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EDITORIAL/TRIBUTO

N
o  f u t e b o l  a 
lembrança 
mais calorosa 

que me habita o coração 
é o frio início de tarde de 
07/01/2007. Talvez a 
memória hoje esteja al-
drabada pela distância do 
tempo, pela ausência dos 
protagonistas, pela fuga 
do estádio do centro da 
cidade e até pela monta-
nha de acontecimentos 
que os meus pequenos 
o l h o s  n ã o  p o d i a m 
enxergar. 

E, honestamente, es-
sa história começou a ser 
escrita antes desse dia, 
no antes em que aquele 
pequeno menino de 8 

anos já ia de mãos dadas 
ao pai e irmão, de coração 
a saltitar, atravessando 3 
passadeiras que distan-
ciavam a sua casa das La-
ranjeiras, distância apa-
rentemente curta, mas 
que para ele representa-
va o mundo que o separa-
va dos sonhos que queria 
habitar.

Mas ditou o destino e 
a ironia que no dia após o 
dos “Reis” o União rece-
besse na sua fortaleza, 
em eliminatória da Taça 
Rainha, a equipa de Be-
lém. Era um confronto da 
mais profunda nobreza e 
rejubilava o coração do 
menino de 8 anos preci-
samente porque era real!

Ironicamente, depois 
do União, era o Belenen-
ses o clube que me ocu-
pava o imaginário. Jovem 
facilmente impressioná-
vel, em frente à TV via os 
jogos que passavam, en-
chia um sorriso quando 

via jogar os novos cava-
leiros de cristo, e aprendi 
a registar no coração no-
mes que conhecia da ca-
derneta da Panini, quer a 
maestria do Zé Pedro no 
meio campo belenense, 
quer a velocidade eston-
teante do Silas, e mesmo 
sonhava ser um gigante 
entre os postes como o 
Marco Aurélio. 

Mas, verdade seja di-
ta, Belém era longe. Bele-
nenses era numa Lisboa 
qualquer que o miúdo de 
8 anos nem sabia se já ti-
nha conhecido,  e logo 
aquele rapaz que gostava 
era do Paredes e para 
quem 3 passadeiras eram 
u m a  d i s t â n c i a 
desmesurável. 

A quem é pequeno e 
mede 1,50m, basta uma 
pequena terra no interior 
do distrito do Porto para 
preencher o Universo. 
Mesmo que o dia se pas-
sasse na escola, a noite 

vivi-a sonhando com as 
tardes de domingo, onde, 
a uns 5 passos de distân-
cia se ia às cavalitas do 
meu pai, lá estava eu de 
camisola azul, desfilando 
com os meus ídolos, to-
dos com a beleza viril do 
jogador da bola que de-
fende sua cidade como 
quem a guerra em que as 
Laranjeiras eram o cen-
tro do mundo.

Se na escola, nas pela-
dinhas, os meus colegas 
encarnavam Zidane, Fi-
go, Ronaldinho, ou CR7, 
este pequeno escolhia 
sempre o mágico Álvaro 
Pacheco.  Com os pés 
bem assentes na terra, 
humilde, um sonho bem 
medido, diriam uns, só 
que não… Na cabeça da-
quele miúdo, ser o Álva-
ro, o inteligente goleador 
do União, hoje treinador 
do Vizela, estava bem aci-
ma de qualquer outro jo-
gador que passasse se-

manalmente na televi-
são. Nenhum poderia ser 
melhor que ele…

Recordo esse 07/01 
em que as Laranjeiras 
abarrotavam de pessoas, 
de sonhos de uma cidade 
representada por 11 he-
róis a lutar com bravura, 
elegância e classe até ao 
fim frente aos Golias vin-
dos de Belém que, naque-
le ano, chegaria à Final da 
Taça, mas que nesse dia, e 
então para o miúdo de 8 
anos, nos eram iguais.

O jogo chegou a pro-
longamento, e acredito 
que todos os unionistas 
na bancada se transfor-
maram também eles no 
inocente rapaz, incapaz 
de perder, e incapaz de 
acreditar noutros que 
não os nossos, incapaz de 
não de sonhar se for so-
nhar a fé cega de que o 
seu União iria ganhar.

Só que então, se al-
guns paredenses volta-

ram à infância, nesse dia o 
pequeno rapaz cresceu 
porque o Belenenses 
venceu por 4-2 o União, e 
viu fugir, mesmo diante 
os olhos, um pouco da 
magia que é ser criança 
com a fé inabalável de 
achar que basta o amor 
para sermos mais fortes.

O breve acesso à rea-
lidade felizmente durou 
pouco e essa é a piada de 
ser criança e do futebol. 
No jogo seguinte, lá esta-
va de novo, menino e ino-
cente, convicto de que o 
União era imparável. Sem 
calculismos, pergunto: 
Vale a pena sonhar quan-
do A ESPERANÇA É QUE 
NOS MATA? (como di-
riam os adeptos do Rich-
mond AFC da série britâ-
nica “Ted Lasso”).

Vale sim, se, depois de 
cairmos, também é ela 
que neste mundo obscu-
r o  n o s  d á  f o r ç a  p a ra 
viver.

EDITORIAL

Um sonho de criança em tempos de graúdo

VASCO RIBEIRO
E  GONÇALO RIBEIRO

C
om a entrada no sé-
culo XXI e com a 
sua evolução, mui-

tas casas de pequeno e mé-
dio comércio tradicional, 
deixaram de existir. Os 
seus espaços passaram a 
ter outros destinos de utili-
zação, que mudam espora-
dicamento de ramo. Ao 
passar no dia a dia, junto de 
alguns desses espaços, 
surgem-me grandes recor-
dações, como do concei-
tuado café Arco Íris, que foi 
durante décadas um local 
de grandes convívios, para 
jovens e adultos. Ali falava-
-se de tudo, abertamente, 
e era frequentado por gru-

pos sociais ligados à cultu-
ra, ao ensino, à justiça, à 
banca e homens de negó-
cios. Hoje vou prestar tri-
buto a uma muito estima-
da empregada de balcão e 
da pequenina cozinha nes-
se saudoso café. Trata-se 
de Maria Albertina Teixei-
ra Moutinho, nascida em 
1925, na Vila de Paredes. 
Maria Albertina, desde 
muito nova tinha o gosto 
pela cozinha. Em dias de 
festa de família era ela 
quem preparava os bolos 
de diversas qualidades e os 
petiscos. Sempre disponí-
vel para ajudar, tornou-se 
conhecida das amigas que 

lhe pediam para colaborar 
nas suas festas. Assim, foi 
convidada para emprega-
da de balcão do café Arco 
Íris. Foi-lhe dada a prima-
zia de cuidar dos petiscos, 
bolos, torradas e o que de 
melhor pudesse fazer para 
servir os clientes, que ali 
acorriam para o pequeno 
almoço da manhã ou lan-
che da tarde. Cedo criou 
fama entre os clientes vin-
dos dos organismos públi-
cos e forenses da Vila, que 
aderiram e divulgaram aos 
amigos as suas surpresas 
de pastelaria e cozinhados, 
que ela muito bem prepa-
rava. Logo passou a ser a 

“Tininha do café”, como os 
clientes a passaram a tra-
tar de modo carinhoso, pe-
las suas qualidades huma-
nas a lidar com os clientes, 
pela rapidez no atendi-
mento, pela disponibilida-
de de fazer vontades aos 
grupos de jovens que ali se 
reuniam para estudar ou 
conviver, bem como aos 
políticos e outros que ali 
debatiam a vida pública lo-
cal ou nacional. Tinha sem-
pre uma surpresa para ofe-
recer aos clientes do bal-
cão e  até através dos 
empregados do atendi-
mento nas mesas. Nunca 
se esquecia dos pequeni-

nos que ali entravam com 
os seus pais, oferecendo-
-lhes rebuçados ou bom-
bons. Recordo ver certo 
dia uma criança no passeio, 
puxando a sua mãe para ir 
beijar a Tininha do Café Ar-
co Íris e receber um bom-
bom. Muitas vezes se des-
locava à cave do café, a 
perguntar aos jogadores 
de bilhar se necessitavam 
de atendimento, que ela 
própria os atendia com to-
do o gosto. Foi uma mulher 
feliz e muito querida, como 
profissional, bem como no 
contacto diário com os 
amigos e vizinhos, que a 
olhavam como uma belíssi-

ma pessoa, sempre muito 
alegre e pronta a dizer as 
suas graças que animavam 
as conversas. Partiu em 
2018, deixando muitas 
saudades, a várias gera-
ções. Ao falar de Paredes, 
em qualquer parte, a Tini-
nha do Café faz parte do 
tema. Paz à sua alma.

Maria Albertina Teixeira Moutinho
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HISTÓRIA

1.ª ametade do Casal de Quebradas d´Além
Gaspar Diniz, filho de Gaspar Fernandes e de sua 
mulher, Maria Diniz, casou a 05/04/1660, na 
igreja paroquial da Sobreira, com Maria Antónia, 
filha de Pedro António e de sua mulher, Isabel Pe-
dro, que traziam uma parte do prazo do Casal de 
Fundo de Vila, em Castromil. Ficaram possuido-
res da 1.ª ametade do Casal de Quebradas d´Alem 
de Castromil.
Em 25/08/1685, José Nogueira, morador em Pa-
rada, comprou a Gaspar Diniz o campo de Val de 
Perada, por preço de 5.000 reis. Fez a carta de 
compra o escrivão Manuel de Seabra Miranda, 
do concelho de Aguiar de Sousa. Em 19/12/1686, 
a Mesa Abacial deu autoridade a esta carta de 
compra.
José Nogueira casou a 18/08/1670, na igreja pa-
roquial de Parada, com Jerónima Antónia, mora-
dores no lugar das Nogueiras, freguesia de Para-
da. Tiveram um filho, Manuel Nogueira, que ca-
sou a 06/11/1702, na igreja paroquial de Parada, 
com Catarina Barbosa, filha de Manuel Barbosa 
e de sua mulher, Isabel da Rocha, moradores no 
lugar da Carreira, freguesia de Parada.
Em 19/11/1739, dotaram o filho, também cha-
mado Manuel Nogueira, para casar com Teresa 
Maria de Jesus Barbosa, do campo de Val de Pe-
rada e o lameiro com uma sorte de mato que é o 
que possuem do prazo, desta ametade, de que é 
cabeça, em 3.ª vida. Fez a escritura de dote Custó-
dio Nunes Coelho, tabelião no concelho de 
Aguiar de Sousa. Em 18/08/1740, a Mesa Abacial 
deu autoridade a esta escritura de dote.
Em 05/05/1674, o referido Gaspar Diniz trocou 
com Manuel António (que trazia a 1.ª ametade do 
1.º Casal do Penedo de Castromil) a leira da Cor-
raleira pela leira do Lombinho. Fez a carta de tro-
ca o tabelião João Luís, do concelho de Aguiar de 
Sousa.
Em 25/08/1685, Gaspar Diniz fez contrato de 
troca de terras com Pedro João (irmão do referi-
do Manuel António), que trazia também a 1.ª 
ametade do 1.º Casal do Penedo de Castromil. 
Fez a carta de troca o tabelião Manuel de Seabra, 
do concelho de Aguiar de Sousa. Em 08/02/1690, 
a Mesa Abacial deu autoridade a esta carta de 
troca.
Gaspar Diniz e sua mulher, Maria Antónia (fale-
ceu a 15/06/1703), moradores na Casa d´Além 

de Castromil (pelo processo de Santo Ofício do 
padre Bernardo José Garcia de Castro), dotaram 
esta ametade a seu filho Gaspar Diniz (filho), que 
casou a 30/11/1703, na igreja paroquial da So-
breira, com (dispensa de impedimento de con-
sanguinidade no 4.º grau) Teresa João, filha de 
Manuel João e de sua mulher, Maria Antónia, 
possuidores do prazo da 2.ª ametade do 1.º Casal 
do Penedo de Castromil. Foi tabelião Manuel de 
Seabra. A Mesa Abacial deu autoridade a esta 
carta de dote.
Teresa João, natural do lugar do Outeiro de Reca-
rei, batizada a 21/12/1673, na Sobreira, tendo 
por padrinhos Inácio e Maria (filhos de Domingos 
António, do lugar da Bica de Recarei), faleceu a 
14/09/1735 em Além, Castromil, no estado de 
viúva, pois seu marido, Gaspar Diniz, (filho) fale-
ceu a 09/01/1719 e sucedeu seu filho Manuel 
João (d´Além) casado com Maria Antónia, filha de 
João da Rocha e de sua mulher, Maria Antónia, 
moradores na Casa da Eira, de Castromil.
Manuel João (d´Além) nasceu a 26/03/1707, no 
lugar de Castromil, batizado a 31/07/1707, na 
igreja paroquial da referida freguesia, tendo por 
padrinhos: o padre Domingos Pais (do Bacelo) e 
Águeda (solteira, filha de Manuel João, viúvo do 
lugar do Outeiro de Recarei). Casou com Maria 
Antónia, nascida a 02/01/1709, na Casa da Eira, 
em Castromil, filha de João da Rocha e de sua mu-
lher, Maria Antónia, moradores na referida Casa 
da Eira. Moradores na Casa d´Além em Castro-
mil, tiveram pelo menos os seguintes filhos:
* José, que nasceu a 01/02/1749, no lugar d´Além 
de Castromil, batizado no mesmo dia na igreja 
paroquial, tendo por padrinhos Manuel José (da 
Ponte) e Maria Antónia (de Sub Estrada), ambos 
da aldeia de Castromil.
* Custódia da Rocha, que nasceu a 20/05/1751, 
no lugar d´Além de Castromil, batizada a 
23/05/1751, na igreja paroquial, tendo por pa-
drinhos Manuel de Oliveira (do lugar de Legrete 
de Recarei) e Luzia Antónia (mulher de Vicente 
João, do lugar de Recarei); faleceu no estado de 
viúva. Casou a 11/08/1773, na igreja paroquial 
da Sobreira, com António Rodrigues, filho de Ma-
nuel Rodrigues e de sua mulher, Teresa Pereira, 
possuidores do prazo do Casal do Pereiro, em 
Casconha. (C.G.)

