Aliados de Lordelo e o Aliança de Gandra lutam pela manutenção. Nas restantes 

divisões houve resultados para todos os gostos. 

PUB

CARLA NUNES  | texto

Decorreu no passado sába-
do, dia 12 de Fevereiro de 
2022, no Salão Paroquial de 
Cristelo e perante a lotação 
da sala, a Assembleia Geral 
do Futebol Clube de Criste-

lo, onde foram eleitos os no-
vos órgãos sociais, numa 
cerimónia qua contou com a 
presença de representantes 
de diversas entidades con-
vidadas, de vários ex-diri-
gentes do clube, e de muitos 
associados, que não quise-
ram deixar de marcar pre-

sença neste momento de 
forte mobilização clubística, 
que demonstra o enorme 
orgulho pelo clube da terra.
O reinício da atividade da 
colectividade foi um mo-
mento único, assim como a 
vontade demonstrada pela 
direcção para que se con-

cretizem novos projectos 
para o clube, num espirito 
de união, que é o elemento 
chave para a vitória perante 
este desafio.
Bem hajam pela vontade de 
fazer renascer e prestigiar o 
clube do coração de todos 
os cristelenses.

Tomada de Posse dos Novos Órgãos Sociais 
do Futebol Clube de Cristelo



10 Sexta-feira 18 de Fevereiro de 2022  oprogressodePAREDES

DESPORTO

NMS  | texto

O 
técnico mais an-
tigo do ciclismo 
português, José 

Santos, destacou a parceria 
com o município de Paredes, 
referindo que esta é “uma 
autarquia que gosta de des-
porto, mas acima de tudo 
tem uma paixão pelo ciclis-
mo”. José Santos adiantou 
ainda que os objetivos para a 
época desportiva 2022, pas-
sam em grande parte por fa-
zer uma excelente Volta a 
Portugal: “Queremos estar 
bem na Volta e ter melhores 
classificações ao longo de 
toda a época velocipédica".

Numa estratégia de pro-
moção mútua, o diretor téc-
nico da RP- Paredes -Boavis-
ta partilhou que mantém o 
núcleo duro do grupo e “por 
isso os objetivos são estar na 
discussão das principais pro-
vas nacionais, com especial 
foco para a Volta a Portugal".

APOSTA NO 
CLICLISMO VAI 
AJUDAR PROJECÇÃO 
DO CONCELHO 
DE PAREDES
José Santos falou ainda 

sobre a estratégia que este-
ve por detrás da construção 
da equipa: "Fomos buscar o 
César Martingil, que é um 
bom sprinter, e queremos 
estar focados nas provas de 
tradições. O Hugo Nunes e o 
Pedro Miguel Lopes podem 
dar o salto e temos o Luís 
Fernandes e o Daniel Freitas 
como principais cartas para 
discutir todas as corridas".

O líder da formação Pare-
des – Boavista mostrou-se 
igualmente satisfeito “por 
estar em Paredes, uma terra 
de ciclismo".

Já Alexandre Almeida, 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes referiu 
que a entrada da autarquia 
como patrocinador serve 

para reunir as condições de 
uma excelente parceria: 
“Queremos promover, cada 
vez mais, a modalidade de 
ciclismo no concelho de Pa-
redes. Esta parceria resulta 
da paixão pelo ciclismo e 
também da razão. Sou um 
apaixonado pelo ciclismo, 
mas não foi por isso que nós 
fizemos esta ligação, eu 
penso que os valores que 
estão subjacentes ao ciclis-
mo, o sacrifício, a resiliên-

cia, o não desistir ao cair da 
bicicleta e colocar-se logo 
de pé e continuar a corrida, 
são estes valores que asso-
cio aos empresários de Pa-
redes e aos trabalhadores 
de Paredes. Pretendemos, 
quando se falar de Paredes, 
associar ao ciclismo a uma 
equipa de prestígio e que 
nos prestigie como é o caso 
do Boavista, esta é a razão. 
A nossa aposta no ciclismo 
vai ajudar Paredes a proje-

tar-se. Paredes é terra de 
ciclistas e de amantes do 
ciclismo”.

A cerimónia de apresen-
tação oficial da Rádio Popu-
lar – Paredes – Boavista con-
tou com a presença de Ale-
xandre Almeida, presidente 
da Câmara Municipal de Pa-
redes, acompanhado do vi-
ce-presidente Elias Barros e 
de Renato Almeida, verea-
dor do Desporto da Autar-
quia, de José Santos, diretor 

desportivo da equipa, Tava-
res Rijo, presidente da As-
sembleia Geral do Boavista 
Ciclismo Clube, Ilídio Silva, 
administrador da Rádio Po-
pular, de José Luís Ribeiro, 
vice-presidente da Federa-
ção Portuguesa de Ciclismo 
e de José Luís Pacheco, pre-
sidente da Associação de Ci-
clismo do Porto.

Com um plantel de 10 ci-
clistas a lutar por um lugar no 
pódio das diversas competi-

ções em que está previsto 
participar, a equipa da Rádio 
Popular – Paredes – Boavis-
ta iniciou a época no passado 
dia domingo, dia 13 de feve-
reiro, na prova de abertura - 
Região de Aveiro - Taça de 
Portugal Jogos Santa Casa, 
que se disputou entre Corte-
gaça e Águeda.

A prova foi vencida pelo 
venezuelano Leangel Liña-
rez (Tavfer – Mortágua – 
Ovos Matinados), tendo o 
ciclista da RP – Paredes – 
Boavista, César Martingil fi-
cado em terceiro lugar.

Já na passada quarta-fei-
ra, dia 16, teve início a 48ª 
Volta ao Algarve, prova que 
decorre até ao próximo 
domingo.

Recorde-se que a equipa 
de ciclismo profissional do 
Boavista é uma das mais an-
tigas do pelotão nacional, 
com uma prática ininterrup-
ta de 40 anos de atividade.

Paredes entra no pelotão nacional  
com as cores do Boavista
CICLISMO. A equipa profissional de ciclismo Rádio Popular – Paredes – Boavista foi apresentada no passado dia 11 de fevereiro, no 

Multiusos de Paredes, com mais de duas centenas de pessoas a aplaudir os ciclistas, de uma equipa que quer ser competitiva, tendo 

como novidade correr na Galiza, na Clássica Miguel Indurain e ir às Astúrias.
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D
ois dias de muita 
animação des-
portiva em Pa-

redes com a realização da 
fase final do Campeonato 
Nacional de Hóquei Indoor, 
que trouxe até ao multiusos 
paredense a nata desta 
modalidade.

Sublinhe-se que durante 
o fim-de-semana decorre-
ram em simultâneo as com-
petições feminina e masculi-
na. No torneio das senhoras 
o Casuals Hockey Club ficou 
em primeiro lugar tendo o 

Grupo Desportivo do Viso 
conquistado o segundo pos-
to e o Clube de Futebol Ben-
fica arrecadado o terceiro 
posto. Em masculinos a As-
sociação Desportiva de Lou-
sada foi campeã tendo o se-
gundo classificado sido o 
Casa Pia Atlético Clube e o 
terceiro lugar ficou com o 
Juventude Hóquei Clube.

Em termos individuais 
foram entregues os prémios 
de melhor guarda-redes fe-
minino, a Helena Melo do 
Lisbon Casuals Hockey 
Club, e masculino,  a António 
Camacho, do Casa Pia Atlé-
tico Clube. O melhor marca-

dor do campeonato foi José 
Santos, da Associação Des-
portiva  
de Lousada, e a melhor mar-
cadora foi Flávia Oliveira, do 
Grupo Desportivo do Viso.  
O  m e l h o r  j o g a d o r  
da competição foi Rodrigo 
Castro, do Casa Pia Atlético 
C l u b e ,  e  a  m e l h o r  
jogadora foi Cláudia Fidalgo, 
do Lisbon Casuals Hockey 
Club. O presidente da Fede-
ração Portuguesa de Hóquei 
(FPH), Bruno Santos, e os vi-
ce-presidentes da FPH, Ro-
berto Nogueira e José Cata-
rino, estiveram presentes na 
cerimónia protocolar.

Campeonato Nacional 
de Hóquei Indoor  
passou em Paredes
HÓQUEI INDOOR. Paredes recebeu a fase final do 

Campeonato Nacional de Hóquei Indoor nos passados dias 5 e 

6 de fevereiro. O pavilhão multiusos da cidade voltou a ser o 

palco escolhido de um evento desportivo de índole nacional 

que consagrou o Lisbon Casuals Hockey Club (femininos) e a 

Associação Desportiva de Lousada (masculinos) como os 

novos campeões.

O Gil Vicente está actualmente, 
após 22 jornadas, em 5º lugar na 1ª 
Liga Portuguesa. Leva mais 7 pon-
tos que o 6º, o Vitória SC, e apenas 
menos 4 do que o 4º, o SC Braga. A 
equipa tem 10 vitórias, 7 empates e 
apenas 5 derrotas (com Benfica, 
Sporting, FC Porto, SC Braga e nos 
Açores com o Santa Clara).

