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sobre uma disputa de terreno em tribunal entre Gandra e Recarei. DESTAQUE  //  PÁGS. 12 e 13

José Mota perde confiança 
política de Alexandre Almeida. 

Sílvia Sá Pinto assume  
liderança da junta

Aos 98 Anos,  Aos 98 Anos,  
o USC Paredes  o USC Paredes  

volta a casavolta a casa DESPORTO  //  PÁGS. 8 e 9

Presépio de São Luís 
existe há 36 anos  
e atrai milhares  
de visitantes

NATAL  //  PÁG. 10

Obra do Bem Fazer 
entrega 42 cabazes  
de Natal a famílias 

carenciadas
SOCIEDADE  //  PÁG. 6

Ambisousa avança 
com Unidade de 
Valorização de 

Resíduos Orgânicos 
AMBIENTE  //  PÁG. 7



2 Sexta-feira 16 de Dezembro de 2022  oprogressodePAREDES

EDITORIAL/TRIBUTO

Ao longo dos últimos anos tive o pri-

vilégio de ir lembrando, nesta sec-

ção, muitas pessoas que conheci e 

que, em vidas com maior projeção 

social ou mais discretas, me fizeram 

parar e refletir sobre o significado 

das suas vidas e sobre o efeito que 

produziam nos outros. Mas, muitas 

vezes a vida e a ação das pessoas é 

indissociável das instituições por 

onde elas passam. A vida das insti-

tuições e das associações locais é, 

tantas vezes, como uma família, 

com uns momentos alegres e outros 

mais cinzentos. Mas o que interes-

sa, no final, é a capacidade de as pes-

soas se unirem em torno de um ob-

jetivo e de se colocarem lado a lado 

na busca incessante por um bem 

maior, dando o melhor de si ao servi-

ço da comunidade. São várias as 

instituições, públicas e privadas, as 

associações e outras organizações, 

e as pessoas que delas fizeram e fa-

zem parte, que durante o último sé-

culo marcaram a vida de Paredes. 

Não vou falar de todas, mas hoje, 

abro uma exceção para falar de uma 

delas, porque é a entidade onde te-

nho passado mais tempo da minha 

vida em Paredes, o Agrupamento de 

Escutas nº 519, de Paredes. Tudo 

começou em 1977, numa iniciativa 

apoiada pelo pároco e pela comuni-

dade. O Agrupamento começou 

pequenino, num espaço na Casa 

Paroquial, mas o seu crescimento e 

dinâmica cedo levaram a Câmara 

Municipal a disponibilizar um espa-

ço no edifício do antigo matadouro 

municipal, além de diversos apoios 

da Junta de Freguesia. Em 2004, 

concluiu-se o desafio de ter uma Se-

de própria, com tantos jovens, Diri-

gentes e famílias a angariar fundos 

para a grandiosa obra. Também foi 

maravilhoso ver aparecer imensos 

beneméritos. O Agrupamento nun-

ca deixou de responder à chamada 

para colaborar com as outras asso-

ciações locais e instituições, com as 

entidades autárquicas, com a comu-

nidade em geral e com os outros ní-

veis da associação nacional de que 

faz parte (Corpo Nacional de Escu-

tas). O modelo pedagógico escutis-

ta para a promoção do desenvolvi-

mento pessoal da criança e do jo-

vem determina isto mesmo, estar 

com os outros, ser parte viva e ativa 

da sua comunidade. Em termos de 

atividades pedagógicas, tentamos 

sempre fazer tudo o que está ao 

nosso alcance, em cada momento, 

com os recursos disponíveis, e pro-

curando inovar de forma criativa, ir 

mais além nos desafios. Todas as 

atividades realizadas devem ter 

sempre uma intencionalidade pe-

dagógica. Como nas famílias e em 

tantas associações, passou um pe-

ríodo menos sereno e perdeu mem-

bros. Mas, o sol volta sempre a nas-

cer, e nos últimos anos foi necessá-

rio “arregaçar as mangas” e fazer a 

recuperação. Mesmo a atravessar a 

pandemia e confinamentos, a exigir 

ainda mais criatividade para dar 

resposta aos jovens, o Agrupamen-

to ergueu-se novamente, com a sua 

força e empenho interno, e com o 

apoio da paróquia, da comunidade e 

dos outros órgãos da associação. 

Entrar na Sede e ver a correria das 

crianças, ouvir o riso dos jovens, ver 

alegria e empenho na cara dos adul-

tos, partilhar mesa com as famílias, 

receber Dirigentes em reuniões 

associativas e futuros Dirigentes 

em formação, faz parar por um mo-

mento, fechar os olhos e sentir … is-

to é escutismo, isto é família, isto é 

comunidade, isto é vida.

Agrupamento de Escutas nº 519 – Paredes

A TINTAS 2000 deseja a todos  
os clientes e amigos um

Boas Festas

PUB

J
á não são do meu tempo as 
circunstâncias em que o Cam-
po das Laranjeiras foi inaugu-

rado, suponho que nos anos 30 do 
século passado.
Que pompas e circunstâncias nes-
sa altura aconteceram, quando 
uma filantrópica viúva sem filhos 
resolveu doar aquele terreno para 
a prática desportiva do foot-ball, 
ainda assim se chamava nesse tem-
po essa fascinante atividade de 
correr atrás de uma bola para a en-

fiar na baliza. Deve ter sido uma 
grande festa nos arredores da Vila, 
assim o era aquela zona de Valbom, 
pois já era bem para lá do fundo da 
feira. Na altura ainda não devia ha-
ver paredes no Campo de Futebol 
de Paredes, e quando estas se fize-
ram fácil é supor que mais festa te-
rá havido, não sei quando é verda-
de porque também foi em tempo 
que foge ao alcance da minha vi-
vência quanto mais ao da minha 
memória.
Mas do meu tempo já é a inaugura-
ção do Estádio da Cidade Despor-
tiva que se situa, embora sem cabal 
certeza da memória, que a idade já 
ma faz fraquejar, por volta de 2009, 
em mês, e isso já a minha memória 
recorda com certeza, de muito sol 
e boas temperaturas. Setembro, 
talvez. E para ajudar os mais fracos 

de memória, ou mais jovens do que 
o tempo dessa inauguração, vou-
-vos contar:
Nessa data fui com o meu filho 
mais velho à inauguração do pri-
meiro passo do que na altura se 
perspetivava vir a ser o maior com-
plexo desportivo construído a nor-
te de Rio Maior.
Fui duas horas mais cedo, não por-
que temesse que a enchente de 
multidão não deixasse lugar para 
nós quando chegasse, mas porque 
me enganei na hora e, por isso, 
aproveitamos o tempo observan-
do quem chegava. 
Na altura e na pressa para inaugu-
rar, além do verde relvado, apenas 
havia montada a bancada do lado 
nascente do estádio, amovível e 
perigosa para os conceitos de ago-
ra, mas para a altura, não pelo que 

existia mas para o que se planeava, 
toda a gente estava feliz com o can-
tar do futuro que imaginavamos.
Até que, a meio da inauguração e 
inesperadamente, caiu uma bor-
rasca inimaginável sobre o Com-
plexo de Vila Cova ou Mouriz, um 
dia ainda se há-de decidir.
Não era boda, porque se o fosse 
bem sabemos que boda molhada é 
boda abençoada.
O Estádio da cidade desportiva 
não o foi, mas esperemos que seja 
um dos temas centrais das futuras 
eleições autárquicas, como o Pavi-
lhão e o Campo das laranjeiras fo-
ram das últimas. 
 Por isso agora regressa-se às La-
ranjeiras. E esta é uma boa notícia, 
mesmo que se perspetive que a sua 
(re)inauguração seja acompanha-
da também por borrasca que nem 

o adiamento desde a última terça 
feira fará escapar. Ao menos esta, 
ao contrário da de 2009, não é 
inesperada e que o regresso seja 
uma bênção para o reatar da rela-
ção conjugal entre Paredes e as 
laranjeiras.
Eu desejo que esta nova etapa das 
Laranjeiras faça jus à sua história e 
à história do quase centenário 
União.  E desejo que nunca veja o 
seu nome mudado, porque este 
nome desde o início carrega todo 
um simbolismo que é preciso sa-
bermos perpetuar.
E, em maré de desejos, desejo-vos a 
todos um Santo e Feliz Natal, e um 
2023 cheio de Amor e prosperida-
de, já agora, se puderdes, vendo al-
guma vitória do União no ressurgi-
do velho Campo das laranjeiras… 
Eu por mim lá estarei.

EDITORIAL

O diabo do tempo 

Por

VASCO 
RIBEIRO
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Sucedeu no prazo da 2.ª ametade do Casal do La-

meiro e na casa de seus pais António da Rocha (fi-

lho de Santos da Rocha e de sua mulher, Margari-

da Antónia).

Casou a 30/10/1666 na igreja da Sobreira com 

Isabel Antónia, que faleceu a 30/06/1688 no lu-

gar de Santa Comba; filha de António Gonçalves e 

de sua mulher, Catarina André, possuidores do 

prazo do Casal de Rio Frio, no lugar de Casconha.

António da Rocha e sua mulher tiveram os seguin-

tes filhos:

* Manuel da Rocha, batizado a 06/11/1667, na 

Sobreira, tendo por padrinhos Diogo da Rocha (do 

lugar de Santa Comba) e Catarina (solteira, da fre-

guesia da Capela), que segue no prazo.

* Santos da Rocha, batizado a 18/01/1671, na So-

breira, tendo por padrinhos João Fonseca, e Maria 

(filha de Manuel João, do lugar de Santa Comba); 

faleceu a 08/05/1741 no lugar do Outeiro de Cas-

conha. Casou a 09/01/1694, na Sobreira, com 

Jerónima Barbosa, mulher grave, batizada a 

03/05/1657 na Sobreira, tendo por padrinhos 

João Ferreira (da Lomba) e António de Meireles; 

faleceu a 02/06/1706, no lugar do Outeiro de 

Casconha. Filha de Henrique de Sousa [1] e de sua 

mulher, Mariana Barbosa [2], estes casaram a 

14/11/1652 na igreja da Sobreira, moradores no 

lugar do Outeiro de Casconha. (C.G.)

* Maria, que nasceu a 18/09/1672, no lugar de 

Santa Comba; foi batizada em casa, por Jorge de 

Oliveira, por ter nascido morta; foi seu padrinho 

Estêvão (filho do referido Jorge de Oliveira).

* António da Rocha, batizado a 10/09/1673, na 

Sobreira, tendo por padrinhos António e Maria, 

filhos de Gaspar Alves, do lugar de Alvre, fregue-

sia de Aguiar de Sousa. Casou a 27/12/1695, na 

igreja da Sobreira, com Comba de Araújo, filha de 

Manuel Francisco e de sua mulher, Maria de Araú-

jo, moradores na quinta de Areias, lugar de Reca-

rei. (C.G.)

* Pedro da Rocha, batizado a 30/06/1675, na So-

breira, tendo por padrinhos: Manuel Gonçalves 

(de Valongo) e Brites (filha de Maria Antónia, da 

freguesia de Fonte Arcada). Casou a 26/12/1708, 

na igreja de Aguiar de Sousa, com Ana Martins, fi-

lha de António Martins e de sua mulher, Isabel 

Fernandes, moradores no lugar de Alvre, fregue-

sia de Aguiar de Sousa. Ana Martins faleceu a 

04/03/1705 no lugar de Santa Comba. (C.G.)

* João da Rocha, batizado a 29/08/1677, na So-

breira, tendo por padrinhos Vicente e Catarina, 

filhos de Manuel João, do lugar de Santa Comba; 

faleceu a 05/06/1715, em Castromil. Casou a 

14/04/1704, na igreja da Sobreira, com Maria An-

tónia, filha de Manuel António e de sua mulher, 

Maria Dias, possuidores do prazo da 1.ª ametade 

do Casal de Fundo de Vila, em Castromil, e aí mo-

radores na casa da Eira. (C.G.)

* Maria Antónia, batizada a 10/11/1680, na So-

breira, tendo por padrinhos Domingos (filho de 

Domingos Gonçalves, da Torre de Casconha) e 

Isabel (filha de Manuel João, do lugar de Santa 

Comba). Casou em 1.as núpcias a 24/02/1699, na 

igreja da Sobreira, com Gregório Martins, filho de 

Manuel Martins e de sua mulher, Paula João, pos-

suidores do prazo do Casal de Santa Comba. (S.G.) 

Casou em 2.as núpcias a 07/06/1705, na igreja da 

Sobreira, com Gaspar de Sousa, filho de Gaspar 

Francisco e de sua mulher, Isabel Gonçalves, mo-

radores na quinta da casa de Canelas, lugar do 

Cabroelo, freguesia de Canelas. (C.G.)

[1] Aparece, por vezes, designado por Capitão Henrique 

de Sousa; faleceu a 14/11/1660, com inventário feito em 

1661 (Cf. Carvalhos de Basto, Vol. I, pág. 156).

[2] Nasceu a 22/12/1630, no casal das Quintãs de Baixo, 

freguesia do Pinheiro, onde sucedeu; faleceu a 

17/07/1701, no lugar do Outeiro de Casconha, freguesia 

da Sobreira.