(continua)

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

Casal de Quebradas d´Além - II 
(aldeia de Castromil)  (continuação da edição anterior)

Atual Casa do Casal do Pereiro, aldeia de Casconha.
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A 
nova Lei n.º 8/2022, de 10 de Janeiro de 
2022,  que entrou em vigor em 10 de 
Abril, traz várias novidades importantes, 

já há muito desejadas, pois a legislação nesta ma-
téria encontrava-se desactualizada, e tornava-
-se importante uma nova visão do legislador, 
dado que há cada vez mais empresas nesta área 
de condominios, e os assuntos estão cada vez 
mais complexos, e a ausência de regulamenta-
ção, originava por vezes más práticas, graças a 

essa ausência dessa regulamentação. Uma das 
medidas de maior impacto, é a que impõe a apre-
sentação de uma declaração dos encargos do 
condomínio e das dividas que possa ter, no acto 
da escritura ou da celebração do documento par-
ticular autenticado - artigo 1424.º -A do Código 
C i v i l  “ R e s p o n s a b i l i d a d e  p o r  e n c a r g o s  d o 
condomínio”.
Se é proprietário de uma fracção autónoma e 
pretende vender, doar ou de qualquer outra for-
ma, alienar a sua fracção, então terá de requerer 
ao Administrador do Condominio a emissão de 
uma “Declaração” na qual conste o montante de 
todos s encargos de condomínio em vigor, espe-
cificando, a sua natureza, os respectivos mon-
tantes, e os prazos de pagamento.
Além destes elementos, a “Declaração” deve 
conter (caso existam) as dívidas existentes rela-
tivas à fracção autónoma, especificando, a res-

pectiva natureza, os montantes, e as datas de 
constituição e vencimento. A “Declaração” deve-
rá ser emitida pelo Administrador no prazo de 10 
dias a contar do pedido do proprietário da frac-
ção, sendo a sua apresentação obrigatória. 
No entanto, caso o adquirente prescinda da 
apresentação da “Declaração” passa a ser o res-
ponsável por qualquer dívida do vendedor ao 
Condominio.
Com esta medida os compradores vão ter um 
maior conhecimento sobre a realidade dos encar-
gos do condomínio, o que não era habitual, haven-
do a partir de agora, uma maior transparência so-
bre a situação da fracção perante o Condominio. 
Há muitos anos que esta “Declaração” de dívida 
é um documento instrutório para alienação da 
fracção, em outros países estrangeiros, e feliz-
mente que agora no nosso país se deu este passo 
tão importante na lei.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

A Nova Lei do Condomínio

A selecção portuguesa de futebol não conseguiu 
garantir a presença no Mundial de futebol, a reali-
zar em Novembro no Catar, através da fase de gru-
pos, tendo sido derrotada na última jornada pela 
Sérvia e atirada para o play-off. No play-off seria 
necessário vencer 2 adversários para carimbar es-
sa passagem. O sorteio ditou que seria a Turquia o 
primeiro adversário e o vencedor de outro play-off 
entre Macedónia do Norte e Itália. Tudo apontava 
para um Portugal-Itália e só uma ia ao Mundial.
Portugal faz o seu trabalho, felizmente. Venceu de 
forma convincente a Turquia, pese embora, depois 
de estar a vencer por dois, e de ter permitido a re-
dução, ter cometido um penálti que os turcos des-
perdiçaram. No estádio do Dragão, os portugueses 
vibraram e marcaram encontro para cinco dias de-
pois, no mesmo local, com... a Macedónia do Norte. 
Sim, a surpresa veio daí, com os italianos derrota-
dos em casa, perto do final do jogo. 

A nossa equipa voltou a fazer uma exibição convin-
cente e venceu os macedónios por 2-0. Portugal 
marcará assim presença no Mundial, nesta edição 
a realizar-se em datas diferentes, devido às eleva-
das temperaturas que se fazem sentir no Catar.
Nestes dois jogos realizados, Portugal jogou em 4-3-
3 e os meus destaques vão para a titularidade do 
guarda-redes do FC Porto Diogo Costa em detrimen-
to de Rui Patrício, por opção, de Danilo como central, 
de João Moutinho como 6 e de Otávio como extremo. 
Ronaldo e Diogo Jota completaram o trio de ataque e 
Bruno Fernandes e Bernardo Silva o meio-campo. Na 
defesa, Dalot, Fonte e Guerreiro fizeram o primeiro 
jogo, Cancelo, Pepe e Nuno Mendes o segundo.
Eu destacaria os 2 jogos de Danilo e Moutinho; e 
também gostei muito de Otávio e de Pepe com a 
Macedónia.
Entretanto, foi realizado o sorteio para o torneio. 
Portugal jogará com Uruguai, Coreia do Sul (de 

Paulo Bento) e Gana. Passam os 2 primeiros de ca-
da grupo aos oitavos-de-final.
Portugal tem tudo para fazer um bom campeonato 
mas, na minha opinião, o grupo não é assim tão fá-
cil. Será muito equilibrado.
Caso não haja lesões, o grupo de 26 convocados 
deve andar à volta disto: Rui Patrício, Diogo Costa, 
Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Fonte, Danilo, Guerrei-
ro, Nuno Mendes, João Moutinho, William, Bruno 
Fernandes, Bernardo Silva, Matheus Nunes, 
Rúben Neves, Otávio, João Félix, André Silva, Ro-
naldo, Diogo Jota, Rafael Leão. As últimas 5 vagas 
poderão andar entre: José Sá, Anthony Lopes, Nel-
son Semedo, Cedric, Dalot, Gonçalo Inácio, Tiago 
Djaló, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Vitinha e 
Palhinha.

SOBRE FUTEBOL

Portugal garante presença no Mundial do Catar

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto
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EXTRATO 
PARA PUBLICAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação que, neste Car-

tório, em 07 de abril de 2022, exarada de fls. 116 a fls. 118, do livro de 

notas para Escrituras Diversas n.º 204-A, foi lavrado uma escritura de 

Justificação para reatamento do trato sucessivo, na qual foram justi-

ficantes:  

ANTÓNIO MANUEL MOREIRA DE BARROS, CF 132 727 803 e mu-

lher MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA, CF 193 343 223 casados sob o 

regime da comunhão de adquiridos, naturais ele da freguesia de Vile-

la, concelho de Paredes, onde residem na Avenida do Mosteiro, nº 

177 e ela da freguesia de Luzim, concelho de Penafiel, titulares dos 

cartões de cidadão da República Portuguesa com os números 

06983488 1 ZX8 e 08181700 2ZX7, válidos até 07/10/2029 e 

10/09/2030. 

---- Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam o seguinte:  

---- Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, 

do prédio urbano composto por casa de um piso, com quintal com a 

área coberta de cinquenta e quatro metros quadrados e a área des-

coberta de cento e dez metros quadrados, sito no lugar de São Marti-

nho, na freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, descrito na 

Conservatória de Registo Predial de Paredes sob o número quatro 

mil, setecentos e cinquenta e um, da freguesia de Rebordosa, inscrito 

na respetiva matriz sob o artigo 362, com o valor patrimonial de 

€14.585,55. 

 Que o referido prédio se encontra registado pela inscrição 

AP. 3 de 1957/04/26 a favor de Deolinda de Sousa, viúva, residente 

no lugar de São Martinho, na freguesia de Rebordosa, concelho de 

Paredes. 

---- Que os primeiros outorgantes acima identificados pretendem 

efetuar o registo de aquisição a seu favor, mas não dispõem de todos 

os títulos formais para a dedução do trato sucessivo a partir daquela 

titular inscrita. 

---- Que, todavia, o referido prédio lhes pertence pois foi por eles ad-

quirido, no mês de junho de mil, novecentos e setenta e nove, em dia 

que não conseguem precisar, à titular inscrita, Deolinda de Sousa, por 

escritura pública de compra e venda outorgada num cartório notarial 

na Cidade do Porto, sendo que à data já eram casados um com outro 

e no indicado regime de bens. 

---- Que não obstante as buscas efetuadas junto dos cartórios portu-

gueses não lograram obter a referida escritura pública, já que a mes-

ma não consta das fichas de arquivo respetivo, possivelmente por 

lapso na menção nas fichas ou por extravio das fichas em causa. 

 Que fizeram várias diligências sem ter obtido qualquer re-

sultado positivo.  

----No entanto e para que o possam registar a seu favor na Conserva-

tória, teriam de obter o título em falta e para suprir a sua falta justifi-

cam o referido imóvel, prestando estas declarações para efeitos de 

reatamento do trato sucessivo a partir da titular inscrita, por forma a 

validamente poderem promover o registo do acima identificado pré-

dio urbano a seu favor na Conservatória do Registo Predial.

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação que, neste Cartório Notarial, no dia 06 de abril de 2022, 
exarada de fls. 107 a fls. 113, do livro de notas para Escrituras Diversas nº 204-A, foi lavrada uma escritura de 
Justificação Notarial, para Reatamento de Trato Sucessivo, na qual foram justificantes:
Vitorino da Mota Ferreira, CF 226 834 859, residente na Rua Circular do Padrão, nº 61, Baltar, Paredes;
----b) Sandrina da Mota Ferreira, CF 226 106 047, divorciada, residente em 7 Avenue de Poissy, 78260 
Achères, França;------------------------------------------------------
 na qualidade de únicos herdeiros da herança ilíquida e indivisa aberta por óbito de VITORINO DA ROCHA 
FERREIRA e mulher, MARIA LUÍSA DA MOTA PEREIRA; 
---- Mais certifico que nessa escritura, foi declarado que:  
---- A herança de VITORINO DA ROCHA FERREIRA e mulher, MARIA LUÍSA DA MOTA PEREIRA é dona e 
legítima proprietária do direito a doze horas de água, de quinze em quinze dias, desde domingo ao sol posto 
até segunda-feira ao nascer do sol, durante todo ano, da mina da Estrada, existente no prédio descrito sob o 
número trinta e quatro mil duzentos e um (34.201), a folhas dezoito do Livro B-oitenta e oito e que se encon-
tra registado nos seguintes bens imóveis, ambos sitos na freguesia de Baltar, concelho de Paredes. 
----VERBA UM: Prédio urbano, composto por casa de rés do chão e andar, com logradouro, sito na Rua Circu-
lar do Padrão, nº 61, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, sob o número setecentos e 
dezassete, de Baltar, inscrito na matriz sob o artigo 947. 
 VERBA DOIS: Prédio urbano, composto por uma parcela de terreno já demarcada, sito na Rua 
Circular do Padrão, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o número dois mil, cento e 
oitenta e dois da freguesia de Baltar, inscrito na matriz sob o artigo 2246 (sendo anteriormente provisório P 
2246). 
 Que os referidos imóveis se encontram registados pela inscrição AP. 970 de 2015/10/05, em co-
mum e sem determinação de parte ou direito, a favor dos aqui primeiros outorgantes das alíneas a) e b), Vito-
rino da Mota Ferreira e Sandrina da Mota Ferreira e ainda a favor de Elisabete da Mota Ferreira, solteira, 
maior. 
 Que o referido direito a doze horas de água, que incide sobre os supra identificados imóveis, se 
encontra registado, a favor de Belmiro de Almeida Carvalho, pela inscrição AP. 3 de 1958/11/08. ---- 
Que pretendem efetuar o registo de aquisição a seu favor, mas que não dispõem de todos os títulos formais 
para a dedução do trato sucessivo a partir daquele titular inscrito.  
---- Que, todavia, o referido direto a doze horas de água de quinze em quinze dias, desde domingo ao sol-posto 
até segunda-feira ao nascer do sol, durante todo ano da mina da Estrada existente no prédio descrito sob o 
número 34.201, a folhas 18 do Livro B-88 e que se encontra registado, nos prédios acima identificados sob 
as verbas um e dois, lhes pertence pois: 
---- a) O mesmo veio à sua posse por fazer parte da herança ilíquida e indivisa aberta por óbito dos seus pais, 
os já mencionados Vitorino da Rocha Ferreira e mulher, Maria Luísa da Mota Pereira, da qual aqui primeiros 
outorgantes são agora os únicos titulares, em conformidade com as escrituras públicas de habilitação de 
herdeiros e a cessão de quinhões hereditários atrás identificadas.  
Que têm conhecimento de que o identificado direto a doze horas de água veio à posse dos autores da heran-
ça, os referidos Vitorino da Rocha Ferreira e mulher, Maria Luísa da Mota Pereira, por volta do ano de mil 
novecentos e setenta e quatro, em  data que não podem precisar, por compra feita ao titular inscrito, Belmiro 
de Almeida Carvalho e mulher, residentes que foram no Lugar do Espinheiro, na freguesia de Baltar, concelho 
de Paredes, titulada por escritura pública de compra e venda, num cartório notarial.
---- Que não obstante as buscas efetuadas junto dos cartórios portugueses não lograram obter a referida 
escritura pública em nenhum deles, já que a mesma não constava das fichas de arquivo respetivo, possivel-
mente por lapso na menção da dita escritura nas fichas ou por extravio das fichas em causa. 
 Que fizeram várias diligências sem ter obtido qualquer resultado positivo. 
 Que ignoram quem são todos os herdeiros do titular inscrito, já que têm conhecimento de que este 
faleceu, bem como qual o paradeiro dos mesmos. 
---- Que, em consequência das acima referidas transmissões por compra e sucessão, são os justificantes, os 
aqui primeiros outorgantes, donos e legítimos possuidores, em comum e sem determinação de parte ou di-
reito, do referido direito a doze horas de água de quinze em quinze dias, desde domingo ao sol-posto até se-
gunda-feira ao nascer do sol, durante todo ano da mina da Estrada existente no prédio descrito sob o número 
34.201, a folhas 18 do Livro B-88 e que se encontra registado, nos prédios acima identificados sob as verbas 
um e dois.  
 No entanto, e para que o possam registar a seu favor na Conservatória, têm de obter os títulos intermédios 
em falta. 
  Que, para suprir a falta de título, justificam o referido direto a doze horas de água de quinze em quinze dias, 
que se encontra registado, nos bens imóveis, supra identificados sob as verbas um e dois, prestando estas 
declarações para efeitos de reatamento do trato sucessivo por forma a validamente poderem promover o 
registo a seu favor na Conservatória do Registo Predial.

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)
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Dia 1 de abril, como todos sabem, é 
conhecido pelo dia das mentiras! O 
jornal O Progresso de Paredes que 
saiu na sua última edição precisa-
mente nesse dia foi assim “forçado” 

a pregar uma pequena “mentira” 
aos seus leitores, mantendo assim 
a tradição. O Presidente da Repú-
blica Marcelo Rebelo de Sousa pelo 
menos para já não vem a Paredes 

no dia 25 de abril! Foi a nossa equi-
pa que publicou a "notícia" brincan-
do ao dia das mentiras... Não po-
dendo deixar de dizer que era bom 
que fosse verdade.

Dia das mentiras:  
Marcelo Rebelo de Sousa não vem a Paredes

NUNO M. SILVA  | texto

S
egundo a ACIP deu a 
conhecer, através de 
c o m u n i c a d o  d e  i m -

prensa, a autarquia não respon-
deu aos pedidos em tempo útil 
pelo que a candidatura caiu por 
terra. Cecília Mendes, presiden-
te da associação refere a sua “in-
satisfação” recordando que “no 
dia 8 de março, em reunião com 
o vereador das Atividades Eco-
nómicas, Elias Barros, foi entre-
gue um requerimento da ACIP 
Paredes em mão (e em 11 de 
Março por email), com alguns 
pedidos de apoio ao município, 
incluindo a formalização do con-
vite para a autarquia participar 
em consórcio connosco no pro-
jeto Bairros Digitais, no âmbito 

do PRR. Mas até à data não obti-
vemos qualquer resposta por 
parte da autarquia sobre este 
assunto o que nos impede de 
avançar com a candidatura, per-
dendo-se  uma oportunidade 
única para o concelho de Pare-
des, à semelhança do que está a 
acontecer em vários concelhos 
vizinhos, e que permitiria imple-
mentar e fomentar a nova marca 
nacional do concelho, Compre 
em Paredes”.

Este programa, no âmbito do 
PRR, possibilita a execução de 
mais do que uma candidatura, 
em territórios distintos, num 
mesmo concelho, mas tem como 
fator crítico de aprovação o 
consórcio com o município. Ce-
cília Mendes refere que “ainda 
que haja outras candidaturas 
em curso neste momento (cuja 

evidência não foi possível verifi-
car)  não se encontra motivo 
imediato para não haver mais 
uma, pelo que se perdeu uma 
boa oportunidade em Paredes 
para evoluir o comércio local, 
num concurso a fundo perdido e 
altamente promissor para o te-
cido económico do concelho”.

A ACIP, segundo a sua presi-
dente continua “disponível para 
abraçar oportunidades futuras, 
aguardando melhor resposta do 
município, considerando o inte-
resse público destas ações. To-
dos temos por certo que o me-
lhor interesse de Paredes é a 
evolução, e o sucesso dessa evo-
lução depende intrinsecamente 
da cooperação entre atores pú-
blicos, privados e sociais! Va-
mos por isso estar disponíveis 
caso a oportunidade surja!”