Os gilistas estão a fazer a melhor 
época de sempre. A equipa joga um 
futebol vistoso. Ofensivo. Fasci-
nante. Só na 2ª volta é a 2ª equipa 
com mais pontos no campeonato, 
só atrás do líder FC Porto.

Fran Navarro chegou esta épo-
ca a Portugal e é o melhor marcador 
da equipa, com 12 golos. Apenas 
menos 6 do que o melhor do cam-
peonato. Samuel Lino, brasileiro, ao 
que parece já chegou a acordo com 
os espanhóis do Atlético de Madrid 
para a próxima época. Pedrinho, 
ex-Freamunde e Paços de Ferreira, 
talvez esteja a fazer a melhor época 
da carreira. Vítor Carvalho, trinco 
brasileiro, deve dar o salto no final 
da época. A equipa tem sido valori-
zada de uma forma incrível.

Mas isto já vem da época ante-
rior. É preciso não esquecer que, 
fruto do alto rendimento desporti-
vo, saíram Lucas Mineiro, Claude 
Gonçalves, Lourency, Ygor Noguei-
ra, Rodrigão e Denis. Mais de meia 
equipa! E o que aconteceu? A equi-
pa foi reinventada e este ano está a 
brilhar.

Mas no meio de isto tudo de 
quem falta falar? Do principal pro-
tagonista: Ricardo Soares, o treina-
dor. Aos 47 anos, e depois de uma 

carreira a pulso, desde os distritais à 
1ª Liga, tendo pelo meio tendo esta-
do sem clube, Ricardo Soares é um 
exemplo para todos, mas essencial-
mente para os mais novos e para 
aqueles a quem nada é dado de mão 
beijada, de que o tempo e o trabalho 
árduo compensam. Passou pelo Li-
xa, pelo Felgueiras, pelo Taipas, pelo 
Vizela, até chegar à 1ª Liga pela mão 
do Chaves. Já esteve na Académica, 
no Covilhã e no Moreirense.

Na próxima época estará no SC 
Braga. Ou no FC Porto, ou no Benfi-
ca. Ricardo Soares estará prepara-
do. Vamos ver como será o merca-
do, mas o que é certo, e com mais 
um ano de contrato com a equipa de 
Barcelos, o trabalho e o mérito do 
treinador são inegáveis.

Certamente que terá por trás 
uma grande estrutura. Porque sem 
retaguarda, não há treinador ne-
nhum que tenha sucesso. Porque 
para ganhar é preciso muito mais do 
que só boas ideias. E certamente 
que Ricardo Soares tem tudo e só se 
preocupa com o treino e com o jogo. 
Em executar todas as boas ideias. 
Porque o resto aparece (e bem) fei-
to. Não tenho dúvidas e, quer o Gil 
Vicente, quer o seu treinador vão 
ter, e merecem, todo o sucesso.

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

SOBRE FUTEBOL

Ricardo Soares  
está pronto para um “grande”
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A 
ASEP vai andar pe-
las ruas do conce-
lho de Paredes de 

forma a mostrar à população 
que a instituição “não é ape-
nas um escritório”. Promessa 
de Silvestre Carneiro o novo 
presidente da Associação de 
Empresas de Paredes que tem 
ainda outros objetivos para o 
mandato iniciado no passado 
dia 28 de janeiro.

O novo líder da ASEP quer 
que os empresários se reapro-
ximem da instituição bem co-
mo quer que a associação es-
teja presente em tudo o que é 
importante para o concelho 
de Paredes. Dos jovens estu-
dantes ao tecido empresarial, 
Silvestre Carneiro afirma que 
a ASEP tem que “estar presen-
te em tudo o que é relevante 
para o concelho de Paredes”.

Mas a primeira fase da no-
va direcção da Associação de 
Empresas de Paredes será o 
de arrumar a casa e preparar 
todos os objetivos que estão 
delineados para este manda-
to. O presidente da direção, 
Silvestre Carneiro em entre-
vista ao jornal O Progresso de 
Paredes afirma de forma la-
cónica: “O que pretendemos 
é, em primeiro lugar, perceber 
como estava a ASEP e depois 
de termos tudo mais ou me-
nos alinhavado, queremos 

Silvestre Carneiro presidente da ASEP:  “Não somos apenas um escritório”
LASEP.  A Associação de Empresas de Paredes (ASEP) tem novos corpos sociais e promete vir para o terreno de forma a dar visibilidade à 

instituição. O grande trabalho é que os empresários se revejam na ASEP neste regresso à normalidade que se espera venha a ser o quanto 

antes. Silvestre Carneiro é o novo presidente e falou ao jornal O Progresso de Paredes sobre os grandes objetivos que tem em mente.

JÁ ASSINOU 
O SEU JORNAL?

"oprogressodePAREDES"
O seu jornal quinzenário

Rua Dr. José Correia, nº71 - 2º Esquerdo - Frente
Castelões de Cepêda - 4580-128 Paredes

Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com
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Silvestre Carneiro presidente da ASEP:  “Não somos apenas um escritório”

implementar um projeto pilo-
to com a Câmara Municipal de 
Paredes e os Agrupamentos 
de Escola do concelho, que vi-
se, acima de tudo, incentivar 
os alunos que não queiram dar 
continuidade aos estudos a 
entrarem no mercado de tra-
balho”. Nesse seguimento já 
foi dado o primeiro passo com 
o Agrupamento de Escolas de 
Vilela. Alunos do ensino pro-
fissional  visitaram uma em-
presa de mobiliário do conce-
lho. Mas a certeza que Silves-
tre Carneiro deu, juntamente 
com o vereador da Educação 
da autarquia, Paulo Silva, será 
de continuidade a outros 
agrupamentos escolares e a 
outras empresas e, preferen-
cialmente, dos mais variados 
setores de produção.

TECIDO EMPRESARIAL 
DIVERSIFICADO
Silvestre Carneiro está 

atento ao futuro dos jovens 
paredenses e sublinha essa 

preocupação sublinhando 
que “a ASEP está a articular 
visitas para poder dar a conhe-
cer o que temos em termos de 
tecido empresarial. Paredes é 
muito diversificado, apesar de 
a indústria do mobiliário ser 
um dos principais motores da 
economia do concelho, e nós 
queremos dar a conhecer aos 
jovens que não queiram conti-
nuar os seus estudos e preten-
dam entrar no mercado de 
trabalho que aprendendo 
uma arte e serem bons naqui-
lo que escolherem pode ser 
uma boa solução para o futu-
ro, pois no nosso concelho as 
empresas têm condições mui-
t o  b o a s  p a r a  o s  s e u s 
colaboradores”.

O presidente da ASEP 
além do projeto que está em 
andamento olha para outros e 
afirma peremptoriamente: 
“Queremos dar continuidade 
a projetos com as empresas 
que estão em curso mas que-
remos ter mais. Queremos ter 

novas formações e dar conti-
nuidade àquelas que já estão 
em curso”.

Silvestre Carneiro realça 
ainda a importância que será 
ter parcerias com a autarquia 
como, por exemplo “nas festas 
da primavera e no Natal que-
remos dar continuidade às 
iniciativas conjuntas que já 
temos com o Município e, se 
possível, alargar ainda mais 
horizontes”.

“TEMOS QUE ESTAR
 PRESENTES 
NO CONCELHO”
Apesar de estar há pouco 

tempo à frente dos destinos 
da ASEP, Silvestre Carneiro e a 
sua equipa já estão no terreno 
para criarem novas parece-
rias: “Queremos ser uma asso-
ciação ativa mas de uma for-
ma séria e correta com todos. 
Estamos a articular alguns 
protocolos com alguns postos 
de combustível, com hotéis, 
etc.. Teremos mais alguns pro-
tocolos e, aos poucos, quere-
mos que a ASEP tenha mais 
sócios, mas que os nossos só-

cios possam usufruir do po-
tencial e de todos os recursos 
da associação”.

Silvestre Carneiro e a sua 
equipa têm um objetivo em 
mente: “Queremos que as 
pessoas sintam que a ASEP 
não é só um escritório. Somos 
uma instituição que tem que 
estar com as empresas. Tem 
que estar presentes no conce-
lho, tem que estar na rua, sair e 
dar a conhecer o que pretende 
e que pode ser um parceiro de 
todos”. 

O presidente da ASEP e a 
nova direção estão, igualmen-
te, atentos às novas tecnolo-
gias e por isso sublinha: “Te-
mos que ativar mais as redes 
sociais e isso está a ser feito. 
Temos mostrado o que quere-
mos fazer no futuro em ter-
mos de eventos e o que já fo-
mos desenvolvendo neste 
pequeno espaço de tempo. 
Recordo que só tomamos pos-
se a 28 de janeiro, mas acredi-
to que já estamos a movimen-
tar no sentido certo. Esta é a 
dinâmica que queremos criar 
em todo o concelho”.

