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“Se afirmei
que sou candidata, 

sou candidata
realmente”
Se dúvidas houvesse sobre a fi rmeza da candidatura 
de Raquel Moreira da Silva à presidência da câmara 
municipal de Paredes, elas dissiparam-se nesta entre-
vista.
A professora Raquel garante que a sua candidatura é 
para levar até ao fi m e é para vencer as eleições autár-
quicas em Paredes, no dia 1 de outubro. 
Raquel Moreira da Silva é militante do PSD há mais de 
20 anos, mas diz que foi “maltratada e escorraçada” 
do partido. E, neste contexto, sentiu-se ainda mais mo-
tivada para liderar uma candidatura independente.

  —  Pág. 3

António Pedro da Silva sucede a Manuel Cardoso na presidência do 
União Sport Clube de Paredes nos próximos dois anos.    —  Pág.  12 e 13

União de Paredes
tem novo presidenteEquipa de Polo Aquático do Paredes falhou a conquista do troféu de campeão nacional da época 

2016/2017. Perdeu o segundo jogo do play-off , frente ao Fluvial Portuense, por 9-8, entregando o 
título aos fl uvialistas.    —  Pág. 16

Desilusão na equipa de Pólo Aquático
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M
ais de 500 idosos do 
concelho de Paredes 
participaram no con-
curso das Marchas 
de São João, promo-

 Iniciativa decorreu no dia 21, na Praça José Guilherme, em Paredes.  15 instituições de solidariedade social do concelho participaram no 
concurso.  PRÉMIO DE MELHOR MARCHA FOI ATRIBUÍDO À MISERICÓRDIA DE PAREDES E À CASA DO POVO DE BITARÃES.

Mais de 500 idosos participaram
nas Marchas de São João

 O candidato do PSD Rui Moutinho foi convidado pela câmara a integrar o juri do Concurso de Marchas Populares.  O PS/PAREDES NÃO 
GOSTOU E EMITIU NO MESMO DIA UM COMUNICADO A REPUDIAR O APROVEITAMENTO POLÍTICO QUE FOI FEITO DA INICIATIVA.

PS/Paredes denuncia
aproveitamento político do evento

O 
PS PAREDES repudia o aproveita-
mento de meios e eventos da Câ-
mara Municpal de Paredes para a 
promoção do candidato do PSD, 
Rui Moutinho,  à presidência da 

mesma Câmara Municipal de Paredes nas proxi-
mas eleições autárquicas. 

Em causa está o facto de a autarquia de Pare-
des ter escolhido como seu representante no juri 
do Concurso das Marchas de São João o candi-
dato do PSD à câmara de Paredes, Rui Moutinho.

Em comunicado a Comissão Política do PS/
Paredes considera que a participação do can-
didato do PSD é injustificada e feita em pleno 
horário de trabalho. “Tanto quanto se sabe,as 
suas atribuições na câmara municipal são ou-
tras e de outra natureza”, diz a nota do partido 
assinada pelo presidente da comissão política, 
Batista Pereira.

O PS acrescenta que a câmara de Paredes 
tem um órgão executivo com vereadores eleitos 
a quem competem essas funções e recorda que 
“este abuso, falta de ética e de responsabili-
dade profissional já tinham acontecido no 
passado”. “É tempo de dizer basta”, reforça o 
partido, que diz querar alertar a opinião pública 

para “um descarado abuso da utilização dos 
meios da câmara para a promoção do candi-
dato do PSD”.

Segundo o Regulamento do Concurso Mar-
chas de São João 2017, disponível na página 
da internet do município, a escolha do juri é da 
responsabilidade da organização, ou seja, da câ-
mara de Paredes, sendo composto por cinco ele-
mentos, entre eles um professor de música, An-
dré Rodrigues, do Conservatório de Música de 
Paredes, uma professora de dança, a prof. Joana, 
do Conservatório de Música e Dança do Vale do 
Sousa e a consultora de imagem, Sónia Paiva.

A estes três profissionais com competências 
para avaliar as categorias em concurso (música, 
dança e guarda-roupa) juntaram-se um repre-
sentante do Centro Social e Paroquial de Baltar, 
que faz parte da organização do concurso e um 
representante da câmara de Paredes. Geralmen-
te é a própria vereadora do pelouro de ação 
social da autarquia que assume esta responsa-
bilidade, mas este ano Hermínia Moreira acabou 
por ser substituida por Rui Moutinho, diretor fi-
nanceiro da autarquia e candidato do PSD à pre-
sidencia da câmara de Paredes, nas autárquicas 
de outubro.

vido pelo programa Movimento Sé-
nior da câmara de Paredes, no pas-
sado dia 21 de junho, na Praça José 
Guilherme, em Paredes.

A iniciativa juntou 15 institui-
ções particulares de solidariedade 
social do concelho, mais três que na 

edição anterior.
Apesar da tarde de calor, os ido-

sos dançaram e cantaram ao som 
das músicas mais tradicionais dos 
santos populares.

No final, o júri elegeu o melhor 
guarda-roupa, a melhor corografia, a 

melhor música e, claro está, a melhor 
marcha do concurso. A Associação para 
o Desenvolvimento Integral de Lordelo 
(ADIL) venceu na categoria de melhor 
guarda-roupa. Já a melhor coreografia 
foi apresentada pelos idosos do Centro 
Social e Paroquial de Vilela. O prémio de 

melhor música foi entregue ao Centro 
Social e Paroquial de Baltar. 

As grandes vencedoras do con-
curso foram a Santa Casa da Miseri-
córdia de Paredes e a Casa do Povo 
de Bitarães, que venceram na cate-
goria de melhor marcha.

Helena Nunes (texto)

Rui Moutinho (ao centro)  fez parte do júri como representante da autarquia
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O 
Paredense (OP): Em 
primeiro lugar uma 
pergunta que muitos 
paredenses colocam: 
a sua candidatura vai 

mesmo até ao fi m ou é uma forma 
de se manter viva politicamente?

Raquel Moreira da Silva 
(R.M.S): Sou uma mulher que privi-
legia a moral e um dos pressupostos 
é a honra. Se afi rmei que sou candi-
data, sou candidata realmente. 

“Manter-me viva politicamen-
te”, com que intenção? Estas ma-
nobras são para aqueles que têm 
de estar preocupados em estar “à 
tona da água”, fruto da sua falta 
de segurança, falta de experiên-
cia autárquica e capacidade de 
trabalho.

Não estou, nem nunca estive 
preocupada com a minha sobre-
vivência política, até porque foi e 
é usual afirmarem a meu respeito 
que não sou política. E não sou, 
realmente, porque nunca estive 
preocupada com lugares ou car-
gos em qualquer Comissão 
Política Concelhia ou Dis-
trital, na Câmara Municipal 
ou outro. Fui sempre, isso 
sim, uma mulher preo-
cupada com as pessoas 
do meu concelho e tam-
bém nunca coloquei, em 
momento algum, os inte-
resses pessoais antes dos 
interesses comuns.

 ENTREVISTA A RAQUEL MOREIRA DA SILVA, CANDIDATA INDEPENDENTE PELO MOVIMENTO POSITIVO À PRESIDÊNCIA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE PAREDES.  A antiga vereadora do PSD diz que a sua candidatura é para levar até ao fi m e é para vencer as eleições no 
dia 1 de outubro.  Raquel Moreira da Silva assume que se sentiu “traída e desrespeitada” dentro do Partido, mas garante que a situação só 
a deixou mais motivada para avançar com uma candidatura própria à presidência da autarquia.

“SE AFIRMEI QUE SOU CANDIDATA,
SOU CANDIDATA REALMENTE”

Helena Nunes (texto) “Senti-me traída e
desrespeitada, não
obstante a minha
completa lealdade
e dedicação”

OP: A Professora Raquel este-
ve mais de 20 anos no PSD, dedi-
cada a Paredes. Está arrependi-
da?

R.M.S: O meu trabalho foi ao 
serviço dos munícipes de Paredes 
e como dizia o saudoso Sá Carneiro, 
“Antes do meu partido, está o meu 
país”, e eu afi rmo categórica e hu-
mildemente que “O meu concelho 
está acima de qualquer partido”.

Estes mais de 20 anos deram-
-me um conhecimento da realidade 
do concelho, as suas potencialida-
des e as suas fragilidades; de con-
tactos efetivos com as pessoas, que 
sempre coloquei em primeiro lugar 
e de experiência na gestão autár-
quica que me credenciam mais do 

que qualquer outro 
candidato para 

o cargo de presidente da câmara 
municipal de Paredes.

“Quem não
consegue agregar
um partido, muito
menos agregará
um concelho”

OP: O que a leva a candidatar-
-se?

R.M.S: O que me leva a candida-
tar-me é que fui a primeira escolha 

para a presidência da câmara, lem-
bro que as sondagens coloca-

ram-me em lugar cimeiro para 
ganhar a presidência da câ-

mara municipal de Paredes.
Por outro lado, existe a 

amargura por um trabalho 
de bastidores que já se 
arrasta há muitos anos e 
que, em vez de valorizar 
e respeitar as pessoas, 
as maltratou e “escor-
raçou”. No que a mim 
diz respeito, senti-me 
traída e desrespeitada, 
não obstante a minha 
completa lealdade e 
dedicação.

O descontenta-
mento e divisão são 

tão reais que têm le-
vado ao abandono de 

muitas fi guras históricas 
da cena política, situa-

ções que são lamentáveis. 
Quem não consegue agre-

gar um partido, muito me-
nos agregará um concelho.

Percebe-se que muitas vezes os 
interesses pessoais e particulares se 
sobrepõem ao bem comum. Nes-
te contexto senti-me moralmente 
motivada e eticamente fortalecida 
para enfrentar o desafi o maior de 
ser candidata à câmara municipal 
de Paredes.

“Mais do que
promessas, eu
acredito num
processo
participativo”

OP: Quais são as grandes 
ideias que defende na sua candi-
datura?

R.M.S: Este é o momento que, 
para credibilizar a política e os po-
líticos, há a necessidade de total 
transparência no exercício dos car-
gos, para isso proponho um Portal 
de Transparência, onde todos os 
munícipes tenham acesso às recei-
tas do município e a forma como 
são gastas. Refi ra-se que a dívida 
atual é inimaginável (a pagar pelo 
próximo executivo municipal), mas 
a grande questão é como e por que 
foi feita.

 Outro aspeto importante é que, 
mais do que promessas, eu acredito 
num processo participativo onde, 
ao longo do ano, passarei duas ve-
zes em cada freguesia, sentando-
-me à mesa com lideranças e forças 
vivas da freguesia para escutar as 
necessidades, priorizar os trabalhos, 
encaminhando e prestando contas 
a cada ano do mandato.

Precisamos deixar-nos “abra-
çar” pelo turismo que está a chegar 
massivamente à cidade do Porto 
e oferecer-lhes as mais-valias do 
nosso concelho, como a Rota do 
Românico, a nossa gastronomia 
(em especial os nossos vinhos ver-
des) e sobretudo o mobiliário para 
que desfrutem de outros roteiros 
diferentes e interessantes. Para isso 
proponho a criação de um stand 
permanente em representação do 
nosso concelho, na cidade do Porto, 
onde chegam os turistas, por forma 
a dar a conhecer as atratividades e 
potencialidades do concelho de Pa-
redes.

Futuramente, apresentarei as 
demais propostas no lançamento 
do programa da minha candidatura.

“A dívida atual
[da câmara]
é inimaginável, mas
a grande questão
é como e
porque foi feita”

OP: Se não vencer as eleições, 
mas for eleita vereadora, que pe-
louro gostava de assumir?

R.M.S: Nem me coloco essa 
questão, porque eu estou para ga-
nhar as eleições. Tenho a certeza 
que os munícipes de Paredes reco-
nhecem a minha capacidade de tra-
balho, a experiência autárquica, ho-
nestidade, a competência e a criati-
vidade de uma mulher que sempre 
serviu e que está, mais uma vez, 
pronta para trabalhar com todos.
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EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

P
or causas adversas e bem graves, 
hoje muito se fala em gestão do 
território, descer ao país. Abriu-
-se, de repente, um certo vazio, 
que parece querer tirar-nos a es-

perança no olhar e vagamente criar uma 
espécie de vazio, o que é sempre uma 
agressão e quase sempre nos arrasa o bom 
senso e a sensibilidade.

Os  políticos, os que governam e os ou-
tros, devem ter bem presente no seu quo-
tidiano, particularmente em tempo de elei-
ções, como é o presente, quando visitam o 
chamado país real, não o devem esquecer, 
no seu todo, assim que assumem o poder.

É das normas comuns, que um Estado 
democrático justo e sério, justo e honrado, 
tem de estruturar-se com base em valores 
sólidos, de responsabilidade e de ética e 
não em meros jogos. Torna-se, no entanto, 
claro que a democracia não pode ser um 
equívoco, porquanto ela terá de ser, por-
que só assim o é, um compromisso com 
a nossa cultura e a nossa história, porque 
é preciso não esquecer uma coisa séria: as 
políticas passam, mas a História, impávida 
e serena continua a sua rota.

Uma coisa é certa: estamos a ser, cada 
vez mais um país de serviços, não por aca-
so fi xado à beira-mar, e casa vez menos 
produtivos e com uma equilibrada distri-
buição demográfi ca. As terras do interior 
vão fi cando, aliás, já fi caram há anos, sem 
serviços públicos, sem empregos e sem jo-
vens, a maioria obrigada a emigrar para as 
cidades, que fi cam apinhadas de gente, ou 
para o estrangeiro, com toda a carga emo-
cional que estes estados sempre colocam 
aos ombros dos desvalidos.

Aqui há uns anos próximos voltou a 
abrir-se a sina do “Ei-los que partem, ve-
lhos e novos”, embora que com uma “mala 
de cartão”, algo diferente,

Uns para lá, outros para cá, exigem-
-nos que a emigração seja uma verdadeira 
lição de prudência, num mundo cada vez 
mais independente por força do progresso 
científi co e das desigualdades que ainda 
subsistem entre países pobres e ricos.

Não é forçoso sermos pessimistas nem 
optimistas. O que teremos, sempre, é de 
sermos realistas, atendendo à nossa história 
do passado, em que daqui partiram homens 
e mulheres, pelo sucesso e pela esperança. 
Aqui chegaram mulheres e homens, com a 
mesma esperança no olhar. Será de pouco 
consolo argumentar que a emigração cria 
necessariamente novas mentalidades. So-
mos um povo que já partiu para além e hoje 
também são muitos os que chegam aqui. É a 
mesma odisseia e a mesma luta pela vitória, 
pela vida e pela realização pessoal, na con-
vicção assumida de que os emigrantes são 
“água de um mesmo rio”, aquele que busca 
um mar mais largo. O que importa mesmo é 
mergulharmos no mar das nossas emoções e 
seguirmos o conselho de viver cada dia como 
se fosse o último e, por isso, deve ser vivida, 
com a ousadia do fogo!