Candidatura da ACIP aos 
Bairros Digitais cai por falta de 
resposta da Câmara Municipal
CANDIDATURA. A ACIP (Associação do Comércio e Indústria de Paredes) 
tinha a intenção de se candidatar aos Fundos Comunitários através dos 
apelidados Bairros Digitais, mas para que tal fosse aprovado necessitaria 
de uma participação conjunta com a Câmara Municipal de Paredes.

As nossas Paróquias do Divino Salvador de Castelões de 
Cepeda e de Santa Maria Madalena propuseram-se a fazer 
um Caminho longo e sempre a subir. De degrau em degrau 
quisemos deixar bem marcadas as nossas ‘pegadas’ (PER-
SISTIR, ATENÇÃO, SALVAÇÃO, CARIDADE, ORAÇÃO E 
ALEGRIA). Fizemos tudo para que cada passo fosse seguro 
e para que as marcas que deixamos para trás se demorem a 
apagar. 
Foi uma Quaresma (40 dias de preparação) que envolveu 
tudo e todos: fora da Igreja para a toda comunidade, crente 
e não crentes, que ao passar na rua desviam o olhar atraí-
dos pelas ‘pegadas’ que se encaminham para a porta…; den-
tro da Igreja para a comunidade dos crentes que todos os 
sábados ou domingos cumprem o preceito dominical; e na 
catequese onde todas as crianças, adolescentes e jovens 
foram desafiados a construírem os seus próprios degraus e 
a participar numa dinâmica própria deste tempo [1ª Sema-
na: Em Família reza a oração do Pai-Nosso / 2ª Semana: 
Ajuda alguém que esteja próximo de ti (fazendo uma visita, 
conversando, enviando uma sms, dá um abraço mesmo que 
seja virtual…) / 3ª Semana: Sozinho no teu quarto pede per-
dão a Deus por coisas que tenhas feito e te tenhas arrepen-
dido. / 4ª Semana: Partilha alguma coisa com alguém que 
esteja mais afastado de ti. / 5ª Semana: Faz uma oração de 
agradecimento e rezo-a todos os dias desta semana. / 6ª 
Semana: Escreve uma mensagem para a Madrinha/Padri-
nho e coloca no ramo que lhe vais oferecer.]
Agora, podemos celebrar a Páscoa. Estamos preparados. 
Estamos bem preparados para vivermos o Tríduo Pascal 
que terminará com o COMPASSO nas ruas e nas nossas 
casas a anunciar a alegria da Ressurreição. 
A liturgia desta grande Semana há-de mostrar-nos, como 
nos diz o Catecismo da Igreja Católica, que a ‘Páscoa não é 
simplesmente uma festa entre outras; é  a “festa das festas”, 
é a “solenidade das solenidades”…
Uma santa e feliz Páscoa! Porque Jesus ressuscitou! Ale-
luia! Aleluia!

Caros paroquianos, seguindo as orientações da Confe-
rência Episcopal Portuguesa para o Culto e Atividades Pas-
torais e respeitando sempre todas as indicações de segu-
rança que porventura ainda estejam em vigor, este ano va-
mos poder retomar a Visita Pascal exactamente como era 
costume na nossa Paróquia antes da pandemia.

A única alteração será no gesto de “BEIJAR A CRUZ” que 
será substituído por uma pequena “INCLINAÇÃO” ou “GE-
NUFLEXÃO” em sinal de respeito e adoração…

Receber a COMPASSO na nossa casa é um sinal de ver-
dadeira fé em Jesus Cristo Ressuscitado. É o culminar do 
TRÍDUO PASCAL para o qual vos convido a viver e a cele-
brar na nossa Igreja.

QUINTA-FEIRA SANTA
Celebração da Ceia do Senhor – 21h30

SEXTA-FEIRA SANTA
Narração  da Paixão e Adoração à Cruz – 21h30

SÁBADO SANTO 
Vigília Pascal – 21h30

Páscoa 2022

O vosso Pároco 
Pe. Rafael 

A paredense Ana Raquel Coelho, 
deputada municipal da bancada 
do CDS-PP  foi eleita para a Co-
missão Política Nacional do par-
tido. A delegação do CDS-PP 
Paredes que participou no 29.º 
Congresso do partido foi com-
posta por 11 elementos. Recor-
de-se que da reunião do CDS, 
realizada em Guimarães, saiu 
eleito o novo líder Nuno Melo. 
Com a eleição de Ana Raquel 
Coelho, “o CDS-PP Paredes pre-
tende dar voz a assuntos locais 

num panorama nacional, defen-
dendo bandeiras como a susten-
tabilidade ambiental da região, a 
crise económica das indústrias 

locais, entre outras”, refere o 
CDS-PP Paredes em nota envia-
da à Comunicação Social. Nuno 
Melo, que passa agora a presidir 
à Comissão Executiva, conta 
com os vice-presidentes Telmo 
Correia, Álvaro Castello-Branco, 
Ana Clara Birrento, Diogo Mou-
ra, João Varandas Fernandes, 
Maria Luísa Aldim e Paulo Nún-
cio. Como secretário-geral foi 
escolhido Pedro Morais Soares e 
a coordenação autárquica ficou 
a cargo de Mário Araújo e Silva.

Paredense Ana Raquel Coelho 
eleita para a Comissão Política do CDS-PP
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O Parque da Cidade de Pa-
redes foi palco, no passado 
dia 2 de abril da eliminató-
ria regional do Porto do 
Tecoree 2022, atividade 
escutista que contou com a 
participação de 15 agrupa-
mentos de escuteiros da 
região Norte e cerca de 
300 participantes. A prova 
consiste num campeonato 
de técnica escutista, dirigi-
da ao escalão dos pionei-
ros, elementos dos 14 aos 
18 anos, para promover o 
desenvolvimento de capa-
cidades como construções 

e orientação. Os Agrupa-
mentos de Escuteiros de 
Rossas, Mafamude, São 
Pedro de Castelões, Bon-
fim e Santo Ovídio foram 
os grandes vencedores da 
competição e vão disputar, 
em setembro, a eliminató-
ria nacional no CNAE em 
Idanha-a-Nova, Castelo 
Branco.  Na iniciativa, esti-
veram representados dois 
agrupamentos do conce-
lho de Paredes: o Agrupa-
mento de Escuteiros de 
Vilela e o Agrupamento de 
Escuteiros de Gandra.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, e a presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Rebordosa, Salomé San-
tos, acompanhada pelo seu 
executivo, assistiram, no 
passado dia 3 de abril, à ce-
rimónia das promessas dos 
escuteiros do Agrupamento 
1030 de Rebordosa, na Igre-
ja Nova. Na sessão solene, 

inserida na missa conduzida 
pelo pároco local, Ilídio San-
tos, foram entregues os len-
ços de cada escalão a oito 
elementos dos Lobitos, sete 
dos Exploradores, um do 
grupo dos Pioneiros e qua-
tro dos Caminheiros. O 
Agrupamento de Rebordo-
sa é composto por 56 escu-
teiros e liderado pelo Chefe 
Gabriel Moreira.

Paredes recebeu atividade 
escutista Tecoree

Cerimónia das promessas 
dos escuteiros de Rebordosa

NUNO M. SILVA  | texto

O 
Município de Pa-
redes, em parce-
ria com o Agru-

pamento de Escolas de Pare-
des, assinalou no passado dia 
8, o encerramento da Sema-
na da Interculturalidade, 
com a comemoração do Dia 
Internacional dos Ciganos, 
na Escola Básica e Secundá-
ria de Paredes, sede do Agru-
pamento. Os vereadores 
Beatriz Meireles e Paulo Sil-
va acompanharam a ação.

A comemoração ficou 
marcada pela demonstração 
de danças ciganas e por um 
almoço confecionado pelos 
alunos do Curso de Cozinha, 
entre eles alunos da comuni-
dade cigana, que prepara-
ram uma ementa típica da 
sua cultura.

Note-se que, durante a 
semana, a escola também 
festejou a Semana da Inter-
culturalidade, proporcio-
n a n d o  a o s  s e u s  a l u n o s 
ementas associadas à cultu-
ra do país assinalado em ca-
da um dos dias, tendo em 
conta a sua representativi-
dade no nosso concelho. O 
mesmo aconteceu em vá-

rios restaurantes que, de 2 
a 8 de abril, contemplaram 
nas suas ementas pratos in-
terculturais alusivos aos 
diferentes dias e culturas 
assinaladas,  designada-
mente Dia do Brasil, Dia da 
Ucrânia, Dia a França, Dia 
da Itália, Dia de Portugal e 
da Etnia Cigana, assinalado 

a 8 de abril, Dia Internacio-
nal dos Ciganos.

Restaurantes 
confecionaram pratos 
alusivos a diferentes 
culturas
Esta iniciativa da Semana 

da Interculturalidade foi in-
serida no programa nacional 

da EAPN Portugal e promo-
vida pelo Projeto (Pa)redes 
de Inclusão, em parceria com 
a Santa Casa da Misericórdia 
de Paredes, e com o cofinan-
ciamento do Programa Ope-
racional Inclusão Social e 
Emprego (POISE).

Mais de dez restaurantes 
do concelho confecionaram 
pratos alusivos aos dias do 
Brasil, da Ucrânia, da França, 
da Itália e de Portugal e da 
Etnia Cigana.

O objetivo foi sensibili-
zar a comunidade para a 
promoção de uma socieda-
de intercultural, com res-
peito pelos valores da soli-
dariedade, da igualdade, do 
respeito pela diferença e 
pela diversidade. 

Esta iniciativa contou 
com a adesão do Restauran-
te a Tasca do S'Zé, da Chur-
rasqueira do Vasco, do Res-
taurante Cuba, do Restau-
rante Conversas e Travessas, 
do Restaurante Imperium - 
My Snack-bar II, da Tasqui-
nha Desgustar e Gostar, do 
Restaurante Ténis e Avental, 
do Restaurante Oak - Mer-
cearia Vinhos e Comida, do 
Restaurante Os Frades, do 
Restaurante Temos Pena e 
do Restaurante Z'é d'Adélia.

Semana da interculturalidade 
integrou dia internacional 
dos ciganos
INTERCULTURALIDADE. Inserir e integrar é cada vez mais uma realidade no concelho 
de Paredes. Na semana da Interculturalidade foi assinalado, igualmente, o Dia 
Internacional dos Ciganos. Várias ações foram realizadas entre os dias 2 e 8 de abril.
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O Município de Paredes 
vai promover a Feira da 
Saúde Jovem de 21 a 23 de 
abril, no Pavilhão Multiu-
sos de Paredes.
O certame, que contará 
com cerca de 30 exposito-
res, pretende que a comu-
nidade escolar do conce-
lho, bem como a população 
paredense, tenham acesso 
à informação acerca da 
prevenção, rastreios e 
diagnósticos da saúde e 
bem-estar. Pretende-se 
igualmente alertar para os 
comportamentos e estilos 
de vida mais saudáveis e 
estimular para a prática de 
atividades físicas e lúdicas 
diversas.
Estão previstos vários ras-
treios ao longo dos três 
dias como glicemia, visuais 
e auditivos, DST, tensão ar-
terial, entre outros. Desta-

que para a campanha de 
Recolha de Sangue a reali-
zar no dia 21 de abril. 
A iniciativa contará ainda 
com várias ações de sensi-
bilização para a violência 
no namoro, ciberbullying, 
género e não discrimina-
ção, dependências e com-
portamentos de risco, pri-
meiros socorros e suporte 
básico de vida, e volunta-
riado jovem na área da saú-
de. Os visitantes poderão 
ainda assistir a um show-
cooking de comida saudá-
vel realizado pelos alunos 
das turmas do Curso Pro-
fissional de Cozinha e Pas-
telaria da Escola Básica e 
Secundária de Paredes.
A Feira estará aberta ao 
público em geral, sendo 
que nos dias 21 e 22 de 
abril será mais direcionada 
às escolas.

A Câmara Municipal de Pa-
redes deu início no passa-
do dia 4 de abril aos traba-
lhos de limpeza de terre-
nos, em Aguiar de Sousa, 
uma das freguesias defini-
das pelo Plano Municipal 
de Defesa da Floresta Con-
tra Incêndios como das 
mais sensíveis.
O vereador da Proteção 
Civil, Francisco Leal, e a re-
presentante da Associação 
Florestal do Vale do Sousa, 
Sandra Pinto, acompanha-
ram a ação. 
Estão, ainda, previstas in-

tervenções da competên-
cia da autarquia nas fre-
guesias de Recarei, Sobrei-
r a ,  B a l t a r,  Va n d o m a , 
Paredes,  Duas Igrejas, 
Gandra, Rebordosa, Lor-
delo e Astromil.
O Município “alerta que o 
prazo para a limpeza dos 
terrenos termina no dia 30 
de abril. Em caso de incum-
primento, as coimas a apli-
car variam entre 140€ e os 
5000€ para pessoa singu-
l a r  e  e n t r e  1 5 0 0 €  e 
6 0 . 0 0 0 €  p a r a  p e s s o a 
coletiva”.

Paredes vai ter  
Feira da Saúde Jovem

Município de Paredes  
iniciou limpeza de terrenos

NUNO M. SILVA  | texto

A 
Câmara Municipal 
de Paredes acei-
tou da tutela a 

transferência para os municí-
pios de competências na área 
da Educação, medida que en-
trou em vigor a 1 de abril.

Neste âmbito, o presiden-
te do Município de Paredes, 
Alexandre Almeida, assinalou 
esta transferência e assinou 
contratos de delegação de al-
gumas dessas competências 
da Câmara Municipal para os 
Diretores dos agrupamentos 
escolares.

Esta é uma política de pro-
ximidade que permite, na sua 
generalidade, uma melhor efi-
ciência e qualidade na gestão 
dos problemas. Segundo o 
autarca “esta delegação de 
competências vai permitir 
ainda uma maior proximidade 
com a resolução dos proble-
mas das nossas EBS e, portan-
to, se já tínhamos um bom re-
lacionamento com os direto-
res dos agrupamentos e se já 
tentávamos com eles resolver 
alguns problemas agora te-

mos mesmo a competência 
para os resolver. Vamos estar 
mais atentos aos problemas e 
conseguir ajudar melhor os 
diretores a terem as escolas 
sempre em boas condições”.

Alexandre Almeida refor-
ça que a Câmara de Paredes 
aceitou as competências da 
Educação “porque entende-
mos que era importante para 
o concelho, se bem que reco-
nhecemos que, no primeiro 
ano, podemos ter um défice 
de pelo menos 300 mil euros. 
Sobretudo ao nível da alimen-
tação, os cálculos dos valores 
que nos vão transferir para 
pagamento da alimentação 
das crianças foram valores de 

2018 e todos nós sabemos 
que mesmo sem o fator dos 
produtos alimentares esta-
rem a subir, devido à guerra, já 
de 2018 para 2022 havia aqui 
um diferencial, mas como te-
mos uma comissão de acom-
panhamento criada, ao con-
trário daquilo que existe na 
saúde que não tem estas co-
missões de acompanhamen-
to, cujo objetivo é ver o que 
está a acontecer e se a delega-
ção de competências foi bem 
feita ou não, nós vamos fazer 
ver esse déficit que vamos ter 
e esperamos que nos próxi-
mos anos seja reposto”.