“SINAL DE ESPERANÇA”
Com o fim da pandemia ao 

virar da esquina, Silvestre 
Carneiro é o primeiro a subli-
nhar: “Temos que virar a pági-
na da pandemia, agora é olhar 
em frente e recuperar o que 
foi perdido e projetar coisas 
novas. Temos muitas coisas 
para apresentar e iremos fa-
zê-lo, mas cada coisa a seu 
tempo”. 

Para já o líder da ASEP re-
fere que “temos um sinal de 
esperança e temos muita for-
ça de vontade. Como costumo 
dizer, somos camaleões, adap-
tamo-nos a tudo e queremos 
no pós-pandemia fazer com 
que a ASEP e as empresas re-
gressem ao que eram há uns 
tempos atrás, à normalidade”.

Silvestre Carneiro fala ain-
da da sua equipa com orgulho: 
“É uma equipa composta por 
pessoas formadas e empresá-
rios com vontade de ajudar e 
fazer com que os jovens tam-
bém sintam que temos essa 
parte social e de responsabili-
dade no concelho. Queremos 
que os jovens se interessem 
pelos estudos e pelo trabalho”. 
A terminar, Silvestre Carneiro 
aproveitou o nome dado pelo 
diretor do Agrupamento de 
Escolas de Vilela ao projeto “A 
Vida à Porta” para afirmar: 
“Faz todo o sentido esse lema, 
porque de fato é só abrir a por-
ta e temos a vida e o futuro 
pela frente. Não podemos 
nem vamos deixar que o teci-
do empresarial caia, antes pe-
lo contrário iremos fazer tudo 
para que cresça e seja cada vez 
mais forte”.
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O 
presidente da 
ASEP, Silvestre 
Carneiro, o ve-

reador da Educação da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
Paulo Silva e o diretor do 
Agrupamento de Escolas de 
Vilela, Albino Pereira, pro-
moveram uma visita a uma 
empresa de mobiliário a 
ARC, em Rebordosa, com 
alunos e professores de duas 
turmas do Ensino Secundá-
rio, a frequentar os cursos 
profissionais na Escola Se-
cundária de Vilela, com o in-
tuito de sensibilizar os jo-
vens estudantes para o con-
texto real do mercado de 
trabalho, dando-lhes a co-
nhecer, no terreno, as opor-
tunidades de emprego no 
concelho de Paredes, nos di-
ferentes sectores de ativida-
de.   As três instituições 
(ASEP, Município e Escola 
Secundária de Vilela) estão a 
realizar um projeto-piloto 
denominado " A Vida à Por-
ta", alertando os estudantes 
para a necessidade de profis-
sionais qualificados, em dife-
rentes áreas, para que pos-
sam adquirir competências, 
aprender uma arte e receber 
a formação e a ajuda adequa-
da das empresas para, futu-
ramente, integrarem o mer-
cado de trabalho local. 

“CONHECER
A REALIDADE”
Segundo o vereador Pau-

lo Silva a ideia é generalizar 
este projeto a todos os agru-
pamentos escolares do con-
celho.  Para o autarca era ne-
cessário “começar por algum 
lado, mas a vontade que te-
mos é de alargar este projeto 
a outras escolas. A ideia é dar 
a conhecer a realidade labo-
ral do concelho de Paredes”. 

Paulo Silva referiu ainda 
que “nesta primeira visita 
viemos a uma empresa da 
área do mobiliário mas a 

ideia é abrir estas visitas a 
outras áreas e, dessa forma, 
dar a conhecer aos jovens as 
variadas ofertas e oportuni-
dades de emprego que têm 
no seu concelho”.

O vereador paredense 
sublinha a importância da 
ação, sublinhando que o fu-
turo dos jovens do concelho 
estará assegurado com as 
variadas ofertas de empre-
gabilidade existentes. Paulo 
Silva afirma que “não temos 
nada contra a que façam ex-
periências fora, mas quere-

mos mostrar que aqui na sua 
terra têm oportunidades e 
de qualidade. Pretendemos 
mostrar hoje que a indústria 
do mobiliário é moderna e 
atrativa”.

Ainda segundo Paulo Sil-
va “hoje a maior parte das 
máquinas e da indústria pre-
cisa de informática e no caso 
desta visita, a maior parte 
destes jovens está ligado à 
informática. Estamos a abrir 
horizontes, e isso é o que se 
pretende”. Paulo Silva subli-
nha ainda: “Para já esta fase é 

com alunos do ensino profis-
sional, uma vez que estão 
mais vocacionados para no 
fim do 12º ano entrarem no 
mercado de trabalho mas 
queremos abrir a todos os 
estudantes de todos os agru-
pamentos do concelho”.

O vereador relembra que 
estes estudantes “podem fa-
zer caminhos paralelos, vir 
aqui trabalhar, ganhar co-
nhecimentos e nestas em-
presas existe a possibilidade 
de progressão. Podem ao 
mesmo tempo combinar o 

estudo e tirar uma licencia-
tura e, quem sabe, conhecen-
do o processo todo de raiz 
um dia chegar ao topo. O que 
estamos aqui a fazer é um 
abrir de expetativas, dar no-
vos horizontes. Mostrar que 
no concelho onde vivem e 
onde nasceram há um mun-
do de oportunidades“.

“FAZER ESCOLHAS”
Já Albino Pereira, diretor 

do Agrupamento de Escolas 
de Vilela e criador do nome 
deste projeto “A vida à por-

ta”, sublinhou: “Nós precisa-
mos de dar a conhecer aos 
jovens as oportunidades que 
têm na zona onde vivem. É 
muito importante que pos-
sam fazer escolhas, mas têm 
que as conhecer e, por isso, 
faz sentido este tipo de visi-
tas; ver o que existe de oferta 
no mercado de trabalho”.

O professor refere que os 
alunos do ensino profissio-
nal do agrupamento de Vile-
la já experimentam o am-
biente laboral, mas este pro-
jeto visa dar a conhecer 
outras realidades: “Os nos-
sos alunos dos cursos profis-
sionais já desenvolvem for-
mação em contexto de tra-
balho, mas o que conhecem é 
apenas a realidade da em-
presa onde são colocados a 
fazer a formação. Aqui po-
dem contatar com outras 
realidade e, dessa forma, 
alargar o seu leque de esco-
lhas para o futuro. O impor-
tante é perceberem que es-
colhas podem fazer”.

“A Vida à Porta”… conhecer  
o mercado de trabalho em Paredes
FUTURO. Os estudantes de Paredes vão ficar a conhecer a realidade do mercado de trabalho existente no concelho, de forma a terem 
opções de futuro para a sua vida. A iniciativa é levada a cabo pela Autarquia, ASEP (Associação de Empresas de Paredes) e nesta primei-
ra fase o Agrupamento de Escolas de Vilela.
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A
s ações de capa-
citação do pro-
grama de volun-

tariado “Eu Sou Digital” ti-
veram início no passado dia 
9 de fevereiro no Polo de 
Empreendedorismo de Pa-
redes, localizado no Largo 
da Feira. O projeto resulta 
de uma parceria do Municí-
pio de Paredes com o IPDJ 
(Instituto Português da Ju-
ve n t u d e  e  D e s p o r t o) ,  o 
MUDA – Movimento pela 
Utilização Digital Ativa, o 
CNJ (Conselho Nacional da 
Juventude) e a FNAJ (Fede-
ração Nacional das Asso-
ciações Juvenis) e visa a 
promoção da capacitação 
digital de adultos, em Por-
tugal, até ao final de 2023.

“Este é um projeto inter-
geracional, onde vamos dar 
a possibilidade aos jovens 
de, em regime de volunta-
riado, poderem fazer um 
trabalho cívico, que é este 
de dar um apoio aos menos 
jovens, que normalmente 
têm alguma dificuldade ain-
da no mundo da informáti-
ca. É uma oportunidade de 
sentar uns e outros a apoia-
rem-se, a aprenderem uns 
com os outros”, sublinhou o 
vereador da Educação e Ju-
ventude, Paulo Silva, no ar-
ranque do programa.

As sessões são dinamiza-
das por jovens voluntários 
entre os 16 e os 30 anos, 
com conhecimentos de tec-
nologias de informação. So-
fia Monteiro tem 23 anos, é 
de Parada de Todeia, fre-
quenta a licenciatura de Ar-
tes Plásticas, na Faculdade 

de Belas Artes da Universi-
dade do Porto, e é uma das 
jovens que se voluntariou a 
fazer parte da iniciativa. So-
fia Monteiro revelou que se 
inscreveu “porque me aper-
cebi que estes conhecimen-
tos que assumimos como 
garantidos não são possuí-
dos por todos e, uma vez que 
que sabemos utilizar a tec-
nologia, porque não ajudar 

quem não tem essas compe-
tências?”, partilhou a jovem, 
acrescentando: “Vejo este 
projeto como uma forma de 
me sentir útil”.

