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Fernando Valente:
“Se gostar da proposta continuo na China até 2018”

O treinador paredense está há um ano na China a trei-
nar a equipa de sub-19 do Shandong Luneng e já ven-
ceu dois títulos atribuídos pela Federação de Futebol 
da China. Valente faz parte de um verdadeiro plantel de 
treinadores portugueses que levam para a China uma 
nova dinâmica desportiva e tentam ajudar a desenvol-
ver o futebol no país. —  Pág. centrais

Já há candidatos autárquicos em Paredes
Seis forças políticas entregaram na última segunda-feira, dia 7 de agosto, no Tribu-
nal da Comarca Porto Este - Paredes, as respetivas candidaturas aos órgãos autárqui-
cos locais nas eleições que se realizam a 1 de outubro.
PSD, PS, CDS e Bloco de Esquerda, a coligação CDU (PCP e PEV) e o grupo de ci-
dadãos eleitores com a sigla Movimento Por Paredes, liderado pela ex-vereadora 
Raquel Moreira da Silva.
A ordem que cada candidatura tem no boletim de voto é: Partido Socialista (PS), Mo-

vimento Por Paredes (MPP), Coligação Democrática Unitária (CDU), Partido Popular 
(CDS-PP), Partido Social Democrata (PSD) e Bloco de Esquerda (BE).
Das seis forças políticas apenas o BE e o MPP não apresentaram candidatos nas 18 
freguesias do concelho. O BE concorre às assembleias de freguesia de Vandoma, 
Recarei, Rebordosa, Paredes, Lordelo, Gandra, Cete, Baltar e Astromil. Já o MPP con-
corre em Cete, Lordelo, Paredes, Recarei e Aguiar de Sousa.

—  Pág. 2

União de Paredes apresentou
plantel para a nova época

O grupo treinado por Eurico Couto é composto por 27 
atletas, a maioria já jogou no clube na época passada. 
Foram contratados cinco reforços e promovidos quatro 
juniores. Os unionistas pretendem andar nos lugares 
cimeiros da Divisão de Elite da Associação de Futebol 
do Porto e continuar a apostar no desenvolvimento dos 
seus jogadores. —  Pág. 15

Aliança de Gandra quer
uma época tranquila

O Aliança de Gandra apresentou o plantel que irá voltar 
a disputar na próxima época o Campeonato de Portu-
gal. O clube contratou 12 reforços e apostou na conti-
nuidade de 11 atletas da época transata. A equipa quer 
fazer um campeonato tranquilo, dando sustentabilida-
de ao projeto já iniciado pela direção presidida por Rui 
Pinto.  —  Pág. 14
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Partidos entregaram 
listas aos órgãos

autárquicos do concelho 
 PSD, PS, CDU, CDS, Bloco Esquerda e Movimento Positivo por Pare-
des, de Raquel Moreira da Silva, entregaram na última segunda-feira, 
no Tribunal de Paredes, as listas de candidatos às eleições autárquicas 
de 1 de outubro. 

Informamos os nossos estimados leitores que o jornal O Paredense não sai na edição de 24 de agosto. Regressamos a 7 de setembro com as habituais notícias do 
concelho e da região do Vale de Sousa. Aproveitamos para desejar a todos os nossos leitores umas ótimas férias.  Até setembro!

Q
uatro partidos, uma coligação e 
um movimento de cidadãos in-
dependentes, num total de seis 
forças políticas, entregaram na 
última segunda-feira, dia 7 de 

agosto, no Tribunal da Comarca Porto Este 
- Paredes, as respetivas candidaturas aos ór-
gãos autárquicos locais nas eleições que se 
realizam a 1 de outubro.

PSD, PS, CDS e BE foram os quatro partidos 
que formalizaram no dia 7 as candidaturas, o 
mesmo acontecendo com a coligação CDU 
(PCP/PEV) e o grupo de cidadãos eleitores, Mo-
vimento Por Paredes, liderado pela ex-vereadora 
Raquel Moreira da Silva.

As seis forças políticas entregaram as lis-
tas no último dia do prazo estabelecido na Lei 
Eleitoral para o efeito, fi cando agora afi xadas 
à porta do tribunal. Até 14 de agosto há lugar 
à verifi cação e/ou eventual impugnação das 
listas. Segue-se depois um prazo para verifi -
cação de irregularidades, até 16 de agosto, 
seja por falta de candidatos nas listas ou pelo 
incumprimento das regras da paridade entre 
homens e mulheres. 

Nas últimas eleições autárquicas, que decor-
reram a 29 de setembro de 2013, concorreram 
cinco forças políticas – PSD, CDS, PS, BE e CDU. 

A 1 de outubro o PSD apresenta um novo 
cabeça de lista, Rui Moutinho, que tenta suceder 
ao atual presidente da câmara, Celso Ferreira, 
que atingiu o limite de mandatos. Rui Moutinho 
escolheu para número dois o vereador Manuel 
Fernando Rocha, seguindo-se Hermínia Moreira, 
Filipe Carneiro e Rui Cunha.

