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O candidato do PS à presidência da câmara municipal de Paredes 
defendeu esta semana, num encontro com jornalistas, que todos 
os investimentos da autarquia devem ser avaliados numa relação 
custo/benefício para a população. 
Falando sobre o seu modelo de gestão para a câmara municipal, 
Alexandre Almeida defendeu ainda a realização de mais obras por 
administração direta e um maior envolvimento das juntas de fre-
guesia na realização dessas obras.   —  Pág. 3

Alexandre Almeida
apresentou modelo
de gestão para
a câmara municipal

CÂMARA OBRIGADA
A INDEMNIZAR EMPRESA

A Câmara de Paredes foi condenada pelo Tribunal 
Judicial de Penafi el a pagar uma indemnização à 
Novandar - Empreendimentos Imobiliários, por cau-
sa da venda de dois terrenos que a empresa tinha 
doado para o alargamento da zona desportiva das 
Laranjeiras.  —  Pág. 2

União de Paredes perdeu por 4-3 nos penaltis, entregando a Taça da AF Porto ao campeão da Divisão de Elite, o Canelas 2010. Eurico Couto diz que 
a sua equipa merecia ter conquistado o trofeu, porque foi superior durante todo o jogo.  —  Pág. 15

Paredes falha conquista da Taça nos penaltis

Os comunistas voltam a apostar em Álvaro Pinto como candidato 
à presidência da câmara municipal de Paredes nas próximas au-
tárquicas. Cristiano Ribeiro é o cabeça de lista do partido à Assem-
bleia Municipal.   —  Pág. 4

CDU candidata Álvaro Pinto
à presidência da câmara

A atleta paredense fez histó-
ria, tornando-se a primeira 
mulher a vencer o Campeo-
nato Nacional Absoluto de 
Pitch&Putt e a acumular este 
título com o de campeã na-
cional amadora absoluta.

—  Pág. 16

LEONOR BESSA

A atleta paredense fez histó-
ria, tornando-se a primeira 
mulher a vencer o Campeo-
nato Nacional Absoluto de 

LEONOR BESSA
Conquista novo título
nacional no golfe
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■TRIBUNAL JUDICIAL DE PENAFIEL CONDENOU A AUTARQUIA A INDEMNIZAR UMA 
EMPRESA QUE DOOU DOIS TERRENOS PARA O ALARGAMENTO DA ZONA DESPORTI-
VA DAS LARANJEIRAS. ■Decisão já foi ratifi cada pelo Tribunal da Relação do Porto.

Tribunal condena câmara
a indemnizar empresa 

Helena Nunes (texto)

O 
Tribunal Judicial de 
Penafiel condenou a 
câmara municipal de 
Paredes a pagar uma 
indemnização à empre-

sa Novandar – Empreendimentos 
Imobiliários, que doou dois terrenos 
para o alargamento da zona despor-
tiva das Laranjeiras, mas que, anos 
mais tarde, foram vendidos pela au-
tarquia à Guedol Engenharia, para a 
construção de um centro comercial.

A notícia foi avançada pelo JN, 
segundo o qual a Novandar exige 
uma indemnização de mais de 2,3 
milhões de euros, mas o Tribunal Ju-
dicial de Penafiel e a Relação do Por-
to estabeleceram que o valor a pagar 
pela câmara terá de ser a diferença 
entre o valor atual dos terrenos se 
fossem usados para prática despor-
tiva ou se fossem usados para fins 
comerciais.

O caso remonta a 2001, ano em 

que a Novandar doou à autarquia 
dois terrenos (com cerca de 8500 m2 
e avaliados em mais de 402 mil eu-
ros) para a construção dos relvados 
sintéticos que integram o complexo 
desportivo das Laranjeiras e que, du-
rante vários anos, foram usados pelo 
União Sport Clube de Paredes.

Contudo, em 2008, a autarquia 
decidiu vender, por 8,5 milhões de 
euros, todo o complexo desportivo 
das Laranjeiras à Guedol Engenharia, 
que pretendia construir ali um cen-
tro comercial, que nunca chegou a 
ser construído.

Os responsáveis da Novandar 
não aceitaram o negócio e alega-
ram que o contrato impunha que os 
terrenos cedidos tivessem como fim 
único a prática desportiva.

Em declarações ao JN, uma fonte 
da câmara garantiu que “os terrenos 
em causa foram cedidos por conta 
da urbanização” e como contra-
partida para “o licenciamento da 
operação urbanística, a isenção 

do pagamento de taxas e direitos 
de construção noutros terrenos da 
Novandar existentes nas imedia-
ções”.

Mesmo assim os juízes conside-
raram que “o município incumpriu, 
culposamente, o encargo que ha-
via assumido”, causando “danos, 
não só à autora, como aos demais 
munícipes e a todos os que ficaram 
privados do uso, fruição e utiliza-
ção dos imóveis doados como inte-
grantes da zona desportiva”.

Após a decisão do tribunal, a câ-
mara de Paredes confirmou ao JN 
que “o tribunal deu razão ao pedi-
do da Novandar”, mas voltou a de-
fender que “os terrenos em causa 
foram cedidos por conta da urba-
nização”, tratando-se de “um erro 
técnico de licenciamento, que o 
município tem de assumir”. A mes-
ma fonte disse que o procedimento 
foi entretanto alterado e que desde 
2005 o município não aceita doações 
com estas características. 

T
emos, para nós, a noção de que a vida é uma 
grande lição, quando levada com ponderação. O 
homem é, por sua natureza, um ser sensível. E 
aqueles que mais sofrem, aqueles para quem a 
vida não é fácil, sentem mais os efeitos das injus-

tiças sociais. Repetimos que a vida nos dá grandes lições, 
porque o próprio sofrimento é um factor de aprendiza-
gem. A cada dia aprendemos a lidar com as adversidades, 
sobretudo quando temos de lutar pelo pão da sobrevivên-
cia. 

Olhando à volta, vemos que a gestão do território é 
algo a analisar, em consciência, quando caminhamos para 
eleições autárquicas em outubro próximo. De um lado te-
mos uma concentração urbana e económica na faixa litoral 
do país. Do outro vemos cavalgar a desertificação, o aban-
dono, o envelhecimento do interior rural. Esta má gestão 
do território, quando tanto se fala em planeamento, é uma 
das questões mais preocupantes para o desenvolvimento 
sustentável do território. As populações desfavorecidas 
teem cada vez menos voz. E as políticas economicistas.

O descer ao país real torna-se urgente, já que o facto 
mais notório dos nossos dias é que os partidos políticos, 
dominados ou manobrados por uma mão cheia de diri-
gentes do sistema, visitam o território durante as campa-
nhas eleitorais, mas esquecem-nos logo assim que con-
quistam o poder. 

Nestas perspetivas instala-se facilmente o pessimis-
mo, e os portugueses estão pessimistas e desconfiados. 
Porque as expectativas e os sonhos numa vida melhor e 
mais justa teem-se frustrado. As pessoas passam a vida 
a trabalhar e a fazer sacrifícios e não veem melhoria nas 
suas condições de vida. Antes pelo contrário, apertam o 
cinto sem receber nada em troca, a não ser angústia e pe-
sadelos. Por isso, não admira que aumente o consumo de 
antidepressivos. 

Por tais motivos se exige ser democrata e solidário e 
ao longo da vida controlando os nossos ímpetos mais ra-
dicais, vamos aprendendo a ser de facto, democratas e so-
lidários. Aliás, a democracia, como defendemos há longos 
anos, é uma constante aprendizagem, é um caminho que 
se faz caminhando, é uma estrada com curvas e contra-
-curvas, que exige uma condução cautelosa, em seguran-
ça e com tolerância. A vida sempre nos ensinou que o res-
peito pelos outros começa pelo respeito por nós próprios.

De portas bem abertas é o defendemos para todas as 
sessões do executivo e legislativo dos municípios.

Anda no ar um pseudo estudo onde se propaga que 
nas câmaras com presidentes em final de mandato os seus 
orçamentos são mais contidos. Depende. Por isso, torce-
mos o nariz a tais conclusões. Até porque, no geral, a maior 
rampa de lançamento para os candidatos à presidência do 
partido no poder, são precisamente os presidentes cessan-
tes, por isso os levam ao colo e tentam vender, tal como os 
regatões já lutavam nas feiras medievais, especificamente 
se tais figuras já fizerem parte do sistema vigente.

Ora, em boa verdade, pelo que conhecemos, não há or-
çamentos “não eleitoralistas”, nem “decisões não políticas” 
quando, como é o caso dos negócios da zona desportiva 
do nosso concelho, vemos os responsáveis máximos “chu-
tar para canto”, como se leu há dias no Jornal de Notícias 
que, à falta de coragem ou de razão, tentam sacudir a água 
do seu capote para o campo dos “pareceres técnicos”, logo, 
funcionários que podem entrar em estágio de prateleira.

Queremos portas bem abertas e, se possível, também 
janelas!

De portas
bem abertas

o seu
QUINZENÁRIO

de eleição
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O 
candidato do Partido Socialis-
ta à presidência da câmara de 
Paredes, Alexandre Almeida, 
quer adotar um novo modelo 
de gestão inteligente na câ-

mara municipal se vencer as eleições autár-
quicas de 1 de outubro. O foco será a reso-
lução dos problemas reais dos habitantes 
do concelho, disse Alexandre Almeida, esta 
terça-feira num encontro com jornalistas.

Para pôr em prática este novo modelo 
de gestão, Alexandre Almeida pretende 
que todos os investimentos realizados pela 
câmara sejam “sustentáveis e eficientes” 
e avaliados numa relação custo/benefício. 
O candidato disse que o benefício para a 
população deve ser o factor mais impor-
tante a ter em conta no momento de deci-
dir avançar com determinada obra.

“Aquilo que a câmara vem fazendo 
ao longo dos anos é decidir obras tendo 
em conta critérios políticos ou qualquer 
outro tipo de interesses. Após as elei-
ções de 2013 eu próprio fiquei chocado 
em ouvir o presidente da câmara dizer 
que não ia fazer obras naquela freguesia 
porque não tinha ganho ali as eleições. 
Isto tem de acabar”, defendeu Alexandre 
Almeida.

O candidato pretende ainda avançar 
com um novo conceito de governança e 
responsabilidade partilhada na câmara de 
Paredes, conferindo maior autonomia às 

■O CANDIDATO PRETENDE QUE TODOS OS INVESTIMENTOS DA AUTARQUIA SEJAM AVALIADOS NUMA RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO, 
GARANTINDO “SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA”. ■Quer também pôr em prática um novo conceito de governança e responsabilidade 
partilhada, conferindo maior autonomia às juntas de freguesia. ■O socialista promete ainda uma postura ativa na captação de empresas 
para o concelho e criar uma nova zona industrial em Recarei.

ALEXANDRE ALMEIDA propõe modelo de
gestão inteligente para a câmara municipal

Helena Nunes (texto)

as juntas de freguesia”, reforçou. 
Alexandre Almeida entende que a câ-

mara de Paredes deve manter uma relação 
de proximidade com as juntas, para que 
estas possam assumir responsabilidades 
em matéria de limpezas, reparação de ruas, 
construção de passeios e manutenção de 
várias infraestruturas. “Temos vindo a de-
fender isto constantemente, apesar de o 
nosso adversário político dizer que não 
apresentamos propostas”, acrescentou.

Postura ativa
na captação de empresas
e fi scalidade competitiva 

Ao nível do relacionamento com as 
empresas, Alexandre Almeida promete as-
sumir uma “postura totalmente ativa na 
captação de empresas e emprego para o 
concelho”, adotando uma “verdadeira di-
plomacia económica” com o objetivo de 
promover além-fronteiras as indústrias, o 
turismo, o património e a cultura do con-
celho.

Para tornar o território mais atrativo 
para as empresas, Alexandre Almeida pre-
tende adotar na câmara uma “fiscalidade 
competitiva”, baixando o IMI e a derrama 
para o mínimo e atribuindo isenções às 
empresas que se fixem no concelho nos 
primeiros anos de atividade. “Não pode-
mos ter um território competitivo se ti-
vermos uma taxa de IMI que é 33% mais 
cara que em Paços de Ferreira, Penafiel, 
Lousada ou Valongo, por exemplo”, sub-
linhou o candidato, que pretende também 
promover e alargar as zonas industriais do 
concelho. 

“Há zonas industriais com grande 
potencial que não estão ocupadas como 
deveriam por causa dos preços dos ter-
renos, como é o caso da zona industrial 
de Parada-Baltar. A nossa intenção é 
tornar mais efetiva a deslocalização de 

empresas para essas zonas industriais e 
alargá-las para outros pontos”, nomea-
damente para a zona sul do concelho. Ale-
xandre Almeida pretende criar uma nova 
zona industrial em Recarei, aproveitando 
os bons acessos à autoestrada e à linha do 
comboio, com a criação de um entreposto 
de contentores de grande dimensão.

Outra das grandes preocupações do 
candidato neste momento prende-se com 
a falta de mão-de-obra especializada no 
concelho. “Há indústrias como os estofos 
e a metalúrgica que neste momento não 
conseguem dar resposta às encomendas 
devido à falta de mão-de-obra especia-
lizada”, sustentou Alexandre Almeida, de-
fendendo que para além de atrair novas 
empresas a câmara de Paredes deve de-
senvolver mais parcerias com os centros de 
formação para resolver este problema. 

Outra das prioridades do candidato 
será o equilíbrio financeiro da câmara de 
Paredes. Alexandre Almeida lembrou que 
em 2015 a câmara de Paredes era o 15.º 
município do país com pior resultado eco-
nómico, demorando 162 dias a pagar aos 
fornecedores, (dados do Anuário Financei-
ro dos Municípios, elaborado pela Ordem 
dos Contabilistas Certificados). 

“Já temos ideias muito concretas 
para resolver esta questão”, reforçou o 
candidato, garantindo que a partilha de 
responsabilidades entre a câmara e as jun-
tas vai permitir poupar muitos milhares de 
euros ao longo do ano. Além disso, Alexan-
dre Almeida pretende apostar na realiza-
ção de mais obras por administração direta, 
seguindo o exemplo de vários municípios 
da região.

“A câmara de Paredes não tem equi-
pamentos para fazer obras por adminis-
tração direta e isso faz encarecer e muito 
o preço das obras. Queremos adotar este 
procedimento apenas em alguns casos, 
naquelas obras que implicam trabalhos 
a mais, porque desta forma será mais fá-
cil conter os aumentos”, acrescentou.

Alexandre Almeida na apresentação do novo modelo de gestão inteligente para a C.M. Paredes

juntas de freguesia que, no entender de 
Alexandre Almeida, devem funcionar como 
“pequenas câmaras”. 

 “Cinco mil euros nas mãos de uma 
junta dá para fazer muito mais obra do 
que numa câmara. Por isso, connosco ha-
verá efetivamente uma partilha de com-
petências e transferência de meios para 



4
Quinta-feira

1 de junho 2017

POLÍTICA

A 
CDU apresentou, no pas-
sado dia 20 de maio, num 
comício realizado no Par-
que José Guilherme, em 
Paredes, os candidatos 

à Câmara e à Assembleia Municipal 
de Paredes. Os comunistas voltam 
a apostar em Álvaro Pinto, que con-
corre à presidência da câmara e no 
médico Cristiano Ribeiro, cabeça de 
lista à assembleia municipal. 

Assumindo-se como a verdadeira 
alternativa política nas próximas elei-
ções autárquicas em Paredes, a CDU 
promete “honrar com trabalho os 
compromissos sérios e continuar a 
dar voz ao povo e aos que não são 
ouvidos pelo poder municipal”. 

“A intervenção qualificada 
da CDU quebrou o imobilismo 
de uma atitude partidarizada 
na gestão pública local. Na as-
sembleia municipal pautamos a 
nossa intervenção por trabalho 
de fiscalização, mas também de 

■COMUNISTAS VOTARAM CONTRA A EXTINÇÃO DE FREGUESIAS E PROMETEM REVERTER O PROCESSO NO CONCELHO SE TIVEREM 
ASSENTO NO EXECUTIVO MUNICIPAL. ■Candidato à presidência da câmara prometeu apostar na construção de infraestruturas de apoio 
à infância e à terceira idade em todas as freguesias. 

