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EDITORIAL/TRIBUTO

D
ecorria o ano de 
1977, e a forma-
ção dos futuros 

Dirigentes do novo Agru-
pamento de Escutas de 
Paredes, quando conheci a 
Srª Professora Maria Júlia 
Pereira Botelho a quem 
convidei para a minha 
equipa. Entusiasmada 
aceitou e frequentou a 
Formação sobre o Escutis-
mo. Tempos depois, disse 
ter aceitado pelos dois fi-
lhos que ia integrar no Mo-
vimento. Assim aconteceu 
e recebi-os em 1978. Hoje 
o meu Tributo vai para o 
mais velho, Luís Filipe Bo-
telho Ribeiro, nascido em 
Santo Tirso em 1967, filho 

de Luís dos Santos Ribeiro 
e de Maria Júlia Pereira 
Botelho, e irmão de Vasco 
Botelho Ribeiro. A sua en-
trada nos escuteiros mos-
trou logo o seu espírito vi-
vo, curioso e ávido de sa-
ber mais e de fazer melhor. 
Além disso, era um jovem 
que avançava para os de-
safios, e que entusiasmava 
e impulsionava os outros 
elementos do seu grupo. 
Rapidamente surgiu uma 
animação curiosa com um 
forte entusiasmo pelo sa-
ber das coisas do Escutis-
mo, impressionando a for-
ma como se distinguia na 
vontade de aprender fa-
zendo. Desde o tempo em 

que o recebi e o conheci, 
nunca perdi o interesse na 
sua caminhada, porque 
era verdadeiramente mul-
tifacetado, empenhando-
-se de forma exímia em tu-
do aquilo em que partici-
pava.  Conquistava as 
insígnias de competência 
do seu Grupo, de forma rá-
pida e exemplar levando-o 
a conquistar a missão de 
Guia. Era um jovem avan-
çado no tempo da vida, 
que se prolongou, sendo 
muito admirado. Ao mes-
mo tempo, estudou piano 
em Paredes, e mais tarde 
no Conservatório de Mú-
sica do Porto, onde tam-
bém estudou violino. Com 

jeito natural para a música 
dedicou-se ainda à guitar-
ra portuguesa. Criou um 
Grupo musical moderno 
no seu tempo. Jogou Fute-
bol e Ténis de Mesa, e gos-
tava da prática do ciclismo 
e de velejar. Foi presidente 
da associação de estudan-
tes na universidade de 
Aveiro e foi um dos promo-
tores da introdução do ga-
bão como traje académico. 
Tornou-se ativista político, 
tendo fundado e liderado, 
entre 2009 e 2014, o Parti-
do Portugal Pró-Vida. Che-
gou mesmo a apresentar-
-se como pré-candidato à 
Presidência da República, 
quase conseguindo reunir 

as assinaturas necessárias 
para formalizar a candida-
tura. Licenciado em Enge-
nharia Eletrónica, pela 
Universidade de Aveiro, 
onde também fez o Douto-
ramento, veio a ser Profes-
sor na Universidade do 
Minho e Diretor de um De-
partamento no pólo de 
Guimarães. No âmbito da 
investigação académica 
aplicada aos problemas da 
comunidade, criou um sis-
tema de deteção optoele-
trónica de fogos florestais 
que inventou e denominou 
Vigília. Acima de tudo, ca-
racterizava-se por ser um 
homem de causas e por se 
dedicar de forma intensa 

àquilo em que acreditava, 
tanto para o seu desenvol-
vimento pessoal, como em 
tudo que considerava co-
mo contributo para a so-
ciedade. O destino termi-
nou-lhe a caminhada, por-
que partiu muito cedo, 
vítima de leucemia, em 
2015. Paredes perdeu um 
pouco de si, como todos 
nós e a família.

Luís Filipe Botelho Ribeiro

D
esde a última 
e d i ç ã o  d o 
Progresso de 

P a r e d e s  e m 
27/05/2022 passou-
-se tanta coisa que 
houve seleccionar o 
que ia sair nesta edi-
ção do jornal por cri-
térios que entendo 
não questionar ...
Porque os critérios 
serão questionáveis 
...  todos os critérios 
são questionáveis ... 

mas há que perceber 
que são fruto de esco-
lhas, de uma autono-
mia, que mais do que 
questionar teremos 
de respeitar, de per-
ceber que quando se 
segue um caminho, se 
p o d i a  t e r  s e g u i d o 
outro.
Depois há que relati-
vizar, aquilo que para 
nós é importante, as-
sim não será para to-
da a gente e, com hu-
mildade temos de re-
conhecer que tudo 
deve ser colocado em 
perspetiva.  E que a 
nossa perspetiva, afi-
nal, não será necessa-
riamente a melhor.

Para isso basta com-
parar a presente edi-
ç ã o  d o  P r o g r e s s o , 
com a última edição 
do Paredense, ou com 
recentes reportagens 
do Novum Canal ,  o 
q u e  f a r á  p e r c e b e r 
que a consideração e 
respeito que nos me-
r e c e m o s  s e rá  t u d o 
menos consensual.
D e s d e  2 8  d e  M a i o 
a c o n t e c e r a m  p e l o 
nosso burgo imensas 
coisas desde Home-
nagens, mais ou me-
nos sinceras, ao ex-
poente máximo que 
foi o União de Pare-
des ser Campeão Na-
cional, além de muito 

mais água ter corrido 
por baixo das pontes.
Desta quinzena, pes-
soalmente recordo-
-vos que vivi um dos 
mais caricatos episó-
dios da minha vida de 
advogado que foi ter 
sido detido no dia 28 
Maio na carrinha da 
brigada de interven-
ção por cerca de 10 
minutos, após o  jogo 
do USC Paredes com 
o São Martinho, pelo 
facto de me ter iden-
tif icado com o meu 
cartão profissional ...
E claro recordo que a 
m i n h a  m ã e  f e z  8 0 
anos no dia 4 de junho 
e lhe fizemos uma fes-

ta memorável porque 
cada um deve ter  o 
que merece.
E não resisto a trans-
crever aqui as pala-
vras que publicamen-
te uns dias antes lhe 
dediquei, e cujo fer-
vor, porque sincero, 
assumo e nele me ex-
ponho: “D. Júlia, mi-
nha mãe, o meu agra-
decimento profundo 
por seres a mulher da 
minha vida para lá da 
Avó Glorinha, obriga-
do pela tua força, pela 
tua alegria, pelo teu 
amor infinito que me 
abarca e me protege, 
que eu nunca conse-
g u i r e i  r e t r i b u i r  n a 

mesma medida por 
m u i t o  q u e  m e 
esforce.
Mas o meu Amor e ad-
miração por ti  tam-
bém é enorme e im-
possível de reduzir a 
palavras, pelo que só 
te posso dizer que de-
sejo que todos os res-
tantes dias da minha 
vida sejam dedicados 
a demonstrar que o 
ter-me como filho foi 
um bom contributo 
para o mundo.”

E mais não recordo 
desta quinzena... se o 
P r o g r e s s o  n ã o  s e 
lembra, quem sou eu 
para o lembrar?

EDITORIAL

E tanto havia para recordar...

Por

VASCO 
RIBEIRO

Diretor
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HISTÓRIA

Vamos continuar com as vendas que Belchior de 
Sousa, casado com Jerónima Diniz, moradores na 
freguesia de Paço de Sousa, fizeram da 2.ª ametade 
do Casal de Quebradas d´Além.

§5.
Em 04/04/1672, a Mesa Abacial deu autoridade a 
uma carta de compra que fez Manuel António a 
Belchior de Sousa, por preço de 10.000 reis. Fez a 
carta de compra Paulo de Fontilheiro, escrivão de 
João Luís, do concelho de Aguiar de Sousa, em 
03/06/1668.
Manuel António, filho de António André e de Ma-
ria André, casou a 05/04/1671, na igreja paroquial 
de Rebordosa, com Maria Dias, filha de Miguel 
Dias e de sua mulher, Francisca Gonçalves, mora-
dores em Rebordosa. Eram possuidores do prazo 
da 1.ª ametade do Casal de Fundo de Vila.
Manuel António e sua mulher, Maria Dias, devem 
ter feito prazo desta parte, pois sua filha, Águeda 
Antónia, foi 3.ª vida no prazo. Esta dotou tudo o que 
possuía deste Casal a seu sobrinho, Manuel No-
gueira. Fez a escritura o tabelião Custódio Nunes 
Coelho, no concelho de Aguiar de Sousa, em 
22/02/1729.
Manuel Nogueira se dotou desta parte para casar 
com Maria Nogueira. Fez escritura o mesmo tabe-
lião, em 14/09/1732.

§6.
Baltazar Moreira comprou a Belchior de Sousa e 
sua mulher, Jerónima Diniz, a leira do Espinheiro, 
por preço de 13.500 reis. Fez a carta de compra o 
tabelião Jerónimo de Almeida Pereira, no conce-
lho de Aguiar de Sousa, em 13/05/1679. A Mesa 
Abacial deu autoridade a esta carta de compra.
Baltazar Moreira casou a 12/01/1660, na igreja 
paroquial da Sobreira, com Isabel Luís, filha de Luís 
Gonçalves e de sua mulher, Maria João, moradores 
no lugar da Quintela, freguesia de Fonte Arcada. 
Belchior Moreira e sua mulher traziam o Casal de 
Cima de Vila, em Castromil.
Esta propriedade, leira do Espinheiro, entrou no 
prazo da 1.ª ametade do Casal de Cima de Vila de 
Cima, feito em 22/12/1762, a João Moreira dos 
Reis (filho de Domingos Moreira e de Micaela No-
gueira, neto paterno de Baltazar Moreira) e à 1.ª 
mulher com quem casar, em 1.ª e 2.ª vidas. Foi tabe-
lião José Lopes Xavier.

§7.
Pantaleão Clemente, morador em Recarei e casa-
do com Maria Diniz (irmã de Jerónima Diniz), com-
prou a Belchior de Sousa as restantes proprieda-
des, por preço de 80.000 reis, dos quais pagou de 
domínio 12.000 reis e mais se lhe perdoou.
Em 22/04/1694, a Mesa Abacial deu autoridade a 
um dote que fez Pantaleão Clemente a sua filha, 
Maria Antónia, para casar com Francisco João e a 
venda que fez juntamente a Manuel João, pai do 

dito Francisco João, por preço de 150.000 reis. Foi 
tabelião Manuel de Seabra, no concelho de Aguiar 
de Sousa, em 08/06/1693.

Pantaleão Clemente era filho de António Gonçal-
ves André e de sua 1.ª mulher, Águeda Rodrigues 
(natural da freguesia de Baltar). Casaram a 
22/08/1643, na igreja da Sobreira. Neto paterno 
de André Clemente (faleceu a 07/01/1646) e de 
sua mulher,  Beatriz Gonçalves (faleceu a 
08/05/1645); materno de Miguel Gonçalves e de 
sua mulher, Isabel Rodrigues, moradores em 
Baltar.
Pantaleão Clemente casou em 1.ª núpcias a 
24/02/1658, na igreja da Sobreira, com a referida 
Maria Diniz. No estado de viúvo, casou em 2.as 
núpcias a 28/05/1673, na igreja de Baltar, com Ana 
da Silva, filha de Manuel de Faria e de sua mulher, 
Domingas da Silva, moradores na freguesia de 
Baltar.