O PSD apresentou listas a todas as assem-
bleias de freguesia do concelho e escolheu Al-
berto Soares Carneiro para liderar lidera a lista à 
Assembleia Municipal de Paredes.

Quanto ao PS, que nas autárquicas de 2013 
fi cou a 58 votos de ganhar a câmara, volta a can-
didatar o vereador Alexandre Almeida. O núme-
ro dois desta lista é Francisco Leal, presidente da 
Cooperativa e Fundação A Lord, seguindo-se 
Beatriz Meireles, Paulo Silva e Elias Barros.

As listas de Alexandre Almeida integram um 
total de 680 elementos, apresentando candida-

Helena Nunes (texto)

O 
tempo de férias concede-nos 
a oportunidade de aproveitar 
tal período para refrescamen-
to da memória, ventilação do 
espírito e espicaçar a curiosi-

dade para tudo o que nos rodeia, estimula 
a sensibilidade e traz à vista as maravilhas 
da natureza que nos mimoseia ao desfazer 
de qualquer curva, mesmo dos meandros 
da vida, na diferença do dia-a-dia rotineiro.

Centramos as nossas sugestões para o 
concelho de Paredes, para os que vierem e 
para aqueles que cá fi carem.

O concelho de Paredes, donde “O Pare-
dense”, era constituído por 24 freguesias, 
sendo agora menos, por extinção das que 
passaram à nova freguesia de Paredes, ape-
sar do que iremos referir todas as antigas, 
por ordem alfabética, para assim se enten-
der melhor na sua totalidade, do que pelo 
conglomerado.

Podem, como é bom de ver, fi car em Pa-
redes e disso tirar proveito, não só por evitar 
grandes despesas, mas também porque há 
muita gente que pensa conhecer bem o seu 
concelho e, na prática, tal não corresponde 
à realidade. Nada se perde se percorrermos 
alguns dos sítios, que também os temos e 
nos dão uma boa achega para análise da si-
tuação presente.

- AGUIAR DE SOUSA, o rio Sousa, o Sal-
to do Sousa, a capela da Senhora do Salto e 
o sítio destinado ao parque de campismo, a 
haver no futuro; freguesia com monografi a 
editada há anos.

- ASTROMIL, freguesia por onde deam-
bula a EN15 (Porto-Vila Real e Bragança), a sua 
história, a igreja paroquial e a simpática capeli-
nha, num vale aberto e produtivo, sendo loca-
lidade com monografi a editada há anos.

- BALTAR, povoação com a qualifica-
ção de vila foi efémero concelho, com 9 
freguesias, dispondo de mamoas referen-
ciadas, com um bom pano de muralha a 
prolongar-se para Vandoma, uma capela 
românica e vestígios arqueológicos. Per-
tenceu à Casa de Bragança durante al-
guns anos. Há anos que tem elaborada 
uma monografia, à espera de edição, e 
publicada a biografia do mártir da Pátria 
e da Liberdade, natural daqui, editada a 
expensas da Coop. de Electrificação A CE-
LER - Rebordosa.

- BEIRE, freguesia conhecida fundamen-
talmente pela instalação de uma estância des-
tinada a apoio dos mais desvalidos da socie-
dade, que dá pelo nome de Calvário de Beire, 
uma benemérita obra do Padre Américo.

- BESTEIROS, terra da naturalidade do 
que foi abade de Singeverga – D. Gabriel de 
Sousa – e que deixou bastantes trabalhos 
publicados e a publicar.

- BITARÃES, com a sua igreja e a capela 
da Senhora dos Chãos, com festa grande em 
setembro.

- CASTELÕES DE CEPEDA, sede do 

concelho e do agrupamento de freguesias 
ao redor zona central de um concelho des-
centralizado.

- CETE, igreja românica classifi cada 
como monumento nacional, em 1910, cape-
la de interesse público, dita da Senhora do 
Vale, com festa em setembro.

- CRISTELO, pela sua elevação, casas so-
larengas e quintas.

- DUAS IGREJAS, freguesia com notável 
igreja, única em Paredes, dedicada à Senho-
ra do Ó.

- GANDRA, terra de nascimento de 
Amaro Moreira, licenciado, que construiu e 
ofereceu à Misericórdia de Penafi el a igreja, 
na hoje Praça Municipal, e que no tempo do 
bispado de Penafi el serviu de Sé catedral. 
Tem qualifi cação de cidade.

- GONDALÃES, freguesia das mais pe-
quenas do concelho, com sua graça natural, 
com cruzeiro comemorativo do duplo cen-
tenário da nacionalidade e com lápide des-
cerrada em dezembro de 1940.

- LORDELO, cidade, tem monumento 
histórico dito Castelo dos Mouros e teve um 
orfeão célebre a expensas do “brasileiro”, pelo 
que se denominou “Orfeão Castro Araújo”.

- LOUREDO, com pelourinho e casas 
brasonadas, com um monumento designa-
do por “forca”.

- MADALENA, freguesia com o orago 
de Santa Maria Madalena, foi curato do mos-
teiro beneditino de Cete.