Se for câmara a CDU quer retomar
as 24 freguesias do concelho 

Helena Nunes (texto)

Cristiano Ribeiro candidato à Assembleia Municipal pela CDU Álvaro Pinto candidato à Câmara Municipal pela CDU

afirmação e proposta que possa 
obter consenso ou grande maio-
ria. Fomos a única oposição à 
centralização de escolas, bem 
como à desastrosa extinção de 
freguesias. É portanto legítimo 
podermos aspirar a um grande 
resultado eleitoral e uma afirma-
ção crescente da nossa represen-
tatividade eleitoral”, sublinhou o 
candidato à Assembleia Municipal, 
Cristiano Ribeiro, prometendo re-
forçar a dignidade e eficácia deste 
órgão deliberativo e de fiscalização.

“Sempre dissemos 
que as 24 freguesias 

deviam manter a 
sua identidade”

- Álvaro Pinto,
candidato à presidência da câmara 

Já Álvaro Pinto, candidato à 
presidência da câmara de Paredes, 
apontou como exemplo a boa ges-

tão da CDU na junta de freguesia de 
Parada de Todeia e prometeu traba-
lhar unicamente com o objetivo de 
melhorar a vida das pessoas, sem 
olhar a cor, partidos e outras ten-
dências. 

“Três partidos já passaram 
por esta câmara, CDS, PS e PSD. 
Como é possível que neste con-
celho, que é o 27.º concelho mais 
populacional do país, 1/3 da po-
pulação não ter saneamento”, 
questionou o candidato, criticando 
ainda o projeto da Carta Educativa, 
proposto pelo atual executivo PSD 
e aprovado pelo PS na assembleia 
municipal, que ditou o encerramen-
to de várias escolas no concelho. 
“Nunca estivemos de acordo com 
o que consideramos ser armazéns 
[centros escolares] que contêm 
crianças. Como é possível aque-
les que falam da dívida, como o 
PS, terem votado a favor da Car-
ta Educativa quando ela própria 
comporta a maior dívida da câ-
mara”. 

Depois das críticas, Álvaro Pinto 
passou a apresentar algumas ideias 
que pretende pôr em prática se o 
eleitorado do concelho der a opor-
tunidade à CDU de ter representa-
tividade no executivo municipal. 
Desde logo, o sindicalista compro-
mete-se a apresentar uma proposta 
de desagregação de freguesias. 

“Parada de Todeia foi um 
exemplo nacional na luta contra 
a extinção de freguesias. Sempre 
dissemos que as 24 freguesias 
do concelho deviam manter a 
sua identidade para o desenvol-
vimento integral do concelho de 
Paredes. Se tivermos responsa-
bilidades no próximo executivo 
municipal vamos avançar com 
esta proposta e honrar um com-
promisso que hoje assumimos 
com as pessoas”.

Álvaro Pinto falou ainda do 
“défice existente no concelho 
no domínio do apoio à terceira 
idade”, assumindo desde logo o 
compromisso de reforçar o número 

de lares, centros sociais e centros 
de dia. “Em todas as freguesias 
deviam existir infraestruturas 
destas. Não precisamos de coisas 
megalómanas para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. E 
é por isso que a CDU quer apos-
tar no social, no apoio à terceira 
idade e à infância”, afirmou Álvaro 
Pinto, prometendo ainda estabe-
lecer uma relação próxima com os 
presidentes das juntas de freguesia, 
com quem pretende reunir de dois 
em dois meses para fazer um ponto 
de situação e redefinir as estratégias 
de desenvolvimento do concelho.

Na sessão de apresentação dis-
cursou ainda Jaime Toga, membro 
da Comissão Política do Comité 
Central do PCP, que elogiou o traba-
lho dos dois candidatos na junta de 
Parada de Todeia e na Assembleia 
Municipal de Paredes e reforçou 
que a CDU precisa de mais força 
para continuar a defender os inte-
resses das populações e dos traba-
lhadores.

U
ma mulher, com cerca de 70 anos 
de idade, morreu no passado dia 
21 de maio, num acidente rodo-
viário em Astromil, Paredes. O des-

piste aconteceu por volta das 18 horas na 
Estrada Nacional 15, junto às instalações da 
junta de freguesia de Astromil.

O carro vinha a descer o Carreiro em di-
reção a Gandra e ficou sem controlo já per-

■Acidente aconteceu na EN 15, perto da junta de freguesia de As-
tromil. ■ Vítima mortal, com cerca de 70 anos de idade, seguia no 
banco de trás da viatura. ■ Outras três pessoas ficaram feridas e 
foram transportada para o hospital.

Despiste em Astromil 
provoca um morto

to da junta de freguesia de Astromil. A viatura 
acabou por ficar imobilizada no lado direito da 
faixa de rodagem, após embater numa árvore. 

A vítima mortal seguia no banco de trás 
da viatura que era conduzida pela filha desta, 
com cerca de 40 anos. No carro seguiam tam-
bém dois homens, o marido da vítima mortal 
com cerca de 70 anos e o marido da conduto-
ra, com cerca de 40. Todos sofreram ferimen-

tos ligeiros e foram transportados para o hos-
pital Padre Américo, em Penafiel.

No local estiveram os bombeiros volun-

tários de Rebordosa e Baltar, a equipa da 
VMER e da SIV de Valongo. A GNR está a in-
vestigar o caso.
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D
aniela Sousa, natural de 
Cete, é a candidata so-
cialista escolhida para 
presidir aos destinos da 
junta de freguesia de 

Cete, se vencer as eleições autárqui-
cas de 1 de outubro.

Na sessão de apresentação pú-
blica realizada no passado dia 20 
de maio, no antigo infantário da 
Senhora do Vale, em Cete, a candi-
data Daniela Sousa garantiu que a 
freguesia precisa de mais desenvol-
vimento e inovação e salientou que 
vai “defender a verdade na políti-
ca e melhores condições de vida 
para os habitantes de Cete”.

Presente na cerimónia, o can-
didato à presidência da câmara 
municipal de Paredes, Alexandre 
Almeida, destacou que Cete precisa 
de uma candidata como a Daniela 
Sousa, uma mulher “dinâmica, em-
penhada, trabalhadora e muito 
motivada”.

Alexandre Almeida acrescentou 

■Empresária de 37 anos apresentou candidatura à junta de Cete, no passado dia 20 de maio. ■Daniela Sousa quer melhorar as condições de 
vida dos cetenses, se vencer as eleições. ■O CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE PAREDES, ALEXANDRE ALMEIDA, DISSE QUE 
É URGENTE DOTAR CETE DE REDE DE SANEAMENTO.

PS candidata Daniela Sousa
à presidência da Junta de Cete

Breve Perfi l
que está a fazer “uma campanha 
pela positiva. Com verdade e con-
fi ança”, sublinhando que se ganhar 
as eleições fará “uma gestão in-
teligente da câmara de Paredes, 
gestão que será um bom exemplo 
para as famílias e empresas”.

“Cada investimento tem de 
ser decidido em função do custo 
e dos benefícios para os pareden-
ses”, defendeu o candidato, que 
pretende também dar mais meios 
e competências às juntas de fregue-
sia do concelho. 

Alexandre Almeida reforçou tam-
bém a ideia de que “é urgente dotar 
Cete de rede de saneamento”, dei-
xando ainda a nota que os “habitan-
tes de Cete queixam-se de pagar 
uma elevada taxa de IMI”.

Entre outros compromissos, o 
candidato propõe ainda “baixar a 
derrama, descer o IMI para a taxa 
mínima e baixar o preço da água”, 
frisando que “precisamos de ter 
um território competitivo para 
atrair empresas para o concelho 
de Paredes”.

Helena Nunes (texto)

DANIELA Alexandra Coelho de SOUSA nasceu 
a 4 de setembro de 1979 em Paredes e man-
teve desde sempre residência na freguesia de 

Cete.
É sócia e gerente de uma empresa de constru-

ção civil, também com sede em Cete. A sua atividade 
profi ssional conferiu-lhe uma “vasta experiência 
em obras”, que pode colocar ao serviço da sua fre-
guesia.

É uma admiradora das riquezas e belezas natu-
rais e patrimoniais de Cete, na qual destaca o Mos-
teiro de São Pedro de Cete e a Capela da Senhora 
do Vale.

Tem orgulho nas várias associações existen-
tes na freguesia, que apoia sempre que pode, 
no tecido empresarial de Cete e na simpatia 
e hospitalidade das pessoas da sua terra.

Tem participado na vida social de 
diversas coletividades e acumula ex-
periência política, sendo atualmente 
membro da Assembleia de Freguesia 
de Cete.

PUB
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O 
CDS-PP de Paredes apresentou o 
seu candidato à junta de fregue-
sia de Paredes. Trata-se do anti-
go jogador do União Sport Clube 
de Paredes, Joaquim Ferraz, de 

43 anos, que irá liderar uma candidatura inde-
pendente, apoiada pelo CDS.

Na cerimónia de apresentação, que de-
correu na sede do CDS em Paredes, o candi-
dato afi rmou a disponibilidade em colocar 

■CANDIDATO INDEPENDENTE, APOIADO PELO CDS, QUER TRAZER UMA NOVA VIDA À CIDADE DE PAREDES. ■Cerimónia de apresen-
tação decorreu na sede do CDS-PP em Paredes, no passado dia 19 de maio. ■Rever o PDM, baixar os preços da água e do IMI e reformular o 
trânsito da cidade são algumas das medidas que o candidato irá tomar se vencer as eleições a 1 de outubro. 

Joaquim Ferraz é candidato
à junta de Paredes com o apoio do CDS

Helena Nunes (texto) as suas competências ao serviço da cidade 
de Paredes, que considerou “abandonada e 
desprezada pelos autarcas locais”.

Joaquim Ferraz diz contar com os habi-
tantes da cidade que o incentivaram a dispu-
tar este desafi o para trazer “uma nova vida à 
cidade de Paredes”.

Entre as linhas mestras do seu programa 
eleitoral estão a reabertura das juntas de fre-
guesia da cidade, com a recolocação de todos 
os serviços de atendimento aos munícipes, a 
revisão do PDM, para “alargar a mancha ur-

bana da cidade e promover o crescimento 
harmonioso de todas as freguesias de Pa-
redes”, a redução do preço da água e da taxa 
do IMI, a reformulação do trânsito da cidade e 
a criação de um polo universitário, que será “o 
motor impulsionador do desenvolvimento 
da economia local”. O candidato pretende 
ainda salvar as Laranjeiras e realizar uma audi-
toria externa a todo o processo da concessão 
das águas em Paredes.

“Queremos explicações que nos provem 
porque é que em poucos anos os habitantes 
de Paredes que pagavam a água mais bara-
ta de toda a região estão agora obrigados 
a pagá-la pelos preços mais caros de toda a 
região”, sublinhou Joaquim Ferraz, citado em 
nota de imprensa do partido.

Se for eleito, o candidato independente 
nas listas do CDS à junta de Paredes, preten-
de realizar um estudo estratégico do trânsito 
na cidade para que todo o tráfego promova o 
desenvolvimento económico da cidade. “Não 
abdicaremos da circulação de trânsito em 
dois sentidos na Avenida da República, 
nem permitiremos que quem circula atrás 
da câmara tenha de descer até ao ‘condo-
mínio fechado’ em posse da comunidade 
cigana. É uma vergonha”, frisou o candidato.

Sobre Complexo Desportivo das Laranjei-
ras, Joaquim Ferraz diz que este deve voltar a 
ser o campo de jogos ofi ciais da equipa sénior 
do União de Paredes. Se vencer as eleições Joa-
quim Ferraz pretende revitalizar todo o com-
plexo desportivo, onde se inclui o pavilhão 
gimnodesportivo, para promover a prática de 
diferentes modalidades desportivas entre as 
cerca de 4000 crianças e jovens que frequen-
tam a zona escolar, ali bem próxima.

“Esta é uma candidatura 
de cidadãos ativos” 

- José Miguel Garcez,
candidato do CDS à câmara de Paredes

O presidente da concelhia e também 
candidato à presidência da câmara de Pare-
des pelo CDS, José Miguel Garcez, realçou as 
competências sociais e profi ssionais de Joa-
quim Ferraz, “que se dispôs a disputar com 
coragem e determinação este desafi o para 
trazer a dignidade à cidade e recuperar o 
orgulho de ser paredense”.

Breve Perfi l

JOAQUIM FERRAZ tem 43 anos é li-
cenciado em Educação Física, Saúde 
e Desporto e tem os Mestrados em 

Ensino de Educação Física e em Treino de 
Alto Rendimento Desportivo, ambos pela 
Faculdade de Desporto da Universidade 
do Porto.

Foi jogador de futebol do União Sport 
Clube de Paredes, onde iniciou a sua car-
reira. Vestiu ainda as camisolas de clubes 
portugueses consagrados, nomeadamen-
te o Belenenses e o Marítimo. Jogou tam-
bém no Dundee United, da Escócia e no 
Quingdao Jonoon Football Club, na China.

José Miguel Garcez considerou esta can-
didatura de Joaquim Ferraz “abrangente e 
ganhadora” e a que “melhor representará 
os interesses dos cidadãos de Paredes”.

“Não aceitamos um presidente de jun-
ta que, depois de tantos anos no desempe-
nho do cargo, se limite a ter como progra-
ma de ação a gestão dos interesses familia-
res e particulares”, criticou José Miguel Gar-
cez, defendendo que é preciso agir em defesa 
da cidade e dos seus habitantes.

“O CDS não se sujeita a lógicas estrita-
mente partidárias. Prova disso é que recu-
samos uma coligação com o PSD, porque 
não nos juntamos a quem destruiu a cida-
de e o concelho que custou tanto construir 
a todos os paredenses”, sublinhou José Mi-
guel Garcez, apelando à união de todos os pa-
redenses para confi arem nos candidatos que 
o CDS apoia.

PUB
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D
ULCÍDIO COELHO nasceu em Cete, 
Paredes há 45 anos e há 10 emigrou 
para Inglaterra. O engenheiro eletro-
técnico é atualmente o diretor técni-
co do THINKlab, o maior e mais pres-

tigiado centro de excelência em investigação na 
área da realidade virtual e sistemas de trabalho 
colaborativo no Reino Unido.

Vive na cidade de Manchester com a mulher 
e os dois filhos. Diretamente não sofreu com o 
atentado terrorista que aconteceu na noite de 
22 de maio, nas imediações do Manchester Are-
na, no final do concerto da cantora norte-ameri-
cana, Ariana Grande, mas ele e a sua família têm 
sentido na pele os constrangimentos de um país 
em alerta máximo de segurança.

“Vivo muito perto do hospital de Sal-
ford e durante a noite [do atentado] hou-
ve de facto muitos carros de emergência 
a passar, mas como é normal ouvir sirenes 
já não reparo nisso”, recorda o engenheiro 
eletrotécnico, que só soube da notícia no dia 
seguinte, de manhã, quando o despertador o 
acordou com as notícias da tragédia na rádio.

Dulcídio confessa que se sentiu muito 
consternado com a notícia, mas sobretudo 
preocupado com a reação dos filhos ao que 
tinha acabado de acontecer. 

“O mais novo não se apercebeu da 
enormidade do ocorrido e o mais velho 
teve dificuldades em entender como isto 
podia ter acontecido a crianças. Ele ainda 
está numa idade em que pensa que os pais 
o podem proteger de tudo”.

Agora, após o atentado terrorista, o dia-
-a-dia é vivido “com algum receio e muita 
consternação”, embora a população tente, a 
pouco e pouco, regressar à normalidade.

A população local reagiu de imediato ao 
ataque, mobilizando-se de várias formas para 
prestar ajuda às vítimas. Dulcídio Coelho acre-
dita que estas reações tiveram um efeito cata-

“A reação inicial foi de grande apreensão e 
medo”, diz emigrante paredense em Manchester

■TERRORISMO. Atentado em Manchester visto por Dulcídio Coelho, natural de Cete, Paredes. ■Apesar de confessar que sente consternação 
e algum medo, o paredense admite que a população local está a tentar ultrapassar o que aconteceu.