Do 1.º casamento de Pantaleão Clemente houve 
uma filha, Maria Antónia, que casou com Francisco 
João (do Foral), filho de Manuel João e de sua mu-
lher, Maria Antónia, possuidores da 2.ª ametade do 
1.º Casal do Penedo, em Castromil, e de metade de 
um Casal foreiro ao Mosteiro de Santa Clara do 
Porto, no lugar do Outeiro de Recarei, onde 
viviam.
Este casal, Manuel João e Maria Antónia, já refe-
renciado na 2.ª ametade do 1.º Casal do Penedo, 
mas não muito esclarecido, tiveram os seguintes 
filhos:
* Francisco João, que casou com a referida Maria 
Antónia. Ficaram possuidores desta parte - 2.ª 
ametade do Casal de Quebradas d´Além, em 
Castromil.
* Maria João, batizada a 30/01/1667, na Sobreira, 
tendo por padrinhos o padre Domingos de Sousa 
(da freguesia do Sobrado) e Maria (solteira). Casou 
a 16/10/1697, na igreja da Sobreira, com António 
Gonçalves, filho de outro António Gonçalves, e de 
sua mulher, Ana Francisca, possuidores da 1.ª parte 
do Casal do Valinho, em Recarei.
* Manuel João (filho), batizado a 08/06/1670, na 
Sobreira, tendo por padrinhos Inácio e Maria (fi-
lhos de Domingos António, do lugar da Bica de Re-
carei). Casou a 12/02/1699, na igreja da Sobreira, 
com Catarina Antónia, filha de Gaspar Diniz e de 
sua mulher, Maria Antónia, possuidores da 1.ª ame-
tade do Casal de Quebradas d´Além, em Castromil. 
Ficaram possuidores da 2.ª ametade do 1.º Casal do 
Penedo (Casal de Sub Estrada), em Castromil.
* Teresa João, batizada a 21/12/1673, na Sobreira, 
tendo por padrinhos Inácio e Maria (filhos de Do-
mingos António, do lugar da Bica de Recarei); fale-
ceu a 14/09/1735, em Além, Castromil. Casou a 
30/11/1703, na igreja da Sobreira, com Gaspar 
Diniz (filho), filho de outro Gaspar Diniz e de sua 
mulher, Maria Antónia, possuidores da 1.ª ametade 
do Casal de Quebradas d´Além, em Castromil. Fi-
caram possuidores da 1.ª ametade do Casal de 
Quebradas d´Além, em Castromil.
* Águeda João, que casou a 28/01/1710, na igreja 
da Sobreira, com Manuel António, filho de Estêvão 
António e de sua mulher, Ângela André, moradores 
no lugar do Outeiro de Recarei. Manuel António 
era possuidor de uma parte do 1.º Casal da Lameira 
e Quebrada do Moinho, em Recarei.

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

Casal de Quebradas d´Além - VI 
(aldeia de Castromil)     (continuação da edição anterior)
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A 
Lei dos Metadados - Lei n.º 32/2008 de 17 de 
Julho, surgiu em 2008 em Portugal, graças a 
uma Directiva da União Europeia de 2006, 

em que os fornecedores de serviços e comunicações 
eram obrigados a preservar os metadados dos seus 
clientes durante um ano.
A intenção da União Europeia era fortalecer a capa-
cidade das autoridades judiciárias dos Estados-
-Membros para combaterem crimes graves, e os 
metadados tem um papel fundamental nesse âmbi-
to, porque as autoridades e as operadoras obtém 

pela consulta desses dados, informações específi-
cas sobre os telemóveis e os computadores de sus-
peitos da prática de certos crimes.
Todavia, as autoridades podem ter acesso aos da-
dos de qualquer cidadão, e não somente de suspei-
tos determinados.
Pese embora, os metadados, excluem o conteúdo 
das chamadas, isto é, o que é dito, porque esse tipo 
de escuta necessita de autorização de um Juiz, e só 
é equacionada no âmbito de crimes muito graves.
Assim, por estarem em causa direitos fundamen-
tais relativos ao respeito pela vida privada e à pro-
tecção de dados pessoas, foi feito um pedido de 
fiscalização abstrata sucessiva da Lei dos Metada-
dos ao Tribunal Constitucional, e em resposta foi 
proferido o Acórdão n.º 268/2022 de 19 de Abril, 
que declarou inconstitucionais várias disposições 
da Lei dos Metadados - Lei n.º 32/2008, relativas à 
conservação e transmissão de dados às autorida-
des para fins de investigação criminal. 

O Tribunal Constitucional entendeu que, a obriga-
ção geral de conservação por um ano dos dados de 
tráfego e de localização de todas as pessoas, viola 
o direito à privacidade e à autodeterminação 
informativa.
E, esta inconstitucionalidade, foi declarada com 
efeitos retroactivos, quer isto dizer que, os proces-
sos penais já decididos podem ser afectados, caso 
a prova obtida que levou a condenação, tenha sido 
através do recurso a estes meios. 
Com isto, pretende-se garantir que a recolha da 
prova decorra de acordo com os princípios da 
Constituição da República Portuguesa, que no seu 
artigo 32.º, n.º 8 diz que “são nulas todas as provas, 
obtidas mediante tortura, coacção, ofensa de inte-
gridade física ou moral da pessoa, abusiva intro-
missão na vida privada, no domicílio, na correspon-
dência ou nas telecomunicações.”
Desta feita, a Lei dos Metadados terá de ser altera-
da, e o Governo terá de cumprir esse objectivo.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

A Lei dos Metadados e o Impacto da Inconstitucionalidade

Terminou mais uma época do maior campeonato de fu-
tebol de Portugal – a 1ª Liga.
O FC Porto afirmou-se como a melhor equipa em Portugal 
e venceu a Liga e a Taça, conseguindo a sempre desejada 
“dobradinha”. Numa época marcada pela afirmação de jo-
vens talentos como Diogo Costa e Vitinha, Luis Diaz que 
estava a ser o melhor jogador do campeonato foi vendido 
ao Liverpool em Janeiro e ainda assim os dragões não se 
ressentiram da perda. Uribe e Pepe foram também dois 
esteios na consistência azul e branca, ao passo que Zaidu 
foi um dos heróis, ao marcar o golo que valeu a vitória e os 
festejos do título no Estádio da Luz, frente ao Benfica.
O Sporting, depois do título da época anterior, esteve na 
luta com o FC Porto até final, mas não conseguiu repetir 
o título e também foi eliminado pelos portistas na Taça 
de Portugal.
O Benfica, que não segurou Jesus e o substituiu por Nelson 

Veríssimo (da equipa B), praticamente desde a derrota no 
Dragão em Dezembro que saiu da corrida pelo título.
A grande surpresa da época foi o Gil Vicente, de Ricardo 
Soares. A equipa perdeu muitos titulares da campanha 
anterior e neste reinventou-se e foi das melhores a pra-
ticar futebol. O apuramento para as competições euro-
peias foi inédito. O Vitória SC, no 6º lugar, também ga-
rantiu participação europeia.
O FC Paços de Ferreira apostou em Jorge Simão para o co-
mando técnico mas ainda antes da 1ª volta César Peixoto 
veio substitui-lo. A aposta pareceu muito arriscada mas 
correu bem. O Paços embalou para uma época tranquila.
O Portimonense fez uma primeira parte da época excelen-
te e praticamente garantiu a manutenção. O Boavista não 
passou por sobressaltos.
O Famalicão passou por dificuldades imprevistas mas com 
um excelente plantel e investimento conseguiu a manu-

tenção. O Vizela foi outra agradável surpresa; para uma 
equipa recém-chegada da 2ª Liga a equipa manteve a ima-
gem de marca e quem via os vizelenses jogar identificava 
facilmente ser uma equipa da Álvaro Pacheco – grande 
trabalho! O Arouca era na minha opinião o pior plantel da 
1ª Liga, mas Armando Evangelista (que também tinha subi-
do os arouquenses) fez um milagre e conseguiu a 
permanência.
Belenenses SAD esteve praticamente condenado a época 
toda e foi o primeiro a confirmar a descida de divisão. Gran-
des decisões ficaram para a última jornada, onde o Tondela 
não resistiu e desceu de divisão – apesar de ter ido à final da 
Taça de Portugal. O Moreirense ainda manteve a esperan-
ça adiando a decisão para o play-off com o 3º classificado 
da 2ª Liga (o Chaves), mas não resistiu; os cónegos desce-
ram, os flavienses subiram. Na 1º Liga estarão na próxima 
época, também, Rio Ave e Casa Pia.

SOBRE FUTEBOL

FC Porto faz a “dobradinha”, Gil Vicente nas 
competições europeias, Moreirense desce de divisão

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto
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Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €

A freguesia de Vilela cele-
brou, no último fim-de-se-
mana de maio, a Festa em 
Honra da Senhora da Hora. A 
festividade ficou marcada 
pela Procissão Solene, que 
voltou a sair à rua, no dia 29 
de maio. 
Na cerimónia estiveram pre-
sentes o presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes, 

Alexandre Almeida, a verea-
dora Tânia Ribeiro, a presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Vilela, Mariana Machado 
Silva, acompanhada pelo 
executivo da Junta e o Padre 
Paulo Pinto. 
A procissão foi acompanha-
da pela Banda Musical de Vi-
lela e pelo Grupo de Bombos 
Zés Pereiras Stª Estevão.

Vilela festejou  
Senhora da Hora

A vereadora da Ação Social, 
Beatriz Meireles, visitou, 
no passado dia 30 de maio, 
a segunda sessão da Ofici-
na Comunitária, realizada 
no Bairro “O Sonho”, com o 
objetivo de promover a 
educação para a cultura.
A iniciativa visa, ainda, a li-
gação entre a escola e a co-
munidade para uma maior 

inclusão social dos morado-
res deste bairro, ao mesmo 
tempo que se requalifica o 
edificado urbano.
A atividade contou com a 
participação da professora 
da Escola Secundária de Pa-
redes, Gracinda Ramos, e 
de alguns moradores do 
b a i r r o  d e  d i f e r e n t e s 
gerações.

Oficina comunitária  
continua a 
promover a cultura

O 
concurso esco-
lar recebeu um 
total de 57 tra-

balhos, nas categorias de 
Ilustração, Criação literá-
ria e Fotografia, que envol-
veram 1036 alunos, 40 do-
centes e 23 estabelecimen-
tos de ensino.

Na categoria de ilustra-
ção, a turma A do 3º ano do 
Centro Escolar de Bitarães, 
Paredes, foi a grande vence-
dora, seguida da turma A do 
1º e 2º anos da Escola Bási-
ca do Adro, de Real, Castelo 
de Paiva, e da turma A do 2º 
ano da Escola Básica do Tor-
no, Lousada. A turma R10 
do 3º ano do Centro Escolar 
de Resende conquistou 
uma menção honrosa.

Na Criação literária, o 
primeiro prémio coube à 
turma A do 7º ano da Escola 
Básica Lousada Centro. As 
posições seguintes foram 
ocupadas pela turma E do 
5º ano da Escola Básica 2,3 
de Paços de Ferreira e pela 
turma A do 5º ano do Colé-
gio Nova Encosta, Paços de 
Ferreira. Foi atribuída ain-
da uma menção honrosa à 
turma C do 6º ano da Esco-

la Básica 2,3 de Penafiel 
Sudeste, de Cabeça Santa.

Por último, na categoria 
Fotografia, o primeiro lu-
gar foi para a turma CP do 
11º ano da Escola Básica e 
Secundária de Airães, Fel-
gueiras. Os lugares seguin-
tes foram ocupados pela 
turma 4C do 12º ano do 
Colégio de São Gonçalo, 
Amarante, e pela turma H 
do 10º ano da Escola Se-

cundária de Lousada. O 4C 
do 11º ano do Colégio de 
São Gonçalo viu o seu tra-
balho reconhecido com 
uma menção honrosa.

O concurso Tradições 
Populares na Rota do Ro-
mânico desafiou a comuni-
dade escolar, do ensino 
pré-escolar ao secundário, 
dos 12 municípios do Sou-
sa, Douro e Tâmega abran-
gidos pela Rota do Români-

co, a explorar, de forma 
criativa, o seu vasto pa-
trimónio imaterial.

O júri, constituído pela 
ilustradora Abigail Ascen-
so, pelo escritor Miguel 
Gomes e pelo fotógrafo 
Luís Barbosa, valorizou 
particularmente os traba-
lhos que melhor estabele-
ceram a ligação do citado 
património aos monumen-
tos da Rota do Românico.