Já Alice Silva, de 76 anos e 
natural de Paredes, é uma 
das inscritas no programa 
“Eu Sou Digital” e referiu que 
“estes projetos são muito im-
portantes” e que se inscre-
veu por ter “algumas dúvidas 

que gostava de esclarecer”.
Além disso, o objetivo 

das ações passa por comba-
ter o isolamento através de 
ferramentas digitais de co-
m u n i c a ç ã o ,  t a i s  c o m o 
aprender a usar o e-mail e 
outras ferramentas de co-
municação, pesquisar na 
internet e usar as redes so-
ciais, assim como os aspe-
tos essenciais da utilização 
da internet em segurança.

O programa destina-se a 
adultos com mais de 45 anos, 
que pretendam adquirir 
competências digitais, de 
forma a permitir uma melhor 
adaptação às novas realida-
des de emprego que depen-
dam do acesso à internet.

As candidaturas, quer 
para voluntários quer para 
beneficiários, mantêm-se 
abertas no site da Câmara 
Municipal de Paredes.

Programa “Eu Sou Digital” 
arrancou em Paredes
DIGITAL. Hoje mais do que nunca entramos na era digital e todos temos que nos adaptar a 
essa nova realidade. Paredes arrancou com o programa “Eu Sou Digital” que junta o conheci-
mento dos mais novos aos mais velhos que necessitam de aprender novas tecnologias.

O presidente da Câmara Municipal de 
Paredes, Alexandre Almeida, recebeu no 
passado dia 10 de fevereiro, um grupo de 
alunos da Escola Secundária de Vilela 
para a realização de uma entrevista, no 
âmbito do projeto “Nós Propomos”, que 
se enquadra na disciplina de Geografia, 
com o tema “Sustentabil idade com 
Paredes”.
O objetivo do projeto é envolver o ensi-
no e as escolas na promoção da sustenta-
bilidade. Em representação da escola, 
estiveram presentes a professora da dis-
ciplina de Geografia, Sandra Fazenda, e 
os alunos do 12º VC José Teixeira, Diogo 
Sousa e Maria Garcês.

Projeto “Nós 
Propomos” com 
alunos de Vilela

JÁ ASSINOU 
O SEU JORNAL?

"oprogressodePAREDES"
O seu jornal quinzenário

Rua Dr. José Correia, nº71 - 2º Esquerdo - Frente

Castelões de Cepêda - 4580-128 Paredes

Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com
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Se gostou,
FALE DE NÓS!

Se não gostou,
FALE COMIGO!

910 769 061
Maria da Luz
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FAUSTINO 
 SOUSA

F
oi no dia de 10 de 
Fevereiro de 1928 
que nasceu a As-

sociação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de 
Baltar. José Cunha, Fernan-
do Silva, João Silva, Ruy 
Marcelino e Bernardo San-
tos criaram os Bombeiros 
Voluntários de Baltar. 

São 94 anos na defesa de 
pessoas e bens e na presta-
ção de socorro às vítimas 
de acidentes e catástrofes. 
O entusiasmo dos fundado-
res, o seu sentir humanista, 
instalou-se nos corações e 
na ação dos baltarenses e o 
feito deu obra e o sonho 
concretizou-se. Longe vão 
os tempos das badaladas no 
sino da Igreja e Capela de 
Baltar a alertar para o fogo, 
ou da bomba picota com 
u n s  e s c a s s o s  l a n ç o s  d e 
mangueiras. Hoje existem 
outros meios,  melhores 
condições, mais segurança. 
Desses primórdios os Bom-
beiros de Baltar herdaram 
as causas, a coragem e a de-
dicação. Hoje lançam-se a 
novos desafios e a novos 
objetivos, sempre com o 
fim último de melhor servir 
quem necessita, de apoiar 
quem mais precisa.

A corporação foi duran-
te muitos anos o principal 
polo cultural e social de Bal-
tar, pois para além de de-
sempenhar a função para 
que fora criada, desempe-
nhou, paralelamente uma 
função cultural e recreativa 
muito significativa. Foram 
nas primeiras décadas do 
século passado e até finais 
dos anos setenta que os 

Bombeiros Voluntários 
Baltar mantiveram no seu 
seio um papel muito impor-
tante na divulgação do tea-
tro popular, realização de 
bailes para a população e 
sala de cinema. Esta asso-
ciação é no presente e con-
tinuará a ser no futuro uma 
referência nos bombeiros 
do concelho, do distrito e 
do país,  pois tem sabido 

acompanhar a evolução 
técnica e operacional e as 
várias transformações ins-
titucionais que tem vivido 
ao longo destes anos. Dis-
põe hoje de um quartel se-
de, heliporto e uma Unida-
de Local de Formação ade-
quados à sua grandeza, de 
uma frota de viaturas ope-
racionais vasta e moderna, 
de um grande património 

histórico, mas, acima de tu-
do de um coletivo de ho-
mens, mulheres e jovens.

A intervenção da asso-
ciação ao longo destes 94 
anos, constitui um extraor-
dinário exemplo de abnega-
ção e entrega ao bem co-
mum, de centenas de mu-
l h e r e s  e  h o m e n s  q u e 
passaram pelas fileiras da 
corporação durante quase 

90 anos de vida. Os Bombei-
ros Voluntários de Baltar 
continuam a ser uma refe-
rência do concelho e apre-
sentam um nível de ação e 
desenvolvimento que só es-
tá ao alcance das melhores 
corporações de Portugal.

"Neste dia, comemora-
mos mais um aniversário. 
Mais um, nesta já vasta e 
enriquecedora vida: Uma 
vida com muitas histórias, 
uma história com muitas vi-
das e por todo este enorme 
passado repleto de serviço 
público, de história, de su-
cesso, estamos muito feli-
zes e orgulhosos. Àqueles 
que dedicam a sua vida, 
com dedicação e altruísmo, 
a servir a nobre causa da 
A s s o c i a ç ã o ,  q u e r e m o s 
agradecer-lhes e desejar as 
maiores felicitações neste 
dia de aniversário da nossa 
Associação. Ora, os suces-
sos de hoje são necessaria-
mente fruto do trabalho e 
empenho de todos aqueles 
que ao longo destes noven-
ta e quatro anos se dedica-
ram ao engrandecimento 
d a  n o s s a  A s s o c i a ç ã o ,  a 
q u e m  t a m b é m  e s t a m o s 
muito reconhecidos. Que 
tenhamos a força e a vonta-
de de levar mais longe o seu 
bom nome, elevando a hon-
ra que a mesma tem e mere-
ce”, referiu a Direção e o 
Comando dos Bombeiros 
Voluntários de Baltar.

    BALTAR

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BALTAR 

94 anos ao serviço da comunidade

A Associação Clube  
Jazz de Baltar reco-
meçou as aulas de 
cavaquinho na pas-
sada quinta-feira 
(10/02). Os interessa-
dos podem comparecer  às 
quintas-feiras, pelas  20h30 na sede da 
associação. Se queres aprender, aparece!

Aulas de 
cavaquinho

PUB
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A 
Junta de Freguesia de 
Rebordosa em parceria 
com a Associação Re-

bord’Arte  levou a cabo no passado 
dia 14 de Fevereiro uma peça de 
teatro cujo público-alvo foram as 
crianças do pré-escolar e 1º ciclo da 
freguesia.
A peça “Saudades do Teu Abraço” 
foi apresentada a todas as crianças 
da freguesia no dia dos afetos e veio 
relembrar que os afetos são cada 

vez mais importantes na sociedade 
de hoje. Segundo referiu a Junta de 
Freguesia em comunicado, esta “é 

uma mensagem atual e que a Junta 
de Freguesia de Rebordosa quis re-
forçar no dia dos afetos, com esta 
peça da Rebord’Arte, uma vez que 
são elas o futuro da nossa freguesia 
e também do nosso planeta numa 
forma mais abrangente”. 
Foi, igualmente a “forma encontra-
da de manter ativas as crianças, 
dentro dos constrangimentos 
atuais; ao mesmo tempo que assi-
nalamos a data junto das Escolas”.
A iniciativa teve como objetivo pro-
porcionar aos meninos e meninas 
dos estabelecimentos de ensino 
pré-escolar e 1º ciclo a fruição de 
um dia diferente, recheado de mui-
ta alegria e criatividade.

    REBORDOSA

Alunos mais jovens  
de Rebordosa viveram “afetos”
AFETOS.  Peça de teatro falou de afetos junto das crianças do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico de Rebordosa. A Junta de Freguesia 
e a Associação Rebord’Arte associaram-se para um dia diferente junto dos mais novos. Mais do que nunca os afetos são importantes.

