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JOSÉ 
FREITAS
Troca comando 
dos Bombeiros  
de Lordelo  
por Baltar

Rebordosa 
Atlético Clube 
vai para o 
Campeonato de 
Portugal
DESPORTO  //  PÁG. 12

EURICO COUTO: 
“É uma época 
que ficará  
na memória  
de todos”
DESPORTO  //  PÁG. 13

Encontro de orfeãos amanhã na Fundação A LORD
CULTURA//  PÁG. 21

SURPRESA. Foi com surpresa que Miguel Ferreira, presidente da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Lordelo recebeu o pedido de saída com efeitos imediatos apresentado por 

José Freitas do comando dos bombeiros. Para já assume Rui Neves interinamente. SOCIEDADE  //  PÁG. 6
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EDITORIAL/TRIBUTO

Quem diria que aquela jo-
vem tendeira, que eu co-
nheci na minha juventude, 
e que apreciava pela for-
ma como se destacava na 
feira do Marco de Canave-
ses, a minha terra natal, 
viria a ser minha vizinha 
em Paredes.  Afinal ,  o 
mundo é pequeno e como 
nas aldeias de antigamen-
te “ou somos vizinhos ou 
somos todos primos”. O 
Tributo, desta vez, vai pa-
ra Maria Luísa de Sousa 
Barroca Teixeira Carvalho 
Moreira, também conhe-
cida por “Luísa Tendeira”, 
que foi casada com o Sr. 
Raúl da Costa Moreira, e 
mãe de Manuel Henrique 

Barroca e de Manuela 
B a r r o c a .  N a s c i d a  e m 
1932, em V.N. de Gaia, fi-
lha de um casal de Pare-
des, cedo se instalou com 
eles nesta Vila, quando da 
abertura da Loja Nova, na 
Praça José Guilherme, 
junto do Café Imperial, a 
primeira do seu género na 
venda de tecidos. Fez o 
Curso Comercial no Porto 
e dedicou-se ao comércio 
na loja dos pais. Era, na 
época, uma jovem adian-
tada na idade, que pela sua 
voz e compostura verbal e 
física se impunha perante 
os amigos e conhecidos, a 
ponto de ser conquistada 
para o Teatro Juvenil de 

Paredes, pelo encenador e 
autor Fonseca Martins, 
que fazia parte do Teatro 
Vale Formoso e que fun-
dou o Alma Juvenil. Aí co-
meçou a sua famosa cami-
nhada no teatro, com Ál-
varo Martins e Nini Ruão, 
durante muitos anos. Che-
gou mesmo a ser conside-
rada a “alma” do Alma Ju-
venil, segundo diz o povo. 
Entretanto, após o faleci-
mento do pai, trespassou 
a Loja Nova e fez-se ao ca-
minho das feiras da Re-
gião, como tendeira inde-
pendente e brilhante no 
comércio de tecidos, mas 
também no aluguer de 
roupas de Carnaval e de 

fatos tradicionais de vá-
rios países. Ligada à Asso-
ciação dos Bandeirantes, 
em viagens pela Europa e 
Norte de África, procura-
va conhecer costumes 
carnavalescos e comprar 
fatos típicos, que depois 
alugava, única do género 
na área de Paredes. Nego-
ciante, também vendia jo-
gos de loiça de várias mar-
cas, com vasta área de 
clientes locais e por enco-
menda. Foi também pro-
prietária da Sapataria 
Ruão, a que tinha tido liga-
ções de trabalho com êxi-
to. Como mulher que sem-
pre soube o que queria na 
vida, fez sucesso no traba-

lho que exercia e na rela-
ção social com uma vasta 
corrente de amigos, e era 
generosa para com aque-
les que pediam ajuda. De-
sabafava que, por ser as-
sim, foi vítima de prejuízos 
por parte de pessoas em 
quem confiava. Acima de 
tudo, foi uma mulher em-
polgante na vida. Logo que 
entrava no palco, no início 
de cena, já era aplaudida 
de pé pela plateia. Era 
muito boa na partilha em 
palco, nas cenas com os 
seus companheiros. O 
contraponto tinha pouco 
trabalho com ela. Era a 
própria que dava a dica ao 
parceiro e o encaixe era 

perfeito. Foi sempre as-
sim, em Paredes e como 
convidada pelo Sr. Fonse-
ca, no palco do Vale For-
moso. Fazia furor nos pal-
cos em Paredes e onde o 
teatro Alma Juvenil che-
gava. Partiu em 2016, dei-
xando bons serviços pres-
tados, como exemplo de 
v i d a ,  p a r a  g e r a ç õ e s 
seguintes.

Maria Luisa de Sousa Barroca Teixeira Carvalho Moreira (Tendeira)

E
m tempos de 
alterações cli-
m á t i c a s  a l e -

gadamente por cul-
pa do Bicho Homem, 
e da sua pegada po-
l u i d o r a ,  n e m  n o s 
a p e r c e b e m o s  q u e 
dia 21 de junho, dia 
do solstício de ve-
rão, marcou o início, 
pelo menos no ca-
lendário, do nosso 
Verão.
É  v e r d a d e  q u e  a s 

passagens de umas 
estações do ano pa-
ra as outras são me-
ramente simbólicas 
e não têm qualquer 
efeito prático e útil 
a d m i n i s t r a t i v a  e 
juridicamente.
Visto isso, significa o 
solstício de verão 
que é o dia mais lon-
go do ano, o que não 
tira o sono às gali-
nhas, que acordam à 
mesma hora, sem se 
deitarem mais tar-
de, e mais longo por-
q u e  o  s o l  a t i n g e  a 
sua posição mais al-
ta no céu.
Pelo menos é assim 
que o define a wiki-

pedia. O que é tudo 
muito relativo...
Senão, vejamos, ao 
dizer-se “atinge” pa-
rece que é o sol a su-
bir, mas, e desde Ga-
lileu, terá ficado as-
sente que é a terra, e 
n ã o  o  s o l ,  q u e  s e 
move.
Ainda assim, e não 
q u e r e n d o  p ô r  e m 
causa tais dogmas 
científicos da mo-
dernidade, a verda-
de é que vejo o sol 
desaparecer, mes-
mo no verão, e o de-
saparecimento pa-
r e c e - m e  ev i d e n t e 
s e r  s i n a l  d e 
movimento.

Por outro lado, ou-
tra verdade, aquela 
do dia 21 de junho 
ser o mais longo do 
a n o ,  q u e  t a m b é m 
nos parece eviden-
te, é-o apenas para o 
hemisfério norte.
No sul é exatamente 
ao contrário, o sols-
tício de verão é a 21 
de dezembro ...esse 
é  q u e  é  o  d i a  m a i s 
longo.
É tudo, como tudo 
na vida, uma ques-
tão de perspetiva.
E a minha perspetiva 
é que de Verão este 
ano, até agora vimos 
pouco: Chuva, ven-
to, frio, preambulam 

uma estação em re-
lação à qual perspe-
t i v a m o s  n u v e n s 
sombrias.
Mesmo que faça sol.
O s  c o m b u s t í v e i s 
não vão descer,  as 
maternidades vão 
continuar a fechar 
por falta de médicos 
ainda que, ao que di-
zem, demografica-
m e n t e  e s t e j a m o s 
sempre no inverno.
Mas, mais do que tu-
do, as longas tardes 
de junho regadas a 
cerveja do verão fu-
tebolístico a que es-
távamos habituados 
foram transferidas 
lá para o fim do ano, 

quase no inverno ...
Será isso . . .  o calor 
q u e  s e r i a  d e  u s o 
agora foi transferido 
p a r a  n o v e m b r o  e 
sob os auspícios de 
São Martinho vive-
remos o inverno do 
nosso contentamen-
t o  n u m  s o n h o  d e 
uma noite de verão 
lá para o dia 18 de 
d e z e m b r o  . . .  i s s o , 
quase no dia do sols-
tício de verão do he-
misfério sul.
É  u m a  ex p l i c a ç ã o 
tão boa, ou tão má, 
como qualquer ou-
tra ...
Valha-nos,  ao me-
nos, São João!

EDITORIAL

Porque o que eu  gosto é do verão

Por

VASCO 
RIBEIRO

Diretor
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HISTÓRIA

Este Casal saiu do todo Casal do Eirado, Que-
bradas d´Além, e das Penas, que trazia um Gon-
çalo Gonçalves.

1.ª ametade do Casal do Eirado,
com certas árvores
Gaspar Fernandes (filho de Gonçalo Gonçalves 
e de sua mulher, Maria Gonçalves), antes de 
fazer prazo (em 1601), trocou com Gaspar Pe-
dro (que trazia ametade do Casal do Cazujo) o 
campo do Eirado (pertença do seu Casal) pela 
leira do Pinheiro e a leira Curta (pertenças do 
Casal do Cazujo); também trocou a Casa do Ei-
rado pela Casa das Portelhas (pertença do Ca-
sal do Cazujo).
Gaspar Pedro vendeu estas trocas a Pedro 
João, que trazia o 1.º Casal do Penedo.
Pedro João trocou com o referido Gaspar Fer-
nandes as árvores do Eirado ao Carvalho cer-
quinho ao bueiro de Fontelheiro pelas árvores 
da leira da Lameira da Carreira do Rego para 
cima (pertencentes ao 1.º Casal do Penedo).
Após estas trocas, no ano de 1601, a Mesa Aba-
cial de Paço de Sousa fez prazo destas proprie-
dades, que está no livro C, fls. 149, a Pedro João 
e a sua mulher, Margarida Gonçalves, em 1.ª e 
2.ª vidas, e para um filho ou filha de entre am-
bos, em 3.ª vida, com a renda de um bom capão. 
Faleceu Pedro João, 1.ª vida, ficou sua mulher, 
Margarida Gonçalves, 2.ª vida, e o filho António 
João, em 3.ª vida.
António João casou com Francisca Martins. 
Colocou estas propriedades no seu Casal, 1.º 
Casal do Penedo.
António João faleceu a 12/10/1661;sua mu-
lher, Francisca Martins, faleceu a 25/02/1677 
e seu filho António ficou com seus bens.

2.ª ametade do Casal do Eirado
Em 22/12/1762, a Mesa Abacial de Paço de 
Sousa fez prazo desta ametade a Manuel No-
gueira e a sua mulher, Teresa Maria de Jesus, e 
a seus consortes: o padre Luís Moreira Coelho 
e Henrique Barbosa. Com renda de 100 reis 
(em dinheiro); meio alqueire de trigo; 3 alquei-
res de meado; meio almude de vinho; 1/3 de 
carneiro; 2,5 beilhós. Foi tabelião José Lopes 
Xavier, na vila de Arrifana.

José Nogueira casou a 18/08/1670, na igreja 
paroquial de Parada, com Jerónima Antónia e 
foram moradores no lugar das Nogueiras, fre-

guesia de Parada. Tiveram um filho, Manuel 
Nogueira, que casou 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, fre-
guesia de Parada.
Este Manuel Nogueira e sua mulher tiveram 
um filho, com o mesmo nome, Manuel Noguei-
ra, que casou a 25/11/1739, na igreja de Cete, 
com Teresa Maria de Jesus Barbosa, filha de 
Agostinho Soares e de sua mulher, Águeda 
Barbosa, moradores no lugar de Várzea, fre-
guesia de Cete.

O padre Luís Moreira Coelho nasceu a 
25/11/1706, no lugar da Carreira, freguesia de 
Parada, e aí faleceu a 05/11/1789 (foi sua her-
deira Leocádia Maria). Era filho de Gaspar No-
gueira e de sua mulher, Maria Moreira, que ca-
saram a 24/12/1705, na igreja paroquial de 
Parada, e foram moradores no referido lugar 
da Carreira. Neto paterno de Domingos Dias e 
de sua mulher, Antónia Nogueira, moradores 
no lugar de Quintães, freguesia de Parada; ma-
terno de Manuel Coelho e de sua mulher, Ma-
ria Moreira, moradores na referida freguesia.
Em 11/01/1727, a Mesa Abacial de Paço de 
Sousa deu autoridade a um património que fez 
Gaspar Nogueira e sua mulher, Maria Moreira, 
do campo do Redondo e lameiro ou campo de 
Sob Alevada, a seu filho Luís Moreira Coelho. 
Foi escrivão Custódio Nunes Coelho, servente 
no notário de Bernardo Luís de Miranda, con-
celho de Aguiar de Sousa.

Henrique Barbosa era filho de Domingos Nu-
nes e de sua mulher, Maria de Leão, moradores 
na Casa de São Martinho, freguesia de Parada. 
Sucedeu na referida Casa e aí faleceu a 
23/12/1768. Casou a 01/10/1736, na igreja 
paroquial de Parada, com Clara Barbosa, filha 
de Agostinho Barbosa e de sua mulher, Isabel 
Barbosa, moradores na Casa de Paços, fregue-
sia de Parada.
A referida Clara Barbosa era neta materna fi-
lha de Manuel Barbosa e de sua mulher, Isabel 
da Rocha, moradores no lugar da Carreira, fre-
guesia de Parada, e já referenciados acima.

X

Em 22/12/1762, a Mesa Abacial fez prazo de 
uma parte deste Casal a Custódio da Silva e a 
sua mulher, Maria Ferreira, em 1.ª e 2.ª vidas, 
e para um filho ou filha de entre ambos, em 
3.ª vida. Com a renda de meio almude de vi-
nho; meio alqueire e meia quarta de terçado. 
Tem este prazo de lutuosa outro tanto como 
de renda. Foi tabelião José Lopes Xavier, na 
vila de Arrifana.

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

Casal do Eirado (aldeia de Castromil)
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SOCIEDADE/OPINIÃO

A 
19.ª Edição do 
To r n e i o  R u i 
B a r r o s  t e v e 

início no passado dia 20 
d e  j u n h o ,  n o  Pa v i l h ã o 
G i m n o d e s p o r t i v o  d e 
Gandra. 

A abertura do torneio, 
que decorreu até ontem, 

dia 23 de junho, contou 
com a presença do verea-
dor do Desporto da Câ-
mara Municipal de Pare-
des, Renato Almeida, que 
salientou o “trabalho sé-
rio e rigoroso que a Au-
tarquia tem feito no des-
p o r t o”  a c r e s c e n t a n d o 

que “eventos como este 
continuarão a ser apoia-
dos pelo Município”. 

O presidente da Junta 
de Freguesia de Gandra, 
José Mota, acompanhado 
pelo seu executivo, e o ex-
-jogador de futebol, Rui 
Barros,  estiveram tam-

bém presentes no primei-
ro dia de torneio.  A ce-
rimónia contou com uma 
a t u a ç ã o  d e  p a t i n a g e m 
artística da Associação 
Desportiva de Paredes - 
Patinagem Artística e do 
Grupo de Bombos Zés Pe-
reiras de Gandra.

19.ª Edição do Torneio Rui Barros 
decorreu em Gandra

No dia 10 de Junho, o Cen-
tro Cultural e Desportivo de 
Sobrosa assinalou o seu 42.º 
aniversário, que desta feita foi 
assinalado com a simbólica 
inauguração do novo relvado 
sintético.