Ataque em Manchester:
o que se sabe

As autoridades britânicas indicam 
que pelo menos 22 pessoas mor-
reram e 75 ficaram feridas, 20 das 

quais continuam internadas. 
Tratasse na maioria, de crianças e jo-

vens com menos de 16 anos que foram 
surpreendidos à saída do concerto com o 
atacante que detonou um engenho explo-
sivo improvisado. Eram 22h33 de segun-
da-feira, dia 22 de maio. 

A polícia acredita que o autor do atenta-
do suicida, Salman Abedi, “provavelmente 
não agiu sozinho”. Já foram detidas treze 
pessoas com ligações ao ataque, cuja auto-
ria foi entretanto reivindicada pelo autode-
nominado Estado Islâmico (Daesh).

PUB

Helena Nunes (texto) lisador no espírito lutador das pessoas. 
Vários hotéis de Manchester ofereceram 

estadias gratuitas, cafés e restaurantes ofe-
receram refeições e bebidas e há também 
relatos sobre vários taxistas da região que 
convergiram ao centro de Manchester para 
transportar, gratuitamente, as pessoas afeta-
das pelo fecho da estação de comboios.

Foi também criado um fundo de apoio às 
vítimas do atentado, que já chegou a 1 milhão 
de libras.

“Há uma tentativa
de trazer de volta

a normalidade”
As últimas informações que chegam da 

imprensa internacional dão conta de que 
este se terá tratado do pior atentado terro-
rista desde os ataques de julho de 2005 em 
Londres. Ainda assim, Dulcídio Coelho não 
sente que o medo se tenha instalado entre as 

pessoas. “O clima geral é de alguma calma e 
há a tentativa evidente de trazer de volta a 
normalidade possível”, sublinha o emigran-
te, que refere ainda o forte aparato policial em 
zonas de maior concentração de público.

“O policiamento em Manchester já é 
por natureza muito visível, mas nestes dias 
as forças militares também estão presen-
tes e são bastante visíveis em vários locais 
da cidade”. 

Entretanto o governo já baixou o nível de 
alerta do Reino Unido de “crítico” para “gra-
ve” Vários acessos em toda a área envolvente 
do Manchester Arena estiveram cortados, o 
que implicou diversos condicionamentos no 
trânsito. “Os principais pontos de acesso aos 
transportes públicos têm em particular uma 
presença acentuada de polícia das forças 
especiais e o número de ações de busca em 
casas aumentou visivelmente”, acrescenta.

Dulcídio Coelho trabalha no THINKLab, o 
centro de investigação na área das tecnolo-
gias de informação da Universidade de Sal-
ford, a mesma universidade onde o suposto 

autor do atentado suicída estudava.
A polícia acredita que o bombista suicida 

se tratava de Salman Abedi, um cidadão líbio, 
de 22 anos, que terá morrido no local da ex-
plosão. Era o segundo mais novo de quatro 
irmãos e teria imigrado para o Reino Unido 
para fugir ao regime de Muamar Kadafi.

Dulcídio Coelho admite que o facto do 
bombista suicida ser aluno da Universidade 
de Salford, provocou uma reação mais forte 
entre alunos e professores.

 A universidade tem um gabinete de 
apoio que dá formação a professores e fun-
cionários para detetarem comportamen-
tos anormais, com foco particular na saúde 
mental. Para além disso, diz Dulcídio Coelho, 
a instituição tem disponibilizado apoio psi-
cológico a quem necessite. No dia seguinte 
ao ataque “vários grupos de diferentes 
comunidades religiosas criaram pontos 
de contacto no campus universitário para 
dialogarem com os alunos e prestar todo o 
apoio necessário”.
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O
s bombeiros voluntários de Rebor-
dosa estiveram em destaque nos 
campeonatos nacionais de mano-
bras, que este ano se disputaram 
em Penafiel, nos dias 20 e 21 de 

maio.
A equipa feminina, categoria A, dos bombei-

ros de Rebordosa sagrou-se campeã nacional de 
manobras, após a disputa das provas de monta-
gem e estafeta de obstáculos, que decorreram 
no Parque de Feiras e Exposições.

Ainda da corporação de Rebordosa, as equi-
pas de cadetes feminina e masculina conquista-
ram o 1.º lugar da classificação e a equipa mascu-
lina (A) ficou no 3.º lugar do pódio.

A equipa masculina, categoria B, dos bom-
beiros voluntários de Paço de Sousa (Penafiel) 
também se sagrou campeã nacional de mano-
bras.

Os vencedores vão puder representar Portu-
gal no Campeonato Internacional de Manobras, 
que se realiza em julho, na Itália.

A 36.ª edição dos Concursos Nacional de Ma-
nobras para bombeiros, profissionais e cadetes 
juntou, em Penafiel, mais de 700 bombeiros, divi-
didos por 27 equipas de 18 corporações do país.

■EQUIPA FEMININA, CATEGORIA A, E AS EQUIPAS DE CADETES FEMININA E MASCULINA CONQUISTARAM 1.º LUGAR NA COMPETI-
ÇÃO QUE DECORREU EM PENAFIEL. ■Bombeiros de Paço de Sousa (Penafiel) também estiveram em destaque.

Bombeiros de Rebordosa
são campeões nacionais de manobras

Helena Nunes (texto)

U
m carro ardeu na Avenida da Re-
pública em Paredes na tarde de 
terça-feira, dia 23 de maio, causan-
do apreensão junto dos lojistas, 
peões e automobilistas. 

■A VIATURA FICOU COMPLETAMENTE DESTRUÍDA, MAS NINGUÉM FICOU FERIDO. ■A fachada e a montra de uma loja ficou danificada. 
■Incidente aconteceu na tarde do dia 23 de maio. 

Carro ardeu na Avenida da República em Paredes

O incidente aconteceu por voltas das 17 
horas naquela que é a principal artéria da ci-
dade de Paredes. Apesar do aparato ninguém 
ficou ferido.

Segundo conseguimos apurar junto de al-
gumas testemunhas, o carro estaria estacionado 
em frente a uma loja de noivas, sem ninguém no 

Helena Nunes (texto) interior, quando começou a arder.
Um bombeiro que se encontrava no lo-

cal pediu que as pessoas se afastassem. Em 
poucos minutos a viatura foi completamente 
tomada pelas chamas. Ouviram-se algumas 
explosões e em seguida o carro começou a 
andar sozinho, em marcha atrás, percorrendo 

cerca de 50 metros, até embater no muro da 
Casa da Cultura de Paredes.

Os bombeiros voluntários de Paredes foram 
chamados ao local para apagar o fogo, mas a via-
tura acabou por ser completamente destruída 
pelas chamas. O incidente causou ainda estra-
gos na fachada e montra de uma das lojas. 

PUB
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M
ais de 700 alunos da 
escola básica e se-
cundária de Lordelo 
ficaram sem aulas na 
passada sexta-feira, 

dia 26 de maio, devido à greve do 
pessoal não docente. 

Segundo Berta Correia, fun-
cionária da escola e delegada sin-
dical, todos os funcionários deste 
estabelecimento de ensino aderi-
ram à greve. O mesmo aconteceu 
no Centro Escolar n.º 2 de Lorde-
lo, que encerrou portas devido à 
greve dos funcionários, deixando 
cerca de 150 crianças do jardim-
-de-infância e ensino básico sem 
aulas.

O protesto foi motivado pela 

■MAIS DE 700 ALUNOS NÃO TIVERAM AULAS DEVIDO À GREVE DO PESSOAL NÃO DOCENTE. ■Há dois anos que a escola funciona sem 
o número de assistentes operacionais que é estipulado por lei. ■Cansados da situação, os funcionários exigem a contratação de mais seis 
assistentes operacionais. 

Funcionários da EB 2/3 de Lordelo
em greve devido à falta de pessoal

Helena Nunes (texto) “permanente falta de pessoal 
não auxiliar” nesta escola, situação 
que Berta Correia diz arrastar-se há 
mais de dois anos. O problema tem 
obrigado os funcionários a fazer um 
esforço acrescido e a trabalhar mais 
horas para assegurar o normal fun-
cionamento da escola. 

“Há dois anos que nenhum 
funcionário é contratado para 
esta escola. Estamos cansados 
desta situação, mas percebemos 
que talvez só incomodando os 
pais é que iríamos conseguir cha-
mar a atenção para o problema”, 
lamenta a funcionária, garantindo 
que tentaram por diversas vezes 
expor o problema junto da câmara 
de Paredes e da Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares (DGES-
TE), mas nunca obtiveram uma res-
posta.

do próximo ano letivo, com a con-
tratação de pelo menos mais seis 
funcionários. “Tivemos de lutar de 
outra forma porque não quere-
mos iniciar outro ano letivo nesta 
situação”, explicou Berta Correia.

A falta de técnicos e assistentes 
operacionais é um problema que 
afeta várias escolas em todo o país, 
garantiu também Lurdes Ribeiro, 
dirigente sindical do Sindicato dos 
Trabalhadores em Funções Públi-
cas e Sociais do Norte. “Há falta 
de funcionários na maioria das 
instituições da administração pú-
blica”, afirmou a sindicalista, garan-
tindo que pelo menos 100 dos 140 
agrupamentos de escolas do distri-
to do Porto estiveram encerrados 
por causa da greve. “A forte ade-
são à greve mostra claramente 
que os trabalhadores estão mal. 

Há funcionários que estão a tra-
balhar há 23, 24 e 25 anos e con-
tinuam a ganhar o salário mínimo 
nacional, o mesmo que ganha um 
trabalhador que comece agora a 
sua carreira. Isto é gravíssimo e 
injusto”.

Além de reivindicarem aumen-
tos salariais, descongelamento das 
carreiras e a contratação de mais 
pessoal, os funcionários públicos 
reivindicam ainda a integração nos 
quadros dos trabalhadores com 
contratos a termo.

Convocada pela Federação Na-
cional dos Sindicatos dos Trabalha-
dores em Funções Públicas e Sociais 
(FNSTFPS) a greve nacional na fun-
ção pública causou transtornos em 
vários hospitais e centros de saúde 
e levou ao encerramento de várias 
escolas um pouco por todo o país.

Berta Correia funcionária da escola de Lordelo

Escola devia ter
28 funcionários
não docentes,
mas só tem 17

Dos 20 funcionários que perten-
cem aos quadros da escola, apenas 
17 têm estado ao serviço, porque 
três estão de baixa médica prolon-
gada. Para cumprir o rácio previsto 
na lei esta escola, com 713 alunos, 
deveria ter 28 funcionários não do-
centes. Cansados desta situação e 
da ausência de uma resposta por 
parte do Ministério, os funcionários 
decidiram partir para o último re-
curso, a greve.

Esperam agora que a situação 
possa ser resolvida antes do início 

■Fase final do campeonato foi disputada em Santa Maria da Feira, 
no dia 17 de maio. ■Concelho de Paredes foi representado por 84 
atletas na fase de apuramento.

Paredense em quarto lugar
no nacional de boccia sénior

M
aria Luísa Machado, da Obra 
de Assistência Social de Sobro-
sa, conseguiu um “brilhante” 
quarto lugar, na fase final do 

Campeonato Nacional de Boccia Sénior In-
dividual.

Em nota enviada à redação, o gabine-
te de comunicação da autarquia sublinha 
que o programa ‘Movimento Sénior’ do pe-

louro do desporto da câmara municipal de 
Paredes participou na competição com 84 
atletas, em representação das instituições 
do concelho, na fase de apuramento, na qual 
Maria Luísa Machado e Manuel Santos se 
apuraram para a fase final. 

As provas finais decorreram no passado 
dia 17 de maio, no Pavilhão Municipal de São 
João de Ver, em Santa Maria da Feira.
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MIGUEL MEDEIROS

P
raticamente a partir do momento em que começamos a 
andar, começamos também a correr. Assim, será que a 
corrida, tal como o caminhar, não requer técnicas de 
aprendizagem? É claro que sim.

Para os atletas de corrida, aprender a correr irá possibi-
litar ter uma economia de corrida melhorada, diminuir a possibilida-
de de lesões e até correr mais rápido. 

De uma forma geral, durante a corrida o olhar deve estar dirigido 
em frente, o tronco alinhado com a anca e ligeiramente fletido. Os 
braços devem estar o mais relaxados, com um ângulo de 90.º, balan-
çando para a frente e para traz, o mais naturalmente possível.

Quanto à passada propriamente dita, o contacto com o solo 
deve ser feito com a fase média do pé e o mais alinhado possível 
com o tronco, empurrando o solo para traz até estender a perna. Na 
fase aérea devemos trazer o calcanhar para baixo da anca elevando 
o joelho e balanceando o calcanhar à frente, para que este esteja 
numa boa posição para atacar o solo novamente.

De forma a melhorar a sua técnica de corrida e por sua vez a sua 
economia de corrida numa fase inicial, deve realizar exercícios de 
coordenação, exercícios de força específica da corrida e exercícios 
analíticos de técnica de corrida. Tente sempre que possível rea-
lizar os exercícios de técnica de corrida numa reta com 20/40 
metros realizando o exercício num sentido e voltando a trote. Vá 
aumentando as repetições dos exercícios e a distância dos mesmos 
de forma gradual.

Desta forma, deve evitar oscilações excessivas do tronco, verti-
cais e laterais, evite ter os braços demasiado contraídos e principal-
mente que o primeiro contacto com o solo seja com o calcanhar, 
pois isto pode trazer dores nos tornozelos, joelhos, anca e lombar.

Para ajudar a uma prática de corrida mais motivadora, os cor-
redores devem respeitar uma progressão no volume de treino, 
respeitarem os tempos de recuperação entre os diferentes tipos 
de treino e principalmente “ouvir” o corpo de formar a terem 
uma menor propensão a lesões e fadiga excessiva. Deste modo a 
prática da corrida será mais cativante para o praticante.

Treinador de triatlo – grau 2  |  CLÍNICAS NUNO MENDES

Licenciado em Ciências do Desporto pela Faculdade de Desporto da Universidade do 
Porto, Preparador e Recuperador Físico ROPE®

Técnica de Corrida
e erros a evitar

PUB

A 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Paredes assinala hoje 
o seu 133.º aniversário. As 

comemorações terão início às 21 
horas, com a receção às entidades 
no quartel da corporação, seguin-

■Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes foi fundada a 1 
de junho de 1884. 

Bombeiros de Paredes
completam 133 anos de vida

do-se a receção em parada ao pre-
sidente da câmara municipal de 
Paredes.

Para as 21h30 está marcada a vi-
sita e inauguração do novo espaço 
dos órgãos sociais. Segue-se depois 
a sessão solene evocativa do 133.º 

aniversário da instituição, em que 
será atribuído o Crachá de Ouro da 
Liga dos Bombeiros Portugueses ao 
presidente da câmara de Paredes, 
Celso Ferreira.

A cerimónia termina por volta 
das 22h15, com um porto de honra.

■Fogo defl agrou ao início da noite de terça-feira, dia 30 de maio, e causou estra-
gos em duas divisões da casa. ■25 elementos dos bombeiros de Paredes combate-
ram o fogo. ■Moradores foram realojados em casa de familiares.

Incêndio destruiu parte de 
uma habitação em Paredes

U
m incêndio destruiu, na 
noite da passada terça-
-feira, dia 30 de maio, 
parte de uma habitação 
unifamiliar no centro da 

cidade de Paredes. O alerta foi dado 
às 21h28 e quando os bombeiros 
chegaram ao local já os dois mora-
dores estavam fora da habitação. 

“Quando chegamos ao local o in-
cêndio estava declarado e já tinha 
atingido ambos os compartimen-
tos da habitação, a despensa e a 
cozinha”, explicou ao jornal O PARE-
DENSE o comandante dos bombei-
ros de Paredes, José Luís Morais. 

Não houve feridos a registar, ape-
nas prejuízos materiais, sobretudo nas 
duas divisões da casa que foram total-
mente consumidas pelas chamas. 