Chover
no molhado? A

na Raquel Coelho, advogada e 
independente, será o número 
dois da candidatura do CDS-PP 
à câmara municipal de Paredes. 
Segundo a nota de imprensa do 

partido, a jovem advogada de 29 anos, que 
vive em Cete, aceitou o desafi o “pela trans-
versalidade da candidatura liderada por 
José Miguel Garcez”.

Para Ana Raquel Coelho “Paredes precisa 
de um executivo que se afi rme pela trans-
parência, pelo respeito e consideração 
dos munícipes e pela adequação da ação 
política às efetivas e reais necessidades”. A 
advogada e candidata realça ainda que “José 
Miguel Garcez é um cidadão com qualida-
des reconhecidas por todos os que com ele 
convivem e tem, quer pela sua formação 
quer pela profi ssão que exerce, a experiên-
cia necessária para enfrentar os grandes 
desafi os que o esperam quando for eleito.”

“Ana Raquel Coelho é uma mais-valia 
para a candidatura, mas é sobretudo uma 
mulher competente e capaz “, destaca o can-
didato do CDS. 

 Advogada e independente reside em Cete e aceitou o desafi o “pela transversalidade da candidatura 
liderada por José Miguel Garcez”.  CABEÇA DE LISTA DO PARTIDO DIZ QUE ANA RAQUEL COELHO É 
UMA MAIS-VALIA PARA A CANDIDATURA.

Ana Raquel Coelho é o número
dois do CDS à câmara de Paredes

N
o próximo sábado, dia 1 de ju-
lho, a cidade de Penafiel vai 
vestir-se de branco pela sexta 
vez consecutiva, naquela que 
é considerada a maior noite do 

ano, em Penafiel. A “Noite Branca” é uma 
organização conjunta da câmara municipal 
de Penafiel e da Associação para o Desen-
volvimento de Penafiel.

A 6.ª edição da “Noite Branca” vai 

 Iniciativa é organizada pela autarquia em parceria com a Associação para o Desenvolvimento de Pe-
nafi el.  A 6.ª EDIÇÃO PREVÊ A VISITA DE 100 MIL PESSOAS NA MAIOR NOITE DO ANO, EM PENAFIEL.

Câmara de Penafi el organiza 
mais uma “Noite Branca”

promover muita animação pelas ruas de 
Penafiel, com grupos de folclore, cantares 
populares, escolas de música e de dança, 
dj’s, teatro de rua e associações do conce-
lho de Penafiel. Haverá animação a decor-
rer em simultâneo, em vários pontos da 
cidade.

Segundo a câmara de Penafiel, na edi-
ção anterior estiveram cerca de 80 mil pes-
soas. Também no sábado irá decorrer a IX 

edição da iniciativa “Jantar na tua rua”, 
em que participam diversos restaurantes e 
bares, desde a Praça da Escritaria até à Ave-
nida José Júlio. O comércio tradicional da 
cidade estará decorado a rigor. 

A Biblioteca e o Museu Municipal terão 
ainda exposições, com entrada livre, estan-
do também previstas demonstrações das 
atividades desenvolvidas pela Universida-
de Sénior de Penafiel ao longo do ano.
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O 
presidente da câmara 
municipal de Paredes, 
Celso Ferreira, inaugu-
rou na passada quinta-
-feira, dia 22 de junho, 

o Centro Escolar de Lordelo 2, que 
está a funcionar há 3 anos e é fre-
quentado por mais de 200 alunos 
do ensino básico e pré-escolar.

No dia seguinte, foi a vez do vi-
ce-presidente Pedro Mendes inau-
gurar o Centro Escolar de Bitarães, 
em Paredes, onde estudam cerca 
de 300 crianças do pré-escolar e 1.º 
ciclo. Estas duas escolas foram as úl-
timas a serem inauguradas no âm-
bito da Carta Educativa de Paredes.

Na quinta-feira, em Lordelo, o 

presidente da junta Nuno Serra, dis-
se que o concelho deve estar grato 
a Celso Ferreira pelo trabalho que o 
autarca fez em prol das crianças. 

Nuno Serra considerou que es-
tas “escolas modernas e acolhe-
doras” foram dotadas de “recursos 
inovadores que permitem o enri-
quecimento da aprendizagem e a 
melhoria das práticas de ensino”.

“Não havia ninguém melhor 
que Celso Ferreira, um lordelen-
se, para inaugurar esta escola”, 
afirmou depois o autarca, elogian-
do o “pai do projeto” e “criador” 
da Carta Educativa do concelho.

Celso Ferreira foi depois dis-
tinguido com a Chave de Ouro da 
Cidade de Lordelo, passando a ser 
o primeiro Cidadão Honorário da 
cidade, conforme explicou Nuno 

 Centro Escolar Lordelo 2 foi inaugurado no dia 22 de junho, pelo presidente da câmara, Celso Ferreira.  No dia seguinte, em Bitarães, o 
centro escolar foi inaugurado pelo vice-presidente da câmara, Pedro Mendes. 

Centros Escolares de Lordelo 2
e Bitarães inaugurados

Serra.
O presidente da câmara agra-

deceu o gesto. “Estas distinções 
não se pedem nem se recusam”, 
afirmou, garantindo que todo o tra-
balho que o seu executivo fez foi a 
pensar nas crianças.

“Estamos convictos de que 
nestas escolas as crianças vão 
aprender melhor. Os professores 
também vão conseguir ensinar 
melhor”, acrescentou Celso Fer-
reira, que a três meses de cessar as 
suas funções autárquicas disse sen-
tir-se um homem realizado por ter 
concluído este projeto.

No dia seguinte, foi Pedro Men-
des a inaugurar o Centro Escolar de 
Bitarães. Na cerimónia, o vice-presi-
dente da câmara considerou aquela 
etapa como uma das mais importan-

tes da sua vida política. “Hoje é um 
dia muito especial. Sinto-me um 
finalista. Esta inauguração não 
representa o fim de um caminho, 
mas o fim de uma etapa da minha 
vida e uma das mais importantes”, 
disse Pedro Mendes, agradecendo 
o facto de lhe ter sido conferida a 
possibilidade de inaugurar o último 
dos 15 centros escolares que foram 
construídos no concelho.

“Estou nas minhas terras”, fri-
sou o autarca, recordando depois o 
extenso trabalho que foi necessário 
fazer nesta área e que permitiu colo-
car a educação no centro do projeto 
de vida das famílias. “O que mais me 
orgulha é saber que hoje as crian-
ças beneficiam do nosso trabalho”, 
rematou o vice-presidente da câma-
ra de Paredes, agradecendo a cola-

boração da comunidade educativa e 
dos colaboradores do município. 

Já antes o presidente da câmara 
de Paredes tinha elogiado o traba-
lho realizado por Pedro Mendes na 
educação, garantindo que ele foi o 
principal responsável pela revolu-
ção feita na educação em Paredes, 
nos últimos 12 anos.

Para reconhecer este mesmo tra-
balho, o município decidiu atribuir o 
nome de Pedro Mendes à rua que dá 
acesso ao Centro Escolar de Bitarães. 
A placa foi inaugurada por Celso Fer-
reira e pela mãe do vereador.

O Centro Escolar de Bitarães foi 
o último dos 15 centros escolares a 
ser inaugurado no âmbito da Carta 
Educativa de Paredes. O projeto foi 
iniciado em 2005 e custou cerca de 
50 milhões de euros.

Helena Nunes (texto)

PUB
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R
ealiza-se este sábado, 
dia 1 de julho, pelas 
20h30, na junta de fre-
guesia de Parada de 

Todeia, o workshop “Perigos 
na Internet: saiba como pro-
teger os seus filhos”. A iniciati-
va é organizada pelo grupo de 
formação Psymotion, constituí-
do por três psicólogas, e pre-
tende informar a população 
sobre os perigos a que todos 

A 
autarquia de Paredes par-
ticipou no VIII Encontro 
Anual dos Parceiros do 
Roteiro de Minas e Pontos 

de Interesse Geológico e Mineiro de 
Portugal, tendo a oportunidade de 
apresentar o trabalho que foi de-
senvolvido nas Minas de Castromil, 
localizadas na freguesia da Sobrei-
ra, em Paredes.

Segundo a nota de imprensa 
do gabinete de comunicação da 
câmara de Paredes, a organiza-
ção do encontro, reconhecendo 
o trabalho desenvolvido no senti-
do de aplicar o discurso científico 
adequado aos diferentes públicos 
e faixas etárias, convidou a câma-
ra de Paredes a apresentar o seu 
trabalho desenvolvido nas Minas 

A
s quatro bandas fi-
larmónicas do con-
celho de Paredes 
receberem parte do 

subsídio anual para apoiar 
as suas atividades durante 
o ano de 2017, num total de 
20 mil euros. A cerimónia de-
correu no início da semana 
passada, no salão nobre dos 
Paços do Concelho. 

Em nota de imprensa en-
viada à redação, o gabinete 

 Iniciativa decorreu nos dias 8 e 9 de junho, nas Mi-
nas de São Domingos, em Mértola.  Durante o encon-
tro foi reforçada a importância do património mineiro 
de Paredes.

Paredes participou no VIII Encontro 
anual dos Parceiros do Roteiro de Minas 

de Castromil. Ainda durante o pri-
meiro dia do encontro, em que os 
vários parceiros do projeto tive-
ram oportunidade de fazer inter-
venções, foi apresentado o top de 
pesquisas do site do Roteiro, onde 
“as Minas de Castromil surgem 
nos cinco primeiros pontos mais 
pesquisados, reforçando a im-
portância do património minei-
ro de Paredes”, acrescenta a nota 
da autarquia.

O segundo dia foi destinado 
a trabalhos de campo, com uma 
visita técnica à área mineira de 
São Domingos, que serviu para 
demonstrar a todos os parceiros 
as diferentes fases de intervenção 
para a sua recuperação ambiental 
e patrimonial.

 Evento decorre este sábado, dia 1 julho, na 
junta de freguesia de Parada de Todeia.
 Inclui um debate sobre o jogo “baleia azul”.

estão sujeitos na internet, so-
bretudo os mais jovens.

O workshop explora temas 
como a adolescência, cyberbul-
ling, suicídio e comportamen-
tos autodestrutivos e inclui um 
debate sobre o polémico jogo 
“baleia azul”. Neste workshop 
serão dadas a conhecer algu-
mas estratégias de segurança 
na internet e ferramentas de 
controlo parental.

Workshop sobre os 
perigos da internet 

em Parada de Todeia

 Subsídios foram entregues às bandas de música do concelho, no dia 19 de junho, no salão nobre da câmara municipal de Paredes. 

Bandas Filarmónicas
receberam subsídios

de 20 mil euros
de comunicação da autar-
quia garante que as coleti-
vidades assinaram ainda um 
protocolo com a câmara que 
prevê o pagamento de 10 
mil euros a cada associação e 
comtempla a obrigatorieda-
de da realização de concertos 
em atividades e/ou iniciati-
vas organizadas pela câmara 
de Paredes.

O documento foi assi-
nado com quatro bandas: 

a Associação Cultural e Mu-
sical de Baltar, a Associação 
Recreativa e Musical de Vi-
lela, a Banda de Música de 
Cete e a Orquestra Ligeira 
do Vale do Sousa.
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O
rgulhoso e feliz. Foi assim que 
Eduardo Souto Moura disse sen-
tir-se por inaugurar uma mostra 
de arquitetura que integra onze 
projetos da sua autoria e que 

está patente na Fundação A Lord, em Lordelo, 
Paredes. 

A inauguração aconteceu no passado dia 
16 de junho e reuniu mais de 100 pessoas. O 
arquiteto português, galardoado com o Pré-
mio “Pritzker” em 2011, foi a figura de desta-
que da cerimónia que marcou a abertura des-
ta mostra de arquitetura, onde podem ser vis-
tas as maquetas das mais emblemáticas obras 
de Souto Moura, como a Pousada de Santa 
Maria do Bouro, a Casa do Cinema (Porto), a 
Torre do Burgo (Porto) ou o Departamento 
de Geociências da Universidade de Aveiro e 
alguns elementos relativos a dois projetos do 
arquiteto que não chegaram a sair do papel: 
o Salzburg Hotel e o Centro de Congressos de 
Palma de Maiorca.

A mostra é composta por onze maquetas 
e catorze painéis, incluindo fotografias de Luís 
Ferreira Alves, esquissos originais e desenhos 
técnicos. A estas obras junta-se também uma 

 Arquiteto português esteve presente na inauguração da mostra de arquitetura que está patente na Fundação A Lord e mostrou-se feliz por 
ver que há um Portugal interessado e que se preocupa com as atividades culturais.  EDUARDO SOUTO MOURA ELOGIOU E AGRADECEU 
A INICIATIVA DA FUNDAÇÃO A LORD.  Exposição pode ser visitada até 15 de setembro.

Souto Moura feliz por inaugurar
Mostra de Arquitetura em Lordelo

pequena mostra de peças 
de mobiliário, iluminação, 
design e joalharia 

O presidente da Fun-
dação A Lord, Francisco 
Leal, agradeceu a presen-
ça de Souto Moura na 
iniciativa. Já o arquiteto 
mostrou-se feliz e orgu-
lhoso por estar no “in-
terior do país” e por ver 
que há um Portugal que 
valoriza as atividades cul-
turais e, particularmente, 
a arquitetura. “Para mim 
é um orgulho estar nes-
te interior de Portugal. 
Isto mostra que há um Souto Moura com o presidente de A Lord, Francisco Leal

Helena Nunes (texto)

Portugal interessado, que trabalha e se 
preocupa com as atividades culturais, no-
meadamente com a arquitetura”, disse o ar-
quiteto, agradecendo o convite da Fundação 
A Lord.

A exposição estará patente, no foyer do 
Auditório da Fundação A Lord, até 15 de se-
tembro. Pode ser visitada de segunda a sexta-
-feira das 10h às 12h30 e das 14h às 17h30. A 
entrada é gratuita.

Fotos: PAULO ALEXANDRE
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E
ntende-se por «Pri-
meira República» o 
conjunto de aconte-
cimentos históricos, 
políticos e sociais 

ocorridos no nosso país en-
tre os anos de 1910 e 1926. 
Mais concretamente, entre o 
5 de Outubro de 1910, data 
da implantação do regime 
republicano, e o 28 de Maio 
de 1926, data do golpe que 
impôs ao país uma ditadura 
militar (1926-1928), seguida 
de uma ditadura ‘nacional’ 
(1928-1933) e do Estado 
Novo (1933-1974).