Concurso escolar 
Tradições Populares na Rota 
do Românico já tem premiados
CONCURSO. A Rota do Românico premiou 12 trabalhos na terceira edição do con-

curso escolar Tradições Populares na Rota do Românico. A cerimónia de entrega 

dos prémios decorreu na tarde de sexta-feira, 3 de junho, no Centro de 

Interpretação do Românico, em Lousada.
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O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes acom-
panhado do seu executivo 
assinalou no passado dia 1 
de junho, o lançamento da 
empreitada de ampliação do 
cemitério de Vila Cova de 
Carros, Paredes. 
Esta obra irá permitir  a 
construção de 46 campas e 

seis futuros jazigos.  A ce-
rimónia simbólica de colo-
cação da primeira pedra 
contou também com a pre-
sença do presidente da Jun-
ta de Freguesia de Paredes, 
Artur Silva, acompanhado 
pelo secretário, Carlos Sil-
va, e do padre da freguesia, 
José da Silva Coelho.

Para assinalar o Dia Mun-
dial Sem Tabaco, o Municí-
pio, a Eco-Freguesia de Pa-
redes e o Agrupamento de 
Escolas de Paredes promo-
veram, no passado dia 31, 
uma ação de recolha de 
beatas, levada a cabo por 
cerca de 80 alunos de qua-
tro turmas da Escola Básica 
nº 2 de Paredes, num per-
curso desde a escola até ao 
Parque José Guilherme.

O vereador do Ambiente, 
Francisco Leal, e o presiden-
te da Junta de Freguesia de 
Paredes, Artur Silva, acom-
panharam a iniciativa. O Dia 
Mundial Sem Tabaco é co-
memorado, desde 1987, a 
31 de maio. O objetivo da 
data é chamar a atenção pa-
ra os efeitos negativos do 
uso do tabaco e também da 
exposição ao fumo de quem 
fuma ao nosso lado.

O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, e a verea-
dora Tânia Ribeiro, estive-
ram presentes, no passado 
dia 29 de maio, na cerimó-
nia de inauguração e bên-
ção das instalações sanitá-

rias da Capela do Divino 
Espírito Santo, em Duas 
Igrejas.  A construção das 
instalações esteve a cargo 
da Comissão de Festas do 
D i v i n o  E s p í r i t o  S a n t o 
2019/2022 e contou com 
o apoio da Câmara Munici-

pal de Paredes.  Esta in-
fraestrutura tem ainda um 
bar de apoio à comissão.
A cerimónia foi acompa-
nhada pelo presidente da 
J u n t a  d e  Fr e g u e s i a  d e 
Duas Igrejas, Luís Barbo-
sa, pelo Juiz da Festa, Bru-

no Cardoso, e pelo pároco 
d a  f r e g u e s i a ,  R i c a r d o 
Teixeira. 
A ação marcou o início das 
festas em Honra do Divino 
Espírito Santo, Duas Igre-
jas, que terminaram no dia 
5 de junho.

N o  p a s s a d o  d i a  2 9  d e 
maio, o presidente da Câ-
mara Municipal de Pare-
des, Alexandre Almeida, 
acompanhado pelo res-
tante executivo munici-

pal, e pelo presidente da 
J u n t a  d e  Fr e g u e s i a  d e 
Vandoma,  José Cunha, 
participou na cerimónia 
de inauguração do Par-
que Urbano de Vandoma.  

Alexandre Almeida afir-
mou que “é objetivo do 
seu executivo ter um par-
que em todas as fregue-
sias, pois estas infraes-
truturas são vitais para a 

qualidade de vida da po-
pulação”.  O novo Parque 
U r b a n o  d e  Va n d o m a  é 
dotado de um bar, casas 
d e  b a n h o  e  p a r q u e 
infantil.

Para assinalar o Dia Mun-
dial da Criança, a Câmara 
Municipal de Paredes pro-
moveu durante o dia 29 de 
maio uma festa com muita 
animação e diversões, no 
P a r q u e  d a  C i d a d e  d e 
Paredes. 
O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida,  esteve 
p r e s e n t e  n a  i n i c i a t i v a , 
acompanhado pelo verea-
dor, Paulo Silva, pelo presi-
dente da Junta de Fregue-
sia de Paredes, Artur Silva, 
e pelo presidente da Junta 

de Freguesia de Beire, José 
Carlos Barbosa. Insuflá-
veis, trampolins e jogos são 
algumas das atividades de-
dicadas aos mais novos.

Cemitério de Vila Cova de 
Carros vai ser aumentado

Dia Mundial Sem Tabaco 
teve recolha de beatas

Inauguradas instalações  
sanitárias da Capela do Divino Espírito Santo 

Vandoma já tem Parque Urbano

Paredes festejou  
Dia Mundial da Criança

A 
cerimónia oficial 
das comemora-
ções do 138º ani-

versário da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros 
Voluntários de Paredes, as-
sinalado no dia 1 de junho, 
decorreu no passado domin-
go, dia 5 de junho, no quartel 
da corporação.

O evento, que contou 
com a presença do presiden-
te da Câmara Municipal de 
Paredes e dos vereadores 
Francisco Leal, Beatriz Mei-
reles e Renato Almeida, fi-
cou marcado pelo juramen-
to de bandeira e pela inaugu-
r a ç ã o  d a s  o b r a s  d e 
requalificação dos vestiá-
rios, balneários e camaratas 
femininas.

"Esta inauguração é es-
sencial para a promoção da 
igualdade de género no cor-
po de bombeiros", frisou Ale-
xandre Almeida, relembran-
do que o seu executivo tem 
estado "sempre atento às 

necessidades das corpora-
ções do concelho".

A sessão solene contou 
com a presença do presiden-
te da Direção da Associação 
Humanitária, Carlos Silva, 
do Comandante, José Mo-
rais, do presidente da As-
sembleia Geral, Mário Sou-

sa, do vice-presidente das 
Associação Humanitária e 
Deputado da Assembleia da 
República, José Carlos Bar-
bosa, do presidente do Con-
selho Fiscal da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, 
Luís Elias, e do vogal da Fe-
deração dos Bombeiros do 

Distrito do Porto, António 
Barbosa. Na plateia estive-
ram, ainda, o presidente da 
Junta de Freguesia de Pare-
des, Artur Silva, o presidente 
da Junta de Freguesia de So-
brosa, Américo Castro bem 
como outros autarcas de 
freguesia.

Bombeiros Voluntários  
de Paredes servem  
população há 138 anos
ANIVERSÁRIO. Em dia de aniversário os Bombeiros Voluntários de Paredes inau-

guraram os novos balneários, vestiários e camaratas femininas do quartel. A 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes já está ao serviço 

da população há 138 anos.
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Tiveram início no passado 
dia 30, as provas da segun-
da semifinal  da Taça do 
Mundo de Patinagem Artís-
tica, disputada no Pavilhão 
Multiusos de Paredes e que 
decorreu até ao dia 4 de 
junho.
O vereador do Desporto, 
Renato Almeida, assistiu ao 
início da competição, acom-

panhado pelo vice-presi-
dente da Federação de Pa-
tinagem de Portugal, José 
Raimundo, e pela presiden-
te da Associação Desporti-
va de Paredes – Patinagem 
A r t í s t i c a  ( A D PA ) ,  C é l i a 
Rocha. 
O programa agregou pro-
vas nas modalidades singu-
lar, pares, pares de dança e 

solo dance, desde a catego-
ria cadete até sénior e con-
tou com a participação de 
350 atletas de 13 países, 
nomeadamente, Andorra, 
Austrália, Bélgica, Brasil, 
França, Alemanha, Reino 
Unido, Itália, Países Baixos, 
Nova Zelândia, Portugal, 
Eslovénia e Espanha.
A competição foi organiza-

da pela World Skate, pela 
Federação de Patinagem 
de Portugal, pela Associa-
ção de Patinagem do Por-
to, pela Câmara Municipal 
de Paredes,  pelo IPDJ – 
I n s t i t u t o  Po r t u g u ê s  d o 
Desporto e Juventude e 
pela ADPA – Associação 
Desportiva de Patinagem 
Artística de Paredes.

Paredes recebeu Taça do Mundo de Patinagem Artística

A 
1ª etapa da 2º edi-
ção da Clássica 
Ribeiro da Silva 

disputou-se no passado dia 4 
de junho, entre Sobreira e 
Paredes. 

Rafael Silva, da equipa 
Efapel Cycling, foi o primeiro 
ciclista a chegar ao Parque 
José Guilherme, em Paredes, 
num sprint reduzido que dei-
xou para trás Luís Mendonça 
(Glassdrive-Q8-Anicolor) e 
Hugo Nunes (Rádio Popular–
Paredes-Boavista), segundo 
e terceiro classificados, 
respetivamente. 

Na geral, com as bonifica-
ções, Rafael Silva seguiu para 
a segunda e última etapa na 
liderança, com dois segundos 
de vantagem para Luís Men-
donça e três segundos para 
Hugo Nunes.  Assim, Rafael 
Silva liderava a classificação 

geral por pontos, Hugo Nu-
nes a geral das metas volan-
tes, Luís Gomes (Kelly-Simo-
les-UDO) a geral da monta-
n h a  e  To m á s  B a u w e n s 
(Almodôvar/Delta-Cafés/

Crédito Agrícola) a geral do 
melhor corredor entre as 
equipas de clube. 

A Rádio Popular-Paredes-
-Boavista liderava a classifi-
cação geral por equipas.  O 

dia de ciclismo foi acompa-
nhado pelos vereadores Re-
nato Almeida e Paulo Silva, 
pelo presidente da Associa-
ção de Ciclismo do Porto, Jo-
sé Luís Pacheco, e pelo execu-

tivo da Junta de Freguesia da 
Sobreira.  A segunda etapa do 
Troféu Ribeiro da Silva foi dis-
putada entre Rebordosa e 
Lordelo, no passado dia 5, 
tendo terminado junto à ro-
tunda Ribeiro da Silva, na ci-
dade lordelense.

Luís Mendonça da Glass-
drive-Q8-Anicolor foi o gran-
de vencedor da competição. 
Em segundo lugar, ficou o ci-

clista da equipa Rádio Popu-
lar-Paredes-Boavista, Hugo 
Nunes, e Rafael Silva, da 
Efapel Cycling, foi o terceiro 
classificado. O presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des, Alexandre Almeida, os 
vereadores Renato Almeida 
e Francisco Leal e o presiden-
te da Junta de Freguesia de 
Lordelo, Nuno Serra, acom-
panharam a competição.

Clássica Ribeiro da Silva  
consagrou vitória de Luís Mendonça
CICLISMO. Ribeiro da Silva, nome incontornável do ciclismo nacional e referência da modalidade no concelho de Paredes deu 

nome à prova que decorreu no primeiro fim-de-semana de junho e que consagrou Luís Mendonça como o grande vencedor.
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Decorreu na manhã do passa-
do dia 28 de maio a 3º Etapa 
do Circuito Regional BTT-X-
CO Desporto Escolar, no Par-
que da Cidade de Paredes.  A 

atividade, organizada pelo 
Agrupamento de Escolas de 
Paredes, reuniu cerca de 265 
alunos de 18 escolas da Re-
gião Norte do país.  A entrega 

de prémios aos vários esca-
lões que participaram na com-
petição contou com a presen-
ça do presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-

xandre Almeida, e dos verea-
dores Paulo Silva e Renato Al-
meida. A prova foi ainda 
acompanhada pelo presiden-
te da Junta de Freguesia de 

Louredo, José Borges, pelo 
secretário da Junta de Fre-
guesia de Paredes, Carlos Sil-
va, e pelo Diretor do Agrupa-
mento de Escolas de Paredes, 

Miguel Cavadas.  A iniciativa 
contou com o apoio da Câma-
ra Municipal de Paredes e das 
Juntas de Freguesia de Pare-
des, Louredo e Beire.