A combater o incêndio estiveram 
25 elementos dos bombeiros volun-
tários de Paredes, apoiados por cinco 
viaturas. As duas pessoas que moram 
nesta vivenda, situada na Rua Dr. José 
Leite Vasconcelos, no centro da cida-
de de Paredes, foram assistidas no 
local pelos bombeiros, não necessi-
tando de serem transportadas para o 
hospital. Foram entretanto realojadas 
em casa de familiares.

Helena Nunes (texto)
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A 
Associação de Empre-
sas de Paredes foi elei-
ta, por unanimidade, 
para presidir à direção 
do Conselho Empresa-

rial do Porto. 
As eleições para os órgãos so-

ciais do CEP decorreram no pas-
sado dia 4 de maio, tendo a ASEP 
sido eleita, por unanimidade, para 
ocupar o lugar de presidente da 
direção deste organismo, repre-
sentado por Alberto Pereira Leite.

Constituído a 10 de março 
deste ano, o Conselho Metropoli-
tano do Porto tem por finalidade 
o desenvolvimento homogéneo 
e sustentado, defesa e promo-
ção das empresas e instituições 
sediadas na Área Metropolitana 
do Porto e os interesses socioe-

PUB

■ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE PAREDES FOI ELEITA, POR UNANIMIDADE, PARA PRESIDIR À DIREÇÃO DO CONSELHO EMPRESA-
RIAL DO PORTO. ■Eleições para os órgãos sociais do CEP decorreram no passado dia 4 de maio. 

ASEP preside à direção
do Conselho Empresarial do Porto

conómicos da região, mediante a 
cooperação e representação das 
respetivas estruturas associativas 
empresariais e outras organiza-
ções que o integrem, bem como a 
articulação em rede com os dife-
rentes atores públicos e privados, 
regionais, nacionais e internacio-
nais.

Outro dos objetivos do CEP 
passa por promover e estimular 
as relações comerciais, a compe-
titividade e atratividade da região 
e a participação em ações de pla-
neamento e gestão de estratégias 
de desenvolvimento económico 
e social, através dos respetivos 
programas de apoio, bem como a 
promoção e qualificação de pes-
soas e a organização e realização 
de eventos.

A 
escritora Donzília Martins apresen-
tou, no Museu A Lord, em Lordelo, 
Paredes, o seu mais recente livro, 
intitulado “Hoje, às sete da ma-
nhã”. A sessão contou com a pre-

sença de vários convidados e do presidente da 
Cooperativa e Fundação A Lord, Francisco Leal.

O livro “Hoje, às sete da manhã” é uma 
sentida homenagem de Donzília Martins ao 
seu marido, que faleceu em outubro passa-
do. “Independentemente dos lugares onde 

■LIVRO “HOJE, ÀS SETE DA MANHÃ” É UMA HOMENAGEM DA ESCRI-
TORA AO MARIDO QUE FALECEU RECENTEMENTE. ■Obra foi apre-
sentada no auditório do Museu A LORD, no passado dia 29 de maio.

DONZÍLIA MARTINS
apresentou livro
no Museu A LORD

estivessem, os dois falavam todos os dias 
àquela hora”. O livro conta a história de amor 
do casal, dividida por textos de outras vidas 
e em contos profundamente emotivos sobre 
a união de meio século entre a escritora e o 
marido, Carlos A. Duarte Martins.

Donzília Martins já publicou vários livros 
em prosa e poesia e alguns trabalhos de in-
vestigação. A antiga professora primária 
nasceu em Murça, mas esteve radicada em 
Paredes vários anos, onde chegou a dar au-
las. Depois de aposentada Donzília Martins 
voltou-se para as artes e as letras, publicando 
vários livros.

Helena Nunes (texto)

O 
candidato do CSD à câmara de Pa-
redes pretende constituir um fundo 
de solidariedade já em 2018, se ven-
cer as autárquicas, em outubro. José 

Miguel Garcez deixou essa garantia no final de 
uma visita a três instituições do concelho, em 
que participou o ex-ministro da Solidariedade 
e Segurança Social, Pedro Mota Soares.

■José Miguel Garcez e o ex-ministro Pedro Mota Soares visitaram três 
instituições do concelho.

Candidato do CDS
quer constituir fundo

de solidariedade

Segundo a nota de imprensa do partido, a 
comitiva visitou a Associação para Desenvol-
vimento Integral de Lordelo, a Misericórdia de 
Paredes e o Centro Social e Paroquial de Vilela.  

Durante a visita, José Miguel Garcez expli-
cou que, através deste fundo, pretende “dotar 
o município das ferramentas capazes de di-
minuir as dificuldades destas instituições”. 

Foto: PAULO ALEXANDRE
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F
oi um dos concelhos que mais 
cresceu em termos turísticos 
no norte do país. Arcos de Val-
devez tem na natureza o seu 
“produto” mais procurado, 

fruto sobretudo do Rio Vez, um dos 
menos poluídos da Europa e da inte-
gração do concelho na área do único 
parque nacional do país, a Peneda-
-Gerês. Arcos de Valdevez é também 
uma terra de história e património e 
é lá que encontramos o arqueólogo 
paredense Nuno Soares. 

Nuno Soares é o responsável pela 
coordenação da área cultural do mu-
nicípio e é também diretor da Casa 
das Artes. Nasceu em Cete, mas viveu 

ARCOS DE VALDEVEZ: “um concelho onde Natureza,
Identidade e História se unem de forma fantástica”

Helena Nunes (texto)

Rio Vez e ponte centenária

Com Diogo Piçarra Com Mário Soares - homenageado no evento concelho de estado 2010

grande parte da sua vida no Porto, até 
se mudar para os Arcos, de forma per-
manente, aos 30 anos. 

O Nuno é licenciado em Ar-
queologia e pós-graduado em Ges-
tão Cultural. Fale-nos destas duas 
vertentes da sua formação e de 
como despertou para elas.

A História e a Arqueologia são 
paixões quase inatas que se manifes-
tam desde a própria infância. Recordo 
perfeitamente, ainda nos tempos do 
1.º Ciclo, a facilidade, emoção e aten-
ção que estes temas despertavam em 
mim, pelo que muito cedo se perce-
beu em que sentido seguiria a minha 
sensibilidade. 

A Gestão Cultural foi uma necessi-
dade óbvia dos tempos e das respon-

sabilidades acrescidas de trabalho, 
que se incrementam com a chefia da 
Divisão e a necessidade de coordenar 
e dinamizar áreas tão específicas e 
desafiadoras como a Cultura, a Edu-
cação, a Área Social, o Desporto e o 
Associativismo ou o Turismo.

Foi incentivado desde cedo a 
valorizar a história e cultura da sua 
terra?

Foi uma tendência natural. Acres-
ceu o facto de os meus pais terem sido 
igualmente um forte contributo, uma 
vez que, cedo disponibilizaram livros 
e conteúdos que potenciavam esse 
meu “mundo”. As viagens e férias que 
passávamos em diferentes regiões do 
país assentavam maioritariamente na 
descoberta do Passado. Ao contrário 

de muitos na minha geração, eu tinha 
acesso privilegiado a um universo 
real e ficcional muito singular e isso 
deixou marcas profundas na minha 
personalidade.

Nasceu em Cete, mas viveu 
maioritariamente no Porto. Naque-
la altura, Paredes era pequeno para 
si?

Não, não se trata disso. A minha 
ligação a Cete, como lugar de nascen-
ça e vivência, é quase acidental. Na 
verdade nasci, fora da data prevista e 
de total imprevisto, em casa da minha 
avó materna, em Cete. Pouco tempo 
depois, os meus pais foram viver para 
o Porto e foi aí que vivi uma parte 
substancial da minha vida. Contudo, 
assumi sempre Cete como um lugar 

de forte emoção e ligação familiar, 
onde ia em esporádicos fins-de-se-
mana e, quando possível, nas celebra-
ções da Senhora do Vale.

Quando é que se muda para Ar-
cos de Valdevez? 

Em 1995, dois anos após a licen-
ciatura, iniciei o Mestrado em Arqueo-
logia, igualmente na FLUP, sob o tema 
“Megalitismo dos Concelhos do Vale 
do Lima”. Dirigi então uma carta aos 
Presidentes das CM de Viana do Cas-
telo, Ponte de Lima, Ponte da Barca 
e Arcos de Valdevez, solicitando um 
apoio de estadia e alimentação para 
a minha equipa de trabalho, que se 
propunha realizar escavações em 
pelo menos um monumento mega-
lítico em cada um desses concelhos. 
Respondeu-me somente um, o Dr. 
Francisco de Araújo, então edil do mu-
nicípio arcuense, que amavelmente 
me recebeu e deu o seu melhor con-
tributo para a realização dos trabalhos 
e o consolidar de uma parceria que 
me levaria aos quadros superiores da 
autarquia, à direção da Casa das Artes 
e à responsabilidade na coordenação 
da área cultural municipal.

Qual é a parte mais recompen-
sadora do seu trabalho? 

Parque nacional da Peneda-Gerês
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ARCOS DE VALDEVEZ: “um concelho onde Natureza,
Identidade e História se unem de forma fantástica”

E
ra na casa da avó materna, em Cete, que fazia esca-
vações à procura de “caquinhos”. Hoje reconhece 
que tem pouco tempo para visitar a sua terra, mas 
recorda com carinho as aventuras com o primo e 

os amigos nas festas da Senhora do Vale.

O concelho de Paredes é também ele rico em 
património histórico e tradições. Que potencia-
lidades tem este território que ainda não foram 
aproveitadas?

O facto de Paredes possuir um Gabinete de Ar-
queologia e Património é um fator de elevada im-
portância para o desenvolvimento de estratégias e 
políticas de valorização. Esta é uma área que pode e 
deve ser potenciada e dotada de recursos humanos e 
financeiros ajustados e progressivos. A sua potencia-
ção é vital para o garantir da preservação e da poten-
ciação da memória passada e da nossa responsabili-
zação coletiva nesse processo. 

Vem com frequência a Cete?
Infelizmente muito pouco. A torrente de traba-

lho e as exigências de presença com ele conectadas 
acabam por ditar essa minha ausência. A minha avó 
materna era igualmente um fator fortemente esti-
mulador para esse esforço acrescido de presença. O 
seu desaparecimento físico ditou ainda mais a minha 
ausência. Ela era, sem dúvida, o ponto de conexão re-
ferencial da família e o único elemento que fazia ruir 
as agendas pessoais de todos. Vou, contudo, manten-
do contacto regular com a minha família, sendo que, 
pelo menos, na Noite de Consoada há a certeza do 
encontro de (quase) todos.

Que memórias guarda da sua terra? 
São memórias profundamente identitárias, emo-

tivas e de muita felicidade. Era na casa da minha avó e 
no grande quintal das traseiras que fazia as minhas es-
cavações à procura de “caquinhos” e pequenas pedras 
que depois lavava, pacientemente, no enorme tanque 
da propriedade. A vida na cidade não permitia estas 
“aventuras”. 

Era igualmente em Cete que com o meu primo e 
amigos fazíamos passeios até ao Mosteiro, ao largo da 
Senhora do Vale ou ao Rio Sousa, junto aos moinhos da 
ponte, onde tomávamos banho no verão. Mas era tam-
bém em Cete que eu chegava, já na adolescência, tra-
zendo as novidades da cidade, o look e a música alterna-
tiva que faziam furor. Nesses tempos as coisas viajavam 

A infância feliz em Cete

bem mais lentamente da cidade para a periferia. E em 
setembro, com amigos e muitas vezes com as namoradas 
“urbanas”, lá íamos nós para as festividades da Senhora do 
Vale, ver a primitiva e secular “Vaca de Fogo” e o ambiente 
único das celebrações, que pareciam enraizadas no mais 
profundo dos tempos.

Quando os Madredeus lançam em 1987 um tema 
com título homónimo eu dizia, orgulhoso, “na minha 
terra existe uma Vaca de Fogo”…

Que mensagem quer deixar às pessoas para 
que visitem Arcos de Valdevez?

Uma mensagem afirmada de que esta será, com toda 
a certeza, uma experiência sem igual, naquele que é, em 
área, um dos maiores concelhos portugueses, e onde Na-
tureza, Identidade e História centenária se unem de forma 
fantástica, relembrando a frase-símbolo do nosso conce-
lho: Arcos de Valdevez Onde Portugal se Fez.

Nuno Soares com Pedro Tochas - Abril 2017
Os desafios permanentes de 

quem tem a sorte de viver diariamen-
te com a Criatividade, a Cultura, a His-
tória e as Pessoas.

Arcos de Valdevez é um muni-
cípio forte em tradições e cultura. 
Que espaços são normalmente 
mais procurados pelos turistas que 
visitam o município?

O concelho foi um dos que mais 
cresceu em termos de destino turís-
tico no Norte do país. A Natureza é 
o produto mais procurado, fruto so-
bretudo do Rio Vez, um dos menos 
poluídos da Europa, e da integração 
do concelho na área do único Parque 
Nacional, a Peneda-Gerês, mas tam-
bém pela Ecovia de Arcos de Valde-
vez, que nos seus 33 km é considera-
da uma das melhores e mais belas do 
país. Igualmente importantes são as 
localidades de Soajo, Peneda e mais 
recentemente Sistelo, considerada “o 
pequeno Tibete português”, cujos so-
calcos e área adjacente foram agora 
classificados como Paisagem Cultural, 
fazendo deste um destino único no 
seu género. 

Mas o concelho é também His-
tória e Património, sendo que nesta 
lista cabem múltiplos monumentos 
de referência, que no Paço de Giela, 

Monumento Nacional desde 1910 e 
recentemente recuperado, têm o seu 
máximo exemplar. Igualmente impor-
tante é a realização continuada, em 
todos os meses do ano, de diversas 
atividades de animação e de eventos 
para múltiplos públicos e abordagens, 
sendo que a Casa das Artes mantem, 
de igual modo, uma programação 
regular e em todos os fins-de-sema-
na (desde 2001), sendo já um marco 
cultural na região e no Norte.

No domínio da promoção da 
cultura e do património, que proje-
tos tiveram mais impacto no desen-
volvimento do território? 

Sem dúvida a Casa das Artes pelo 
seu impacto, direto e indireto, na co-
munidade local e na criação de pú-
blicos, locais e regionais. Realço igual-
mente a criação do Portal da Memória 
Arcuense, elemento importante para 
compilar digitalmente as raízes e bases 
identitárias do concelho, mas também 
a importância da obra de recuperação 
e valorização do Paço de Giela, um dos 
mais importantes monumentos por-
tugueses, bem como a consolidação 
de Arcos de Valdevez como território 
de formação e génese da nacionalida-
de, através do “Recontro de Valdevez” 
que em 1141 opôs Afonso Henriques 

Rio Vez e ponte centenária

ao imperador Afonso VII de Leão e Cas-
tela, e que está na base da frase iden-
titária do concelho: Arcos de Valdevez 
Onde Portugal se Fez. 

Há novos projetos em vista?
Fruto das dinâmicas estabelecidas 

pelo atual executivo, liderado pelo Dr. 
João Manuel Esteves, está em fase de 
início de obra o “Centro Interpretativo 
do Barroco do Alto-Minho”, sediado 
na Igreja do Espírito Santo, uma das 
joias do barroco nacional, e que criará 

um espaço inovador de ligação entre 
valorização de património, turismo e 
novas tecnologias.

Em fase de candidatura está um 
outro projeto emblemático para o 
concelho, as “Oficinas de Criativida-
de Himalaya”, dedicadas à ciência e 
à eco cidadania, e que têm na figura 
do notável cientista português dos 
inícios do século XX Manuel Gomes 
Himalaya, nascido em Arcos de Valde-
vez, o seu ponto de influência, tendo 
inclusive o espaço áreas dedicadas à 

sua vasta obra e uma réplica em tama-
nho natural (14 metros de altura e 20 
de comprimento) da máquina solar 
com que Himalaya recebeu o Grande 
Prémio da Exposição Universal de St. 
Louis (EUA) em 1914. 