Por razões de natureza 
ideológica, na vigência de 
concepções nacionalistas 
que vieram expurgar da His-
tória oficial - do seu ensino 
e divulgação - tudo aquilo 
que considerasse ser ‘mau’, 
‘negativo’ ou ‘desprestigiante’ 
para a «exaltação» e «brio» 
da pátria, o poder ditatorial 
salazarista impôs um silêncio 
quase absoluto sobre o pe-
ríodo histórico precedente. 
Em alternativa só a completa 
diabolização, o que por si só 
conferiria – ou pretenderia 
conferir – uma espécie de 
aura salvífica e regeneradora 
aos novos poderes entretan-

PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA
Introdução
«Não se poderá conhecer perfeitamente a história do País durante a 1ª República, qualquer 
que seja o aspecto considerado, sem penetrar na problemática regional e local, observar a 
vida das freguesias, dos concelhos, dos distritos e das grandes regiões.»

to constituídos.
Esse apagamento - ou 

essa obliteração histórica – 
verificou-se a nível nacional, 
ou geral, mas também a nível 
particular ou local. Durante 
praticamente toda a segunda 
metade do século XX, mes-
mo já depois da queda da di-
tadura (1974), o concelho de 
Paredes ignorou – ou quis ig-
norar – aquele que foi, curio-
samente, um dos períodos 
mais agitados e, porque não 
dizê-lo, mais interessantes e 
reveladores da sua História. E 
quando dizemos “o concelho 
de Paredes” referimo-nos so-
bretudo, como se compreen-
derá, àqueles que ao longo 
dos anos empreenderam a 
tarefa de estudar e divulgar 
a história local, e que foram 
privilegiando temas e per-
sonalidades de épocas mais 
recuadas. 

A incontornável Mono-
grafia de Paredes do Dr. José 
do Barreiro (1922) – sem 
esquecer a edição de Cor-
recções e Acrescentos (1924) 
– foi mais do que uma obra 
de referência sobre o passa-
do paredense. Na verdade, 
foi a única. Ela determinou 
não só a escassíssima pro-
dução historiográfica reali-
zada posteriormente, como 
foi a ferramenta de base que 
justificou toda a sorte de ho-

Ivo Rafael Silva
ivo_rafael@sapo.pt 

menagens públicas, de de-
cisões políticas de carácter 
histórico, de opções topo-
nímicas e que se constituiu 
como ‘a fonte’ de diversos 
textos, brochuras e panfle-
tos de divulgação histórica 
e cultural. Muito do pouco 
que se fez até aos nossos 
dias girou acriticamente em 
torno da perspectiva de um 
autor e de uma só obra, que 
não teve seguimento, que 
foi pouco ou nada questio-
nada nos quase cem anos 
decorridos desde a sua pu-
blicação. 

Não afastando ou me-
norizando, de modo algum, 
a importância do labor de 
José do Barreiro, mas no 
sentido de se avançar para 
se fazer muito mais e muito 
melhor, é necessário com-
preender as insuficiências 
de o que foi feito à luz da 
abordagem histórica actual. 
Há, pois, um longo caminho 
a percorrer. Relativamente 
ao período aqui em ques-
tão – Primeira República –, 
a obra de Barreiro é óbvia e 
compreensivelmente omis-
sa. Quer por ser contempo-
rânea e anterior a parte dos 
acontecimentos, quer por 
ser demasiado próxima dos 
anos que imediatamente a 
precederam. 

Não esquecemos nem 

excluímos o contributo mui-
to positivo de relevantes ar-
tigos de vários autores em 
periódicos locais. Não igno-
ramos os dois únicos volu-
mes da projectada e iniciada 
– mas, infelizmente, nunca 
concluída – Monografia do 
Concelho de Paredes. Inves-
tigadores como o incansá-
vel Manuel Ferreira Coelho 
foram produzindo excep-
ções de inegável valor que, 
contudo, vieram confirmar 
a regra da ausência genera-
lizada de atenção à História 
do concelho. Aliás, a inicia-
tiva privada, concretamen-
te A CELER de Rebordosa, 
apresentou em 2014 a Mo-
nografia desta localidade, 
coordenada e participada 
pelo atrás referido investi-
gador, por A. M. Pires Cabral, 
Joaquim José Moreira dos 
Santos e António Gomes 
de Sousa. De notar, ainda, e 
porque tem conexões com 
este trabalho, que António 
Gomes de Sousa viu publi-
cado o livro de sua autoria 
– Manuel Luís Nogueira – e 
outros mártires da Pátria e 
da Liberdade - também por 
A CELER (2016), por inicia-
tiva do seu presidente Ma-
nuel Martins Moreira.

Todavia, cremos ser che-
gada a altura de, relativa-
mente ao período específico 

da Primeira República, abrir 
um novo capítulo na his-
toriografia local. É isso que 
nos propomos fazer a partir 
de hoje nas páginas d’O Pa-
redense.

A importância de olhar-
mos para a vertente local de 
um contexto histórico alar-
gadamente considerado, 
não significa ir à procura do 
detalhe, da minúcia, da par-
te, do exemplo ornamental 
ou do acessório; mergulhar 
na realidade local significa 
ir à procura de partes cons-
tituintes de uma base, que 
por sua vez há-de permitir a 
formação de uma mais clara 
ideia geral. E sempre no sen-
tido ascendente - do local 
para o geral - e não o seu 
contrário. É isso mesmo que 
parece emanar das palavras 
de um dos nomes maiores 
da historiografia portugue-
sa contemporânea, A. H. de 
Oliveira Marques, que dei-
xou expresso o seguinte: 
«Não se poderá conhecer 
perfeitamente a história 
do País durante a 1ª Repú-
blica, qualquer que seja o 
aspecto considerado, sem 
penetrar na problemática 
regional e local, observar 
a vida das freguesias, dos 
concelhos, dos distritos e 
das grandes regiões» (Guia, 

1981[1997:91]). 
 Ora, no período-

-alvo do estudo que agora 
se inicia, o concelho de Pa-
redes esteve literalmente 
a ferro e fogo. O município 
foi – à semelhança de ou-
tros, naturalmente – palco 
turbulento da conflitualida-
de política, social e religiosa 
de um país em crise e mer-
gulhado numa guerra civil 
intermitente. A abordagem 
que faremos a factos e a 
figuras da sociedade pare-
dense de finais do século 
XIX e princípios do século 
XX, permitirá obter um de-
senho bastante mais claro 
de uma realidade histórica 
muito peculiar, marcada 
pela instabilidade e pela po-
lémica, embora hoje generi-
camente ignorada. 

É propósito indissociá-
vel deste trabalho não só 
contribuir para trazer res-
postas a interrogações anti-
gas, como também levar a 
efeito a não menos impor-
tante – até fundamental ao 
conhecimento – tarefa de 
suscitar novas e prementes 
interrogações. Estamos e 
estaremos também – como 
sempre – receptivos a to-
das as contribuições que os 
leitores d’O Paredense nos 
queiram fazer chegar.
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 Enorme onda de solidariedade atingiu o país após os incêndios de Pedrógão Grande, que vitimaram 64 pessoas.
 NA REGIÃO, VÁRIAS PESSOAS, EMPRESAS E INSTITUIÇÕES TAMBÉM QUISERAM AJUDAR AS VÍTIMAS DA TRAGÉDIA.

Região solidária com Pedrógão Grande

Marcelo cancela visita a Paredes 

D
evido aos acontecimentos em Pedrógão Grande, o Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cancelou toda a sua 
agenda, incluindo a vinda ao concelho de Paredes, que deveria 
ter ocorrido na segunda-feira, dia 19 de junho, no âmbito do 

périplo pelo Parque das Serras do Porto.
A visita deverá ser entretanto reagendada, não se sabendo ao certo 

se a mesma poderá acontecer antes de outubro, mês das eleições au-
tárquicas.

O 
país ficou em choque 
com a tragédia que se 
abateu sobre Pedró-
gão Grande. Os incên-
dios que deflagraram 

no sábado, dia 17 de junho, na zona 
centro do país, causaram a morte a 
64 pessoas e deixaram um rasto de 
destruição nas várias localidades 
atingidas pelas chamas. Centenas 
de casas, terrenos e veículos ficaram 
completamente destruídos.

Nos dias seguintes gerou-se uma 
enorme onda de solidariedade para 
com as vítimas da tragédia, multipli-
cando-se as doações de mantimen-
tos, água e medicamentos.

Várias empresas e instituições 
do concelho de Paredes e da região 
também disponibilizaram ajuda às 
vítimas. No quartel dos bombeiros 
de Paredes, por exemplo, foram en-
tregues vários litros de água e man-
timentos, um gesto que se replicou 
um pouco por todos os quarteis de 
bombeiros do país.

Empresas oferecem
mobiliário às
famílias desalojadas

Logo na segunda-feira o pre-
sidente da Liga dos Bombeiros 
Portugueses, Jaime Marta Soares, 
e a Ministra da Administração In-
terna, Constança Urbano de Sousa, 
pediam a suspensão das doações 
porque se tinha esgotado o espaço 
para armazenar os produtos. 

Mesmo assim, houve quem 
rumasse de Paredes até Pedrogão 
Grande para levar água, soro fisio-

lógico e alguns bens alimentares. 
Foi o caso de Filipe Sousa Ribeiro, 
que lançou um repto no facebook a 
quem quisesse contribuir. A ele jun-
tou-se um empresário de Besteiros, 
que cedeu a carrinha para transpor-
tar os bens, e vários amigos.

A Associação de Pais do Centro 
Escolar de Mouriz, os Bombeiros 
Voluntários de Paço de Sousa e as 
delegações de Vilela e da Sobreira 
da Cruz Vermelha Portuguesa, tam-
bém promoveram campanhas de 
recolha de bens.

Estas duas delegações do con-
celho foram aliás acionadas pela 
plataforma regional da Cruz Verme-
lha para prestar auxílio às vítimas. 
Da região partiram também alguns 
bombeiros das corporações de Pe-
nafiel, Freamunde e Cete, para com-
bater as chamas. 

A câmara municipal de Paredes 
manifestou junto da autarquia de 
Pedrógão Grande a sua disponibili-

Helena Nunes (texto) dade para fornecer mobiliário para 
as famílias desalojadas. O mesmo 
fizeram duas empresas do concelho 
– a ARC e a Antarte – que vão doar, 
no conjunto, 150 peças de mobiliá-
rio para ajudar a reconstruir os lares 
de quem perdeu tudo. A Associação 
Empresarial de Paços de Ferreira 
está também a organizar uma cam-
panha de recolha de mobiliário. Os 
donativos podem ser entregues no 
Parque de Exposições de Paços de 
Ferreira. 

Foram também criadas contas 
solidárias em várias instituições 
bancárias. A Cáritas disponibilizou 
200 mil euros para apoiar as vítimas 
e a Fundação Calouste Gulbenkian 
criou um fundo solidário, com dota-
ção inicial de 500 mil euros.

Na passada terça-feira, dia 27, 
decorreu no Meo Arena um concer-
to solidário com mais de 25 artistas 
portugueses, também com o objeti-
vo de ajudar estas vítimas.

Bens recolhidos pela Cruz Vermelha de Vilela

Paredense entrega donativos

Paredense entrega donativos em Pedrógão Grande
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PATRÍCIA BARBOSA
Maquilhadora Profi ssional  |  CLÍNICAS NUNO MENDES

O 
AERÓGRAFO é uma inovadora técnica de maquilhar, 
que se usa há uns anos com as estrelas de Hollywood 
e se começa a usar na maquilhagem de noivas. Já a co-
nhecem? Sabem como funciona? Neste artigo conta-
mos tudo. 

Usar maquilhagem é conseguir na pele o poder da transforma-
ção. Mais clássica ou dentro das últimas tendências, mais nude ou 
mais cheia de tons vibrantes, ousada ou discreta, simples ou sofis-
ticada, passando do dia para a noite... O mundo de maquilhagem 
está repleto de segredos, é muito mais do que camuflar imperfei-
ções. A maquilhagem realça a beleza da mulher/homem, tornan-
do-os mais confiantes.

O Aerógrafo é uma pequena pistola ligada a um compressor de 
ar para produzir jatos de maquilhagem.

Para a técnica de aerógrafo é necessário utilizar os produtos ade-
quados. Estes produtos têm a particularidade de dar impermeabili-
dade e elasticidade à pele, que assim se apresenta mais luminosa e 
natural.

A grande vantagem da aplicação de maquilhagem com o ae-
rógrafo consiste no facto de quase não ser necessário fazer um 
trabalho de correção. O aerógrafo pulveriza o produto em micro-
partículas, tornando possível a sua absorção pela pele de forma mais 
uniforme. Apenas em casos de uma pele com muitas imperfeições se 
deverá proceder a um trabalho prévio de correção. 

Esta maquilhagem também é vantajosa do ponto de vista higié-
nico, uma vez que não é necessária a utilização de objetos como 
esponjas ou pinceis, que podem ser um meio de propagação de bac-
térias, quando não são apropriadamente higienizados.

Os produtos que usamos nas Clínicas Nuno Mendes são compos-
tos por silicone, luxo da pele, que não tapa os poros e permite que 
respire. Contêm vitamina A, que torna a aplicação resistente à água 
e ao calor e lhe dá uma maior durabilidade. Até 18h! Está comprova-
do que a vitamina A é um ingrediente que dá elasticidade à pele e 
reduz as linhas finas. Os produtos contêm também vitamina E, um 
antioxidante que hidrata e repara, ajudando a desativar os radicais 
livres que envelhecem a pele. 

O Aerógrafo é aprovado como solução ideal para alta definição 
em TV, cinema, fotografia, para noivas e para todas as pessoas que 
queram usar uma maquilhagem diferente e com uma maior durabi-
lidade. O Aerógrafo não mancha e deixa uma pele aveludada e com 
um aspeto natural. Funciona bem com todos os tipos e tons de 
pele e tem um resultado duradouro. 

Esta técnica pode-se usar não só com base, mas também para 
maquilhar olhos, os lábios, blush, iluminador e contornos. Pode-
-se também usar o aerógrafo e as técnicas tradicionais de maquilha-
gem em simultâneo. 

Evolução da maquilhagem

resistente ao calor, 
beijos e lágrimas

A
s primeiras faturas com 
o novo tarifário da água, 
com o preço reduzido 
para metade, começa-
ram a chegar na semana 

passada aos consumidores, em Pa-
ços de Ferreira. 

Em nota de imprensa, o executi-
vo municipal liderado pelo socialis-
ta Humberto Brito “congratula-se 
com o facto de os cidadãos do 
concelho já não pagarem a água 

 As primeiras faturas com o novo tarifário da água já começaram a chegar aos 
consumidores domésticos, diz a autarquia.  NOVO TARIFÁRIO, APROVADO EM 
MARÇO DESTE ANO, PREVÊ UMA REDUÇÃO DO PREÇO DA ÁGUA DE 50% E A 
EXTINÇÃO DA TAXA DE DISPONIBILIDADE.