Paredes recebeu a 3ª etapa do circuito regional de BTT-XCO 

Decorreu no passado dia 
28 de maio, o Paredes Mini 
Rally Day 2022, no Parque 
José Guilherme, em Pare-
des, que contou com um 
conjunto de atividades liga-
das ao automobilismo. 
A iniciativa foi  acompa-
nhada pelo presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des, Alexandre Almeida, e 
pelos vereadores Paulo 

Silva e Renato Almeida.  
Uma Feira de modelismo e 
automobilismo, uma Expo-
sição de Carros de Compe-
tição, na Biblioteca Muni-
cipal de Paredes, um Pas-
s e i o  d e  C l á s s i c o s ,  u m 
Passeio de Motos e uma 
sessão de autógrafos com 
antigos pilotos, foram al-
gumas das ações realiza-
das durante o evento.

Paredes Mini Rally Day 
no Parque José Guilherme

A Piscina Rota dos Móveis, 
em Recarei,  recebeu, no 
passado dia 29 de maio, os 
alunos da escola de natação 
da Câmara Municipal de 
Paredes para a competição 
hipobraçada.  O encontro 
contou com cerca de 350 

crianças que receberam 
uma medalha de nadador 
completo atribuída pelo 
Município, de acordo com 
os objetivos estipulados.  A 
iniciativa foi acompanhada 
pelo vereador do Desporto, 
Renato Almeida.

Hipobraçada na 
piscina Rota dos Móveis 

E
sta atividade des-
portiva, baseada 
n o s  J o g o s  S e m 

Fronteiras e Jogos Olímpi-
cos, foi composta por cinco 
jogos adaptados, boccia, 
curling, basquetebol, pista 
de obstáculos, lançamento 
do dardo e arremesso de 
bola, que tiveram como ob-
jetivo o desenvolvimento 
desportivo, o poder de de-
cisão, a igualdade de opor-
tunidades na prática des-
portiva, a melhoria da au-
toestima, autonomia e o 
c o n v í v i o  s o c i a l  d a 
comunidade. 

Em competição estive-
ram presentes as institui-
ções ACIP – Casa da Boa-
vista – Ave Cooperativa 
Intervenção Psico-Social, 
C. R. L., APADIMP – Asso-
ciação de Pais e Amigos dos 

Diminuídos Mentais de Pe-
nafiel, APPADCM Castelo 
de Paiva – Associação Por-
tuguesa de Pais e Amigos 
do Cidadão Deficiente 
Mental de Castelo de Pai-
va, APPADCM – Viana do 
Castelo, Associação Portu-
guesa de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental 
de Viana de Castelo, CACI 
– Obra ASF Sobrosa – Cen-

tro de Atividade e Capaci-
tação para a Inclusão Obra 
de Assistência Social da 
Fr e g u e s i a  d e  S o b r o s a , 
CERCIFEL – Cooperativa 
para a Educação e Reabili-
tação de Crianças Inadap-
tadas de Felgueiras, CER-
CIMARCO – CACI AVES-
SADAS – Cooperativa para 
a Educação e Reabilitação 
de Crianças Inadaptadas 

do Marco de Canaveses, 
EMAUS Polo de Baltar e 
EMAUS Pólo de Paredes. 

A cerimónia de entrega 
de prémios das II Jornadas 
Inclusivas esteve a cargo 
do vereador do Desporto, 
Renato Almeida, do Presi-
dente da Direção da ADIL 
– Associação para o De-
senvolvimento Integral de 
Lordelo, Hélder Oliveira, 
do Vice-Presidente do 
EMAUS, Carlos Costa, e do 
Diretor Técnico da Obra 
de Assistência Social da 
Fr e g u e s i a  d e  S o b r o s a , 
Carlos Santos. 

A iniciativa, organizada 
pelo Município em parceria 
com o CLDS – 4G Paredes 
I n t e g ra ,  c o n t o u  c o m  o 
apoio do Curso de Apoio ao 
Desporto da Escola Secun-
dária de Rebordosa.

II Jornadas Inclusivas  
desporto para todos 
INTEGRAR. O Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, recebeu as II Jornadas 

Inclusivas – Desporto para Todos da Cidade de Paredes que juntou cerca de 120 

pessoas com deficiência institucionalizadas do Município de Paredes e de outras 

instituições de outros concelhos. 
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GD FONTINHAS                                      0

USC PAREDES                                           4

Estádio Nacional, em Oeiras
ÁRBITRO: Renato Gonçalves
ÁRBITROS ASSISTENTES: Fábio 
Tarrafo e André Ferreira
4.º ÁRBITRO: Luís Filipe

GD FONTINHAS: Fabrice Okoua; 
Diogo Careca, Prince Bonkat (Aliu 
Ronaldo, 46'), João Dias (Cap.) (Diogo 
Moniz, 62'), Vítor Miranda, Jordanes 
Medeiros, Itto cruz, Luís Cacheira, 
Malaine Camará (João Peixoto, 68'), 
Princebell Addico e Ricardo Isabelinha 
(Patrick Igwe, 54').
Suplentes não utilizados: Leandro 
Vieira, Breno Freitas, Aliu Ronaldo, 
Gustavo Martins.
TREINADOR: Pedro Lima
Disciplina: cartão amarelo mostrado a 
João Dias (22'), Jordanes Medeiros.

USC PAREDES: Danny; Amadeu 
(Cap.), Ismael (Nuno Martins, 78'), 
Marcos Júnior, Henrique, Breno Pais, 
Correia (Nilo, 75'), Andrezinho (Nélson 
Piquet, 63'), Hélder Pedro (Ema, 78'), 
Tavares e Francisco Afonso.
Suplentes não utilizados: Marco 
Aurélio, Gil Barros e Mabuza
TREINADOR: Eurico Couto
DISCIPLINA: cartão amarelo mostra-
do a Tavares (15'), Ismael (45')
GOLOS: 0-1 por Hélder Pedro (1'); 
0-2 Amadeu (67'); 0-3 Nilo (80'); 0-4 
Nélson Piquet (90-4')

O Executivo municipal rece-
beu no passado dia 28 de 
maio, o União Sport Clube de 
Paredes na Câmara Munici-
pal, depois da vitória frente 
ao AR São Martinho e da con-
quista da subida à Liga 3. 
O Município de Paredes 
abriu as portas aos cam-
peões, atletas e dirigentes 
do clube, na varanda da au-
tarquia, que festejaram e 
agradeceram o apoio dos 
adeptos paredenses.  Para o 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, Alexan-
dre Almeida, a subida à liga 
3 “é um momento de grande 
alegria e satisfação para o 
clube e para o concelho de 
Paredes pela conquista des-
te objetivo”. 
Refira-se que durante o jogo 
o Executivo camarário este-
ve presente na Cidade Des-
portiva de Paredes para as-

sistir ao jogo.  no dia seguin-
te à conquista do título de 
campeão a festa voltou a fa-
zer-se na Praça José Gui-
lherme, onde centenas de 
adeptos reuniram-se, em 
ambiente de festa, para as-
sistir à apresentação da Ta-
ça de Campeão do Campeo-
nato de Portugal, conquista-
da pelo União Sport Clube 
de Paredes, numa final dis-
putada no Estádio Nacional 
do Jamor. Os atletas, a equi-
pa técnica e a direção foram 
recebidos pelo presidente 
da Câmara, Alexandre Al-
meida e restante executivo. 
Estiveram também presen-
tes o presidente da Associa-
ção de Futebol do Porto 
(AFP), José Manuel Neves, o 
vice-presidente da AFP, 
Adelino Gomes e o presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Paredes, Artur Silva.

O presidente da Federação 
Portuguesa de Futebol, 
Fernando Gomes deu os pa-
rabéns aos dois clubes que 
marcaram presença na final 
do Jamor:
“Felicito o União Sport Clu-
be Paredes pela conquista 
do título de campeão de 
Portugal ao vencer por 4-0 
o Grupo Desportivo Fonti-
nhas no Estádio Nacional. A 
final do Campeonato de 
Portugal no Jamor foi o cul-
minar de um longo trajeto, 

extraordinariamente com-
petitivo e exigente,  que 
premiou as equipas mais 
regulares e resilientes. O 
USC Paredes conseguiu 
consagrar-se como o me-
lhor dos melhores e levar 
para o seu museu um troféu 
com o qual ambicionavam 
as 60 equipas que iniciaram 
esta competição. Parabéns, 
pois, A todos os seus joga-
dores, treinadores, dirigen-
tes e todo o staff e aos seus 
fiéis adeptos."

Câmara abriu as portas  
na festa do USC Paredes

Fernando Gomes  
deu parabéns às equipas

O 
USC Paredes 
fez história e 
conquistou o 

título de campeão nacio-
n a l  d o  C a m p e o n a t o  d e 
P o r t u g a l ,  é p o c a 
2021/2022 com um resul-
tado expressivo ante a for-
mação açoriana do GD 
Fontinhas.

E a formação de Eurico 
Couto não poderia imagi-
nar melhor entrada no jogo 
da final, no mítico estádio 

do Jamor, já que aos 30 se-
gundos já estava na frente 
do marcador com um golo 
assinado por Hélder Pedro.

Marcos Júnior arrancou 
na esquerda e serviu em 
bandeja de ouro o golo ao 
médio que apareceu no sítio 
certo para finalizar. A vencer 
desde o início a equipa do 
USC Paredes foi sempre 
controlando o jogo e criou 
por Correia a melhor opor-
tunidade do primeiro tempo 

aos 5 minutos com grande 
defesa de Fabrice Okoua. 
Danny no primeiro tempo 
foi um mero espetador…

No reinício do jogo a 
formação açoriana entrou 
mais pressionante à pro-
cura do golo do empate 
mas o USC Paredes foi 
controlando as investidas 
do adversário e aproveita-
va os espaços para lançar 
contra-ataques perigosos.  
O segundo tento do USC 

Paredes iria surgir na se-
quência de um lance de in-
sistência com Amadeu a fi-
nalizar depois de Marcos 
Junior ter acertado em 
cheio em Prince Bonkat. O 
capitão estava no sítio certo 
para encostar para o fundo 
da baliza. Começava a fa-
zer-se a festa em tons de 
azul nas bancadas do Jamor. 
Já com a equipa açoriana 
completamente partida à 
procura de entrar no jogo, 
Nilo, acabado de entrar sen-
tenciava o jogo depois de 
um erro defensivo do Fonti-
nhas. Para fecho de festa já 
nos descontos, o histórico 
Piquet selava o triunfo.

Vitória justa da melhor 
equipa sobre o relvado e 
que fecha uma época de so-
nho do USC Paredes que na 
próxima temporada irá jo-
gar na Liga 3.

Liga 3 dá as boas-vindas  
ao Campeão…

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

FOTOCÓPIAS (PRETO/CORES)
MATRÍCULAS (5 MINUTOS)

MOLDURAS/CARIMBOS
ARRANJOS DE CALÇADO

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

e-mail.:moraismatos@hotmail.com

SERVIÇO AO DOMICÍLIO / ABERTURA DE PORTAS
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É 
já no próximo de 
dia 11 de junho de 
2022, pelas 21h, no 

Pavilhão Multiusos de Pare-
des, que a Associação de 
Cristelo Código Musical re-
gressa aos palcos com o 
evento “ ARTE E MOVIMEN-
TO”, na sua 4.ª Edição.
A pandemia fez parar as ac-
tuações da associação, que 
se dedica essencialmente à 
música e à dança, mas o ali-
viar das restrições foi deter-
minante, para que, se unis-
sem esforços, de modo a que 
as crianças e jovens da asso-

ciação, voltassem a sentir o 
calor do público com as suas 
actuações. 
Aos elementos da Associa-
ção no evento, vão juntar-se 
7 grupos convidados, a sa-
ber, MissisDance (Penafiel), 
SchoolDance (Lousada), 
MDanz (Paços de Ferreira), I 
AM Dance (Gondomar), 
Shake it Dance (Paços de 
Ferreira), Arcadarte (Pena-
fiel), Agrupamento de Esco-
las de Paredes – Infantários 
de Paredes, Mó, Estrebuela, 
Gondalães. 
A par de surpresas musicais, 
com interpretações de músi-
cas marcantes.
Os ingredientes estão reuni-
dos para que seja dada vida 
ao concelho de Paredes, be-
neficiando a cultura local.