No processo de delegação 
de competências os assisten-

tes operacionais que traba-
lham nas escolas passam a ser 
funcionários da Câmara Mu-
nicipal. “Passa para nós a res-
ponsabilidade dos assistentes 
operacionais e a manutenção 
das escolas e tudo o que é con-
tratos de alimentação, trans-
porte, pagamentos de eletrici-
dade, tudo o que é a parte 
operacional da escola e os as-
sistentes técnicos também da 
escola”, referiu Alexandre 
Almeida.

Os contratos de delegação 
de competências abrangem 
os apoios e complementos 
educativos, o funcionamento 
dos edifícios escolares – en-
cargos com as instalações de 
eletricidade, combustíveis, 
comunicações de avenças 
CTT, material de limpeza, hi-
giene e material de escritório 
e a conservação/manutenção 
das instalações.

Os contratos foram assina-
dos com os Agrupamentos de 
Escolas de Cristelo; Escolas 
Daniel Faria, Baltar; Escolas 
de Lordelo; Escolas de Pare-
des; Escolas de Sobreira; Es-
colas de Vilela e com a Escola 
Secundária de Paredes.

Câmara de Paredes assume 
competências na educação
EDUCAÇÃO. As autarquias passaram a receber mais responsabilidades no ensino 
através da delegação de competências do Estado e no caso de Paredes, a Câmara 
Municipal assinou protocolos com as escolas de forma a delegar nas mesmas algumas 
dessas competências. Refira-se que Alexandre Almeida alertou para um possível défi-
ce de 300 mil euros.

As estudantes Luana Ferrei-
ra, da freguesia de Nevogilde, 
Lousada e Mafalda Ferraz, da 
freguesia de Vilela, Paredes, 
alunas do 8ºA da Escola Bási-
ca e Secundária Lousada 
Oeste, e sob a orientação da 
Professora de Ciências Natu-
rais, Ana Cristina Ferreira, 
venceram o segundo prémio 
da segunda Edição do Con-
curso Nacional de Curtas-
-Metragens - “Espécies Exóti-
cas Invasoras de Água Doce e 
Sistema Estuarinos: Sensibili-
zação e Prevenção”, promovi-
da pela Associação Portugue-
sa de Educação Ambiental – 

ASPEA, e a Coordenação do 
Projeto LIFE INVASAQUA 
(Portugal). Também os alunos 
Diogo Sousa e Maria Leonor 
Morais, da mesma turma, 

venceram o 3º prémio das 
curtas-metragens, cujo pré-
mio consiste em material di-
dático para a escola. 
A atribuição do 2º prémio 

consistia que as alunas pre-
miadas, no passado dia 8 de 
abril, fossem convidadas a 
apresentar a sua curta-me-
tragem com o título: “Jornal 
de Notícias – Estamos a ser 
Invadidos!”, nas XXVIII Jor-
nadas Pedagógicas de Educa-
ção Ambiental: Educação 
Ambiental e Cultura Demo-
crática, que decorreu em Al-
mada nos dias 8 a 10 de abril. 
A curta-metragem das alu-
nas, alerta para a importância 
de combater as espécies in-
vasoras introduzidas num lo-
cal ou área e que não existem 
naturalmente. 

2º Prémio de Curtas Metragens veio para a região
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O 
Município de Pa-
redes promove a 
atividade física, 

junto da população local, 
através de oito programas 
ativos que envolvem cerca 
de 700 participantes no pro-
jeto "Mais Vida Ativa", inicia-
tiva que se destina à popula-
ção com mais de 50 anos, 
com duas aulas semanais de 
exercício físico e uma aula 
semanal de boccia, em várias 
freguesias do Concelho.

"Com estas iniciativas, o 
Município pretende aumen-
tar o número de habitantes 
do concelho de Paredes a 
frequentar uma atividade fí-
sica regular semanal, dimi-
nuir o número de pessoas 
sedentárias e diminuir doen-
ças como a diabetes, por 
exemplo, e incentivar a po-
pulação a adotar um estilo de 
vida mais saudável e feliz", 
sublinha o presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida.

"O nosso objetivo é sem 
dúvida estimular os muníci-
pes para a prática de despor-
to e para o envelhecimento 
ativo e saudável", refere o 
autarca. Assim sendo, além 
do programa "Mais Vida Ati-
va", o Município dinamiza 
junto da comunidade pare-
dense mais quatro iniciati-
vas de atividade física o “Pa-
redes Ativo”, o “Viver Me-
lhor”, o “Treina Connosco” e o 

“Sou Livre de Ser Saudável”.
O “Paredes Ativo” desen-

volve atividade outdoor e 
indoor tendo como objetivo 
tornar a prática desportiva 
um hábito semanal, o “Viver 
Melhor” é um projeto de 
exercício físico para doentes 
e ex-doentes oncológicos, o 
“Treina Connosco” fomenta 
a prática de corrida ou cami-
nhada na primeira e terceira 
quarta-feira do mês, e o “Sou 

Livre de Ser Saudável” con-
siste na monitorização sobre 
a utilização da corrida ou ca-
minhada nos parques, trilhos 
e ruas. A autarquia dispõe 
ainda do Centro Municipal 
de Marcha e Corrida de Pa-
redes que disponibiliza aos 
munícipes e atletas acompa-
nhamento específico na área 
da corrida, com presença de 
técnicos especializados, de 
quatro Piscinas Municipais 

para a prática e ensino da na-
tação e Eco Caminhadas nos 
Parques de Lazer do conce-
lho. Todos estes programas 
são gratuitos à exceção da 
utilização das Piscinas Muni-
cipais, onde o custo é calcu-
lado de acordo com a idade e 
modalidade do visitante.

Muitas atividades 
no Dia Mundial 
da Atividade Física
No âmbito do Dia Mun-

dial da Atividade Física cele-
brado a 6 de abril, o Municí-
pio de Paredes dinamizou 
um conjunto de atividades 
no Pavilhão Multiusos de Pa-
redes e no Pavilhão Rota dos 
Móveis, em Lordelo. 

Destaque para o Tornei-
ro de Boccia do “Programa 
Mais Vida Ativa”, dividido 
em duas provas. De manhã, 
a competição juntou 101 
participantes das Juntas de 

Freguesia dos Concelhos 
de Paredes, Penafiel e Cas-
telo de Paiva. A prova con-
tou com a presença dos ve-
readores paredenses Rena-
to Almeida e Paulo Silva, da 
vereadora do Município de 
Castelo de Paiva, Liliana 
Vieira, do vereador do Mu-
nicípio de Penafiel, Pedro 
Cepeda, e do presidente da 
Junta de Freguesia de Pare-
des, Artur Silva. De tarde, a 
competição reuniu 130 
utentes das IPSS’S do con-
celho paredense. 

Após o Torneio de Boccia 
todos os participantes foram 
convidados a fazer um cor-
dão humano pela paz com os 
alunos da Escola EB 2/3 de 
Paredes, como forma de as-
sinalar o Dia Internacional 
do Desporto pela paz. 

Durante a tarde realiza-
ram-se aulas de atividade 
física do Programa “Mais 
Vida Ativa”, bem como os 
workshops “Eu Sou Des-
porto: +ativo +saudável 
+feliz” e “Eu Sou Desporto: 
+Envelhecimento ativo e 

saudável”.  Ao final do dia, a 
população teve a oportuni-
dade de participar na inicia-
tiva “Treina Connosco”, que 
tem como objetivo a pro-
moção da prática de corrida 
ou caminhada informal. O 
percurso de 10 quilóme-
tros teve início no Multiu-
sos de Paredes e passou 
pelo Parque da Cidade de 
Paredes. A ação foi acom-
panha pelo presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des, Alexandre Almeida. 

A celebração do Dia Mun-
dial da Atividade Física ter-
minou com duas aulas, Your-
fit Body e Yourfit Pulse, no 
Pavilhão Rota dos Móveis, 
em Lordelo.

Segundo as recomenda-
ções da Organização Mun-
dial de Saúde (Global Re-
commendations on Physical 
activity for Health), os Pro-
gramas de atividade física 
aconselham a 30 minutos 
diários de atividade física 
moderada ou intensa para os 
adultos e 60 minutos diários 
para crianças e jovens.

Município de Paredes promove atividade física
SAÚDE. Paredes assinalou o Dia Internacional da Atividade Física, no passado dia 6 de abril, data celebrada por mais de 120 paí-
ses, com o objetivo de difundir a prática desportiva e orientar a população para uma vida mais saudável.

PUB

No dia 2 de abril  de 2022 pelas 

19h30 perto das finanças da Cidade 

de Paredes, fugiu um papagaio do 

congo (cinza de rabo vermelho).

Apelo à ajuda de todos Cidadãos 

para que possa recuperar a ave.

Sendo uma espécie de ave muito 

dedicada a seu dono e  na posse de 

outra pessoa a sua felicidade não 

será a mesma, mesmo, em condi-

ções "ditas melhores".

Em caso de informações que possam levar ao paradeiro da ave contactar: 917072158
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Se gostou,
FALE DE NÓS!

Se não gostou,
FALE COMIGO!

910 769 061
Maria da Luz

NUNO M. SILVA  | texto

F
oi no dia 6 de abril, 
Dia Internacional 
da Atividade Física, 

no Pavilhão Multiusos de Pa-
redes, que decorreu a apre-
sentação do Projeto Piloto 
2.0 da Direção Geral da Saú-
de do programa de Promo-
ção da Atividade Física do 
ACES e da Consulta de Ativi-
dade Física. 

Esta ação do Serviço Na-
cional de Saúde contou com 
a adesão do ACES Tâmega II 
– Vale do Sousa Sul e desti-
na-se a todos os utentes com 
problemas mentais, nomea-
damente a depressão, e com 
diabetes. 

A iniciativa será imple-
mentada nos concelhos de 
Paredes, Penafiel e Castelo 
de Paiva. 

Em Paredes o programa 
da Consulta de Atividade Fí-
sica vai decorrer nas instala-
ções da Unidade de Saúde 
Familiar de Baltar, às terças e 
sextas-feiras da parte da 
tarde. 

Na apresentação oficial 
do projeto estiveram pre-
sentes os vereadores da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
Paulo Silva e Renato Almei-
da, o vereador da Câmara 
Municipal de Penafiel, Pedro 
Cepeda, a vereadora da Câ-
mara Municipal de Castelo 
de Paiva, Liliana Vieira, e o 
Diretor Executivo do ACES 
Tâmega II Vale do Sousa Sul, 
Fernando Malheiro. 

Para apresentar a equipa 
e o Projeto estiveram tam-
bém presentes, em repre-
sentação do ACES Tâmega II 
Vale do Sousa Sul, Alice Ri-
beiro e Ana Penas.

Segundo foi dado a co-
nhecer, até ao fim do mês, 
vão estar implementadas, 
em três unidades de saúde 
familiar dos concelhos de 
Castelo de Paiva, Paredes e 
Penafiel, consultas de ativi-
dade física, semanais e indi-
vidualizadas, destinadas a 
doentes com depressão e 
diabetes. Este é um projeto-
-piloto do Agrupamento de 
Centros de Saúde (ACES) 
Tâmega II Vale do Sousa Sul, 
resultante de uma candida-
tura a um programa da Dire-
ção Geral de Saúde, que con-
ta com a parceria dos três 
municípios envolvidos.

Expandir 
projeto piloto
I n i c i a l m e n t e  s e r ã o 

abrangidos os cerca de 30 
mil utentes das unidades de 
saúde familiar de Baltar, em 
Paredes, Penafidelis, em 
Penafiel, e Paiva Douro, em 
Castelo de Paiva, podendo 
haver referenciação de ou-
tras unidades de saúde, de 
acordo com a adesão regis-
tada. A meta é que, ao fim 
de um ano, o projeto expan-
da e chegue aos 174 mil 
utentes deste ACES.

"Na consulta semanal o 
médico, ao invés de receitar 
um medicamento ou fisiote-
rapia, pode referenciar para 
esta consulta. O utente será 
avaliado e será prescrito 
exercício físico. Cabe depois 
ao técnico de desporto da 
autarquia dizer que exercí-

cio há à disposição para re-
solver o problema daquele 
utente em concreto para que 
seja direcionado para os pro-
gramas existentes”, explicou 
Fernando Malheiro, diretor 
executivo do ACES Tâmega II 
Vale do Sousa Sul.

A ideia parte da premis-
sa de que dinheiro investi-
do em exercício f ísico é 
poupado na saúde e de que 
a atividade física ajuda a 
prevenir a doença e a esti-
mular a qualidade de vida.

Paredes é concelho 
amigo do desporto
Renato Almeida, verea-

dor do desporto da Câmara 
Municipal de Paredes deixou 
elogios ao projeto, mas re-
lembrou que “somos um con-
celho amigo do desporto e 
que fomentamos a prática 

desportiva. Temos vários 
projetos na área do desporto 
em que tentamos que todos 
possam ter à sua disposição a 
atividade física e isso é notó-
rio, bem como temos criado 
as condições físicas para que 
todos os paredenses possam 
praticar desporto”. Renato 
Almeida aproveitou ainda 
para “agradecer a toda a 
equipa que faz parte da área 
do desporto. Tenho um orgu-
lho imenso no trabalho de-
senvolvido por todos eles”.

Já Paulo Silva, vereador 
responsável pelo pelouro 
da Saúde, recordou que em 

Paredes “é feito um traba-
lho muito meritório nesta 
área tão sensível e não é 
apenas a parte física que 
está em causa, também a 
parte social e mental é ver-
dadeiramente importante. 
Muitas das vezes este con-
vívio, especialmente entre 
os mais idosos ajuda a dimi-
n u i r  a  d e p e n d ê n c i a  d e 
medicação”. 

Refira-se ainda que neste 
projeto piloto estarão envol-
vidos os técnicos do pelouro 
de desporto das Câmaras 
Municipais de Paredes, Pe-
nafiel e Castelo de Paiva.

Projeto Piloto 2.0 vai  
promover atividade física na saúde
SAÚDE. No Dia Internacional da Atividade Física, a autarquia de Paredes desenvolveu várias ações, desde logo, a apresentação 
do projeto piloto 2.0 da Direção Geral de Saúde do Programa de Promoção da Atividade Física do ACES e da Consulta de 
Atividade Física, do qual o Município faz parte. Este projeto, direcionado a todos os utentes com problemas mentais e com diabe-
tes, irá realizar consultas de promoção para a prática de Atividade Física na USF de Baltar.
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F
oram dois dias de 
festa em Paredes 
com o hóquei em 

patins a voltar a ter um pa-
pel de destaque no pavilhão 
multiusos do concelho que, 
desde a sua inauguração, 
t e m  r e c e b i d o  i n ú m e r o s 
e v e n t o s  d e  h ó q u e i  e 
patinagem.

Numa final a quatro o 
sorteio ditou um FC Porto-
-OC Barcelos e um SL Benfi-
c a - U D  O l i v e i r e n s e  n a s 
meias-finais.

No primeiro desafio o FC 
Porto garantiu um lugar na 
final da Taça de Portugal de 
hóquei em patins depois de 
vencer o Óquei de Barcelos 
nos penáltis por 5-4, após 
2-2 no tempo regulamentar 
e 3-3 no prolongamento.

O  Ó q u e i  d e  B a r c e l o s 
marcou por Alvarinho e Dá-
rio Gimenez, enquanto Car-
l o  D i  B e n e d e t t o  e  R a f a 
apontaram os tentos do FC 
Porto, com o jogo a seguir 
para prolongamento, fase 
em que acontecerem mais 
dois golos, por Miguel Ro-
cha para a equipa de Barce-
l o s  e  M e n a  p a r a  o s 
"dragões".