(continua)

Casal do Lameiro – VII
(aldeia de Santa Comba) (continuação da edição anterior)

Por

FRANCISCO  
DA GAMA
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Bom Natal e um 
Bom Natal e um 

Próspero Ano Novo
Próspero Ano Novo

FELIZ  NATAL BOM ANO NOVOFELIZ  NATAL BOM ANO NOVO

P
or definição “Eutanásia” 
é o acto intencional de 
proporcionar a alguém 

uma morte rápida e sem dor pa-
ra aliviar o sofrimento causado 
por uma doença incurável e que 
p r o v o c a  u m  g r a n d e 
sofrimento. 
A eutanásia, deve ser levada a 
cabo por médicos, ou sob a sua 
supervisão, isto porque é reali-
zada por motivos clínicos. 
A eutanásia gera diversas con-

siderações de ordem religiosa, 
ética e prática, que têm origem 
em diferentes perspectivas so-
bre o significado e valor da vida 
humana.  Por um lado, temos 
argumentos a favor da prática 
da eutanásia, que se fundamen-
tam no facto de que as pessoas 
têm o direito a tomar decisões 
sobre o seu corpo e escolher, 

como, e quando, querem mor-
rer, e que o direito à morte faz 
parte dos Direitos Humanos. 
Por outro lado, temos argu-
mentos contra, que se prendem 
com razões de ordem divina, a 
vontade de Deus, ou a falta de 
respeito pela inviolabilidade da 
vida, e pelo seu valor, ou consi-
derações éticas sobre a função 

do médico, que é tratar e não 
matar. No que concerne à legis-
lação quanto a esta matéria, 
depois dos projectos dos vários 
partidos politicos, o diploma fi-
nal foi aprovado na Assembleia 
da República no dia 9 de De-
zembro, tendo ficado estabele-
cido no texto que a "morte me-
dicamente assistida não puní-
vel" ocorre "por decisão da 
própria pessoa, maior, cuja 
vontade seja atual e reiterada, 
séria, livre e esclarecida, em si-
tuação de sofrimento de gran-
de intensidade, com lesão defi-
nitiva de gravidade extrema ou 
doença grave e incurável, quan-
do praticada ou ajudada por 
profissionais de saúde".
Esta é a terceira vez que a ques-
tão é discutida, a lei já foi chum-

bada em 2018, pela maioria de 
direita do Parlamento. Dois 
anos mais tarde, foi a maioria de 
esquerda do Parlamento que 
aprovou a lei, mas veio encon-
trar obstáculo no Tribunal 
Constitucional, e mais tarde, 
contou com o veto politico do 
Presidente da República.
Agora, o diploma segue para o 
Presidente da República que 
pode vetar, enviar para o Tribu-
n a l  C o n s t i t u c i o n a l  o u 
promulgar.
Não se sabendo o que fará o 
Presidente, Marcelo Rebelo de 
Sousa, que não deu a entender a 
sua posição. 
Resta-nos aguardar, para saber 
se à terceira é de vez, e se fare-
mos parte dos países que per-
mitem a eutanásia.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

À terceira será de vez -  Despenalização da Eutanásia
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Feliz Natal e bom Ano NovoFeliz Natal e bom Ano Novo

MODA. A irmã do Cristiano Ronal-
do, passou por Paredes para dina-
mizar a sua iniciativa de promover 
designers nacionais e locais. A pró-
xima edição realiza-se em Roma.
Dia três de dezembro, foi sinônimo 
de glamour e moda na Casa da Cul-
tura de Paredes. A culpada é Elma 
Aveiro, que realizou a 4ª edição do 
“Fashion Show by Elma” em Pare-
des. A iniciativa começou na Ma-
deira, já foi a Braga e ao Luxembur-
go. O propósito da atividade é levar 
a iniciativa a várias cidades, para 
promover os novos criadores de 
moda e apresentarem as suas cole-
ções. Foram cerca de 100 pessoas 
que assistiram ao evento que con-
tou com a presença de designers 
como RR Semi Jóias, Anastasia Ma-
nole, Noiv´Art, 2675 Barber Shop e 
João Pedro Oliveira. O paredense 
Bruno Dinis, acompanhou um dos 
desfiles ao piano. Beatriz Meireles, 
afirma que o concelho “está cada 
vez mais reconhecido que se dedica 

à cultura”, lembrando que o desfile 
contou com parceiros locais e na-
cionais. A Vereadora da Cultura fa-
lou  do progresso da Casa da Cultu-
ra “que tem exposições marcadas 
até 2025”.
Elma Aveiro, agradeceu a presença 
de todos os amigos e convidados e 
relembrou que “Fashion Show by 
Elma” finalizou 2022 em Paredes e 
começa o próximo ano em Roma. RL

O dia 10 de dezembro, na Casa da 
Cultura de Paredes foi para cele-
brar a música. Candidatos ao pré-
mio de vencedor do Concurso de 
Talentos da Área da Música abri-
lhantaram a noite, numa iniciativa 
do Município de Paredes e da Asso-
ciação Génova.
O vencedor foi Nuno Couto, que 
conquistou um cheque no valor de 
250€. Em segundo lugar, ficou Regi-
na Ferreira e o terceiro lugar foi 
atribuído a Mariana Santos. Ângela 

Taborda, Filipe Barros, Renata Pin-
to, Diva Santos, Broken Bridge, Ale-
xandre Cunha, Íris Moreira e Joana 
Vieira também participaram no 
concurso.
As canções “Monarquia”, de Diogo 
Piçarra e Bispo, e “Santa Tell Me”, de 
Ariana Grande foram interpretadas 
em grupo pelos participantes. Salo-
mé Rodrigues, a escola de dança do 
União Sport Clube de Paredes, Bru-
no Dinis e José Moreira foram convi-
dados a atuar na gala final. RL

Elma Aveiro reúne designers 
promissores na Casa da Cultura

Nuno Couto vence Concurso  
de Talentos da Área da Música

RICARDO LEAL
texto

A Associação Nossa Senhora dos 
Remédios, Obra do Bem Fazer 
distribuiu 42 cabazes de natal a 
várias famílias carenciadas, devi-
damente aprovadas. Esta iniciati-
va realizou-se no passado dia se-
te de dezembro. A organização 
realiza esta atividade há mais de 
30 anos e já chegou a distribuir 
cerca de 60 cabazes.

No ano anterior foram entregues 
32 cabazes, este ano o número so-
be, graças ao empenho da Obra do 
Bem Fazer. Estes são equipados 
com a ajuda do Banco Alimentar 
contra a Fome e devidamente 
completados com a ajuda da Obra 
do Bem Fazer, que contribuíram 
com o bacalhau e a aletria. O aca-
baz era composto por leite, azeite, 
iogurtes, arroz, bolachas, massa, 
fruta, óleo, atum, conservas, ce-
reais, açúcar entre outros. 

Na sede, era possível adquirir tam-
bém roupa para todos os gêneros e 
tamanhos que foi distribuída de for-
ma gratuita. Luís Miguel Ângelo, te-
soureiro da Obra do Bem Fazer ex-
plicou que os beneficiários têm de 
trazer todos os documentos para 
solicitar o pedido de ajuda, e se a aju-
da for aprovada, esta será difundida. 
Falou também que nunca falta al-
guém quem ajude, mas apela a que 
os jovens também se juntem à causa 
pois serão muito bem-vindos.

OBRA DO BEM FAZER 
entrega 42 cabazes de Natal
SOLIDARIEDADE. Com um aumento de 10 cabazes em relação ao ano ante-

rior, a Associação Nossa Senhora dos Remédios, Obra do Bem Fazer ajuda 

mais famílias carenciadas neste natal.
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Estamos a chegar ao Natal. Um momento especial de reen-
contro e convívio em família. Para os Cristãos é o momento 
do nascimento de Jesus.
Este ano, esta Quadra Natalícia representa um nascimento 
para cada um de nós. Já há dois anos que vivíamos em pan-
demia, o que nos impedia de estar com quem mais quería-

mos e como gostávamos de estar. As-
sim, este ano, nascemos, uma vez mais, 

para a Magia desta altura do ano.
Assim sendo, desejo a todos um Fe-
liz Natal, aproveitem o reencontro 
e o convívio com as pessoas de 
quem mais gostam e encarem o No-

vo Ano com esperança.
Todos estamos conscientes das difi-

culdades que poderemos en-
contrar em 2023, mas da par-
te da Câmara Municipal tudo 
faremos para apoiar quem 
mais necessite e continuar o 
desenvolvimento integral e 
sustentado do concelho de 

Paredes.

Um abraço amigo,
Alexandre Almeida

Mesnsagem de Natal

INÊS PINTO CORREIA
texto

Após um estudo de impacto am-
biental feito pela Universidade de 
Aveiro, a Empresa Intermunicipal 
de Tratamento e Gestão de Resí-
duos Sólidos Urbanos, Ambisousa, 
apresentou o seu resultado e com 
ele avançou ainda que será no Par-
que Industrial de Parada/ Baltar 
que se irá localizar a unidade. 
No estudo é garantido que os sóli-
dos biodegradáveis irão conseguir 
um máximo de degradação com es-
te projeto, garantindo ainda a neu-
tralização de odores.
Esta Unidade de Valorização de Re-
síduos Orgânicos irá servir os vá-
rios municípios do Vale do Sousa e é 
visto como “o maior investimento 
de sempre no domínio de ambien-
te” por Antonino Sousa, autarca de 
Penafiel que de momento preside a 

Ambisousa. A aposta neste equipa-
mento pretende trazer autonomia 
energética e ainda a redução de ta-
rifas para os cidadãos. Pois, o com-
posto de resíduos será uma fonte 
de criação de biogás, com capacida-
de de tratamento de 25 mil tonela-
das de biorresíduos.
De salientar que a partir de 2024 
não será permitida a colocação de 
resíduos orgânicos em aterro e a 
solução apresentada prevê, desta 
forma, aproveitar estes resíduos, 
explicou Alexandre Almeida, presi-
dente da Câmara de Paredes, um 
dos seis municípios abrangidos pela 
Ambisousa. 
Esta unidade pretende gerar receita 
no valor de 2 milhões para a empresa.  
O investimento total será de 18 mi-
lhões de euros, dos quais 8 milhões 
serão comparticipados pelo Progra-
ma Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos.

Ambisousa avança com Unidade de Valorização 
de Resíduos Orgânicos em Paredes 
AMBIENTE. Equipamento deve estar a funcionar até ao final de 2023, e para além de garantir o tratamento de resíduos irá permitir a 

produção de biogás que poderá render 2 milhões à Ambisousa.
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B O A S  F E S T A S  E  F E L I Z  A N O  D E  2 0 2 3

RICARDO LEAL
texto

Nasceu a 13 de dezembro de 1924, 
por iniciativa do padre Marcelino da 
Conceição, Evaristo Soares Leal e 
Delfim da Costa que juntaram três 
clubes de menor dimensão: o Alian-
ça, o Comercial e o Paredense no no-
vo clube da cidade, o União Sport 
Clube de Paredes. Maria Augusta 
Menezes fez a doação do terreno pa-
ra o primeiro campo de jogos, as La-
ranjeiras. Dois anos depois da inau-
guração, o clube conquistou o seu 
primeiro troféu, na Segunda Divisão 
do Campeonato do Porto.
António Araújo, natural de Paredes e 
formado no União foi um dos maiores 
nomes do clube, que mais tarde ves-
tiu a camisola do FC Porto. A transfe-
rência foi realizada após Araújo ter 
marcado 3 golos contra a equipa por-
tuense, pela camisola do USCP. A es-
treia na Taça de Portugal aconteceu 
na época 1974/1975. Vitória de Se-
túbal e Boavista foram as primeiras 
equipas da 1ª divisão nacional a joga-
rem nas Laranjeiras, em 1979. O clu-
be atingiu os quartos de final da Taça 
de Portugal, na época de 1983/1984, 
sendo considerado um excelente re-
sultado. O SL Benfica foi o clube que 
eliminou o União Sport Clube de Pa-
redes, o primeiro jogo da equipa pa-
redense com um dos “três grandes”. 
O União de Paredes é o 32º melhor 
clube de sempre ao nível de resulta-
dos na Taça de Portugal. O clube con-
quistou o troféu da III Divisão Nacio-
nal - Nível 4, na época de 1999/2000 

e repete a proeza em 2008/2009. A 1 
de setembro de 2008 era apresenta-
do o projeto da cidade desportiva 
com assinatura de Carrilho da Graça. 
Em 2009, foi inaugurado o Estádio 
Cidade Desportiva de Paredes que 
conta com cerca de 3000 lugares. O 
afastamento geográfico do centro da 
cidade não agradou aos paredenses. 
A Cidade Desportiva apresenta três 
campos, um de relvado natural e dois 
de campo sintético. Para além de fu-
tebol de 11, é praticado futebol de 7 e 
futebol americano. Os balneários da 
Cidade Desportiva, tiveram a primei-

ra pedra lançada por Celso Ferreira a 
13 de julho de 2017, mas só foram 
inaugurados a 21 de novembro de 
2020. As instalações foram estrea-

das num jogo da Taça de Portugal 
com o SL Benfica.
Os “White Legion” são a claque oficial 
do União Sport Clube de Paredes, 

que está no ativo desde 1 de outubro 
de 2018. O lema é “porque nesta vida 
mais que tudo, Paredes eu te amo”.
A época 2021/2022 fica na história 
do clube, após ter conquistado o títu-
lo de campeão do Campeonato de 
Portugal. Atualmente a equipa joga 
na Liga 3, mas não tem tido grandes 
resultados nesta época. 
O “novo” e mítico Estádio Municipal 
das Laranjeiras receberá o seu pri-
meiro jogo a oito de janeiro de 2023. 
Na Cidade Desportiva de Paredes, 
local onde se localizava o antigo está-
dio, continuará a receber os treinos e 

Aos 98 Anos do USC Paredes  
a história continua no seu lugar de origem
UNIÃO. Um clube com quase um centenário de história, feito de altos e baixos mas no coração de todos os paredenses. Das Laranjeiras 

até ao triunfo do Campeonato de Portugal, fique a conhecer ou relembrar um pouco da história.
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A todos os clientes e amigos um santo natal e um feliz ano de 2023A todos os clientes e amigos um santo natal e um feliz ano de 2023

PUB

RICARDO LEAL
texto

No passado dia três de dezembro, o 
Sport Clube Nun'Álvares realizou 
uma gala comemorativa do seu 
centésimo aniversário. O evento 
decorreu no pavilhão do clube, co-
mo forma de agradecer o contribu-
to de todos quantos contribuíram 
para a história desta associação 
desportiva.
Decorreu durante a gala, a apre-
sentação do livro "Um centenário 
de histórias", da autoria de Jorge 
Gomes, que conta as mais diver-
sas memórias do Sport Clube 

Nun'Álvares. Tânia Ribeiro, Ve-
readora do Município congratu-
lou o clube “é importante reco-
nhecer o trabalho de todos aque-
les que direta ou indiretamente 
ajudaram o Nun'Álvares a chegar 
ao marco de 100 anos”. O clube 
entregou à Vereadora, um diplo-
ma de louvor pelo apoio da Câma-
ra de Paredes ao clube.
José Carlos Barbosa, deputado pa-
redense na Assembleia da Repúbli-
ca, felicitou o “notável trabalho” 
que Ricardo Costa tem feito na di-
reção e agradeceu a todos os diri-
g e n t e s ,  a t l e t a s ,  s ó c i o s  e 
simpatizantes.