Paços de Ferreira reduziu o
preço da água para metade

mais cara de Portugal”.
Segundo o executivo, os muní-

cipes já começaram a receber, no 
início da semana passada, as pri-
meiras faturas com o preço da água 
reduzido para metade, como já ti-
nha sido anunciado pelo presiden-
te da câmara. “Fomos muito mais 
longe do que aquele que fora o 
nosso compromisso de acabar 
com a taxa de disponibilidade. 
Resultado de uma dura e comple-

xa negociação com as Águas de 
Paços de Ferreira, e sem o apoio 
do partido da oposição, decidi-
mos reduzir em 50% o preço da 
água aos consumidores domés-
ticos, pondo fi m ao absurdo de 
se pagar durante muitos anos a 
água mais cara de Portugal”, lê-se 
na nota de imprensa da câmara de 
Paços de Ferreira.

O novo tarifário da água foi 
aprovado em março deste ano, na 
reunião do executivo municipal, 
“apenas pelos eleitos do Partido 
Socialista na câmara municipal 
de Paços de Ferreira”. Além da re-
dução preço da água, o novo tarifá-
rio veio extinguir a taxa de disponi-
bilidade.

Na mesma nota a câmara de 
Paços de Ferreira diz ainda que esta 
redução do preço será feita exclusi-
vamente através da redução dos lu-
cros da concessionária, a Águas de 
Paços de Ferreira, cuja TIR passou de 
10,61% para 6%.

A 
câmara municipal de 
Penafi el já entregou os 
primeiros seguros de 
saúde aos bombeiros 
voluntários do conce-

lho. A entrega foi feita no passado 
dia 18 de junho, no âmbito das 
comemorações do 94.º aniversário 
dos bombeiros de Entre-os-Rios, 
informou a autarquia em comuni-
cado.

O seguro de saúde atribuído 
pela câmara de Penafi el aos solda-
dos da paz, que integram as três 
corporações de bombeiros do con-
celho – Penafi el, Paço de Sousa e 
Entre-os-Rios, abrange consultas 
médicas, internamentos e cirurgias. 
Os bombeiros vão ainda benefi ciar 
de uma tarifa social, com descontos 
na água e saneamento, para os seus 
agregados familiares.

Recorde-se que esta decisão 
tinha sido anunciada no Dia Muni-
cipal do Bombeiro, assinalado a 12 
de março, efeméride instituída em 
Penafi el, no ano de 2012.

Na cerimónia em Entre-os-Rios, 
o presidente da câmara de Penafi el 

 Primeiros seguros de saúde foram entregues aos bombeiros, no dia 18 de junho, 
durante o 94.º aniversário dos bombeiros de Entre-os-Rios.  TODOS OS BOM-
BEIROS DO CONCELHO VÃO BENEFICIAR TAMBÉM DE UMA TARIFA SOCIAL NA 
ÁGUA E SANEAMENTO PARA O AGREGADO FAMILIAR. 

Câmara de Penafi el
dá seguro de saúde aos
bombeiros do concelho

aproveitou o momento para subli-
nhar a importância de homenagear 
os bombeiros durante todo o ano e 
não apenas na época de incêndios. 
“Estamos gratos aos homens e 
mulheres que estão sempre dis-
poníveis para prestar socorro no 
nosso concelho”, disse Antonino 
Sousa, garantindo que a autarquia 
vai continuar a apoiar as corpora-
ções de bombeiros. 

O autarca aproveitou também 
o momento para reforçar “total 
solidariedade para com os fami-
liares e amigos das vítimas dos 
incêndios de Pedrógão Grande”, 
e endereçou uma palavra de home-
nagem a todos os bombeiros portu-
gueses que estão no terreno e, em 
especial, aos bombeiros de Penafi el 
que se deslocaram ao local para aju-
dar a combater o incêndio. 
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O PAREDENSE EMIGRANTE

 DIANA BRITO, 31 ANOS, VIAJOU PARA A IRLANDA EM 2006 PARA CONHECER O PAÍS, MAS FOI FICANDO, JÁ LÁ VÃO 10 ANOS.                
 A jovem de Rebordosa vive na pequena cidade de Drogheda, a 56 quilómetros de Dublin, a capital do país.  Foi em Drogheda que Diana 
conheceu o atual namorado, um açoriano, com quem tem uma fi lha de 22 meses.

“Não vim com intenção de fi car,
mas já cá estou há 10 anos”

Helena Nunes (texto)

D
iana Brito emigrou para 
a Irlanda em setembro 
de 2006, pouco depois 
de ter perdido o empre-
go em Portugal. Na altu-

ra a jovem de Rebordosa vivia sozi-
nha em Rebordosa, a sua terra natal, 
e decidiu encontrar-se com os pais 
e os irmãos que viviam na Irlanda. 
“Foi fácil de tomar a decisão por-
que a minha família já estava cá, 
mas na altura eu não vinha para 
fi car”, explica a jovem rebordosen-
se. Porém, os anos foram passando 
e Diana acabou por fi car junto da 
família. Já lá vão 10 anos. 

Diana começou por trabalhar 
num supermercado, na reposição 
de stock, mas em 2009 mudou-se 
para outra cidade, a 100 quilóme-
tros da capital, onde passou a traba-
lhar numa loja de roupa e também 
num restaurante. 

Um ano mais tarde a jovem vol-
tou a mudar de cidade e perante a 

difi culdade em encontrar trabalho 
resolveu voltar a estudar. “Fiz um 
curso de inglês, na Business Stu-
dies and Management, que ter-
minei em 2014, e tinha decidido 
continuar a estudar, para tirar 
uma licenciatura, mas entretanto 
fui mãe e acabei por congelar o 
curso”, conta a jovem, que admite 
regressar em breve à faculdade para 
acabar a licenciatura em gestão

Desde 2010 que Diana Brito 
vive em Drogheda, uma cidade a 56 
quilómetros da capital, com cerca 
de 30 mil habitantes. “Drogheda 
é uma cidade pequena, muito 
segura. Durante o dia é bastan-
te movimentada por causa das 
fábricas , escritórios, cal-centers 
que empregam gente de várias 
nacionalidades e por causa dos 
turistas que visitam os museus na 
cidade e nos arredores”, diz a jo-
vem, admitindo que a proximidade 
em relação a Dublin torna Droghe-
da numa cidade ainda mais atrativa.

Da Irlanda, Diana Brito destaca 
sobretudo as paisagens únicas. “Di-

zem que a Irlanda possui cerca de 
40 tons de verde”, brinca a jovem, 
que aprecia quase tudo na cidade, 
menos o tempo. “Num só dia po-
demos ter as quatro estações do 
ano. Tanto está a chover como de 
repente faz um sol radiante. Além 
disso, o inverno é muito longo e 
os dias de sol são muito escassos”.

Diana admite que não sentiu 
grandes difi culdades para se adap-
tar ao país. “O estilo de vida cá é 
muito semelhante ao português. 
Trabalhar durante a semana e 
aproveitar o fi m-de-semana para 
ir ao pub beber uns ‘pints’ (cerve-
jas) com os amigos. Cá os estabe-
lecimentos fecham cedo. As lojas 
e os shopping’s fecham às 18h. O 
único dia que fi cam até às 21 ho-
ras é às quintas-feiras. E os pubs 
também fecham entre as 12h30 
e a 1h da manhã”. Ainda assim, a 
jovem estranhou algumas coisas, 
como o sabor da comida e de al-
guns alimentos. “A fruta cá tem 
muito pouco sabor, por exemplo. 
E também não existem aquelas 

padarias (como em Portugal) com 
pão quente sempre a sair”.

Os pais, irmãos
e primos também
vivem na Irlanda
A nível fi nanceiro, viver na Re-

pública da Irlanda pode ter as suas 
vantagens e desvantagens. Os or-
denados são normalmente pagos à 
semana e variam consoante a pro-
fi ssão, mas no geral são bastante 
superiores aos praticados em Por-
tugal. 

Ainda assim, na Irlanda o custo 
de vida é bastante superior, sobre-
tudo por causa das rendas elevadas. 
“É bem visível que a economia 
está a crescer”, diz Diana Brito.

Atualmente a emigrante rebor-
dosense trabalha no departamen-
to de apoio ao cliente da National 
Pen, uma multinacional americana 
(fundada em 1987), que fornece so-
luções de marketing personalizado 
para mais de um milhão de peque-
nas e médias empresas em todo o 
mundo. A jovem trabalha direta-
mente os clientes do mercado por-
tuguês. Atende chamadas, respon-
de a email’s, verifi ca os pagamen-

tos e faz o trabalho administrativo. 
“Muitas vezes os clientes pensam 
que estou em Lisboa e na verdade 
estou na Irlanda, mas a falar por-
tuguês. Também trato das tradu-
ções de inglês para português”.

Diana diz que a experiência de 
trabalho nesta empresa tem sido 
ótima, mas ainda assim a jovem não 
pretende desistir de acabar a sua 
licenciatura, pensando certamente 
num futuro melhor para si e para a 
sua família.

“Conheci o meu namorado 
quando cheguei cá, em 2006. É 
português, natural da ilha de São 
Miguel, nos Açores. E já temos 
uma fi lha, de 22 meses. O resto da 
minha família também continua 
cá. Os meus pais, quatro irmãos e 
três primos”, diz a jovem, admitin-
do que o apoio da família foi funda-
mental para se adaptar a uma nova 
vida longe das suas origens. “Sem-
pre que temos oportunidade jun-
tamos a família. Sem dúvida que 
este convívio faz diferença. Senti-
mo-nos mais em ‘casa’”.

Diana Brito não tem planos para 
regressar a Portugal defi nitivamen-
te. Em agosto virá a Portugal, mas 
apenas para passar férias e reencon-
trar os amigos de longa data.

Diana com o namorado e a fi lha

Centro da cidade de Drogheda
PUB PUB

Rua Serpa Pinto, 129 - Lj 11  ●  4580-204 PAREDES

Telef. / Fax 255 783 633  -  Tlm:914 613 916
fmferraz.seguros@sapo.pt  |  facebook.com/fmferrazseguroslda

Peça já
uma simulação!...
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D
esta vez é oficial. Fran-
cisco Manuel Cardoso 
vai mesmo deixar a 
presidência do União 
Sport Clube de Pare-

des, cargo que ocupou durante 
os últimos sete anos. Os sócios 
aprovaram na assembleia-geral 
ordinária de 16 de junho a consti-
tuição de uma nova direção, man-
datada para dirigir os destinos do 
clube nos próximos dois anos.

A nova direção será presidida 
por António Pedro Silva, um ex-di-
retor do clube que integrava a Co-
missão Administrativa chefiada por 
Manuel Cardoso, e deverá assumir 
funções já no final deste mês. 

Na assembleia geral, que de-
correu na sede social do clube, 
Manuel Cardoso lembrou que o 

 DIRIGENTE NÃO SE QUIS RECANDIDATAR AO CARGO, ASSUMINDO-SE CANSADO E DESEJOSO DE DAR O 
LUGAR A OUTROS.  Na assembleia geral do clube, que decorreu no dia 16, foi apresentada uma lista para os corpos 
gerentes, liderada por António Pedro Gonçalves da Silva.

MANUEL CARDOSO
deixa a presidência do União de Paredes

clube tem hoje a sua situação fi-
nanceira regularizada e, por isso, 
deve apostar agora no reforço do 
apoio às camadas jovens da for-
mação, que são a garantia de fu-
turo do clube. 

Manuel Cardoso abandona a 
presidência do clube, mas man-
tém-se ligado à estrutura diretiva 
do União de Paredes, enquanto 
presidente da Assembleia-geral.

“Fiquei no último
ano para não deixar

o clube morrer”

Há muito que Manuel Cardoso 
defendia a renovação da estrutu-
ra diretiva do União de Paredes, 
dando lugar a novas ideias e pro-
jetos. Porém, as sucessivas assem-

bleia-gerais pareciam terminar 
todas da mesma forma, sem que 
nenhum sócio mostrasse interes-
se em liderar um novo projeto.

Manuel Cardoso foi ficando, 
para salvar o União de Paredes de 
um vazio diretivo, e para ajudar o 
clube a regularizar a sua situação 
financeira. Depois de ter atingi-
do esse objetivo, o dirigente diz 
que é chegada a hora de passar 
o testemunho e dar lugar a novos 
projetos. “Todos sabemos o que 
foi conseguido nestes últimos 
sete anos. O que é preciso agora 
é continuar a fazer, com gente 
que goste efetivamente do clu-
be”, sublinhou Manuel Cardoso, 
assumindo que a sua missão prio-
ritária sempre foi o apoio aos jo-
vens da formação. “Fiquei a pen-
sar no clube, mas acima de tudo 
nas camadas jovens, nos cerca 
de 280 miúdos da formação que 
ficariam sem jogar se eu saísse. 
Há muitas coisas que podia ter 
feito de outra maneira, mas a 
verdade é que um líder, seja ele 
qual for, nunca consegue fazer 
tudo bem. E tudo o que fiz foi 
sempre a pensar no clube”, ga-

rantiu. 
Na última assembleia-geral, 

Manuel Cardoso repetiu a mesma 
mensagem, sublinhando a impor-
tância do trabalho que é feito ao 
nível da formação. “Quem vier a 
seguir deve dar o seu melhor e 
tentar fazer um bocadinho mais 
por este clube ”, assumiu Manuel 
Cardoso, pedindo a ajuda de to-
dos os sócios para impulsionar o 
clube. “Já no ano passado tinha 
decidido que não ia continuar, 
mas fiquei para não deixar o 
clube morrer. Este ano franca-
mente sinto-me cansado. Vou 
continuar a contribuir e a aju-
dar naquilo que puder, mas não 
nestas funções. É preciso dar 
um novo rumo ao União de Pa-
redes”, reiterou o dirigente, assu-
mindo que “nesta hora é preciso 
que o clube se faça representar 
por gente digna e que saiba 
honrar o clube”.

Dirigindo-se à assembleia, 
Manuel Cardoso questionou os 
sócios sobre se teriam ou não lis-
tas a apresentar. António Pedro 
Gonçalves da Silva, o sócio n.º 624 
do clube, acabou por entregar a 

única lista que se apresentou nas 
eleições. 

Manuel Cardoso assumiu 
que poderia haver uma outra lis-
ta, liderada por José Henriques 
Soares, mas este sócio acabou 
por se retirar, explicando que só 
apresentaria uma lista se mais 
ninguém tivesse manifestado a 
mesma intenção.

“De facto, levantou-se a 
possibilidade de eu apresentar 
também uma lista, porque sabia 
que o Manuel não queria conti-
nuar, mas a partir do momento 
em que tomei conhecimento 
que havia uma outra lista, de-
cidi não seguir em frente por-
que o mais importante aqui é 
estarmos todos unidos. Espero 
que eles façam um trabalho tão 
bom ou melhor que a direção 
anterior e se entenderem eu cá 
estarei para ajudar”, explicou 
José Henriques Soares.

A lista liderada por António 
Pedro Gonçalves da Silva foi eleita 
por unanimidade. A nova direção 
deverá tomar posse no final des-
te mês, assumindo a gerência do 
clube nos próximos dois anos.