PAULO
PINHEIRO

AVISO
REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE GANDRA

Elaboração e Participação Pública

Elaboracao e Participacao Pública Jose Alexandre da Silva Almeida, Presidente da Camara Municipal 

de Paredes, torna publico que, nos termos dos artigos 119.º, conjugado com os artigos 76.º, 88.º e 120.º do 

Regime Juridico dos Instrumentos de Gestao Territorial RJIGT, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 

de 14 de maio, a Camara Municipal de Paredes deliberou, em reuniao ordinaria realizada no dia 9 de 

dezembro de 2021, proceder a segunda revisao do Plano de Urbanizacao de Gandra e à abertura de um 

periodo de participação publica, tendo isentado o procedimento de Avaliação Ambiental Estrategica e 

aprovado a respetiva definicao da oportunidade e dos termos e referencias e fixado o prazo treze meses 

para a respetiva elaboracao. Em cumprimento e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 88.º do 

RJIGT, avisam-se todos os interessados de que ira decorrer, durante 15 quinze dias, contados a partir do 

quinto dia da publicacao no Diario da Republica da decisao de inicio do procedimento de elaboracao da 

revisao, um periodo de participacao publica, dentro do qual poderao ser formuladas sugestoes e apre-

sentadas informacoes sobre quaisquer questoes que possam ser consideradas no ambito do procedi-

mento de revisao do Plano de Urbanizacao de Gandra. A deliberacao de Camara que determinou a 

abertura do procedimento de revisao, acompanhada do Relatorio de Fundamentacao oportunidades 

e termos de referencia, Metodologia e Programacao de Trabalhos, estarao disponiveis para consulta na 

Divisao de Planeamento, sita no edificio da Camara Municipal de Paredes, Parque Jose Guilherme, 

4580-229 Paredes, todos os dias uteis, desde as 9 horas as 12 horas e 30 minutos e das 14 horas as 16 

horas e 30 minutos, e no sitio eletronico oficial do Municipio www.cm-paredes.pt. Todos os interessados 

poderao apresentar, durante o prazo estabelecido, sugestoes ou pedidos de esclarecimento, mediante 

impresso/requerimento dirigido ao Vereador do Pelouro de Planeamento e Urbanismo, disponivel nos 

locais referidos no paragrafo anterior, devidamente instruido e submetido para apreciacao via aplica-

cao websig, disponivel no sitio eletronico oficial do Municipio, correio postal, para o endereco referido 

anteriormente, ou para o e-mail planeamento@cm-paredes.pt, ou entrega no Balcao Unico, sito no 

edificio da Camara Municipal de Paredes. Para constar se publica este aviso e outros de igual teor que 

vao ser afixados nos lugares de estilo e publicitados no sitio oficial do Municipio e na comunicacao social. 

Paredes 9 de dezembro de 2021 O Presidente da Camara, Jose Alexandre da Silva Almeida Dr.

O Presidente da Câmara,

José Alexandre da Silva Almeida (Dr.)

AVISO
REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE DE PAREDES

Elaboração e Participação Pública

José Alexandre da Silva Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Paredes, torna público que, nos 
termos dos artigos 119.º, conjugado com os artigos 76.º, 88.º e 12.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, a Câmara Muni-
cipal de Paredes deliberou, em reunião ordinária realizada no dia 9 de dezembro de 2021, proceder à 
Revisão do Plano de Urbanização da Cidade de Paredes e à abertura de um período de participação 
publica, tendo aprovado a respetiva definição da oportunidade e dos termos e referências e fixado o 
prazo 13 meses para a respetiva elaboração.
Em cumprimento e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT, avisam-se todos os inte-
ressados de que irá decorrer, durante 15 (quinze) dias, contados a partir do quinto dia da publicação no 
Diário da República da decisão de início do procedimento de elaboração da revisão, um período de 
participação pública, dentro do qual poderão ser formuladas sugestões e apresentadas informações 
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de Revisão do 
Plano de Urbanização da Cidade de Paredes.
A deliberação de Câmara que determinou a abertura do procedimento de revisão, acompanhada do 
Relatório de Fundamentação (oportunidades e termos de referência), Metodologia e Programação de 
Trabalhos, estarão disponíveis para consulta na Divisão de Planeamento, sita no edifício da Câmara 
Municipal de Paredes, Parque José Guilherme, 4580-229 Paredes, todos os dias úteis, desde as 9 horas 
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, e no sítio eletrónico oficial do Muni-
cípio (www.cm-paredes.pt).
Todos os interessados poderão apresentar, durante o prazo estabelecido, sugestões ou pedidos de 
esclarecimento, mediante impresso/requerimento dirigido ao Vereador do Pelouro de Planeamento 
e Urbanismo, disponível nos locais referidos no parágrafo anterior, devidamente instruído e submetido 
para apreciação via aplicação websig, disponível no sitio eletrónico oficial do Município, correio postal, 
para o endereço referido anteriormente, ou para o e-mail planeamento@cm-paredes.pt, ou entrega 
no Balcão Único, sito no edifício da Câmara Municipal de Paredes.
Para constar se publica este aviso e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo e 
publicitados no sítio oficial do Município e na comunicação social.
Paredes 9 de dezembro de 2021

O Presidente da Câmara,

José Alexandre da Silva Almeida (Dr.)

PUB



18 Sexta-feira 18 de Fevereiro de 2022  oprogressodePAREDES

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

Proposta

R
ecentemente foi publica-
do mais um importante e 
bem fundamentado estu-

do do economista Eugénio Rosa. 
Trata-se de um verdadeiro aler-
ta. Sintetizando, e referindo que 
os dados são oficiais, do INE:  
A inflação disparou em Portugal 
a partir do início do 2.º semestre 
de 2021. Em janeiro de 2022 a 
variação homóloga mensal dos 
preços foi de 3,3%. E a manter-se 
o ritmo verificado, o aumento de 
preços homólogos (comparando 
o mesmo mês do ano anterior) 
atingirá em 2022 cerca de 5,1%. 
Como o aumento previsto de re-
munerações será de 0,9% e das 
pensões varia entre 0,24% e 1%, 
resulta uma quebra significativa 
do poder de compra dos traba-
lhadores quer do sector público 
quer do sector privado, bem co-
mo dos pensionistas. Reproduz-
-se assim lamentavelmente a si-
t u a ç ã o  v i v i d a  n o  p e r í o d o  d a 
troika. 
Se não se conseguir medidas cor-
retoras por parte de um Governo 
PS, agora de maioria absoluta, 3 
milhões de pensionistas e 725 
mil trabalhadores perderão em 
2022 cerca de 4% dos rendimen-
tos. Mesmo os 30% dos trabalha-
dores que auferem o salário mí-
nimo e viram o salário mínimo 
subir em 2022 de 665 para 705 
euros, verão esses 6% anuncia-
dos escoarem no mísero aumen-
to real do poder de compra de 
0,95%. Serão muito poucos os 
trabalhadores do sector privado 
que neste contexto obterão au-
mentos dos salários de 5%, e por-
tanto, que não entrem em perda 
de rendimento.
E essa perda de rendimentos tem 
consequências na dinamização 
da atividade económica, no equi-
líbrio social, nas políticas demo-
gráficas e nas tendências emigra-
tórias. Como induzir trabalho de 
qualidade, ou perspectivar futu-
ro positivo, quando alguns dos 
mais capazes, mais jovens, mais 
qualificados, não se sentem valo-
rizados dentro do País? Com es-

tes salários baixos (e em perda), 
que País ousamos construir?  O 
estudo de Eugénio Rosa não nos 
engana.
Traçado este cenário, importa re-
ferir que no quadro parlamentar 
criado pelas recentes eleições 
são bem menores as possibilida-
des de intervenção, pressão e 
condicionamento pela esquerda 
consequente de opções que de-
fendam os trabalhadores. Com 
m e n o r  f o r ç a ,  s ã o  m e n o r e s  a s 
perspectivas de lutar. Veja-se o 
indisfarçável regozijo da maioria 
das entidades patronais e insti-
tuições bancárias com os resul-
tados eleitorais recentes. O Go-
verno PS, liberto da geringonça, 
aconchegado pelo poder absolu-
to,  constituir-se-á sempre em 
obstáculo fiel à satisfação dos 
interesses dos trabalhadores. 
Compete portanto aos sindica-
tos interpretar as necessidades 
materiais objectivas dos traba-
lhadores, e uma visão patriótica 
do desenvolvimento, mobiliza-
rem-se, renovarem-se e rompe-
rem com um certo amorfismo e 
preconceito ideológico. 
Julgo portanto que, antes cedo 
que tarde, importa informar e es-
clarecer localmente,  em cada 
sector, em cada local de trabalho, 
que a vida se vai tornar mais difí-
cil, se não houver reacção e luta. 
Há soluções.  Há sempre solu-
ções. Há um Movimento a criar 
pela Reposição de Rendimentos. 