Nos penáltis, o FC Porto, 
recordista de troféus na Ta-
ça de Portugal, foi mais for-
te, com Gonçalo Alves em 
destaque, e garantiu um lu-
gar na final para defrontar o 
Benfica vencedor do jogo 
contra a Oliveirense.

Encarnados
embalados 
para o clássico
As “águias” bateram a Oli-

veirense, detentora do troféu, 
por 3-1. O Benfica marcou por 
intermédio de Lucas Ordoñez, 
por duas vezes, e Carlos Ni-
colía, enquanto o único golo da 
Oliveirense foi apontado por 
Lucas Martinez. Um golo ma-
drugador de Lucas Ordoñez, 
aos dois minutos, permitiu ao 
Benfica fazer uma partida 
tranquila e com pouca oposi-
ção por parte da formação de 
Oliveira de Azeméis.

Mesmo assim, e apesar das 
poucas oportunidades junto 
da baliza adversária, a Olivei-
rense conseguiu aumentar o 
ritmo e criar dinâmicas que 
obrigaram o Benfica a intensi-
ficar a organização no setor 
defensivo.

A vantagem dos ‘encarna-
dos’ manteve-se, mas depois 
do intervalo a Oliveirense en-
trou melhor no encontro e isso 
trouxe uma nova emoção.

Depois de muito procurar e 
tentar, a Oliveirense chegou ao 
golo a cinco minutos do fim 
através de um lance de bola pa-
rada. Edu Lamas viu cartão 
azul e a formação oliveirense 
foi beneficiada com um livre 
direto. Lucas Martinez não 
desperdiçou a oportunidade e 
repôs a igualdade.

O Benfica respondeu pron-
tamente e no minuto seguinte 
Carlos Nicolía, com um golo do 
meio da rua, voltou a colocar a 
sua equipa na frente.

A partida ficou decidida a 
dois minutos do final num lan-
ce de bola parada a favor do 
Benfica. Lucas Ordoñez mar-
cou um livre direto e carimbou 

a passagem dos ‘encarnados’ à 
final da prova.

Clássico deu 
18º título aos “dragões”
O FC Porto levou a melhor 

sobre o Benfica na final da Taça 
de Portugal de Hóquei em Pa-
tins e ergueu o troféu em Pare-
des. Os dragões, que na véspe-
ra tinham mostrado dificulda-

des para ultrapassar o Óquei 
de Barcelos nas meias-finais, 
vencendo apenas nos penáltis, 
não deram hipótese ao rival 
encarnado e venceram por 
5-1. Marcaram cedo e chega-
ram ao intervalo a vencer por 
1-0, dilatando a vantagem na 
abertura do segundo tempo.

O Benfica ainda reduziu, 
mas o FC Porto voltou à carga e 

marcou por mais três vezes, 
chegando à goleada. Gonçalo 
Alves foi o herói dos azuis e 
brancos, com três golos.

Com este triunfo, o FC Por-
to, recordista de troféus na Ta-
ça de Portugal, somou o 18.º 
cetro e sucede à Oliveirense 
como vencedor na prova, en-
quanto o Benfica continua 
com 15 taças no palmarés.

Paredes foi o palco da festa da 18ª Taça de hóquei em patins dos dragões
HÓQUEI. O pavilhão multiusos de Paredes recebeu a final four da Taça de Portugal em hóquei em patins, 30 anos depois. O FC Porto ergueu o  seu 18º troféu deixando pelo caminho OC Barcelos e SL Benfica. A UD Oliveirense foi a outra equipa finalista.

PUB
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Paredes foi o palco da festa da 18ª Taça de hóquei em patins dos dragões
HÓQUEI. O pavilhão multiusos de Paredes recebeu a final four da Taça de Portugal em hóquei em patins, 30 anos depois. O FC Porto ergueu o  seu 18º troféu deixando pelo caminho OC Barcelos e SL Benfica. A UD Oliveirense foi a outra equipa finalista.

Benfica protestou jogo da 
final da Taça de Portugal de hó-
quei em patins

A formação encarnada 
apresentou protesto no final 
da partida, colocando em 
causa o lance do primeiro go-
lo do FC Porto, apontado por 
Gonçalo Alves. Segundo uma 
nota publicada no site do clu-
be, o Benfica “considerou não 

estarem reunidas as condi-
ções para marcar presença 
na cerimónia de atribuição de 
medalhas”. Poucas horas 
após perder a final da Taça de 
Portugal, ante o FC Porto, o 
Benfica insurgiu-se contra a 
"péssima" arbitragem ao con-
siderar que a mesma influen-
ciou o marcador e que por is-
so apresentou um protesto. 

"Saímos derrotados de um 
jogo marcado pela polémica, 
claramente manchado pelo 
erro grave da equipa de arbi-
tragem no primeiro golo do 
FC Porto, o que nos levou a 
protestar o jogo", refere o 
emblema lisboeta, na habi-
tual "newsletter".

O Benfica denotou, para 
ilustrar ainda mais a reclama-

ção feita, a diferença no re-
gisto faltoso do embate con-
tra o FC Porto, que "prejudi-
cou a verdade desportiva", e 
solicitou a tomada de "medi-
das" para evitar, entende, 
posteriores danos.

"O critério, ou falta dele, 
penalizou a nossa equipa. 
Acabámos com 17 faltas e o 
nosso adversário com apenas 
cinco, sendo que duas delas 
aconteceram na parte final. 
Perante estes factos, provo-
cados pela atuação da dupla 
composta por João Duarte e 
Pedro Figueiredo, que muito 
prejudicou a verdade despor-
tiva, urge que sejam tomadas 
medidas concretas por parte 
dos intervenientes para que 
este tipo de arbitragens não 
prejudique mais o hóquei em 
patins",  concluiu o clube 
encarnado.

Ricardo Ares, 
treinador do FC Porto: 
"Protesto do Benfica? 
Ganhámos por cinco..."
Já o treinador do FC Por-

to, Ricardo Ares referiu na 
sala de imprensa que "como 
treinador, no início de um 
projeto, a conquista desta ta-
ça significa muito. Não posso 
pedir mais. Estou contente 
com a ambição dos jogado-
res, como treinam, e como 
trabalhamos juntos. Fazemos 
u m  b o m  t ra b a l h o  e  c o m 
humildade." 

Em relação ao jogo, o téc-
nico azul e branco apontou: 
"Foi um jogo muito difícil. O 
Benfica tem um grande plan-
tel. No início da época não 
esteve bem mas vem de uma 
evolução muito boa. Lembre-
mos que eliminou o Sporting 
e a Oliveirense para estar 

aqui. É uma equipa muito 
completa, bem treinada mas 
acredito que hoje fomos ca-
pazes de anular várias situa-
ções criadas por eles. Foi um 
jogo bastante completo. Mui-
to importante esta vitória 
para saber o que temos que 
fazer para ganhar."

Ricardo Ares refere ainda 
que "estar no FC Porto é um 
sonho tornado realidade. É 
um privilégio ser treinador 
neste clube."

Já sobre o protesto do 
Benfica, o treinador do FC 
porto afirmou: "Não vou co-
mentar nada sobre o Benfica. 
Sobre esse lance é difícil em 
direto avaliar. Tenho a sensa-
ção que a bola tocou no Pedro 
Henriques e é golo. Não sei se 
foi dessa forma. Mas isso re-
presenta um golo. Ganhámos 
por cinco... não quero opinar 
sobre isso."

Na cerimónia de entrega do 
troféu aos vencedores o presi-
dente da Câmara Municipal de 
Paredes, Alexandre Almeida, 
acompanhado pelo vice-presi-
dente, Elias Barros, e pelos ve-
readores Tânia Ribeiro e Rena-
to Almeida, bem como o presi-
d e n t e  d a  Fe d e r a ç ã o  d e 
Patinagem de Portugal, Luís 
Sénica, o Diretor Regional do 
Norte do Instituto Português 
do Desporto e Juventude 
(IPDJ), Vítor Dias, e alguns Pre-
sidentes de Juntas de Fregue-
sia do Concelho, bem como 
outras personalidades, pisa-
ram o rinque, para a entrega da 
taça à equipa portista, a 18º do 
seu palmarés.

PUB

Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €
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USC Paredes te-
ve duas saídas 
depois do triunfo 

caseiro diante o Leça. Na pri-
meira viagem a formação 
orientada por Eurico Couto 
conseguiu travar o super favo-
rito à subida, SC Salgueiros. O 
nulo verificado no jogo dispu-
tado no Complexo Desportivo 
de Campanhã, na cidade do 
Porto, deu, na altura a lideran-
ça partilhada aos dois emble-
mas. E foi embalado por esse 
primeiro lugar que o USC Pa-

redes se deslocou ao Minho 
para defrontar o Länk FC Vila-
verdense. A equipa do USC 
Paredes até entrou melhor ao 
conseguir inaugurar o marca-
dor por intermédio de Nilo, 
ainda dentro da meia hora ini-
cial do desafio.

A equipa do Länk conse-
guiu reagir de imediato e fez a 
igualdade aos 33 minutos com 
assinatura de André Soares. O 
intervalo haveria de chegar 
com a igualdade no marcador. 
No segundo tempo a forma-

ção minhota acabaria por che-
gar ao golo do triunfo com as-
sinatura de Zé Pedro, à passa-
gem dos 54 minutos.

Sublinhe-se, contudo, que 
a arbitragem de Daniel Cardo-
so não foi a mais feliz, com pre-
juízo claro para o USC Pare-
des. No decorrer do jogo em 
dois lances no interior da 
grande área do Länk ficou a 
ideia de grande penalidade 
não assinalada.

Com esta derrota o USC 
Paredes passou a ocupar o 

4.º lugar a um ponto do líder 
SC Salgueiros. Recorde-se 
que os dois primeiros sobem 
à Liga 3. A equipa de Eurico 
Couto volta a jogar este sá-
bado às 11h00 na Cidade 
Desportiva de Paredes dian-
te o Marítimo B.

USC Paredes não 
gostou da arbitragem
O USC Paredes emitiu um 

comunicado a contestar a 
arbitragem de Daniel Cardo-
so, o qual reproduzimos: 

"Ontem (domingo), na cida-
de de Braga, cumpriu-se a 
partida da 3ª jornada da fase 
final do CdP Zona Norte en-
tre Länk Vilaverdense e 
União Sport Clube de Pare-
des. Perante as circunstân-
cias do jogo, o União Sport 
Clube de Paredes não pode 
deixar de manifestar profun-
do desagrado pelos factos 
ocorridos no desenrolar do 
mesmo, que foram possíveis 
de ser visualizados por todos 
aqueles que apoiam o União 

Sport Clube de Paredes e, 
também, por todos aqueles 
que gostam desta modalida-
de. O União Sport Clube de 
Paredes irá, junto das instân-
cias responsáveis, fazer va-
ler o seu direito de defesa 
por forma a tentar minorar 
os danos causados à nossa 
equipa de futebol. Represen-
tamos e dignificamos quem 
somos e de onde viemos. Exi-
gimos, portanto, respeito e 
iremos sempre pugnar para 
que assim se cumpra".

USC Paredes escorregou em Vila Verde
PROTESTO. O USC Paredes perdeu por 2-1 na deslocação ao Minho, mas a formação paredense contestou a arbitragem, nomea-
damente apresentando queixas em relação a dois lances na área do Länk FC Vilaverdense. 

Estava em jogo a liderança 
da série de apuramento de 
campeão da divisão de Elite 
da Associação de Futebol 
do Porto no jogo que opôs o 
R e b o r d o s a  A C  a o  F C 
Alpendorada.
A equipa do concelho de Pa-
redes, que partia atrás na 
classificação, com uma dife-
rença de dois pontos, preci-
sava, urgentemente, de ven-
cer este jogo de forma a ul-
trapassar o seu adversário 
direto na luta pela promo-
ção ao Campeonato de Por-
tugal. Nas bancadas o am-
biente foi exemplar com ca-

sa cheia para assistir ao jogo 
entre os dois candidatos. No 
jogo em si, ambas as forma-
ções tentaram conquistar 
os 3 pontos, dividindo uma 
partida intensa e com extre-
ma qualidade futebolística. 
O Rebordosa AC foi mais 
pressionante na meia hora 
inicial e acabaria por chegar 
ao golo da vantagem aos 23 
minutos por intermédio de 
Ricardo Teixeira. 
Com o golo dos casa as ban-
cadas foram ao rubro numa 
festa que, contudo, acabou 
por durar pouco, já que vol-
vidos 5 minutos, o FC Al-

pendorada igualaria a con-
tenda, graças a um autogo-
lo de Vilaça. O defesa teve 
uma abordagem infeliz ao 
lance e o esférico acabou 
por entrar na baliza de An-
dré Pinto.
E seria com uma igualdade 
a um golo que atingiríamos 
o tempo de descanso.
No reatamento o Rebordo-
sa AC, a jogar em casa e sa-
bendo que apenas dependia 
de si para chegar à liderança 
foi para cima do adversário 
e tentou marcar o segundo 
golo, contudo a defesa do 
Alpendorada foi chegando 

para as encomendas e nun-
ca consentiu que a baliza à 
guarda de Postiga fosse im-
portunada.  Em contra res-
posta a equipa forasteira 
também dispôs de duas 
oportunidades para marcar, 
por intermédio de César e 
Fábio, mas na altura valeu a 
boa resposta do guarda-re-
des André Pinto.
O empate final acaba por 
servir mais o Alpendorada 
que nas duas jornadas que 
faltam disputar terá apenas 
de se preocupar com os seus 
resultados até porque tem 
vantagem no confronto di-

reto, depois de ter vencido 
na primeira volta por 1-0. 
No próximo dia 24 o Rebor-
dosa joga em Freamunde e 
termina o campeonato em 
casa com o Gondomar B a 1 
de maio. A equipa orientada 
por Arlindo Gomes precisa 
de vencer os seus jogos e es-
perar que o Alpendorada 
perca pontos ou no próximo 
jogo caseiro com o Maia Li-
dador ou na deslocação ao 
terreno do Foz na última 
ronda. Possível, mas muito 
difícil para a equipa do Re-
bordosa AC conseguir subir 
aos nacionais.