- MOURIZ, freguesia também anexada a 
Paredes, atravessada pela EN15, com casas 
nobres e brasonadas.

- PARADA, freguesia em que a maior 
parte pertencia aos beneditinos do mostei-
ro de Paço de Sousa.

- REBORDOSA, cidade, com bons re-
cursos e com desenvolvimento recente em 
diversas áreas. Tem volumosa Monografi a, a 
expensas de A CELER.

- RECAREI, freguesia desmembrada da 
de Sobreira, dispõe de matéria-prima para 
alavancamento turístico, especialmente nas 
povoações de Bustelo e Terronhas, aprovei-
tando as casas de xisto para aldeia típica.

- SOBREIRA, com o histórico Couto de 
Casconha, que foi dos Monizes de Ribadou-
ro e pertença dos beneditinos de Paço de 
Sousa.

- SOBROSA, celebrada freguesia pela 
“honra” de seu nome.

- VANDOMA, juntamente com Baltar, 
era freguesia da área da serra amuralhada 
do Muro.

- VILA COVA, foi aqui que o célebre in-
vestigador José Leite de Vasconcelos se ini-
ciou nos trabalhos de investigação etnográ-
fi ca.

- VILELA, pelo seu mosteiro beneditino, 
depois agostinho, etc.

As férias caseiras

tos a todos os órgãos autárquicos. Batista Perei-
ra, presidente da Comissão Política Concelhia, 
encabeça a lista à Assembleia Municipal.

O CDS-PP tem como cabeça de lista José 
Miguel Garcez, um jovem estreante neste ato 
eleitoral. O candidato escolheu para número 
dois da lista Ana Raquel Coelho, seguindo-se 
Maria Aurora da Silva, Joaquim Seabra e Paulo 
Augusto Carneiro. 

Os centristas também concorrem a todos os 
órgãos autárquicos em todas as freguesias, apre-
sentando como candidato à Assembleia Munici-
pal António Macedo Lemos.

A lista do Bloco de Esquerda é liderada por 
Paulo Teles Silva. Vitorino Santos é o número 
dois, seguindo-se Suzana Carvalho, João Paulo 
Santos e Luís de Almeida Campos. A candidata 
à Assembleia Municipal é Mónica Ferreira. O BE 
apresenta ainda listas às assembleias de fregue-
sia de Vandoma, Recarei, Rebordosa, Paredes, 
Lordelo, Gandra, Cete, Baltar e Astromil.

A Coligação Democrática Unitária (CDU), 
composta pelo PCP e PEV, aposta no deputado 
municipal Álvaro Pinto, numa lista que integra 
César Barros, Cristina Correia da Silva, Sérgio 
Cunha e António Oliveira. A CDU concorre em 
todas as assembleias de freguesia do concelho 
e apresenta Cristiano Ribeiro como candidato à 
Assembleia Municipal.

A sigla do Movimento Por Paredes será 
utilizada por um grupo de cidadãos eleitores 
liderado pela ex-vereadora da câmara de Pare-
des, Raquel Moreira da Silva. Na lista à câmara 
municipal o MPP apresenta José Gonçalves de 
Sousa, Pedro Ferraz, Liliana Barros e Paulo Rena-
to da Silva. O candidato à Assembleia Municipal 
é Camilo Alves da Mota. O MPP concorre ainda 
nas freguesias de Cete, Lordelo, Paredes, Recarei 
e Aguiar de Sousa.

Nas eleições de 2013, o PSD, apesar de ter 
perdido quase 11 mil votos face às autárquicas 
de 2009, conseguiu assegurar a maioria na câ-
mara municipal, conquistando 5 dos 9 manda-
tos, com 19.146 votos (41,10%). Já o PS conse-
guiu mais 5250 votos que em 2009, elegendo 4 
vereadores para o executivo municipal.

Na assembleia municipal, o PSD assegurou 
13 dos 27 lugares. O PS elegeu 11 membros, a 
CDU dois e o CDS um.
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O 
PS apresentou, no pas-
sado dia 4 de agosto, a 
candidata à presidência 
da junta de Rebordosa, 
Salomé Santos. A apre-

sentação decorreu durante um jantar 
no Pavilhão Manuel Moreira Neto, em 
Rebordosa, que juntou cerca de 900 
apoiantes, informou o partido em co-
municado.

No seu discurso, a advogada 
rebordosense disse que aceitou o 
convite de Alexandre Almeida por 
acreditar “que pode ajudar Rebor-
dosa”, e porque “acredita nas capa-
cidades da equipa” que a rodeia.

Salomé Santos quer “continuar 
a melhor Rebordosa” e, por isso, diz 
estar confiante na sua vitória e na vitó-
ria do candidato do Partido Socialista, 
Alexandre Almeida. “Olhos nos olhos 
digo-vos que tenho a certeza que 
ganharei esta eleição, assim como 
Alexandre Almeida será eleito pre-
sidente da câmara e Elias Barros 
será eleito vereador”, disse a candi-
data, citada na nota do partido.