Sport Clube 
Nun'Álvares  
celebra 100 anos
ANIVERSÁRIO. Clube sediado em Recarei celebra o 

centésimo aniversário, numa gala repleta de convi-

dados que ajudaram a crescer o clube.

ORÇAMENTO

600 pessoas  
percorrem  
Paredes em  
Marcha Solidária

O Município de Paredes 
promoveu, no dia 3 de 
dezembro, a Marcha 
Solidária e Inclusiva 
“Livre de Ser Saudável". 
A iniciativa difundiu a prá-
tica de atividade física, a 
inclusão de pessoas com 
deficiência e a angariação 
de bens alimentares para 
distribuição às famílias 
mais carenciadas do con-
celho de Paredes. A cami-
nhada de 6 km começou 
no Pavilhão Multiusos de 
Paredes e percorreu as 
ruas da cidade de Pare-
des. O artista Couto ficou 
responsável por animar a 
caminhada no Multiusos 
e no Parque da Cidade. A 
Casa da Cultura recebeu 
a vertente solidária da 
iniciativa onde puderam 
ser deixados os bens 
alimentares. As Bandas 
Filarmónicas do Conce-
lho também participaram 
na atividade que tinha 
a sua meta, no Parque 
José Guilherme. Este foi 
o local escolhido pelo 
executivo municipal, para 
entregar subsídio anual 
às Bandas no valor de dez 
mil euros.

BREVES

jogos das camadas jovens do União 
de Paredes. Pedro Silva, de 45 anos, é 
o atual Presidente e Eurico Couto, de 
37 anos, é o atual treinador da equipa 
principal. Esta, conta neste momento 
com quatro jogadores internacio-
nais,  Erik Santana e Marcos Júnior 
são jogadores de nacionalidade bra-
sileira, Baba Zakari é natural do Gana 
e da Nigéria joga pelo União, Onyeka-
chi Silas. O clube conta também com 
cerca 300 atletas da formação no fu-
tebol, 50 atletas no basquetebol, 90 
atletas no hóquei em patins, 23 atle-
tas no futsal, 60 alunas na dança e 20 
atletas no karaté.

MAU TEMPO OBRIGA A 
ADIAMENTO DA 
INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO
No âmbito do 98º aniversário do 
União Sport Clube de Paredes, assi-
nalado na terça-feira, dia 13, reali-
zou-se a cerimónia simbólica do Has-
tear das Bandeiras, no Estádio Muni-
cipal das Laranjeiras.
A inauguração do Estádio Municipal 
das Laranjeiras estava prevista de-
correr nesse mesmo dia, mas devido 
às condições climatéricas adversas a 
festa foi adiada para dia 16 de dezem-
bro. A cerimónia, promovida pelo 
Município de Paredes, marcará tam-
bém a celebração do 98.º Aniversário 
do União Sport Clube de Paredes.
O "novo" Estádio Municipal das La-
ranjeiras contempla uma bancada 
coberta com 2 mil lugares (no futuro 
pode chegar aos 5 mil lugares senta-

dos com uma nova bancada), balneá-
rios, ginásio, salas de fisioterapia, sala 
de imprensa, um bar exterior e terá 
ainda um restaurante. Para perpe-
tuar a memória do antigo estádio fi-
cou a bancada de pedra. Recorde-se 
que o antigo estádio das Laranjeiras 
foi vendido em 2008 pela Câmara 
Municipal de Paredes por 8,5 mi-
lhões de euros para dar lugar a um 
centro comercial. A obra não avan-
çou por insolvência da empresa, em 
2017. O renascer do Estádio Munici-
pal das Laranjeiras iniciou, em 2019, 
com o processo de compra do Com-
plexo Desportivo das Laranjeiras, 
pelo atual executivo liderado por 
Alexandre Almeida, através de ex-
propriação, de aquisição do estádio, 
o pavilhão e terrenos adjacentes e 
deu início à empreitada de requalifi-
cação com o arranque das obras, em 
setembro de 2021, e do investimen-
to de cerca de dois milhões de euros 
que deu nova vida ao Estádio Munici-
pal das Laranjeiras, no centro da cida-
de de Paredes. O Presidente da Asso-
ciação de Futebol de Porto, José Ma-
nuel Neves, será homenageado pela 
autarquia e pelo clube paredense. A 
festa finaliza com bolo de aniversá-
rio, fogo de artifício e a atuação da 
banda UHF. A inauguração do “novo” 
e mítico Estádio Municipal das Laran-
jeiras marca o regresso do União 
Sport Clube de Paredes à "sua antiga 
casa". O equipamento desportivo es-
tá pronto a acolher jogos internacio-
nais e de seleções.
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NATAL

PUB

FREGUESIA
DE PAREDES
A Junta e a Assembleia de Freguesia de Paredes 

deseja a todos os Paredenses um

Bom Natal e um Feliz Ano Novo

RICARDO LEAL
texto

Quando se fala de Domingos Mo-
reira Teles, logo se associa ao Pre-
sépio de São Luís, que se localiza 
na freguesia de Beire, Paredes. 
Este ano abre novamente as por-
t a s ,  c e l e b ra n d o  3 6  a n o s  d e 
história.
A ideia surgiu quando o pai de Do-
mingos Teles, se apercebeu que as 
pessoas vinham ver à janela, o pre-
sépio que realizava. A abertura 
acontece a 17 de dezembro e só 
encerra a 31 de janeiro, com um 
horário das 8 da manhã às 22 ho-
ras. Um presépio com 120 metros 
quadrados, tem 600 ovelhas, 
1900 lâmpadas, 780 fitas, 340 pe-
ças de artesanato e com um perío-
do de montagem que chega a atin-
gir os 3 meses. O feedback é “mui-

to positivo, temos pessoas dos 
mais novinhos aos mais velhinhos 
a visitar o presépio”.
“Vêm autocarros de Espanha, visi-
tar o presépio”, Domingos Teles 
fala orgulhoso do seu trabalho 
que tem muitos visitantes, che-

gando a ter mais de 1000 pessoas, 
num domingo.  No presépio é pos-
sível encontrar acontecimentos e 
peças da terra como a capela de 
São Luís, a Igreja de Paredes e este 
ano pela primeira vez a Capela de 
Santo António de Beire.

Presépio de São Luís existe há  
36 anos e atrai milhares de visitantes
BEIRE. São quase dois meses com as portas abertas, onde o visitante tem 

acesso a um dos presépios mais emblemáticos da região. Domingos Teles 

falou ao Progresso de Paredes da edição deste ano.

Mesmo que a brutalidade da(s) guerra(s) nos faça(m) lem-
brar o lado mais sombrio dos homens e que, por causa disso, 
tenhamos de fazer mais “contas à vida”, este Natal vai ser 
especial. Porque um bom e caloroso ABRAÇO é suficiente 
para entender e celebrar a Festa do Nascimento de Jesus.
- O presente é sempre uma SURPRESA, mas quando “abra-
çamos os AMIGOS” celebramos a certeza da alegria e a gra-
ça da comunhão: Foi para isso que Jesus nasceu.
-O presente é um REBENTO que brota de raízes bem estru-
turadas e bem cuidadas, por isso, quando “abraçamos a FA-
MÍLIA”; celebramos a paixão e o amor verdadeiro: Foi para 
isso que Jesus nasceu.
- O presente é um CAMINHO que se constrói no “abraço da 
Catequese”, onde celebramos a fé de um só Deus revelado 
no Mistério da Santíssima Trindade: Foi para isso que Jesus 
nasceu.
- O presente é o SONHO Deus para a humanidade, por isso 
quando “abraçamos o Menino Jesus” celebramos o Natal 
verdadeiro, porque o Natal é, apenas e só, a festa do Seu 
nascimento. Não é a festa de mais um aniversário, mas é a 

Festa de um Deus que nasce mesmo e nas-
ce sempre no “presépio do nosso 

coração”.

É mesmo verdade: os nossos peque-
ninos abraços de cada dia, podem 
mostrar o GRANDE ABRAÇO de 

Deus à humanidade:
Por isso, queremos ABRA-

ÇAR O PRESENTE DE NA-
TA L :  ( q u e  é )  C R I S TO 
VIVO.

Um ABRAÇO e um 
Santo e Feliz Natal
Padre Rafael

Dois presentes  
de Natal: um menino 
e muitos abraços

Natal é símbolo de luz, por isso a 
inauguração das decorações lu-
minosas ocorreu logo no dia 1 de 
dezembro. 
Os mais pequenos são sempre o 
grande público desta quadra, e 
por isso este ano até ao dia de 
hoje quem escrever ao Pai Natal, 
receberá uma carta de resposta. 
Até dia 23 pode ver-se a passar o 
comboio de natal. Natal também 
não se celebra sem os tradicio-
nais presentes e como tal, de for-
ma a promover o comércio local 

como ponto de referência para 
as compras, haverá rifas e a pos-
sibilidade de se ganhar prémios, 
ao optar por comprar em Pare-
des, nos comerciantes tradicio-
nais. Ainda será feito um concur-
so de montras de natal, de 26 a 
29 de dezembro, para estimular 
a criatividade dos lojistas.  
O grande palco das iluminações 
da cidade, o Parque José Gui-
lherme está a  receber um mer-
cado de natal, até ao dia 24. 
A Biblioteca Municipal também 

terá atividades dedicadas a esta 
festividade. 
Na parte mais artística, o Pavi-
lhão Multiusos de Paredes irá 
receber nos dias 16, 17 e 18 o 
espetáculo de patinagem os 
Smurfs, os bilhetes estão à ven-
da no local e na Ticketline. 
Já no próximo ano, o programa 
inclui ainda V Encontro de Janei-
ras no parque José Guilherme e 
no dia 14 e o Concerto de Reis, 
na Casa da Cultura a cargo dos 
Paredes Big Band.IPC

Paredes entra no espírito do Natal com Magia
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PUB

FREGUESIA  
DE CETE

A Junta de Freguesia de Cete 
deseja a todos os Cetenses um

Bom Natal e um 
Próspero Ano Novo

INÊS PINTO CORREIA
texto

Aquele que é o maior orçamento da 
governação PS de Alexandre Al-
meida foi aprovado no passado dia 
2 de dezembro. O valor recorde de-
ve-se ao aumento das receitas e 
despesas, que resultam da transfe-
rência de competências para as au-
tarquias locais.E ainda, ao volume 
de obras previstas em 2023 no con-
celho. De salientar que estas obras 
contam em grande parte com fun-
dos comunitários do PRR e do Por-
tugal 2020. 
Para além dos investimentos pre-
vistos em todas as freguesias do 
concelho, o edil destaca a aposta 
em manter no mínimo a carga fiscal, 
uma vez que o IMI se irá manter em 
0,3%, a taxa mais baixa. E ainda, irá 
dar às pequenas e médias empre-
sas, com faturação abaixo dos 150 
mil euros por ano, a isenção da 
Derrama. 
Foram anunciadas várias medidas, 
apoios, investimentos, obras, mas 
mesmo depois de aprovada esta 
elevada quantia de orçamento, o 
executivo garante que ficará atento 
a novas oportunidades de captação 
de fundos europeus, como por 
exemplo o Portugal 2030. 

REALOJAMENTO DA 
COMUNIDADE CIGANA 
É A GRANDE APOSTA 
NA ÁREA SOCIAL
O município compromete-se a du-
plicar o valor reservado para o 

apoio às famílias, tendo em vista 
minimizar o impacto da guerra e da 
consequente inflação. 
Após anos no papel, será em 2023 
que arranca a obra que dará à co-
munidade cigana de Paredes aces-
so a habitação social, com o objeti-
vo de melhorar as suas condições 
de habitabilidade.  Para incentivar a 
natalidade, a autarquia irá oferecer 
50 euros por cada nascimento, ape-
sar de assumir que é um valor sim-
bólico, destacam que é uma forma 
de se mostrar a vontade de que Pa-
redes cresça a nível de população. 