Rebordosa AC fica dependente de terceiros depois do empate caseiro
REBORDOSA AC                                                1

FC VILARINHO                                                  1

REBORDOSA AC: André Pinto; Edgar, 
Rui Filipe, Vilaça e Miguel Silva; Luís 
Gonçalves, João Pedro (Pacheco, 85’), 
Martins (Sousa, 58’) e Edu Leal; Ricardo 
Teixeira (Migas, 85’) e Pipo (Dinis, 58’)
TREINADOR: Arlindo Gomes

FC ALPENDORADA: Postiga; Ivo, 
André, César e Marcos; Portela, Alex, 
Alex Silva (Paúl, 88’) e Garcês (Serginho, 
80’); Fábio e Valdinho (Diogo, 88’).
TREINADOR: Renato Coimbra

Jogo no Estádio do Azevido, 
em Rebordosa.
AO INTERVALO: 1-1.
MARCADORES:
Ricardo Teixeira (23’) e Vilaça (28’, p.b.).
CARTÕES AMARELOS: 
Francisco Afonso (23’), Ismael (61’), 
Tavares (63’), Rúben Marques (71’), 
Ruizinho (81’), Armando Lopes (87’).
CARTÃO VERMELHO: 
Renato Coimbra (38’)
ÁRBITRO: Gustavo Correia

LÄNK VILAVERDENSE                                  2

USC PAREDES                                                           1

LÄNK VILAVERDENSE: Cajó; Miguel 
Pereira (Gaby Faria, 94’), Laércio, 
Armando Lopes e Zé Pedro; Rúben 
Marques, Diogo Silva, André Soares 
(Manuel Pedro, 89’) e Gonçalo Teixeira 
(Ruizinho, 80’); Zé Pedro e Bruno Silva 
(Brian Cipenga, 89’).
TREINADOR: Ricardo Silva

USC PAREDES: Marco Ribeiro; Francis-
co Afonso (Breno, 80’), Amadeu, Henri-
que (Ema, 35’) e Gil Barros; Andrézinho, 
Hélder Pedro (Madureira, 80’), Tavares 
(Nélson Piquet, 68’) e Ismael; Marcos 
Júnior (Pedro Correia, 68’) e Nilo.
TREINADOR: Eurico Couto

Jogo no Campo 
da Cruz do Reguengo em Vila Verde.
AO INTERVALO: 1-1.
MARCADORES: Nilo (28’), 
André Soares (33’) e Zé Pedro (54’).
CARTÕES AMARELOS: 
Francisco Afonso (23’), Ismael (61’), 
Tavares (63’), Rúben Marques (71’), 
Ruizinho (81’), Armando Lopes (87’).
CARTÃO VERMELHO: 
Nélson Piquet (92’)
ÁRBITRO: Daniel Cardoso de Aveiro.

CLASSIFICAÇÃO
  P J V E D GM GS DG
1 SC Salgueiros 5 3 1 2 0 4 3 +1
2 Leça FC 4 3 1 1 1 2 1 +1
3 Länk Vilaverdense 4 3 1 1 1 5 5 0
4 USC Paredes 4 3 1 1 1 2 2 0
5 Marítimo B 4 3 1 1 1 4 5 -1
6 AR São Martinho 2 3 0 2 1 3 4 -1
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S
e na Elite o Rebordo-
sa AC espera por 
uma escorregadela 

do Alpendorada para subir ao 
Campeonato de Portugal, na 
fase de manutenção as equi-
pas do concelho têm já as suas 
metas atingidas. Na série 3, 
apesar da derrota caseira por 
2-4 com o Barrosas, o Aliança 
de Gandra segue na 5.ª posi-
ção com 29 pontos. A próxima 
jornada será a 24 de abril com 
a equipa gandarense a jogar 
n o  t e r r e n o  d o  v i z i n h o 
Sobrado.

Já o Aliados de Lordelo, na 
série 4 goleou de forma cate-

górica a equipa B do Felguei-
ras por claros 7-0 e fugiu dos 
lugares perigosos da classifi-
cação, aproximando-se do 1.º 
lugar. A equipa lordelense su-
biu ao quarto posto com 32 
pontos, jogando a 24 de abril 
em Vila Caiz.

Nun’Álvares 
garante manutenção
Na divisão de Honra, o SC 

Nun’Álvares com o triunfo fo-
ra de portas na Trofa, diante o 
Bougadense por 1-0 garantiu 
matematicamente a perma-
nência neste escalão. A forma-
ção de Recarei fez 37 pontos e 

segurou o 7.º lugar. No próxi-
mo dia 24 de abril a equipa do 
Nun’Álvares joga fora com o 
Ataense.

Já na 1.ª Divisão, onde mili-
tam a maior parte das equipas 
paredenses, quase todas as 
formações do concelho ga-
rantiram o passaporte para a 
manutenção.

Na série 1, e apesar da go-
leada sofrida em casa diante 
do DC Aves 1930 (1-6), o USC 
Baltar segue confortável na 6.ª 
posição com 39 pontos, os 
mesmos do 5.º FC Parada que 
empatou a zero em casa com o 
Sra. da Hora.

O Vandoma perdeu 2-0 na 
deslocação ao terreno do Al-
deia Nova, mas está no meio 
da tabela com 31 pontos.

Já o Sobreirense empatou 
no terreno do São Félix mas 
pode garantir a manutenção 
já na próxima jornada quando 
receber o Sangemil.

Vamos então ver como es-
tá o calendário do próximo 
dia 24 de abril para as equi-
pas do concelho de Paredes  
nesta série 1 da 1.ª divisão 
distrital: Pedras Rubras B- 
FC Parada; USC Baltar-Pera-
f i t a ;  Va n d o m a -To r rã o  e 
Sobreirense-Sangemil.

Na série 2 o Sobrosa ven-
ceu em casa o Lustosa por 3-0 
e segurou a permanência. Na 
próxima jornada joga no ter-
reno do Torrados.

Luta pela subida 
na 2.º divisão
Finalmente olhemos a se-

gunda divisão onde o Cête e o 
Lusos DB Sad ainda lutam pela 
subida de escalão.

Nesta série 2 o Cête ven-
ceu em Codessos por 5-2 e 
segurou o primeiro lugar com 
64 pontos. Já o Lusos DB Sad 
aplicou uma goleada das anti-
gas com 10-0 sobre o Nevogil-

de. A equipa de Bitarães está 
em 3.º lugar a 6 pontos do Cê-
te. Em segundo segue o Boim.

Recorde-se que os dois 
melhores das três séries vão 
discutir a subida num jogo 
único.

Faltam três jogos para aca-
bar a prova e o Cête na próxi-
ma ronda recebe o Campo Lí-
rio enquanto o Lusos DB Sad 
joga em casa com o Frazão.

Na série 1 deste escalão a 
equipa B do Lusos venceu o 
Dower Sport fora por 2-0. A 
equipa segue no 6.º lugar com 
46 pontos e na próxima jorna-
da recebe o Sobrado B. NMS

Cête e Lusos DB Sad em luta  
acesa para subir à 1.ª divisão distrital
DISTRITAIS. Muitas contas fechadas na manutenção das equipas do concelho de Paredes, mas com olhos postos na luta pela subi-
da na 2.ª divisão distrital, série 2. Cête e Lusos DB Sad separados por 6 pontos vão ter três jornadas escaldantes pela frente.
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O 
G a b i n e t e  d e 
Inserção Pro-
f i s s i o n a l  d e  

Baltar está fechado tem-
porariamente após a saída 
da funcionária responsá-
vel ter pedido a demissão 
da função. O GIP de Baltar   
foi criado no mandato de 
Conceição Rosendo e vi-
sou responder a um con-
junto de necessidades de-
t e t a d a s  p e l o  exe c u t i vo 

que liderou os destinos de 
Baltar até ao ano de 2017. 
O atual executivo herdou 
o s  s e r v i ç o s  c r i a d o s  p o r 
Conceição Rosendo, no-
meadamente os CTT, a Lo-
ja do Cidadão e o Gabinete 
de Inserção Profissional, 
criado no âmbito do IEFP 
que dispõe de uma rede de 
G a b i n e t e s  d e  I n s e r ç ã o 
Profissional (GIP) promo-
vidos por entidades públi-
cas e privadas sem fins lu-
crativos credenciadas pa-
ra prestar apoio a jovens e 
adultos desempregados 
no seu percurso de inser-
ção ou reinserção no mer-

cado de trabalho. O GIP de 
Baltar,  em estreita articu-
lação com os serviços de 
emprego,  tem prestado 
um serviço essencial à po-
pulação da sua área de re-
sidência, nomeadamente 
nas ações de apoio à pro-
cura ativa de emprego e 
desenvolvimento da atitu-
de empreendedora, capta-
ção e divulgação de ofer-
tas de emprego e apoio à 
colocação, entre outros 
múltiplos serviços. Depois 
da saída de uma primeira 
funcionária, que foi essen-
cial para a implementação 
do GIP de Baltar junto da 

população, a sua substitu-
ta demitiu-se das suas fun-
ções, deixando a Junta de 
Freguesia com uma tarefa 
muito difícil que é a de en-
contrar alguém  que saiba 
atuar  junto da população 
com a qualidade e eficiên-
cia de quem iniciou o pro-
cesso. Nos últimos 4 anos 
não foram criados quais-
quer novos serviços  na 
Junta de Freguesia, pelo 
que se torna imperativo 
de pelo menos manter os 
serviços que foram cria-
dos no passado e que são 
fundamentais para a vila 
de Baltar.

    BALTAR

GIP de Baltar 
fechado por falta de funcionário

O espaço onde ficava  si-
tuado o polidesportivo da 
Feira recebeu  finalmente a 
iluminação. Passados qua-
se 8 meses da inauguração, 
foram agora colocados 
candeeiros que pretendem 
trazer mais pessoas ao cen-

tro de Baltar, que perdeu 
todos os jovens que se des-
locavam ao local, que agora 
é um “Não Lugar“. A Casa 
do Foral saiu valorizada e 
ficou muito mais bonita, 
mas o projeto poderia con-
templar um espaço despor-

tivo, como agora se facil-
mente se constata. Entre-
tanto a água das chuvas 
vai-se acumulando fruto de 
um projeto que não foi de-
vidamente pensado e que 
foi inaugurado de forma 
apressada. 

LARGO JUNTO À CASA DE FORAL RECEBEU ILUMINAÇÃO

Água acumula-se no mesmo espaço
O Agrupamento de 

Escolas Daniel Faria  
tem um novo dinamis-
mo que se começa a 
sentir junto da comu-
nidade. Inserido nesta 
nova forma de comu-
nicar com o  meio en-

volvente. O  agrupa-
mento decidiu promo-
ver uma caminhada 
pela Serra do Muro, 
que ocorreu no dia da 
“Escola em Ação”, no 
passado dia 8 de abril. 
A comunidade escolar 

teve a oportunidade 
de conhecer a serra 
que está sempre pre-
sente no dia-a-dia dos 
baltarenses e que é 
muito desconhecida 
para muitos que ape-
nas a visualizam.

A Associação Clu-
be Jazz de Baltar rea-
lizou no passado dia 
2 0  d e  M a r ç o  a  2 2 ª 
e d i ç ã o  d o  c o nv í v i o 
anual ,  denominado 
“ F e s t a  d o  P o r c o ”. 
Após dois anos de in-
t e r r e g n o  d e v i d o  à 
p a n d e m i a  d a  C o -
vid-19, este poderá 
ser o primeiro passo 
para o recomeço das 
atividades culturais e 
r e c r e a t i v a s  d a 
associação. 

Desde 1998 que a 
Associação realiza a 
Festa do Porco, onde 
habitualmente reúne 
centenas de partici-
pantes. Foi um dia vi-
vido com muita inten-
sidade, para além dos 

comes-e-bebes, hou-
ve  baile e música ao 
vivo.  A animação teve 
como principal prota-
gonista o Grupo Es-
trelas do Cruzeiro, 
mas também houve  
fado e várias partici-
p a ç õ e s  d e  a r t i s t a s 

presentes no conví-
vio.  O evento reali-
zou-se,  como habi-
tual, nas instalações 
da Escola EB2+3 de 
Baltar. O evento co-
meçou com o almoço, 
continuou com músi-
ca, baile e lanche.

À descoberta da Serra do Muro 

22ª edição do  
convívio anual "Festa do Porco"
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o i  n o  a u d i t ó r i o 
d a  A C e l e r  q u e 
deorreu no pas-

sado dia 8 de abril, a Gala 
d a  P r o m o v,  u m  e v e n t o 
a n u a l  o r g a n i z a d o  p e l a 
Promov, associação cujo 
principal objectivo é o de-
senvolvimento social, cul-
t u r a l ,  d e s p o r t i v o  e  r e -
creativo da população da 
c i d a d e  d e  R e b o r d o s a 
através do apoio, promo-
ção e iniciativa de múlti-
p l o s  eve n t o s ,  e n t r e  o u -
tros objetivos, pretende 
r e c o n h e c e r  e  v a l o r i z a r 
instituições e colectivida-
des da freguesia e visa re-
conhecer o trabalho que 
estas pessoas têm desen-
volvido em prol da comu-
nidade.  Outras pessoas 
cujo trabalho e interven-
ção na sociedade são me-
ritórios de destaque e re-
levo e que não estão, ne-
cessariamente, 
e n q u a d r a d a s  n a l g u m a 
coletividade ou associa-
ç ã o  d a  c i d a d e  d e 
Rebordosa.

No decurso da Gala fo-
ram distinguidas perso-
nalidades através da atri-
buição do Prémio Repór-
ter do ano,  Dedicação e 
Dirigente do ano.

N a  i n i c i a t i v a ,  f o r a m 
ainda destacados vários 
agentes desportivos e en-
tidades que tenham obti-
do desempenhos despor-
t i v o s  m e r i t ó r i o s  e  q u e 
mais se notabilizaram du-
rante a época. A “Noite de 
G a l a”  d e  c e l e b ra ç ã o  d e 
mais  um aniversário foi 
animada e  apresentada 
por Alves Mateus, sendo 
abrilhantada pela jovem 
cantora Joana Nunes. 

Premiados:
Futebol Rebordosa AC
Dirigente do Ano :
 Kimbar

Funcionário do Ano :
 José Duarte 

Delegado do ano:
 Manuel Mesquita; Filipe 

Prata; Ângelo Freitas; Antó-
nio Xeca; António Ferreira ; 
Paulo Barrote; Rui Silva.

Prémio Dedicação 
Rebordosa AC: 
António Joaquim
 Barbosa “Prata”

Atletismo 
Atleta do ano: 
Joaquim Rocha

Btt/trail :
 Luis Magalhães 

Repórter do Ano: 
Paulo Pinheiro 

Andebol
Técnico do ano:
João Azevedo

Dirigente do ano:
 Marina Moreira 
Prémio Dedicação: 
Liliana Barbosa 

Revelação feminina: 

Leonor Freitas 
e Liliana Campos 

Atleta do ano feminina:
 Raquel Leite

Revelação Masculino:
Daniel Queirós; 
José Roque

Atleta do ano
 Masculino: 
Luís Machado

Prémios gratidão 
Promov: 
Mário Leite; Alberto Ro-

cha; Rosário Alves; Susana 
Silva; Olga Freitas; Andreia 

Leite; Arnaldo Barbosa; Nel-
son Teles; António Gomes; 
Serafim 

Prémio Carreira:
Rui Barros 

Prémio Obra do Ano 
Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa:
Abel Moreira 

Prémio gratidão 
e Louvor:
 Comandante 
Simão Barbosa 

Prémios Parceiro 
do Ano:

Salomé Santos, Junta de
 Freguesia de Rebordosa
Albano Silva A Aceler
Ventura   A.D.R.

Prémio Personalidade 
do Ano: 
Elias Barros, vice-presi-

dente da Câmara Municipal 
de Paredes

Prémio Figura 
de Alto Prestígio: 
Alexandre Almeida, 
presidente da Câmara 

Municipal de Paredes.

Prémio Gratidão 
Promov:
Henrique Leite

Já na parte final da noite a 
presidente da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa Salomé 

Santos, subiu ao palco para 
umas breves palavras de 
agradecimento pelo Prémio 
Parceiro do Ano e chamou ao 
palco a sua equipa de Execu-
tivo que considerou ser um 
prémio para todos. 

O presidente da Câmara, 
Alexandre Almeida também 
recebeu o prémio de alto 
prestígio e parabenizou to-
dos os nomeados e homena-
geados pelo seu empenho e 
dedicação, e deu os seus pa-
rabéns ao apresentador Al-
ves Mateus e à cantora Joa-
na Nunes por terem realiza-
do uma gala tão brilhante.

 A gala terminou em gran-
de com mais uma  ovação de 
palmas e com todos os pre-
sentes a cantar os parabéns à 
Promov seguido com um 
porto de honra.