 Segundo Fernando San-
tos, presidente do clube este é 
“o concretizar de um sonho 
com mais de duas décadas”. 

Já Alexandre Almeida, pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Paredes afirmou que “foi 
com muita satisfação que rea-
lizámos este projeto. Senti-
mos que havia muita vontade 
e determinação da direção em 
fazer mais e melhor”.

Este era um antigo anseio 
do clube, que assim vê subs-
tancialmente melhoradas as 
condições para a prática des-
portiva. O investimento só foi 
possível com o apoio do Muni-
cípio de Paredes, que finan-
ciou a intervenção, e da Obra 
de Assistência Social da Fre-
guesia de Sobrosa, que dispo-
nibilizou o terreno.

Presidiu à inauguração o 
presidente da Câmara, Ale-
xandre Almeida, acompanha-
do de alguns vereadores, na 
presença de Fernando Santos, 
presidente do clube, e dos res-
pectivos órgãos sociais, equi-
pas desportivas, sócios e sim-
patizantes, assim como do 
Executivo da Junta de Fregue-
sia, do vice-presidente da As-
sociação de Futebol do Porto 
e de representantes das 
coletividades.

    SOBROSA

Inauguração do 
relvado sintético

CRISTIANO
MARQUES

BALTAR  

VALONGO

Telm.: 917 457 007

 Tel.:  224 211 206

O futebol está em constantes mu-
danças. Disso já todos sabemos. Mas 
nos últimos anos elas têm sido muito 
mais do que até então. Desde as leis 
de jogo até a pressupostos de 
participação.
Já aqui neste espaço abordei o tema 
da certificação de entidades forma-
doras. Um propósito da FPF que visa 
o desenvolvimento dos clubes, no-
meadamente da sua formação de jo-
vens. Acontece que nas provas se-
niores os clubes têm pressupostos a 
cumprir para poderem participar, 
todas as épocas – das mais diversas 
áreas (financeiras, logísticas, infra 
estruturas, etc.).
Há cerca de 4 anos ficou igualmente 
definido pela FPF que para participa-
rem nas provas nacionais, os clubes 
tinham de estar certificados com, 
pelo menos, 3 estrelas, enquanto en-
tidades formadores. Quem não esti-
v e s s e  n ã o  e s t a r i a  a p t o  à 
competição.

2022/23 é a primeira época em que 
essa obrigatoriedade se verifica. Daí 
que, várias equipas que tenham ga-
rantido a manutenção nas provas 
nacionais não possam lá competir. O 
caso mais flagrante é do Cova da Pie-
dade que estava na Liga 3 e nem no 
CdP vai poder participar.
No CdP, Oleiros e Ferreira de Aves 
garantiram a manutenção, mas des-
cem de divisão, até aos distritais, por 
não serem 3 estrelas. Alguns cam-
peões distritais que iam subir ao CdP 
também não podem.
Nestes casos, serão substituídos por 
equipas da mesma Associação distri-
tal, que tenham pelo menos 3 estre-
las, até ao 4º classificado. A partir do 
4º, caso não haja equipas certifica-
das, será indicada a AF com maior 
número de equipas para indicar ou-
tro representante. No máximo, cada 
AF apenas poderá indicar 2 equipas 
que na época anterior tenham esta-
do nos distritais.

Este processo fará com que as equipas tenham 
de trabalhar e se desenvolver, mas atenção que o 
processo tem de ser alvo de substanciais melho-
rias, nomeadamente ao nível da fiscalização, na 
minha opinião.

PUB

SOBRE FUTEBOL

Quando manutenção não significa manutenção

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto

Na manhã do passado dia 
22, num edifício situado 
junto ao Tribunal de Pare-
des foi encontrado o corpo 
de uma mulher com idade 
compreendida entre os 45 e 
os 50 anos já sem vida.
O alerta foi dado por fami-
liares da vítima para os 
Bombeiros Voluntários de 

Paredes que pediram a in-
tervenção daquela força de 
socorro para abrir a porta 
da habitação, uma vez que 
após várias tentativas de 
contato a vítima não aten-
dia nem devolvia as chama-
das efectuadas nem abria a 
porta. Segundo revelou o 
comandante dos Bombei-

ros Voluntários de Paredes 
quando os elementos da-
quela corporação consegui-
ram aceder ao interior da 
habitação depararam-se 
com a vítima em paragem 
cardio-respiratória. 
A VMER foi chamada ao 
local, assim como a GNR e 
o óbito acabou por ser 

confirmado no local. Ao 
que o jornal O Progresso 
de Paredes conseguiu apu-
rar o corpo da vítima, do 
sexo feminino foi trans-
portado para a morgue do 
Hospital Padre Américo, 
onde deverá ser efectuada 
autópsia para se averiguar 
as causas deste óbito.

Mulher apareceu morta  
em casa junto ao Tribunal de Paredes
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Decorreu no passado dia 20 
de junho, o passeio “Encon-
tro entre nós – Verão 2022” 
que tem como objetivo a in-
tegração social da população 
sénior paredense proporcio-
nando aos idosos a possibili-
dade de conhecerem novas 
regiões do país, bem como 
u m  d i a  d e  c o n v í v i o  e 
animação. 
A iniciativa, que decorreu no 
Santuário do Bom Jesus de 
Braga, dirigiu-se às fregue-
sias de Aguiar de Sousa, Cê-
te, Parada de Todeia, Recarei 
e Sobreira. 
Os participantes assistiram à 
eucaristia presidida pelo Pa-
dre Pedro Silva na Igreja do 
Bom Jesus e a um espetáculo 
no parque envolvente ao 
santuário. 
O primeiro encontro da edi-
ção Verão 2022 foi acompa-
nhado pelo presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des, Alexandre Almeida e 
restantes vereadores do 
executivo. 
Os presidentes das Juntas 
de Freguesia de Aguiar de 
Sousa, Cête e Parada de To-
deia, e os executivos das Jun-
tas de Freguesia de Sobreira 
e Recarei, estiveram tam-
bém presentes no convívio 

que juntou cerca de 280 
seniores.

Segundo dia foi 
para Lordelo e Vilela
O segundo dia do “Encon-

tro entre Nós” – Verão 2022 
reuniu, na passada terça-fei-
ra, dia 21, na cidade de Braga, 
cerca de 300 idosos das fre-
guesias de Lordelo e de 
Vilela.

A visita ficou marcada pe-
la eucaristia no Santuário do 
Bom Jesus de Braga, presidi-
da pelo padre Rui Silva, e por 
um convívio, que contou com 
animação musical.

O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida e restantes 
vereadores estiveram pre-
sentes na iniciativa, assim 
como o presidente da Junta 
de Freguesia de Lordelo, Nu-
no Serra, e o membro do exe-
cutivo da Junta de Freguesia 
de Vilela, José Silva.

O projeto “Encontro en-
tre nós” – Verão 2022 visa a 
integração social da popula-
ção sénior paredense, pro-
porcionando aos idosos a 
possibilidade de conhece-
rem novas regiões do país, 
bem como um dia de conví-
vio e animação.

Encontro “Entre Nós”  
juntou várias freguesias  
no Bom Jesus de Braga

O 31º aniversário da Ele-
vação de Paredes a Cida-
de foi assinalado na pas-
sada segunda-feira, dia 
20, com um conjunto de 
atividades, promovidas 
pela Câmara Municipal e 
pela Junta de Freguesia 
de Paredes. As comemo-
rações tiveram início com 
uma salva de morteiros, 
de manhã, no Parque da 
Cidade de Paredes. Ao fi-
nal da tarde, decorreu um 
jantar-convívio, no Par-

q u e  J o s é  G u i l h e r m e , 
aberto à população, se-

guido de um concerto da 
Banda Filarmónica da As-

s o c i a ç ã o  R e c r e a t i v a  e 
Musical de Vilela.
As iniciativas contaram 
com a presença do presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Paredes, Alexan-
dre Almeida, e do restan-
t e  e x e c u t i v o ,  d o 
presidente da Junta de 
Freguesia de Paredes, Ar-
tur Silva, acompanhado 
pela sua equipa, e do pre-
sidente da Assembleia 
Municipal, José Baptista 
Pereira.

Paredes celebrou 31 anos de cidade

NUNO M. SILVA

C/ PAULO PINHEIRO  | texto

D
ia 13 de junho 
foi um dia mar-
cante para os 

bombeiros de Lordelo. Nu-
ma reunião pedida pelo en-
tão comandante José Frei-
tas, com caráter de urgên-
c i a ,  M i g u e l  Fe r r e i r a  e 
restante direção recebiam 
nesse mesmo encontro o 
pedido de demissão com 
efeitos imediatos do co-
mandante do corpo opera-
cional. Segundo confiden-
ciou ao jornal O Progresso 
de Paredes, Miguel Ferreira 
sentiu-se surpreso pelo fa-
to de não ser esperada tal 
decisão. Mas a surpresa é 
maior porque José Freitas 
já assumiu, entretanto o co-
mando dos bombeiros  de 
Baltar! O jornal O Progres-
so de Paredes tentou con-
tactar José Freitas para ou-
vir o seu lado da história, 
mas o telefone pelo qual 
sempre o contactamos está 
desligado e nos bombeiros 
de Baltar também não foi 
possível falar com José Frei-

tas. Entretanto, Miguel Fer-
reira referiu à reportagem 
do jornal O Progresso de 
Paredes que “fomos apa-
nhados de surpresa com o 
pedido de uma reunião ur-
gente no passado dia 13 de 
junho, onde o comandante 
José Freitas nos apresen-
tou a sua saída com efeitos 
imediatos”.

O presidente da direção 
da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Lordelo também ficou a 
saber que o comandante já 

assumiu as mesmas funções 
nos bombeiros de Baltar. 
Sobre esta mudança, Mi-
guel Ferreira aponta: “Não 
estou chateado, pois cada 
um é livre de estar onde qui-
ser, apenas não contávamos 
com tudo isto”. Miguel Fer-
reira refere ainda que “nun-
ca tínhamos visto era cor-
pos de bombeiros a tirar 
efectivos uns aos outros”!

O presidente da direção 
dos Bombeiros de Lordelo 
refere que nesse aspeto 
“não vou dizer que não esta-

mos chateados, pois é uma 
situação não muito normal, 
mas que não se faz isto, 
não!! Mas vamos dar tempo 
ao tempo”… refere.

Para já, Miguel Ferreira 
revelou que o segundo co-
mandante Rui Neves já “as-
sumiu de imediato o coman-
do como interino e, entre-
tanto,  vamos tratar de 
arranjar um comandante 
que satisfaça as necessida-
des do corpo ativo e os inte-
r e s s e s  d a  n o s s a 
instituição”.

José Freitas sai do comando 
dos Bombeiros de Lordelo  
e assume em Baltar
SURPRESA. Foi com surpresa que Miguel Ferreira, presidente da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lordelo recebeu o pedido de saída com 

efeitos imediatos apresentado por José Freitas do comando dos bombeiros. Para já 

assume Rui Neves interinamente.

José Freitas (à direita)
trocou Lordelo por Baltar
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O 
Dia Municipal 
do Bombeiro, 
evento promo-

vido pela Câmara Munici-
pal de Paredes, foi assinala-
do na passada sexta-feira, 
dia 10 de junho, no Parque 
José Guilherme, em Pare-
des, com a presença das 
cinco corporações de bom-
beiros do concelho. 

“Esta cerimónia é reali-
zada no Dia de Portugal, 
porque entendemos que 
esta data é para valorizar e 
enaltecer aquilo que de me-
lhor tem o nosso país. Não 
temos dúvidas que ao ho-
menagear todos os bom-
beiros e bombeiras esta-
mos também a enaltecer 
tudo o que há de melhor no 
nosso Concelho”, sublinhou 
Alexandre Almeida, presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes. 

“O maior investimento 
que fizemos no último man-
dato foi com a Proteção Ci-
vil,  com os Bombeiros, e 
queremos continuar com 
este grande apoio. Além 

dos apoios ordinários que 
damos às corporações, es-
tamos atentos às novas difi-
culdades e vamos conti-
nuar a apoiar-vos”, acres-
centou o autarca.

A iniciativa teve início 
com uma exposição de veí-
culos clássicos e com a ha-
bitual formatura. Seguiu-se 
a sessão solene, que contou 
com as intervenções do ve-
reador da Proteção Civil, 
Francisco Leal, do Coman-
dante dos Bombeiros Vo-
luntários de Paredes, José 
Luís Morais, do presidente 
da mesma instituição, Car-
los Manuel Silva, do vice-
-presidente da Federação 
dos Bombeiros do Distrito 
do Porto, Orlando Rodri-
gues, do secretário da mesa 
dos Congressos da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, 
António Cruz, e do Coman-
dante Operacional Distrital 
do Porto, Albano Teixeira.

Todos os bombeiros e 
bombeiras foram reconhe-
cidos pelo trabalho incan-
sável e voluntário na sua 

nobre missão de serviço à 
comunidade através de um 
Voto de Louvor. 

Nas comemorações, es-

tiveram, ainda, presentes 
os vereadores Paulo Silva, 
Tânia Ribeiro e Renato Al-
meida, o deputado da As-

sembleia da República, Jo-
sé Carlos Barbosa, presi-
d e n t e s  d a s  J u n t a s  d e 
Freguesia do Concelho, 

membros da direção das 
corporações e Cruz Verme-
l h a ,  e n t r e  o u t r a s 
personalidades.

Dia Municipal do Bombeiro  
celebrado no Parque José Guilherme
CELEBRAÇÃO. Cumprindo com uma tradição que regressou o ano passado depois da pandemia, o Município de Paredes homena-

geou os seus “Soldados da Paz” no dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas. As cinco corporações concelhias 

marcaram presença.
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Este domingo, 12 de junho, o 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Paredes, Alexandre 
Almeida, os vereadores Pau-
lo Silva e Renato Almeida, a 
vereadora Tânia Ribeiro, e o 
presidente da Junta de Fre-
guesia de Gandra, José Mo-
ta, acompanhado pelo seu 
executivo, participaram na 
cerimónia de inauguração da 
Praça do Calvário, em Gan-
dra.  Alexandre Almeida su-
blinhou a importância destes 
espaços em todas as fregue-
sias. “Gandra tem agora um 
espaço multigeracional ao 
serviço de toda a população”, 
rematou.  A inauguração 
contou com a presença de 
diversas associações locais 
tais como o Agrupamento 
1358 de Escuteiros de Gan-

dra, a direção do Aliança Fu-
tebol Clube de Gandra, o 
grupo de bombos Zés Perei-
ras de Gandra, o Clube de 
Gandra de Andebol e o Moto 
Clube de Gandra.  Em simul-
tâneo, celebrou-se também 
o Dia da Criança, existindo à 
disposição das crianças insu-
fláveis, jogos tradicionais e 
atividades desportivas, bem 
como o público presente te-
ve ainda a oportunidade de 
assistir às atuações dos gru-
pos Chiquibom e Enraiz’Ar-
te.  Esta praça vem comple-
mentar os espaços de lazer 
existentes na freguesia e 
disponibilizará à população 
um lugar desportivo interge-
racional, no local onde exis-
tia o antigo campo do Alian-
ça Futebol Clube de Gandra.