Será ainda aplicada um corte no 
IMI, mediante o número de descen-
dentes do proprietário: menos 40€ 
para quem tem dois filhos e menos 
70€ para quem tem três ou mais 
filhos. 

TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS NA 
EDUCAÇÃO GERA POLÉMICA 
A NÍVEL NACIONAL 
E OTIMISMO EM PAREDES
“Com a transferência das compe-
tências para as Autarquias Locais 
em matéria de Educação, vamos ter 

a possibilidade de acompanhar com 
mais proximidade as necessidades 
nas nossas Escolas”, afirma o muni-
cípio.  Que garante ainda a aposta 
nos apoios sociais aos alunos e suas 
famílias, dando como exemplo as 
bolsas de estudo que têm vindo a 
ser distribuídas. 
Na educação, não esquecem ainda 
os investimentos e a manutenção 
nas infraestruturas educativas. 
Para o desporto fica a garantia de 
aposta nas mais variadas modalida-
des do concelho, assim como o in-
vestimento nos equipamentos já 

existentes e uma aposta em novas 
instalações. 
Já na juventude, será no próximo 
ano que Paredes ganha uma nova 
Casa da Juventude. 

EMPRESAS COM INCENTIVOS 
PARA SE FIXAREM EM PAREDES
De forma a manter a tendência des-
cendente da taxa de desemprego 
no concelho, será feita uma aposta 
na captação de investimento com 
benefícios fiscais para pequenas e 
médias empresas que se mudem 
para as zonas industriais de Pare-
des. Nesta área, para além da isen-
ção da Derrama acima mencionada, 
a equipa de Alexandre Almeida irá 
ver aumentada a Zona Industrial de 
Parada/ Baltar. 
No próximo ano Paredes ganha um 
novo Gatil e Canil, mantendo as 
campanhas de sensibilização para 
esterilização, não abandono e ado-
ção responsável. 
A nível de obras o Orçamento para 
2023 destaca as seguintes: 
Reabilitação da antiga cadeia co-
marcã, onde será a Casa da Juven-
tude de Paredes. 
Construção de Habitações Sociais. 
Construção do Auditório Munici-
pal e Centro de Congressos de Pa-
r e d e s ,  n a  a n t i g a  A d e g a 
Cooperativa. 
Requalificação do Mosteiro de Vi-
lela, para receber o Museu do 
Mobiliário. 
Requalificação do antigo liceu de 
Baltar que será o Centro Cultural e 
Museu sobre Daniel Faria. 

Maioria PS aprova orçamento que garante  
investimentos em todas as freguesias
INVESTIMENTO. Aprovado orçamento mais elevado deste executivo, num total de 98,2 milhões de euros, defendido pelo executivo 

como sendo um projecto sustentado e equilibrado, com o objetivo de “Fazer com verdade” e “dar vida a Paredes”. 
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Policlínica Vale de Sousa, Lda
ESPECIALIDADES MÉDICAS  /  ANÁLISES CLÍNICAS  /  ECG  /  ANATONIA PATOLÓGICA

MARCAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA

Rua 5 de Outubro, N.º 20 - 1.º Dto. - 4580-026 PAREDES
Telef.: 255 777 373  /  Tlm.: 961 455 783

email.: policlinicavsousa@gmail.com  /  facebook.com/Policlinicavaledosousa

Av. Apeadeiro, N.º 83  /  Nevogilde  /  LOUSADA  /  Telf.: 255 812 680

A Policlínica Vale de SousaPoliclínica Vale de Sousa deseja a todos os clientes e amigos festas felizes festas felizes

Rua Serpa Pinto, 129 Lj 20  |  4580-204  Paredes
Telfs.: 255 783 633  Fax.: 255 783 633  Telm.: 914 613 916

www.fmferraz.pt
geral@fmferraz.pt

MEDIAÇÃO SEGUROS, LDA

Desejamos a todos os  
clientes e amigos 

festas felizes

RICARDO LEAL
texto

O Centro Pastoral e Paroquial de S. 
Miguel de Gandra parecia pequeno 
para todos os que quiseram assistir à 
última Assembleia de Freguesia. Cer-
ca de um ano depois da sua reeleição 
para Presidente da Junta de Fregue-
sia de Gandra, José Mota renuncia ao 
cargo. Nesta assembleia, despediu-
-se da presidência e passou a pasta a 
Sílvia Sá Pinto. Sai “com tristeza, de-
solado e até com vontade de chorar”, 
mas vai manter-se sempre fiel à sua 
“honra, integridade e verdade”. 
José Mota, afirmou que “perdeu a 
confiança política” de Alexandre 
Almeida, admitindo ter “saído a 
meio de uma reunião de câmara”. 
Em causa estavam divergências so-
bre uma disputa de terreno em tri-
bunal entre Gandra e Recarei. O 
resultado da decisão de um recurso 
de uma providência cautelar, diz 
que Gandra é proprietária do terre-
no, mas Alexandre Almeida terá 
afirmado que “também era de Re-
carei”. “Não aceitei que Gandra, a 
minha terra, fosse prejudicada. 
Abandonei essa reunião e, por isso, 
perdi a confiança política do presi-
dente da câmara. Ele disse-me de 
caras, ‘se abandonar a reunião per-
de a minha confiança política’” fo-
ram as palavras de José Mota, no 
discurso de renúncia ao cargo. O 
próprio acredita que Alexandre Al-
meida teve um "dia infeliz”, porque 
pensa que ao fazer a reunião, o seu 
edil se terá colocado ao lado de uma 

freguesia em detrimento de outra. 
José Mota também estranhou que 
o Presidente da Câmara não o te-
nha contactado após a situação.
Ao longo do seu discurso, enalteceu 
os projetos que desenvolveu este 
ano em Gandra tais como: o investi-
mento na rede de água; o início do 
processo do futuro Parque da Cida-
de de Gandra, estando já em curso 
negociações para aquisição dos 
terrenos necessários; a requalifica-

ção da Praça do Calvário; a constru-
ção do mini campo sintético no 
Complexo Desportivo Cidade de 
Gandra; a pavimentação de diver-
sas ruas e construção de passeios, 
entre outras obras na rede viária; a 
promoção de uma agenda de lazer, 
desporto e cultura, com a realiza-
ção do Arraial das Coletividades, 
Gandra Sound Fest, Torneio Rui 
Barros, I Torneio de Andebol, Festi-
val da Sarrabulhada, Mostra de Ar-

tesanato, Concerto de Natal entre 
outros.
A situação da água em Gandra não 
teve qualquer impacto nesta deci-
são. José Mota fala em “um dos 
maiores patrimónios" da cidade e 
afirma que “A água não vai sair da-
qui, a água é nossa”. Lembrou tam-
bém que o resgate e criação dos 
serviços municipalizados “vai be-
neficiar a nossa terra” e que lem-
brou que o executivo sempre este-

José Mota renuncia ao cargo, mantendo-se fiel  
à sua “honra, integridade e verdade”
GANDRA. José Mota deixa de ser Presidente da Junta de Gandra e passa a pasta a Sílvia Sá Pinto. Alega que “perdeu a confiança políti-

ca” de Alexandre Almeida, por divergências sobre uma disputa de terreno em tribunal entre Gandra e Recarei.

EXCLUSIVO
“O PROGRESSO DE PAREDES”

Sílvia Sá Pinto terá recebido o dis-
curso que José Mota faria na As-
sembleia Municipal antes da ce-
rimónia, a questão é que esse dis-
curso não foi o apresentado.
O Progresso de Paredes teve aces-
so em exclusivo ao discurso e nele 
apenas constava que José Mota ti-
nha razões profundamente pes-
soais para apresentar a demissão.
Sílvia Sá Pinto afirmou ter sido 
“apanhada de surpresa”, quando o 
seu antecessor estava a fazer o dis-
curso pois não era a informação que 
tinha em sua posse. O discurso ini-
cial indicava: “Porém, colocaram-
-me perante cenários nos quais não 
sou capaz de me mover. Sempre lu-
tei por causas e princípios. Sei bem 
que, em muitos momentos da vida, 
somos desafiados a ultrapassar li-
mites. Há alturas em que o pode-
mos e devemos fazer. Outras vezes, 
ultrapassar certos limites colide 
com os nossos valores e essência.
Saio desolado por não poder continuar 
a exercer estas funções. Ser Presidente 
de Junta é algo que me apaixona, me 
inspira e me desafia constantemente. 
Disso muito bem sabe a minha família, 
que tantas vezes, neste ano que pas-
sou, foi trocada pela agenda da fregue-
sia de Gandra. Por essas razões profun-
damente pessoais, tenho que deixar 
este cargo e deixar de ser, de agora em 
diante, responsável pelas ações e deci-
sões da Junta de Freguesia de Gandra. 
Sou e serei sempre, responsável por 
aquilo que realizámos até hoje.” estas 
eram as palavras que estavam escritas 
no discurso, não falando de quebra de 
confiança política.
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ve do lado de Gandra neste assun-
to. José Mota aplaudiu a recente 
escritura do terreno para o parque 
da cidade, que será um dos grandes 
marcos desta legislatura. “Gandra é 
o meu partido” foram as palavras 
finais proferidas pelo antigo presi-
dente de junta.
No seu discurso agradeceu a toda a 
sua equipa, à oposição e aos funcio-
nários da Junta de Freguesia. 
No final, José Mota abandonou o pal-
co e sentou-se junto do restante pú-
blico. Não foi permitida a interven-
ção do público nem a tomada da pala-
vra da oposição, tendo em conta que 
não estava previsto na ordem do dia. 
O Partido Social Democrata de Gan-
dra enviou um comunicado onde nele 
consta que segundo o partido da 
oposição as verdadeiras razões para 
a saída José Mota são: perda do hos-
pital veterinário e do consequente 
curso de medicina veterinária, perda 
de um polo da CESPU e com isso a saí-
da de cerca de 800 alunos de Gandra, 
perda de terreno para a freguesia vi-
zinha de Recarei e a eventual perda 
da nossa água para os serviços. Muni-
cipalizados. Acusam ainda que a re-
núncia, não realizada por Renato Al-

meida e Sílvia Sá Pinto demonstram 
estar coniventes com o Presidente 
da Câmara e podem estar “a prejudi-
car a freguesia”.

SÍLVIA SÁ PINTO É A NOVA 
PRESIDENTE DA JUNTA 
DE FREGUESIA DE GANDRA
A sucessora de José Mota viu com 
tristeza a saída do seu antecessor, 
“não consigo estar contente”, pois 
“não era desta forma, de todo, que 
eu gostava de ser presidente da 
Junta de Freguesia de Gandra”. Era 
um dos sonhos ocupar o cargo, mas 

“O meu objetivo, e nunca o neguei a 
ninguém, era daqui por três anos, 
na impossibilidade de o senhor Mo-
ta se candidatar, ser eu a cabeça de 
lista pelo Partido Socialista.” 
Sente-se “legitimada” para ocupar o 
cargo pois “fui eleita por sufrágio, os 
primeiros três elementos do executivo 
são eleitos diretamente e eu era a se-
gunda da lista”. Em declarações à im-
prensa falou que acredita que a popula-
ção está do seu lado, e também a sua 
“equipa que se manteve toda, não hou-
ve ninguém que disse que não queria 
trabalhar comigo”. Com a renúncia de 

José Mota, houve mudanças nos car-
gos do executivo e da Assembleia. San-
dra Gaspar junta-se a Sílvia e a Arman-
do Leal no executivo. Nuno Rocha é o 
novo Presidente da Assembleia de 
Freguesia e Samuel Moreira, o Primei-
ro Secretário. Após quatro anos de 
oposição e um como tesoureira da Jun-
ta, Sílvia Sá Pinto revela que“Tenho o 
apoio do Alexandre Almeida ligou-me 
a dar força e coragem para assumir este 
desafio e uma equipa forte e coesa”. 
Afirma que o projeto político será o ini-
ciado pelo seu antecessor, mas que da-
rá o seu cunho pessoal. Afirmou que o 

saneamento básico, o parque urbano e 
a questão da água são os três projetos 
para os três anos que faltam para ter-
minar o mandato.  José Mota em decla-
rações aos jornalistas falou de como 
estão os projetos: “o saneamento está 
em andamento, o parque da cidade 
também. Quanto à questão da água, 
depende deles (o novo executivo) 
trabalhar”.
Na próxima sessão extraordinária 
da assembleia de freguesia, Sílvia 
Sá Pinto irá esclarecer todas as 
dúvidas e questões, de modo a 
clarificar os gandarenses.
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DESPORTO