    CRISTELO

O regresso ao activo 
da Associação de Cristelo  
CÓDIGO MUSICAL

CARLA
NUNES E

m Portugal, o dia 
1 de Junho foi o 
dia escolhido pa-

ra  a  c e l e b ra ç ã o  d o  D i a 
Mundial da Criança. 
 Nesta data, onde 
as crianças são o centro 
das atenções, a Associa-
ção de Pais e Encarrega-

dos de Educação do Cen-
tro Escolar de Vilela e, ain-
da, a Junta de Freguesia de 
Vilela, proporcionaram 
aos alunos do Centro Es-
colar momentos de felici-
d a d e  e  d e  g r a n d e 
animação.
Desta forma, as crianças 
foram surpreendidas com 
a presença das persona-
gens Mickey e Minnie e, 
ainda, por cortesia da Jun-
ta de Freguesia de Vilela, 
foram oferecidos e distri-

buídos por todas as crian-
ças gelados, tornando este 

dia,  indubitavelmente, 
memorável. 

    VILELA

Dia Mundial da Criança no Centro Escolar de Vilela

ANA GOMES
MACHADO

Após o sucesso da pri-
meira cãominhada realizada 
na freguesia de Vilela, a As-
sociação Geração 13 expan-
diu este evento e, juntamen-
te com a Câmara Municipal 
de Paredes, escolheram o 
Parque da Cidade de Pare-
des para a realização deste 
novo evento. A Associação 

tem vindo, ao longo do tem-
po, a realizar várias ativida-
des solidárias para a causa 
animal, sendo este um dos 
objetivos a que Associação 
Geração 13 se propôs desde 
o início da sua atividade. 
Desta forma, a Associação 
vem convidar todos os inte-
ressados a participarem na 

Cãominhada, que realizar-
-se-á no dia 26 de Junho, pe-
las 9:30h junto do Parque da 
Cidade de Paredes.  A inscri-
ção para o evento tem um 
valor simbólico de 2€ e po-
derá ser efetuada através 
das redes sociais da Associa-
ção (Facebook, Instagram e 
Whatsapp), com membros 

da Associação ou, ainda, pre-
sencialmente no referido 
dia.  Mais, o percurso da 
Cãominhada será de 3km e 
todos os participantes terão 
direito a um Kit oferta, de-
vendo, ainda, ter em consi-
deração todas as informa-
ções essenciais para o bom 
funcionamento do evento. 

Volvidos 34 anos, no 
mês de Abril, a freguesia de 
Vilela voltou a festejar as 
tão expectadas Festas em 
honra de São José.

Face ao levantamento 
das restrições relativa-
mente ao uso obrigatório 
da máscara, a Comissão 
Festas São José de Vilela 
2022/2023 tem promovi-
do variadas atividades não 
só para os habitantes da 

freguesia, como para todos 
o s  q u e  q u i s e r e m 
participar. 

Neste sentido, e de forma 
a proporcionar um dia ines-
quecível, a Comissão de Fes-
tas organizou uma Excursão 
ao Parque Fluvial Porto de 
Rei – Resende, podendo en-
contrar toda a programação 
do evento nas redes sociais 
da referida Comissão.  Este 
evento irá ocorrer no dia 19 

de Junho, com hora de parti-
da às 8:30 da manhã, pelo 
que todos os interessados 
deverão concentrar-se no 
parque em frente à Junta de 
Freguesia de Vilela, com a 
devida antecedência.

As inscrições para a Ex-
cursão têm o custo de 10€ 
por pessoa e decorrerão até 
ao dia 12 de Junho, poden-
do-se inscrever através do 
contacto 912 361 012. 

Cãominhada G13/C.M.Paredes

Excursão ao Parque Fluvial Porto de Rei – Resende
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No passado dia 4 de Ju-
nho, a  Junta de Freguesia de 
Baltar realizou a tradicional 
Festa da Criança, que este 
ano decorreu no Complexo 
Desportivo de Baltar, onde 
foram colocados insufláveis 
e mascotes acompanhados 
d e  m ú s i c a  c o m  t e m a s 
infantis. 

O evento contou com al-

gumas dezenas de pessoas 
que se deslocaram ao recin-
to desportivo para festejar o 
Dia da Criança.  A Junta 
agradece às instituições e 
empresas da freguesia que 
apoiaram a realização da 
atividade, nomeadamente: 
“Casa dos Croissants”, “Euro 
P o u p a n ç a ”  e  “ A f i a  o 
Conhecimento”.

Festa da Criança 2022

FAUSTINO 
 SOUSA

O 
U n i ã o  S p o r t 
Clube de Baltar 
foi fundado em 

25 Junho de 1972. É um clu-
be que resulta do extinto 
Centro Recreativo Popular 
de Baltar anteriormente 
fundado em 1965 e que em 
1972 deu lugar ao atual clu-
b e ,  q u e  a o  l o n g o  d a  s u a 
existência teve participa-
ções nos vários escalões de 
futebol do AF Porto. Ao ní-
vel dos seniores iniciou a 

sua actividade desportiva  
na 2ª divisão distrital e su-
biu em várias ocasiões à 1ª 
divisão da AF Porto. No ano  
2000, por dificuldades fi-
nanceiras e diretivas,  sus-
pendeu o escalão sénior 
por um período de 13 anos, 
tendo retomado as compe-
tições seniores na época 
2013/2014, tendo conse-
guido subir nesse ano à pri-
meira divisão distrital. Nes-
te momento é um clube que 
tem boas instalações des-
portivas  e  tem todas as 
condições para obter uma 
maior base de apoio junto 
dos baltarenses. O clube 
necessita de ter mais jo-

vens da localidade a inte-
grar a equipa sénior, de mo-
do a existir uma identifica-

ç ã o  e n t r e  o s  a d e p t o s  e 
aqueles que defendem as 
cores da vila de Baltar. Tem 

de existir uma campanha de 
angariação de sócios que 
tornem o União Sport Clu-

b e  d e  B a l t a r  n u m  c l u b e 
mais forte e com mais capa-
cidade junto dos jovens.

    BALTAR

União Sport Clube de Baltar nasceu há 50 anos 

A Banda de Baltar tem uma es-
cola de música aberta a todas as ida-
des. Os interessados em aprender 
um instrumento musical podem vi-
sitar a Escola de Música da Banda, 
onde serão recebidos pelos  profes-

sores, durante o mês de junho aos 
sábados à tarde, no período das 
14h30 às 18h00.  Se já sabe qual o 
instrumento que quer aprender fa-
ça a sua pré-inscrição para o ano le-
tivo 2022/2023 no link: https://do-

cs.google.com/.../1FAIpQLSfS.../
viewform... (idade a partir dos 4 
anos). Para mais informações con-
tactar, 913864803 / 936526600 ou 
através do seguinte e-mail: escola-
demusica.baltar@gmail.com.

No âmbito das co-
memorações do seu 
c i n q u e n t e n á r i o ,  o 
União vai  organizar 
um torneio de futebol 

de 7 nas suas instala-
ções do complexo des-
portivo. As inscrições 
podem ser feitas pelo 
telefone 914457826 

até ao dia  23 de Ju-
nho. O torneio decor-
rerá entre os dias 29 
de Junho e 10 de Julho. 
O limite mínimo é de 

12 equipas e o limite 
máximo é de 18 equi-
pas. A inscrição de ca-
da equipa tem um cus-
to de 150 euros.

Escola de Música da Banda de Baltar

I torneio meio século USC Baltar 
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T
erminou o 1º Fes-
tival de Teatro de 
Rebordosa. O seu 

último ato foi a peça “Histó-
rias Mínimas e não tão ab-
surdas em tempo de pande-
mia“, do Grupo de Teatro 
Tru’Peça de Rebordosa, na 
tarde do passado dia 29 de 

maio.  Durante o mês de 
maio, a Junta de Freguesia 
de Rebordosa, em colabo-
ração com o Grupo de Tea-
tro Tru’peça e o apoio da 
Câmara Municipal, organi-
zou o 1.° Festival de Teatro 
de Rebordosa “Trupes e 
Peças”.
Foram oito espetáculos de 
teatro para públicos de dife-
rentes idades, com atuações 
dos seguintes grupos: Asso-
ciação Rebord'arte; Grupo 
de TeatroPalco Sobrosa; 

Companhia Cabeças no Ar e 
Pés na Terra; Grupo de Tea-
tro Adaterra; Hinessis; Gru-
po de Teatro Club Jazz Baltar 
e Grupo de Teatro Tru'Peça 
de Rebordosa.
O Salão Nobre da Junta de 
Freguesia, o auditório da A 
Celer e o Parque Urbano do 
Rio Ferreira foram os palcos 
deste festival.
O balanço do 1º. Festival é 
positivo foram as palavras 
proferidas pela presidente 
da Junta de Freguesia de 

Rebordosa, na presença do 
público e dos membros do 
Grupo de teatro Tru’Peça 
bem como dos elementos 
do executivo da Junta de 
Freguesia de Rebordosa 
“agradecimento a todos os 
grupos envolvidos, Câmara 
Municipal, aos elementos 
técnicos, entidades partici-
p a n t e s ,  a o  p ú b l i c o  q u e 
aplaudiu efusivamente to-
das as peças, à imprensa e a 
todos os demais que cola-
boraram de forma solícita”.

    REBORDOSA

1ª Edição do Festival de Teatro terminou com nota positiva

PAULO
PINHEIRO

Há várias épocas que os 
adeptos de andebol da re-
gião podem assistir a jogos 
dos vários escalões do An-
debol Promov. Estas equi-
pas têm levado o nome da 
cidade de Rebordosa e do 
concelho de norte a sul do 
país.

No passado dia 5 de ju-
nho no Parque da Cidade de 
Rebordosa realizou-se a 
Festa do Dia do Clube, pro-

movida pelo Promov Rebor-
dosa Andebol.

O momento contou com 
a presença de pais e encar-
regados de educação, que se 
juntaram Executivo da Jun-
ta de Freguesia de Rebordo-
sa e o responsável pelo pe-
louro do desportoda Câma-
ra Municipal de Paredes, o 
vereador do Renato Almei-
da e o presidente do clube 
de Andebol Hélder Carnei-

ro. Este projeto tem o obje-
tivo de proporcionar a práti-
ca desportiva a crianças e 
jovens e até veteranos da 
freguesia, dando-lhes ainda 
a oportunidade de se fami-
liarizarem com o ambiente 
desportivo e de competição, 
através de campeonatos e 
encontros amigáveis (tor-
neios) onde reina essencial-
mente o convívio, a entrea-
juda e a amizade.

No passado dia 4 de ju-
nho, a Junta de Freguesia de 
Rebordosa levou a cabo o 
passeio convívio anual dos 
seniores da freguesia, com a 
participação de 450 pessoas. 
O destino final foi a cidade de 
Coimbra, onde visitaram o 

centro histórico e a Universi-
dade de Coimbra. Seguiu-se 
um almoço no Parque do 
Choupalinho acompanhado 
de música de baile .  A presi-
dente da Junta de Freguesia, 
Salomé Santos e todos ele-
mentos do Executivo, decla-

rou que “é uma enorme ale-
gria e satisfação ver todos os 
nossos seniores muito satis-
feitos no convívio”.

O evento contou com a 
presença do presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des, Alexandre Almeida

O I Trail Laskasas, realiza-
do no sábado, 4 de junho, 
contou com mais de 950 par-
ticipantes. A cidade de Re-
bordosa e as freguesias limí-
trofes receberam, este ano, a 
estreia do Circuito Trail, que 
teve partida na sede da em-
presa Laskasas, levando as/
os atletas a percorrerem tri-
l h o s  d e  g r a n d e  b e l e z a 
natural.