A freguesia de Parada de To-
deia celebrou, no fim-de-se-
mana de 11 e 12 de junho a 
Festa em Honra da Nossa Se-
nhora dos Remédios. A festi-
vidade ficou marcada pela 
Procissão Solene, que voltou 
a sair à rua, no domingo dia 12 
de junho. Na cerimónia esti-
veram presentes o presiden-
te da Câmara Municipal de 

Paredes, Alexandre Almeida, 
o vereador Paulo Silva, o pre-
sidente da Junta de Freguesia 
de Parada de Todeia, Tiago 
Magalhães, acompanhado 
pelo seu executivo e o Padre 
Pedro Silva.  A procissão foi 
acompanhada pela Banda de 
Música de Cête e pela Asso-
ciação Filarmónica de Parada 
de Todeia.

Gandra inaugurou 
nova Praça do Calvário

Procissão da Sra dos 
Remédios saiu à  
rua em Parada de Todeia

E
ste equipamento 
municipal é da au-
toria da dupla de 

arquitetos paredenses 
Henrique Marques e Rui Di-
n i s ,  d o  a t e l i e r 
Spaceworkers.

Esta infraestrutura dis-
põe de uma piscina com oito 
pistas e um tanque infantil, 
balneários masculinos e fe-
minino e um bar de apoio 
concessionado.

Enquadrada na paisa-
gem do Parque da Cidade, a 
piscina dispõe de chuveiros, 
espreguiçadeiras, guarda-
-sóis, cadeira para mobilida-
de reduzida, acompanha-
mento e vigilância de nada-
dor salvador. A lotação da 
p i s c i n a  é  d e  4 0 0 
utilizadores.

Durante a semana, a uti-
lização da piscina ao longo 
do dia é gratuita para as 
crianças até aos 3 anos 
(acompanhadas de adulto). 
Dos 4 aos 12 anos (acompa-
nhado de adulto), a taxa de 
utilização é de 3 euros. Os 
jovens dos 12 aos 16 anos 
pagam 3 euros. Dos 17 aos 

64 anos o preço passa para 
4 euros. A população com 
mais de 65 anos paga ape-
nas 3 euros.

A utilização da piscina 
apenas da parte da tarde à 
semana (a partir das 14h00) 

é gratuita para as crianças 
até aos 3 anos (acompanha-
das de adulto). Dos 4 aos 12 
anos (acompanhado de 
adulto), a taxa de utilização 
é de 1,5 euro. Os jovens dos 
12 aos 16 anos pagam 1,5 

euro. Dos 17 aos 64 anos o 
preço passa para 3 euros. A 
população com mais de 65 
anos paga apenas 1,5 euro.

Ao fim de semana a utili-
zação da piscina é feita em 
dois turnos, manhã e tarde, 
sendo que cada um deles é 
gratuito para as crianças até 
aos 3 anos (acompanhadas 
de adulto). Dos 4 aos 12 
anos (acompanhado de 
adulto), a taxa de utilização 
é de 1,5 euro. Os jovens dos 
12 aos 16 anos pagam 1,5 
euros. Dos 17 aos 64 anos o 
preço passa para 3 euros. 
Os utilizadores com mais de 
65 anos pagam 1,5 euro.

O uso do material dis-
ponível tem um custo de 2 
euros por cada guarda-sol, 
8 euros pelo pack guarda-
-sol e duas espreguiçadei-
ras e 4 euros a caução do 
aloquete (em caso de bi-
lhete diário). Por turno, 
manhã ou tarde, o custo de 
cada guarda-sol é de 1 eu-
ro,  o pack guarda-sol e 
duas espreguiçadeiras é 
de 4 euros e a caução do 
aloquete é de 4 euros.

Paredes reabriu  
Piscina Verde 
ABERTURA. A piscina exterior foi inaugurada o ano passado, denominada de 

"Piscina Verde", reabriu ao público no dia 11 de junho, no Parque da Cidade de 

Paredes e funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 9h00 às 19h00. Ao fim de se-

mana das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00.
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O 
Município de Pa-
redes apresenta 
um festival que 

integra uma bienal e um con-
junto de eventos, de formato 
aberto a milhares de pessoas, 
ou a performances mais inti-
mistas. O programa reserva 
diversos projetos artísticos 
onde se pretende enaltecer e 
mostrar os saberes e as tradi-
ções da arte em madeira.

Durante 16 dias, a organi-
zação vai celebrar e perpetuar 
as memórias, as artes e o sa-
ber-fazer dos mestres que 
trabalham a madeira em Pare-
des, com cerca de trinta inicia-
tivas de acesso gratuito para 
toda a família, desde espetá-
culos de música, teatro, dança, 
poesia, artes plásticas, ofici-
nas, exposições e roteiros ex-
perimentais pela futura rota 
do turismo industrial.

Concentrando a progra-
mação principal na cidade de 
Paredes, no Parque José Gui-
lherme e na Casa da Cultura, 
e pontuando iniciativas por 
outros locais do concelho,  o 
Festival de Artes em Madeira 
de Paredes convida a entrar 
naquele que é o mundo de co-
nhecimento e experiência 
dos marceneiros, entalhado-
res, carpinteiros, escultores, 
artesãos e mestres das artes 

de trabalhar a madeira. As-
sim, entre 24 de setembro e 9 
de outubro o público vai po-
der honrar o trabalho dos 
mestres de Paredes, que mar-
cam a identidade do concelho 
que é o principal produtor e 
exportador de mobiliário 
português. A interdisciplina-
ridade e a liberdade criativa 
marcam as “Parcerias Criati-
vas”, as Oficinas de Talha e de 
Escultura, as Exposições de 
Pintura de Agostinho Santos, 
as exposições de fotografia e 
de escultura resultados dos 
concursos FAMP 2022 e “A 

praça é nossa” instalação ar-
tística do designer austríaco 
Patrick Hubmann. Pensar o 
espaço público como lugar de 
encontros e desencontros 
conduziu à ideia da criação de 
um espaço físico de partilha e 
de momentos especiais, que é 
o propósito de intervenção 
artística de Hubmann, no 
Parque José Guilherme. 

Evento é gratuito
“A Praça é nossa!” é um 

projeto participativo que se 
alimenta das necessidades e 
vontades de quem cruza dia-

riamente este lugar de passa-
gem e que lhe dá corpo e for-
ma. Depois de encontradas as 
principais ideias, com a parti-
cipação da comunidade, avan-
çamos para a construção de 
mobiliário urbano que promo-
ve o jogo, o lazer e o convívio, 
estimulando uma rede de 
pensamento e tolerância pe-
rante a diversidade.

Nesta primeira edição, 
destacam-se ainda os quatro 
Roteiros embrionários pelo 
turismo industrial, limitados 
a 40 participantes que devem 
fazer inscrição prévia.

Da programação cultural 
sobressai também a peça 
VOID [Vazio], teatro de rua e 
novo circo, com direção ar-
tística de Paulina Almeida e o 
seminário “A Madeira do 
Som, O Som da Madeira”.

Os dois concertos finais 
estão reservados às bandas 
“Galandum Galundaina” e 
“Bando das Gaitas”.

Refira-se que o Município 
de Paredes, em parceria com 
a Astro Fingido – Associação 
Cultural, promove o concur-
so de fotografia e de escultu-
ra sobre a temática da sus-
tentabilidade, apresentando 
os resultados da competição 
em exposição FAMP 2022. 
Na escultura o projeto vence-
dor será premiado com 500 

euros. O concurso tem como 
principal objetivo promover a 
escultura em madeira e in-
centivar à reflexão sobre o 
tema do Festival em 2022 – a 
Sustentabilidade. Os três 
vencedores da área da foto-
grafia recebem prémios no 
valor de 150 a 50 euros.

Promovido pela Câmara 
Municipal de Paredes, o festi-
val “Artes em Madeira” repre-
senta um investimento de 
cerca de 249.613,51€, finan-
ciado pelo NORTE 2020 e 
FEDER – Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional

Toda a programação do 
festival tem acesso gratuito 
e oferece um conjunto de ini-
ciativas dirigidas a diferen-
tes públicos.

Bienal vai dar palco às Artes em  
Madeira durante 16 dias
BIENAL. A programação da I Bienal - Festival de Artes em Madeira de Paredes 

(FAMP), que irá decorrer de 24 de setembro a 9 de outubro, já se encontra disponível 

no site festivaldeartesemmadeiradeparedes.pt. Recorde-se que a indústria da madei-

ra é um dos principais “cartões de visita” do concelho.

Artes em Madeira 
passam por Aeroporto e Galiza

No passado sábado, dia 18 de junho, decorreu na loja 

do Turismo Porto e Norte, do Aeroporto Francisco 

Sá Carneiro, uma ação promocional da I Bienal – Fes-

tival de Artes em Madeira de Paredes (FAMP). O dia 

foi dedicado à mostra de trabalhos em madeira “fei-

tos ao vivo” pelas mãos de um artesão que demons-

trou as artes e os saberes deste trabalho artesanal e 

à exibição do vídeo promocional do FAMP 2022. No 

sábado, 23 de julho, será a vez de Santiago de Com-

postela receber o Festival de Artes da Madeira de  

Paredes, com um artesão a trabalhar ao vivo, possi-

bilitando a interação com o público, através da expe-

rimentação. A iniciativa repete-se a 13 de agosto no 

Welcome Center do Porto.“  As ações de 23 de Julho 

e de 13 de Agosto, nas lojas de turismo, incluem uma 

“Performance Interativa” nas ruas próximas da lojas, 

convidando o público a esculpir uma peça em madei-

ra, dando assim continuidade à obra de arte que o 

artesão estará a demonstrar. Esta interação é um ato 

performativo de construção e de valorização de uma 

“peça de arte” que certamente despertará interesse 

dos visitantes.
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No âmbito do Projeto Bici-
clar, o Município de Paredes 
organizou na manhã do pas-
sado dia 11 de junho, um pas-
seio de bicicleta em família, 
que decorreu no Centro Es-
colar de Recarei e no Centro 
Escolar da Sobreira e juntou 
dezenas de crianças e pais. 
Esta atividade desportiva foi 
composta por um passeio 
dos referidos centros esco-
lares para a sede do Agrupa-
mento de Escolas da Sobrei-
ra. Posteriormente realizou-

- s e  u m  p e q u e n o 
contrarrelógio em família no 
interior do recinto do Agru-
pamento. Esta atividade 
contou com o apoio do IPDJ, 
do Agrupamento de Escolas 
da Sobreira, da Associação 
de Pais da Sobreira e Reca-
rei, do BTT Tombos, do Sil-
bike e da Cruz Vermelha De-
legação da Sobreira. 
A iniciativa contou com a 
presença do presidente da 
Junta de Freguesia da So-
breia, João Gonçalves.

O Pavilhão Rota dos Mó-
veis, em Lordelo, acolheu 
no passado dia 10 de junho, 
um torneio comemorativo 
do Dia Nacional de Mini-
basquete organizado pela 
Associação de Basquetebol 
do Porto (ABP). 
Em competição estiveram 
cerca de 620 atletas, com 
idades entre os 8 e os 12 

anos. Os participantes per-
tenciam a 27 clubes e 60 
e q u i p a s  d o  d i s t r i t o  d o 
Porto. 
O vereador do Desporto, 
Renato Almeida, acompa-
nhou o início dos jogos, que 
contou com a presença do 
Diretor Técnico da Associa-
ção de Basquetebol do Por-
to, Paulo Neta.

II Passeio Bicilar em Família 
em Recarei e Sobreira

Torneio de Basquetebol 
passou por Lordelo

O 
Clube Fluvial 
Portuense con-
quistou a 11.ª 

Taça de Portugal ao bater 
um aguerrido Clube Aquáti-
co Pacense num jogo muito 
bem disputado do princípio 
ao fim. Por 16-14.

Marcou primeiro o Flu-
vial, por Catarina Reis, e 
pouco mais de um minuto 
depois já Maria Ferreira fa-
zia o 2-0. O Pacense acusou 
algum nervosismo inicial e 
assumia o papel de outsider, 
mas não queria entregar de 
mão beijada a taça e aprovei-
tou para reduzir numa supe-
rioridade numérica através 
de Sofia Andrade, seria a vez 
de o Fluvial aproveitar a pri-
meira exclusão de Jessica 
Teixeira e Ruth Ruiz começa-
va o seu recital de golos na 
partida sendo decisiva no 
desfecho final. Beatriz Pei-
xoto reduzia, mas as preocu-
pações do Pacense aumen-
taram quando Vanessa Frei-
r e  e  J e s s i c a  Te i x e i r a 
chegaram às duas faltas 
pessoais ainda no primeiro 
período. Este primeiro par-
cial terminou com mais um 
golo para cada lado de Ruth 

Ruiz e de Rafaela Duarte, 
uma jogadora em muito boa 
forma.

O segundo parcial arran-
cou exatamente de forma 
inversa ao primeiro com a 
equipa de Paços de Ferreira 
a marcar dois golos por Jes-
sica Teixeira e Beatriz Peixo-
to, passando para a frente no 
marcador. Mas este parcial 
jogado com uma intensida-
de acima da média nos jogos 
femininos, do melhor já visto 
nesta época, seria sem dúvi-
da marcado pelos 4 golos de 
Ruth Ruiz. Empatou a 5, co-
locou a sua equipa na frente, 
e mesmo quando Fabiana 
Duarte e Sofia Andrade (um 
excelente jogo também fez a 

capitã do Pacense) tenta-
vam dilatar o resultado, co-
locando mesmo 2 golos de 
diferença, lá aparecia Ruth 
Ruiz novamente a culminar 
o bom trabalho defensivo do 
Fluvial, com uma guarda re-
des Paula Jasny muito segu-
ra, e através de contra ata-
ques ou aproveitando as su-
perioridades numéricas 
empatou o jogo colocando 
tudo no ponto de partida 
quando se ia entrar na se-
gunda parte do jogo.

Ana Andrade, a jogadora 
em campo com mais Taças 
de Portugal conquistadas 
todas ao serviço do Fluvial, 
fazia o 12-10 e depois, quem 
haveria de ser…Ruth Ruiz 

fechava o período com 13-
10 para a sua equipa.

Último e derradeiro pe-
ríodo, o do tudo ou nada. 
Beatriz Santiago “dispara 
do meio da rua” e reduz para 
13-11, ainda faltavam 5:09 
e o jogo podia ainda cair pa-
ra qualquer dos lados, mas 
Carolina Fernandes, que 
até aqui tinha estado algo 
apagada, resolveu mostrar 
as suas boas qualidades, e 
faz o 14-11 num remate 
muito colocado. Sofia An-
drade voltava a colocar a 
sua equipa em jogo e redu-
zia mais uma vez, e parecia 
que Fabiana Duarte com um 
belo chapéu ia conseguir 
impulsionar a sua equipa 
para o empate, mas Ruth 
Ruiz ainda não tinha ido em-
bora, e volta a colocar os 2 
golos de diferença, marcan-
do o seu 8.º golo!! A 1:32 
Beatriz Peixoto voltava a 
reduzir e deixava tudo em 
suspense, mas um excelente 
golo, um remate cruzado 
indefensável de Carolina 
Fernandes, a 59 segundos 
do fim colocava um ponto 
final na incerteza de quem 
ia vencer esta final.