Salomé Santos apresentou de-
pois um conjunto de compromissos 
para a freguesia, que pretende exe-
cutar em conjunto com a câmara 
municipal de Paredes. Referiu a cons-

SALOMÉ SANTOS é a candidata do PS
à presidência da junta de Rebordosa

 CERCA DE 900 APOIANTES MARCARAM PRESENÇA NO JANTAR DE APRESENTAÇÃO DA CANDIDATA DO PS SALOMÉ SANTOS E DA SUA 
EQUIPA PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE REBORDOSA. 

trução do acesso da zona industrial 
de Rebordosa à A41, a construção do 
acesso entre o estádio do Rebordosa 
Atlético Clube e a freguesia de Astro-
mil, a criação de novas ruas e acessos 
na zona industrial e o alargamento 
ou construção de uma rotunda junto 
ao edifício da junta de Rebordosa.

No plano social a candidata 
comprometeu-se a reforçar o proje-
to Rebordosa Social, que já ajudou 
300 famílias, e ainda a apoiar e ga-
rantir o desenvolvimento de todas 
as associações e coletividades da 
cidade, assegurando eventos cultu-
rais ao longo do ano.

A apresentação da candidata fi-
cou a cargo de Odília Nogueira, ami-
ga de longa data de Salomé Santos, 
que destacou as capacidades pes-
soais e profissionais da advogada, 
“muito ligada à família, generosa 
e sempre disponível para ajudar”.

Nos restantes discursos destaca-
ram-se as palavras emocionadas de 
Carlos Alfredo, mandatário da candi-
datura de Alexandre Almeida e cole-
ga de executivo de Salomé Santos, 
durante os últimos 8 anos, na junta 
presidida por Elias Barros.

O atual presidente da junta e can-
didato a vereador, na lista de Alexan-
dre Almeida, considerou que Salomé 
Santos é “competente, séria, dinâ-

mica, organizada, compreensiva, 
de convicções fortes e disponível”. 
Elias Barros falou depois dos 8 anos 
como presidente da junta de Rebor-
dosa, destacando alguns dos projetos 
emblemáticos do seu executivo: o Re-
bordosa 21, a aquisição do autocarro, 
a requalificação e renovação do edifí-
cio da junta e o projeto Rebordosa So-
cial. Lembrou ainda a atribuição das 
bolsas de estudo, a ligação às escolas, 
o apoio às associações e coletivida-
des, o trabalho social com os idosos e 
a criação da biblioteca A CELER. 

“Quero continuar a
melhor Rebordosa”

— Salomé Santos

“Isto tudo foi feito com o boico-
te e com a opressão da câmara, que 
nada fez por Rebordosa, mas que 
tudo fez para prejudicar e boicotar 
o nosso trabalho”, frisou Elias Barros, 
revelando não ter orgulho em ter um 
concelho com mais de 100 milhões de 
euros de passivo.

O atual presidente da junta de Re-
bordosa disse acreditar num concelho 
“onde possa desenvolver o comér-
cio local e a indústria” e defendeu 
mais apoios para as famílias, os idosos, 
as crianças e os jovens. 

O candidato a vereador Elias Bar-

ros deixou ainda a pergunta: “onde 
está o centro escolar n.º 2 de Rebor-
dosa e o dinheiro que nele deveria 
ser investido? Alguma vez alguém 
ouviu o diretor financeiro ou te-
soureiro de Celso Ferreira falar no 
assunto? Claro que não.”

Já Alexandre Almeida quis deixar 
um agradecimento especial a Salomé 
Santos, a quem reconheceu “capaci-
dade e competência para ajudar a 
implementar os projetos necessá-
rios para Rebordosa”. O candidato 
à presidência da câmara de Paredes 
agradeceu depois ao seu mandatário, 
o industrial Carlos Alfredo, a confian-
ça que sempre depositou nele e ao 
presidente da Comissão de Honra, 
o empresário Domingos Barros, que 
apelidou de “símbolo de liberdade 
do nosso concelho”.

Alexandre Almeida deixou ainda 
críticas aos seus opositores, que acu-
sou de copiar as suas ideias e atacar 
a dignidade pessoal e profissional de 
pessoas sérias, usando as mesmas 
técnicas de há 12 anos atrás e enal-
teceu “a grandeza e a capacidade 
dos industriais e trabalhadores de 
Rebordosa que viram adiadas du-
rante anos as promessas de ligação 
da zona industrial à A41”.

Alexandre Almeida prometeu ser 
“o presidente da câmara de todas 

Helena Nunes (texto) as freguesias de Paredes”, garantin-
do que irá estar atento às necessida-
des de Rebordosa e das restantes 17 
freguesias do concelho. O candidato 
assumiu ainda o compromisso de 
“dar vida e esperança à cidade de 
Parede”. “Temos de dar mais opor-
tunidades aos comerciantes de Pa-
redes. Não podemos fazer como o 
atual presidente que após uma re-
união com os comerciantes de pa-
redes colocou no seu facebook: «os 
comerciantes da cidade de Paredes 
são os únicos em Portugal que não 
promovem a sua cidade, não se as-
sociam, não trabalham em conjun-
to». Nós teremos de ajudar esses 
comerciantes e não será com obras 
de fachada, será com a reabilitação 
do gimnodesportivo e do estádio 
das Laranjeiras e com a alteração 
do sentido do trânsito.”, garantiu.