A cidade de Rebordosa 
recebeu no passado dia 4 
de junho, a 2ª Etapa do 
Campeonato Nacional de 
Flat Track 2022, promovida 
pela Federação de Motoci-
clismo de Portugal, com o 
apoio do Moto Clube de Re-
bordosa. Foi feita a pista 
para receber esta 2ª.etapa 
no Complexo Desportivo 
de Azevido, com um com-
primento de 250 metros.  
De referir que uma das ca-
racterísticas desta prova é 
os participantes andarem 
na pista no sentido contrá-
rio ao dos ponteiros do re-
lógio, em estilo tradicional 
Flat Track, com duas retas e 
duas curvas esquerdas.

O público não faltou pa-
ra assistir a esta 2ª etapa. Já 
no final marcaram presen-
ça os vereadores Paulo Sil-
va e Renato Almeida e o 

presidente do Moto Clube 
de Rebordosa, Simão Cam-
pos, para a tradicional ce-
r i m ó n i a  d e  e n t r e g a  d e 
prémios.

Festa do Dia do Clube/Promov 
Rebordosa Andebol

Junta de Freguesia de Rebordosa 
promoveu passeio a Coimbra com 450 idosos

1º Trail LasKasas

2ª Etapa do Campeonato Nacional  
de Flat Track 2022 no  
Complexo de Azevido em Rebordosa
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Q
uando se trata da fome no mundo 
os números parecem contraditó-
rios, pois os relatos sobre a quanti-

dade de pessoas que morrem anualmente 
devido à falta de ter o que comer são, em 
muito, controversos. 
Muito possivelmente as divergências nos 
totais de pessoas que passam fome ou que 
morrem de fome dão-se, em grande parte, 
porque nos locais mais miseráveis do plane-
ta nem sequer existem meios efetivos para 
se realizar os necessários levantamentos e 
contabilizações.
Por outro lado, não se deve esquecer, tam-
bém, que o fenômeno da fome é tornado in-
visível ou é relegado a segundo plano de im-
portância mesmo nos locais onde se concen-
tram as maiores fortunas, existem os mais 
elevados progressos e desenvolvimentos 
tecnológicos e se apresentam os melhores 

meios de comunicação do mundo. Indepen-
dentemente, entretanto, das possibilidades 
de se identificar e divulgar os totais de mor-
tes pela fome nenhuma justificativa é acei-
tável para se manter a horrenda situação 
miserável de existirem seres humanos a 
morrer de fome em pleno século XXI.
O aumento da fome mundial é decorrente 
da pobreza no mundo que atualmente não 
está a diminuir. Na verdade, a miséria, aliás, 
nunca esteve em baixa efetivamente. Pelo 
contrário, sempre aumentou. Porém, de 
tempos em tempos são redefinidas as meto-
dologias de contabilizar a miséria, mas a mi-
séria continua lá alastrando-se intensamen-
te (muitas das vezes, invisivelmente) dia 
após dia servindo para matar um número 
cada vez maior de pessoas.
Efetivamente, porém, nenhuma das tenta-
tivas de se recontar os afetados pela inse-
gurança alimentar vai conseguir dissimu-
lar a realidade dos homens (principalmen-
te das crianças) que estão a morrer de 
fome em pleno mundo 4.0 (na quarta revo-
lução industrial) onde avançadas tecnolo-
gias e a inovação promovem constantes 
avanços, mudanças e seguidas disrupções 
que, em tese, deveriam promover o bem 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Guerra e Fome

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

Na senda da demagogia e 
da irresponsabilidade

O 
senhor Primeiro Ministro 

António Costa anunciou 

perante uma plateia de jo-

vens o propósito de um aumento de 

20% dos salários médios em 4 anos. 

A Ministra da Agricultura e da Ali-

mentação Maria do Céu Antunes 

vem agora dizer na Feira da Agricul-

tura em Santarém que tem uma es-

tratégia e que a produção nacional 

de cereais vai duplicar, a partir dos 

atuais 18% das necessidades de 

consumo do País. E acrescenta sa-

tisfeitinha que o stock de cereais 

existentes é reserva para um mês. 

Acho lamentável esta demagogia e 

superficialidade, tanto por parte 

dos emissores, como dirigida aos in-

cautos milhões de receptores. Com 

taxas de inflação de 8% ou de valor 

crescente no presente, o espectável 

de um governante sério seria atuar 

para compensar a curto prazo na 

quebra de rendimentos com uma 

política salarial, tanto na adminis-

tração pública como no privado, que 

se assumisse com coragem. Aumen-

tar salários e pensões é necessário e 

urgente. Tal como será refrear os 

preços da energia a consumidores e 

empresas. Nem em bola de cristal se 

adivinha o futuro a 4 anos. Os 20% 

poderão ser suficientes como pode-

rão ser escassos. Uma certeza te-

nho: os profissionais mais jovens e 

muito qualificados, como por exem-

plo  na Saúde, não vão esperar. 

 

Perante as dificuldades atuais dos 

circuitos de distribuição de alimen-

tos, seria espectável que os gover-

nantes assumissem os erros do pas-

sado, ou nos informassem, no limite, 

da incapacidade de no contexto da 

União Europeia em produzir mais. 

Mas não. Fala-se em requalificação 

de solos pobres ou empobrecidos 

ou em irrigação prioritária, sem se 

falar nos investimentos necessá-

rios, na Politica Agrícola Comum, 

nos custos. O trigo vem de França. 

Ok. A que preço? O milho vinha em 

40% da Ucrânia e agora há navios 

contratados de mercados alternati-

vos, da América do Norte, da Améri-

ca do Sul e da África do Sul. Ok. A 

que preço?

E não me venham com os ciclos polí-

ticos, com as virtualidades das al-

ternâncias, da renovação dos prota-

gonistas, em que A repete B que por 

sua vez sucedeu a C. O guião é o 

mesmo, os problemas estão lá, quer 

se chamem independência alimen-

tar ou politica de baixos salários, 

quadros mal remunerados ou for-

mação profissional qualificante bá-

sica, condicionamentos europeus 

na produção ou financiarização da 

economia.

O ministério da Agricultura e Ali-

mentação diz ter agora uma estraté-

gia. Queremos acreditar. Mas há 30 

anos, há 20 anos, há 10 anos, tinha o 

quê? Quando o PCP, contra a cor-

rente, discutia em conferências, se-

minários, a auto- suficiência alimen-

tar, onde andavam os Capoulas San-

t o s  e  q u e j a n d o s ,  c o m  a  s u a 

estratégia oculta? Andavam à espe-

ra da tempestade perfeita agora 

criada?

 Aposta-se na mentira ou ilusão, acre-

ditando que os papalvos engolem 

qualquer peta. Sim. Há jovens inexpe-

rientes ávidos de mensagens curtas 

aliciadoras. Sim. Há agricultores afli-

tos que querem ver algures uma luz 

de esperança. Porém! Senhor Doutor 

António Costa, e Senhora Ministra, 

poupem-nos a (in)decência dos soun-

dbytes inúteis. Sim?

A
inda agora o Partido Social Demo-
crata elegeu o novo líder e já come-
çaram as comichões de quem está 

agarrado a uma grande máquina de poder e 
subsidiarista e vive bem sem oposição 
democrática.
Luís Montenegro ganhou as eleições inter-
nas do PSD e começará a exercer funções a 
partir de 1 de julho com uma promessa de 
motivação extra numa luta desigual (de um 
partido que foi mirrando nas costas de um PS 
hegemónico) e a esperança de atingir o obje-
tivo de promover a reforma do PSD e do pro-
jeto político que o PSD virá a ter para o País 
com vista a ganhar a eleição para Primeiro-
-Ministro de Portugal, lá para 2026. 
Curioso é que, que na última semana, o resul-
tado das eleições do PSD já deixou Costa 

nervoso, Louça a esbracejar, Ana Catarina a 
disparar para todos os lados e Marcelo a en-
golir em seco! Para dar o mote, escreveu Ca-
vaco Silva aquilo que todos pensam sobre a 
maioria absoluta do PS e onde poderá agora 
chegar Portugal com todas as oportunida-
des que estão a ser dadas… o que é certo é 
que o país ouve atentamente para debater 
calorosamente e elogiar ou criticar. É assim 
que se comprova a influência política que o 
ex-primeiro-ministro continua a ter no nos-
so país.
Muitos ficaram na retina com o “Portugal 
não Pode Parar”, porque aquela maioria ab-
soluta de 1991 foi a que mais transformou 
Portugal e a que mais aproximou o nosso 
país do nível de vida médio da União 
Europeia. 
Embora poucos se lembrem, a sua vida des-
ses tempos foi marcada por um crescimento 
médio anual do PIB acima dos 4% (o país che-
gou a crescer 7,86% em 1990), o PIB per ca-
pita quadruplicou (de 2305 euros em 1985 
– quando Cavaco iniciou o seu mandato - pa-
ra 8879 euros em 1995, quando Cavaco ter-
minou funções) e a inflação baixou para 4,2% 
em 1995 (quando em 85 era de 20%).

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Voltar a Acreditar!!
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da humanidade. Um quinto das crianças 
do mundo não ingerem quantidades sufi-
cientes de calorias e proteínas para ter 
uma vida minimamente saudável; sendo 
estimado que em torno de 45% das mor-
tes anuais de crianças com menos de 5 
anos são determinadas pela fome. Absur-
do. Desgraçado. Ultrajante em todos os 
sentidos.
Mas, as mortes pela fome vão aumentar ain-
da mais devido às crises geradas pela pande-
mia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia. Estu-
dos oficiais já demonstram que ocorrerá um 
aumento entre 80 a 130 milhões a mais no 
número de pessoas que estariam a sofrer 
gravemente de desnutrição no mundo. sen-
do registado atualmente o espantoso nú-
mero de mais 110 milhões de pessoas que 
sofrem com a fome extrema no mundo. 
Isto porque estas pessoas vivem em estado 
de pobreza absoluta e possuem rendimen-

tos tão baixos que são impedidos de ter uma 
alimentação mínima diária satisfatória. A 
despeito das enormes quantidades de comi-
da produzidas no mundo não se pode esque-
cer que a fome é utilizada, também, como 
arma de guerra de uma forma monstruosa e 
desumana. Como está agora a acontecer na 
guerra na Ucrânia. Sim, a fome é utilizada 
como uma poderosa arma contra o inimigo.
Enquanto existirem pessoas a morrer de fo-
me ou a passar fome em qualquer lugar do 
mundo o futuro dos homens (enquanto hu-
manidade, enquanto sociedade) estará se-
riamente comprometido. 
Esta atrocidade e subjugação do homem pe-
lo homem ao permitir que semelhantes 
morram de fome tem que acabar. A fome 
tem que ser eliminada da face terra. Não se 
pode continuar com a monstruosidade de se 
deixar qualquer pessoa morrer por não ter o 
que comer”.