LIGA 3

JORNADA 11

02/12
Varzim 1-0 USC PAREDES

03/12
S. João Ver 0-1 SC Braga B

FC Felgueiras 1932 3-0 Vitória SC B

CDC Montalegre 2-0 Fafe

Länk Vilaverdense 3-0 Canelas 2010

04/12
AD Sanjoanense 1-1 Anadia FC

PRÓXIMA JORNADA JORNADA 12

17/12

AD Sanjoanense vs FC Felgueiras 1932

Canelas 2010 vs Vitória SC B

Länk Vilaverdense vs USC Paredes

Varzim vs SC Braga B

CDC Montalegre vs Anadia FC

S. João Ver vs Fafe

CLASSIFICAÇÃO

   P J V E D

1 Länk Vilaverdense 23 11 6 5 0

2 FC Felgueiras 1932 22 11 6 4 1

3 Varzim  21 11 6 3 2

4 AD Sanjoanense 18 11 4 6 1

5 Anadia FC  15 11 4 3 4

6 Canelas 2010  15 11 4 3 4

7 SC Braga B  13 11 3 4 4

8 S. João Ver  13 11 2 7 2

9 Fafe  12 11 3 3 5

10 USC PAREDES 10 11 2 4 5

11 CDC Montalegre 9 11 2 3 6

12 Vitória SC B  4 11 1 1 9

CAMPEONATO DE PORTUGAL SÉRIE B

JORNADA 11

11/12
SC Salgueiros 5-4 Alpendorada

GD Resende 2-2 REBORDOSA AC

Gondomar SC 2-2 Valadares Gaia

Lusitânia de Lourosa 2-1 Camacha

Marítimo B 3-0 Leça FC

Guarda Desportiva 2-3 Machico

Beira-Mar 1-0 AD Castro Daire

PRÓXIMA JORNADA JORNADA 12

18/12
Alpendorada vs Gondomar SC

REBORDOSA AC VS SC Salgueiros

Valadares Gaia vs Lusitânia de Lourosa

Camacha vs Guarda Desportiva

Leça FC vs Beira-Mar

Machico vs Marítimo B

GD Resende vs AD Castro Daire

CLASSIFICAÇÃO
   P J V E D
1 REBORDOSA AC 25 11 8 1 2
2 SC Salgueiros  25 11 8 1 2
3 Gondomar SC  23 11 6 5 0
4 Marítimo B  18 11 5 3 3
5 Beira-Mar  17 11 4 5 2
6 Lusitânia de Lourosa 16 11 4 4 3
7 Leça FC  15 11 5 0 6
8 Camacha  14 11 4 2 5
9 Valadares Gaia 13 11 3 4 4
10 Alpendorada  12 11 3 3 5
11 Machico  11 11 3 2 6
12 GD Resende  9 11 2 3 6
13 AD Castro Daire 9 11 2 3 6
14 Guarda Desportiva 5 11 1 2 8

AF PORTO DIV. ELITE - PRO-NAC. SÉRIE 2

JORNADA 14

11/12
Freamunde 1-2 ALIADOS LORDELO

ALIANÇA DE GANDRA 2-0 FC Vilarinho

UDS Roriz 4-0 Lousada

Barrosas 0-1 Vila Caiz

AD Marco 09 0-0 Aparecida

Ermesinde 1936 0-0 UD Valonguense

Sousense 2-1 S. Lourenço Douro

Gondomar SC B 4-1 CD Sobrado

PRÓXIMA JORNADA JORNADA 13
18/12
FC Vilarinho vs UDS Roriz
Lousada vs Gondomar SC B
CD Sobrado vs Ermesinde 1936
ALIADOS LORDELO vs ALIANÇA DE GANDRA
Vila Caiz vs Freamunde
UD Valonguense vs Sousense
Aparecida vs Barrosas
21/12
S. Lourenço Douro vs AD Marco 09

CLASSIFICAÇÃO
   P J V E D

1 ALIADOS LORDELO 34 14 11 1 2
2 AD Marco 09  33 14 10 3 1
3 Gondomar SC B 31 14 9 4 1
4 Vila Caiz  28 14 8 4 2
5 Sousense  25 14 7 4 3
6 Freamunde  25 14 7 4 3

7 ALIANÇA DE GANDRA 23 14 7 2 5
8 FC Vilarinho  20 14 6 2 6
9 Lousada  16 14 5 1 8
10 Ermesinde 1936 13 14 2 7 5
11 Barrosas  13 14 3 4 7
12 S. Lourenço Douro 13 14 3 4 7
13 CD Sobrado  12 14 3 3 8
14 UDS Roriz  10 14 3 1 10
15 UD Valonguense 8 14 2 2 10
16 Aparecida  7 14 1 4 9

AF PORTO DIVISÃO HONRA SÉRIE 4

JORNADA 14

10/12

AJM Lamoso 0-0 FC Lagares

11/12

SC Rio de Moinhos 0-1	 SC	NUN´ÁLVARES

Lixa 5-0 CD Aves 1930

SC Campo 2-0 Penamaior

Citânia de Sanfins 5-3 FC Felgueiras 1932 B

PRÓXIMA JORNADA JORNADA 15

18/12

SC Rio de Moinhos vs Lixa

SC Nun´Álvares vs Penamaior

FC Lagares vs SC Campo

FC Felgueiras 1932 B vs AJM Lamoso

CD Aves 1930 vs Citânia de Sanfins

CLASSIFICAÇÃO

   P J V E D

1 Lixa  40 14 13 1 0

2 CD Aves 1930  28 14 9 1 4

3 Citânia de Sanfins 27 14 8 3 3

4 AJM Lamoso  20 14 5 5 4

5 SC Nun´Álvares 18 14 4 6 4

6 FC Lagares  16 14 4 4 6

7 Penamaior  15 14 4 3 7

8 SC Rio de Moinhos 12 14 3 3 8

9 SC Campo  12 14 2 6 6

10 FC Felgueiras 1932 B 6 14 2 0 12

TAÇA AF PORTO 1ª DIVISÃO  SÉRIE 1

JORNADA 12
10/12
Ramaldense 1-1	 FC	PARADA
11/12
USC Baltar 3-0 CD Torrão
S. Félix Marinha 0-0 Melres DC
Leixões B 3-2 Perafita
GD Águas Santas 0-4	 CÊTE
Vandoma ADI Pasteleira
Gulpilhares FC 0-3 Os Lusitanos
CD Portugal 1-2	 ISC	SOBREIRENSE

PRÓXIMA JORNADA JORNADA 13

18/12
Perafita VS USC BALTAR

CD Torrão vs S. Félix Marinha

ISC SOBREIRENSE VS Melres DC

FC PARADA VS Leixões B

CÊTE VS Ramaldense

Pasteleira vs Gulpilhares FC

Os Lusitanos vs GD Águas Santas

CD Portugal VS VANDOMA

CLASSIFICAÇÃO
   P J V E D
1 Pasteleira  25 10 8 1 1
2 S. Félix Marinha 23 12 7 2 3
3 FC PARADA  23 12 6 5 1
4 Gulpilhares FC 22 12 7 1 4
5 CÊTE  21 12 7 0 5
6 USC BALTAR  21 12 6 3 3
7 Leixões B  20 11 6 2 3
8 CD Portugal  18 12 6 0 6
9 GD Águas Santas 17 12 5 2 5
10 Os Lusitanos  14 12 4 2 6
11 VANDOMA  13 10 4 1 5
12 Melres DC  13 12 3 4 5
13 Perafita  10 11 3 1 7
14 Ramaldense  9 12 2 3 7
15 ISC SOBREIRENSE 8 12 2 2 8
16 CD Torrão  7 12 2 1 9

TAÇA AF PORTO 1ª DIVISÃO  SÉRIE 2

JORNADA 12
10/12
Águias de Figueiras 1-2 GDC Ferreira
11/12
Lomba SC Amarante 2-2 ARD Macieira
FC Vila Boa Quires 2-2 CCD SOBROSA
AD Lustosa 1-3 FC Nespereira
FC Termas São Vicente 2-1 S. Vicente Irivo
ADR Aveleda 1-0 FC Boelhe
FC Vila Boa do Bispo 2-1 UCR Boim
23/12
UD Torrados ADI Livração

PRÓXIMA JORNADA JORNADA 13

01/01
ARD Macieira vs Águias de Figueiras

GDC Ferreira vs FC Vila Boa Quires

FC Boelhe VS CCD SOBROSA

FC Nespereira vs Lomba SC Amarante

Livração vs AD Lustosa

UCR Boim vs FC Termas São Vicente

S. Vicente Irivo vs UD Torrados

ADR Aveleda vs FC Vila Boa do Bispo

CLASSIFICAÇÃO
   P J V E D
1 FC Termas São Vicente 32 12 10 2 0
2 UD Torrados  22 11 6 4 1
3 Lomba SC Amarante 21 12 6 3 3
4 ADR Aveleda  20 12 5 5 2
5 S. Vicente Irivo 18 12 5 3 4
6 FC Nespereira 17 12 4 5 3
7 AD Lustosa  16 12 5 1 6
8 FC Vila Boa Quires 15 12 3 6 3
9 GDC Ferreira  14 12 4 2 6
10 UCR Boim  14 12 3 5 4
11 FC Boelhe  12 12 2 6 4
12 CCD SOBROSA 12 12 3 3 6
13 FC Vila Boa do Bispo 11 12 2 5 5
14 Águias de Figueiras 11 12 3 2 7
15 Livração  10 11 1 7 3
16 ARD Macieira  9 12 2 3 7

AF PORTO 2ª DIVISÃO   SÉRIE 2

JORNADA 13
10/12
Codessos 1-2 Rio Ave B
ADC Frazão 1-1 FC CRISTELO
1º Maio Figueiró 3-0 FC São Romão
AD Refojos 1-3 Escola Futebol 115
AJM Lamoso B 1-1 Monte Córdova
11/12
Leões Seroa 2-1 Freamunde B
Raimonda 1-2 Mocidade Sangemil
ADR S. Pedro de Fins 1-4 CD Sobrado B
SC Vilar Pinheiro 2-1 Campo Lírio

CLASSIFICAÇÃO
   P J V E D
1 Leões Seroa  39 13 13 0 0
2 Rio Ave B  36 13 12 0 1
3 1º Maio Figueiró 31 13 10 1 2

4	 FC	CRISTELO	 	 23 13 7 2 4
5 Monte Córdova 23 13 7 2 4
6 Codessos  22 13 7 1 5
7 AD Refojos  20 13 6 2 5
8 ADC Frazão  20 13 6 2 5
9 CD Sobrado B  16 13 5 1 7
10 Freamunde B  16 13 4 4 5
11 Mocidade Sangemil 16 13 5 1 7
12 SC Vilar Pinheiro 14 13 4 2 7
13 Campo Lírio  14 13 4 2 7
14 AJM Lamoso B 13 13 4 1 8
15 Escola Futebol 115 12 13 4 0 9
16 Raimonda  11 13 2 5 6
17 FC São Romão  9 13 2 3 8
18 ADR S. Pedro de Fins 1 13 0 1 12

PRÓXIMA JORNADA JORNADA 14
15/12
Rio Ave B vs Leões Seroa
17/12
Freamunde B vs AD Refojos
CD Sobrado B vs Raimonda
Escola Futebol 115 vs AJM Lamoso B
Monte Córdova vs SC Vilar Pinheiro
Campo Lírio vs 1º Maio Figueiró
18/12
FC CRISTELO VS ADR S. Pedro de Fins
FC São Romão vs ADC Frazão
Mocidade Sangemil vs Codessos

FUTEBOL

O Aliados de Lordelo continua numa luta 
pelo primeiro lugar com o Marco 09. Esta 
semana quem leva a melhor são os lorde-
lenses com um ponto de avanço. A Divisão 
de Elite está marcada pela enorme compe-
titividade e isso nota-se na diferença de 
pontos entre as equipas. Aqui o Aliança 
Gandra está em 7º a 11 pontos do primei-
ro, A. Lordelo.  Na Liga 3 e apenas com um 
jogo desde a última edição, USC Paredes 
volta a perder e mantém os 10 pontos acu-
mulados. Joga no próximo dia 17 fora, e só 
vai estrear-se no recuperado Campo das 
Laranjeiras, em janeiro, após nova para-
gem na competição. 
Rebordosa AC empatou na última jornada 
com o Salgueiros e permitiu que a equipa 
de Paranhos se aproxime, agora no segun-
do lugar. Estas duas equipas têm os mes-
mos pontos, as mesmas vitórias, derrotas 
e empates. São os golos marcados que dão 
a liderança ao Rebordosa. IPC

A.Lordelo e 
Rebordosa AC  
em primeiro nas 
suas competições
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Bom Natal e um Próspero Ano NovoBom Natal e um Próspero Ano Novo

O mais recente livro “Os Zés 
Pereiras”, escrito por Napoleão 
Ribeiro e Tiago Soares, retrata a 
história dos vários grupos de 
bombos do nosso país, sendo que 
o Grupo da freguesia de Vilela faz 
orgulhosamente parte deste ma-
nuscrito, eternizando não só a sua 
história, como também o seu re-
pertório musical gravado. Salien-
te-se que o Grupo de Bombos Zés 
Pereiras Santo Estêvão de Vilela é 
um grupo centenário na fregue-
sia, cujas músicas se fazem ouvir 
nas mais variadas romarias ao 
longo de todo o território nacio-

nal. Posto isto, o Grupo de Bom-
bos recorreu às suas redes sociais 
para deixar um agradecimento a 
todos envolvidos neste projeto, a 

todos os membros integrantes do 
grupo e, ainda, aos que os seguem 
incansavelmente, cujo apoio é es-
sencial na sua história.

    VILELA

Grupo de Bombos Zés Pereiras  
Santo Estêvão de Vilela no livro 
“Os Zés Pereiras”

ANA GOMES
MACHADO

Após ter sido aprovada a candidatura 
ao projeto do Governo, o Agrupa-
mento de Escolas de Vilela irá rece-
ber um financiamento de 1 milhão de 
euros para que possa ser instalado o 
primeiro Centro Tecnológico Espe-
cializado em Informática, tornando-
-se, assim, o primeiro agrupamento 
do concelho a implementar este pro-

jeto. Este projeto, que irá ser instala-
do em 2023, tem como objetivo a 
modernização dos estabelecimentos 
de ensino e da formação profissional 
e, essencialmente, reequipar a in-
fraestrutura tecnológica que os esta-
belecimentos de ensino possuem, 
sendo uma mais-valia para o desen-
volvimento e melhoria da oferta de 

ensino profissional.   Neste sentido, o 
Diretor do Agrupamento de Escolas 
de Vilela, Albino Pereira, referiu que 
“a escola vai ser dotada de equipa-
mentos de alta tecnologia, nomeada-
mente, novas ferramentas de har-
dware e software, que vão permitir 
oferecer um ensino mais atualizado, 
sustentado e de melhor qualidade.”