O
s Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 
de Inverno de Pequim devem ser 
uma oportunidade para pressionar 

o governo chinês a progredir na sua aborda-
gem de direitos humanos no país.
A capital chinesa está a acolher atletas, ofi-
ciais e diplomatas de todo o mundo para os 
Jogos, com início a 4 de fevereiro. No entan-
to, o evento realiza-se enquanto inúmeras 
violações de direitos humanos estão em cur-
so no país. “Os Jogos Olímpicos de Pequim 
prometem ser um espetáculo desportivo 
memorável. Contudo, quem a eles assiste 
não pode ignorar de forma consciente o que 
acontece em tempo real noutras partes da 
China: advogados e ativistas presos pelo seu 
trabalho pacífico; sobreviventes de agres-

sões sexuais punidos por darem a conhecer 
os seus casos; milhares de pessoas que se 
determina serem executadas todos os anos; 
grupos étnicos muçulmanos que são alvo de 
internamentos sistemáticos em massa, tor-
tura e perseguição“, enumera Alkan Akad, 
I nve s t i g a d o r  d a  C h i n a  d a  A m n i s t i a 
Internacional.
Os Jogos não podem ser uma distração des-
te historial aterrador do país em matéria de 
direitos humanos. Deveriam ser, pelo con-
trário, uma oportunidade para pressionar a 
China a abordar estas questões.
O governo chinês apresentou diversas pro-
messas referentes aos direitos humanos, 
antes de acolher os Jogos Olímpicos de In-
verno, como o respeito pela liberdade dos 
meios de comunicação, direitos laborais, 
“deslocação” e garantia de oportunidades 
reais para manifestações pacíficas durante 
os Jogos. “O direito à liberdade de expressão 
é sistematicamente violado na China. Por 
essa razão, é fundamental que o COI e os vá-
rios Comités Olímpicos nacionais nos Jogos 
respeitem verdadeiramente a vontade dos 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Jogos com fronteiras

N
um tempo em que o país saí de 
eleições com uma maioria absolu-
ta e tem todas as condições para 

ter um governo com estabilidade, as bol-
sas ficam com uma boa oportunidade de 
não ter de gerir a incerteza e, assim, pode-
ríamos agora até sonhar com um novo pa-
radigma económico que incorporasse um 
desenvolvimento positivo com os siste-
mas naturais no foco central de um cresci-
mento sustentável. Ora, nem de perto 
nem de longe sentimos isso nestes dias em 
que na nossa carteira sentimos fortemen-
te uma inflação descontrolada e o cada 
vez maior peso de taxas e impostos.
Isso leva-me a pensar que a alteração eco-
nómica necessária precisa inevitavelmen-
te de uma rutura que promova uma eco-
nomia com preocupações no mínimo de 
redução da pegada de carbono. É isso que 
vem inscrito no Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR) definido pela União Eu-

ropeia que se centra num profundo apro-
veitamento das tecnologias digitais mas 
também na aposta no ambiente. A intensi-
ficação das mudanças climáticas e o au-
mento do aquecimento global em 1,5 °C 
em relação aos níveis pré-industriais são 
factos que demonstram que a nossa gera-
ção está a perder tempo numa batalha 
que é da humanidade e de sobrevivência.
Talvez por defeito profissional, julgo que 
há uma área (nevrálgica) que tem uma im-
portância vital na alavancagem da econo-
mia e na procura de melhores condições 
de vida, salários e conforto para todos: a 
construção imobiliária e sobretudo a 
construção sustentável com predominân-
cia no futuro para a criação de mais valor.
Desde a escolha dos materiais de constru-
ção, à adesão das técnicas que abrangem a 
redução da pegada de carbono numa edi-
ficação e que contribuem para reduzir os 
impactos do edifício durante o seu uso e 
pós fim de fida, até à organização do terri-
tório que permita a mobilidade em espa-
ços curtos encontramos novas medidas 
em que se vislumbra ser possível rentabi-
lizar não só os recursos existentes, como a 
reutilização e a reciclagem dos recursos 
que já cá temos, e sobretudo permitindo 
às famílias diminuir o seu dispêndio em 
habitação e mobilidade (dois dos princi-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Acelerar a economia com o mo tor do ambiente
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atletas e dos responsáveis desportivos de se 
pronunciarem sobre os direitos humanos, 
incluindo sobre as questões consideradas 
‘sensíveis’ pelas autoridades chinesas” - 
Alkan Akad.
“O COI deve ainda exigir ao governo chinês 
que mantenha a sua promessa de assegurar 
liberdade para os media – onde está integra-
do o acesso sem restrições à Internet para 
jornalistas chineses e internacionais – e de 
garantir que os protestos pacíficos são per-
mitidos durante os Jogos, sem repressões 
para quem neles participa”.
Os representantes governamentais, in-
cluindo os que planeiam assistir aos Jogos 
Olímpicos, devem colocar os direitos huma-
nos no topo da agenda das suas discussões 
com as autoridades chinesas.

“O mundo deve prestar atenção às lições 
dos Jogos de Pequim 2008, quando as pro-
messas do governo chinês de melhorias em 
matéria de direitos humanos nunca se ma-
terializaram” -  Alkan Akad.
“Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 
não devem passar como uma mera oportu-
nidade de sportswashing para as autorida-
des chinesas. A comunidade internacional 
não pode tornar-se cúmplice de um exercí-
cio de propaganda”.
 “No meio das severas restrições que perma-
necem em Pequim, o COI deve esforçar-se 
mais para cumprir a sua promessa de prote-
ger o direito dos atletas a expressarem as 
suas opiniões – e, sobretudo, assegurar que 
não é cúmplice em qualquer violação dos 
direitos dos atletas”, conclui Alkan Akad.

Olhar para Lisboa com foco

A
ssistimos nos últimos dias, nas 
redes sociais, à partilha duma 
publicação cuja mereceu, tam-

bém, a atenção do Poligrafo: “Orça-
mento da Câmara de Lisboa é superior 
aos de Sintra, Gaia, Porto e Braga jun-
tos, apesar de ter metade dos habitan-
tes?”. O meio de comunicação anterior-
mente citado veio confirmar a veraci-
dade da afirmação e, desde então, a 
mesma tem vindo a ser utilizada por 
inúmeros regionalistas e pró-descen-
tralizadores para fundamentar os seus 
desígnios.
Pese embora as necessidades serem 
reais e existir um exacerbado centralis-
mo em torno de Lisboa e da respetiva 
Área Metropolitana, parece-nos que o 
exercício anterior não figura como um 
dos argumentos mais efetivos na luta 
pela descentralização nem tampouco 
se coaduna com a transparência que é 
exigida pelos portugueses, para que 
confiem em soluções alternativas na 
organização do Estado.
Antes de mais, importa reiterar que as 
autarquias gozam de autonomia finan-
ceira e têm competência para coletar 
receitas próprias, características que 
possibilitam uma efetiva independên-
cia na gestão dos territórios locais e 
discricionariedade na governação das 
autarquias. Este é, possivelmente, o pri-
meiro aspeto a ter em conta quando 
analisada a publicação anteriormente 
mencionada, considerando que todas 
as autarquias mencionadas gozam de 
elevada independência financeira (si-
tuações em que as receitas próprias 
representam, pelo menos, 50% das re-
ceitas totais). Segundo dados do Anuá-
rio Financeiro dos Municípios Portu-
gueses, em 2020, Lisboa apresentava 
um rácio de 88,2% de independência 
financeira, o que significa que apenas 
recebeu 11,8% de transferências do 
Estado Central, no total das suas recei-
tas. No total das receitas, Lisboa cole-
tou 735 milhões de euros, ao passo que 

o Porto, subsequente na lista, arreca-
dou 230 milhões de euros. 
Porém, é também elementar analisar a 
tipologia de receitas e compreender 
que as que mais contribuem para os re-
cursos próprios das autarquias são im-
postos e taxas que representam, no to-
tal das receitas dos municípios, mais de 
um terço das mesmas (39,3%). Quando 
observamos esta particularidade, por 
municípios, verificamos que Lisboa fi-
gura em primeiro lugar e arrecadou 
cerca de 509 milhões de euros, quase 3 
vezes mais que a segunda autarquia 
que se apresenta, Porto, com 149 mi-
lhões.  Podemos ainda esmiuçar mais e 
prestar atenção à coleta do IMI para 
depreender que Lisboa, novamente no 
primeiro lugar, cobrou cerca de 125 mi-
lhões de euros, aplicando a taxa mínima 
legalmente permitida (0,3%); ao passo 
que o segundo concelho da lista, Cas-
cais, “apenas” recolheu 50 milhões de 
euros, apesar de praticar uma taxa de 
IMI ligeiramente superior (0,35%) (a tí-
tulo de curiosidade, o nosso município, 
Paredes, conseguiu obter, no mesmo 
ano, 6,8 milhões de euros). No que ao 
IMT diz respeito, Lisboa também ocupa 
o primeiro lugar na coleta deste impos-
to, sendo este o que mais contribui para 
o enriquecimento dos seus cofres, re-
presentando recebimentos na ordem 
dos 211 milhões de euros, muito dis-
tante da cobrança da segunda autar-
quia da lista, Cascais, que se apresenta 
com 64 milhões de euros.
Não obstante dos dados mencionados 
em cima serem suficientes, muito mais 
haveria a explorar para constatar o ób-
vio: os orçamentos das autarquias em 
questão são, maioritariamente, resul-
tado das próprias receitas e estas pro-
vêm, em larga escala, do património e 
não em função do número de habitan-
tes, apesar deste ser também um fator 
significativo.
Não percamos o foco! Importa não con-
fundir a necessidade de regionalizar 
com a reforma que urge das finanças 
públicas locais. Apesar desta consti-
tuir-se como uma mudança imperativa, 
o centralismo combater-se-á efetiva-
mente quando o Estado Central (de to-
do o país) deixar de investir 64% dos 
seus recursos única e exclusivamente 
na capital e arredores. 