    REBORDOSA

PROMOV festejou 
o 17.º aniversário em noite de gala

PAULO
PINHEIRO

GALA. Após dois anos de interrupção, devido à pandemia da Covid 19 a Promov festejou o 17.º aniversário que incluiu a  Gala 
Promov. Mário Pacheco que dirige os destinos da Associação desde 2016, referiu que este evento distingue individualidades e as-
sociações desportistas do ano em várias categorias. 
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Estatuto Editorial

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

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

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

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

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Infelizmente, 
 a guerra perdura

A 
muito desejada Paz tarda a 

acontecer. À Guerra Civil ini-

ciada em 2014, e à recente e 

condenável invasão da Rússia de Pu-

tin em território ucraniano, com os 

antecedentes e envolvimentos co-

nhecidos, sucede-se um demasiado 

longo período de guerra, de destrui-

ção e de sofrimento, que não parece 

ter tendência a terminar. Há interes-

ses e atores que mesmo escondidos 

com o rabo de fora querem perpetuar 

a guerra. E contudo não há solução 

aceitável que não passe por negocia-

ções, compromissos, cessar-fogo e 

Paz.  Esta guerra não é (e nunca será!) 

limpa, moral, justa, tolerável, assépti-

ca. Provoca mortos, milhões de refu-

giados e deslocados, e muitos milhões 

empobrecidos. Tem já uma dimensão 

continental, independentemente do 

campo de batalha ser aparentemente 

mais restrito. É uma guerra sobretu-

do militar, mas com componente polí-

tica, económica, mediática, entre po-

tências capitalistas. Não é uma guerra 

ideológica, embora alicerçada em 

pressupostos de segurança, de identi-

dade, em alinhamentos históricos, 

que muitos subavaliaram. Não é tam-

bém um videogame. 

Não me assumo como pró-russo nem 

pró-Putin. Não me identifico com o 

regime de Kiev, com o seu percurso, 

irresponsabilidades e cumplicidades. 

Não encontro aqui heróis. 

A guerra terminará quando? Quando 

houver um vencedor claro, ou quando 

Putin quiser ou quando Biden deci-

dir? Quando houver uma sobrecarga 

intolerável nos Orçamentos da Defe-

sa dos países? Quando alastrar a ou-

tras latitudes? Esperemos que não. 

Julgo que em última análise serão os 

povos, russos e ucranianos, mas tam-

bém os povos europeus, quem levan-

tará a voz e dirá não às armas, e dirá 

BASTA!

Aos 45 dias de guerra, interessa pou-

co (e cada vez menos) a narrativa ma-

niqueísta, dos bons e dos maus, das 

vítimas e dos agressores, de um pen-

samento pré-cozinhado, e acima de 

tudo único. Mas a grande maioria dos 

líderes e estruturas representativas 

ocidentais pensam (ou fingem hipo-

critamente pensar) pelo contrário 

que atos simbólicos ou "ruídos" resol-

vem alguma coisa.

Interessa também pouco para a solu-

ção do problema a sonegação de in-

formação ou da pluralidade de fontes, 

por incompetência ou manipulação. 

Ou as decisões politicamente motiva-

das por razões de ganhos eleitorais 

internos. 

Interessaria, sim, perceber com luci-

dez o quadro existente de uma global 

interdependência energética, de 

abastecimento de importantes ca-

deias alimentares, e de contatos cien-

tíficos e que é necessário preservar 

agora e no futuro. Já se quebraram 

demasiadas pontes, ligações, elos. O 

futuro pode surgir perigoso. 

Falaria num exemplo, simples. Após a 

retórica das sanções e da defesa dos 

valores ocidentais como universais, a 

Rússia decidiu construir um Centro 

Espacial Nacional em Moscovo e criar 

uma nova e própria estação espacial 

(Ross), abandonando a Estação Espa-

cial Internacional (EEI). Por falta de 

manutenção, esta plataforma espa-

cial com presença internacional a 

operar desde 1998, de 500 toneladas, 

cairá na Terra e sabe-se que não será 

em território russo. A cosmonáutica 

tripulada e a exploração russa da Lua 

assumem-se como instrumentos de 

soberania nacional e não como até 

agora como projetos de afirmação e 

desenvolvimento da Humanidade. 

Será que alguém não vê o abismo para 

onde caminhamos?

S
egundo a AI, o ano de 2021 foi um ano re-

pleto de promessas, sonhos e de esperan-

ça no futuro: imaginámos o fim da pande-

mia da COVID-19, com a garantia de que todas 

pessoas pudesse ter uma oportunidade real e 

justa no acesso às vacinas, e ambicionámos a re-

construção de um mundo melhor, mais inclusivo 

e solidário. Contudo, quase todas as promessas 

ficaram por cumprir e vários governos aproveita-

ram o contexto para, mais do que nunca, reforça-

rem as suas posições de poder.

Assim, na análise da Amnistia Internacional so-

bre o estado dos direitos humanos no mundo em 

2021, destacamos as seguintes:

Saúde e as desigualdades;

Conflitos e repressão a vozes críticas;

A esperança oferecida pelos movimentos de pes-

soas comuns. O ano de 2021 deveria ter sido de 

cura e recuperação. Em vez disso, tornou-se ter-

reno fértil para desigualdades mais profundas e 

maior instabilidade, um legado cáustico para os 

próximos anos.

(Agnès Callamard, secretária-geral da Amnistia 

Internacional). Líderes políticos e grandes em-

presas foram cúmplices em ações que privilegia-

ram os lucros e não as vidas das pessoas. Traíram 

as promessas de uma recuperação justa da pan-

demia e, em praticamente todas as oportunida-

des, ficaram do lado errado da história, atuando 

para aprofundar as desigualdades que já existiam 

anteriormente à pandemia. Em vários momentos 

assistimos ao esquecimento do que representam 

os sucessos das vacinas contra a COVID-19, 

aprofundando ainda mais as desigualdades junto 

das populações mais marginalizadas, que já eram 

particularmente afetadas pelos sistemas econó-

micos e de saúde previamente em vigor.

O sofrimento de milhões de pessoas ao longo de 

2021 foi aprofundado pela incapacidade da co-

munidade internacional em atuar de forma efi-

caz, com destaque para os países em posição de 

poder. Assistimos à emergência de novos confli-

tos, outros continuaram, e , em comum, todos 

deixaram milhões de pessoas em situação de ex-

trema vulnerabilidade. De acordo com o ACNUR, 

a agência das Nações Unidas para os Refugiados, 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Relatório Anual da Amnistia Inte  rnacional

N
estes dias em que vemos os preços 

dos alimentos subirem em flecha e os 

combustíveis a bater recordes, fica-

mos a saber que o país bateu novamente o re-

corde da carga fiscal anual (35,8% do PIB)! 

Quase metade do rendimento do trabalho de 

cada português que declara tudo o que fatura 

fica, assim, com uma cruz e é colocado de parte 

para o Estado, logo no recibo de pagamento, ou 

seja, é dinheiro que nunca chega aos bolsos.

Mas para não ficarmos muito descansados, o 

Governo Socialista trouxe ainda a bela novi-

dade de taxar os “lucros excessivos”!!! Gosta-

ria mesmo de saber onde andam esses lu-

cros!!! O Governo de António Costa anuncia 

que está a ponderar a criação de mais um im-

posto extraordinário para o setor da energia, 

transitório por se dever à atual conjuntura 

económica!

Se estivermos a falar de um novo imposto pa-

ra os lucros das empresas de combustíveis, 

gás e eletricidade até poderíamos pensar 

analisar um sector onde nós portugueses pa-

gamos as mais altas taxas da europa e isso não 

é de agora. É de agradecer sobretudo ao Go-

verno Socialista de José Sócrates e Manuel 

Pinho, com a extraordinária “contribuição 

extraordinária para o sector energético” que 

perdura desde 2014 até hoje. O problema é 

que se já pagávamos muito, as energéticas 

irão cobrar ao consumidor todos os custos 

que ainda se agravaram com as secas, as guer-

ras e a pandemia, basta ver o peso fiscal na 

fatura da luz: metade do preço final são im-

postos e taxas, o que faz com que tenhamos a 

8.ª eletricidade mais cara da União Europeia 

– é o cidadão que paga, e assim será com no-

vos impostos.

Acho que ninguém ficará admirado de saber 

que não é por acaso que são os governos so-

cialistas os detentores de mais recordes de 

aumento da carga fiscal face ao PIB: entre os 

maiores valores, António Costa detém os re-

cordes de 34,5% em 2019, 34,7% em 2018, 

35,3% em 2020 e agora 35,8% em 2021. Até 

os Governos de Guterres em 2001 (30,7% do 

PIB), o de Sócrates em 2011 (32,2% do PIB) e 

o de Passos Coelho em 2015 (34,4% do PIB) 

que ficaram aquém desta maioria absoluta 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Mais Carga Fiscal!!?
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PUB

a meio de 2021 já se registavam 26,6 milhões de 

refugiados e 4,4 milhões de requerentes de asilo 

em todo o mundo. Pessoas a quem a comunidade 

internacional também falhou, e a quem não foi 

prestado o apoio necessário ou a proteção a que 

tinham direito (muitas foram sujeitas a pushba-

cks, tortura e violência sexual).

Apesar do diálogo e do debate terem sido identi-

ficados como as melhores formas de resolver 

vários destes desafios, muitos Estados acabaram 

por aumentar os seus esforços para silenciarem 

vozes críticas, usando muitas vezes o argumento 

do combate às informações falsas sobre a CO-

VID-19. Multiplicaram-se as tendências de silen-

ciamento e repressão a quem ousasse criticar a 

atuação das autoridades: defensores de direitos 

humanos, órgãos de comunicação social, líderes 

da oposição, entre outros, foram alvo de deten-

ções arbitrárias, tortura, desaparecimentos for-

çados e outras violações de direitos humanos.

Portugal é um dos 154 países analisados pela 

Amnistia Internacional no seu relatório anual.

Portugal continua a registar avanços na defesa e 

promoção dos direitos humanos, mas existe ain-

da caminho a percorrer. Das várias áreas analisa-

das ao longo de 2021, destacam-se as seguintes:

Liberdade de expressão e reunião pacífica;

Direitos de refugiados e migrantes;

Discriminação (destacando a existência de dis-

criminação múltipla, através da combinação de 

dois ou mais fundamentos para discriminação, 

como a etnia, idade, orientação sexual, género, 

religião, ou outro);

Violência contra as mulheres;

Direito à habitação;

Direitos dos reclusos.

Assim, vai o mundo!

Relatório Anual da Amnistia Inte  rnacional

Ciganos

A 
propósito da comemoração do 
Dia Internacional dos Ciganos, 
e no seguimento das celebra-

ções realizadas pelo município de Pare-
des, entendemos oportuno refletir so-
bre os esforços levados a cabo pela au-
tarquia, no que à integração da 
comunidade cigana diz respeito.  Im-
porta recordar, em abono da mais ele-
mentar justiça, que esta apenas figura 
como prioridade para o executivo mu-
nicipal socialista, após mais de duas dé-
cadas dum ignominioso e reiterado 
desprezo a que a direita paredense, 
então poder vigente, sujeitou esta 
comunidade.
Com o entendimento que 
1 - as condições económicas dos cida-
dãos não devem condicionar as suas 
aspirações e progresso, nas mais diver-
sas matérias; 
2 - que as pessoas só serão verdadeira-
mente livres se tiverem satisfeitas ne-
cessidades primárias, como alimenta-
ção, habitação ou educação; 
3- e que ninguém deve ser discrimina-
do, em função da etnia ou nacionalida-
de, religião, opções políticas, etc; 
a Câmara Municipal de Paredes promo-
veu o projeto (Pa)redes de Inclusão, 
com ênfase na atuação em áreas como 
intervenção psicossocial; educação; 
saúde; emprego; ou habitação. Numa 
clara estratégia do fomento da igualda-
de de oportunidades - que tão bem ca-
racteriza o Partido Socialista – e em 
detrimento da visão individualista, me-
ritocrática mas utópica, da direita; tem 
sido possível assistir à execução deste 
programa, por exemplo:
-na área da educação, com a promoção 
de visitas a Centros Formativos, como é 
o caso do CFPIMM, para apresentação 
da sua oferta formativa e fomento na 
participação, a fim de aumentar as qua-
lificações, sobretudo, de jovens 
adultos;

- no emprego, através de contactos en-
tre o município e o tecido empresarial 
local, pelas quais são realizadas visitas 
às entidades empregadoras e apresen-
tadas oportunidades de trabalho, numa 
relação de oferta de trabalho – procura 
de emprego;
- na habitação, com a arrojada e decoro-
sa estratégia da construção do parque 
habitacional público para o alojamento 
de 26 agregados familiares, que se en-
contram em insalubres e indignas con-
dições, há mais de 20 anos, literalmente 
debaixo do nariz do poder político.
Este esforço, inteiramente oportuno, 
apenas vem restabelecer a justiça que 
imperava recuperar e que, tal como 
bem elencado pela vereadora da Ação 
Social, Beatriz Meireles, “incluir os ciga-
nos na comunidade a que pertencem já 
há muito tempo”.
Não poderíamos terminar esta refle-
xão sem discernir, pese embora seja já 
matéria de âmbito nacional, sobre as 
contínuas e perniciosas considerações 
do líder da extrema direita sobre a co-
munidade cigana mas, desta vez, na As-
sembleia da República, casa da repre-
sentação popular, da pluralidade e de-
mocracia. Postura reiteradamente 
assumida e normalmente proferida nos 
comícios do seu auto-partido, nos quais 
o contraditório é coisa inexistente face 
à proibição do mesmo (as mais recentes 
notícias apontam para uma “lei da ro-
lha” aos deputados, através da qual es-
tes não poderão falar à comunicação 
social, sem autorização prévia), André 
Ventura procura estimular o ódio sobre 
esta etnia com generalizações superfi-
ciais e grotescas, que em nada dignifica 
os trabalhos parlamentares. Felizmen-
te, o novo Presidente da Assembleia da 
República apresenta-se, tal como lhe 
seria exigido, um exímio condutor dos 
trabalhos, garante da justiça e da digni-
dade e interpelou o deputado já men-
cionado, exaltando que “não há atribui-
ções coletivas de culpa em Portugal (...)”. 
Exigem-se, em tempos de sombrios au-
guros de retrocesso, que a sociedade 
pugne pela defesa intransigente dos 
direitos de cada um dos seus elemen-
tos, porque o indivíduo valerá tanto 
mais quanto puder contribuir para a 
elevação da sua comunidade.

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos

carrega bem os portugueses, o único governo 

do centro-direita que se aproxima é o que te-

ve de gerir a bancarrota de Sócrates… dizem 

eles: “ com austeridade”.

Se diziam alguns analistas que o PS de Costa 

iria transformar-se num pós-geringonça ami-

gável para as empresas depois de se libertar 

do PCP e do Bloco de Esquerda, então enga-

naram-se com a visão estatizante da econo-

mia, um PRR 90% focado no Estado e uma 

teorização á boca cheia do pecaminoso lucro 

das empresas, que para além de não existir 

deixa a pensar que esta máquina de cobrar 

impostos pode ter um âmbito social…

Não pode haver novo negócio gerado pelas 

oportunidades do mercado e pelo empreen-

dedorismo dos portugueses que a primeira 

coisa que o Estado faz é taxar. E se alguém, 

por acaso, estiver realmente a enriquecer, 

então é taxar até que se torne o negócio in-

viável. Isto só não acontece nos mercados 

que deveriam ser regulados, ou seja, com re-

gras impostas por uma entidade indepen-

dente, que imponha regras no sentido de 

equilibrar os custos do consumidor, veja-se a 

promoção imobiliária ou (quem diria) o setor 

energético! A título de exemplo, a forma co-

mo os governos do PS congelaram a lei das 

rendas, porque os proprietários eram “a en-

carnação do diabo” e transformou os centros 

urbanos de Lisboa e do Porto num autêntico 

lixo de prédios devolutos e podres que só mu-

dou com a liberalização do setor, no Governo 

Passos Coelho, que permitiu a reconstrução 

dessas áreas. Na energia, mesmo sabendo 

que vivemos uma conjuntura particular e, 

que o setor energético é altamente regulado 

não será impossível definir a partir de que ní-

vel os preços do petróleo, da eletricidade e do 

gás, devem deixar de ser matéria com lucros. 