No dia 3 de Dezembro, 4 Cami-
nhos do Clã 105 do Agrupamen-
to 1039 de Vilela, em conjunto 
com a Associação de Solidarie-
dade Coração na Rua, distribuí-
ram várias refeições e kits com 
bens de primeira necessidade 
aos mais carenciados e sem-
-abrigo no Largo do Redondelo, 
na Sé do Porto. Além disso, fo-
ram, de igual modo, entregues à 
referida Associação todos os 
bens recolhidos através do ape-
lo realizado. 
O Agrupamento de Escuteiros 
recorreu às suas redes sociais 
para agradecer a todos os que 
contribuíram para esta ativida-
de, seja através de donativos, 
como a toda a comunidade e, 
ainda, à Associação de Solida-
riedade Coração na Rua.
Nesta época de Natal, o Agrupa-
mento deixou uma mensagem a 
todos os que os seguem, reco-
nhecendo que sozinhos não era 

possível realizar este ato solidá-
rio tão nobre, salientando que 
voltaram às suas casas “com a 
felicidade de reconhecermos 
que, mesmo que por alguns mo-
mentos, o mundo de alguém fi-
cou um pouco melhor”.

De forma a celebrar a época  
natalícia e promover atividades 
divertidas, a Junta de Freguesia 
de Vilela vem promover, pela  
6ª edição consecutiva, o concur-
so “Ilumine o Natal!”.  Desta for-
ma, através das suas redes so-
ciais oficiais, lançou o desafio  
a todos os residentes na fregue-
sia de Vilela para decorarem  
a sua árvore de Natal e partici-
par no concurso. Para se habili-
tarem a ganhar é necessário  
que se decore a árvore de Natal 

da sua casa,  t ire uma foto e  
publique no evento do concur-
s o ,  m e n c i o n a d o  o  n o m e  d a  
rua em que habita e ainda a 
hashtag #VilelaNatal.  A foto 
publicada deverá reunir o maior 
número de gostos possíveis até 
ao dia 31 de Dezembro de 2022, 
sendo que o vencedor do públi-
co irá ganhar um cabaz e, por 
sua vez, o vencedor escolhido 
pelo Executivo da JFV irá ga-
nhar com um Bolo Rei e Vinho 
do Porto.

AEVilela recebe financiamento de  
1 milhão de euros para instalação de Centro 
Tecnológico Especializado em Informática

Agrupamento 1039 Vilela  
distribuem refeições  
e kits aos mais carenciados

Ilumine o Natal! – 6ª Edição
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FELIZ NATAL E UM
PRÓSPERO ANO DE 2021

FAUSTINO 
 SOUSA

Na manhã da passada Quinta-
-Feira, dia 8, a Junta de Freguesia 
de Baltar inaugurou a Casa Natal. 
A Casa Natal situa-se na Casa Fo-
ral, sendo que, é composta por 
um presépio alusivo à  Vila  de 
Baltar, no piso inferior, bem co-
mo, a Casa do Pai Natal no piso 
superior. .

O executivo da Junta de Fregue-
sia de Baltar esteve presente na 
inauguração  assim como, o Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Paredes, Dr. Alexandre Almeida, 
os Vereadores da Câmara Muni-
cipal de Paredes, Francisco Leal, 
Paulo Silva e Renato Almeida, o 
deputado e presidente da Junta 
de Freguesia de Beire, José Car-
los Barbosa, o comandante dos 
Bombeiros Voluntários de Baltar, 
José Freitas, o presidente dos 
Bombeiros Voluntários de Baltar, 
José Alberto Sousa, bem como, o 

presidente da Assembleia de 
Freguesia e do União Sport Clube 
de Paredes, Pedro Sousa.
A Casa Natal está aberta a toda 
a comunidade de segunda a do-
mingo no horário das 10h30 às 
17h00, entre os dias 8 de De-
zembro e 8 de Janeiro, com ex-
cepção para os dias 24 e 25 de 
dezembro e dia 1 de Janeiro. A 
classe política esteve em peso 
para a inauguração de um even-
to, que teve a sua primeira edi-
ção no ano anterior. Este ano o 
investimento foi muito avulta-

do para a construção de um pre-
sépio que veio no seguimento 

de outros presépios com tradi-
ção popular na Vila.

    BALTAR

Inauguração Casa Natal 2022

No passado dia 7 de Dezembro reali-
zou-se o primeiro jantar dos ex- alu-
nos do Colégio Casa Mãe  que juntou 
várias gerações de alunos, que tive-

ram  a oportunidade de partilhar os  
percursos  de vida sentidos e parti-
lhados na história do Colégio Casa 
Mãe. Foi um regresso no tempo, onde 

se contaram histórias e se mataram 
saudades. Foi um momento de parti-
cular emoção para a Diretora do Co-
légio Casa Mãe, Lídia Coelho,  pois 

I Jantar ALUMNI-Colégio Casa Mãe teve mais uma prova de como a sua 
instituição criada em 1988, mudou e 
influenciou a vida de muitas gera-
ções, que sempre que podem regres-
sam à sua escola, que foi e é um espa-
ço muito importante das suas vidas. 

Muitos ex-alunos que estiveram pre-
sentes, têm os seus próprios filhos no 
Colégio Casa-Mãe, o que é uma pro-
va de reconhecimento da qualidade 
do projeto educativo que nasceu há 
34 anos em Baltar. 

Augusto Ferreira é um baltarense que de for-
ma genuína e desinteressada, constrói o pre-
sépio que é conhecido há muitos ano na Vila. 
Quiseram retirar o presépio do seu lugar or-
ginal, mas o augusto não se deixou iludir com 
as promessas do momento e decidiu manter 
o seu presépio no local em que nasceu, no-
meadamente em Ramos, Baltar. Na inaugu-
ração não esteve nenhum político, mas tal 
facto não tira brilho a um projeto que nasceu 
com as suas próprias mãos e que é fruto de 
um amor genuíno e desinteressado que tem 
pela Vila de Baltar. Nos últimos 7 anos cons-
truiu o único presépio ao ar livre que se faz em 
Baltar e que é motivo de atração para muitos 
baltarenses. O presépio tem mais de 110 fi-
guras e personifica o orgulho que o baltaren-
se tem pela sua terra, pois os principais monu-
mentos da Vila foram pacientemente cons-
truídos. Os Bombeiros Voluntários de Baltar, 
bem como a Ribeira de Baltar, o extinto core-
to, a Igreja Matriz e outros monumentos fa-
zem parte do presépio. A Igreja demorou 70 
horas a construir , o quartel demorou 100 
horas e o coreto, 80 horas. Augusto Ferreira 
tem orgulho na sua obra e todos os anos mon-
ta pacientemente o presépio para sinalizar 
uma época de partilha e em simultâneo afir-
ma o seu gosto pela Vila de Baltar. O Augusto 
é um daqueles baltarenses que teimam em 
seguir o seu percurso de uma forma indepen-
dente, sempre a serviço da manutenção dos 
costumes e tradições da Vila de Baltar.

O Presépio do 
Augusto de Ramos
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FELIZ NATAL E BOM 2023

Porque o Natal é partilha, o execu-
tivo da Junta de Freguesia de Re-
bordosa congratula-se por poder 
voltar a compartilhar a alegria do 
espírito natalício com todos os se-
niores da nossa freguesia .
Esta é uma das celebrações da 
Freguesia que pretende sobretu-
do promover o convívio e a união 
que se celebram nesta época.
Na tarde do passado dia 10 de De-
zembro não faltou animação para 
todos, Associação da Rebord’ar-

te; Associação de Teatro de Re-
bordosa Tru’peça; Tuna de Rebor-
dosa; Dap Produções com a atua-
ção musical de Diana Dias e 
participação do Moto Clube de 
Rebordosa com desfile de Pais 
Natal que fez rejubilar toda a pla-
teia, com momentos de dança, 
música, teatro e entregas de 15 
bolsas de estudo.
No final os presentes foram pre-
senteados com um lanche conví-
vio onde constavam as iguarias tí-

picas do natal. No final do espec-
táculo, a Presidente da Junta de 
Freguesia, Dra. Salomé Santos 
assim como o Presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes Dr 
Alexandre Almeida e Elias Barros 
manifestaram a toda a população 
os seus votos de Boas Festas, e 
realçaram a importância deste 
gesto e o momento de partilha da 
autarquia para com os rebordo-
senses, em especial para com os 
seniores.

Festa de Natal Sénior na 
Junta de Freguesia de Rebordosa

PUB

A quadra Natalícia em Rebordo-
sa é sinónimo de tempo de con-
vívio em família e entre amigos. 
O associativismo da cidade de 
Rebordosa, nos últimos dias, 
tem estado a confraternizar com 
os seus associados e amigos nas 
tradicionais ceias e almoços de 
Natal. Promov Rebordosa An-
debol, Grupo Desportivo da 
Portela, Moto Clube de Rebor-
dosa, Associação Para o Desen-
volvimento de Rebordosa, Clu-

be de Caçadores de Rebordosa 
etc... A Associação Para o De-
senvolvimento de Rebordosa, 
ofereceu aos utentes um almoço 
de Natal. Foi ocasião para os 
mais idosos encontrarem-se 
com os amigos e familiares, para 
reviverem os tempos e trocarem 
histórias acerca das traquinices 
dos netos.  Para aconchegar os 
corações os doces tradicionais 
fizeram o fecho do repasto 
natalício
Em alguns casos com a presença 
do Pai Natal que faz as delícias 
de miúdos e graúdos.
Tem sido um bom hábito, e de-
vem incentivar a que o mesmo 
permaneça e se intensifique, as 

associações promoverem as 
Ceias de Natal.
Momentos que marcam a vida 
da comunidade porquanto o Na-
tal é o tempo certo de união e vi-
vência comunitária para além do 
encontro familiar, já usual desde 
os tempos imemoriais.
Nestes Almoços e jantares de 
confraternização contaram com 
a presença dos autarcas de Fre-
guesia e da Câmara. Na ocasião 
todos formularam votos de Boas 
Festas. A cidade está iluminada 
no espírito natalício. No comér-
cio local, as propostas são tenta-
doras, o comércio local está de 
portas abertas com horários 
mais alargados.

    REBORDOSA

O Espírito de Natal já chegou  
a Rebordosa para um programa  
recheado de tradição

PAULO
PINHEIRO
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios 

orientadores da informação livre, rigorosa 

e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representati-

vos do concelho de Paredes em áreas tão 

diversas como a política, a economia, a em-

presarial, a religiosa, a desportiva, a social e 

do seu património cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos 

os cidadãos, independentemente da cor, 

raça, género, convicções, religião, naciona-

lidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, asse-

gurando a dignidade das pessoas e das ins-

tituições e a sua privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Este país não é para crianças (II)

F
alamos anteriormente das graves 

circunstâncias vividas pelas 

crianças no nosso País. Voltemos 

aos números. Segundo o relatório sobre 

Pobreza e Exclusão Social em Portugal 

em 2021, 18% das crianças e jovens, dos 

0 aos 18 anos, viviam em risco de pobre-

za e exclusão social. Temos motivos para 

temer que em 2022, com a crise econó-

mica inflacionista, esse valor possa ser 

muito superior. São crianças pobres por-

que as famílias são pobres. 

Mas tal como prometemos, falemos da 

Escola. Da sua importância, da sua (ir)

relevância na educação. Não esqueça-

mos que neste Pais, bebés e crianças pe-

quenas passam um tempo médio por dia 

de 10 horas nas creches e nas escolas. 

Uma enormidade! Será por simples pra-

zer ou conforto dos seus pais? Não. Os 

pais, muitas vezes o casal, têm horários 

de trabalho que se estendem por 40, 41, 

42 horas semanais, com longos tempos 

de deslocação casa-emprego-casa, com 

muitos, muitíssimos, obrigados a traba-

lhar à noite, por turnos, ou aos fins de 

semana. Que tempo fica para os seus fi-

lhos? Na creche, na escola, na ama, estão 

as respostas precárias que os pais não 

conseguem dar. 

Falemos da realidade do Desporto Esco-

lar. Partamos da generalidade para a es-

pecificidade. O Barómetro Especial (se-

tembro de 2022) Sobre a Atividade Físi-

ca e o Desporto na EU coloca-nos mais 

uma vez numa posição da cauda da Euro-

pa. 73% dos portugueses nunca pratica-

ram qualquer atividade desportiva, limi-

tando-se a ser “treinadores de bancada”. 

O Pais satisfaz-se em “comprar” atletas 

estrangeiros de grande nomeada, que 

ganham algumas medalhas em competi-

ções, fazendo esquecer a penúria do 

nosso desenvolvimento desportivo. 

Também no Desporto Escolar, onde es-

tão refletidas capacidades intelectuais, 

motoras e relacionais a desenvolver, não 

estão concretizadas condições do seu 

desenvolvimento no País. O que se faz? 

Onde estamos? 