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos

Acelerar a economia com o mo tor do ambiente
pais encargos das famílias portuguesas).
O sector imobiliário, dentro da constru-
ção, já foi no passado um motor da econo-
mia e de coesão territorial e poderá voltar 
a sê-lo se promover a descarbonização no 
setor residencial, privilegiando a reabili-
tação urbana, o aumento da eficiência 
energética nos edifícios e fomentando 
uma progressiva eletrificação do setor 
privado que permita produzir energia no 
local de consumo assim como o uso de 
equipamentos mais eficientes, comba-
tendo a pobreza energética dos edifícios.
Por isso, é muito importante numa edifi-
cação, seja ela habitação, escritórios, lo-
gística ou comércio, considerarmos a pe-
gada de carbono em diferentes momen-
tos: durante o período de construção, 
durante a utilização ao longo dos anos e 
no seu fim de vida. Ou seja, vale a pena 
preparar novas casas eficientes se forem 
considerados materiais e técnicas na sua 
construção que diminuam o seu o seu im-
pacto e promovam a circularidade dos 
materiais. Cada material de construção 
(revestimentos, iluminação, estrutura, 
tijolos, portas, janelas) passa por um pro-
cesso de fabrico e é importante entender 
o impacto dessa produção no ciclo de vida 
do material. É importante saber a origem 
e como é fabricado cada material, como é 

feita a extração, como funciona a recicla-
gem e qual o destino final após a sua utili-
zação. Por outro lado, dando prioridade 
aos materiais produzidos localmente, 
evitamos certamente a emissão de po-
luentes no transporte até a obra.
Os principais materiais responsáveis pela 
emissão de gases de efeito estufa são 
também aqueles que mais têm subido de 
preço: o aço, a cal e o cimento. Por isso, a 
utilização de energia renovável (solar e 
eólica, por exemplo) e de elementos pas-
sivos para conforto térmico, como a ven-
tilação natural, o aproveitamento e trata-
mento (sempre que possível) de água das 
chuvas, a utilização de vegetação densa, a 
redução da irrigação e evitar resíduos de 
obra e aposta na reciclagem são outras 
das técnicas que podem contribuir para 
reduzir a pegada do carbono e dinamizar 
uma nova economia que atrás de si trará a 
diferença no crescimento económico.
Na nossa região são inúmeros os exem-
plos de sucesso de empresas que já parti-
cipam ativamente na transição ambiental 
com a força do trabalho e da tecnologia e 
inovação. Todo o sector do mobiliário ou 
empresas como “Pintos” ou “Caetano” 
são referências de um caminho a realizar 
para juntar a criação de valor com o equi-
líbrio de sustentabilidade necessário.
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CABEÇALHO

PUB

CULTURA

NMS  | texto

O 
palco da Casa 
da Cultura de 
Pa r e d e s  a c o -

lheu, no passado dia 5 de 
fevereiro, o IV Encontro 
concelhio de Janeiras que 
reuniu sete grupos pare-
denses que mantêm viva a 
t r a d i ç ã o  d e  c a n t a r  a s 
“Janeiras”. 

Os grupos participantes 
foram a Associação do Or-
feão de Paredes, a Associa-
ção Aramis da Madalena, a 
Associação Club de Jazz de 
Baltar, a Comissão de Fes-
tas da Paróquia de Sobrosa, 
o Grupo Etnográfico de S. 
Pedro de Cête, o Grupo Co-
ral da Paróquia de Caste-
lões de Cepêda e o Grupo 
de Jovens da Paróquia de 

Bitarães.   Nesta edição 
houve um prémio de parti-

cipação no valor de 100 eu-
ros para os grupos que par-

ticiparam.   O espetáculo 
dedicado à tradição das 

“Janeiras” no concelho de 
Paredes contou com a pre-

sença da vereadora da Cul-
tura, Beatriz Meireles, do 
presidente da ASEP, Silves-
tre Carneiro, dos presiden-
tes das Juntas de Freguesia 
de Paredes, Cête e Sobro-
sa, Artur Silva, Adriano Ro-
cha e Américo Castro, res-
p e t i v a m e n t e ,  e  d e  u m 
membro do executivo da 
Junta de Freguesia de Bal-
tar, José Silva.

Paredes cantou as “Janeiras”
CULTURA.Há tradições que ainda são o que eram e em Paredes as “Janeiras” continuam a ser cantadas. Foram 7 associações do concelho que 
se juntaram no início do mês para na Casa da Cultura cantarem as tradicionais “Janeiras”.

NMS  | texto

A exposição de pintura “Re-
-nascimento”, da autoria de 
Cátia Rúben, foi inaugurada 
no passado dia 5 de fevereiro 
e vai estar aberta ao público 
até ao próximo dia 27, na Ca-
sa da Cultura de Paredes, 
evento que contou com a 
presença da vereadora da 
Cultura, Beatriz Meireles.
A artista nasceu em Sanfins 
de Ferreira, em 1981, e resi-
de em Paredes, na freguesia 
de Vilela,  há mais de 10 
anos. “O amor pela pintura 

falou mais alto e é no abstra-
cionismo que encontro a 
forma (im)perfeita de con-
tar as minhas histórias ao 
m u n d o ”,  a f i r m a  C á t i a 
Rúben.
Também no passado dia 5 
foi inaugurada a exposição 
de pintura “Virar a página”, 
de Luísa Nunes Tato, na Ca-
sa da Cultura de Paredes 
que contou, igualmente, 
com a presença de Beatriz 
Meireles,  vereadora da 
Cultura.
Luísa Nunes Tato nasceu na 
cidade do Porto em 1965 e 
começou a dedicar-se à pin-

Casa da Cultura de Paredes com duas exposições

tura de forma autodidata, 
não tendo qualquer forma-
ção na área de artes. Fre-
quentou, posteriormente, o 

Atelier de Pintura e dese-
nho da Maia. Para a artista, 
“pintar é um derramar, um 
verter da alma”.

As duas exposições podem ser 
visitadas até ao dia 27 de feve-
reiro, de segunda a sexta-feira 
entre as 9h00 e as 12h30 e 

entre as 14h00 e as 17h30, e 
ao sábado e domingo entre as 
10h00 e as 12h30 e entre as 
14h30 e as 17h00.
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ÚLTIMAS

NMS  | texto

O 
projeto "Buil-
ding Real  and 
Virtual Bridges", 

inserido no programa Eras-
mus + e desenvolvido pela 
Escola Básica e Secundária 
de Cristelo, trouxe a Paredes 
26 alunos de Itália, Turquia e 
Bulgária, que foram recebi-
dos, no passado dia 15 na Câ-
mara Municipal de Paredes, 
pelo vereador da Educação, 
Paulo Silva.

Na receção, o vereador 
destacou que "estes projetos 
são muito importantes para 
a educação e para os nossos 
jovens, por serem uma opor-
tunidade de estar em con-
tacto com outras culturas".

O objetivo do projeto é 
"unir diversos alunos e diver-
sos pontos de vista, de forma 
a estabelecer contacto e par-
tilhar ideias de forma cons-
trutiva, sobre temas como o 
bullying e o cyberbullying", 

como explicaram as alunas 
da Escola Básica e Secundá-
ria de Cristelo, Marta Nunes, 

do 10º ano, e Tânia Barros, do 
11º ano. Os estudantes tur-
cos, búlgaros e italianos che-

garam a Portugal no passado 
domingo dia 13 e ficam até 
amanhã. A iniciativa contou 

com a presença da professo-
ra coordenadora do projeto, 
Célia Barbosa, e do adjunto 

do diretor da Escola Básica e 
Secundária de Cristelo, Ma-
nuel Lourenço.

Alunos de Erasmus + vieram a Paredes
ENSINO. Paredes recebe até ao próximo domingo 26 alunos de Itália, Turquia e Bulgária no projeto Erasmus +. A escola secundária de 
Cristelo está a desenvolver esta ação.

NMS  | texto

O Aliança Futebol Clube de 
Gandra e Juvenal Brandão 
chegaram a acordo para a 
rescisão amigável do con-
trato que os unia. O clube 
em nota publicada nas re-
des sociais agradeceu “ao 
mister Juvenal e a toda a 
sua equipa técnica, quere-
mos manifestar publica-
mente o nosso agradeci-
mento pelo empenho, pro-
fissionalismo e dedicação 
a o  A l i a n ç a  d e  G a n d r a . 
Aprendemos muito com o 
mister Juvenal. Um homem 
com princípios, um homem 
apaixonado pelo futebol, 
um homem que merece to-
da a sorte no projeto que 
vier abraçar. Obrigado mis-
ter Juvenal”!