Em fase de implementação está 
também o “Espaço Valdevez”, que 
recriará os principais e mais significa-
tivos momentos da História de Arcos 
de Valdevez, desde a Pré-história até 
à implantação da República, num dis-
curso inovador e tecnológico.
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E
ra uma saída esperada, mas 
agora tornou-se oficial. 
José Mota confirmou na se-
mana passada que não vai 

orientar o Desportivo das Aves na 
temporada 2017/2018, que marca 
o regresso do emblema de Santo 
Tirso ao principal escalão do fute-
bol português.

O anúncio do adeus de José 
Mota ao clube foi feito depois da 
homenagem que a câmara mu-
nicipal de Santo Tirso prestou à 
equipa sénior e júnior do clube 
e também à equipa de futsal, 
por terem subido à 1.ª divi-
são.

Segundo o JN, a de-
cisão terá sido tomada 
após uma reunião en-
tre o técnico e a ad-
ministração da SAD 
do clube, que de-
correu no dia 22 
de maio. “Enten-
demos que o 
melhor para as 
duas partes era 
esta situação e 
cada um seguir 
o seu caminho”, 
disse o treinador, natural de Lorde-
lo, que fez história esta época no 
Desportivo das Aves.

Em declarações à Lusa, o presi-
dente da SAD, Luiz Andrade, real-

E
ra o objetivo principal do 
Rebordosa esta época, mas 
a subida aos nacionais aca-
bou por fugir à equipa de 
Andrés Madrid, que empa-

tou a uma bola na Lixa, na penúl-
tima jornada da fase de subida da 
Divisão de Elite Pro Nacional, dispu-
tada a 21 de maio.

A equipa de Andrés Madrid até 
esteve a vencer frente ao conjunto 
liderado por Bock, com um golo 
apontado por Ricardo Teixeira aos 
55 minutos, mas os anfi triões aca-
baram por chegar ao empate aos 66 
minutos, por Samuel. 

O RAC ainda desperdiçou um 
penalti nos instantes fi nais da par-
tida e viu assim o Canelas 2010 fes-
tejar a subida ao Campeonato de 
Portugal. Os gaienses venceram em 
casa o Maia Lidador (4-1) e benefi -
ciaram também dos deslizes do Rio 
Tinto, derrotado (0-1) na receção ao 
Aves B e do Rebordosa que não foi 
além da igualdade na Lixa (1-1).

O treinador do Rebordosa con-

■FORMAÇÃO REBORDOSENSE EMPATOU A UMA BOLA COM O LIXA E VIU O CANELAS FESTEJAR A SUBIDA AO CAMPEONATO DE 
PORTUGAL. ■RAC quer agora lutar pelo 2.º lugar, que pode dar a ascensão, dependendo do número de desistências de outras equipas. ■A 
última jornada será disputada este domingo, dia 4 de junho, com o RAC a receber em casa o Canelas 2010. 

Rebordosa empata na Lixa e deixa escapar a subida
Helena Nunes (texto) sidera que o empate foi injusto para 

a sua equipa. “Fizemos tudo para 
ganhar. Fomos superiores em vá-
rios momentos do jogo, tivemos 
muitas possibilidades de golo, 
mas falhamos na concretização. 
O resultado acaba por ser injusto 
pelo que conseguimos fazer no 
jogo e por termos sido a equipa 
mais consistente nesta segunda 
fase”, referiu Andrés Madrid.

Com o 1.º lugar entregue ao 
Canelas, a última jornada do cam-
peonato, que será disputada este 
domingo, servirá apenas para defi -
nir as posições seguintes da tabela. 
O 2.º lugar será disputado por três 
equipas - Aves B, Rio Tinto e Rebor-
dosa - e até pode dar a ascensão, 
dependendo do número de desis-
tências que venham a ocorrer.

O técnico rebordosense acredi-
ta que o RAC vai conseguir vencer 
o Canelas na última jornada e asse-
gurar o 2.º lugar. “Vai ser um fi m-
-de-semana atribulado, mas nós 
devemos honrar a nossa camisola 
e a nossa gente e vamos entrar no 
jogo para ganhar”.

Aliados de Lordelo
já assegurou
a permanência

Aliados de Lordelo garan-
tiu no domingo, dia 21 de 
maio, a permanência na Di-

visão de Elite da Associação de Fu-
tebol do Porto ao vencer, por 1-0, 
o Barrosas, na 9.ª jornada da fase 
de manutenção, série 2.

A equipa treinada por José Au-
gusto passou a somar 27 pontos, 
estando assim livre de perigo. 

Já o União de Paredes sofreu 
em casa uma derrota pesada (0-3), 
diante do Tirsense. 

Este domingo (dia 4 de junho) 
joga-se a penúltima jornada desta 
fase. O Aliados de Lordelo defronta 
o vizinho Sobrado e o União de Pare-
des joga com o Gondomar B.

O Aliados de Lordelo vai encerrar 
a época 2016/2017 com uma receção 
ao Tirsense. Já o União de Paredes irá 
defrontar o FC Vilarinho. Os jogos se-
rão disputados a 11 de junho.

ra uma saída esperada, mas 
agora tornou-se oficial. 
José Mota confirmou na se-
mana passada que não vai 

orientar o Desportivo das Aves na 
temporada 2017/2018, que marca 
o regresso do emblema de Santo 
Tirso ao principal escalão do fute-

O anúncio do adeus de José 
Mota ao clube foi feito depois da 
homenagem que a câmara mu-
nicipal de Santo Tirso prestou à 
equipa sénior e júnior do clube 
e também à equipa de futsal, 
por terem subido à 1.ª divi-

Segundo o JN, a de-
cisão terá sido tomada 
após uma reunião en-
tre o técnico e a ad-
ministração da SAD 
do clube, que de-

■Técnico lordelense de 52 anos não vai orientar o Aves na temporada 2017/2018, 
que marca o regresso do clube à I Liga. ■A confi rmação do adeus foi dada à mar-
gem da receção da equipa na câmara municipal de Santo Tirso. ■FUTURO DE JOSÉ 
MOTA PODERÁ AGORA PASSAR PELO ESTRANGEIRO.

José Mota já não é
treinador do Aves

çou que José Mota “marcou uma 
era no Aves”, mas admitiu que o 
clube não procurava só um treina-
dor, mas alguém que coordenasse 
todo o futebol. 

José Mota já tinha assumido 

numa entrevista exclusiva ao jornal 
O PAREDENSE, publicada no início 
deste mês, que gostava de abraçar 
outro projeto profi ssional, quem 
sabe até no estrangeiro.

O futuro do técnico ainda não 
está defi nido, mas José Mota garan-
te que o seu “telefone já começou 
a tocar”, signifi cando isso que já 

tem clubes interessados nos seus 
serviços.

José Mota iniciou a 
época 2016/2017 no 
Feirense, mas deixou a 

equipa ao fi m de 14 
jornadas. Mudou-se 
depois para o Despor-
tivo das Aves, onde 

acabou por fazer 
história, ajudando 

a equipa a con-
quistar a subida 
ao principal es-
calão do futebol 
português, uma 
década depois 
da última das 
três presenças 
que constam 
na história do 

clube.
A subida do Aves à 1.ª Liga foi a 

quarta que José Mota conseguiu na 
sua carreira de treinador, depois de 
o ter feito duas vezes com o Paços 
de Ferreira e uma com o Feirense.

O 
Aliança de Gandra garantiu 
a manutenção no Campeo-
nato de Portugal. A forma-
ção de Gandra fechou a 

época 2016/2017 com uma vitória 
frente ao Ponte da Barca (0-1), e con-
solidou o 3.º lugar da tabela, na série 
B de manutenção, com um total de 56 
pontos. (24 amealhados no fi nal da 1.ª 
fase mais 32 somados na 2.ª ronda da 
prova).

O treinador Mário Rocha conside-
ra que o 3.º lugar é bastante positivo 
para a equipa, que se estreou esta 
época no Campeonato de Portugal.

“O 3.º lugar é bastante positivo, 
embora seja enganoso, por causa 
do formato do campeonato. Para 
mim o mais importante são os 56 
pontos que a equipa conseguiu 

■Clube terminou a época em 3.º lugar, com 32 pontos, 
resultado que o treinador considera bastante positi-
vo. ■Mário Rocha elogiou o trabalho dos seus jogado-
res na época em que a equipa se estreou no nacional. 
■Próxima época já está a ser preparada, mas Mário Ro-
cha pode não continuar no comando técnico da equipa.

Aliança de Gandra 
com época positiva

fazer no campeonato”, sublinha o 
técnico natural de Gandra, que não 
poupa elogios aos seus jogadores.

“Aproveito para dar os para-
béns aos meus jogadores, porque 
eles foram excelentes. Todos os dias 
tentamos melhorar e isso foi funda-
mental para as conquistas do clube 
e pessoais”, sublinha o técnico.

Os atletas estão agora a gozar um 
merecido período de descanso, mas o 
clube já começou a preparar a próxi-
ma época.

A direção do Gandra quer manter 
Mário Rocha no comando técnico da 
equipa sénior, mas o mister ainda não 
sabe se tem condições para continuar. 
Em causa estarão problemas pessoais 
que Mário Rocha diz estar a tentar re-
solver para decidir se tem condições 
para liderar o projeto do Aliança de 
Gandra na próxima época.

Helena Nunes (texto)

Foto: TERRAS DA LIXA
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O 
SC Nun’Álvares termi-
nou a época 2016/2017 
no 5.º lugar da tabela 
classificativa, somando 
um total de 53 pontos.

O treinador José António con-
sidera que o resultado foi positivo, 
mas não esconde que o 5.º lugar dei-
xou um sentimento de “frustração” 
na equipa, que perdeu por pouco a 
oportunidade de disputar o play-off 
de promoção à Divisão de Elite.

“Para uma equipa que subiu 
de divisão na época transata, que 
andou sempre nos lugares cimei-
ros da tabela, tendo ombreado 
com as melhores equipas do cam-
peonato, obviamente que esta-
mos felizes pelo trabalho que fize-
mos. As expectativas foram sendo 
ajustadas em função do que íamos 
fazendo. Naturalmente que che-
gamos a acreditar que podíamos 
ter lutado por um lugar de subida, 
até por sermos campeões. Mas o 
futebol é assim mesmo”.   

José António reconhece que a 
equipa foi infeliz nos jogos de fim 
de época. O empate a uma bola na 
Aparecida, na penúltima jornada 
do campeonato, deixou o Nun’Álva-
res praticamente fora da luta pelos 
lugares do play-off, num jogo que 
José António diz ter ficado marcado 
pela má exibição da equipa de arbi-
tragem. 

O 
Canelas fez a “dobra-
dinha” ao conquistar a 
Taça da Associação de 
Futebol do Porto num 
jogo frente ao União 

Sport Clube de Paredes, disputado 
no passado domingo, no Estádio 
Municipal da Póvoa de Varzim.

Depois de nenhuma das equipas 
ter conseguido marcar no tempo re-
gulamentar a decisão foi adiada para 
os penaltis, onde a equipa liderada 
por Fernando Madureira acabou por 
levar a melhor, vencendo por 4-3.

“Macaco” falhou um dos penal-
tis, mas Faneca e Dani também des-
perdiçaram para o União de Paredes 
e deram o triunfo ao Canelas.

No final do encontro Eurico Cou-
to mostrou-se triste pelo resultado, 
mas elogiou o trabalho dos seus 
jogadores durante a partida. “Fo-
mos superiores em todo o jogo 
e criamos as únicas situações de 
golo, mas não conseguimos mar-
car”, reforçou o técnico paredense, 
reconhecendo que a sua equipa foi 

■UNIÃO DE PAREDES PERDEU POR 4-3 NOS PENALTIS, ENTREGANDO A TAÇA DA AF PORTO AO CAMPEÃO CANELAS.  ■Eurico Couto 
diz que a sua equipa merecia mais porque foi superior durante todo o jogo, mas foi penalizada pela falta de eficácia.

TAÇA BRALI: Sonho paredense desfeito nos penaltis
Helena Nunes (texto) penalizada pela falta de eficácia. 

Ainda assim, Eurico Couto quis feli-
citar os seus jogadores pela enorme 
capacidade de entrega que tiveram 
durante o jogo. “É extremamente 
difícil jogar com o Canelas e os 
meus jogadores demonstraram 
ser uns guerreiros ao longo de 
toda a partida e por isso só tenho 
de os felicitar”. 

Terminado o período regula-
mentar sem golos, a conquista da 
Taça Brali ficou dependente dos 
penaltis. O Canelas acabou por ser 
a equipa a demonstrar maior frieza 
na marcação das grandes penalida-
des, marcando 4 dos cinco penaltis. 
O União de Paredes falhou dois e 
entregou a Taça Brali ao rival.

Eurico Couto aproveitou tam-
bém para agradecer todo o apoio 
que os adeptos deram à equipa na 
deslocação à Póvoa de Varzim. “Os 
adeptos foram inexcedíveis no 
apoio à equipa e por isso a nossa 
tristeza é ainda maior. Eles mere-
ciam mais, mereciam que o Pare-
des tivesse conquistado a Taça, 
mas o futebol é mesmo assim”.

Em relação ao campeonato e 
já com a manutenção matematica-
mente garantida o técnico do União 

de Paredes diz que a equipa vai 
disputar as duas últimas jornadas 
com bastante tranquilidade. Este 

domingo o Paredes vai defrontar o 
Gondomar B e na jornada de encer-
ramento recebe o FC Vilarinho.

Fase do jogo Paredes-Canelas

■Equipa terminou a época no 5.º lugar, ficando muito perto de disputar o play-off de promoção à Divisão de Elite Pro Nacional.  ■Empate na 
penúltima jornada do campeonato, frente ao Aparecida, hipotecou as aspirações do Nun’Álvares de chegar mais longe.  ■TREINADOR JOSÉ 
ANTÓNIO DIZ QUE A SUA EQUIPA FOI PREJUDICADA PELOS ERROS DE ARBITRAGEM.  

Nun’Álvares afastado do play-off de subida,
com queixas sobre a arbitragem

Helena Nunes (texto)

“Fomos prejudicados pela 
arbitragem da juíza Catarina Eu-
sébio. E isso levou-nos para o últi-
mo jogo a depender de terceiros. 
Foi mau de mais. Ela marcou um 
penalti aos 92 minutos a favor do 
Aparecida, que fixou o empate no 
marcador. Mas antes não assina-
lou um penalti descarado a nosso 
favor, que nos permitia chegar ao 
3-1 e matar o jogo”. 

Se o Nun’Álvares tivesse venci-
do o jogo na Aparecida, dificilmen-
te correria o risco de ficar fora dos 
lugares do play-off de subida. O téc-
nico da formação de Recarei lamen-
ta que estes erros da juíza Catarina 

Eusébio tenham comprometido as 
aspirações da sua equipa e diz que 
aquele jogo ficará para sempre mar-
cado na memória dos adeptos do 
Nun’Álvares pela negativa. 

Aposta na próxima
época recai
na continuidade

Continuidade é a palavra de or-
dem no projeto do Nun’Álvares para 
a próxima temporada. O clube quer 
apostar na continuidade da maior 
parte dos atletas que já integravam 
o plantel da equipa sénior na época 

que agora chegou ao fim. “Vamos 
naturalmente procurar também 
fazer alguns ajustes, que nos 
permitam ficar mais fortes, mas a 
grande aposta é na continuidade 
da maioria dos atletas da equipa”, 
explica o treinador. 

José António acredita que a 
temporada 2017/2018 trará mais 
responsabilidades ao Nun’Álvares, 
tendo em conta o prestígio que o 
clube alcançou. “Depois de ter-
mos sido campeões de série na 
1.ª Distrital, subimos à Divisão de 
Honra e conseguimos de alguma 
forma ombrear com os melhores. 
O Nun’Álvares passou a ser mais 
respeitado pelos adversários e 
isso traz maior responsabilidade 
à equipa. Queremos estar na nos-
sa máxima força”. 