Helena Nunes (texto)

Manuel Cardoso no uso da palavra durante a  assembleia-geral

Foram dezenas de sócios que marcaram presença 
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A
ntónio Pedro Mendes 
Gonçalves da Silva é o 
novo presidente da di-
reção do União Sport 
Clube de Paredes. O 

baltarense irá assumir nas próxi-
mas duas épocas os destinos do 
clube, que está prestes a comemo-
rar 93 anos de existência.

“Quero agradecer a todos 

 António Pedro Silva vai assumir a presidência do clube nos próximos dois anos e promete trabalhar 
muito para ajudar o clube a crescer
  O NOVO PRESIDENTE DO UNIÃO DE PAREDES PEDIU MAIS APOIO AOS SÓCIOS E ADEPTOS 
PARA TORNAR O CLUBE AINDA MAIS FORTE.

Novo presidente promete
“TRABALHO E EMPENHO”

aqueles que estão comigo nes-
te projeto. São pessoas que co-
nhecem o clube, que passaram 
pelas várias comissões admi-
nistrativas, foram diretores do 
clube e têm os fi lhos a jogar na 
formação. São pessoas da terra, 
trabalhadoras e com notorieda-
de na comunidade em que estão 
inseridas, pela sua capacidade 
de trabalho e seriedade”, disse 
António Pedro da Silva, assumindo 

que estas pessoas são pilares fun-
damentais nesta nova direção do 
clube. 

“Propus-me a assumir a pre-
sidência da direção, mas sem o 
apoio deles eu nunca avançaria. 
Sinto-me com confi ança e acre-
dito que iremos fazer um bom 
trabalho”, acrescentou o novo pre-
sidente do União de Paredes, que 
também integrou as comissões ad-
ministrativas do clube nos últimos 

quatro anos.
António Pedro da Silva quis 

também agradecer a Manuel Car-
doso a oportunidade que lhe deu 
para integrar a sua equipa de tra-
balho nos últimos quatro anos. 
“Aprendi muito, envolvi-me, 
apaixonei-me ainda mais por 
este clube”, disse o dirigente, as-
sumindo-se honrado pelo apoio 
que Manuel Cardoso lhe deu para 
esta nova tarefa. “Sei que o clube 
te deve muito. Se hoje estamos 
aqui é graças a ti e a quem te 
acompanhou. Só assim é que o 
clube não fechou portas. E acre-
dito que com o tempo o clube 
saberá dar-te o devido lugar de 
destaque na sua história”, disse 
o novo presidente, agradecendo 
ainda a Manuel Cardoso o facto de 
este ter aceitado o convite para as-
sumir a presidência da assembleia-
-geral.

“Espero estar
à altura das

responsabilidades”
- António Pedro da Silva,

novo presidente do U. de Paredes

“Espero estar à altura das res-
ponsabilidades e desejo que nos 
próximos 93 anos o clube tenha 

mais alegrias do que tristezas”, 
sublinhou ainda o novo presidente 
do União de Paredes, pedindo aos 
sócios maior apoio. “Apelo a todos 
os unionistas para nos apoiarem 
e apoiarem o clube. E dizer-lhes 
que quantos mais formos mais fá-
cil será a nossa missão de tornar 
o União de Paredes mais forte”, 
rematou.

O clube passará agora a ser ge-
rido por uma direção, ao invés de 
comissões administrativas, uma vez 
que conseguiu regularizar a sua si-
tuação fi scal. Na presidência da di-
reção fi cará António Pedro Mendes 
Gonçalves da Silva (sócio n.º 624), 
tendo como vice-presidentes Luís 
Manuel Moreira da Cunha (sócio n.º 
652) e Carlos Manuel Freire Seabra 
(sócio n.º 643) e tesoureiro António 
Filipe Lima de Oliveira Filipe (sócio 
n.º 654).

A Assembleia-Geral será presi-
dida por Francisco Manuel Coelho 
Silva Cardoso (Sócio n.º 438), ten-
do como vice-presidente António 
Joaquim Pereira Borges (Sócio n.º 
337) e secretário José Manuel Gar-
cês (Sócio n.º 264). Na presidência 
do Conselho Fiscal fi ca Daniel dos 
Reis Moreira (sócio n.º 657), que terá 
como vice-presidente José Júlio 
Borges (sócio n.º 376) e secretário 
António Carneiro dos Santos (sócio 
n.º 316).

Céu Melo (diretora do clube) com Manuel Cardoso e Diogo Costa, ex-atleta das camadas jovens

Helena Nunes (texto)

Medalhas da fi nal da Taça
entregues a “dois grandes unionistas”

M
anuel Cardoso guardou para o fi nal da 
noite uma surpresa que desejava fazer 
a “dois grandes unionistas”, sócios e 
apoiantes incondicionais do clube. O ain-

da presidente do União de Paredes quis entregar a 
Maria do Céu Melo, a mais antiga diretora do clube, 
e a Diogo Costa, ex-atleta das camadas jovens que 
lutou contra um cancro, duas das medalhas que os 
atletas e dirigentes do Paredes receberam na fi nal da 
Taça da Associação de Futebol do Porto. 

Os dois homenageados foram reconhecidos pela 
dedicação, entrega e paixão pelo clube. Manuel Car-
doso lembrou ainda a memória de João Melo, o guar-
da de campo do clube, nos tempos em que a bola 
ainda se jogava nas Laranjeiras, garantindo que ele 
foi uma das pessoas que mais marcou a sua vida. “Ele 
foi o pai e avó de todos os jogadores do Paredes 
da minha geração. Onde quer que ele esteja fi cará 
grato por tudo o que temos feito por este clube”, 
reforçou.

António Pedro Silva vai assumir a presidência do clube nos próximos dois anos e promete trabalhar 

O NOVO PRESIDENTE DO UNIÃO DE PAREDES PEDIU MAIS APOIO AOS SÓCIOS E ADEPTOS 

Novo presidente promete
“TRABALHO E EMPENHO”
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F
ábio Pacheco vai reforçar 
o plantel do Marítimo na 
próxima temporada. O 
médio-defensivo, natural 
de Paredes, que atuou nas 

duas últimas épocas no Vitória de 
Setúbal, assinou contrato com o 
clube da Madeira por três épocas. 
O contrato foi rubricado no princí-
pio deste mês perante a presença 
do presidente verde-rubro, Carlos 
Pereira.

Nas primeiras palavras como jo-
gador do Marítimo, Fábio Pacheco 
não esconde a satisfação pelo gran-
de passo dado na sua carreira. “O 
Marítimo é um grande clube que 
consegue sempre boas exibições 
na Liga e por isso só posso estar 
muito satisfeito. É um passo mui-
to importante na minha carreira”, 
disse ao nosso jornal o jogador na-
tural de Paredes. 

A presença do Marítimo na Liga 
Europa também contribuiu para Fá-
bio Pacheco aceder ao convite do 
clube. “Estar na Liga Europa era 
um objetivo que eu já ambicio-
nava há algum tempo e o Marí-
timo vai-me dar finalmente essa 
oportunidade. Estou muito feliz”, 
sublinhou o atleta, assumindo que 
a mudança para o Marítimo é clara-
mente “um salto muito significati-
vo” na sua carreira desportiva.

 O MÉDIO-DEFENSIVO, DE 29 ANOS, ASSINOU CONTRATO COM O CLUBE DA MADEIRA POR TRÊS ÉPOCAS.  Jogador mostra-se 
satisfeito pelo compromisso e considera a mudança para o Marítimo “um passo muito importante” na sua carreira.

Fábio Pacheco reforça plantel do Marítimo
Helena Nunes (texto)

Fábio Pacheco chegou à Ma-
deira na última segunda-feira e 
já realizou os exames médicos. O 
atleta já recolheu boas referên-
cias do clube e da ilha e acredita 
que não terá grandes dificuldades 
de adaptação. Até porque dentro 
em breve o jogador terá a com-
panhia da esposa e do filho do 
casal, de três anos. “Em Setúbal 

já acabava por estar longe do 
resto da minha família, por isso 
acho que com a minha esposa e 
o meu filho lá a adaptação será 
certamente mais fácil”. 

Assumindo-se um jogador de 
equipa, Fábio Pacheco mostra-se 
disponível para responder áquilo 
que o treinador precisar, mesmo 
que para isso tenha de jogar fora da 

sua zona de conforto. “A posição 6 
é aquela onde me sinto mais con-
fortável, mas estou disponível 
para ajudar o treinador onde for 
necessário, como chegou a acon-
tecer no Vitória de Setúbal. Pos-
so jogar na posição 8 ou mesmo 
como central”.

Fábio Pacheco tem 29 anos, 
nasceu em Paredes a 26 de Maio 

de 1988. Iniciou-se no futebol ao 
serviço do Paços de Ferreira, clube 
onde fez toda a sua formação, ten-
do depois passado pelo Rebordosa, 
Oliveirense, Tondela e Vitória de Se-
túbal.

Na última época o médio-de-
fensivo foi utilizado com bastante 
regularidade pelo técnico José Cou-
ceiro, no Vitória de Setúbal.

Fábio Pacheco com a camisola do Vitória de Setúbal O atleta paredense com o presidente do Marítimo, Carlos Pereira

 TREINADOR, DE 53 ANOS, NÃO VAI TREINAR O CLUBE NA PRÓXIMA TEMPORADA.  Decisão foi anunciada pela direção do Aliados 
de Lordelo, em comunicado, no passado dia 15. 

José Augusto não continua no Aliados
tinuar ao serviço do clube na pró-
xima temporada”, lê-se no comu-
nicado publicado nas redes sociais, 
onde o clube reconhece também 
que o treinador, de 53 anos, che-
gou numa altura difícil e conseguiu 
cumprir os objetivos que lhe foram 
propostos, “apresentando sempre 
uma postura exemplar”.

Recorde-se que José Augusto 
Santos chegou ao Aliados de Lor-
delo à 23.ª jornada do campeona-
to que agora chegou ao fim, numa 
altura em que a equipa lutava pela 
manutenção na Elite. Apesar de ter 
atingido o objetivo, o clube terá 
decidido pôr fim ao vínculo com 
o técnico. De saída estão também 
os outros dois membros da equipa 
técnica, Paulo Mesquita e Carlos 
Duarte.

No comunicado, a direção do 
clube agradece ao técnico e à res-
tante equipa técnica todo o “profis-
sionalismo e dedicação demons-
trada ao longo destes quatro me-
ses em que o Aliados lutou pela 
manutenção na Divisão de Elite 
Pro-Nacional”.

O Aliados de Lordelo ficou em 
4.º lugar na fase de manutenção da 
Divisão de Elite da Associação de 
Futebol do Porto. O clube reconhe-
ce que a temporada foi mais com-
plicada que as anteriores, mas subli-

nha que o lugar ocupado na tabela 
não reflete o que a equipa produziu 
em campo. “Fizemos boas exibi-
ções. Ambicionávamos mais e 
tínhamos, com certeza, capacida-
de e qualidade para mais”, afirma 
o clube, acrescentando que a pró-

xima época vai ser preparada com 
“ambição e forças renovadas”.

O Aliados de Lordelo não adian-
tou, para já, qualquer informação 
sobre o novo treinador que irá tra-
balhar com a equipa na próxima 
temporada. 

O 
Aliados Futebol Clube de 
Lordelo anunciou o fim 
da ligação ao treinador 
José Augusto Santos, de 

53 anos, que chegou ao clube na 

23.ª jornada do campeonato, para 
substituir Juvenal Brandão.

“O Aliados Futebol Clube de 
Lordelo informa que o técnico 
José Augusto Santos não irá con-
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 MÉDIO PAREDENSE, DE 31 ANOS, ASSINOU CONTRATO NO VARZIM POR 
UM ANO.  Atleta esteve nas últimas quatro épocas ao serviço do Paços de Ferreira.

Romeu Rocha
assinou pelo Varzim

O 
Varzim assegurou, no 
início da semana pas-
sada, a contratação do 
médio Romeu Rocha. 
O jogador, de 31 anos, 

natural de Paredes, tinha terminado 
o contrato com o Paços de Ferreira, 
clube que representou nas últimas 
duas épocas. Assinou agora pelo 
clube da Póvoa, que milita na 2.ª 
Liga, por um ano.

Romeu Rocha muda-se para o 

Varzim depois de uma época mar-
cada por problemas físicos, que o 
impediram de fazer qualquer jogo 
no Paços de Ferreira. O médio es-
pera agora poder ajudar o Varzim a 
fazer um bom campeonato. “Com 
muito trabalho vamos conseguir 
fazer um campeonato tranquilo e 
mostrar o nosso valor”, disse o jo-
gador, ao jornal desportivo ‘A Bola’.

Romeu assumiu ainda que não 
podia recusar o convite do Varzim, 
“um clube histórico e com uma 
grande massa associativa”. “É 
provavelmente um dos clubes 

mais fortes da 2.ª Liga, com gran-
de visibilidade. E por isso enca-
rei com bom grado a proposta e 
a aposta que fizeram em mim”, 
acrescentou.

O médio defensivo nasceu em 
Paredes, a 17 de fevereiro de 1986. 
Fez a sua formação no União Sport 
Clube de Paredes, FC Porto e FC 
Penafiel, clube que representou 
no primeiro ano de sénior. Esteve 
depois cinco épocas ao serviço do 
União de Paredes, passando ainda 
pelos Desportivos das Aves, antes 
de chegar ao Paços de Ferreira.

Helena Nunes (texto)

A 
equipa Dr. Merino/
4Moove, que representa 
a Clínica Médica Eduar-
do Merino, de Paredes, 
no Campeonato Nacio-

nal de Ultra Trail, foi à Ilha de São 
Miguel, nos Açores, fazer um “bri-
lharete”.

Os cinco atletas da equipa, Má-
rio Fonseca, Carlos Ferreira, André 
Guedes, António Freitas e Bernar-
dino Pinto conquistaram os cinco 
primeiros lugares da geral na prova 
de 50 quilómetros, que este ano 
teve um nível de dificuldade maior 
e mais desnível positivo.

Um feito que a equipa consi-
derou ser “praticamente inédito”, 
sobretudo num campeonato na-
cional. “Aqui vemos brio, orgulho, 

 A equipa Dr. Merino/4Moove, que representa uma clínica médica de Paredes, conquistou os cinco primeiros lugares da geral na prova de 
50 quilómetros.  ECOLOGIC TRAIL RUN AZORES DECORREU NO DIA 17 DE JUNHO, EM RIBEIRA GRANDE, NA ILHA DE SÃO MIGUEL.

Equipa de Paredes vence Trail Run nos Azores

Helena Nunes (texto) gares e oito segundos. Em termos 
individuais e a nível feminino soma 
cinco primeiros lugares, três segun-
dos e dois terceiros. A nível mascu-
lino, soma outros tantos primeiros 
lugares, quatro segundos e sete 
terceiros.

Bruno Pinto vence
2.º Trail Molinhos

Um dia depois da vitória nos 
Açores, a equipa Dr. Merino/4Moo-
ve voltou a somar mais um pódio, 
desta vez no 2.º Trail de Molinhos, 
que se realizou em Rio de Moinhos, 
Penafiel.