Sobre as freguesias do sul do con-
celho Alexandre Almeida disse que “é 
uma vergonha não terem qualquer 
cobertura de saneamento em ple-
no século XXI”, mostrando-se empe-
nhado em resolver este problema e 
em dinamizar a atração turística des-
tas freguesias, apostando para isso na 
despoluição do rio Sousa e na cons-
trução do parque de campismo em 
Aguiar de Sousa que já foi prometido 
há vários anos.
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D
uas mulheres mor-
reram na sequência 
de um despiste au-
tomóvel, na passada 
sexta-feira, dia 4 de 

agosto, em Penafiel. O carro onde 
seguiam as duas vítimas, com 69 
e 70 anos, despistou-se na Rua 
Padre José Monteiro de Aguiar, 
próximo da variante de Cavalum, 
em Penafiel.

Segundo o JN o veículo terá 
ressalvado para um descampado 
que dá acesso à variante do Ca-
valum, paralela à rua Padre José 
Monteiro de Aguiar, caindo numa 
ravina com vários metros de altu-
ra. A queda foi violenta, tendo o 
automóvel ficado preso entre as 
árvores com as rodas para o ar.

Quando os bombeiros chega-
ram ao local as duas mulheres es-
tavam em paragem cardiorrespi-
ratória e uma delas encarcerada. 

O adjunto do comando dos 
bombeiros voluntários de Pe-
nafiel disse aos jornalistas que o 
alerta foi dado pelas 20 horas e 
que apesar dos esforços não foi 

Despiste em Penafiel provoca dois mortos
 AS VÍTIMAS ERAM DUAS MULHERES COM 69 E 70 ANOS DE IDADE.  Carro onde seguiam caiu numa ravina com vários metros de altura.

Helena Nunes (texto)

possível salvar as vítimas. “Foram 
feitas manobras de reanimação 
até à chegada das viaturas mé-
dicas de emergência e reanima-

ção, mas não foram suficientes. 
O óbito foi declarado no local”, 
explicou José Silva.

No local estiveram também 

elementos do Núcleo de Aciden-
tes de Viação da GNR, que vão 
agora apurar as causas do aci-
dente.

Uma das vítimas
era natural

de Louredo-Paredes

Margarida Pinto, de 69 anos, 
era uma das vítimas que se-
guia no automóvel que se 

despistou ao final da tarde de sexta-
-feira, dia 4 de agosto. Era natural de 
Louredo, Paredes, e geria uma em-
presa de eletricidade em Penafiel. 

Segundo o JN avançou, a con-
dutora da Seat Ibiza ia levar a casa 
a funcionária, Maria Emília Ferreira, 
de 65 anos, quando se despistou. 

O acidente deu-se pelas 20 horas 
e mobilizou vários meios para o local.

Casa da Juventude organizou 2.º curso de verão
 Iniciativa decorreu no polo do empreendedorismo da Casa da Juventude, situado no largo da feira, em Paredes.  Jovens realizaram primeiro 
contacto com o empreendedorismo e a gestão de empresas.

C
erca de 20 jovens, com 
idades compreendidas 
entre os 15 e os 22 anos, 
participaram na 2.ª edi-
ção do curso de verão da 

Young Business School, promovida 
pela Casa da Juventude de Paredes 
e que terminou no passado dia 28 
de julho.

A iniciativa decorreu no polo 
de empreendedorismo da Casa 
da Juventude – Incubadora para o 
Design do Mobiliário, situada no 
Largo da Feira, em Paredes, e des-
tinou-se a jovens estudantes do 
concelho, dos 15 aos 22 anos, que 
frequentaram o ensino secun-
dário ou superior no ano letivo 

2016/2017, diz a nota de impren-
sa da câmara.

O objetivo deste segundo cur-
so de verão foi permitir aos jovens 
participantes um primeiro contacto 
com o empreendedorismo e com 
a gestão de empresas de uma for-
ma descontraída e num ambiente 
informal, acrescentou a câmara na 

mesma nota.
Os temas deste ano dividi-

ram-se em sete módulos, desde a 
temática do empreendedorismo, 
passando pelas ideias de negócio, 
sucesso empresarial, terminando 
com a visita a empresas e criação de 
grupos de trabalho e de simulação 
de negócio.

Citado na nota de imprensa, o 
presidente da câmara municipal 
de Paredes, Celso Ferreira, realçou 
a importância deste tipo de inicia-
tivas que a Casa da Juventude tem 
vindo a dinamizar para fomentar o 
empreendedorismo nos jovens do 
concelho de Paredes, tornando-os 
mais competitivos. 
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O 
proprietário da fábrica 
de mobiliário, localiza-
da na zona industrial 
de Lordelo, que foi 
destruída por um in-

cêndio há duas semanas pretende 
reativar a unidade o mais rapida-
mente possível, no prazo de 4 ou 
5 meses, naquele ou noutro local 
e continuar com a produção, sem 
despedimentos. 