Fluvial Portuense  
conquistou Taça de Portugal 
de Pólo Aquático em Paredes
RECAREI. A Piscina Rota dos Móveis recebeu no fim-de-semana de 11 e 12 de 

junho, a fase final da XXXVI Taça de Portugal de Pólo Aquático que em femininos 

consagrou o Clube Fluvial Portuense como grande vencedor num jogo emotivo 

contra o Clube Aquático Pacense.
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O vereador do Desporto, Re-
nato Almeida, acompanhou, 
na manhã do passado dia 14, 
as Olimpíadas Desportivas, 
no Complexo Desportivo de 
Sobrosa. O evento contou 
com a participação de mais 

de 400 alunos do Jardim de 
Infância e do 1º ciclo do Cen-
tro Escolar de Sobrosa e do 
Centro Escolar de Duas 
Igrejas.
A atividade, que consistiu 
numa corrida de resistência, 

de diferentes idades, foi or-
ganizada pelos alunos do 5º 
ano, da disciplina do RIC4, da 
Escola Básica e Secundária 
de Cristelo, e coordenada 
pelo professor de Educação 
Física, Christophe Ferreira.

400 alunos estiveram nas Olimpíadas 
Desportivas Interescolares

P
iscina Rota dos Mo-
veis em Paredes, 
transmissão em di-

reto na Sportv, lotação esgo-
tada e as duas melhores equi-
pas nacionais em disputa pela 
Taça de Portugal!!

Que mais se podia dese-
jar… Apresentam-se as equi-
pas… Toca a Portuguesa…
ecoada pelas vozes dos pre-
sentes, arrepiante!! Começa 
o jogo…posse de bola para o 
Vitoria, 24 segundos…penalti 
a favor do Vitória.

Rui Ramos converte, esta-
vam abertas as “hostilidades”. 
Nos jogos anteriores entre 
estas equipas, e começou ce-
do na disputa da Supertaça 
em outubro de 2021, o equilí-
brio e a incerteza no resulta-
do tinham sido uma constan-
te, mas o vencedor tinha sido 
sempre o mesmo, o Vitoria. 
Nos últimos jogos, no play-off 
final, o Fluvial esteve muito 
perto de vencer, mas a maior 
experiência do Vitoria acabou 
por atribuir o título merecido 
aos Vitorianos, e por isso esta 
Taça ganhava interesse adi-
cional, para perceber se a ca-
pacidade do Vitoria em dar a 
volta ao resultado quando 
estava em dificuldade iria per-
durar mais uma vez.

Aos 05:05 David Madri-
dano empata para o Fluvial 
aproveitando uma exclusão 
de Salvador Lopes. Pedro 
Cunha e Rui Ramos fizeram 
o 3-1 e colocavam já uma di-
ferença de dois golos na par-
tida. Mas mais uma vez Da-
vid Madridano em superio-

ridade e Miguel Ramalheira 
em contra-ataque assistido 
por este último, na nossa 
opinião os melhores jogado-
res da partida, colocaram o 
empate no resultado. O pri-
meiro período não trazia 
nada de surpreendente nos 
resultados entre estas equi-
pas. Mas o jogo, esse estava 
a ser muito bom.

Inicio de segundo período 
e posse de bola para o Fluvial, 
mas desta vez tivemos de es-
perar pelos 4:22 para ver o 
golo de Bernardo Mateus co-
locar pela primeira vez nesta 
partida a equipa do fluvial em 
vantagem. Defendiam muito 
bem as duas equipas, com sis-
temas táticos semelhantes, 
mas a dinâmica ligeiramente 
diferente o que permitia ao 
Fluvial lançar rápidos contra-
-ataques. Rui Ramos permite 
a defesa de um penalti a Tiago 
Aparício (uma boa exibição do 

guarda-redes fluvialista a 
transmitir segurança aos seus 
companheiros de defesa). Du-
mitru Sobetchi, o canhoto do 
Vitoria via o cartão vermelho 
e era excluído da partida por 
palavras ofensivas para com a 
equipa de arbitragem. A ten-
são instalou-se momentanea-
mente no jogo e este ficou al-
go partido, notava-se a ansie-
d a d e  d a s  e q u i p a s  p a r a 
fazerem tudo bem e depressa, 
e nem sempre esse é a melhor 
solução. Rui Ramos empata a 
4 para o Vitoria e quando tudo 
parecia encaminhado para ir 
empatado para o intervalo, 
Miguel Ramalheira assiste 
para David Madridano fazer o 
5-4 a 4 segundos do final. Pro-
metia a segunda parte.

Entrada melhor no tercei-
ro parcial por parte do Fluvial 
com um excelente golo do pi-
vot fluvialista Manuel Cardo-
so, com um gesto técnico per-

feito a rodar e marcar o 6-4. E 
Manuel Cardoso, o capitão do 
Fluvial, viria a fazer o 7-4 nu-
ma bela jogada de superiori-
dade muito bem trabalhada. 
Pela primeira vez uma equipa 
tinha uma vantagem de 3 go-
los, o que não sendo decisivo 
nesta fase do jogo, já era uma 
vantagem considerável, mas 
quem acompanha esta moda-
lidade, não esquece de certe-
za os 5 golos de vantagem que 
a equipa do Fluvial teve no 
segundo jogo do play-off final, 
e que viria a perder a 16 se-
gundos do final…Rui Ramos, 
mais uma vez ele, reduzia para 
7-5. Aos 2:07 uma exclusão 
dum jogador do Fluvial leva 
Vitor Macedo, treinador do 
Vitoria a pedir um time out 
para tentar através duma jo-
gada combinada reduzir a di-
ferença no marcador, mas Al-
fonso Merino tinha o seu ad-
versário bem estudado e 

montou uma defesa que anu-
lou o ataque Vitoriano e ainda 
lhe permitiu sair em contra-a-
taque, mas uma excelente de-
fesa num 1 para zero do guar-
da-redes Vitoriano, Carlos 
Gomes, salvou a sua equipa 
de ir para o quarto período 
com uma desvantagem maior. 
O jogo mantinha-se vivo, com 
um ligeiro ascendente por 
parte da equipa do Fluvial.

O quarto período inicia-se 
com posse de bola para o Vi-
toria e conquista mesmo uma 
superioridade numérica após 
exclusão de Tiago Parati, mas 
mais uma vez a solidaria defe-
sa fluvialista impedia o golo 
do Vitoria. O jogo entro numa 
toada de ataque e resposta, o 
nível técnico e tático era mui-
to elevado, o publico puxava 
pelas suas equipas e certa-
mente que quem via o jogo 
através da televisão se arre-
pendia de não ter ido à piscina 
tal era o ambiente vivido. Sal-
vador Lopes aproveita uma 
desconcentração da defesa 
fluvialista e faz um belo golo 
em superioridade. Voltava a 
estar relançada a partida a 
5:33 do final. Aos 4:30 David 
Madridano faz o 8-6 numa be-
la finalização coletiva com a 
bola a circular pelo perímetro 
e a encontrar David na cara de 
Carlos Gomes que foi impo-
tente para travar o remate 
forte do jogador espanhol. E 
voltaria a ser David a fazer o 
9-6, desta feita com um rema-
te cruzado muito colocado. 
Começava a faltar tempo e 
diga-se algum discernimento 

ao Vitoria para dar a volta a 
esta final, mas Pedro Cunha, 
reduz a diferença para 2 golos 
e a 2:35 do final tudo ainda era 
possível. Mas na jogada se-
guinte Miguel Ramalheira aos 
2:08, com um remate muito 
subtil, sentenciou a partida, 
perante o desespero de Car-
los Gomes pelo desamparo da 
sua defesa. Já não havia dúvi-
das quanto ao vencedor, des-
ta vez o Fluvial ia mesmo ven-
cer e conquistar a sua 3ª Taça 
de Portugal. O Vitoria lutou 
dignamente até final e tentou 
finalizações rápidas para fa-
zer render o escasso tempo 
que ainda dispunha, mas viria 
a ser o Fluvial, após um time 
out pedido pelo seu treinador, 
que serviu para dar as últimas 
instruções para o tempo que 
restava jogar, mas também 
para delinear uma bela jogada 
em superioridade que resul-
tou num belo golo de Ferran 
Trabal muito bem assistido 
por Miguel Ramalheira, que 
fechava o resultado final em 
11-7. Que belo jogo assisti-
mos, que boa promoção da 
modalidade para quem teve o 
privilégio de assistir ao vivo e 
também em direto através da 
Sportv.

Estas duas equipas vão 
encontrar-se agora já no iní-
cio da próxima época na Su-
pertaça “Carlos Meinedo” e 
a avaliar pelo que foi esta 
época, se os planteis se man-
tiverem minimamente inal-
terados, o espetáculo vai se-
guir certamente dentro de 
poucos meses!!

Fluvial Portuense impede  
Vitoria de Guimarães de fazer triplete
FESTA. A festa da taça de Portugal foi feita em Recarei, na piscina Rota dos Móveis e colocou frente a frente as duas melhores for-

mações da actualidade da modalidade em Portugal. O Vitória de Guimarães procurava o triplete, juntando a Taça ao Campeonato 

e Supertaça, mas o Fluvial acabou por levar a melhor e conquistar o troféu.
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Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €

NUNO M. SILVA

C/ PAULO PINHEIRO  | texto

O 
Rebordosa Atlé-
tico Clube lutou 
até à última jor-

nada pela subida no terreno 
de jogo ao Campeonato de 
Portugal, contudo acabou 
por falhar esse objetivo para 
o FC Alpendorada.

Mas, tal como acontece 
todos os anos no futebol por-
tuguês, acabam sempre por 
haver desistências e os acer-
tos de campeonato aconte-
cem e este ano, para gáudio 
das hostes do RAC foi a vez 
da equipa de Paredes conse-
guir essa promoção.

O Cova da Piedade não 
cumpre os requisitos neces-
sários para competir na Liga 
3, onde estará o USC Pare-
des, e o CF Os Belenenses 
foram convidados a ocupar 
essa vaga, sobrando, assim, 
uma equipa no Campeonato 
de Portugal. O acerto é feito 
a norte com o convite à Asso-
ciação de Futebol do Porto (a 
maior do país) a indicar o se-
gundo classificado no cam-
peonato de elite. Neste caso 
o RAC garante essa mesma 
vaga e cumpre com todos os 
requisitos necessários para 
ir a jogo, na próxima tempo-
rada, no Campeonato de 

Portugal. O presidente do 
Rebordosa AC, Joaquim Bar-
bosa, confirmou ao jornal O 
Progresso de Paredes que o 
clube consta na listagem de 
clubes licenciados para dis-

putar o Campeonato de Por-
tugal na próxima época des-
portiva divulgada em comu-
n i c a d o  o f i c i a l  d a  F P F. 
Contudo, ainda não recebeu 
o contato da Associação de 
Futebol do Porto, que oficia-
liza a subida.

A direção do RAC já rea-
giu na página oficial de Fa-
c e b o o k  i n d i c a n d o  q u e 
“aguarda serenamente” pe-
la comunicação da Federa-
ção Portuguesa de Futebol 

via Associação de Futebol 
do Porto.

Em declarações ao jor-
nal O Progresso de Pare-
des, Joaquim Barbosa refe-
riu que “oficialmente ainda 
não recebemos o convite. 
Sabemos tudo apenas pelo 
comunicado da Federação 
onde está o nome do RAC e 
pelo que tem vindo na co-
municação social. Temos 
todos os licenciamentos 
necessários para ocupar es-

se lugar, mas teremos que 
aguardar o convite oficial”.

O presidente da direção 
do RAC refere ainda que “a 
Federação Portuguesa de 
Futebol terá que fazer o 
convite à Associação de Fu-
tebol do Porto, que por sua 
vez terá que nos fazer esse 
convite”. Para já existe uma 
garantia, é que se chegar 
esse pedido ao RAC, a equi-
pa de Rebordosa “irá com 
todo o gosto participar no 

Campeonato de Portugal 
na próxima temporada”.

Quem também já reagiu 
à notícia foi a Câmaras Mu-
nicipal de Paredes que na 
sua página oficial de Face-
book “felicita o Rebordosa 
Atlético Clube pela subida 
ao Campeonato de Portu-
gal. Esta conquista surge da 
confirmação de que o Cova 
da Piedade não cumpre os 
requisitos para disputar a 
Liga 3 na próxima época, o 
que abriu uma vaga para o 
Belenenses, o melhor 3º 
classificado do Campeona-
to de Portugal. Por sua vez, 
a equipa de Rebordosa foi 
convocada a preencher o 
lugar do Belenenses no 
Campeonato de Portugal. 
Muitos parabéns e suces-
sos desportivos!”, mencio-
na a autarquia no seu post.

Confirmando oficial-
mente esta subida, o conce-
lho de Paredes passará a ter 
o Rebordosa AC no Cam-
peonato de Portugal e o 
USC Paredes na Liga 3 na 
p r ó x i m a  t e m p o r a d a 
desportiva.

Refira-se,  a  t ítulo de 
curiosidade, que com esta 
subida a Associação de Fute-
bol do Porto terá, igualmen-
te, que fazer alguns acertos 
no seu quadro competitivo 
para a época 2022/2023.

Rebordosa Atlético Clube 
vai para o Campeonato de Portugal
SUBIDA. Foi a Federação quem confirmou a inclusão do Rebordosa Atlético Clube (RAC) na próxima temporada como equi-

pa convidada a inscrever-se no Campeonato de Portugal. No entanto, o clube do concelho de Paredes aguarda o convite ofi-

cial, que ainda não chegou!
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E
urico Couto é um 
treinador realiza-
do e feliz. Mais a 

frio, depois de todas as emo-
ções vividas e objetivos al-
cançados, o treinador que 
colocou o USC Paredes na 
Liga 3 falou com o jornal O 
Progresso de Paredes.

Progresso de Paredes - 
São sete anos de ligação ao 
USC Paredes como treina-
dor, além de uma vida dedi-
cada ao clube como joga-
dor. Um homem da casa que 
sente o símbolo como des-
creveria estes sete anos?

Eurico Couto - São sete 
anos de ligação como treina-
dor sénior, mais alguns como 
treinador e coordenador da 
formação juntando a isso fut-
sal e futebol 11 como jogador, 
é efetivamente uma ligação 
grande ao clube ao seu cresci-
mento e ao meu como pes-
soa, como jogador e treina-
dor. São sete anos que 
não podem ser dissocia-
dos dos outros, ligações 
e vivências muito impor-
tantes em todo tempo li-
gado ao clube, mas resu-
mindo apenas os sete 
porque é essa a pergun-
ta: Crescimento, adapta-
ção e depois mudança de 
mentalidade resumem os 
sete anos a todos os ní-
veis. Foram muitas as difi-
culdades mas só assim po-
demos evoluir.

PP - Vamos ter Eurico 
Couto no banco do Paredes 
mais tempo?