Só 20% dos alunos matriculados nos es-

tabelecimentos de ensino, públicos e 

privados, do Continente encontram-se 

inscritos no Desporto Escolar. E fale-se 

nos inscritos e não dos praticantes efec-

tivos. É extraordinária a ausência de edu-

cação física nas escolas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico (antigas escolas primá-

rias) e no pré -escolar. O Estado mais 

uma vez se demite das suas responsabili-

dades na garantia do acesso ao desporto, 

talvez por mentalidade curta, por con-

cepção errada ou por desleixo. Há uma 

subvalorização da atividade motora, em 

desfavor por exemplo da aquisição das 

técnicas do TIC (tecnologias de informa-

ção e comunicação), numa lógica contrá-

ria aos conhecimentos das chamadas 

neurociências. E que no dizem estas? 

Que o movimento provoca desde tenra 

idade o aumento extraordinário das co-

nexões entre os neurónios cerebrais, 

aumentando assim todas (mas todas!) as 

capacidades mentais. 

Há uma cegueira dos responsáveis ofi-

ciais nos indicadores de saúde das nos-

sas crianças, como na obesidade infantil 

ou no seu desenvolvimento psico-emo-

cional. A educação para a saúde não po-

de ser mero slogan. 

A Escola, nomeadamente a Escola Públi-

ca, deveria ser um espaço de democrati-

zação, de combate de assimetrias de 

classe, de promotor e regulador alterna-

tivo da atividade comercial de ginásios e 

academias, de um negócio como o des-

porto de alta competição, de uma forma-

ção desportiva selectiva de atletas mui-

to dispendiosa, de um desporto popular 

rarefeito.   

Têm as escolas do 1.ª Ciclo as denomina-

das AEC’S (Atividades de Enriquecimen-

to Curricular) que pelo seu carácter pe-

dagógico desarticulado deveriam ser 

substituídas por atividades sistematiza-

das de ocupação de tempos livres, devi-

damente avaliadas. 

Restringir à competência do próprio in-

divíduo ou da sua família a gestão dos 

direitos é liberalismo irresponsável 

(mesmo com fatiota social democrata).

A 
FIFA continua a “jogar feio” e a come-

ter sucessivas “grandes penalidades” 

sobre os trabalhadores migrantes que 

sofreram às mãos das autoridades do Qatar. 

Com o Mundial a terminar, o silêncio de Gianni 

Infantino, presidente da FIFA, continua a colo-

car os direitos humanos “fora de jogo”, tal como 

as devidas compensações aos trabalhadores 

migrantes.

“A menos que quebre o seu silêncio sobre a 

questão da compensação, Gianni Infantino pa-

rece decidido a recusar uma oportunidade de 

ouro para deixar um legado do Campeonato do 

Mundo que respeite e honre os trabalhadores 

que o tornaram possível. Foram-lhe apresenta-

das inúmeras provas sobre as consequências 

dos últimos doze anos para os trabalhadores 

migrantes, e uma proposta concreta para aju-

dar as vítimas e as suas famílias a reconstruir as 

suas vidas, pelo que a mensagem de Zurique e 

Doha não pode ser simplesmente focada no 

futebol”, disse Steve Cockburn, responsável de 

Justiça Económica e Social da Amnistia Inter-

nacional. “A FIFA não pode usar o espetáculo 

do Campeonato do Mundo para se esquivar 

das suas responsabilidades. Tem o dever claro 

para com as centenas de milhares de trabalha-

dores que sofreram enquanto construíam os 

estádios e as infraestruturas necessárias para 

o torneio. Um compromisso público para com 

um fundo de compensação representaria um 

grande passo em frente” - Steve Cockburn.

“A FIFA não pode usar o espetáculo do Cam-

peonato do Mundo para se esquivar das suas 

responsabilidades. Tem o dever claro para com 

as centenas de milhares de trabalhadores que 

sofreram enquanto construíam os estádios e 

as infraestruturas necessárias para o torneio. 

Um compromisso público para com um fundo 

de compensação representaria um grande 

passo em frente. O tempo escasseia, mas ainda 

não é demasiado tarde para que a FIFA faça o 

que está certo”.

Em maio de 2022, a Amnistia e uma coligação 

de organizações lançaram uma campanha ape-

lando ao Qatar e à FIFA para estabelecerem 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

Mundial da treta

D
epois de um longo período de se-

ca prolongada, Portugal bateu 

agora recordes de pluviosidade, 

de abastecimento das barragens e das ba-

cias hidrográficas e do tempo continuado 

de níveis de precipitação muito elevados. 

É um mar de preocupações para as zonas 

ribeirinhas de todo o país, para o Ribatejo, 

para o alto Alentejo e para a região da 

grande Lisboa. O país transbordou e ficou 

inundado!

Para quem tem longa memória, provavel-

mente poderá lembrar-se dos avisos do 

Arqt.º Ribeiro Teles sobre a importância de 

não se constituir em leitos de cheia… so-

bretudo nos arredores de Lisboa! Não é só 

útil pensar que uma das estratégias de re-

solução dos problemas de cheias nas cida-

des poderá passar por não haver constru-

ção em zonas de risco, ou ainda que poderá 

ser equacionada a construção de túneis de 

drenagem em locais que se pretende man-

ter a utilização, ou equacionar a colocação 

de portas estanques obrigatórias em zo-

nas de mitigação, ou ainda restringir em 

locais sensíveis a utilização de caves para 

habitação, ou finalmente, obrigar a con-

tratualização de seguros para as ativida-

des de comércio instaladas em locais de 

expansão dos Rios. E, depois de todas as 

estratégias goradas, vemos a Autoridade 

de Proteção Civil a assumir a condução da 

resposta à Emergência, e ainda que o Exér-

cito seja obrigado a intervir ativamente na 

primeira linha de atuação para auxiliar a 

prevenir e a mitigar catástrofes como 

estas.

Apesar de tudo, o problema das cheias es-

tá intimamente ligado às assimetrias no 

país embora seja  justo salientar evoluções 

conseguidas nas últimas décadas em algu-

mas áreas ambientais, nomeadamente no 

domínio dos serviços essenciais como os 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Vamos na Enxurrada!
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A contaconcept deseja a todos os clientes e amigos
Um Santo e Feliz Natal

um programa abrangente de reparação para as 

centenas de milhares de trabalhadores que 

enfrentam abusos, tais como taxas de recruta-

mento ilegais, salários não pagos, ferimentos e, 

nos piores casos, a morte. Até à data, Gianni 

Infantino não deu qualquer resposta a uma 

carta conjunta enviada pela coligação sobre o 

lançamento da campanha, enquanto evitava a 

questão da indemnização em público.

A proposta de reparação ganhou um apoio ge-

neralizado, de mais de uma dúzia de federa-

ções de futebol, incluindo as de Inglaterra, 

Alemanha, França, Holanda e EUA. Embora a 

liderança da FIFA tenha reconhecido a impor-

tância da compensação, o organismo futebo-

lístico e o seu presidente ainda não assumiram 

qualquer compromisso público. Uma sonda-

gem global realizada pela Amnistia em 15 paí-

ses revelou que 84% dos prováveis espectado-

res do Mundial  também são a favor da 

proposta.

É urgente que a FIFA e o Qatar se comprome-

tam publicamente a estabelecer um programa 

de reparação de todos os abusos relacionados 

com a preparação e entrega do Campeonato 

do Mundo e para o financiamento de progra-

mas destinados a evitar novos abusos. A FIFA e 

o Qatar devem trabalhar em conjunto com ou-

tros; incluindo trabalhadores, sociedade civil, 

sindicatos e a Organização Internacional do 

Trabalho para definir os pormenores e a execu-

ção do programa. Mas as últimas noticias de 

que a corrupção chega via Qatar ao Parlamen-

to Europeu são preocupantes!

Mundial da treta

Vamos na Enxurrada! sistemas de abastecimento de água, trata-

mento de águas residuais  e o tratamento 

de resíduos, progressos que têm tido a sua 

disseminação por todo o território 

nacional.

Já relativamente às inundações (tal como 

nos incêndios de verão) as culpas têm 

morrido solteiras ou nas alterações climá-

ticas como se de uma panaceia se tratasse 

até porque isso é culpa de todos e de nin-

guém ao mesmo tempo! Ora, a ciência não 

diz nada disso! As alterações climáticas 

são intensamente estudadas por um con-

junto de cientistas internacionais da área 

do clima. Destaca-se que nos estudos do 

conceituado Painel Intergovernamental 

para as Alterações Climáticas (IPCC) não 

se refere que há cada vez mais cheias! 

Nem que as que estão a acontecer são 

atribuíveis à emissão de CO2!! Pelo me-

nos, no seu último relatório do IPCC, no 

capítulo dedicado a eventos climáticos 

extremos (“Weather and Climate Extre-

me Events in a Changing Climate”) o IPCC 

não deixa dúvidas e afirma que não é pos-

sível atribuir à influência humana um au-

mento da frequência e da intensidade de 

cheias pois não há dados para isso.

Às vezes é muito incomodativo porque  

a  c iência  tem resposta para tudo! 

Mas aqui, não podemos dizer isso, ou pelo 

menos apontar à ciência do costume as 

alterações na frequência e intensidade 

das cheias não são passíveis de, de forma 

concreta, de serem atribuíveis às altera-

ções climáticas, mesmo que o aumento da 

chuva possa ser, dado que a chuva é ape-

nas um de múltiplos factores que influen-

ciam as cheias. Pelo contrário, o que a 

ciência prevê para a nossa zona do planeta 

nesse âmbito é uma diminuição da fre-

quência e da intensidade de cheias. 

Ou seja, as alterações climáticas até po-

dem servir de desculpa para as manifesta-

ções de jovens, para atirarem comida a 

quadros e obras de arte, mas não são ex-

plicação plausível para os Presidentes de 

Câmara, ainda por cima com responsabili-

dades de planeamento, justificar porque é 

que, volta e meia, as cidades podem pare-

cer parques aquáticos com carros atola-

dos ou a nadar.

Agora vamos começar a ouvir falar em mi-

lhões de euros em estragos, em ajuda fi-

nanceira da União Europeia, em estado de 

calamidade, mas para quando o planea-

mento, a organização e a execução de 

obras que interessam a todos!!? 

A 
19 de junho de 2021, a Ju-

ventude Socialista de Pa-

redes aprovou em Comis-

são Política Concelhia o seu Mani-

festo Autárquico. 

Documento concebido e pensado 

pela estrutura dos jovens socia-

listas que, após longas reflexões e 

permanentes discussões, apre-

sentava um conjunto de propos-

tas destinadas a impactar a vida 

dos cidadãos paredenses, com 

e s p e c i a l  e n f o q u e  n o s  m a i s 

jovens.

O referido manifesto foi apresen-

tado ao público no dia 23 de agos-

to, na freguesia de Vilela com a 

presença do Presidente da Câmara 

Municipal e recandidato ao cargo, 

Alexandre Almeida.

Sempre que se elabora um projeto 

como este permanece, durante to-

do o processo de elaboração do 

mesmo, a dúvida sobre a possibili-

dade de concretização destas pro-

postas. Afinal, o plano da realidade 

trai quase sempre o plano das 

ideias e o tempo que temos vivido 

tem sido fértil  em realidades 

surpreendentes.

Todavia, quando a força das ideias 

e a vontade dos protagonistas se 

conjugam rapidamente se concre-

tizam essas ideias no plano da 

realidade.

Em bom rigor,  é isso que tem 

acontecido!

Logo no dia 29 de Novembro de 

2021, poucas semanas após o ato 

eleitoral uma das medidas que 

consta do Manifesto foi concreti-

zada. A Câmara Municipal de Pa-

redes cumpriu a promessa pre-

sente no programa eleitoral do 

Partido Socialista e ofereceu aos 

alunos paredenses, dos vários ní-

veis do ensino obrigatório, os li-

vros do plano nacional de leitura.

Uma medida que se perspetiva 

que continue a ser praticada no 

futuro e que contribuirá para 

uma maior folga nos orçamentos 

familiares, particularmente im-

portante em tempos de inflação 

como os que vivemos e que, aci-

ma de tudo, significa uma contri-

buição por parte dos poderes lo-

cais para tornar a escola pública 

um local mais justo e inclusivo.

Mas não fiquemos por aqui, mais 

recentemente, foi concretizada 

uma nova proposta da Juventude 

Socialista.

No passado dia 13 de Dezembro, 

a  Câmara Municipal, através de 

uma proposta da Juventude So-

cialista na Assembleia Municipal, 

assinou um protocolo de acordo 

com os agrupamentos locais de 

escuteiros para o pagamento do 

valor de despesas anuais de ins-

crição dos Agrupamentos dos 

Escuteiros. Uma verba que nova-

mente deixa de ser exigida às fa-

mílias. Reconhecendo a Câmara 

Municipal, à semelhança do que 

faz com o desporto de formação, 

o papel formador dos escuteiros, 

através do valor da cidadania e do 

respeito pela natureza.

Assim, resulta inequívoco o papel 

e a voz que os jovens paredenses 

podem ter na condução dos nos-

sos destinos enquanto comuni-

dade. A garantia de que serão 

ouvidos e de que as suas necessi-

dades e das suas famílias são alvo 

de ponderada reflexão e de uma 

consequente ação através de po-

líticas concretas que se destinam 

a tornar o município num espaço 

onde os jovens são parte inte-

grante das preocupações. 

Como nunca poderia deixar de ser 

num município tão jovem como 

Paredes.