A garantia foi deixada pelo presi-
dente da câmara de Paredes que ex-
plicou ter falado com o proprietário 
da empresa mal teve conhecimento 
do fogo, que começou pelas 5horas 
e destruiu a fábrica de móveis.

FÁBRICA DE MÓVEIS DESTRUÍDA
POR INCÊNDIO VAI SER REATIVADA

 Proprietário da Ronfe Classic pretende reativar a unidade fabril o mais rapidamente possível, mantendo todos os trabalhadores.
 INSTALAÇÕES DA EMPRESA FORAM DESTRUÍDAS POR UM INCÊNDIO NO DIA 30 DE JULHO.

O autarca disse ter recebido a 
indicação de que “existe seguro 
para cobrir os prejuízos” e empe-
nho para reabilitar a fábrica “o mais 
rapidamente possível”.

O empresário apontou ao autar-
ca “o prazo de 4 ou 5 meses” para 
voltar a ter a sua unidade de produ-
ção de móveis a laborar, “no mes-
mo local ou noutro”, dependendo 
do que possa ser mais fácil agilizar.

De forma a não atrasar o pro-
cesso de reabilitação da empresa 
Celso Ferreira garantiu ainda que 
os serviços do município foram co-
locados à disposição para “ultra-
passar questões burocráticas e 
de licenciamento”. Em declarações 
à Lusa o autarca garantiu ainda que 

o proprietário pretende continuar 
com a produção, “para responder 
às muitas encomendas existen-
tes, nem que seja necessário dis-
tribuí-la por vários locais”. 

A empresa Ronfe Classic dedica-
-se à produção de mobiliário clássi-
co e emprega cerca de 40 trabalha-
dores. 

Incêndio foi
combatido
por 72 bombeiros

As instalações da empresa fo-
ram praticamente destruídas por 
um incêndio que defl agrou na ma-

drugada do passado domingo, dia 
30 de julho. 

A combater as chamas estive-
ram 72 bombeiros de 8 corporações 
da região, apoiados por 21 viaturas.

O alerta foi dado pelas 5h16. 
Quando os bombeiros de Lordelo 
chegaram ao local já a fábrica esta-
va “completamente tomada pelas 
chamas”. Segundo o comandante 
daquela corporação, “a fábrica fi -
cou completamente destruída”, 
tendo apenas sido possível “salvar 
parte dos escritórios”.  

Em declarações à Lusa o respon-
sável confi rmou que o fogo foi do-
minado pelas 10 horas. Ainda assim, 
mantiveram-se no local 72 homens, 
21 viaturas e 2 máquinas de arrasto, 

numa “fase de rescaldo e vigilân-
cia que se prolongou por várias 
horas”.

José Freitas assumiu que a 
existência de tintas, diluentes, 
vernizes e outros produtos in-
flamáveis usados no polimento 
de móveis dificultou o combate 
às chamas, assim como a grande 
quantidade de mobiliário acaba-
do e pronto a ser entregue aos 
clientes que se encontrava no in-
terior das instalações.

Quanto às causas do incêndio o 
responsável não quis adiantar ne-
nhum pormenor. A unidade fabril 
estava encerrada e sem ninguém 
no seu interior na altura em que o 
incêndio defl agrou.

Helena Nunes (texto)

Peixe fresco Picanha Lombinhos de boi 
Plumas de porco preto Lombinhos de porco

Rua D. Gabriel de Sousa, n.º 415 - PAREDES (Junto ao Continente e em frente ao MaxMat)
Tlfs. 255 777 080 / 911 191 700  ●  tabernaanimar@gmail.com

ALMOÇOS ● LANCHES (petiscos variados) ● JANTARES
●Francesinhas
●Cachorros
●Hambúrgueres
●Pregos em pão

PUB
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Indie Music Fest está de regresso
ao Bosque do Choupal

 FESTIVAL DECORRE DE 31 DE AGOSTO A 2 DE SETEMBRO NO BOSQUE DO CHOUPAL, EM BALTAR, PAREDES.  Organização promete 
surpresas para aquela que será a 5.ª edição do festival. 

Helena Nunes (texto)

O 
Indie Music Fest (IMF) 
celebra este ano a sua 
5.ª edição e volta a ter 
como palco o bosque 
mágico do Choupal 

que, de 31 de agosto a 2 de setem-
bro, acolhe festivaleiros de todo o 
país e fãs da música alternativa por-
tuguesa.

A poucas semanas do início do 
festival, a promotora decidiu vincar 
esta data apresentando 5 bandas 
que vão fazer parte de uma surpre-
sa, especialmente preparada para 
assinalar os 5 anos do festival.