Guerra e Fome

O 
presente texto é baseado 
num trabalho de investiga-
ção prosseguido no âmbito 

da dissertação de uma habilitação 
académica, pelo que as disposições 
adiante referidas estão suportadas 
pela literatura científica e pela análise 
estatística dos dados disponíveis, pa-
ra o efeito. 
O Regime Financeiro das Autarquias 
Locais prevê que os municípios incor-
ram em endividamento, cujo é utiliza-
do com diversos fundamentos: equi-
dade intergeracional; alternativa à 
antecipação de arrecadação de recei-
tas; promoção de investimentos; en-
tre outros. Todavia, existem casos, 
por exemplo, em que o recurso ao cré-
dito serve propósitos eleitoralistas, 
cujos candidatos em exercício de fun-
ções, para garantirem a reeleição, 
promovem um aumento da despesa. 
Quando negligentemente utilizado, 
pode contribuir para o aumento da 
dívida pública nacional; provocar de-
sequilíbrios intergeracionais, cujos 
comprometerão as gerações vindou-
ras; ou comprometer a sustentabili-
dade da saúde 
financeira das autarquias.
Em situações de endividamento ex-
cessivo, os Governos Centrais costu-
mam providenciar programas de res-
gate financeiro com o objetivo de au-
xiliarem a recuperação das dívidas 
municipais, cujos consistem no em-
préstimo de verbas monetárias com 
taxas de juros apelativas dos primei-
ros para os segundos, sendo que estes 
últimos devem cumprir um conjunto 
de regras estipuladas, em contrato, 
sobre as quais existe o entendimento 

que possibilitarão ultrapassar mais 
eficazmente a situação de rutura 
financeira.
Em Portugal, o Governo Central pro-
videnciou, entre outros, dois progra-
mas de recuperação financeira, aos 
municípios, que mereceram a nossa 
atenção: o Fundo de Apoio Municipal 
(FAM), um programa com incidência 
sobre o endividamento de longo pra-
zo, que teve início em 2016 e ainda se 
encontra em vigência, ao qual recor-
reram 13 municípios; e o Programa de 
Apoio à Economia Local (PAEL), cujo, 
como o próprio nome elucida, tinha 
como objetivo relançar a economia 
local através do pagamento de dívi-
das de curto prazo. 
Esteve em vigor entre 2012 e 2015 e 
foram 103 os municípios que solicita-
ram a sua intervenção.
Com o objetivo de encontrar resposta 
para a questão “A utilização dos pro-
gramas foi eficaz na redução do endi-
vidamento?”, pretendíamos com-
preender a pertinência da sua utiliza-
ção e da sua existência, bem como 
compreender se estes são eficazes no 
combate ao endividamento, ou seja, 
perceber também o que seria da rea-
lidade do endividamento municipal 
se as autarquias não tivessem aderi-
do aos programas de recuperação 
financeira, 
ficando com a inteira perceção de 
qual a opção mais vantajosa. 
No trabalho de investigação prosse-
guido, constatou-se que a utilização 
de programas de recuperação finan-
ceira provoca efeitos positivos na re-
dução da dívida dos municípios. O 
mesmo vem corroborar a razão da 
existência dos programas e atestar a 
eficácia destes no combate ao endivi-
damento. Não obstante, importa rei-
terar que estes limitam a discriciona-
riedade governativa dos municípios, 
pelo que condicionam a normal con-
dução dos destinos autárquicos e das 
pretensões das suas edilidades.

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos

"Endividamento Municipal  
e Mecanismos de 
Recuperação Financeira"

Voltar a Acreditar!!
Portugal tinha um PIB per capita que, em 
1995, correspondia a 81% da média da 
União Europeia (UE), enquanto a projeção 
para o ano de 2023 é de apenas 77,6% da 
média da UE e o pior destes números é mes-
mo a tendência decrescente que o país vem 
a apresentar nos últimos 6 anos e que não 
parece que vá ser invertida para breve. E is-
so, não há dúvida que sentimos todos nós 
nos nossos bolsos!
Ainda mais importante do que a economia 
são as responsabilidades e os direitos dos 
portugueses de hoje… somos membros de 
pleno direito da União Europeia num Estado 
que começou a ser construído de forma in-
tegrada em todas as áreas no período do 
cavaquismo e daí vem a necessidade de evo-
luir, melhorar e reformar. O tempo passa e 
todos nós precisamos de mais! Praticamen-
te todas as leis estruturantes da governação 
foram feitas entre 1985/1995, na justiça, 
nos transportes e comunicações, na comu-
nicação social, na estrutura da saúde e da 
educação. São factos históricos irrefutáveis 
e que contam uma pequena parte da histó-
ria das vitórias que Cavaco Silva construiu 
com os portugueses.

Não são para rir as reações azedas de pen-
samento único e arrogante do poder insti-
tuído que não gosta de ver a sua narrativa 
oca e vazia contrariada. O problema vai 
estar sempre no legado que moldou a vida 
do país porque o PS parece querer des-
truí-lo através de uma campanha de per-
manente desinformação coletiva para a 
qual o centro-direita tem de acordar e 
contrariar. A única reação válida foi a de 
António Costa que artisticamente sentiu 
necessidade de estabelecer a grande me-
ta para o seu Governo: “promover uma 
subida de 20% dos salários médios dos 
portugueses”. Fantástica meta se fosse-
mos todos dependentes do Estado Cen-
tral – pagava o Estado, ou seja, Nós!
Assim, o grande desígnio é mesmo que os 
empresários paguem esse aumento e o res-
petivo aumento de impostos...
Agora, cabe a Montenegro restituir a espe-
rança (fazer-nos acreditar) e acordar o PSD 
e o país com uma oposição clara e dura ao 
Governo do PS, defender o que foi bem feito 
no passado e não se deixar rasteirar pelos 
rótulos de esquerda ou direita, que envie-
sam a discussão pública do que interessa!



20 Sexta-feira 10 de Junho de 2022  oprogressodePAREDES

CULTURA

O Grupo de Trabalho para a 
Inclusão, em parceria com o 
Paredes Integra CLDS 4G, 
realizou no passado dia 2 
de junho, a última sessão 
das oficinas criativas de 
música no Agrupamento de 
Escolas Daniel Faria, Baltar 
e no Agrupamento de Esco-
las Sobreira. 
Estas oficinas tiveram co-
mo objetivo promover e fa-

cilitar o desenvolvimento 
de competências sociais e 
pessoais, através do manu-
seamento de instrumentos 
formais e informais, movi-
mento e expressão corpo-
ral, assente numa metodo-
logia participativa que con-
sidera o desenvolvimento 
artístico como veículo pro-
motor do desenvolvimento 
pessoal.

O espetáculo “Entre Quatro 
Paredes” - Espetáculo com 
Comunidades, inserido na 
2ª edição do projeto “Holo-
grama da Casa na Área Me-
tropolitana do Porto”, pro-
movido pela AMP, pelo Mu-
nicípio e pela Fundação 
Casa da Música, voltou a ser 
apresentado no passado dia 
29 de maio na Casa da Cul-
tura de Paredes. 
“Todos diferentes, todos 
iguais” e “Quero que o pre-

conceito fuja e se vá embo-
ra” foram algumas das men-
sagens que as 21 crianças, 
jovens e adultos da Comuni-
dade Cigana, que protagoni-
zaram a sessão, proferiram 
em palco.
Os participantes tiveram a 
oportunidade, ao longo de 
várias sessões, de desenvol-
ver as suas competências 
artísticas, que resultaram 
num espetáculo criado por e 
com eles.

Ação “Oficinas Criativas 
de Música” chegou ao fim 

Espetáculo “Entre Quatro 
Paredes” apresentado  
na Casa da Cultura

M
arília Cecília 
Barbosa foi a 
escritora 

convidada da edição de ju-
nho do Café Literário, rea-
lizada na noite de 3 de ju-
nho, na Biblioteca Munici-
p a l  d e  P a r e d e s ,  n a 
presença da vereadora da 
Cultura, Beatriz Meireles.

A obra “Luz e Sombra” 

foi o principal tema da con-
versa. “O livro relata um 
conjunto de memórias do 
meu percurso, desde tenra 
idade até à idade adulta, 
num registo confessional e 
devoto a Deus”, explica a 
autora. A escritora é natu-
ral de Lordelo, Paredes. É 
licenciada em Sociologia e 
Humanidades,  Estudos 

Europeus, Estudos Lusó-
fonos e Relações Interna-
cionais. É Pós-Graduada 
em Psicogerontologia, 
Pós-Graduação Breve de 
Direito e Bioética, Pueri-
cultora Diplomada, Mes-
tranda e Pós-Graduada em 
Criminologia, Curso Inten-
sivo em Medicina Legal, 
Curso Sexologia Forense: 

O Essencial e Formadora 
Certificada. Estudou Mú-
sica e Canto (equivalência 
ao 5º ano do Conservató-
rio de Música em Piano) e 
História e Estética de Ima-
gem da Cinematografia na 
Universidade de Vallado-
lid (Espanha). Com mais de 
quarenta livros, muitos 
dos quais juvenis.

Cecília Barbosa  
esteve no Café Literário
LITERATURA. A escritora Cecília Barbosa foi a convidada do Café Literário e 

esteve à conversa com a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Paredes 

Beatriz Meireles.

A III Edição Descobrir Pa-
redes do mês de maio rea-
lizou-se no passado dia 28 
de maio, com um passeio 
de carros clássicos pela 
R o t a  d o s  “ B r a s i l e i r o s 
Torna-Viagem”. 
Os participantes tiveram a 
oportunidade de contem-
plar exemplos deixados 
pelos Homens que procu-

raram o Brasil para melho-
rar as suas condições de 
vida, sem nunca esquecer 
as suas origens, contri-
buindo para o desenvolvi-
mento do concelho, em 
termos educacionais, cul-
turais e sociais. 
O percurso, acompanhado 
pela vereadora da Cultura, 
Beatriz Meireles, passou 

pelas freguesias de Pare-
des, Bitarães, Louredo, So-
brosa, Lordelo e Baltar. 
A próxima ação da III Edi-

ção Descobrir Paredes, 
denominada de “À Mesa 
com Etnografia” irá reali-
zar-se no dia 25 de junho.

III Edição Descobrir 
Paredes teve passeio de 
carros clássicos
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Como é habitual, semanal-
mente, nos dias 31 de maio 
e 1 de junho, o Grupo Sé-
nior da Fundação A LORD 
realizou mais uma ativida-
de, o ateliê de trabalhos 
m a n u a i s  “c o r a ç ã o  c o m 
grãos de café”.
Fo i  u m  t r a b a l h o  m u i t o 
apreciado pelo grupo, onde 
em todas as sessões, reina a 
alegria e boa disposição.

Esta atividade continua a 
ser uma das preferidas dos 
mais idosos que, desta for-
mas, conseguem ocupar o 
seu tempo de forma criati-
va e sempre com um sorriso 
no rosto.
O ateliê de trabalhos ma-
nuais continuará, certa-
mente, a trazer sorrisos ao 
Grupo Sénior da Fundação 
ALORD.

Encontra-se patente no 
foyer do Auditório da Fun-
dação A LORD a Exposição 
A Arte Nobre da Madeira 
até ao mês de setembro do 
corrente ano.
Esta é uma exposição que 
permite “viajar pela maté-
ria-prima” que tanto tem 
d a d o  a o  c o n c e l h o  d e 
Paredes.
A indústria do mobiliário, 
como todos sabem, é mes-
mo o grande postal de visita 

de Paredes e com esta ex-
posição todos podem ficar 
a conhecer o que a madeira 
tem para oferecer, não só 
como matéria-prima para a 
indústria,  bem como em 
forma de arte propriamen-
te dita.
A exposição está aberta a 
todos de segunda a sexta-
-feira entre as 9h00 e as 
1 2 h 3 0  e  a s  1 3 h 3 0  e  a s 
17h00. Ficamos a aguardar 
a sua visita.

Seniores continuam  
trabalhos manuais

A Arte Nobre da Madeira 
em exposição

A 
visita cultural 
da A LORD do 
mês de julho vai 

ter como palco o museu do 
Fado. Será uma viagem ao 
património Mundial  da 
UNESCO e, certamente, 
inesquecível para quem 
aproveitar esta viagem.

Olhemos, agora ao mu-
seu e à missão que este 
tem.

Inteiramente consagra-
do ao universo da canção 
urbana de Lisboa, o Museu 
do Fado abriu as suas por-
tas ao público a 25 de Se-
tembro de 1998 celebran-
do o valor excepcional do 
Fado como símbolo identi-
ficador da Cidade de Lis-
boa, o seu enraizamento 
profundo na tradição e his-
tória cultural do País, o seu 
p a p e l  n a  a f i r m a ç ã o  d a 
identidade cultural e a sua 
importância como fonte 
de inspiração e de troca in-
tercultural entre povos e 
comunidades.