LUÍS RIBEIRO 
É O SUCESSOR

O técnico Luís Ribeiro de 33 
anos de idade, foi a escolha 
para colmatar a saída de Ju-
venal Brandão.
Com apenas 23 anos de ida-
de, Luís Ribeiro ingressou no 
Futebol Clube do Porto na 
época 2011/2012 para inte-
grar a equipa técnica dos Ju-

niores B, exercendo as fun-
ções de observador e onde 
permaneceu até à época 
2013/2014.
Na época seguinte integrou 
a equipa técnica do Eurico 
Couto no USC Paredes, com 
quem trabalhou durante seis 
épocas e onde conquistou o 
título de Campeão da Divi-
são de Elite e a respetiva pro-

moção ao Campeonato de 
P o r t u g a l  N a  é p o c a 
2020/2021 aceitou o convi-
te vindo das arábias para tra-
balhar e rumou até à Arabia 
Saudita para trabalhar no 
Al-Batin e depois no Al-Jaba-
lain. Com a experiência ad-
quirida, Luís Ribeiro, assume 
agora os destinos do clube 
gandarense.

A Câmara Municipal de Pa-
redes vai atribuir 100 bol-
sas de estudo a alunos resi-
dentes no concelho, repre-
sentando um investimento 
de 54.750,00 €. As candida-
turas abrem já na próxima 
segunda-feira, 21 de feve-
reiro, e decorrem até 31 de 
março. O programa refe-
r e n t e  a o  a n o  l e t i v o 
2021/2022 inclui bolsas de 
estudo para os diferentes 
escalões de ensino. Aos es-
tudantes do ensino secun-
dário público será atribuído 
um total de 60 bolsas. Refi-
ra-se que existem 20 vagas 
disponíveis para os estu-
dantes do 10º, 11º e 12º ano, 
respetivamente. O ensino 
superior público e privado 
contará com 23 bolsas. Para 
os alunos do ensino técnico 
superior profissional públi-
co e privado, haverá duas 
bolsas disponíveis. Os ope-

racionais ou filhos de opera-
cionais de bombeiros volun-
tários e delegações da Cruz 
Vermelha do concelho, que 
frequentam o Ensino Supe-
rior, contarão com a atribui-
ção de 15 bolsas de estudo. 
Os valores unitários de cada 
bolsa a atribuir são de 1250 
euros para operacionais de 
bombeiros voluntários e de-
legações da Cruz Vermelha, 
1000 euros para filhos de 
operacionais de bombeiros 
e delegações da Cruz Ver-
melha. Os alunos do Ensino 
Superior recebem 1000 eu-
ros. O Ensino Técnico Supe-
rior Profissional recebe 500 
euros e, por último, o Ensino 
Secundário recebe 200 eu-
ros. Os alunos interessados 
podem fazer a candidatura 
no Balcão Único da Câmara 
Municipal de Paredes ou 
nos Serviços Online do 
município.

Juvenal Brandão 
saiu do Aliança de Gandra

Paredes vai atribuir  
bolsas de estudo
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NECROLOGIA

FALECEU

MARIA ANTÓNIA 
ROCHA DA COSTA
Faleceu no dia 6 de fevereiro com 64 anos. 

Era natural de Vilela – Paredes e residente em 

Modelos, Paços de Ferreira 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

MODELOS/PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

MARIA ALZIRA 
PEREIRA DA ROCHA
Faleceu no dia 9 de fevereiro com 64 anos.  

Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era casada com Arlindo Manuel Gomes.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/PAREDES

FALECEU

JOAQUINA DA SILVA
Faleceu no dia 10 de Fevereiro com 96 anos. 

Era natural e residente em Beire-Paredes.  

Era viúva de Joaquim da Silva.

AGRADECIMENTO

Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 

do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 

involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 

dia, será celebrada terça-feira, dia 22 de fevereiro, pelas 19:30 

horas na Igreja Paroquial de Beire, Paredes. Agradecendo tam-

bém, 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

BEIRE / PAREDES

FALECEU

ALBINA DA CONCEIÇÃO 
NUNES DE CARVALHO 
MOREIRA
Faleceu no dia 12 de fevereiro com 61 anos. 

Era natural e residente em Gondalães-Paredes. Era casada 
com Jorge Manuel Moreira Dias.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada segunda-feira, dia 21 de fevereiro, pelas 19:30 
horas na Igreja Paroquial de Gondalães, 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

GONDALÃES / PAREDES

FALECEU

ADÃO DA SILVA TEIXEIRA
Faleceu no dia 12 de Fevereiro com 75 anos. 

Era natural e residente em Bitarães - 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 in-

voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 

será celebrada sábado, dia 19 de fevereiro, pelas 11 horas na 

Igreja Paroquial de Bitarães, Paredes. Agradecendo também, 

desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

MARIA CELESTE 
TEIXEIRA PACHECO
Faleceu no dia 5 de fevereiro com 78 anos.  
Era natural de Urrô-Penafiel e residente na  

Rua Padre Manuel Dias Costa, n.º 121, Cete, Paredes. Era 
casada com Abílio Coelho Barbosa.
 

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

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

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

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CETE// PAREDES

FALECEU

JOSÉ RODRIGUES  
DURÃES DA SILVA
Faleceu no dia 7 de fevereiro com 84 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  

na Rua da Capela das Almas, n.º 499, Baltar, Paredes.  
Era viúvo de Maria de Lurdes da Costa Sousa.
 

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

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

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

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

BALTAR/ PAREDES

FALECEU

MARIA ALBERTINA 
PINTO CARDOSO
Faleceu no dia 2 de fevereiro com 89 anos.  

Era natural e residente em Beire, Paredes.  

Era viúva de Alfredo Ribeiro da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

  

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

JOSÉ RIBEIRO  
MACHADO
Faleceu no dia 5 de fevereiro com 73 anos.  

Era natural de Beire-Paredes e residente em 

Paços de Ferreira. Era casado com Maria Júlia Dias de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

PAÇOS DE FERREIRA
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NECROLOGIA

FALECEU

CONCEIÇÃO  
MENDES MOREIRA
Faleceu no dia 7 de fevereiro com 51 anos.  
Era natural de Rebordosa-Paredes e residente 

na Rua Histórica do Muro n.º 16, Vandoma, Paredes. Era casa-
da com José da Cunha Magalhães.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

CASIMIRO  
DA COSTA RIBEIRO
Faleceu no dia 8 de fevereiro com 69 anos.  
Era natural de Cristelos – Lousada e residente 

na Rua da Bela Vista, n.º 121, Lordelo, Paredes.  Era casado 
com Ana Iracema Moreira da Silva Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

AMÉRICO AUGUSTO 
FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 5 de fevereiro com 64 anos.   
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 

Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 116, 3º Dtº., Lordelo, Pare-
des. Era casado com Maria Filomena de Sousa Lobão Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO IRINEU  
COELHO DE SOUSA
Faleceu no dia 3 de fevereiro com 69 anos.  
Era natural de Baltar-Paredes e residente  

na Rua do Calvário, n.º 23, Baltar, Paredes. Era casado com  
Ana Rosa Moreira da Silva Sousa.

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO DA 
ROCHA MEIRELES
Faleceu no dia 27 de janeiro com 65 anos.  

Era natural de Baltar Paredes e residente no 

Brasil. Era casado com Margarida de Araújo Meireles

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

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

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

pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

A FAMÍLIA

 Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.  

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

BRASIL

FALECEU

MARIA JÚLIA BARBOSA
Faleceu no dia 6 de fevereiro com 88 anos. 

Era natural de Lodares - Lousada e residente 

em Bitarães, Paredes. Era viúva de Firmino 

Moreira Barbosa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

FALECEU

JOSÉ FIRMINIO 
FERREIRA  
DE BESSA
Faleceu no dia 3 de fevereiro com 
82 anos. Era natural de Cristelo-

-Paredes e residente na Rua Eduardo Bessa, n.º 2, 
Cristelo, Paredes.  Era casado com Maria Arminda 
Xavier da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

CRISTELO/PAREDES

FALECEU

MIGUEL ALVES 
GONÇALVES
Faleceu no dia 9 de fevereiro com 
84 anos. Era natural de Lordelo-Pa-
redes e residente na Rua Estrada 
Nacional 209, n.º 3780, r/c esq. 

(Edifício Fontanário), Lordelo, Paredes. Era viúvo de 
Maria Celeste Ribeiro da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * 

Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO/PAREDES

FALECEU

VALDEMAR 
FERREIRA CAMPOS
Faleceu no dia 3 de fevereiro com 
85 anos. Era natural de Lordelo-
-Paredes e residente na Rua da 

Abroeira, n.º 107, Lordelo, Paredes.  Era casado com 
Ana Magalhães Nogueira de Seabra.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * 

Tlm. 917 571 915/ 919515181

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MÁRIO FRANCISCO 
DUARTE  
DA CUNHA LEAL
Faleceu no dia 12 de fevereiro com 
80 anos. Era natural de Vilela-Pa-
redes e residente na Rua de Santa 

Marta, n.º 896, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria Rosa da Silva Pinto.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

LORDELO/PAREDES
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