Stone Dead, Astrodome, The 
Lazy Faithful, Pãodemónio e Tou-
louse já tinham estado no Bosque 
do Choupal e voltam este ano a su-
bir ao palco do IMF para continua-
rem a fazer parte desta história bo-
nita que se vive no bosque. “Nesta 
edição regressam com novos dis-
cos e com mais fãs certamente em 
modo de celebração dos 5 anos e 
existência do festival e que vão 

colorir ainda mais o bosque do 
Choupal”, diz a organização.

A 5.ª edição do Indie Music Fest 
decorre de 31 de agosto a 2 de se-
tembro no Bosque do Choupal, em 
Baltar, Paredes. Um dos nomes mais 
aguardados do cartaz é o de Ma-
nuel Fúria, artista que vem a Baltar 
apresentar o seu novo disco “Viva 
Fúria”. 

Pelo palco do IMF vão passar 
ainda o Groove synth-prog pop-
-rock dos Marvel Lima, o portuense 
Jonny Abbey, os Phantom Trio e os 
Los Luchos. A estes nomes juntam-
-se os já anunciados Conjunto Co-
rona, Them Flying Monkeys, Twins 
Transistors, Heavy Cross of Flowers, 
Paraguaii, The Miami Flu, Lucky 
Who, Moon Preachers, Killadelphia 
e El Senor.

Durante três dias o bosque má-
gico do Choupal voltará a acolher 
os festivaleiros mais “indie” do país, 
prometendo oferecer muita arte, 
performances, diversão e o melhor 
da música alternativa portuguesa 
da atualidade, em concertos ora in-
timistas ora festivaleiros.

A promotora garante que irá 
manter a tradição e apresentar um 
lineup nacional de excelência.

Os passes gerais para os 3 dias 

custam 30 euros e estão à venda na 
bilheteira online.

O Indie Music Fest já foi consi-
derado o Melhor Micro Festival do 

país, em 2014 e 2015, no Portugal 
Festival Awards, evento que pre-
meia os melhores festivais de músi-
ca do país.
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A 
Fundação A Lord comemorou o 
Dia dos Avós de uma forma espe-
cial, juntando cerca de uma cente-
na de avós e três dezenas de crian-
ças numa atividade que estimulou 

também o convívio e a união geracional entre 
os presentes.

A atividade decorreu no Museu A Lord, 
onde também esteve presente o presidente 

Fundação A Lord
comemorou Dia dos Avós
 Iniciativa juntou dezenas de avós e crianças no Museu A Lord, no 
dia 26 de julho.  ATIVIDADE ENVOLVEU LEITURA DE CONTOS E 
FRASES ESCRITAS PELAS CRIANÇAS DEDICADAS AOS AVÓS. 

da Cooperativa e Fundação A Lord, Francisco 
Leal.

Este ano, para além da leitura de um con-
to sobre o tema, os mais novos apresentaram 
vários poemas e frases dedicadas aos avós. 

Juntamente com as crianças das ativida-
des ‘Férias de Verão’, cantaram-se os parabéns 
aos avós, foi servido bolo e champanhe e dis-
tribuídas lembranças relativas ao dia.

O 
Encontr’Artes - Encontro de Ar-
tistas do Vale de Sousa, que de-
correu no Parque José Guilher-
me, sob o tema “El Rei Encontra 
as Artes”, lotou a zona central da 

cidade de Paredes.
A iniciativa aconteceu no passado dia 29 

de julho e foi organizada pelo pelouro da cul-
tura da câmara municipal de Paredes.

Segundo o gabinete de comunicação da 
autarquia, as atividades começaram logo ao 
início da tarde com a recriação de um merca-
do quinhentista com várias tasquinhas e ven-

Encontr’Artes
encheu Praça José Guilherme
 PRAÇA JOSÉ GUILHERME RECEBEU EDIÇÃO DO ENCONTR’AR-
TES 2017, NO DIA 29 DE JULHO.  Ponto alto do programa foi o 
espetáculo “El Rei Encontra as Artes”, que recriou a visita do El Rei D. 
Sebastião à feira anual de Paredes, em 1577.

da de produtos da terra, que se prolongaram 
noite dentro.

À noite, o edifício da câmara municipal 
serviu de cenário à recriação do espetáculo 
“El Rei Encontra as Artes”, que recriou a visita 
do El Rei D. Sebastião à feira anual de Paredes, 
em 1577, onde é presenteado com as artes e 
artistas locais, numa noite repleta de palavras, 
luz, música, cor e calor.

O espetáculo foi encenado por Ana Per-
feito e Fernando Soares e interpretado por 
elementos dos vários grupos de teatro que 
compõe o programa PT Paredes com Teatro.

Citada no co-
municado, Hermínia 
Moreira, vereadora 
do pelouro da cultu-
ra da câmara de Pa-
redes, salientou que 
são iniciativas como 
estas que permitem 
uma interação com 
o público, este ano 
ainda mais, com 
a recriação de um 
mercado. “A diversi-
dade na oferta cul-
tural sempre foi um 
dos objetivos da 
câmara municipal”, 
acrescentou.
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O 
pavilhão de 
Feiras e Ex-
posições de 
Penafiel vai 
receber, de 18 

a 27 de agosto, a 38.ª edi-
ção da Agrival, a maior feira 
agrícola do Norte e Centro 
do país. Tal como nas edi-
ções anteriores, o certame 
vai dar destaque ao melhor 
que a região do Vale do 
Sousa tem para oferecer.