Bruno Pinto venceu a prova 
principal, precisando de 2:30 horas 
para terminar o percurso com 25 
quilómetros de extensão. A prova, 

ambição, compromisso, humilda-
de e amizade. Isto não se compra, 
conquista-se”, escreveu a equipa 
na sua página no facebook, assu-
mindo o “orgulho gigante” por 
contar com atletas desta dimensão.

O Ecologic Trail Run Azores foi 
dividido em três distâncias: Ultra 
Trail de 50 quilómetros, Trail de 25 
quilómetros e caminhada de 12 qui-
lómetros, sendo pelo segundo ano 
consecutivo integrada nos Cam-
peonatos Nacional de Ultra Trail – 
séries 150 e Trail – séries 150 da As-
sociação de Trail Running Portugal.

Até ao momento, foram dispu-
tadas 20 provas do Campeonato 
Nacional de Ultra Trail, estando a 
época praticamente a meio. A equi-
pa Dr. Merino/4Moove disputou 15 
dessas 20 provas, tendo somado, a 
nível coletivo, cinco primeiros lu-

organizada pela equipa Moinhos 
Run – ADRM, contou com mais de 
700 participantes e foi apadrinhada 
pelo fisioterapeuta Eduardo Meri-
no, de Paredes.

Nesta prova participaram várias 
outras equipas do concelho de Pa-
redes, entre elas a equipa de atletis-
mo do Aliança de Gandra, a Douro-
conta e a Baltar Trail Runners.

Bruno Pinto (à direita) venceu o 2.º Trail Molinhos



16
Quinta-feira

29 de junho 2017

DESPORTO

PUB

A 
equipa de Polo Aquá-
tico do Paredes falhou 
a conquista do título 
de campeão nacional 
da época 2016/2017, 

depois de ter perdido o segundo 
jogo do play-off frente ao Fluvial 
Portuense, por 9-8. A partida de-
correu no passado dia 10 de junho, 
na piscina do Fluvial. A equipa da 
casa venceu o jogo por 9-8, sa-
grando-se bicampeão nacional de 
polo aquático, título que o Paredes 
já tinha conquistado nas épocas 
2013/2014 e 2014/2015.

As duas equipas entraram no 
jogo bastante ofensivas, marcando 
três golos nos primeiros dois mi-
nutos da partida. Miguel Mariani 
abriu o marcador, mas os portuen-
ses rapidamente deram a volta, 
com golos de João Leite e Nuno 
Marques.

Ainda antes do final do primei-
ro parcial, os paredenses voltaram 
a apontar dois golos. Primeiro foi o 
capitão de equipa, Ricardo Sousa, 
na posição de pivot, e depois Sal-
vador Lopes.

No segundo período o Fluvial 
entrou mais inspirado que o adver-

 PAREDES PERDEU NO TERRENO DO FLUVIAL, POR 9-8, LEVANDO OS PORTUENSES A FESTEJAR A CONQUISTA DO BICAMPEO-
NATO.  No primeiro jogo os fluvialistas já tinham vencido o Paredes, em Recarei, por 6-5.

Paredes perde segundo jogo do play-off 
e entrega título ao Fluvial

sário e voltou a marcar por Pedro 
Sousa, após falta ordinária. Miguel 
Mariani respondeu de penalti, co-
locando o Paredes em vantagem 
no marcador (3-4). Mas pouco 
tempo depois os fluvialistas con-
seguiram chegar à igualdade, por 
Pedro Sousa, num remate ao ân-
gulo, sem hipótese de defesa para 
Mycola Yanochoko, guarda-redes 
dos paredenses. O Fluvial voltou a 
aproveitar o momento de inspira-
ção para subir a parada, com golos 
de Dumitru Sobetchi e Tiago Parati.

No terceiro período, Pedro 
Sousa aumentou a vantagem dos 
portuenses (7-4). Pouco depois 
Miguel Mariani marcou para o Pa-
redes e Ricardo Teixeira fez logo de 
seguida o 7-6, e o Paredes voltou a 
acreditar que era possível discutir a 
vitória.

Com tudo em aberto para o 
último parcial, o Fluvial aumen-
tou para 8-6 por Tiago Parati, mas 
Ricardo Teixeira respondeu logo 
de seguida com um chapéu, redu-
zindo para 8-7. A dois minutos do 
fim, Tiago Costa ainda conseguiu 
empatar a partida, reforçando as 
esperanças dos paredenses, mas o 
portuense Pedro Sousa acabou por 
matar o jogo, fazendo o 9-8.

Ricardo Teixeira.
O Fluvial conquistava assim o 

segundo título de campeão nacio-
nal de polo aquático, depois de no 
primeiro jogo ter vencido o Paredes, 
em Recarei, por 6-5.

Treinador do Paredes:
“Merecíamos

algo diferente”

No final do encontro o treina-
dor dos paredenses, Nuno Mariani, 
mostrou-se frustrado com o resulta-
do. “Foi um jogo muito equilibra-
do. O Fluvial voltou a vencer por 
um golo”, disse o técnico, citado 
pelo site da Federação Portuguesa 
de Natação.

Nuno Mariani disse que o Pare-
des “produziu, fez, mas não con-
seguiu vencer”. “Tivemos mais 
oportunidades e mais hipóteses. 
Mas como se costuma dizer no 
futebol, quem não marca, perde”, 
explicou o treinador do Paredes, 

que vê esta derrota com “enorme 
frustração”. “Merecíamos algo di-
ferente. O resultado é ditatorial e 
o Fluvial é o digno vencedor”, re-
matou.

A frustração de Nuno Mariani 
contrastou com a euforia do treina-
dor do Fluvial Portuense, Joan Al-
bella, que considerou aquela “noite 
espetacular”. “Fomos para esta fi-
nal com a lição bem aprendida. A 
concentração e o rigor tático va-
leram-nos o título”, disse o técnico 
espanhol, à FPN.

O play-off do campeonato é 
disputado à melhor de três jogos. 
Se o Paredes tivesse vencido esta 
segunda partida, equilibrava a ba-
lança dos resultados e fazia adiar 
a decisão do título para a última 
jornada, que seria disputada em 
Recarei.

Ainda assim, o Paredes fechou 
a época 2016/2017 com saldo po-
sitivo, após a conquista de dois im-
portantes trofeus da modalidade: a 
Supertaça e a Taça de Portugal.

Helena Nunes (texto) Nos últimos minutos o Paredes 
ainda dispôs de uma oportunidade 
para empatar novamente a parti-
da, mas o guarda-redes do Fluvial 
acabou por defender o remate de 
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 OS DOIS IRMÃOS CONQUISTARAM, EM MATOSINHOS, O TÍTULO DE CAMPEÕES NACIONAIS EM PARES DE DANÇA SENIORES.
 Associação Desportiva de Paredes conquistou mais quatro pódios, em solo dance, nos escalões de seniores, juniores e cadetes.
 Campeonato Nacional de Dança decorreu de 15 a 18 de junho, em Custóias, Matosinhos.

MARIANA e JOSÉ PAULO SOUTO
sagram-se campeões nacionais 

PUB

Ana Luísa e Pedro Monteiro Wal-
gode (2.º lugar). 

Em solo dance, Mariana Sou-
to sagrou-se ainda vice-campeã 
nacional de seniores e viu o ir-
mão José Paulo Souto subir ao 
mesmo lugar do pódio na prova 
masculina. A Associação Despor-
tiva de Paredes ainda conquistou 
mais dois pódios em solo dance, 
através de Rita Sampaio Lima, vi-

ce-campeã nacional de juniores e 
Cristiana Sofia Oliveira, 3.ª classifi-
cada na prova de cadetes. Já Bru-
na Ferreira Pinheiro conquistou 
o 4.º lugar em juvenis femininos, 
também na vertente de solo dan-
ce.

O Campeonato Nacional de 
Dança 2017 foi organizado pela 
Federação Portuguesa de Patina-
gem, com a colaboração da As-

sociação de Patinagem do Porto. 
Em prova estiveram centenas de 
atletas de 33 clubes.

No ano passado, os irmãos 
Souto já tinham conquistado na 
Alemanha o título de Campeões 
da Europa em Pares de Dança, 
em seniores. A estes títulos so-
mam-se ainda o de Campeões do 
Mundo e da Europa, conquista-
dos em 2015.

M
ariana Souto e José 
Paulo Souto, atle-
tas da Associação 
Desportiva de Pa-
redes, sagraram-se 

Campeões Nacionais em pares de 
dança, no escalão sénior.

Na competição, que decorreu 
em Custóias, Matosinhos, de 15 a 
18 de junho, os irmãos Souto su-
biram ao primeiro lugar do pódio 
no escalão principal, superando 

Helena Nunes (texto)
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o seu QUINZENÁRIO de eleição

........................................................................................................................................................................
 ●  Escola Básica e Secundária de Rebordosa

Harry Potter

Mariana Isabel Leal Coelho
N.º 17, 7.ºRD

No seu primeiro ano em Hogwarts,
Harry encontrou a Pedra Filosofal
Que pertencia a Nicolas Flamel
Um homem muito genial.

Já no seu segundo ano,
Harry abriu a Câmara dos Segredos
E Ginny salvou do diário
Onde ela escrevia todos os seus medos.

E no seu terceiro ano,
Sirius Black resgatou,
Pois tinha sido preso
Em Azkaban, que o condenou.

Quarto ano, muito importante,
Campeão da escola seria,
Vencedor do Torneio - Três Feiticeiros,
Com muita honra e valentia.
Quinto ano, muito sofria,
Mas para a Ordem entraria
Infelizmente, Sirius Black,
Para sempre a deixaria…

No seu sexto ano intenso,
O Príncipe Misterioso o iria ajudar
Mas, no fi nal, Harry percebia
Que o estavam a atraiçoar.
No sétimo ano de curso,
Harry Potter não foi estudar
Pois Voldemort estava de regresso
E o tentaria derrotar!

Na grande Batalha de Hogwarts,
Harry e Voldemort num clima denso
Com quedas de ambos lados
Foi tudo tão intenso…

Voldemort tinha morrido
A batalha terminada
Fred Weasley falecera
A sua família destroçada.

Passados muitos anos,
Harry Potter tinha casado
Com Ginny Weasley, muito linda
Ele ‘tava apaixonado…

Tiveram três maravilhosos fi lhos,
James, Lily e Albus seria
Três irmãos inseparáveis
E muitos perigos teriam.

Albus Potter, o fi lho do meio
Em muitas encrencas se meteria,
Pois por Delphini, sobrinha do Amos,
Se apaixonaria!

Mas Delphi, afi nal, 
Veio a revelar-se fora do normal
Pois fi lha de Voldemort era!
OHH! Que notícia colossal!

Voltamos a ter uma guerra…
Com inimigos, com potencial
Mas, no grande fi nal,
Harry vencerá a fi lha do Senhor do Mal!

Agora irei terminar
Pois já falei tudo o que tinha a falar
Sobre Harry Potter, o meu herói.
O meu poema irá acabar.

E
ste poema que estou a escrever
Com o Harry Potter tem tudo a ver,
Pois potterhead sempre serei
E os livros da J.K sempre amarei.

O rapaz sobreviveu
À investida do «Quem-Nós-Sabemos»,
Infelizmente, seus pais morreram…
Mas isso não é segredo, nós conhecemos!

Aos onze anos de idade,
Harry Potter era maltratado
Felizmente, Hagrid apareceu
E tirou-o daquele estado.

A 
Escola Básica de Sobreira está ao 
serviço da comunidade envolven-
te há trinta anos. A comemoração 
deste aniversário vai acontecer ao 
longo do próximo ano letivo, mas 

teve início com uma experiência espacial, que 
decorreu no dia 13 de junho, com o lançamen-
to de um balão estratosférico.

A iniciativa ‘Balão Estratosféricos na Es-
cola de Sobreira’ (BEES) partiu do professor 
Jorge Queirós, que reuniu um grupo de tra-
balho constituído por alunos de diferentes 
turmas de 8.º e de 9.º ano: Alexandra Alves, 
Ana Morais, Ana Pinheiro, António Coelho, 
Ema Barbosa, Fabiana Marques, Maria João 
Lopes, Miguel Rodrigues, Sandra Ferreira e 
Tiago Nogueira. A prática provém da teoria 
e, por isso, o projeto teve início com algumas 
aulas para explicar os objetivos do mesmo 
e os procedimentos necessários. Os alunos 
também ajudaram a construir a caixa, que 
serviu para transportar os equipamentos de 
comunicação e de localização, entre outros 
instrumentos integrados na experiência. 
Esta é aliás uma das partes essenciais para 
o desenrolar de todo o processo, porque 
são estes aparelhos que permitem seguir a 
trajetória do balão: o lançamento, a viagem 
até à estratosfera, e o regresso a terra fi rme.

No dia 13 de junho, ao fi nal da tarde, 
os alunos e demais comunidade educativa, 
que acedeu ao convite, puderam assistir a 
todas as fases do BEES. Pouco a pouco, o 
balão foi tomando forma com o hélio. O 
pára-quedas e a cápsula foram amarrados à 
estrutura. Finalmente, o balão elevou-se em 
direção à estratosfera. O melhor ainda esta-
va para vir. De imediato, os instrumentos a 
bordo começaram a transmitir imagens em 
direto: a escola e arredores a perder dimen-
são, enquanto as nuvens se aproximavam, 
e, logo a seguir, a Terra vista a mais de 30 

Escola Básica de Sobreira
ATINGE A ESTRATOSFERA

quilómetros de distância. Ao longo de mais 
de hora e meia, a câmara incorporada no ba-
lão mostrou imagens fantásticas do planeta 
e do sol, que foram seguidas atentamente 
pelos presentes. Foi também em direto que 
foi possível ver o balão rebentar e começar a 
descer, primeiro de forma vertiginosa, e de-
pois, com a ajuda do pára-quedas, com mais 
suavidade. O balão caiu e foi recolhido per-
to de Chaves, na freguesia de Redondelo.