Foto: EDMUNDO REGALO
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O 
Sobrosa terminou a 
época 2016/2017 em 
festa com uma vitória 
caseira sobre o líder do 
campeonato, o Citânia 

de Sanfins, por 1-0. 
A equipa que chegou a estar na 

cauda da tabela classificativa, em 
risco de descer, conseguiu recupe-
rar forças na reta final do campeo-
nato e assegurar a tão desejada ma-
nutenção. A vitória na última jorna-
da fez a equipa subir à 12.ª posição 
da tabela, fechando a temporada 
com um total de 35 pontos.

O presidente do clube faz um 
balanço positivo da época, mas re-
conhece que a equipa atravessou 
algumas dificuldades ao longo do 
campeonato. 

“Tivemos algumas contrarie-
dades durante a época. Fomos 
obrigados a trocar de treinador 
três vezes, mas felizmente conse-
guimos encontrar a pessoa ideal 
para guiar o barco”. Timóteo San-
tos diz que Carlos Vaqueiro conse-
guiu trazer união ao balneário e re-
cuperar a confiança dos jogadores. 

“Nestas últimas jornadas tive-
mos jogos complicados, com ad-
versários fortes, ao contrário dos 

■O Sobrosa fechou com chave de ouro a temporada 2016/2017, com uma vitória caseira sobre o Citânia de Sanfins (1-0). ■Sob o comando 
de Carlos Vaqueiro, a equipa conseguir inverter uma série de maus resultados e garantir a manutenção. ■PRESIDENTE DO CLUBE ELOGIA 
O TRABALHO DO MISTER E GARANTE QUE O CLUBE PRETENDE MANTER O TREINADOR NA PRÓXIMA ÉPOCA. 

Sobrosa termina época com vitória sobre o líder
Helena Nunes (texto)

nossos adversários diretos. Mas 
o Sobrosa esteve bem, conseguiu 
pontuar em vários jogos consecuti-
vos e garantir assim a manutenção”.

O Sobrosa partiu para a última 
jornada do campeonato a precisar 
de apenas um ponto para garantir 
a manutenção, mas conseguiu ven-
cer a partida por 1-0 e fazer a festa 
em casa junto dos seus adeptos. 

“Pedimos aos jogadores que 
encarassem este jogo como uma 

final. Só dependíamos de nós 
para fazer a festa em casa e os 
jogadores estiveram à altura. 
Fomos mais competentes que os 
nossos adversários diretos, que 
não fizeram bem o trabalho de 
casa, e chegamos à vitória”. 

Timóteo Santos reconhece o 
mérito do Citânia neste jogo, mas 
sublinha a qualidade da sua equipa 
que esteve à altura do desafio.

O presidente do Sobrosa diz 

que a equipa já está focada na pró-
xima época e mostra-se confiante 
nas capacidades de Carlos Vaqueiro 
para continuar a liderar a equipa. 
“É um treinador com experiência 
no futebol, que foi jogador pro-
fissional durante muitos anos e 
por isso é uma mais-valia para o 
Sobrosa”, assume o dirigente. 

Carlos Vaqueiro chegou ao So-
brosa na 18.ª jornada no campeo-
nato, numa altura em que a equipa 

acumulava uma série de maus re-
sultados. O técnico sucedeu a Adal-
to Silva, que já tinha substituído Cé-
sar Marques, ainda numa fase inicial 
da temporada.

Apesar da instabilidade que o 
clube atravessou nesta altura e dos 
três treinadores contratados numa 
só época, certo é que o Sobrosa 
conseguiu dar a volta por cima e ga-
rantir a manutenção na 1.ª Divisão 
da Associação de Futebol do Porto.

L
eonor Bessa fez his-
tória, no passado do-
mingo, ao tornar-se a 
primeira mulher a ven-

cer o Campeonato Nacional 
Absoluto de Pitch&Putt.

A prova decorreu no 
Campo do Aqueduto, em Pa-
redes, onde a jovem eliminou 
o concorrente mais direto, 
Hugo Espírito Santo, recor-
dista de título no Pitch&Putt 
português e campeão euro-
peu.

 O título foi disputado por 
27 atletas de vários pontos 
do país.

Leonor Bessa já se tinha 
sagrado campeã nacional 
amadora absoluta, sendo 
por isso a primeira a juntar os 
dois títulos na modalidade. 

A representar o Paredes 
Golfe Clube (PGC) Leonor Bes-
sa subiu ao primeiro lugar do 
pódio para receber a taça, visi-
velmente emocionada. Em se-
gundo lugar ficou Hugo Espíri-
to Santo e em terceiro o atleta 
paredense Tomás Bessa. 

Em nota de imprensa o 

■Atleta paredense fez história, tornando-se na primeira mulher a vencer o Campeonato Na-
cional Absoluto de Pitch&Putt. ■A prova decorreu no Campo do Aqueduto, em Paredes, onde 
Leonor Bessa eliminou o recordista de títulos no Pitch&Putt português, Hugo Espírito Santo.

Leonor Bessa sagrou-se
campeã nacional de Golfe

PUB

PGC sublinha que a prova foi 
muito disputada e foi necessá-
rio um desempate por play-off. 
Leonor Bessa fez a sua parte 
e mandou a bola para dentro 
do buraco. De seguida, Hugo 
Espírito Santo falhou o putt à 
esquerda e fez Leonor Bessa 
conquistar mais um feito para 
o seu currículo. 

No momento de levantar a 
taça, uma emocionada Leonor 
Bessa elogiou “o excelente 
trabalho do Paredes Golfe 

Clube” e dedicou o triunfo aos 
seus pais. “Sem eles não teria 
sido possível”, cita a nota de 
imprensa do PGC.

 O vice-presidente da câ-
mara de Paredes não escondeu 
a felicidade no momento de 
entrega do trofeu e agradeceu 
o feito à atleta. “Deu a Paredes 
um título que este projeto já 
merecia. Este Campeonato 
Nacional vem dar outra mo-
tivação à população de Pa-
redes para lutar pelo golfe”, 

sustentou Pedro Mendes.
A Federação Portuguesa 

de Golfe também elogiou a di-
reção do PGC pela organização 
da prova. Já o presidente da di-
reção do PGC, António Manuel 
Bessa, mostrou-se “orgulhoso 
pela capacidade de organi-
zação” demonstrada  e pela 
dinâmica que o clube tem con-
seguido criar. “É este o cami-
nho. As instâncias nacionais 
devem olhar para Paredes 
como um exemplo”, frisou.

Helena Nunes (texto)
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M
iguel Campos e An-
tónio Costa foram os 
melhores portugue-
ses na 50.ª edição 
do Rally de Portu-

gal, que arrancou em Paredes, com 
o Shakedown no kartódromo de 
Baltar. A dupla do Skoda Fabia R5 
terminou a prova no 16.º lugar da 
geral. 

■Dupla do Skoda Fabia R5 terminou a prova no 16.º lugar da geral. ■50.ª EDIÇÃO DO RALLY DE PORTUGAL FOI GANHA PELO PILOTO 
FRANCÊS SÉBASTIEN OGIER, QUE IGUALOU O RECORDE DE MARKKU ALEN, DE 5 TRIUNFOS NA PROVA. ■Elias Barros foi o único piloto 
paredense a competir, mas desistiu em Fafe devido a avarias mecânicas.

Miguel Campos foi o melhor português no Rally de Portugal

Miguel Campos e António Costa foram os melhores portugueses Elias Barros foi o único piloto paredense a competir

Helena Nunes (texto) A segunda melhor equipa por-
tuguesa foi a de Pedro Meireles e 
Mário Castro (22.º classificados na 
geral). A fechar o pódio luso ficou 
Joaquim Alves e Luís Ramalho (Ford 
Fiesta R5).

A edição de 2017 do Vodafone 
Rally de Portugal, sexta prova do 
campeonato do mundo, foi ganha 
pelo piloto francês da M-Sport, 
Sébastien Ogier, que fechou a pro-
va com 15,6 segundos de vantagem 

sobre Thierry Neuville (2.º lugar) da 
Hyundai. O espanhol Dani Sordo foi 
o 3.º piloto mais rápido.

Sébastien Ogier igualou assim o 
recorde de Markku Alen, somando 5 
triunfos na prova.

Em representação do concelho 
de Paredes esteve apenas um pilo-
to, Elias Barros que foi obrigado a 
abandonar a prova na 16.ª PEC Fafe 
1, devido a avarias mecânicas.

Apesar do infortúnio, Elias Bar-

ros conseguiu no primeiro dia, na 
Super Especial de Lousada, ser o 
7.º piloto português com o melhor 
tempo, 2m52,06s, que lhe valeu 
a 41.ª posição da geral, ficando a 
16 segundos da dupla vencedora, 
Mads Ostberg (Ford) e Thierry Neu-
ville (Hyundai).

Em Braga, na Street Stage 1 e 2, 
a dupla Elias Barros e Paulo Babo foi 
a melhor entre os concorrentes por-
tugueses ao campeonato nacional 

de ralis.
A 50.ª edição do Rally de Portu-

gal ficou ainda marcada pelo aciden-
te que atirou José Pedro Fontes e a 
navegadora Inês Ponte para o hospi-
tal. A dupla despistou-se na segunda 
especial da prova, em Viana do Cas-
telo. O Citroen DS3 R5 do bicampeão 
nacional embateu de frente numa 
árvore, 400 metros após a partida 
para os 26,7 quilómetros da especial 
de Viana do Castelo. 

PUB

J
orge Pereira somou, no passa-
do mês de maio, mais um pó-
dio no atletismo, após vencer 
a prova de 800 metros juvenis 

do Torneio Olímpico Jovem Regio-
nal.

O atleta da secção de atletis-
mo da Casa do Benfica em Paredes 
cruzou a meta em 2.05’96 minutos, 
conquistando assim o 1.º lugar do 
pódio. Em segundo ficou Tiago Silva 
(AR Luz e Vida Gondomarense), com 
cerca de dois segundos de diferen-
ça do vencedor, seguido de Pedro 
Oliveira (Maia AC).

No Torneio Olímpico Jovem 
Regional estiveram presentes 243 
atletas, 101 femininos e 142 mas-
culinos, em representação de 24 

■O ATLETA DA CASA DO BENFICA EM PAREDES VENCEU A PROVA DE 800 METROS JUVENIS. ■Guilherme Moreia (iniciado) foi 5.º clas-
sificado na prova de 2000 metros obstáculos. ■Torneiro Olímpico Jovem Regional decorreu nos dias 13 e 14 de maio, na cidade da Maia.

Jorge Pereira vence prova no Olímpico Jovem Regional

clubes. A prova, organizada pela 
Associação de Atletismo do Porto, 
decorreu nos dias 13 e 14 de maio, 
no estádio Prof. Dr. José Vieira de 
Carvalho, na cidade da Maia, sendo 
destinada aos escalões de iniciados 
e juvenis do âmbito federado ou es-
colar, do distrito do Porto.

Em representação da Casa do 
Benfica em Paredes esteve também 
Guilherme Moreira, que foi 5.º clas-
sificado na prova de 2000 metros 
obstáculos, do escalão de iniciados.

A final nacional realiza-se no 
próximo fim-de-semana (3 e 4 de 
junho), em Braga, ficando a seleção 
dos atletas a cargo do diretor técni-
co da Associação de Atletismo do 
Porto.
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ALUNOS DO 1.º A  ●  Escola Básica de Recarei

RODRIGO ALVES
(pseudónimo- Palavras Infi nitas)

A 
turma anterior da nos-
sa professora recebeu, 
no ano passado, um 
presente: um frasco 
para explorar o mun-

do do Bicho-da-seda. Como esta 
turma foi para a Escola Básica de 
Sobreira para o 5.º ano, vamos dar 
continuidade ao projeto.

No dia 2 de março, a professo-
ra foi espreitar o frasco que estava 
em cima de um armário, desde 
o fi m das aulas do ano passado, 
com uma etiqueta: “Não mexer, 
por favor”. Parece que não tínha-
mos que fazer nada durante este 
período... Mas ao espreitar para 
dentro do frasco, tivemos uma 
surpresa! Havia muitos, muitos 
pontinhos pretos que se moviam! 
O nosso projeto estava a começar! 
Não sabíamos quase nada sobre o 
Bicho-da-seda! A professora tam-

Novos amigos, novo projeto!

bém sabia muito pouco! Teríamos muito 
para investigar e aprender! Começámos por 
colocar os “pontinhos pretos” numa caixa 
com mais espaço e fomos procurar amorei-
ras para os poder alimentar!

No dia 28 de abril, começámos a ver o 
início da formação de um casulo. Conse-
guimos ver muito bem a lagarta a mover-
-se lá dentro. Nessa manhã, fomos logo 
ver como estava e reparámos que estava 
completamente formado, muito lisinho, 
já bem resistente. Num dos bocados de 
caixas que usámos havia dois casulos: 
um dentro e outro um pouco mais atrás. 

Vimos entre as caixas casulos abertos e fi-
cámos muito confusos! Será que é assim 
tão rápida esta fase da vida dos bichos-da-
-seda? Será que algumas borboletas já se 
tinham libertado?

Os nossos bichos-da-seda estiveram três 
dias sozinhos por causa do feriado do dia 1 de 
maio. Na sexta-feira, deixámos muita comida 
para que não tivessem fome, mas na terça-fei-
ra, 2 de maio, de manhã não havia nem uma 
folhinha de amoreira!

Fomos observar com atenção e vimos 
muitos casulos! Numa caixa havia três casulos 
já bem formados e outros três a serem feitos. 

Na outra caixa co-
meçavam a apa-
recer mais dois.

No dia 9 de 
maio, por acaso, 
ninguém foi es-
preitar as nossas 
amigas. Apenas 
a professora pôs 
mais algumas 

folhas de amoreiras às três únicas lagartas 
que restavam e fotografou, como de costu-
me. Nesse dia, não havia novidades: os ca-
sulos que começaram a ser formados no dia 
anterior ganhavam forma, vendo-se ainda a 
lagarta a mexer lá dentro, enquanto largava 
os metros e metros de fi o! À tarde, à hora da 
saída para o recreio, o Miguel e o Eduardo 
foram espreitar e tiveram uma surpresa. Cha-
maram logo toda a turma! Havia uma borbo-
leta numa das caixas! Procurámos o casulo de 
onde teria saído e lá o encontrámos! Foi mes-
mo um dos primeiros a ser feitos! A professora 
tinha colocado bocados de cartão lá dentro e 

foi atrás de um deles que a lagarta resolveu 
começar a formar o seu casulo. Ficamos 
elétricos, todos queriam ver! A partir deste 
momento, estaríamos muito mais atentos 
pois, atrás desta, muitas mais começariam 
a aparecer!

As borboletas têm um período de vida 
curto. Encontrámos a borboleta morta uma 
semana depois, para nossa pena! 

Mas a vida continua… O ciclo repete-se. 
Antes de morrer, a mariposa acasala, põe os 
ovos e morre. 

As nossas caixas estão novamente 
cheias de ovos. Ontem, dia 25 de maio, os 
ovos estavam amarelos, mas hoje estão cin-
zento-escuro. Esta é a fase dos ovos e indica 
que vamos mesmo ter muitas lagartas no 
próximo ano!

Ao longo deste projeto, aprendemos 
muito acerca do Bicho-da-seda! 

Se quiser saber mais sobre os nossos 
amigos, poderá pesquisar no portal da 
Ciência Viva de Bragança:
http://www.braganca.cienciaviva.pt/seda/

...............................................................................................................................................................................................................................
 ●  Escola básica e secundária de Rebordosa

PÁ TEM DE SER!!!

Para começar este poema
Não vou ser tradicional
Não gosto de ambiguidades
Gosto de ser original
Pá, tem de ser…

Acordo de manhã
O despertador toca
Não me apetece levantar
Não me quero mesmo erguer
Pá, tem de ser…

A campainha toca
Está na hora de entrar
A professora me espera
Ela é um pouco aborrecida
Pá, tem de ser…

Já está na hora de sair
E a stora não termina
Temos que a ouvir até ao fi m
Mas eu quero divertir-me
Pá, tem de ser…

Por hoje, as aulas acabaram
Os Stores já não tenho que aturar
Já me posso descontrair
Eichhhh, tenho a irmã para cuidar
Pá, tem de ser………..