De acordo com o seu 
Regulamento Interno in-
tegram a Missão do Museu 
o conjunto de actividades 
inerentes ao cumprimento 
dos objectivos gerais de 
angariação, preservação, 
conservação, investiga-
ção, interpretação, pro-
moção, divulgação, expo-
sição,  documentação e 
fruição do património e do 
universo do Fado e da Gui-

tarra Portuguesa, tendo 
em vista difundir o conhe-
cimento sobre esta ex-
pressão musical e de pro-
m o v e r  a  s u a 
aprendizagem.

Assumindo conceptual-
mente o Fado como uma 
arte performativa em per-
manente construção, o Mu-
seu integra diferentes va-
lências funcionais - escola 
do Museu, centro de docu-
mentação, auditório, circui-
to expositivo permanente e 
temporário - que, numa 
perspectiva integrada, con-
tribuem para o cumprimen-
to da missão definida de an-
gariação, preservação, con-
servação, investigação, 
interpretação e fruição do 
acervo patrimonial alusivo 
ao universo do Fado, pro-
movendo o conhecimento e 
a aprendizagem contínua e 
pluridisciplinar sobre esta 
expressão musical.

A história
Desde a sua abertura 

ao público em 1998, para o 
Museu têm convergido os 
espólios de centenas de 
intérpretes, autores, com-
positores, músicos, cons-
trutores de instrumentos, 
estudiosos e investigado-
res, artistas profissionais e 
amadores, em suma, de 
centenas de personalida-
des que testemunharam e 
construíram a história do 
Fado e que não hesitaram 
em ceder-nos os testemu-
nhos do seu património 
afectivo e memorial para a 
construção de um projecto 
comum.

A todos o Museu do Fa-
do presta a sua homena-
gem, investigando, con-
servando e promovendo 
as singularidades desta 
arte performativa, oriun-
da nos bairros históricos 
de Lisboa e que ao longo 

de uma história aproxima-
da de 200 anos, foi capaz 
de absorver influências 
culturais e tecnológicas 
diversas, desenhando um 
trajecto de consagração 
nas mais diversas áreas, e 
que se perpetuaram ao 
longo de quase todo o sé-
culo XX, na exacta propor-
ç ã o  d a  s u a  c e l e b ra ç ã o 
popular.

Integrando um acervo 
único no mundo, de rele-
vância primordial no estu-
do do nosso património 
cultural e etnográfico, o 
Museu incorporou, desde 
a sua implementação e ao 
longo de uma década de 
actividade, distintas co-
lecções de periódicos, fo-
tografias, cartazes, parti-
turas, instrumentos musi-
cais, fonogramas, trajes e 
a d e r e ç o s  d e  a c t u a ç ã o , 
troféus, medalhística, do-
cumentação profissional, 
contratos, licenças, car-
teiras profissionais, entre 
inúmeros outros teste-
munhos que coexistiram 
e/ou criaram o Fado, pa-
trimónio essencialmente 
intangível e imaterial, que 
todos reconhecemos efé-
mero, fugaz, incorpóreo, 
irrepetível e, neste senti-
do, dificilmente se mate-
rializando noutro teste-
munho que não o da me-
mória individual de cada 
um de nós.

Visita Cultural ao  
museu do Fado em Lisboa
VISITA. A Fundação A LORD irá promover uma visita cultural ao Museu do Fado, 

em Lisboa, no dia 2 de julho. Todos os interessados deverão dirigir-se à sede da 

Fundação A LORD a partir do dia 13 de junho pelas 9 horas e entregar a identifica-

ção civil, cartão de contribuinte ou cartão de cidadão e uma comparticipação. 
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FALECEU

ARTUR MOREIRA ALVES
Faleceu no dia 31 de maio com 84 anos. Era 

natural de Baltar-Paredes e residente na Trav. 

do Bairro, nº. 54, Mouriz, Paredes. Era casado 

com Maria de Lurdes Moreira Beça.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

MOURIZ/PAREDES

FALECEU

ARMANDO MOREIRA  
DE SOUSA
Faleceu no dia 28 de maio com 66 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

na Trav. do Bairro, nº. 25, Gondalães, Paredes. Era casado com 
Maria da Conceição Ferreira Barbosa Sousa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

GONDALÃES/PAREDES

FALECEU

ABÍLIO COELHO 
DE CARVALHO
Faleceu no dia 27de maio com 90 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua de Soutelo, nº. 173,  Lordelo, Paredes. Era viúvo de 
Maria Fernando da Silva Oliveira Carvalho.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ MANUEL 
COELHO FERREIRA
Faleceu no dia 28 de maio com 73 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes 

e residente na Rua do Covelo, n.º 120,  Paredes. Era casado 
com Maria José Ferreira Teixeira.
 

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

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

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

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

PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO JOSÉ  
LEAL DA SILVA
Faleceu no dia 5 de junho com 66 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes  

e residente em Sobrosa, Paredes.Era casado com Amélia Lúcia 
dos Santos Xavier Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada Sexta-feira, dia 10de junho, pelas 20:30 
horas na Igreja Paroquial de Sobrosa, Paredes. Agradecendo 
também, desde já a todos os que participarem nesta eucaristia

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

SOBROSA/PAREDES

FALECEU

MARIA HERCÍLIA MOREIRA 
DE ANDRADE MARTINS
Faleceu no dia 27 de maio com 63 anos. Era 
natural de Besteiros – Paredes e residente 

na Trav. do Monte, n.º 93, Besteiros, Paredes. Era casada com 
António Augusto de Sousa Teixeira.
 

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

BESTEIROS/ PAREDES

FALECEU

JULIO DE ARAUJO 
FERNANDES
Faleceu no dia 31 de maio com 83 anos.  
Era natural de Midões – Barcelos e residente 

na Rua Central do Mouriz, n.º 777, Mouriz, Paredes. Era casado 
com Maria de Lurdes de Sousa Barbosa Fernandes.
 

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

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

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

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

MOURIZ/ PAREDES

FALECEU

JOAQUIM MOREIRA 
NUNES DE CARVALHO
Faleceu no dia 30 de maio com 77 anos. Era 
natural de Gondalães – Paredes e residente 

na Rua de Ribeiros Altos, n.º 160, Mouriz, Paredes. Era casado 
com Maria Augusta Pinto 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

MOURIZ/ PAREDES

FALECEU

GUALDINA DE JESUS 
MENDES GARCEZ
Faleceu no dia 30 de maio com 86 anos. Era 
natural de Castelões de Cepeda – Paredes e 

residente na Rua Sonhos, n.º 3, Ermesinde. Era casada com 
António Augusto Nogueira Teixeira.

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

ERMESINDE
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FALECEU

JOAQUIM LEAL MACHADO
Faleceu no dia 5 de junho com 86 anos. Era 
natural de Duas Igrejas- Paredes e residente na 
Av. do Noval, n.º 253, Vilela, Paredes. Era viúvo 
de Raquel Leal da Silva Machado.

AGRADECIMENTO
Sua família e demais família vêm  por este meio, extremamente 
sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem pessoalmen-
te, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral.     Participam também 
que a missa de 7º dia será celebrada sexta-feira dia 10 de junho 
pelas 18:30 horas na Igreja Paroquial de Vilela, Paredes. An-
tecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

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

Rua de Santo Estevão, nº 97 Vilela - Paredes) 

 Tel. / Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA/ PAREDES

FALECEU

RITA VIEIRA DA ROCHA
Faleceu no dia 1 de junho com 88 anos. Era 
natural de Duas Igrejas- Paredes e residente 
na Rua Nova de Fontes, n.º 147, Vilela, Paredes. 
Era viúva de Nuno Ferreira.

AGRADECIMENTO
Seus filhos e demais família vêm  por este meio, extremamente 
sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem pessoalmen-
te, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também que 
a missa de 7º dia será celebrada sábado dia 11 de junho pelas 
19 horas na Igreja Paroquial de Duas Igrejas, Paredes. Ante-
cipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

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

Rua de Santo Estevão, nº 97 Vilela - Paredes) 

 Tel. / Fax 255871570-Tlm-967012537

DUAS IGREJAS/ PAREDES

FALECEU

MARIA MOREIRA 
DE FREITAS
Faleceu no dia 24 de maio com 91 anos.  
Era natural de Baltar-Paredes e residente na 

Rua de Ramos, n.º 419, Baltar, Paredes. Era viúva de Fernando 
Tomás Mendes.
  

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizados agra-
decer a todas as pessoas de suas relações e amizades que se 
dignaram a comparecer no funeral e missa de 7º 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

ANA DIAS MARTINS 
DA COSTA
Faleceu no dia 1 de junho com 76 anos.  
Era natural de Sobrosa- Paredes e residente 
na Rua da Agrela, n.º 78, Mouriz, Paredes. Era 

casada com Bartolomê Curiel.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filha e demais família vêm  por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Participam 
também que a missa de 7º dia será celebrada sábado dia 11 de 
junho pelas 18 horas na Igreja Paroquial de Vilela, Paredes. An-
tecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

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

Rua de Santo Estevão, nº 97 Vilela - Paredes) 

 Tel. / Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA/ PAREDES

FALECEU

MARIA TELES DOS SANTOS
Faleceu no dia 25 de maio com 98 anos. Era 

natural de Gondalães-Paredes e residente na 

Av. 13 de Maio, nº. 273, Duas Igrejas, Paredes. 

Era viúva de Manuel Augusto Martins 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

DUAS IGREJAS/PAREDES

Aos familiares  

de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta  
sentidas condolências

JÁ ASSINOU O SEU JORNAL?
"oprogressodePAREDES"

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

Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com

O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida, assi-
nou no passado dia 6 de 
junho, o Auto de Transfe-
rência de Competências 
para as autarquias no âm-
bito da Saúde. 
A cerimónia decorreu na 
Sede do ACES Tâmega II 
Vale do Sousa Sul, em Pe-
nafiel, com a presença da 
Ministra da Saúde, Marta 
Temido, que salientou a 
importância desta “rela-
ção de intermediação do 
ministério da saúde com o 
cidadão, que é feita atra-
vés dos municípios, que 
podemos prestar o me-
lhor serviço à população”. 
Marta Temido referiu ain-
da que este “é o primeiro 
ACES onde todos os mu-
nicípios respondem sim 
às necessidades dos seus 

cidadãos”. A sessão foi 
testemunhada pelo presi-
dente do ARS Norte – Ad-
ministração Regional de 
Saúde do Norte, Carlos 
Nunes, pelo diretor exe-
cutivo do ACES Tâmega II 
Vale do Sousa Sul, Fer-
nando Malheiro, pelo ve-
reador da Saúde da Câ-
mara Municipal de Pare-
d e s ,  Pa u l o  S i l v a ,  p e l a 
ve r e a d o ra  d a  C â m a ra 
Municipal de Castelo de 
Paiva, Liliana Vieira, e pe-
la vereadora da Câmara 
Municipal de Penafiel, 
Daniela Oliveira. 
Do ACES Tâmega II Vale 
do Sousa Sul fazem parte, 
para além de Paredes, os 
municípios de Castelo de 
Paiva e Penafiel, que acei-
taram também a transfe-
rência de competências 
na área da saúde.

A exposição de pintura 
intitulada "Assim eu Vejo 
a Vida", de Elizabeth Lei-
te, foi inaugurada no pas-
sado dia 5 de junho na 
Casa da Cultura Paredes.
Na sessão inaugural, esti-
veram presentes a verea-
dora da Cultura, Beatriz 
Meireles, o presidente da 
Junta de Freguesia de Pa-
redes,  Artur Si lva,  e  a 
artista.
A mostra estará patente 
até ao dia 30 de junho e 
pode ser visitada de se-

gunda a sexta-feira das 
9 h 0 0  à s  1 2 h 3 0  e  d a s 
14h00 às 17h30. Ao sába-
d o s  e  d o m i n g o s  d a s 
10h00 às 12h30 e das 
14h30 às 17h00.

Paredes assinou  
transferência  
de competências,  
de saúde com o Governo

 “Assim eu Vejo a Vida” 
está em exposição 
na Cassa da Cultura
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