Esta atividade foi planeada em colabora-
ção com professores e alunos da Faculdade 
de Engenharia do Porto. Esta instituição da 
Universidade do Porto, através do Depar-
tamento de Engenharia Eletrotécnica e de 
Computadores, trabalha no programa de 
lançamento de cápsulas instrumentadas à 
estratosfera através de balões cheios de hé-
lio - programa Straplex (plataforma de ex-
periências estratosféricas), desde 2005. Os 
responsáveis pelo programa na Faculdade 
de Engenharia são os professores Sérgio Reis 
Cunha e Zaida Silva e os estudantes univer-
sitários Bruno Correia, Delfi m Valverde, Amé-
rico Duarte, Nuno Moreira e David Leite. Os 
futuros engenheiros já percorreram diversos 
países europeus – estiveram recentemente 
na Alemanha – e várias escolas, no distrito do 
Porto, quer na divulgação do programa em 
parceria com a ESA (European Space Agen-
cy) quer no lançamento de balões estratos-
féricos. Um dos lançamentos mais recentes 
e mediáticos do género ocorreu no dia 29 
de maio, integrado na comemoração dos 
129 anos do Jornal de Notícias, no Porto, e 
contou com a presença do Presidente da 
República, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Os 
nossos alunos Alexandra Alves, Ema Barbosa, 
Sandra Ferreira e Tiago Nogueira, assistiram a 
este evento acompanhados pelos professo-
res Jorge Queirós e Natália Silva.
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Efemérides 29 de junho

Paredes

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 29 de junho a 12 de julho

Castelo de Paiva
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FICHA TÉCNICA

1798
Nasce o escritor italiano Giacomo Leopardo, 
considerado como o maior poeta de Itália 
desde Petrarca;
____________________________________

1840
Inauguração do Museu Portuense que deu 
lugar ao atual Museu Soares dos Reis;
____________________________________

1847
É posto fim à guerra civil da Patuleia, sendo 
assinada a Convenção do Gramido, Gondo-
mar, sendo consumada a vitória do governo 
cartista;
____________________________________

1878
Nasce, no Porto, o jornalista e publicista An-
tónio Augusto Teixeira de Vasconcelos, que 
viveu na Casa de Coura, em Paredes;
____________________________________

1884
Guiné Portuguesa. Dá-se um ataque da colu-
na de operações contra o gentio da povoa-
ção de Cacanda, que recusava a soberania 
de Portugal;
____________________________________

1900
Nascimento do escritor e aviador francês, 
Antoine de Saint-Expéry, em Lion, autor, 
entre mais, do “Voo noturno” e “O Principe-
zinho”;

1909
Guiné Portuguesa. Toma posse do cargo de 
governador o capitão de infantaria Francelino 
Pimentel;
_____________________________________

1911
Morte do membro do grupo fundador do pri-
meiro Partido Socialista, em janeiro de 1875, 
César Azedo Gneco, jornalista e gravador;
_____________________________________

1912
Em Estocolmo, Suécia, dá-se início aos V Jo-
gos Olímpicos da era moderna;
_____________________________________

1918
Nasce, em Lisboa, o historiador Vitorino de 
Magalhães Godinho;
_____________________________________

1939
Aterra em Lisboa, o primeiro voo comercial 
entre os EUA e a Europa;
_____________________________________

1949
Inicia-se, oficialmente, na África do Sul, a polí-
tica de segregação racial, mais conhecida por 
“apartheid”;
_____________________________________

1951
Joseph Ratzinger, atual Papa Emérito, com o 
título de Bento XVI, é ordenado padre. Resig-
nou ao cargo e vive em Roma;

1958
Em Estocolmo, o Brasil sagra-se campeão do 
Mundo de futebol;
_____________________________________

1966
Na guerra do Vietname, os EUA bombardeiam 
Haipong e Hanói;
_____________________________________

1971
Morte dos três astronautas soviéticos da nave 
Soyuz-11;
_____________________________________

1973
Por falta de oficiais do Quadro Permanente, os 
oficiais milicianos passam a ser equiparados 
aos mesmos. A publicação do diploma, a 13 
de julho, leva à formação do Movimento dos 
Capitães de Abril;
_____________________________________

1974
Morte do escritor José Maria Ferreira de Cas-
tro, autor de “Emigrantes”, “A selva”, etc;
_____________________________________

1975
Evasão da cadeia de Alcoentre de 88 ex-agen-
tes da PIDE;
_____________________________________

1986
Vítor Constâncio, economista, 42 anos, é elei-
to secretário-geral do PS, no VI Congresso;

1989
Com 91 anos, morre em Paris, o cineasta ho-
landês Yoris Ivens, mestre do cinema docu-
mental;
____________________________________

1992
Mohamed Boudiaf, presidente da Argélia, é 
assassinado em Annaba, tinha 72 anos;
____________________________________

1995
Divulgada a descoberta do gene responsá-
vel pela doença de Alzheimer;
____________________________________

2000
Com 77 anos morre o ator italiano Vitório 
Gassman;
____________________________________

2002
Morte de Rosemary Clooney, 74 anos, atriz e 
cantora norteamericana;
____________________________________

2003
Katharine Hepburn, atriz norteamericana, 
morre aos 96 anos, sendo a mais nomeada 
para o Óscar;
____________________________________

2005
Emídio Guerreiro, resistente antifascista, co-
fundador da Liga de União e de Ação Revolu-
cionária, fundador e presidente do PPD-PSD, 
empresário e matemático, morre aos 105 anos.

Dia 1 de julho
Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo
18h00 – Concerto “Notas em Nós”, do Conservatório de Mú-
sica de Paredes

Dia 1 de julho
Auditório da Junta de Freguesia de Parada de Todeia
20h30 – Workshop “Perigos da internet”: inclui debate sobre 
o jogo “Baleia azul”

Dia 5 de julho
Casa da Cultura de Paredes
18h00 – Royal Tour 2017

Dia 8 de julho
Biblioteca Municipal de Paredes
10h15 e 11h15 – Oficina de ideias: atividade ‘baby yoga’

Dia 9 de julho
Biblioteca Municipal de Paredes
11h00 – Oficina de ideias: atividade yoga em família

De 30 de junho a 2 de julho
Largo do Conde, Sobrado
Das 16h00 às 24h00 – 20.ª Feira do Vinho Verde e do La-
vrador, com gastronomia e artesanato

Dia 5 de julho
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
10h30 – Hora do conto: “A que sabe a Lua?”

Dia 9 de julho
Quinta do Pinheiro
17h30 – Cerimónia de abertura da Bienal da Cultura de Cas-
telo de Paiva: atuação da fanfarra dos bombeiros voluntários 
de Castelo de Paiva

Dia 9 de julho
Auditório Municipal de Castelo de Paiva
18h30 – Atuação do Núcleo de Folclore e Etnografia da Uni-
versidade do Porto (no âmbito da Bienal de Cultura de Castelo 
de Paiva)

Dia 11 de julho
Auditório Municipal de Castelo de Paiva
21h30 – Espaço à dança: atuação da Companhia Girasol, Es-
cola de Ballet do Porto

Dia 12 de julho
Largo do Conde
22h00 – Concerto da Escola de Jazz do Porto/Phantom Trio

Até 30 de junho
Arquivo Municipal de Felgueiras
Das 09h00 às 18h00 – Mostra documental “A roda dos ex-
postos em Felgueiras”

Dia 1 de julho
Alamedas de Santa Quitéria
21h30 – Marchas de São Pedro 

Dia 2 de3 julho
Praça da República e Monte de Santa Quitéria
16h00 – Festival de Folclore

Dia 30 de junho
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Tertúlia literária 

Dia 1 de julho
Por toda a cidade
VI Edição da Noite Branca de Penafiel

Dia 8 de julho
Rio de Moinhos, Penafiel
22h00 – Concerto dos “Amor Eletro”

Dia 30 de junho
Em Freamunde, Paços de Ferreira
23h00 – Concerto de Capitão Fausto – Sebastianas 2017

Dia 6 de julho
Em Freamunde, Paços de Ferreira
Concerto de Richie Campbell

Dia 7 de julho
Em Freamunde, Paços de Ferreira
Concerto de Sérgio Godinho

Dia 9 de julho
Em Freamunde, Paços de Ferreira
Concerto do Grupo Revelação

Dia 10 de julho
Em Freamunde, Paços de Ferreira
Cortejo alegórico e luminoso

De 30 de junho a 2 de julho
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca 
Durante todo o dia – Vila: Festival de Música de Lousada

Dia 5 de julho
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
18h45 – Especial Free Running, com participação especial de 
Manuela Machado

Dias 7, 8 e 9 de julho
Avenida Senhor dos Aflitos, Lousada
Das 21h30 à 00h30 – Festival de Luz de Lousada

Dia 8 de julho
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
10h00 – Lousada Verão Fitness
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GOMES DE SOUSA

BOLETIM
MONUMENTOS

VI – PENAFIEL
N.º 62 – Igreja de Boelhe

 Igreja de S. Gens de Boelhe – Aspeto da fachada principal e lateral Sul antes das obras.

 Igreja de S. Gens de Boelhe – O mesmo aspeto no seu estado atual.

Q
uem fizer um catálo-
go ou inventário das 
obras dos autores 
que nasceram, vive-
ram ou escreveram 

sobre Paredes não poderá es-
quecer as teses de licenciatura e 
doutoramento dos médicos e de 
outros letrados. Nem os trabalhos 
científicos das suas especialida-
des.

O Professor Aureliano Pes-
segueiro - Baltar, 10 de Julho de 
1890 – Porto, 11 de Agosto de 
1955 – fez o exame da última ca-
deira do curso de medicina em 
Agosto de 1917. Logo a seguir foi 
«mobilizado para cumprir o dever 
de militar», em França, «colocado 
numa companhia de sapadores 
mineiros, em serviço na zona avan-
çada», «numa unidade pequena, 
isolada e muito móvel, onde bem 

Obras de Aureliano Pessegueiro
modestos eram os nossos serviços: 
evacuação dos doentes para a am-
bulância mais próxima e fiscaliza-
ção da higiene do acampamento, 
eis tudo o que tínhamos a desem-
penhar...». Na verdade «médico de 
sãos e não de doentes».

Foi tenente médico miliciano 
no Corpo Expedicionário Portu-
guês, em França. Embarcou em 
Lisboa a 23 de Abril de 1918 e 
embarcou para o regresso a 1 de 
Abril de 1919. A sua passagem 
pelo CEP está explicada por Ivo 
Rafael num jornal de Paredes de 
12 de Setembro de 2014.

Sob a orientação dos doutores 
Henrique de Barros e Tiago de Al-
meida preparou a tese até Outu-
bro de 1920. 

A 11 de Fevereiro (e não de 
Novembro) de 1921 defendeu a 
tese “Cardiometria”. Dissertação 
inaugural apresentada à Faculda-
de de Medicina do Porto. Porto, 
Tip. a vapor da “Enciclopédia Por-
tuguesa”, 1921, 10+102 pág.

Outras obras do prof. Aurelia-
no:

2 - Grandeza relativa do cora-
ção, 1922.

3 - Notas de clínica terapêuti-

ca. Separata de ‘Portugal Médico’, 
1923 – 1924, Porto, 8 pág.

4 - Um caso de meningismo 
azotémico. Separata de ‘Medicina 
Contemporânea’. Lisboa, 1924, 23 
pág.

5 - Grandeur relative du Coeur. 
Separata de ‘Arquivos de Clínica 
Médica’ da Faculdade de Medici-
na do Porto, tomo I. Porto, 1925, 
21 pág.

6 - Notas clínicas. Separata de 
‘Arquivos de Clínica Médica’, tomo 
I, 1925 – 1926, Porto, 8 pág.

7 - Tensão venosa. Separata de 
‘Arquivos de Clínica Médica’, tomo 
I. Porto, 1926, 96 pág.

8 - Estudos electrocardiográfi-
cos. Separata de ‘Arquivos de Clí-
nica Médica’, tomo II. Porto, 1927, 
24 pág.

9 - Programa do curso de pro-
pedêutica médica. Porto, 1927, 8 
pág.

10 - Notas de semiologia mé-
dica: I - aparelho respiratório. Por-
to, 1928, 68 pág.

11 - Tensão venosa e a sua im-
portância clínica. Lisboa, Impren-
sa Nacional. Relatório apresenta-
do ao III Congresso Nacional de 
Medicina, 1928, 22 pág.

12 - Tensão venosa e sua im-
portância na clínica. Separata de 
‘Arquivos de Clínica Médica’, tomo 
II, 1928, 32 pág.

13 - Um caso de tifo exante-
mático. De colaboração com o 
Dr. Celestino Maia. Separata de ‘A 
Medicina Moderna’, n.º 341. Porto, 
1929, 13 pág.

14 - Notas de semiologia mé-
dica: II - aparelho circulatório. Por-
to, 1932, 165 pág.

15 - Notas de semiologia mé-
dica. Porto. Edição de Jaime Wal-
ter. 1936, 80 pág.

16 - Professor Tiago de Almei-
da – o iniciador das excursões 
médicas às estâncias portuguesas 
de climatologia e hidrologia. Se-
parata do ‘Boletim do Instituto de 
Climatologia e Hidrologia da Uni-
versidade do Porto’, n.º 3, 1938, 10 
pág.

17 - Nefropatias hematogé-
neas bilaterais: - patogenia, clas-
sificação, quadros clínicos. Sepa-
rata de ‘Portugal Médico’, vol. 28. 
Porto, 1944, 55 pág.

18 - Metabolismo basal.
19 - Cancro atípico da tiróide.
Bibliografia passiva:
1 - Professor Aureliano Pesse-

gueiro. Homenagem da Socieda-
de Portuguesa de Cardiologia. Se-
parata de ‘O Médico’, vol. 7. Porto, 
1956, 14 pág.

2 - In memoriam Professor Au-
reliano Pessegueiro 1890-1955. 
Por Alfredo Rocha Pereira [1886-
1964]. Separata de ‘Arquivos de 
Clínica Médica’, n.º 66, vol. 4. Por-
to, 1956, 7 pág.

Em 1925 ficou encarregado 
do electrocardiógrafo Siemens 
instalado no Gabinete de se-
miótica, adquirido pelo director 
da Faculdade, Alfredo de Maga-
lhães, a instâncias do dr. Tiago de 
Almeida. 

Homenageado pela Socieda-
de Portuguesa de Cardiologia, 
de que tinha sido Presidente, no 
Salão Nobre da Faculdade de Me-
dicina, a que se associaram as três 
Universidades portuguesas, inter-
vindo os professores Arsénio Luís 
Rebelo Alves Cordeiro e Mário da 
Silva Moreira, da Universidade de 
Lisboa, e Alfredo da Rocha Pe-
reira, da Universidade do Porto. 
[Anuário da Universidade do Por-
to, X, 1955-56, p8].

(Continua na próxima edição)

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA
OS DEZASSETE BRASÕES

Porto

Penafiel

As referências de Agustina Bessa-Luís são 
muito reduzidas, tal como aconteceu para Pa-
redes, tanto que resolveu a questão no mes-
mo parágrafo, concluindo: “Quanto a Penafiel, 
cujos donatários foram os Peixotos, senhores 
da casa da Calçada, é terra abundante e for-
mosa; daí que tivesse godos e mouros na sua 
linhagem e as histórias de princesas encanta-
das e tesouros ocultos abundam na região”.

[Agustina Bessa-Luís]

“O Porto tem estas duas paisagens ao 
alcance dos olhos: a épica e a lírica. É, ao 
mesmo tempo, cidade e aldeia; movimen-
to de percurso duma civilização e contrato 
de vizinhos. O Porto é um sentimento para 
quem o habita e geografia para quem não 

o conhece. Tornamo-nos épicos, com a ci-
dade, mas não menos inclinados no senti-
mento de ter perdido alguma coisa com o 
tempo.