A minha mãe chama pra jantar
Chego à cozinha todo contente
Refeição quente irei ter
Mas, ao teu ouvido, um berro
“ Vai calçar os chinelos!!!!!”
Pá, tem de ser…….

Antes de me deitar,
Um livro me apetece ler
Cada página uma lição
Seja romance, crime ou ação
Pá, tem de ser!

De seguida vou deitar-me
Depois de um dia de trabalho
Mas vem o dia seguinte
E “Vira o disco e toca o mesmo!!!”
Pá, têm de ser??! 

PUB
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FICHA TÉCNICA

1295
Salvaterra de Magos é mandada repovoar por 
D. Dinis que lhe concedeu foral nesta data;
____________________________________

1510
D. Manuel I, cognominado “Venturoso”, con-
cede foral à Covilhã;
____________________________________

1764
Criação da Manufatura de Cutelaria de Lisboa;
____________________________________

1792
Kentucky torna-se Estado da parte central e 
oriental dos EUA;
____________________________________

1794
Richard Howe, almirante inglês, derrota a ar-
mada francesa no Canal da Mancha;
____________________________________

1796
Tennessee (Tenessi) torna-se Estado do cen-
tro E dos EUA;
____________________________________

1799
William Pitt, político inglês, conclui a forma-
ção da segunda coligação contra a França, 
constituída pela Inglaterra, Rússia, Áustria, 
Turquia, Portugal e Nápoles;
____________________________________

1813
A fragata americana Chesapeake é captura-
da pelo vaso inglês Shannon;

1815
Morte de James Gillray, com 58 anos;
_____________________________________

1865
Fundação da CUF com destino à produção e 
comércio de sabão e sabonetes, tabaco, óleo 
de purgueira, velas de estearina e outros mais 
produtos químicos;
_____________________________________

1882
Morte de Giuseppe Garibaldi, herói da unifi-
cação e independência da Itália;
_____________________________________

1890
O escritor Camilo Castelo Branco suicida-se 
em São Miguel de Seide;
_____________________________________

1921
Guiné Portuguesa. Por terem sido observados 
casos de peste bubónica em Bissau, foram 
proibidas todas as comunicações entre a ilha 
de Bissau e o resto da colónia, salvo com Bo-
lama, onde as procedências daquela cidade 
seriam recebidas e sujeitas a quarentena;
_____________________________________

1925
Inaugurada a ponte de Alcácer, com ligação 
de caminho-de-ferro, ficando então concluí-
da a linha do Sul;
_____________________________________

1926
Em Los Angeles, nasce Marilyn Monroe, sob o 
nome de Norma Jeane Mortensen;

1942
II Guerra Mundial. As forças nazis obrigam o 
uso da estrela amarela a todos os cidadãos ju-
deus das nações ocupadas;
_____________________________________

1944
O ditador português Oliveira Salazar suspende 
as exportações de volfrâmio para a Alemanha 
nazi, que mantinha desde os anos de 1930. Já 
Hitler não tinha dinheiro para o pagar;
_____________________________________

1948
Morte, em Lisboa, do compositor e pianista 
português José Vianna da Motta, que foi um 
dos últimos discípulos de Franz Liszt, impulsio-
nador da modernidade da música portuguesa 
na viragem do século XIX para o século XX;
_____________________________________

1962
Amilcar Cabral, líder do PAIGC (Partido Africano 
para a Independência da Guiné e Cabo Verde) 
apresenta o relatório “O Nosso Povo, o Governo 
Português e a ONU”, na Comissão das Nações 
Unidas para os territórios africanos administra-
dos por Portugal;
_____________________________________

1963
John Profumo, ministro Britânico da Defesa, 
renuncia ao cargo, descoberta a ligação a 
uma “callgirl”, próxima de um funcionário da 
embaixada da RDA, em Londres;
_____________________________________

1967
Lançamento de “Sgt. Peppers lonely Hearts 

Club Band”, dos Beatles;
____________________________________

1968
Morte da pedagoga e autora pedagógica 
Helen Keller, precursora do ensino para 
cegos;
____________________________________

1973
Oficiais do quadro permanente das Forças 
Armadas, como Ramalho Eanes, Vasco Lou-
renço, Hugo Santos, etc., denunciam a ex-
clusão dos oficiais que contestam a guerra 
no congresso dos Combatentes;
____________________________________

1974
Cimeira dos Açores dos presidentes António 
Spínola e Richard Nixon, respetivamente, de 
Portugal e dos EUA,
____________________________________

1980
Lançamento do canal de televisão por cabo 
CNN;
____________________________________

1987
Primeiro transplante terapêutico da medula 
em Portugal, realizado pelo Instituto Portu-
guês de Oncologia;
____________________________________

1990
Mikhail Gorbatchov, líder soviético, e Geor-
ge Bush, presidente dos EUA, assinam os 
acordos para o controlo de armamento e a 
eliminação das armas químicas.

CULTURA

Dia 2
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Encontro com a escritora Joana Nogueira

Dia 2
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Programa Conta-me Histórias com ‘Os Azeitonas’; 
ciclo de conversas-concertos

Dia 8 
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: “O Ganso do Charco”, de Caro-
line Jayne Church

Dia 9
Escadaria da Biblioteca Municipal de Paredes
21h30 – Grande noite de fados, com a atuação do grupo 
“Xailes e Capas do Vale do Sousa”

Dia 10
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – XVIII ORFFLord, com o Orfeão da Fundação A Lord, 
o coral da Misericórdia de Santo Tirso e Coral Polifónica da 
AVCR San Mamede de Zamáns, Pontevedra

Dia 14
Auditório da Fundação A Lord
14h40 – Teatro: desenvolvimento da autoconfiança

Dias 1 e 2
Felgueiras
Comemorações do Dia Mundial da Criança

Dia 3
Casa das Artes
21h30 – Atuação de Marta Ren 

Dias 10 e 11
Casa de Simães
14h00 – Há música na quinta: ciclo de concertos no âmbito 
do Festival Confluências

Dia 1
Felgueiras
14h30 – Atividade Doce Gotinha infantil com Catarina Fur-
tado

De 2 a 4
Avenida Senhor dos Aflitos
Mercado Histórico de Lousada 

Dia 6
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Concerto “Diogo Piçarra em Pessoa”, no âmbito do 
Festival Internacional de Poesia

Dias 6 e 7
Biblioteca Municipal, escolas, e parque urbano
Festival Internacional de Poesia: sessões de leitura de poesia, 
projeção de poemas em fachadas de edifícios públicos e ter-
túlias com poetas de vários países

Dia 10
Salão Nobre dos Paços do Concelho
10h00 – Iniciativa “Pequenos Deputados, Grandes Ideias”

Dia 10
Piscinas Municipais
Das 09h30 às 12h00 – Comemoração do Dia Mundial da 
Criança: atividades para os mais pequenos como natação, 
polo aquático, basquete aquático e escorregas

Dias 10 e 11
Parque Urbano, Casais, Vilar, Sousela e Ameal
Biofest, animação com vida: oficinas ambientais, teatro, 
mercado verde, palestras, música e tenda infantil

Dias 3 e 4
Parque Urbano de Paços de Ferreira
Durante todo o dia – Festa da Família

Dia 8
Paços de Ferreira
Passeio Municipal Sénior, em Chaves

Dia 2
Casa com Vida
21h00 – Aula de mantra yoga

Dia 3
Gayatri Espaço de Yoga
14h30 – Workshop de mandalas de pedra, terapias alter-
nativas

Dia 6
Auditório Municipal de Penafiel
16h30 – Conferência sobre “Infrações Fiscais”, com a pre-
sença da Procuradora da República no Tribunal Administra-
tivo e Fiscal de Braga, Adelaide Morais

Dia 14
Centro da cidade
23h00 – Concerto de Os Azeitonas
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BOLETIM MONUMENTOS
V – PAREDES  |  N.º 3 – Igreja de Cete

Cete: Frontaria da igreja, antes de restaurada. Cete: Frontaria da igreja, depois de restaurada.

HISTÓRIA e CULTURA

GOMES DE SOUSA

O DR. AURELIANO PESSEGUEIRO

A biografia do médico professor-doutor 
Aureliano Nazaré dos Santos Pessegueiro po-
deria começar assim:

“Aos 14 dias do mês de Julho do ano de 
1890 nesta paroquial igreja de Baltar, conce-
lho de Paredes, diocese do Porto, baptizei so-
lenemente um indivíduo do sexo masculino a 
quem dei o nome de Aureliano e que nasceu 
nesta freguesia de Baltar às 11 horas da manhã 
do dia 10 do referido mês e ano, filho legítimo, 
o primeiro do nome, de Joaquim da Cunha 
Leal Pessegueiro, negociante, e de D. Lauren-
tina de Jesus Moreira dos Santos, directora de 
sua casa, naturais, ele desta referida freguesia 
de Baltar, e ela da Lomba, freguesia do conce-
lho de Gondomar, da referida diocese, recebi-
dos na referida da Lomba, e paroquianos des-
ta dita de Baltar, moradores no lugar da Feira, 
neto paterno de Manuel Coelho Pessegueiro e 
de D. Delfina Carolina Leal, e materno de José 
Francisco dos Santos e de Ana Joaquina Mo-
reira Barbosa. Foi padrinho António Augusto 
Pereira Leal, solteiro, estudante, e D. Ana do 
Sacramento Moreira dos Santos; os quais sei 
serem os próprios. E para constar, lavrei em 
duplicado este assento que depois de lido e 
conferido perante os padrinhos, assinamos. 
Era ut supra. António Augusto Pereira Leal 
Ana do Sacramento Moreira dos Santos. Por 
falecimento e omissão do Rev.do Abb.e colado 
e autorizado pelo Rev.mo Vigário Geral, O Enco-
mendado P.e António da Silva Costa.”

Seus pais casaram na Lomba, Gondomar, 
a 20 de Julho de 1880. Tiveram pelo menos 
seis filhos, cinco nascidos em Baltar: Zulmiro, 
1.º e 2.º que faleceram em tenra idade; Maria 
do Sacramento; Maria de Nazaré que faleceu 
com dois anos; o Aureliano, objecto deste 

texto e José Joaquim dos Santos Pesseguei-
ro que nasceu no Porto, matriculou-se em 
direito na universidade de Coimbra em 1914, 
licenciou-se em 1919 e foi juiz.

De um ramo destes Pessegueiros de Bal-
tar, que floresce no Brasil, descende João Dias 
Rezende Filho padre desde no dia 07 de Se-
tembro de 2013, da Arquidiocese de São Luís, 
Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, li-
cenciado em direito e em teologia. Notável 
genealogista.

O Aureliano matriculou-se na Academia 
Politécnica do Porto no ano lectivo de 1909 
para 1910 e obteve os seguintes resultados: 
- 1.º accessit na 6.ª cadeira: física geral. 1.º ac-
cessit na 7.ª cadeira: química inorgânica. Ac-
cessit na 10.ª cadeira: botânica. 

No ano seguinte, de 1910 para 1911, ob-
teve os seguintes resultados: - distinção na 
8.ª cadeira: química orgânica e analítica. 1.º 
prémio honorifico na 11.ª cadeira: zoologia. 
[também se matriculou na 1.ª cadeira: álgebra 
superior, mas não saiu premiado].

Durante este ano lectivo os estudos su-
periores foram profundamente reformulados, 
por via da implantação da República e o nos-
so estudante, em vez de passar para a Escola 
Médica, passou à Faculdade de Ciências.

No ano lectivo de 1911 para 1912 estu-
dou Mineralogia e geologia em que obteve 
Prémio com 18 valores.

No ano seguinte matriculou-se em três 
cadeiras e obteve: em Cristalografia, acces-
sit com 18 valores. Em Antropologia, Prémio 
com 19 valores. Em Desenho de máquinas, 
Distinto com 18 valores.

Em 1913 Aureliano Pessegueiro e outros 
alunos da Faculdade de Ciências representa-
ram ao Senado por se sentirem prejudicados 
pelas novas regras da admissão à Faculdade 
de Medicina que entretanto substituiu a Esco-
la Médica. O assunto foi debatido na Sessão 
de 3 de Junho de 1913.

Entretanto estava matriculado na Facul-
dade de Medicina da Universidade do Porto 
desde o ano lectivo de 1911 para 1912. No 
ano seguinte também faltou aos exames.

MB-18, da 9.ª cadeira: clínica cirúrgica, com 
MB-18 e da 11.ª cadeira: medicina legal, com 
MB-17. E na Época extraordinária de Agosto 
(Decreto n.º 3.247 de 13 de Julho de 1917) fez 
a 6.ª cadeira: obstetrícia, com MB-18.

Só em 11 de Novembro de 1921 pode fa-
zer o seu exame final em que dissertou sobre 
«Cardiometria». Foi Presidente do Júri o Dou-
tor Tiago Augusto de Almeida. Foi Aprovado 
com MB-20 valores.

As suas numerosas publicações merecem 
um capítulo à parte.

Em sessão do Conselho da Faculdade de 
Medicina, de 29 de Julho de 1922 foi-lhe con-
ferido o Prémio «Macedo Pinto», no valor de 
42$00:

Foi Secretário da Faculdade de Medicina 
nomeado por portaria publicada no Diário do 
Governo a 26 de Setembro de 1946. Exerceu o 
cargo até 16 de Novembro de 1950, data em 
que terminou a validade da sua nomeação 
(2.° biénio).

Foi também Professor de Hidrologia Geral 
no Instituto de Climatologia e Hidrologia da 
Universidade do Porto.

Diversas vezes nomeado membro dos jú-
ris de concursos e provas realizadas nas facul-
dades de medicina de Lisboa e de Coimbra.

Regeu desde 1925 o Curso de Propedêuti-
ca Médica, mais tarde a Cadeira Propedêutica 
Médica e Semiótica de que foi titular e que 
ocupou «com superior dignidade, aliando à 
sua comprovada competência de Mestre e 
clínico distintíssimo e consciencioso, excep-
cionais virtudes que o impuseram à conside-
ração e ao respeito de todos.»

Como escreveu o Reitor da Universidade, 
em Outubro de 1955, «Acima das suas qua-
lidades de homem recto e de vontade firme 
pairava a grande bondade da sua alma e, por 
isso, o labor de toda a sua vida, levada com 
a simplicidade natural dos bons, tem um pro-
fundo valor humano, que lhe granjeou a sim-
patia e a deferência de colegas e discípulos, 
que o terão sempre presente com viva sauda-
de.»

Faleceu no Porto a 11 de Agosto de 1955.

Começou a apresentar-se a exames ob-
tendo excelentes resultados no ano de1913 
para 1914: 1.ª cadeira: anatomia descritiva, 
prémio MB-19. 14.ª cadeira: Histologia B-17. 
Recebeu o Prémio «Barão de Castelo de Pai-
va», no valor de 21$00 e o Prémio honorifico 
«Anatomia descritiva».

No ano seguinte fez os exames da 2.ª ca-
deira: fisiologia, com B-17; da - 15.ª cadeira: 
anatomia topográfica, com MB-18 e da 3.ª ca-
deira: matéria médica, com MB-18.

No ano de 1915 para 1916, logo em Outu-
bro fez a 4.ª cadeira: patologia externa, com 
MB-18 e ainda as 1.ª e 12.ª cadeiras: Anatomia 
patológica e Patologia geral, com B-17. Na 
época própria fez os exames da 5.ª cadeira: 
operações, com MB-18 e 7.ª cadeira: patolo-
gia interna, MB-18. Por decisão do Conselho 
escolar, de 28 de Julho de 1916, recebeu o 
Prémio «Barão de Castelo de Paiva», no valor 
de 21$00.