EC - É um momento de re-
flexão para todos e depois 
tomar a melhor decisão.

PP - Este é aquilo a que 
se pode chamar um ano 
perfeito: Subida à Liga 3, 
Campeão Nacional. Como 
descreve esta época?

EC - É uma época ex-
cecional, que ficará na 

memória de todos e que 
irei recordar sempre… até 

pela ligação que tenho a jo-
gadores ao clube e à cidade.

PP - Muita gente ao início 
não apostaria numa subida 
do Paredes, o certo é que con-
seguiram. Qual o segredo?

EC –  O segredo não é 
mais do que trabalho, adap-
t a ç ã o ,  m e n t a l i d a d e  e 
crença!

PP - Na fase final de su-
bida, o botão do clique terá 
sido o jogo na Madeira com 
o Marítimo B, concorda?

EC - Julgo que na Madeira 
foi o botão que abriu a porta 
da subida, contudo quando 
terminamos a primeira volta 

da fase de subida e estamos 
nos dois primeiros… isso ali-
menta a crença da subida.

PP - Final do Jamor: Ce-
nário perfeito, jogo perfei-
to (golo 30 segundos), títu-
lo, emoção e o sentir de de-
ver cumprido... Recorde e 
descreva as sensações da-
quela final.

EC - Entrar com um golo 
aos 30 segundos dá uma van-
tagem emocional grande que 
nos permitiu gerir o jogo com 
mais serenidade e fomos uns 
justos vencedores num en-
contro dominado e controla-
do do início ao fim. Dia per-
feito e merecido por tudo o 
que fizemos ao longo da épo-
ca e pela forma como os 
meus jogadores acreditaram 
e se dedicaram às ideias e 

uns aos outros. Sensação de 
felicidade e orgulho numa 
conquista histórica para o 
clube e para cada um de nós.

PP - Duas festas incrí-
veis na Praça José Guilher-
me, a da subida e a do título. 
Paredes acordou de vez pa-
ra apoiar o clube da terra?

EC - Espero que esta con-
quista seja o trampolim para 
uma maior envolvência e 
crescimento do clube.

PP - Desejo maior para a 
próxima temporada?  

EC - O clube deve ter sem-
pre em mente o caminho da 
estabilidade, adaptação e 
crescimento. É sempre esse 
o registo de forma sustenta-
da,  serena e adaptada à 
realidade.

EURICO COUTO E A ÉPOCA DE SONHO DO USC PAREDES

“É uma época excecional, 
que ficará na memória de todos”
MEMORÁVEL. Eurico Couto levou o USC Paredes a uma época de sonho: Subida à Liga 3 e título de campeão nacional no mítico 

estádio do Jamor! Agora, mais a frio, é hora de olhar o que foi alcançado pelo clube.
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A Câmara Municipal de Pa-
redes promove mais uma 
edição do programa “Ocupa-
-te - Férias de Verão”, um pro-
grama dirigido a jovens entre 
os 12 e os 18 anos de idade, e 
que irá decorrer de 4 e 29 de 
julho. A iniciativa visa ocupar 
de forma ativa os jovens resi-
dentes no concelho, através 
de uma programação lúdica 
e pedagógica, que inclui visi-
tas à Piscina Verde, à praia, à 
Magikland e à Galeria de 
Biodiversidade da Universi-
dade do Porto, atividades 
com o Centro Europe Direct 
da Área Metropolitana do 
Porto, uma caminhada no 
Parque Natural da Senhora 
do Salto, em Aguiar de Sousa, 

atividades em colaboração 
com o projeto Rumo Sul e 
workshops com o Clube An-
debol de Baltar e com a Cruz 
Vermelha de Sobreira.
O transporte e as atividades, 
q u e  d e c o r r e m  e n t r e  a s 
09h00 e as 17h30, são gra-
tuitos, à exceção do almoço. 
O ponto de encontro é no 
Centro Escolar de Paredes.
As inscrições abriram no dia 
21 de junho e encerram às 
23h59 do dia 26 de junho. A 
iniciativa tem um limite total 
de 384 vagas, divididas por 
idades.
Os interessados deverão 
consultar todas as informa-
ções no site da Câmara Mu-
nicipal de Paredes.

Ocupa-te regressa  
em julho

A s  Fe s t a s  e m  H o n ra  d a 
Nossa Senhora da Guia, ce-
lebradas no fim-de-semana 
de 18 e 19 de junho, em Pa-
redes, terminaram com a 
Missa Solene, no Salão dos 
Bombeiros Voluntários de 
Paredes, e com a Procissão, 
que percorreu o centro da 

cidade. As celebrações, di-
rigidas pelo pároco Rafael 
Teixeira, reuniram cente-
nas de populares e conta-
ram com a presença da ve-
readora da Cultura, Beatriz 
Meireles, e do presidente 
da Junta de Freguesia de 
Paredes, Artur Silva.

A cidade de Gandra cele-
brou, no fim-de-semana de 
18 e 19 de junho, as Festas 
em Honra do Mártir São 

Sebastião. A festividade 
ficou marcada pela missa 
solene e pela procissão, 
celebradas pelo pároco 

Felisberto Vilinga, que de-
correram na tarde do pas-
sado domingo, dia 19.
O vereador Renato Almei-

da e o presidente da Junta 
de Freguesia, José Mota 
p a r t i c i p a r a m  n a s 
celebrações.

Paredes festejou  
Sra. da Guia

Gandra celebrou Mártir São sebastião

O 
Comando Terri-
torial do Porto, 
através do Pos-

to Territorial de Paredes, 
apreendeu 52 caixas de ma-
terial destinado à prática de 
jogo ilegal, no concelho de 
Paredes. No âmbito de uma 
ação de policiamento de 
proximidade, os militares 
da GNR entraram num esta-
belecimento de restaura-
ção e bebidas, onde deteta-
ram e apreenderam 52 cai-
xas que continham nos seus 
interiores roletas, baralhos 
de cartas, dados, fichas, 
utensílios de recolha de fi-

chas e tapetes, material as-
sociado a jogos de fortuna e 
a z a r,  n o m e a d a m e n t e 
“Poker” e “Roleta”.

No decorrer da ação foi 
constituído arguido um ho-
mem de 40 anos por posse e 
venda de material de jogo, 
sem as respetivas licenças.

Os factos foram remeti-
dos ao Tribunal Judicial de 
Paredes. Em nota enviada à 
imprensa a GNR “relembra 
que é fundamental, uma fis-
calização contínua e pre-
sente neste âmbito, de for-
ma a punir quem utiliza e 
explora, de forma descon-

trolada e dissimulada, este 
tipo de equipamentos ou 
promove jogos de fortuna e 
azar”.

Detido por tráfico
de estupefacientes
Também através do Pos-

to Territorial de Paredes, no 
passado dia 11 de junho a 
GNR deteve um homem de 
22 anos por tráfico de estu-
pefacientes, no concelho.

No âmbito de uma de-
núncia por ruído na via pú-
blica, os militares da Guarda 
deslocaram-se ao local no 
âmbito de fazer cessar o ruí-

do. Segundo revelou aquela 
força policial “durante a 
ação policial, um suspeito 
demonstrou um comporta-
mento estranho, motivos 
que levaram a uma revista 
de segurança, estando na 
posse de 73 doses de haxi-
xe, cinco doses de cocaína e 
uma balança de precisão. 
No seguimento da ação po-
licial, o suspeito foi detido e 
constituído arguido e o pro-
d u t o  e s t u p e f a c i e n t e 
apreendido”.

Os factos foram remeti-
dos ao Tribunal Judicial de 
Paredes.

Apreendido material  
de jogo ilegal em Paredes 
POLÍCIA. A GNR através do posto territorial de Paredes teve duas ações de extre-

ma importância no combate ao crime no concelho. Foi apreendido material ligado 

ao jogo ilegal e também estupefacientes.
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A Banda Filarmónica da As-
sociação Recreativa e Mu-

sical de Vilela, fundada em 
1860, com sede na fregue-
sia de Vilela, comemorou, 
no dia 20 de Junho, através 
de um esplendoroso con-
certo no Parque José Gui-
lherme, o 31º Aniversário 
da Elevação de Paredes a 

Cidade. Neste sentido, a 
Banda recorreu às suas re-
des sociais para divulgar 
que, através de convite fei-
to pela Câmara Municipal 
de Paredes, do qual não he-
sitaram aceitar, iriam estar 
presentes neste dia que é, 

sem dúvida, um marco his-
tórico para a cidade, refe-
rindo ainda que era lison-
jeador fazer parte deste dia 
tão simbólico.  
Não se pode olvidar que, 
através do seu historial de 
atuações, a Banda, ao lon-

go dos anos, tem apresen-
tado concertos esplêndi-
dos, não só por todo o país, 
c o m o  t a m b é m  p e l o 
estrangeiro.
Ao longo dos seus quase 
162 anos de existência, a 
Banda tem vindo a partici-

par nos mais variados con-
cursos, logrando sempre 
sublimes atuações dignas 
de grande reconhecimento 
e valor por parte de todos 
os que a  ouvem, encon-
trando-se entre as melho-
res bandas do país.

    VILELA

Concerto banda Filarmónica da ARM Vilela  
na comemoração da elevação de Paredes a cidade

ANA GOMES
MACHADO

No dia 30 de maio, os 
utentes do Centro Social 
Paroquial de Vilela rece-
beram a calorosa visita 
do professor Marco que 
captou um retrato de to-
dos os idosos para que, 
p o s t e r i o r m e n t e ,  f o s s e 
possível realizar-se uma 
exposição na Escola Bási-

ca e Secundária de Vilela, 
com as fotografias  dos 
mesmos. 

Assim, de forma a pro-
porcionar um dia exul-
tante e caloroso aos ido-
sos, o Centro Social levou 
todos os seus utentes a 
visitar a exposição foto-
gráfica, na Escola Básica 

e Secundária de Vilela, 
onde os mesmos pude-
ram ver os seus retratos 
expostos,  bem como os 
retratos dos alunos mais 
jovens que participaram 
nesta iniciativa.  Poste-
riormente, de modo a dar 
a conhecer o trabalho do 
Professor Marco e dos 

seus alunos, o Centro So-
cial Paroquial de Vilela 
recorreu às suas redes 
sociais para partilhar tan-
to o vídeo e os retratos 
expostos, como também 
as fotografias do dia pas-
sado com os alunos que, 
certamente, ficarão nas 
suas memórias.

No próximo dia 1 de ju-
lho comemorar-se-á o dia 
da elevação da freguesia 
de Vilela à categoria de 
Vila.  A freguesia de Vile-
la é uma das mais povoa-
das do concelho de Pare-
des, tendo deixado de ser 
aldeia há 19 anos. A ele-
vação a Vila foi um gran-
de feito para a freguesia 
de Vilela,  sendo este o 

resultado de um trabalho 
profícuo de todos os que 
se encontram envolvidos 
nas várias associações da 
freguesia. 

Para assinalar a data, a 
Junta de Freguesia de Vi-
lela distinguirá várias in-
d i v i d u a l i d a d e s  q u e  s e 
destacaram e contribuí-
ram para a evolução da 
freguesia.

Desta forma, serão ho-
menageados Marcos Bes-
sa, Maria de La Salete Lal-
l i  e ,  a i n d a ,  Pa d r e  J o s é 
Bernardes Pereira, tendo 
em consideração que são 
próprias associações e 
instituições de Vilela que 
propõem e votam as indi-
vidualidade e/ou entida-
des que devem ser home-
nageadas.  O local esco-

lhido para a realização da 
referida comemoração 
será no Centro Escolar de 
Vilela, pelas 20h00, con-
tando com a participação 
de um quarteto da Banda 
de Vilela. A todos os que 
não puderem estar pre-
sentes,  a  Junta de Fre-
guesia irá transmitir na 
rede social Facebook to-
do o evento.

No passado dia 10 de Ju-
nho, o Agrupamento 1039 
Vilela deu início ao tão aguar-
dado acampamento de ani-
versário com promessas, no 
Parque do Rio Ferreira em 
Lordelo. Esta é uma atividade 
que, segundo o Agrupamen-
to, é de elevada importância, 
pois têm a possibilidade de 
festejar o 28.º Aniversário do 
Agrupamento e, ainda, as 
promessas que representam 
um momento solene na vida 
de um escuteiro. Além disto, 

este ano houve também a in-
vestidura de dirigentes, algo 
que já não ocorria há alguns 
anos no referido Agrupa-
mento, sendo este um mo-
mento honroso e de grande 
orgulho. Por fim, no dia 11, 
realizou-se uma Vigília de 
Oração do Agrupamento de 
Escuteiros em Lordelo e, ain-
da, no dia 12, celebrou-se a 
Cerimónia de Promessas na 
Igreja de Vilela, onde esteve 
presente o executivo da Jun-
ta de Freguesia de Vilela.

Exposição fotográfica de retratos 
dos utentes do centro social paroquial de Vilela 

Comemoração da  
elevação de Vilela à categoria de Vila

Acampamento de  
promessas do agrupamento 
1039 Vilela
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Os habitantes da Rua 
da Senhora da Paz  resol-
veram construir pelas pró-
prias mãos uma pequena 
capela em honra à senhora 
que dá o nome à rua  que 
fica perto da Ribeira de 
Baltar no troço que passa 

no lugar de “Além do Rio”. 
E s t a  f o i  u m a  i n i c i a t i v a 
completamente privada, 
que no entanto contou 
com a colaboração da Jun-
ta de Freguesia ao nível da 
colocação de “paralelos” 
na referida rua. António 

Sousa, secretário da Junta  
que percorre as ruas da Vi-
la de Baltar todos os dias, 
salientou que esta foi uma 
iniciativa privada, mas que 
tem todo o apoio da Junta 
de Freguesia, que tem vin-
do a limpar a área  de aces-

so ao lugar da capela das 
a l m a s ,  o n d e  s e  r e a l i z a 
anualmente a  Festa da 
“Senhora dos Aflitos”. O 
padre de Baltar inaugurou 
a capelinha, tendo a Junta 
sido representada pelo se-
cretário António Sousa.

O Agrupamento de Esco-
las de Baltar tem um novo 
dinamismo, que se deve a 
uma nova direção liderada 
pela diretora Celeste Valé-
rio. O Agrupamento aumen-
tou de forma exponencial as 
atividades realizadas e apos-
ta numa nova imagem nas 
redes sociais, em que evi-
dencia tudo o  que se realiza 

no  agrupamento. A Escola 
Secundária de Baltar foi fun-
dada em 1978 e foi uma es-
cola de referência da região 
onde estudavam milhares de 
alunos. Existem no presente 
novas ideias e novos proje-
tos e a escola Daniel Faria 
entrou numa nova vida que a 
curto, médio prazo trará 
mais alunos para a mesma.