Quanto mais temos a noção da nossa ha-
bitualidade, mais percebemos que ela está 

incompleta. Não vimos o que era importante, 
não deixamos o coração encher-se de peque-
nas informações que fazem um sonho para 
toda a vida”.

[Agustina Bessa-Luís]

Igreja e Mosteiro de Paço de Sousa.

Penafiel. “Boi Bento” (Festa do Corpo de Deus).

Penafiel. Procissão do Corpo de Deus.

O Porto refletido nas águas do Douro. Procissão de Nossa Senhora do Ó.
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Rebordosa

Emídio Jorge
dos Santos Monteiro

Faleceu
Emídio Jorge dos Santos Monteiro faleceu no 

passado dia 22 de junho, com 60 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Baltar e residente na freguesia de Rebordosa, 
Paredes, na Rua Central da Quintã, n.º 158-D. Era viúvo de Maria da 
Conceição Pereira dos Santos e deixa na maior dor seus fi lhos, ir-
mãos, cunhados e restante família.

Astromil

Adão António
Ferreira Pacheco

Faleceu
Adão António Ferreira Pacheco faleceu no pas-

sado dia 21 de junho, com 72 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Rebordosa e residente na freguesia de Astro-
mil, Paredes, na Rua de Santa Marinha, n.º 149. Era viúvo de Lúcia da 
Silva Barros e deixa na maior dor suas fi lhas, genros, netos, irmãos, 
cunhados e demais família.

Rebordosa

Maria Adelaide
Lopes Gomes

Faleceu
Maria Adelaide Lopes Gomes faleceu no passa-

do dia 13 de junho, com 48 anos de idade. Era na-
tural e residente na freguesia de Rebordosa, na Rua da Laje, n.º 100. 
Era casada com Manuel António Dias Pinheiro que deixa na maior dor 
juntamente com seus fi lhos, pais, irmãos, sogros, cunhados, sobrinhos 
e demais família.

Vila Cova de Carros

José António
de Sousa e Silva

Faleceu
José António de Sousa e Silva faleceu no pas-

sado dia 22 de junho com 76 anos de idade. Era na-
tural de Mouriz, Paredes e residente na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 
n.º 109, Vila Cova de Carros, Paredes. Era casado com Maria da Con-
ceição de Oliveira Barbosa.

Agradecimento
Sua esposa, fi lhos e netos vêm por este meio extremamente sen-

sibilizados 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 falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Comunicam que as missas de 7.º dia serão celebradas sábado, 
dia 1 de julho, pelas 20 horas, na igreja de Cristelo e domingo, dia 2 
de julho, pelas 11h15, na igreja de Vila Cova de Carros, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nestas eucaristias.

Besteiros

Joaquim Moreira
dos Santos

Faleceu
Joaquim Moreira dos Santos faleceu no passado 

dia 23 de junho com 74 anos de idade. Era natural 
de Besteiros, Paredes e residente na Travessa 20 de Junho, n.º 39, 
Besteiros, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amiza-
de que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou 
que de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 1 
de julho, pelas 19 horas, na igreja paroquial de Besteiros, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Lordelo

Manuel Moreira
Faleceu

Manuel Moreira faleceu no passado dia 20 de 
junho com 80 anos de idade. Era natural de Lorde-
lo, Paredes e residente na Av. Central da Seroa, n.º 
929, Seroa, Paços de Ferreira. 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 
lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na 
missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Vila Cova de Carros

Bárbara Rosa
da Silva Moreira

Faleceu
Bárbara Rosa da Silva Moreira faleceu no pas-

sado dia 21 de junho com 61 anos de idade. Era na-
tural de Mouriz, Paredes e residente na Rua da Ribeirinha, n.º 443, Vila 
Cova de Carros, Paredes. Era casada com Albino de Oliveira Barbosa.

Agradecimento
Seu marido, fi lhos, nora, neto e demais família vêm por este meio 

extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente 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.

Besteiros

Maria José Ferreira
Gonçalves da Silva

Faleceu
Maria José Ferreira Gonçalves da Silva faleceu 

no passado dia 25 de junho com 81 anos de idade. 
Era natural de Besteiros, Paredes e residente na Rua das Cancelas, 
n.º 83, Besteiros, Paredes. Era viúva de José Augusto Moreira Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amiza-
de que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou 
que de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada segunda-feira, 
dia 3 de julho, pelas 20 horas, na igreja paroquial de Besteiros, agrade-
cendo também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Beire

Ana Maria de Sousa
e Silva Pereira

Faleceu
Ana Maria de Sousa e Silva Pereira faleceu no 

passado dia 20 de junho com 50 anos de idade. Era 
natural de Bitarães, Paredes e residente na freguesia de Beire, Pare-
des. Era casada com Arnaldo Joaquim Leal Pereira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas 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.

Beire

José da Silva Correia
Faleceu

José da Silva Correia faleceu no passado dia 
19 de junho com 64 anos de idade. Era natural e re-
sidente na freguesia de Beire, Paredes. Era casado 
com Maria de Fátima Rocha Neto.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amiza-
de 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.

Gondalães

Manuel Ribeiro
Faleceu

Manuel Ribeiro faleceu no passado dia 17 de ju-
nho com 90 anos de idade. Era natural de Figueiras, 
Lousada e residente em Gondalães, Paredes. Era 
viúvo de Maria Adelaide Nunes de Carvalho.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amiza-
de 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.

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias
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em sua casa visitando-nos:

EXTRACTO
 Notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, com 

cartório na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e concelho de Pare-
des, certifi co para efeitos de publicação, nos termos do número 1 do 
artº 100.º do Código do Notariado, que neste cartório, no livro de notas 
para escrituras diversas 221, a folhas 87, se encontra exarada uma 
escritura de justifi cação com data de vinte e três de junho de dois mil e 
dezassete, na qual:

LAURINDA FERREIRA DA ROCHA MOREIRA, NIF 181 932 130, 
natural de Gandra, Paredes, e marido ANTÓNIO FERNANDO MOREI-
RA, NIF 159 080 126, natural de Valongo, casados no regime da co-
munhão adquiridos, residentes em Lagerplaz, 9, 59555 Lippstadt, Ale-
manha, representados por Américo Ferreira da Rocha, B.I 2903131, 
29/07/2004, SIC Porto, casado, natural de Gandra, Paredes, residente 
na Travessa da Felgueira, 55, Campo, Valongo, disseram que o são do-
nos e legítimos possuidores, do seguinte bem imóvel, sito na freguesia 
de Gandra, concelho de Paredes:

Prédio urbano, composto de terreno para construção, com qua-
trocentos e sete metros quadrados, sito na Rua dos Valinhos, número 
23, a confrontar do norte com José Manuel Durães, do sul com Palmira 
Ferreira Moreira e Joaquim Lopes Vieira, do nascente com Rua dos Va-
linhos, e do Poente com Rua do Picoto, não descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Paredes, inscrito na matriz em nome do justifi -
cante marido sob o artigo 3525, (proveniente do artigo urbano 1916), 
com o valor patrimonial igual ao atribuído de dezoito mil e novecentos 
euros. 

Que, os seus representados, adquiriram o referido prédio, por doa-
ção verbal dos pais da sua representada Laurinda, que eram Adelino 
Martins da Rocha e Palmira Ferreira Moreira, casados que foram no 
regime da comunhão geral de bens, e residentes que foram no Lugar 
do Correlo, freguesia de Gandra, concelho de Paredes, em data que 
não podem precisar mas sabem ter sido cerca do ano de mil novecen-
tos e oitenta e cinco, pelo que os seus representados, não fi caram a 
dispor de título formal que lhes permita efetuar o respetivo registo na 
Conservatória do Registo Predial, e que desde logo, os seus represen-
tados, entraram na posse e fruição do prédio, em nome próprio, posse 
que assim detêm há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação 
de quem quer que seja.

 Que essa posse dos seus representados foi adquirida e mantida 
sem violência, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente, 
pagando as respetivas contribuições e impostos, agindo sempre por 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer 
usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respetivos encargos. 

Que esta posse em nome próprio, pacífi ca, contínua e pública, 
desde cerca do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, conduziu à 
aquisição do imóvel por usucapião, que em nome dos seus represen-
tados invoca, justifi cando o direito de propriedade dos seus represen-
tados para o efeito de registo, dado que esta forma de aquisição não 
pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial. Está 
conforme.

Paredes e Cartório notarial em 23 de junho de 2017.

A notária,

Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos

Registo: PA1175/2017
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Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA | Tel. 224442276 | Tlm. 917597099

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA | Tel. 224442276 | Tlm. 917597099

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA | Tel. 224442276 | Tlm. 917597099
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Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação 
livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa firme dos valores mais emblemáticos do concelho de 
Paredes em áreas como a política, religião, desporto, sociedade e 
do seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, inde-
pendentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

PUB

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRAS PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU

HORIZONTAIS:
1. ‘Levantando do (…)’, romance de José Saramago que fala sobre o Alen-
tejo, os alentejanos e a sua luta pela sobrevivência (1980); 4. Trabalhador 
que faz parte da malta, vadio; 9. Suspiro; 10. Xénon (s.q.); 12. Oferecer; 13. 
Propriedade rural de grande extensão, onde se pratica um tipo de cultura 
que não exige grandes investimentos; 16. Naquele lugar; 17. Atmosfera; 
18. Variante do pronome “o”; 20. O que fica depois de escolhido o me-
lhor, refugo; 24. Em forma de coma; 25. Caminhava para lá; 26. Pátria de 
Abraão; 27. Tenebroso; 29. Aquele que dirige o trabalho das ceifas; 33. 
Cabeça (Bras.); 34. Setentrião; 36. Chaparro novo (sobreiro pequenino); 
38. Criada de quarto; 39. Contração de “a” com “o”; 40. Relativo à axila.
VERTICAIS:
1. Fazer estar em silêncio; 2. Relativo ao osso hioide; 3. Prefixo (agudo); 
5. Que nasceu junto de; 6. Mulher que furta; 7. Prefixo (três); 8. Que está 
sem companhia; 11. Adolescente; 14. Disparo; 15. A expressão dos olhos; 
19. Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de ovo; 21. 
Obstáculo, estorvo; 22. Vela latina do mastro grande; 23. Região próxima 
da costa; 24. Molusco que vive nos rochedos ou no costado dos navios; 
26. A unidade; 27. Argola; 28. Untar com óleo; 30. Cogote; 31. Habitante ou 
natural de Java; 32. Aço inoxidável; 35. Mulher celibatária (pop.); 36. Pedra 
circular e rotativa de moinho ou de lagar; 37. Cálcio (s.q.).

Ancorar
Antártico
Arquipélago
Ártico
Atlântico
Baia
Barlavento
Bentónico

Enseada
Espraiado
Estuário
Ilha
Índico
Maresia
Marinha
Maremoto

Náutica
Onda
Pacífico
Praia
Sotavento
Ultramarino
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EXTRATO/JUSTIFICAÇÃO
CERTIFICO, narrativamente, para efeitos de publicação, que por 

escritura lavrada neste Cartório, no dia de hoje, de folhas cento e trinta 
e um a folhas cento e trinta e dois verso, do livro de notas para escritu-
ras diversas número Cento e Quarenta e Seis – A, EUSÉBIO DA RO-
CHA CARDOSO e mulher DEOLINDA MARIA RODRIGUES PINTO, 
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos naturais 
da freguesia de Campo, concelho de Valongo, residentes na Rua dos 
Urreiros, 176, primeiro esquerdo, da freguesia de Campo, concelho 
de Valongo, NIFS 156 618 931 e 176 993 576, fizeram as declarações 
constantes da certidão anexa, que com esta se compõem de três lau-
das e vai conforme o original.

Paços de Ferreira e Cartório Notarial, vinte e três de junho de 
dois mil e dezassete. 

A Notária,
 (Lic. Sónia de Jesus Pires Fernandes)

Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de ou-
trem, do seguinte bem imóvel: 

Prédio rústico, composto de terreno a mato e bouça, com a 
área de oitocentos e oitenta metros quadrados, a confrontar de 
norte com Rua da Boa Esperança, de sul com Amadeu Ferreira de 
Sousa, de nascente com Gisela Flávia de Sousa e de poente com 
David Dias, sito na Rua da Boa Esperança, Lugar de Parteira, da 
freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, não descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na respe-
tiva matriz, em nome do justificante marido, sob o artigo rústico 
3871 da freguesia de Lordelo, sendo de 352,00 euros o seu valor 
patrimonial, a que atribuem o valor de QUINHENTOS EUROS. 

II - Que não são detentores de qualquer título formal que legi-
time o domínio do referido prédio. 

Que entraram na posse do referido prédio, por compra e ven-
da verbal que dele fizeram a António Abílio Sousa Barbosa, viúvo, 
residente que foi no Lugar de Parteira, da freguesia de Lordelo, 
concelho de Paredes, em data que não podem precisar mas sabem 
ter sido no ano de mil novecentos e noventa e um, sem que no en-
tanto ficassem a dispor de título formal que lhes permita o respetivo 
registo na Conservatória do Registo Predial, mas, desde logo, en-
traram na posse e fruição do identificado prédio, em nome próprio, 
posse que assim detêm há mais de vinte anos, sem interrupção ou 
ocultação de quem quer que seja. 

Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 
oposição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente em 
nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do pré-
dio, nomeadamente, adubando-o, amanhando-o, cultivando-o e 
colhendo os seus frutos, agindo sempre por forma correspondente 
ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o 
imóvel, quer beneficiando dos seus rendimentos, quer suportando 
os respetivos encargos, quer ainda pagando as respetivas contri-
buições e impostos, mantendo-o sempre na sua inteira disponibi-
lidade. 

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pú-
blica, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que invo-
cam, justificando o direito de propriedade, para o efeito de registo, 
dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por 
qualquer outro título formal extrajudicial.



D
adas as circunstâncias de termos a intenção de alertar as entidades municipais para aquilo que foram as promessas e que até ao momento se encontram por cumprir, alertamos, 
mais uma vez, para o facto de o passeio térreo numa via sem nome, por retirada das placas toponímicas, mas se chamava…”do Estádio das Laranjeiras” e para o paredão do mesmo 
estádio, pejado de dichotes, mais ou menos criativos, que se suportam, ao contrário do passeio térreo que prejudica a mobilidade, especialmente dos diminuídos. 

ASSIM NÃO!...

RUA ESTÁDIO DAS LARANJEIRAS
ou de D. MARIA DE MENESES?

Passado   [é]   Presente
Restos mortais do Mosteiro de Cete

M
ostradas as ruínas dos lados norte e nascente, a sul o panorama não nos deixa mais animados, vistos de longe ou de perto, os resultados são sempre os mesmos: uma vergonha!

Estamos a atingir 24 anos de promessa jurada de restauro e, milhões passados, os restos mortais do Mosteiro de Cete estão a zeros! A capitulação não deixa dúvidas a quem 
tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Os vestígios da passagem dos Lusitanos por estas bandas estão melhor conservados!