No ano seguinte de 1916 para 1917 fez 
os exames da 8.ª cadeira: clínica médica, com 
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Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA
OS DEZASSETE BRASÕES

“Das termas de Canaveses se dizia que 
curavam os paralíticos como a piscina de 
Siloé. As termas são moderadoras de de-
pressões nervosas e regulam o batimento 
dos corações. Mas ainda não são receitadas 
pelos psiquiatras, um dia serão. O Marco de 
Canaveses adianta-se no mapa das igrejas de 
Portugal, devido à obra de Álvaro Siza, nasci-
da do pensamento do P.e Nuno Higino, que 
entendeu preservar os sinais de Deus na arte 
moderna”…”É feita de silêncios, de áreas em 
que a iluminação se sobrepõe à geografi a 
dos lugares. A fachada do sudoeste que é a 
principal, deixa-nos atónitos e obriga-nos a 
interpretar as suas linhas grandiosas, mas não 
soberbas. A luz mobila-a, enche-a, tem uma 
melodia secreta que alimenta os crentes e 
lhes dá forças para converter o mundo à sua 
realidade santa”. 

[Agustina Bessa-Luís]

Marco de Canaveses 

“Matosinhos é célebre pela igreja onde 
se venera a imagem do Santo Crucifi xo, obra 
atribuída ao varão Nicodemus, contemporâ-
neo de Cristo. Depois da implantação da Re-
pública, Matosinhos tornou-se guarida de in-
telectuais e gente da aristocracia banida pelo 
novo regime. A construção do Porto trouxe a 
Matosinhos uma vida nova de engenheiros 
e condutores de obras cuja fortuna fez deles 
burgueses acampados nas ruas do Godinho 
e Brito Capelo. Matosinhos foi a maior zona 
pesqueira de sardinha do mundo”.

[Agustina Bessa-Luís]

Matosinhos

Igreja e mosteiro de Alpedurada

Vila Boa de Quires - “Obras do Fidalgo”

o seu QUINZENÁRIO de eleição

Matosinhos - Igreja Matriz

Leça da Palmeira - Casa de Chá da Boa Nova
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DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRASPALAVRAS CRUZADAS

O PAREDENSE | 1-6-2017 | N.º 56

EXTRATO/JUSTIFICAÇÃO
CERTIFICO, narrativamente, para efeitos de publicação, que por 

escritura lavrada neste Cartório, no dia de hoje, de folhas quarenta e 
nove a folhas cinquenta e um, do livro de notas para escrituras diversas 
número Cento e Quarenta e Cinco – A, MANUEL JORGE DA SILVA 
FERREIRA, viúvo, natural da freguesia de Castelões de Cepeda, con-
celho de Paredes, residente na Rua de Belmonte, 168, da freguesia de 
Lordelo, concelho de Paredes, NIF 198 690 908, fez 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, dezasseis de maio de dois 
mil e dezassete. 

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

I – Que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, do 
seguinte bem imóvel:

Prédio rústico, composto de terreno a cultura de produtos hortíco-
las, com a área de mil oitocentos e sete metros quadrados, a confrontar 
de norte com Maria Alice Ribeiro, de sul com Caminho e António da Ro-
cha, de nascente com Hernesto Sousa e de poente com Caminho Pú-
blico, sito na Rua de Belmonte, da freguesia de Lordelo, concelho de Pa-
redes, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, 
mas inscrito na respetiva matriz, em nome do justifi cante, sob o artigo 
rústico 3860 da freguesia de Lordelo, sendo de 722,80 euros o seu valor 
patrimonial, a que atribui o valor de SETECENTOS E TRINTA EUROS.

II - Que não é detentor de qualquer título formal que legitime o 
domínio do referido prédio.

Que entrou na posse do referido prédio, ainda no estado solteiro, 
maior, por compra e venda verbal que dele fez a Manuel Ferreira Pinto, 
residente que foi no Lugar de Parteira, da freguesia de Lordelo, conce-
lho de Paredes, em data que não pode precisar mas sabe ter sido no 
ano de mil novecentos e noventa e três, sem que no entanto fi casse a 
dispor de título formal que lhe permita o respetivo registo na Conserva-
tória do Registo Predial, mas, desde logo, entrou na posse e fruição do 
identifi cado prédio, em nome próprio, posse que assim detém 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 opo-
sição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente em nome 
próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do prédio, nomea-
damente, 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 benefi ciando 
dos seus rendimentos, quer suportando os respetivos encargos, quer 
ainda pagando as respetivas contribuições e impostos, mantendo-o 
sempre na sua inteira disponibilidade.

Que esta posse em nome próprio, pacífi ca, contínua e pú-
blica, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que invoca, 
justifi cando 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.

o seu QUINZENÁRIO de eleição

SUDOKU

HORIZONTAIS:
1- ‘Dentro do (…) – Uma viagem na Coreia do Norte’, li-
vro de José Luís Peixoto (2012); 6- (…) II-Sung, político 
comunista norte-coreano nascido em Pyongyang, foi 
presidente da República de 1972 até à data da sua mor-
te, em 1994, altura em que deixou o poder a Kim Jong II, 
seu fi lho; 9- O amor personifi cado; 11- Nome que se dá ao 
alfabeto silábico utilizado na escrita da língua coreana; 
14- Gostar muito de…; 15- Ente; 17- Compact Disc; 18- A 
mim; 20- Calendário (…), o primeiro ano deste calendá-
rio começa em 1912, o ano em que nasceu Kim Il-Sung, 
“como se o tempo tivesse começado com ele”; 22- Plu-
ral (abrev.); 24- A tua pessoa; 25- Segundo; 27- Recitavam; 
29- Estilo musical desenvolvido por negros norte-americanos 
nas ruas de Nova Iorque, em meados da década de 70; 31- 
Contração dos pronomes “me” e “o”; 32- Proibido na Coreia 
do Norte, fi cou dentro de um saquinho de plástico tendo 
sido devolvido à saída do país; 35- Prefi xo que exprime a 
ideia de dois, duplicidade; 37- Sétima nota musical; 38- Pre-
fi xo que exprime a ideia de privação; 39- Queijo originário da 
Holanda; 41- “A Ideia (…) é, em resumo, a ideia de levar a 
cabo uma revolução e construção de uma sociedade, ten-
do o exército como força principal, dando prioridade aos 
assuntos militares”; 44- Movimento de calor; 45- Continente 
onde fi ca a Coreia do Norte.

VERTICAIS:
2- Época; 3- Governar; 4- O número 650 em numeração 
romana; 5- Alternativa; 6- Talvez seja o alimento coreano 
mais tradicional, feito a partir de diversos vegetais (o 
cheiro de um pequeno prato enche uma sala); 7- Anos de 
vida; 8- Redução de maior; 10- Protactínio (s.q.); 11- Como 
assim? (interj.); 12- Nosso Senhor (abrev.); 13- Pátria de 
Abraão; 16- Despido; 19- Prefi xo (sobre); 20- Preste juramen-
to; 21- Liana; 23- Latim (abrev.); 26- “Dia do (…)”, nome que 
se dá ao maior feriado da Coreia do Norte, 15 de Abril, 
dia do aniversário do grande líder; 27- “Grande (…)”, a 
mais utilizada forma de tratamento a Kim Il-Sung; 28- Pre-
cisamente; 30- Os dois juntos; 31- Lista de pratos (“Comi 
carne de cão de duas maneiras: sopa de cão e cão frito.”); 
33- Medida itinerária chinesa (576m) (referida no livro); 
34- Grande onda; 36- Viagem; 40- Suspiro; 41- Apelido; 42- 
Nome da letra grega correspondente a n; 43- Parte mais dura 
da madeira.

África do Sul
Angola
Argélia
Benim
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Egipto
Eritreia
Etiópia
Gabão
Gana 
Guiné
Guiné Equatorial
Guiné-Bissau
Gâmbia

Líbia
Marrocos
Moçambique
Nigéria
Quénia
República do Congo
Senegal
Somália
Saara Ocidental
Suazilândia
Sudão
Tanzânia
Togo
Tunísia
Uganda
Zâmbia

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da in-
formação livre, rigorosa e isenta.

2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do conce-
lho 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 cida-
dãos, independentemente da sua cor, raça, religião, nacio-
nalidade ou sexo.

4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a digni-
dade e privacidade das pessoas. 

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS
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Duas Igrejas

José Augusto
da Costa Serafim

Faleceu
José Augusto da Costa Serafi m faleceu no pas-

sado dia 28 de maio, com 68 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Louredo, concelho de Paredes e residente na 
Rua de Santo António, n.º 347, freguesia de Duas Igrejas, concelho de 
Paredes. Era casado com Maria Isabel de Brito Ribeiro.

Agradecimento
Sua esposa, fi lhos e demais família vêm por este meio, extrema-

mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e do funeral. 

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, 
dia 3 de junho, pelas 19 horas, na igreja paroquial de Duas Igrejas. 

Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

Rebordosa

Maria Irene Nogueira dos Santos
Faleceu

Maria Irene Nogueira dos Santos faleceu no 
passado dia 27 de maio, com 83 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Rebordosa, na 
Rua Escola de Vales, n.º 35. Era casada com Sera-
fi m Dias de Bessa que deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos, 
noras, genro, netos e restante família.

Rebordosa

Fernando Meireles de Sousa
Faleceu

Fernando Meireles de Sousa faleceu no passa-
do dia 27 de maio, com 67 anos de idade. Era natu-
ral e residente na freguesia de Rebordosa, na Rua 
da Zona Industrial, n.º 90. Era divorciado e deixa na 
maior dor seus fi lhos e restante família.

Rebordosa

Lucinda Moreira Dias
Faleceu

Lucinda Moreira Dias faleceu no passado dia 25 
de maio, com 83 anos de idade. Era natural e resi-
dente na freguesia de Rebordosa, na Rua de Aboim, 
n.º 85. Era viúva de Augusto Duarte e deixa na maior 
dor seus fi lhos, noras, genros, netos e restante família.

Rebordosa

Labinia Moreira
Faleceu

Labinia Moreira faleceu no passado dia 21 de 
maio, com 104 anos de idade. Era natural da fregue-
sia de Lordelo e residente na freguesia de Rebordo-
sa, na Avenida Francisco Sá Carneiro, n.º 315. Era 
solteira e deixa na maior dor sua família.

Rebordosa

Maria Rosa Ferreira
Gaspar de Almeida

Faleceu
Maria Rosa Ferreira Gaspar de Almeida faleceu 

no passado dia 21 de maio, com 79 anos de idade. 
Era natural de Rebordosa e residente na Travessa do Pelame, n.º 18. 
Era viúva de Joaquim Ferreira Campos e deixa na maior dor seus fi -
lhos, noras, genros, netos e demais família.

Lordelo

António Moreira de Jesus
Faleceu

António Moreira de Jesus faleceu em Espanha 
no passado dia 16 de maio, com 65 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Fânzeres, Gondomar e re-
sidente na freguesia de Lordelo, na Rua da Boa Espe-
rança, n.º 292 (Parteira). Era casado com Maria José da Silva Miranda 
que deixa na maior dor seus fi lhos, nora, genro, netos e demais família.

Arreigada – Paços de Ferreira

Francisco da Silva Neves 
Faleceu

Francisco da Silva Neves faleceu no passado dia 
23 de maio com 67 anos de idade. Era natural de 
Arreigada, Paços de Ferreira e residente na Travessa 
Fundo de Vila, n.º 5, Arreigada, Paços de Ferreira. 
Era viúvo de Maria Carolina de Sousa Ribeiro.

Agradecimento
Suas fi lhas, genros, netos 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.

Vandoma

Maximino Nunes
de Sousa Ribeiro

Faleceu
Maximino Nunes de Sousa Ribeiro faleceu no 

passado dia 24 de maio com 80 anos de idade. Era 
natural de Vandoma e residente na Av. Central de Reiros, n.º 367, 
Vandoma, Paredes. Era viúvo de Maria Barbosa da Rocha.

Agradecimento
Seus fi lhos, netos e demais família vêm por este meio extrema-

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

Bitarães

Maria de Sousa Rocha
Faleceu

Maria de Sousa Rocha faleceu no passado dia 
20 de maio com 85 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Vilela e residente em Bitarães, Paredes. 
Era viúva de Madaíl Fernando Pereira da Silva.

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 Fernando
Ribeiro dos Santos

Faleceu
José Fernando Ribeiro dos Santos faleceu no 

passado dia 25 de maio com 48 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Beire, concelho de Paredes e residente em 
Casais, Lousada. Era casado com Arménia do Carmo Jesus da Costa.

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.

Louredo

Delmira Augusta
Peixoto de Sousa e Silva

Faleceu
Delmira Augusta Peixoto de Sousa e Silva fa-

leceu no passado dia 23 de maio com 71 anos de 
idade. Era natural e residente na freguesia de Louredo, concelho de 
Paredes. Era viúva de Francisco da Silva Freire Mendes.

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.

FICHA DE ASSINATURA

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

COMO PAGAR A SUA ASSINATURA:
Cheque à ordem de PRD - O Paredense - Comunicação, Unipessoal, Lda.;

Transferência bancária através do NIB: 0018 0003 38710984020 04
                                                      (Banco Santander Totta);
Depois de efetuada a transferência envie o comprovativo para o 
e-mail oparedense@gmail.com

Nas nossas instalações

Rua da Igreja Velha, 71 - Loja AJ  |  4580-113 PAREDES

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com
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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 SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

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

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

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos SENTIDOS PÊSAMES 

Saiba como receber
o jornal  O PAREDENSE 
em sua casa visitando-nos:

Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ | 4580-113 PAREDES
(223 272 917 | 930 589 960

oparedense@gmail.com | www.oparedense.pt

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

Rua de Santo Estêvão, nº. 97 – VILELA / PAREDES
Tel./Fax 255 871 570 | Tlm | 967 012 537



Passado   [é]   Presente

Restos mortais do Mosteiro de Cete

N
este caso o “Passado [é] Pre-
sente”, porque foi prometida 
de forma jurada o seu restau-
ro e a colocação ao serviço 
da comunidade e da cultural, 

até porque o único monumento nacional 
do concelho de Paredes – a igreja, sofre as 
consequências da proximidade de tais des-
troços.

Para uma apreciação acerca deste esta-

do de coisas, iremos descrever as várias fa-
ses de avanço e recuo em tempos eleitorais, 
promessas demagógicas e juramentos falsos. 
Do tempo de Ribeiro da Mota, que não aque-
ceu o lugar, e Jorge Malheiro, passando por 

Granja da Fonseca e terminando em Celso 
Ferreira, presidentes da câmara de Paredes, 
este em fi nal de mandato.

Por isso, passado é presente, porque 
da ruína inicial fica um caos maior!

A 
situação não é nova e certamen-
te também não será única no 
concelho de Paredes, mas volta a 
demonstrar o “desinteresse dos 
atuais responsáveis autárqui-

cos” pelos verdadeiros “problemas da popu-
lação” do nosso concelho.

A crítica é feita por alguns dos moradores 
da Rua das Penhas Altas, na freguesia de Lor-
delo, concelho de Paredes, que se dizem can-
sados de ser “ignorados” pelo poder local. 

Nas fotografi as é possível ver o estado em 
que se encontra um coletor de águas pluviais 
que tem servido de depósito de águas resi-
duais, criando vários problemas aos mora-
dores, começando pelo cheiro nauseabundo 
causado pela saída das águas residuais a céu 
aberto, até à concentração de insetos e outro 
tipo de bicharada em plena via pública.

Apesar dos diversos pedidos de resolução 
que foram apresentados na junta local e na câ-
mara municipal de Paredes pelos moradores, 
a situação foi-se arrastando por vários anos 
sem que ninguém tivesse proferido qualquer 
esclarecimento.

Os moradores garantem que a própria Po-
lícia Municipal chegou a deslocar-se ao local 
para se inteirar da situação, mas foi sempre 
dizendo que nada mais podia fazer, senão dar 
conhecimento à câmara municipal e à empre-
sa que gere e explora a concessão dos sistemas 
de abastecimento de água e de recolha e tra-
tamento de efl uentes no concelho, a BeWater.

Até ao momento nada mais foi feito. Can-
sados de ver o problema “ignorado” pelos 
responsáveis locais e temendo eventuais 
problemas para a saúde pública, os morado-
res denunciaram a situação ao nosso jornal e 
prometem fazer o mesmo junto das televisões 
nacionais.

Ameaçam ainda prosseguir com uma 
queixa junto do delegado de saúde até que a 
situação esteja resolvida.

ASSIM NÃO!

LORDELO
Esgoto a céu aberto revolta moradores