O Foral de Baltar foi pas-
sado pelo Rei D. Manuel a 11 
de junho de 1515.  Os Forais 
representavam a necessida-
de de organizar, colocar or-
dem num território, que 
merecesse distinção. Como 
era regra nos forais manue-
linos eram feitos três exem-
plares, sendo um deles para 
a câmara da terra pelo que 
este original encontra-se na 
Biblioteca /Arquivo da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
concelho a que Baltar, hoje, 
pertence.  Esta carta de foral 
pretendia regular a adminis-
tração financeira, atualizar 
e clarificar os tributos a pa-
gar ao rei e aos senhores lo-

cais. Só era atribuído às ter-
ras com grande importância 
social e económica. A vila de 
Baltar é considerada o cen-
tro geodésico do concelho, 
não só pela sua geografia, 
mas porque sempre houve 
gente que soube criar raízes 
e fazer do local onde está a 
vila um território que sem-
pre se salientou  dos outros. 
Nesse sentido os responsá-
veis pelos destinos da Vila 
têm a responsabilidade de 
assinalar estes momentos 
de forma a evidenciar  as 
distinções dos  antepassa-
dos e que constituem a iden-
t i d a d e  c u l t u ra l  d e  u m a 
terra.

A senhora da paz Escola Daniel Faria tem 
um novo dinamismo

Foral de Baltar tem 507 anos 

FAUSTINO 
 SOUSA

N o  ú l t i m o  C o n s e l h o 
Municipal de Educação, a 
representante do ensino 
especial,  Sílvia Ferreira, 
professora do Agrupamen-
t o  d e  E s c o l a s  d e  V i l e l a ,  
confrontou o vereador da 
Educação, Paulo Silva, com 
o facto de os jovens com 
necessidades educativas 

especiais profundas não 
terem um local para conti-
nuarem a sua evolução de-
pois de terminarem o se-
cundário. A professora sa-
l i e n t o u  q u e  t o d o  o 
processo de desenvolvi-
mento deste tipo de alunos 
se perde de forma irrepa-
rável, pois os jovens reco-
lhem-se a casa e param o 
seu processo evolutivo. 

O EMAUS de Baltar tem 
u m  e s p a ç o  ve r d a d e i ra -
mente extraordinário, com 
muitas salas vazias e ape-

nas precisa de um projeto 
de ensino profissional liga-

do à educação especial , 
que permita a estes jovens 

continuarem a evoluir e a, 
eventualmente, integrar o 
mercado de trabalho. Não 
chegam os passeios que se 
fazem ou os chocolates 
que se entregam nas oca-
siões mais festivas e com 
oportunidade política. 

O EMAUS de Balltar po-
de ser uma mais-valia efe-
tiva para a sociedade e, 
neste momento tem pou-
cas condições para que os 
seus dedicados profissio-
nais possam fazer um tra-
balho com outras condi-

ções.  A qualidade de vida 
não se vê pelos inúmeros 
campos sintéticos que se 
constroem ou pelos festi-
vais pagos a peso de ouro. 
É necessário ter uma visão 
e um plano estratégico que 
faça realmente a diferença 
na vida de muitas famílias. 

O EMAUS de Baltar tem 
todo o potencial para fazer 
a diferença, desde que haja 
vontade política para efeti-
vamente fazer algo que fa-
ça realmente a diferença 
na vida de muitas famílias.

    BALTAR

Um plano tecnológico para o EMAUS de Baltar
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Os 39º e 40º Concursos 
Nacionais de Manobras 

decorreram, no fim-de-se-
mana de 10 a 12 de junho 
no Estádio Municipal de 
Quarteira, no Algarve, on-
de participaram cerca de 
400 bombeiros, divididos 
por 26 equipas, de 18 cor-
porações de bombeiros. 

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa teve em 
prova quatro equipas no 
final dos concursos e con-
seguiram 2 primeiros e 2 
segundos lugares.
Assim sendo no próximo 

mês de julho, de 17 a 24, as 
equipas de Cadetes mas-
c u l i n o s  e  f e m i n i n o s  e  a 
equipa A feminina vão es-
tar presentes a represen-
tar Portugal na Eslovénia 
n a  p r ov a  i n t e r n a c i o n a l 
CTIF.

    REBORDOSA

Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa conquistaram prémios 
em concurso de manobras

PAULO
PINHEIRO

Foi inaugurada, a 18 de 
junho, a remodelada cozi-
nha da ADR Associação 
para Desenvolvimento de 
Rebordosa. A cerimónia 
foi presidida pelo presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Paredes Alexandre 
Almeida e contou ainda 
com a presença de alguns 
vereadores do Executivo 
assim como a presidente 
da Junta de Freguesia de 
Rebordosa, Salomé Santos 
e elementos do executivo 
da Junta bem como vários 
representantes de outras 
associações.

Em termos de interven-
ção, foram utilizados ma-
teriais que estabeleces-
sem uma relação de conti-
nuidade com os materiais 
existentes, de modo a as-
segurar uma integração 
perfeita. As novas tecnolo-

gias, que se distribui espe-
cialmente na cozinha e 
refeitório.

O objetivo da direcção 
da ADR é melhorar a quali-
dade de vida de todos os 
colaboradores e cidadãos 
que frequentam o espaço. 

Estamos plenamente 
c o m p r o m e t i d o s  c o m  o 

bem-estar de todos e o 
corpo diretivo pretende 
fazer uma gestão que é e 
será direcionada para que 
todos vivam cada dia um 
pouco melhor que o ante-
rior. Contam com as ajudas 
de todos para devolver o 
dinamismo à sociedade; 
para melhorar e desenvol-

ver o seu incansável traba-
lho social, para o qual es-
tão direcionados.

E tudo irão fazer para 
defender a plena igualda-
de entre homens e mulhe-
res, rejeitando qualquer 
t i p o  d e  d i s c r i m i n a ç ã o , 
criando um espaço de con-
vívio onde se desenvolvam 
as capacidades das pes-
soas, favorecendo a sua 
integração social, bem co-
mo a promoção da sua au-
toestima. A Fenabel uma 
empresa produtora de ca-
deiras e mesas, que fez 30 
anos de história na cidade 
de Rebordosa e têm que 
um papel fundamental no 
desenvolvimento na cida-
de que vive que fez a doa-
ção do refeitório nomea-
damente o mobiliário de 
suporte a todo refeitório 
da ADR.

Mais de uma centena de 
pessoas participaram, no passa-
do dia 19 de junho, na caminha-
da solidária “Luta Contra o Can-
cro”, na cidade de Rebordosa. A 
iniciativa solidária e de volunta-
riado comunitário, promovida 
Fitness Factory Rebordosa, e 
Núcleo Regional do Centro da 
Liga Portuguesa Contra o Can-
cro (LPCC), pretende contribuir 
para a promoção de estilos de 
vida saudável, para a educação 
e o acesso à informação, bem 
como para a promoção da acção 
individual e colectiva na luta 
contra o cancro.

Estas atividades são muito 
importantes para chamar a 
atenção para o cancro e para 
desmistificar esta doença. Após 
uma aula de zumba, que serviu 
de aquecimento para a cami-
nhada, os caminhantes segui-
ram ao Parque Urbano do Rio 
Ferreira em Rebordosa e cami-

nharam cerca de 6 Km. Recor-
de-se que a iniciativa contou 
com os apoios e com dinâmicas 
inovadoras, desde de mensa-
gens motivação para as pessoas 
que estão a passar por este pro-
blema, o recado é para que não 
desanimem, tenham fé sempre 
porque ela move montanhas. É 
um momento difícil, mas quan-
do as pessoas acreditam pode-
-se vencer tudo. 

Junta de Freguesia de Re-
bordosa, Ducampus, CMcadei-
ras, Promov Rebordosa Ande-
bol, ᴊ.ᴍᴏʀᴇɪʀᴀ ᴅᴀ  sɪʟᴠᴀ & 
ғɪʟʜᴏs,sᴀ, Moto Clube de Re-
bordosa, Fenabel, Woodtale, 
PRN Informática e Cácio SA., 
foram os apoios desta iniciativa 
e diversas entidades e particu-
lares ajudaram a vender cami-
solas, cujo valor angariado irá 
reverter a favor do Núcleo Re-
gional do Centro da LPCC, para 
o apoio ao doente oncológico.

ADR inaugurou a nova e moderna cozinha Caminhada solidária
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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

Corar de vergonha

O 
caos vigente nas urgências e 

serviços hospitalares do 

SNS, que nos dá a imagem de 

um País do terceiro-mundo, é um si-

nal evidente do estado degradado do 

SNS que não é possível disfarçar. O 

resultado está aí mas a responsabili-

dade pretende-se iludida. 

Diz a senhora Ministra da Saúde que a 

culpa da crise atual do sector público, 

que diz ser conjuntural, é da pande-

mia e da queda do governo anterior, 

sendo circunstâncias que teriam atra-

sado medidas corretoras. É uma men-

tira evidente. São de longa data as 

perceções de um caminho irrespon-

sável, perigoso e contraditório com a 

defesa do SNS, das suas instituições, 

dos seus profissionais, dos seus ob-

jectivos, dos seus indicadores. 

Fala-se agora da abertura de processos 

negociais. Porquê agora e não antes, 

quando se acumulavam dificuldades? 

Fala-se agora num número insuficiente 

de trabalhadores, nomeadamente mé-

dicos, em certas especialidades. Por-

quê agora, e não antes, quando uma 

previsão séria para isso apontava? 

Fala-se agora em débeis condições de 

trabalho, em remunerações não 

atractivas e competitivas, em incenti-

vos à fixação inexistentes. Porquê 

agora, sabendo que recentemente o 

PS rejeitou por exemplo, discutir (e 

aprovar) a implementação do regime 

de dedicação exclusiva, com caracter 

opcional, prevendo o aumento em 50 

por cento da remuneração base e 25 

por cento da contagem de tempo para 

a progressão na carreira dos médi-

cos? Porquê agora, sabendo–se que  o 

PS recusou recentemente o alarga-

mento de incentivos para a fixação de 

profissionais de saúde em áreas 

carenciadas? 

A uma discussão séria e atempada, 

com propostas concretas, sobrepôs-

-se uma emergência com traços de 

tragédia, a exigir planos de contingên-

cia. Constitui-se agora no centro do 

incêndio que é a atividade assistencial 

na Saúde uma Comissão de acompa-

nhamento dos Serviços de Obstetrícia 

e de Ginecologia. Vejamos as suas 

orientações e preocupações: “nova 

organização”, “coordenar o encerra-

mento de maternidades”, “ “impedir o 

fecho simultâneo de blocos de partos”, 

“informar as utentes” e “contratar mé-

dicos brasileiros”. Alguém entenderá 

ser necessário reunir representantes 

das regiões de saúde, sob a presidên-

cia de um Professor Catedrático e Di-

retor do Serviço no Hospital Santa 

Maria, para isso concretizar? Alguém 

imagina que as respostas necessárias 

serão dadas por quem tem convivido 

com esta degradação progressiva? As 

Administrações Regionais de Saúde e 

os serviços centrais do Ministério ser-

vem, para quê? 

Infelizmente, e digo, com conheci-

mento próprio, há um assalto dos gru-

pos económicos da doença, procu-

rando limitar a resposta do SNS, mé-

dico a médico, setor a setor, serviço a 

serviço, unidade funcional a unidade 

funcional. Desmoralizando, precari-

zando, proletarizando, promovendo a 

saída, desprestigiando, atrasando 

consultas, fechando, externalizando 

meios complementares de diagnósti-

co e de terapêutica, subfinanciando, 

desumanizando. 

Sim, a responsabilidade do atual esta-

do da Saúde, é do PS e suas políticas 

de saúde, dos seus agentes na Admi-

nistração Central e na Administração 

Local, da sua permeabilidade aos in-

teresses privados da saúde, dos seus 

comissários políticos locais, da sua 

opacidade de gestão. Da restante di-

reita politica, pouco se deve dizer que 

já não tenha sido dito. 

Se António Arnaud, Albino Aroso ou 

Paulo Mendo fossem vivos certamente 

os governantes atuais corariam de ver-

gonha, quando lhes fosse perguntado 

sobre a elevação da mortalidade ma-

terna, infantil e perinatal do presente.

A 
Constituição da República tem no seu 
interior inúmeros direitos e garantias 
fundamentais, que decorrem do prin-

cípio da dignidade da pessoa humana, positi-
vando questões sobre a vida, liberdade, igual-
dade, segurança e propriedade.
O direito à saúde é um direito social, sendo co-
locada como norma suprema, estabelecida no 
Texto Constitucional. Portanto, o direito à saú-
de deve estar pautado da efetivação da execu-
ção dos direitos fundamentais, e ainda, quanto 
à qualidade dos sistemas de saúde que devem 
ser oferecidos pelo Estado. Tal exige:
Efetividade, os cuidados em saúde devem ser 
baseados em evidências científicas e prover 
melhorias na saúde dos indivíduos e comuni-
dades. Eficiência, oferecer cuidados em saúde 
maximizando o uso dos recursos e evitando o 
desperdício. Acessibilidade, os cuidados em 
saúde devem ser oportunos, geograficamente 

acessíveis e serem oferecidos de modo que as 
habilidades e recursos sejam apropriados às 
necessidades médicas. Centralidade no pa-
ciente, o cuidado em saúde deve considerar as 
suas preferências e desejos individuais. Equi-
dade, os cuidados em saúde não devem variar 
em qualidade em razão de gênero, raça, etnia e 
outros fatores pessoais e Segurança, o cuida-
do em saúde deve ser efetivado de modo que 
os riscos sejam minimizados e os danos aos 
pacientes evitados.
O direito à saúde é um direito amplo, que 
abrange questões relacionadas a uma boa ali-
mentação, à assistência social, ao trabalho, à 
moradia digna.
Não se deve tratar a saúde como um elemento 
individual, uma vez que resulta de condições 
socioeconômicas e ambientais, sendo consi-
derada então um aspeto público. O direito à 
saúde consolida-se num direito público subje-
tivo, por isso o Estado necessita atuar de for-
ma plena para garantir a sua eficácia. Dessa 
forma, no Estado Democrático de Direito, os 
direitos fundamentais configuram-se como 
pressuposto para a vida de qualquer ser hu-
mano, para que haja a dignidade da pessoa. O 
paciente, como qualquer ser humano, possui o 
direito à vida e a saúde como direitos funda-
mentais, devendo ser utilizado, todos os meios 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Um SNS muito t(r)emido

P
or estes dias já voltam as notícias de in-
cêndios e a problemática dos incêndios 
florestais em Portugal e com isso recor-

damos mais uma vez a tragédia de Pedrógão. 
Só as interrupções de chuva no período que se 
avizinha é que deixam o país mais descansado 
num tempo de verão em que os níveis de humi-
dade baixam e o aumento da temperatura co-
loca todos os meios de combate a incêndios 
em alvoroço, e sobretudo a estratégia da Pro-
teção Civil, sob o comando do Ministério da 
Administração Interna.
O Alentejo, Vale do Tejo e Algarve, o interior 
Centro e o interior Norte (com zonas de flores-
ta equivalentes às do Vale do Sousa) são as re-
giões que a Proteção Civil classifica como de 
maior perigo, num ano que se prevê um clima 
“à moda antiga”.