Por
PEDRO
SILVA E SOUSA

pedrosilsousa@gmail.com

Os Jovens e  
os Poderes Públicos
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CULTURA

PUB

O Natal
chegou à 
A LORD
Nos meses de dezembro e 
janeiro, é possível visitar o 
presépio que se encontra 
patente na entrada da Coo-
perativa A LORD. O horário 
de visita é no período da ma-
nhã entre as nove e o meio 
dia e meia, já no período da 
tarde entre a um e meia e as 
dezassete horas. No passa-
do dia 15 de dezembro, foi 
vez de o Auditório da Funda-
ção A LORD receber a “Audi-
ção de Natal” com os alunos 
da Escola de Música da Fun-
dação A LORD. De 19 a 30 
de dezembro, no período da 
tarde vão decorrer ativida-
des gratuitas para ocupar o 
tempo das férias de Natal. A 
iniciativa abriu a 15 crianças 
entre os 6 e os 12 anos.

A LORD  
celebrou duplo 
aniversário
A Comemoração do XXVI Aniver-
sário da Fundação e XXII Aniversá-
rio da Biblioteca da Fundação A 
LORD, decorreu no passado dia 10 
de dezembro. A cerimónioa foi 
acompanhada por 220 pessoas, 
com apoio da Cooperativa de Elec-
trificação A LORD e Ferreira & Oli-
veira – Sociedade Imobiliária Lda.   
Na primeira parte do evento o pú-
blico presente assistiu ao Grupo 
Sénior da Fundação A LORD. De-
pois, foi dinamizado uma peça de 
teatro "A vida é um sonho…"pelo 
grupo de teatro O GATA. A encena-
ção esteve a cabo de Ângela Ma-
chado e também do assistente José 
Diogo Dias. O espetáculo decorreu 
no Auditório da Fundação A LORD.
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NECROLOGIA/PUBLICIDADE

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação 

que, neste Cartório Notarial, no dia 13 de dezembro 

de 2022, exarada de fls. 23 a fls. 24 verso do livro de 

notas para Escrituras Diversas nº 217-A, foi lavrada 

uma escritura de Justificação Notarial, na qual foram 

justificantes:

---- MARIA DE FÁTIMA MOREIRA RODRIGUES, CF 

181 497 409 e marido, ANTÓNIO MOREIRA, CF 

113 892 578, casados sob o regime da comunhão de 

adquiridos, ambos naturais da freguesia de Recarei, 

concelho de Paredes, onde residem na Travessa de 

Fervença, n.º 32, titulares dos cartões de cidadão da 

República Portuguesa com os números 08353808 9 

ZZ4 e 05854683 9 ZX8, válidos até 17/12/2028 e 

11/03/2030.

---- Mais certifico que nessa escritura, foi declarado o 

seguinte:  

Que a outorgante mulher é dona e legítima possuido-

ra, com exclusão de outrem, do Prédio urbano, com-

posto por uma casa de habitação com dois pisos, sito 

no Beco da Fervença, nº 29 (anterior lugar do Outei-

ro), na freguesia de Recarei, concelho de Paredes, 

com a área de coberta de noventa e três metros qua-

drados, a confrontar de norte com Deolinda Moreira 

Rodrigues, de sul e poente com Beco da Fervença e 

de nascente com Maria de Fátima Moreira Rodri-

gues, não descrito na Conservatória do Registo Pre-

dial de Paredes, mas inscrito na matriz sob o artigo 

199, com o valor patrimonial de €12.586,00, ao qual 

atribuem o valor de doze mil quinhentos e oitenta e 

seis euros.

---- Que não detém qualquer título que legitime o seu 

domínio sobre o prédio, pois que o mesmo foi adqui-

rido por ela, no ano de mil novecentos e oitenta e um, 

em dia e mês que não consegue precisar, à data ainda 

solteira, maior, por doação verbal de seus pais, José 

Rodrigues e Olímpia Moreira residentes que foram 

em Recarei, Paredes. 

----Que, desde essa data, e sem qualquer interrup-

ção, tem usado e fruído do referido prédio, dele reti-

rando todas as utilidades proporcionadas, nomeada-

mente, ocupando, cultivando e pagando os respeti-

vos impostos. Tudo isto à vista de todos, sem 

oposição de quem quer que seja e na convicção de 

que não lesava direitos de outrem.

---- Que esta posse exercida em nome próprio, pacífi-

ca, contínua, pública e de boa-fé, desde há mais de 

vinte anos, conduziu à aquisição do prédio por USU-

CAPIÃO, que expressamente invoca, justificando o 

seu direito de propriedade para efeito do seu ingres-

so no registo predial, já que, dado o modo de aquisi-

ção, não detêm qualquer documento formal extraju-

dicial que lhes permita fazer prova do seu direito de 

propriedade perfeita. 

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

FALECEU

ANTÓNIO JOAQUIM  
DOS SANTOS CARNEIRO
Faleceu no dia 10 de dezembro com 74 anos. 
Era natural de Frazão-Paços de Ferreira e resi-
dente na Rua do Cosme, n.º 7,Lordelo, Paredes. 

Era casado com Ana Rosa 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 involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia será 
celebrada, sábado, dia 17 de dezembro às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes. Agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

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

– Madalena / Lordelo e Paredes

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

FALECEU

ANTÓNIO  
MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 02 de dezembro com 93 anos. 
Era natural de Cete-Paredes e residente na Rua 

Alto do Monte, nº. 139, Cete, Paredes. Era viúvo de Maria Adília 
Almeida de Sousa.  

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

A FAMÍLIA
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

CETE/PAREDES

FALECEU

ARMINDA MOREIRA
Faleceu no dia 02 de dezembro com 84 anos.  

Era natural de Lordelo-Paredes e residente 

na Rua do Palito, nº. 70, Lordelo, Paredes. Era 

casada com Justino Moreira da Silva.  

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
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

DEOLINDO MOREIRA  
DA SILVA LEMOS MOURA

 Faleceu no dia 08 de dezembro com 68 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 
Rua de São Roque n.º 1, Lordelo, Paredes. Era 

casada com António de Sousa Moura.

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 involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia será 
celebrada, sexta-feira, dia 16 de dezembro às 19:30 horas na 
Capela de São 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
LORDELOPAREDES

FALECEU

ENG. JOSÉ FILIPE NUNES 
DE SOUSA AZEVEDO
Faleceu no dia 12 de dezembro com 82 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes e 
residente na Rua Prof. Vitorino Moreira, n.º 37, 

Gondalães Paredes. Era casado com Maria Amélia Barbosa Leal.

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 cari-
nho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do faleci-
mento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. Comunicam que as missas de 7º dia serão celebradas, 
sábado, dia 17 de dezembro às 19 horas na Igreja Matriz de 
Paredes  e segunda-feira, dia 19 de dezembro, às 19:30 horas 
na Igreja Paroquial de Gondalães, Paredes.   Agradecendo, tam-
bém 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
GONDALÃES/PAREDES

FALECEU

FRANCISCO EDUARDO 
PACHECO MOREIRA
Faleceu no dia 11 de dezembro com 51 anos. 
Era natural de Vila Cova de Carros-Paredes e 
residente na Rua da Ribeirinha, Vila Cova de 

Carros, Paredes. Era casado com Maria da Conceição 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 cari-
nho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do faleci-
mento 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, 
sábado, dia 17 de dezembro às 18:30 horas na Igreja Paroquial 
de Vila Cova de Carros, 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
VILA COVA DE CARROS/PAREDES 

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências
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NECROLOGIA

FALECEU

JOSÉ DA SILVA  
E SOUSA
Faleceu no dia 29 de novembro com 62 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 

Rua Pedrinhas de Sal, nº. 109, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria Rosa Ribeiro da Silva e Sousa.  

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

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

– Madalena / Lordelo e Paredes

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

ALZIRA  
LEAL COELHO
Faleceu no dia 06 de dezembro com 81 anos. 

Era natural e residente em Beire, Paredes.  

Era viúva de António Augusto Pereira de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 

pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 

e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 

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

lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 

falta involuntariamente cometida.

 A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

CONCEIÇÃO  
ALVES TEIXEIRA
Faleceu no dia 28 de novembro com 92 anos. 
Era natural de Ferreira-Paços de Ferreira e 

residente em Duas Igrejas, Paredes. Era viúva de Ilídio Martins 
Fernandes.

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

DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

JOSÉ FERREIRA 
GARCÊS SOARES
Faleceu no dia 09 de dezembro com 81 anos. 
Era natural de Gondalães-Paredes e residen-

te em Bitarães, Paredes. Era viúvo de Maria José de Sousa 
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, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada quinta-feira, dia 15 de dezembro, pelas 20:00 
horas na Igreja Paroquial de Bitarães, Paredes. Agradecendo 
também, desde já a todos os que participarem nesta eucaristia

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
BITARÃES/ PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências

FALECEU

LAURA DA  
ROCHA TEIXEIRA
Faleceu no dia 02 de dezembro com 84 anos. 
Era natural de Cristelo-Paredes e residente na 

Rua Luís Pereira Leite, nº. 39, Cristelo, Paredes. Era viúva de 
Manuel 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

– Madalena / Lordelo e Paredes

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

CRISTELO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ GONÇALVES  
DE SOUSA
Faleceu no dia 30 de novembro com 71 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente 

na Rua da Ribeira, nº. 831, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Isaura da Silva Alves de Sousa.  

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

A FAMÍLIA
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

LEONOR MARIA DE 
JESUS RELA LAMAS
Faleceu no dia 04 de dezembro 
com 84 anos. Era natural de 
Vitoria-Porto e residente na Rua 

da Beleza, nº. 401, Lordelo, Paredes.  Era viúva de 
António da Silva Lamas.  

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

MANUEL MÁRIO 
DA SILVA FERREIRA
Faleceu no dia 09 de dezembro 
com 67 anos. Era natural de Lor-
delo-Paredes e residente na Rua 
da Vila, n.º 522, Lordelo, Paredes. 

Era casado com Arminda Ferreira Vieira.

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 será celebrada, 
sexta-feira, dia 16 de dezembro às 19:30 horas na 
Capela de S. José de Lordelo, Paredes. Agradecen-
do, 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  
CÂNDIDA MOREIRA 
DA COSTA
Faleceu no dia 06 de dezembro 

com 85 anos. Era natural de Mouriz-Paredes e 
residente na Rua lavrador, nº. 243, Lordelo, Paredes.  
Era viúva de Joaquim Santos Marques.  

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

MARIA DO ROSÁRIO 
DOS SANTOS 
CARDOSO COELHO
Faleceu no dia 12 de dezembro 
com 90 anos.  Era natural de 

Fornelos-Cinfães e residente na Rua Elias Moreira 
Neto, n.º 1651, (Santa Casa da Misericórdia de 
Paredes), Paredes. Era viúva de Augusto Coelho 
Moreira Pacheco.

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 será celebrada, 
sábado, dia 17 de dezembro às 19 horas na Igreja 
Paroquial de Besteiros, 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

PAREDES
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FALECEU

ISABEL AURÉLIA 
MOREIRA GOMES
Faleceu no dia 19 de novembro com 73 anos. 

Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes e 

residente na Rua Monte da Póvoa, Paredes. Era solteira.  

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

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

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

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

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

PAREDES

FALECEU

AVELINO FERNANDO 
DA SILVA FREITAS
Faleceu no dia 23 de novembro com 48 anos. 

Era natural de Silvares-Guimarães e residente 

na Rua do Calvário, nº.21, Paredes. 

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 7.º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

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

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

PAREDES

FALECEU

MANUEL DIAS 
COELHO BARBOSA
Faleceu no dia 24 de novem-
bro com 63 anos. Era natural 
de Beire-Paredes e residente 

na Rua S. José, nº.644, Paredes. Era divorciado.

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

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

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

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
PAREDES

FALECEU

EMÍDIO RIBEIRO PIRES
Faleceu no dia 12 de dezembro com 76 anos. 
Era natural de Sebolido-Penafiel e residente 
na Rua José Bernardo Dias de Castro , n.º 46, 
Besteiros, Paredes. Era casado com Elvira 

Barbosa dos Santos.

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 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

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

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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

AURORA  
FERREIRA ALMEIDA
Faleceu no dia 10 de dezembro com 86 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes e 

residente no Lugar do Calvário, Paredes. Era solteira.  

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

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

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

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

PAREDES

FALECEU

LEOPOLDINA 
FERREIRA BARBOSA
Faleceu no dia 12 de dezembro 
com 86 anos. Era natural de Cete-
-Paredes e residente na Trav. do 

Barreiro, nº.28, Cete, Paredes.Era viúva de António 
da Silva Vieira de Melo.

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 
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 CRISTINA  
DE SOUSA MENDES
Faleceu no dia 07 de dezembro 
com 79 anos. Era natural de Urrô-
-Penafiel e residente na Praceta 

Padre Américo n.º 54, Paredes. Era viúva de José 
Arménio da Silva Ribeiro.

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

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

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

Magalhães, n.º 70, Paredes

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

RICARDO SÉRGIO 
DA ROCHA 
BARBOSA
Faleceu no dia 10 de dezembro 
com 46 anos. Era natural de 

Recarei-Paredes e residente na Rua Nossa Senhora 
da Conceição, n.º 110, Recarei, Paredes.Era casado 
com Liliana Isabel Rocha Santos.

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 
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

RECAREI/PAREDES

FALECEU

JOSÉ MARIA TEIXEIRA  
DA SILVA
Faleceu no dia 12 de dezembro com 61 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes e 

residente na Rua do Moinho n.º 82,   Paredes. Era solteiro .

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

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

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

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

PAREDES

FALECEU

JORGE MANUEL  
DA SILVA CEREJO
Faleceu no dia 13 de dezembro com 50 anos. 
Era natural de Cete-Paredes e residente na 

Rua do Outeiro , Cete, Paredes.Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 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
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