O problema é que chamar lucro excessivo é 

contra a natureza do nosso modelo económi-

co, e mesmo contra a natureza humana pois 

se uma empresa só pode ganhar 10 em vez de 

20, o que deverá fazer? limitar a produtivida-

de dos trabalhadores? limitar também o nú-

mero de horas de trabalho? limitar o nível de 

investimento dos acionistas?

Enquanto o ministro da Economia, anuncia a 

hipótese de um imposto extraordinário, o pri-

meiro-ministro António Costa finge ser o polí-

cia bom ao anunciar medidas para atenuar a 

subida da inflação. Atira para Bruxelas a redu-

ção do IVA para 13% e com a lentidão de quem 

não quer avançar mexe no Imposto sobre os 

Produtos Petrolíferos só para não se respon-

sabilizar pela paragem de toda a atividade in-

dustrial. Assim, ficamos com um governo pre-

guiçoso a descer impostos, rápido como uma 

lebre a lançar novos impostos (para quem 

ainda agora chegou), de quem prefere ter a 

receita fiscal garantida, em vez de puxar pela 

cabeça e pensarem em soluções que protejam 

os consumidores e as empresas.
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“A Magia Entre  
Formas e Cores”  
na Casa da Cultura
"A magia entre formas e 
cores" é o nome da exposi-
ção de pintura coletiva 
que coloriu, no passado 
dia 2 de abril a Casa da 
Cultura de Paredes.
Na inauguração, estive-

ram presentes o presiden-
te da Câmara Municipal 
de Paredes, Alexandre Al-
meida, as vereadoras Bea-
triz Meireles e Tânia Ribei-
ro e a artista e professora 
Amélia Romualdo.

A mostra pode ser visitada 
de segunda a sexta-feira, 

entre as 9h00 e as 12h30 e 
e n t r e  a s  1 4 h 0 0  e  a s 

17h30. Ao sábado e do-
mingo, o horário é das 

10h00 às 12h30 e das 
14h30 às 17h00.

NUNO M. SILVA  | texto

D
esigualdade e gé-
nero” foi o mote 
do debate que deu 

início à programação do even-
to cultural Matérias Cruza-
das, promovido pelo Municí-
pio de Paredes. A iniciativa, 
que decorreu na passada tar-
de de 2 de abril, na Casa da 
Cultura de Paredes, reuniu a 
apresentadora de televisão 
Catarina Furtado e a vereado-
ra da Cultura, Beatriz Meire-
les, e contou com a presença, 
na plateia, do presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des, Alexandre Almeida, e da 
vereadora Tânia Ribeiro.

O papel de embaixadora 
das Nações Unidas (ONU) e as 
causas sociais de Catarina 
Furtado foram os principais 
temas do encontro. “Desde 
cedo que estou desperta para 
os direitos humanos, sobretu-
do, pelo exemplo dos meus 
pais. Comecei a fazer volunta-
riado com apenas 9 anos”, par-
tilhou a apresentadora. 

“Enquanto embaixadora a 
minha missão é ampliar as vo-
zes das mulheres que, normal-
m e n t e ,  n ã o  t ê m  v o z ”, 
sublinhou. 

Os elementos do projeto 
(Pa)REDES de Inclusão marca-

ram presença na iniciativa e 
homenagearam a convidada, 

assim como o pintor Gil Ramos 
que, no final da sessão, presen-

teou Catarina Furtado com 
um retrato da sua autoria. O 

evento culminou com a atua-
ção musical do grupo Ars Ad 

Doc. Os presidentes das Jun-
tas de Freguesia de Paredes, 
Artur Silva, e de Louredo, José 
Borges, o ator João Reis e o ar-
tista musical Nuno Aroso as-
sistiram, também, ao debate.

Fundação A LORD 
recebeu espectáculo 
Já no dia seguinte, 3 de 

abril, o evento Matérias Cru-
zadas regressou com o debate 
entre o ator João reis, o artista 
musical paredense Nuno Aro-
so e o escritor Gonçalo M. Ta-
vares, intitulado “Como nas-
ceu o objeto artístico?” e o 
concerto “A Fog Machine e 
outros poemas para o pro-
gresso”, na Fundação A Lord, 
em Lordelo. Na conversa, os 
três artistas abordaram o pa-
pel de cada um no espetáculo 
conjunto “A Fog Machine e 
outros poemas para o teu re-
gresso”.  A peça, que se trata de 
um projeto de Nuno Aroso e 
que combina música de dife-
rentes compositores, com um 
trabalho de Gonçalo M. Tava-
res e encenação e interpreta-
ção de João Reis, foi apresen-
tada ao público no encerra-
m e n t o  d a  s e s s ã o .   O s 
vereadores Beatriz Meireles e 
Francisco Leal e a apresenta-
dora de televisão Catarina 
Furtado estiveram presentes 
no evento.

Desigualdade e Género reuniu  
Catarina Furtado e Beatriz Meireles em debate
DEBATE. A presença de Catarina Furtado em Paredes para participar no evento cultural “Matérias Cruzadas” foi marcado por um 
debate com a vereadora da Cultura Beatriz Meireles onde foram abordadas as temáticas de desigualdade e género, além do papel 
que a apresentadora de TV tem como embaixadora da ONU.
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CULTURA

PUB

Esta era a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio 
E livres habitamos a substância do tempo. *

Esse dia sem igual, 
como um dia inicial, 
esse dia inteiro e limpo
foi o 25 de abril.
Dia em que as ruas cresceram
e as horas se esqueceram
e em praças e avenidas
se agitaram cravos mil.
Em que o povo levantou,
de voz armada e razão, 
a sua Revolução, 
p'ra, sem mortos nem feridos,
ao país restituir 
a liberdade roubada
e à terra lançar sementes
de um reto e claro porvir.

João Pedro Mésseder
Romance do 25 de abril em prosa rimada e versificada
* Versos de Sophia de Mello Breyner Andresen incluídos pelo autor no poema

Grupo Sénior  
continua atividades
Como é habitual, semanalmente, nos dias 5 e 6 de abril, 
o Grupo Sénior da Fundação A LORD realizou mais uma 
atividade, o ateliê de trabalhos manuais “Colar de 
pérolas”.
Foi um trabalho muito apreciado pelo grupo que conti-
nua a viver com alegria, companheirismo e muita entre-
ga todas as tarefas que lhes são propostas. Que assim 
continuem com esta dinamização e rejuvenescimento.

UM POEMA...

25 de abril

R
osa Maria de Bet-
tencourt Rodri-
gues Lobato de 

Faria, escritora, letrista e 
actriz, nasceu a 20 de Abril 
e faleceu no dia 2 de Feve-
reiro em Lisboa, devido a 
uma grave anemia. Filha de 
um oficial da Marinha, a sua 
infância e adolescência de-
correu entre Lisboa e Alpa-
lhão, no Alentejo. Desde 
cedo, sentiu-se atraída pela 
literatura e pela represen-
tação. A escrita esteve pre-
s e n t e  d e s d e  a  i n f â n c i a , 
quando escreveu os seus 
primeiros poemas; aos 11 
anos, subiu ao palco pela 
primeira vez para recitar 
poesia. Enveredou pela re-
presentação ao participar 
em séries televisivas e no-
velas como “Cobardias”, 
“Nem o pai morre nem a 
gente almoça”, “Vila Faia”, 
“Origens”; fez também par-
te do elenco de filmes como: 
Tráfico, O vestido Cor de 
Fogo; na poesia, foi autora 
de A Gaveta de Baixo, longo 
poema inédito, estando o 
resto da sua obra reunida 
no volume Poemas Escolhi-
dos e Dispersos; como le-
trista, compôs a letra de vá-
rias músicas, sendo quatro 
delas premiadas com o pri-
meiro lugar em edições do 
Festival da Canção: “Amor 
de água fresca”, “Chamar a 
música”, “Baunilha e Choco-
late” e “ Antes do Adeus”. A 
propósito do seu primeiro 
romance, “O Pranto de Lúci-
fer”, Rosa Lobato contou 
numa entrevista:“E, um dia, 
quando eu tinha 63 anos, 
Deus quis que eu nascesse 

de novo. Contaram-me uma 
história e fiquei a pensar ne-
la. Aquela história não me 
largava a cabeça. E eu dizia 
para mim: isto é um conto, 
tenho que escrever este 

conto, senão não me vejo li-
vre desta maçada. E escrevi. 
Quando reparei tinha 240 
páginas A4 e pensei: isto se 
calhar é um bocadinho mais 
que um conto.

Efectivamente, era um 
romance.”

Rosa Lobato, senhora de 
uma forte personalidade, im-
punha-se pelo seu porte dis-
tinto, pelo espírito perfec-
cionista, pelo entusiasmo 
que punha em todos os seus 
trabalhos.

OBRA
Poesia : Poemas Escolhidos 

e Dispersos (1997); romance: 
O Pranto de Lúcifer (1995); Os 
três casamentos de Camilla 
(1997); O Prenúncio das 
Águas (1999), galardoado com 
o Prémio Máxima de Literatu-
ra 2000; A Trança de Inês 
(2001); O sétimo véu (2003); 
Os linhos da avó (2004); A flor 
de sal (2005); A alma trocada 
(2007); A estrela de Gonçalo 
Enes (2008); As esquinas do 
tempo (2008); A menina e o 
cisne (ed. póstuma); publicou 
ainda alguns contos infantis. 
Quando faleceu, a 2 de Feve-
reiro de 2010, Rosa Lobato de 
Faria deixou inacabado este 
Vento Suão. Pôs-se então a hi-
pótese de pedir a um(a) au-
tor(a) das suas relações que 
imaginasse um desenvolvi-
mento para a história que a 
morte não deixara chegar ao 
fim e terminasse o livro inaca-
bado. Depressa se concluiu, no 
entanto, que tal não era a me-
lhor solução - primeiro, por-
que não se tinha a certeza de 
que a autora aprovasse essa 
inclusão de uma voz alheia no 
interior do seu próprio fluir 
narrativo; depois, porque, 
apesar de inacabado, o roman-
ce tinha o desenvolvimento 
suficiente para se deixar ler 
como um todo com sentido.

ESCRITOR DO MÊS | ABRIL 

Rosa Lobato de Faria
(1932-2010)

"Se eu morrer de manhã
abre a janela devagar
e olha com rigor o dia que não tenho.
Não me lamentes. Eu não me entristeço:
ter tido a morte é mais do que mereço
se nem conheço a noite de que venho.
Deixa entrar pela casa um pouco de ar
e um pedaço de céu
- o único que sei.
Talvez um pássaro me estenda a asa
que não saber voar
foi sempre a minha lei.
Não busques o meu hálito no espelho.
Não chames o meu nome que eu não venho
e do mistério nada te direi.
Diz que não estou se alguém bater à porta.
Deixa que eu faça o meu papel de morta
pois não estar é da morte quanto sei."
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NECROLOGIA

FALECEU

ALICE LURDES  
FERREIRA DOS SANTOS
Faleceu no dia 6 de abril com 77 anos.   
Era natural de Cristelo-Paredes e residente  
na Rua Dr. Jerónimo Pereira Leite, n.º 219, 

Cristelo, Paredes. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, quinta-feira, dia 14 de abril às 21 horas na Igreja 
Paroquial de Cristelo, 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
CRISTELO/PAREDES

FALECEU

CARLOS FERREIRA PASSOS
Faleceu no dia 12 de abril com 91 anos.  Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua 
Torre Alta, n.º 200,Lordelo, Paredes. Era casado 
com Maria de Fátima da Silva 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 fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, terça-feira, dia 19 de abril às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes. Agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

ARNALDO  
FERREIRA DO COUTO
Faleceu no dia 5 de abril com 84 anos.  
Era natural de Beire-Paredes e residente  

na Urbanização da Mó, n.º 20, Madalena, Paredes.  
Era casado com Maria da Conceição Moreira Ferreira.

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

A FAMÍLIA
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  
MADALENA/PAREDES

FALECEU

MARIA DA GLÓRIA 
DUARTE GOMES
Faleceu no dia 22 de março com 60 anos. 
Era natural de Baltar-Paredes e residente 

na Rua Casa de Bragança, n.º 671, Ent. 3-1º Ac, Baltar, Paredes. 
Era solteira.
  

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

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

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

PAULO GASPAR  
ALVES GARCÊS
Faleceu no dia 3 de abril com 48 anos.  

Era natural e residente em  Vila Cova de  

Carros, 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, 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

VILA COVA DE CARROS/PAREDES

FALECEU

LAURA DE SOUSA
Faleceu no dia 9 de abril com 97 anos.  

Era natural e residente em  Bitarães, Paredes. 

Era solteira.

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

CLEMENTO 
RIBEIRO PINHEIRO
Faleceu no dia 6 de abril com 86 anos.  

Era natural de Sousela-Lousada e residente em  

Sobrosa ,Paredes. Era viúvo de Maria Emília de Sousa Lopes.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

 SOBROSA/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DE JESUS FREIRE
Faleceu no dia 5 de abril com 87 anos. Era 

natural e residente em  Bitarães, Paredes. Era 

casado com Alzira Freire Lopes.

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

JOAQUIM 
COELHO RIBEIRO
Faleceu no dia 3 de abril com 69 anos. 
Era natural de Vandoma - Paredes e residente 

na Av. Central de Reiros, n.º 509, Vandoma, Paredes.  
Era casado com Maria de Fátima Martins Moreira.
 

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

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

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

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

VANDOMA/ PAREDES
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NECROLOGIA/PUBLICIDADE

FALECEU

JOAQUIM 
DOS SANTOS BAIÃO
Faleceu no dia 7 de abril com 56 anos. Era na-
tural de Vandoma-Paredes e residente na Rua 
do Alto, n.º 38, Vandoma, Paredes. Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

JOAQUIM  
DUARTE DE BARROS
Faleceu no dia 26 de março com 52 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e  
residente na Av. da Telha, n.º 548, Duas Igrejas, 

Paredes.  Era casado com Maria Rita Cardoso da Costa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARCELINO  
DE SOUSA MACHADO
Faleceu no dia 6 de abril com 54 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua 
do Gaínho, n.º 73, Lordelo, Paredes. Era casado 

com Maria Alice Pacheco Carneiro Machado.

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

JOSÉ MARIA  
LEAL DA SILVA
Faleceu no dia 5 de abril com 64 anos.  
Era natural de Sobrosa-Paredes e residente na 
Rua da Aldeia Nova, n.º 164, Sobrosa, Paredes. 

Era casado com Maria da Conceição Barbosa do Couto.

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
SOBROSA/PAREDES

FALECEU

JOSÉ FERREIRA MOREIRA
Faleceu no dia 6 de abril com 65 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Trav. 
da Vila, n.º 56, Lordelo, 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, 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

Aos familiares  

de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta  
sentidas condolências
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