Os dados fornecidos pelo próprio Estado, no 
caso a Agência de Gestão Integrada dos Fogos 
Florestais, mostram que o país continua a gas-
tar mais no combate aos incêndios do que na 
sua prevenção, isto, dado que em 2021 foram 
investidos 145 milhões de euros em ações de 
prevenção e despendidos 171 milhões em 
combate.  São demasiados anos a adiar um 
problema, gastando milhões num combate 
que rapidamente se torna caótico e onde nos 
últimos anos as alterações climáticas são gaso-
lina na fogueira. Portugal já teve um dispositi-
vo de defesa permanente da floresta (quem 
não se lembra das casas florestais!) e vai ter 
que assumir novamente que é preciso profis-
sionalizar e militarizar uma boa parte desses 
meios, colocando uma outra larga fatia de re-
cursos a "viver" todo o ano em tarefas de ma-
nutenção e de criação de riqueza na floresta.
O negócio do combate tem que ser esmiuça-
do, não sendo percetível como é que o prin-
cipal problema de proteção civil ainda não 
tem o Estado a controlar todas as variáveis. 
O tema não é fácil, abana demasiados inte-
resses, muitos milhões e muitas formas de 
economia paralela. Não podemos permitir 
que se "empate" a reforma da floresta, que 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Ai Jesus, que lá vêm os incêndios outra vez!
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ou métodos legais para que seja necessária a 
efetivação desses direitos.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) defi-
ne segurança do paciente como: a redução do 
risco de danos desnecessários durante os pro-
cessos assistenciais e uso de boas práticas pa-
ra alcançar os melhores resultados para o cui-
dado de saúde. Portanto, sendo um desdobra-
mento do direito à vida, a segurança do 
paciente deve ser oferecida, tornando-se uma 
responsabilidade e dever do Estado, em reali-
zar, obedecer, prestar e proteger o direito à 
vida, através da formação técnica dos profis-
sionais de saúde e equipamentos necessários 
para oferecer nos ambientes hospitalares o 
direito fundamental da saúde. A falta de inves-
timento e atenção do Estado como prestador 
da saúde, demonstra um nível de irresponsa-
bilidade e desprezo, diante de tantas pessoas 
que morrem todos os dias por falta de uma 
prestação digna de assistência médica. A ine-
ficiência da prestação do Estado tem sido evi-

denciada nos últimos anos de modo assolador. 
A crise do sistema de saúde em Portugal está 
presente no nosso dia a dia podendo ser cons-
tatada através de fatos amplamente conheci-
dos e divulgados pelos Mídias, como: filas fre-
quentes de pacientes nos serviços de saúde; 
falta de camas hospitalares para atender a 
procura da população; escassez de recursos 
financeiros, materiais e humanos para manter 
os serviços de saúde a operar com eficácia e 
eficiência.  A Ministra da Saúde veio demons-
trar que o Estado, o Governo, se encontram 
nos antípodas das suas obrigações e deveres 
para com o utente. Ficou claro o manifesto 
desconhecimento e abstração da Ministra pa-
ra com o SNS e as necessidades dos utentes. 
Porque importa questionar, afinal o que faz a 
Ministra da Educação perante a evidência do 
descalabro do SNS? Cria uma Comissão? Mas 
o que fez a Ministra no seu Ministério com to-
dos os assessores e secretários pagos a peso 
de ouro? NADA, absolutamente NADA!

Um SNS muito t(r)emido

Ai Jesus, que lá vêm os incêndios outra vez!
se tente depois reverter esta limitação na 
plantação de eucaliptos, que se impeça a 
Força Aérea de ter meios para o combate 
aéreo, que se trave o caminho para uma 
profissionalização militarizada dos coman-
dos e das grandes unidades de intervenção 
no combate – em Espanha já o fizeram!
Até em Paredes fizemos o cadastro florestal, 
esse instrumento indispensável para todo o 
processo de ordenamento florestal do terri-
tório, devido à enorme dispersão das proprie-
dades. E para onde foi esse trabalho? Ficou-se 
por uma experiência-piloto em seis concelhos 
e condicionada a uma colaboração voluntária 
na identificação das propriedades... Porque 
não um Cadastro Nacional e completo? Por-
que não um Cadastro Profissional e que infor-
me com rigor os bombeiros sobre a realidade 
do território?
E as zonas de Intervenção florestal (ZIF)? 
Para as ZIF que foram implementadas no 
Vale do Sousa pela Associação Florestal do 
Vale do Sousa o Estado deixou de apoiar os 
pequenos proprietários, manteve os preços 
das equipas de sapadores de há 6 anos atrás 
e nem sequer terminou a revisão dos Planos 
Regionais de Ordenamento Florestal 

(PROF). Apenas produziu uma ‘Reforma 
Florestal’ jurídica que não teve ainda conse-
quências no terreno - diplomas que se en-
contram morosamente no calvário dos pro-
cessos legislativos. Para que servirá isto?
Sem Planos florestais não temos um país 
orientado no sentido da segurança contra 
incêndios. Não temos, porque os povoamen-
tos fragmentados e desordenados de euca-
lipto e os matos continuaram a proliferar, 
agravando o desordenamento florestal e 
por isso o risco de incêndio. Também não são 
incentivados povoamentos mistos com es-
pécies mais adequadas e menos combustí-
veis na reflorestação das áreas ardidas. Por-
quê? Quando alguma área arde, fica dezenas 
de anos à espera dos proprietários empo-
brecidos pela terra queimada, que tenham 
fundos para investir numa reforma florestal 
planeada! Se há coisa que o país não pode 
dizer é que não sabe porque é que arde! É 
assim que a governação, incapaz de atacar as 
causas, vai empurrando ao longo dos anos a 
condição do país para uma agravada brutali-
dade com que já se fazem sentir os impactos 
das alterações climáticas. Com os erros de 
sempre… Ai Jesus que lá vem o calor! 

Q
uem vem não atravessa o rio, 
mas depara-se com um letrei-
ro recetivo que elucida que 

chegou a Gandra, cidade universitária 
há quase duas décadas. É sobre esta 
que escreveremos esta quinzena, con-
siderando que comemorará, no próxi-
mo 1º de julho, o décimo nono aniversá-
rio da elevação a cidade.
As portas do concelho escancaram-se, 
como cartão de visita, no acolhimento 
anual de milhares de estudantes que es-
colhem a nossa freguesia e, em particu-
lar, a instituição de ensino superior cá 
sediada, para adquirir habilitações aca-
démicas superiores. Uma cidade que, 
habilmente, à imagem do que tão bem se 
faz em Portugal, soube adaptar-se a esta 
distinta realidade e reiterou as suas 
competências de bem receber.  Mas não 
nos deixemos enganar: a vila que deu 
lugar à cidade, não obstante do cresci-
mento populacional e, consequente-
mente, habitacional que se assistiu nes-
tas duas últimas décadas, preserva-se 
na ruralidade característica do cerne do 
nosso território. E assim deve permane-
cer, para equilíbrio das realidades exis-
tentes e preservação da sua identidade.
Numa retrospetiva sucinta, que se exi-
ge aquando de comemorações, de 
2003 para cá é-nos possível assistir ao 
aumento do número de habitações, es-
tabelecimentos comerciais, serviços e 
infraestruturas, empresas instaladas; 
características do progresso que se au-
guram aquando da promoção de um 
território a cidade. Constata-se que o 
número de edifícios aumentou, entre 
2001 e 2021, em  30%. Redutor seria, 
porém, almejar apenas para uma cida-
de os bens materiais que para ela se exi-
gem mas não figuram como suficientes 
para a sua afirmação e, como nem só a 
betão se resume uma urbe, analisemos 

outros indicadores elucidativos do 
crescimento deste território. 
No que à população concerne, depara-
mo-nos com um aumento de 20%, fi-
xando-se nos 6967 habitantes, segun-
do os dados preliminares dos Censos 
2021. Destas, 12% não possuem qual-
quer nível de escolaridade, um resulta-
do francamente positivo comparativa-
mente aos números que se apresenta-
vam em 2011 (ano, na análise, com 
dados disponíveis), de 19%; e ligeira-
mente mais animador que a média na-
cional, que se fixa em 14%. Antagonica-
mente, 10% dos fregueses possuem já 
habilitações superiores, mas ainda 
abaixo dos 17% do total da população 
portuguesa. Porém, à imagem do indi-
cador anteriormente referenciado, a 
evolução das habilitações superiores 
foi promissora, duplicando o valor (em 
2011, registaram-se 5%)
Apesar de se encontrarem longe do al-
mejado, estes números deixam trans-
parecer um bom auguro: por cada pes-
soa mais qualificada, promover-se-á 
uma sociedade mais próspera, cuja exi-
girá um território mais justo, coeso e 
correspondente às normais expectati-
vas dos populares. O progresso a que 
temos vindo a ser sujeitos não será in-
terromper e arriscamos afirmar que nas 
próximas duas décadas, progrediremos 
mais que em igual período transato. 
Pese embora existam indicadores posi-
tivos de crescimento e sejam necessá-
rias operar empreitadas básicas que 
ainda carecemos, como o saneamento 
básico, deve ser estabelecido como ob-
jectivo imperativo, pelos diferentes 
poderes públicos, a valorização do pa-
trimónio imaterial, através da prosse-
cução da educação, a promoção do co-
nhecimento histórico local, fomento 
das culturas populares e a afirmação da 
identidade.
Ferro e betão encontramos pelas mi-
lhões de cidades espalhadas por este 
mundo fora, mas são as suas caracterís-
ticas vernaculares que as distinguem 
das demais. Gandra possui atributos 
para tal, só tem de resistir à erosão do 
progresso material.

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos

19º aniversário da elevação 
de Gandra a cidade
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O grupo Carmeli Voces En-
semble apresentou, na noi-
te do passado dia 11, o con-
certo “Laudate Dominum 
cum corde tuo”, inserido no 
ciclo de concertos da Pás-
coa promovido pelos artis-
tas, na Igreja do Mosteiro 

de Cête. O espetáculo con-
tou com a presença do pre-
sidente da Junta de Fregue-
sia de Cête, Adriano Rocha, 
do presidente da Junta de 
Freguesia de Louredo, José 
Borges, e do padre António 
Maria.

O Pavilhão Multiusos de 
Paredes recebeu no passa-
do dia 11, o espetáculo cul-
tural “Arte em Movimento” 
da Associação Código Mu-
s i c a l  d a  f r e g u e s i a  d e 
Cristelo. 
A Associação, criada em 
2010, é constituída por cer-
ca de 30 associados que 
tem a oportunidade de pra-
ticar dança, canto e ensino 
musical. 
A 4.ª Edição do evento con-
tou com a presença do ve-
reador do Desporto, Rena-
to Almeida, do presidente 
da Junta de Freguesia de 
Cristelo, José Rodrigues, e 
do presidente da Associa-

ção Código Musical, Carlos 
Carvalho. 
O espetáculo, que juntou 
centenas de crianças, jo-
vens e famílias, foi protago-
nizado por grupos de dança 
de Paços de Ferreira, Lou-
sada, Penafiel e Gondomar 
e pelos Jardins de Infância 
da Mó, Estrebuela e Gonda-
lães do Agrupamento de 
Escolas de Paredes. A ini-
ciativa contou ainda com 
um concerto dos antigos 
alunos de canto da Associa-
ção Código Musical. 
A ação teve o apoio da Câ-
mara Municipal de Paredes 
e da Junta de Freguesia de 
Cristelo.

Carmeli Voces  
Ensemble em Cête

“Arte em Movimento”  
no Multiusos

A 
segunda edição 
teve em palco 
as bandas "Bu-

dda Power Blues", "Jogo 
de Damas", "Bejazz" e da 
"Paredes Big Band", na Ca-
sa da Cultura.

A programação come-
çou dia 17 de junho, com 
uma atuação dos músicos 
portuenses “Bejazz”,  às 
22h00. O grupo destaca-
-se pela irreverência e 
criação de uma sonorida-
de contagiante,  alegre, 
cheia de vida e expansiva. 
Seguiu-se em palco,  às 
23h30, o grupo vocal de 
jazz “Jogo de Damas” para 
um espetáculo que conju-
gou temas à capella com 
músicas acompanhadas 
por um trio de jazz – piano, 
contrabaixo e bateria. 

No sábado, 18 de junho, 
segundo dia do festival, 
atuou o grupo local “Pare-
d e s  B i g  B a n d ”,  p e l a s 
22h00. Esta banda forma-
da em 1995 apresenta so-
noridades do jazz ensemb-
le típico de uma formação 
big band, constituída por 
cinco saxofones, quatro 
trombones, quatro trom-
petes, contrabaixo/baixo 
elétrico, guitarra, piano, 
bateria, percussão e duas 
vozes feminina e masculi-

na, com um repertório ba-
seado no jazz da era dou-
rada do swing, entre ou-
tras vertentes do jazz. 

O concerto dos “Budda 
Power Blues” foi o mais 
aguardado pelo público do 
festival .  Considerados 
uma das melhores bandas 
de blues nacional, os Bud-
da Power Blues são Budda 
Guedes (guitarra e voz), 
Nico Guedes (bateria) e 
Carl Minnemann (baixo). 
O improviso e a forma "ex-
plosiva" como se apresen-
tam ao vivo nos principais 
festivais de blues em Por-
tugal e no mundo criaram 
alguma expectativa para a 
atuação em Paredes e que 
não saiu desfraldada.

A vereadora da Cultura, 
Beatriz Meireles, fez um 
balanço positivo da segun-

da edição do festival. “Su-
blime. Assim defino o fim-
-de-semana de jazz e blues 
em Paredes. Os músicos e 
o público, que aderiu mui-
tíssimo, estão de para-
béns, pela entrega à cultu-
ra. Uma aposta ganha do 
Município para continuar 
para o ano”, sublinhou.

No encerramento do 
evento, estiveram também 
presentes a vereadora Tâ-
nia Ribeiro, o presidente 
da Junta de Freguesia de 
Parada de Todeia, Tiago 
Magalhães, entre outras 
personalidades.

O Festival  de Jazz & 
Blues é organizado pelo 
M u n i c í p i o  d e  Pa r e d e s , 
com o apoio da Porta Jazz 
e da ASEP – Associação de 
E m p r e s a s  d e  Pa r e d e s .  
Ainda no âmbito do festi-

val, a  Associação Porta 
Jazz irá promover oficinas 
musicais nos dias 25 de ju-
nho, 2 de julho, 9 de julho, 
22 de julho e 23 de julho, 
na freguesia de Parada de 
Todeia, no concelho de Pa-
redes, com inscrições gra-
tuitas através do número 
de telefone 255 137 918.

Além dos concertos do 
Jazz & Blues Fest, os pare-
denses puderam apreciar 
os sabores da gastronomia 
tradicional. A autarquia de 
Paredes associou-se à ini-
ciativa do Turismo Porto e 
Norte,  promovendo os 
“Fins de Semana Gastro-
nómicos”, um evento dedi-
cado a promover e a divul-
gar a riqueza dos sabores 
tradicionais da gastrono-
mia local, com destaque 
para o cabrito assado no 
forno a lenha, a sopa seca e 
o Pão de Ló que esteve dis-
ponível em sete restauran-
tes aderentes: “Os Frades”, 
“Casa do Baixinho”, “Solar 
da Brita”, “Temos Pena”, 
“Cozinha do Românico”, 
“C o z i n h a  d a  Te r ra”  e  a 
“Tasca do S’Zé”. Associa-
ram-se também à iniciati-
va os empreendimentos 
turísticos “Casa de Loure-
do – Casa de Campo” e 
“Casa da Torre”.

Paredes deu voz  
ao Jazz & Blues Fest
FESTIVAL. Esteve de regresso, nos passados dias 17 e 18 de junho, o Paredes Jazz 

& Blues Fest, um festival recente que pretende divulgar os músicos portugueses, 

privilegiando o Jazz vocal e a promoção do Blues nacional.

A exposição “Flores que 
Brotam da Pedra”, de Sera-
fim Ferreira, foi inaugura-
da na manhã do passado 
domingo, dia 19, nos jar-
dins da Casa da Cultura de 
Paredes, na presença da 
ve r e a d o ra  d a  C u l t u ra , 
Beatriz Meireles. “É para 
celebrar a vida que se con-
vidam todas/os a fazerem 
uma visita a esta Exposi-
ção para verem e aprecia-

rem a força pujante e bela, 
peculiar e simbólica da Na-
tureza, de algumas, pou-
cas, espécies de Flores que 
brotam da Pedra”, refere o 
artista natural de Recarei. 
A mostra pode ser visitada 
de segunda a sexta-feira 
das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30 e ao sába-
d o  e  d o m i n g o  e n t r e  a s 
10h00 e as 12h30 e entre 
as 14h30 e as 17h00.

Flores que Brotam de Pedra  
patente ao público na Casa da Cultura
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U
m dos grupos co-
rais do encontro 
que terá lugar 

amanhã no auditório da 
Fundação A LORD é o Coral 
Polifónica do Casino de 
Carballiño.

A Polifónica Coral do 
Casino de Carballiño nas-
ceu em 1979, sendo o seu 
Fundador o Sr. José Bueno 
González. X. L. Reza, junta-
mente com Ana do Campo e 
Begoña Alonso Prado cons-
tituíam a direção do grupo. 
Em dezembro de 2011, en-
trou em função o atual dire-
tor o Sr. Jaime González 
Pichel.

Nos seus quarenta anos 
de história musical, o Coral 
atuou em inúmeros locais 
da Galiza, na TVE, na TVGA, 
e também no resto da Pe-
nínsula Ibérica, sendo espe-
cial a relação com Portugal, 
organizando todos os anos 
no Casino de Carballiño o 
Festival Galego-Português 
que já vai  na sua XXXIII 
edição.

Este grupo já atuou no 
M éx i c o ,  A r g e n t i n a ,  Ve -
nezuela e França. Em 2004 
celebrou as suas Bodas de 
Prata, onde numa cerimó-
nia solene foi atribuída a 

Medalha de Ouro Marcial 
de Adalid a sete membros 
do Coral  Polifónico.  Da 
mesma forma, em 2006, a 
mesma instituição acadé-
mica atribuiu a este grupo a 
Medalha de Prata Marcial 
de Adalid, premiando assim 
o seu percurso e qualidade 
musical.

Realizou várias obras 
discográficas, uma de mú-
sica coral diversificada em 
2004 intitulada: “MÚSICA 
PARA LEMBAR”, e outra 
temática de música galega 
com arranjos de D. Rogelio 
Grova, (a quem o coral ho-
m e n a g e o u  e m  P o n t e a -
r e a s )  e  q u e  s e  i n t i t u l a : 
“Galicia Cantada”.  Além 
disso, também colaborou 
recentemente com 10 co-
rais de Ourense em mais 
um trabalho discográfico 
chamado: “Proxecto Vo-
ces Ourense”, também tem 
gravações antigas em cas-
sete, mas deve-se desta-
car como peculiar e atrati-
vo, o disco de vinil: “Terra 
Meiga” de 14 de fevereiro 
de 1987.

Em 2017 colaborou na 
gravação de um CD de mú-
sica popular e tradicional 
com a Real Banda de Gaitas 

da Deputación de Ourense 
e entre outras obras es-
treou o Hino à Festa do Pul-
po do Carballiño intitulado 
“Pulpeiriña do Arenteiro”.

Orfeão da
Fundação A LORD
 O  o u t r o  c o ra l  s e rá  p 

O r f e ã o  d a  Fu n d a ç ã o  A 
LORD cuja tradição musi-

cal em Lordelo (Paredes) 
remonta à primeira meta-
de do século XX, época em 
q u e  o  M a e s t r o  Ve r g í l i o 
Pereira fundou, nesta ci-
d a d e ,  o  O r f e ã o  C a s t r o 
Araújo que obteve a me-
dalha de ouro no 1.º Con-
curso Orfeónico, realiza-
do na cidade do Porto, em 
1932.

Tentando retomar esta 
t r a d i ç ã o ,  c r i o u - s e ,  e m 
1998, o Orfeão da Funda-
ção A LORD, com o objeti-
vo de continuar a sensibi-
lizar a população para es-
t a  á r e a  c u l t u r a l , 
incutindo-lhe o gosto pela 
música e permitindo ocu-
par, de forma profícua, os 
seus tempos de lazer.

Este coral é constituído 
por cerca de 40 elementos. 
Interpreta música vocal a 
capella, abrangendo, con-
tudo, no seu repertório os 
mais diversos estilos.

A partir do ano 2000, e 
apesar da sua juventude, 
começou a participar em 
alguns eventos culturais 
organizados pela Funda-
ção A LORD, tais como o 
OrffLORD – Festival  de 
Orfeões – e concertos de 
Páscoa e Natal. Tem vindo 

a apresentar-se em várias 
localidades do nosso País, 
destacando-se a sua par-
ticipação, em colaboração 
c o m  o u t r o s  c o r o s ,  n u m 
memorável concerto rea-
lizado na cidade do Porto, 
n o  d i a  2 4  d e  j u n h o  d e 
2 0 0 2 ,  s o b  a  d i r e ç ã o  d o 
C ó n e g o  F e r r e i r a  d o s 
Santos.

Em 2007, tendo em vis-
ta divulgar o trabalho já 
realizado, gravou um CD 
o n d e  u m a  b o a  p a r t e  d o 
seu repertório ficou re-
gistada. Através dos seus 
concertos, tem dado a co-
nhecer a cidade de Lorde-
lo e a sua Fundação.

Em abril de 2011, efe-
tuou a sua primeira inter-
nacionalização ao partici-
p a r  n o  V I I I  C e r t a m e  d e 
H a b a n e r a s  d e  N a r o n 
(Espanha).

O Orfeão da Fundação 
A  LO R D  é  d i r i g i d o  p e l o 
Maestro Manuel Luís Bo-
v i ã o  M o n t e i r o  d e s d e  o 
s e u  i n í c i o ,  t e n d o  s i d o 
apresentado pela primei-
ra vez em público, no dia 
1 6  d e  j u n h o  d e  1 9 9 9 , 
aquando do primeiro ani-
versário da Fundação A 
LORD.

XXI OrffLORD é já amanhã na Fundação A LORD
CONCERTO. O Auditório da Fundação A LORD vai receber amanhã o XXI OrfLORD. O evento tem hora marcada para as 21h30 e 

vai juntar o Orfeão da A LORD e o Coral Polifónico do Casino de Carballiño.

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 
ex p o s i ç ã o  q u e  p e r m i t e 

“viajar pela matéria-prima” 
que tanto tem dado ao con-
celho de Paredes.
A indústria do mobiliário, 
como todos sabem, é mes-
mo o grande postal de visi-
ta de Paredes e com esta 

exposição todos podem 
ficar a conhecer o que a 
madeira tem para ofere-
cer, não só como matéria-
-prima para a indústria, 
b e m  c o m o  e m  f o r m a  d e 
arte propriamente 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 
1 7 h 0 0 .  R e f i ra - s e  q u e  a 
mesma está aberta à visita 
de escolas do concelho.

A Arte Nobre da Madeira em exposição
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FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
MOREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 20 de junho com 92 anos.  
Era natural de Duas Igrejas -Paredes e residen-

te em Gondalães, Paredes. Era viúva de Agostinho de Sousa 
Teixeira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada terça-feira, dia 28 de junhol, pelas 19:30 
horas na Igreja Paroquial de Gondalães, Paredes. Agradecendo 
também, desde já a todos os que participarem nesta eucaristia

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

GONDALÃES/ PAREDES

FALECEU

MARGARIDA  
MOREIRA LEAL
Faleceu no dia 13 de junho com 81 anos.  

Era natural  de Duas Igrejas-Paredes e residen-

te em Bougado (São Martinho e Santiago), Trofa. 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

BOUGADO/TROFA

FALECEU

JOSÉ NUNES DA SILVA
Faleceu no dia 18 de junho com 80 anos. Era 
natural de Vilela -Paredes e residente em 
Sobrosa, Paredes. Era viúvo de Maria Adelina 
dos Santos Coelho.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada sábado, dia 25 de 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

JOÃO MOREIRA 
DE CUNHA
Faleceu no dia 11 de junho com 83 anos.  

Era natural  e residente em Bitarães, Paredes.

Era casado com Maria Cândida da Silva Nogueira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO FERNANDO 
PINTO FERREIRA
Faleceu no dia 8 de junho com 53 anos. Era na-

tural  de Ferreira-Paços de Ferreira e residente 

em Beire, 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

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

ANA NUNES  
DE CARVALHO
Faleceu no dia 11 de junho com 91 anos. Era 

natural de Penafiel  e residente em Gondalães, 

Paredes. Era viúva de João Nazaré Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

GONDALÃES / PAREDES

FALECEU

PALMIRA  
BARBOSA ESTEVES
Faleceu no dia 17 de junho com 95 anos.  
Era natural de Cete – Paredes e residente  

na Trav. Sr.ª do Vale, n.º 49, Cete, Paredes. Era viúva de António 
da Rocha.
 

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

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

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

n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CETE/PAREDES

FALECEU

MARIA DA GLÓRIA 
ABREU VIEIRA
Faleceu no dia 7 de junho com 87 anos.  
Era natural de Cete – Paredes e residente  

na Av. António Pinto Lopes, n.º 246, Cete, Paredes. Era viúva de 
António Moreira de Carvalho.
 

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

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

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

n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CETE/PAREDES

FALECEU

EMILIA ROSA DE MEIRELES
Faleceu no dia 18 de junho com 97 anos. 

Era natural de Lodares – Lousada e residente 

na Av. Central do Oural, n.º 435, Paredes.  

Era viúva de Armando de Carvalho.

 

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
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FALECEU

JOAQUIM FERNANDO 
MACHADO DA SILVA
Faleceu no dia 5 de junho com 74 anos.  

Era natural de Vilela-Paredes e residente em 

França. Era casado com Carla Susana Leal da Cruz.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizados agrade-

cer a todas as pessoas de suas relações e amizades que se dig-

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

extinto ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu 

pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

A FAMÍLIA

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.  

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços -  

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

FRANÇA

FALECEU

MARIA DA 
CONCEIÇÃO 
MOREIRA DOS 
SANTOS
Faleceu no dia 20 de junho com 
82 anos. Era natural de Lorde-

lo-Paredes e residente na Rua da Igreja (Junto ao 
cemitério) -Lordelo, Paredes. Era viúva de António 
Moreira das Neves.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente 
sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Comu-
nicam que a missa de 7º dia, será celebrada, sábado, 
dia 25 de junho às 19:30  horas na Igreja Paroquial 
de Lordelo. 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

MARIA CAMILA 
RUÃO DA  
CUNHA PINTO
Faleceu no dia 7 de junho com 

97anos (Funeral em Besteiros, Paredes). Era natural 
de Penafiel e residente no Largo Moinho de Vento, 
Porto. Era viúva de Manuel Alves Pinto.

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

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

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  
Telf. 255 776 231 / 224 442 920 

* Tlm. 917 571 915/ 919515181
BESTEIROS /PAREDES

FALECEU

JERÓNIMO 
MANUEL  
DA SILVA BARROS
Faleceu no dia 16 de junho com 

64 anos. Era natural de Lordelo-Paredes e residente 
na Rua da Costa Verde  n.º 183, Lordelo, Paredes. Era 
viúvo de Maria de Fátima da Silva  e Sousa Barros.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a 
missa de 7º dia, será celebrada, sexta-feira, dia 24 de 
junho às 19:30 horas na Capela de S. José de Lordelo, 
Paredes. Agradecendo, também desde já a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

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

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  
Telf. 255 776 231 / 224 442 920 

* Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO/ PAREDES

FALECEU

GLÓRIA DE JESUS 
DE OLIVEIRA DIAS 
DO VALE
Faleceu no dia 10 de junho com 

86 anos. Era natural de Castelões de Cepeda-Pare-
des e residente na Trav. Serpa Pinto, nº. 29, Paredes. 
Era viúva de José António de Jesus 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
PAREDES

FALECEU

CELSO ROGÉRIO 
NOGUEIRA LOBO
Faleceu no dia 14 de junho com 
85 anos. Era natural de Bonfim-
-Porto e residente na Rua Ernesto 

Barrote, n.º 73, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Fernanda Pacheco de Brito.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente 
sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 
Comunicam que a missa de 7º dia, foi celebrada, 
quinta -feira, dia 23 de junho às 19:30 horas na 
Capela de Nsª. Srª do Alívio do Vinhal, Lordelo,Pare-
des. 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
LOREDELO/PAREDES

FALECEU

BERNARDINO 
ALVES RODRIGUES
Faleceu no dia 13 de junho com 
80 anos. Era natural de Sobrosa 
-Paredes e residente na Rua 

José Dias Carneiro  , n.º 119, Lordelo, Paredes. Era 
casado com Maria Ferreira da Silva.

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

CARLOS NELSON 
DIAS DE CARVALHO 
BARROS
Faleceu no dia 13 de junho 

com 78 anos.  Era natural de Besteiros-Paredes e 
residente na Rua Maestro Virgílio Pereira, nº. 4, 2º 
Esq. Paredes. Era casado com Maria Emília Teixeira 
Peneda.

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
PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO  
DOS SANTOS ALVES
Faleceu no dia 2 de junho com 94 
anos em (França). Era natural de 
Freamunde-Paços de Ferreira e 

residente na Trav. do Pombal, nº. 18, Lordelo, Pare-
des. Era casado com Maria Carneiro 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
LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOÃO PEDRO  
BARROS DIAS
Faleceu no dia 13 de junho com 22 anos. Era 
natural de Vilela- Paredes e residente na Rua 

da Maia, n.º 165, Vilela, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Seus pais, irmão 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 25 de 
junho pelas 18:00 horas na Igreja Paroquial de Vilela, Paredes. 
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que partici-
pem 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

IDALINA 
DE ALMEIDA FERREIRA
Faleceu no dia 19 de junho com 90 anos.  
Era natural de Rebordosa- Paredes e residente 
na Rua da Ribeira, n.º 418, Vilela, Paredes.  

Era viúva de Inácio Coelho Machado.

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 sexta -feira dia 24 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

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências
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