Com cerca de 25 000 
m2 de área, o certame vai 

AGRIVAL 2017 abre portas a 18 de agosto
 Certame volta a dar destaque ao que de melhor a região do Vale do Sousa tem para oferecer.  Programa musical inclui concertos de Zé 
Amaro, Aurea, D.A.M.A, Ana Moura, João Pedro Pais e Anselmo Ralph, entre outros.  Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel espera 
acolher milhares de visitantes até 27 de agosto.

acolher expositores ligados 
à produção agrícola, gado, 
maquinaria, agroindústria, 
setor automóvel, imobiliá-
ria, gastronomia, artesana-
to, serviços e novas tecno-
logias.

Este ano a Agrival espe-
ra voltar a receber milhares 
de visitantes que, para além 
da visita à exposição, têm a 
possibilidade de usufruírem 
de um vasto programa para 
todos os gostos e idades.

Na 38.ª edição da Agri-
val estarão presentes al-
guns dos nomes mais so-
nantes da música portu-

guesa. O primeiro concerto 
será a 18 de agosto, com a 
atuação de Zé Amaro, se-
guindo-se Pedro Abrunho-
sa e Comité Caviar, no dia 
19. A 20 de agosto, será a 
vez de Aurea e no dia 21 
Diogo Piçarra. A fadista Ana 
Moura marcará presença no 
dia 22 e D.A.M.A no dia 23. 
Mundo Segundo e Sam the 
Kid atuam no dia 24 e João 
Pedro Pais no dia 25. Ansel-
mo Ralph atuará no último 
dia de concertos, 26 de 
agosto. Todos os concertos 
começam às 22h30.

Um dos momentos mais 

importantes da Agrival são 
os concursos que promo-
vem os produtos caracterís-
ticos da região. O concurso 
“Broa de Milho” e o con-
curso “Pão-de-ló” decor-
rem no dia 22 de agosto, às 
16h e 17 horas, respetiva-
mente. No dia 24, dia de S. 
Bartolomeu, às 10h, decor-
re o concurso de “cebolas”, 
com entrega de prémios 
às 16 horas. Já o concurso 
“melão casca de carvalho” 
irá decorrer no dia 25, pelas 
17 horas.

Com um cartaz bastante 
diversificado, a Agrival vol-

ta a ter este ano espaços de 
debate dedicados à agricul-
tura. No dia 23 de agosto, às 
10h30, terá lugar no auditó-
rio do Pavilhão de Feiras e 
Exposições, o colóquio “O 
futuro da nova política 
agrícola comum – perspe-
tivas para a região”, orga-
nizado pela CONFAGRI. Já 
no dia 24, às 14h30, a ACT 
Penafiel e a Cooperativa 
Agrícola promovem uma 
ação de sensibilização so-
bre prevenção de acidentes 
de trabalho com tratores e 
outras máquinas agrícolas.

A 38.ª edição da Agri-
val conta ainda com um 
passeio de btt, que está 
marcado para o dia 27 de 
agosto, às 9h, no pavilhão 
de Feiras e Exposições de 
Penafiel. Pelas 15 horas ha-
verá o habitual desfile de 
tratores com alfaias agríco-
las, com concentração mar-
cada para o campo da feira. 
Para as 21h30 está marcado 
o concurso Miss Agrival, 
seguindo-se o espetáculo 
piromusical, pelas 23h59, 
que marca o encerramento 
do certame.

PUB

Concurso do melão casca de carvalho Feira da cebolaEdição de 2016 recebeu mais de 140 mil visitantes

Helena Nunes (texto)
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u FICA NA RUA DE STA. MARINHA, EM ASTROMIL, E QUASE TODOS OS PRATOS SÃO FEITOS COM PRODUTOS CASEIROS.
uPodem ser acompanhados com bebidas geladas, pão-de-ló húmido ou natas caseiras.
uEspaço é ideal para festas de aniversário, convívios de empresas ou até para um almoço de família. 

CAFÉ DONA INÊS
petiscos, doces caseiros e bebidas geladas

H
á um novo café-bar, em Pare-
des, com bebidas e petiscos 
para abafar o ego. Chama-se 
Café-Bar Dona Inês, abriu em 
Rua de Santa Marinha, em As-

tromil, em julho passado, e tem uma car-
ta de petiscos e bebidas originais. 

Inês geriu durante 14 anos um outro 
café na Maia até que, este ano, decidiu re-
gressar às suas origens e investir na terra. 
Andou à procura de um sítio para se ins-
talar até que encontrou o lugar ideal na 
freguesia de Astromil.

O objetivo foi criar um local onde se 
pudessem comer petiscos caseiros, beber 
um copo e descontrair entre amigos, des-
creve Inês. A empresária optou criar um 
espaço amplo, com mobiliário moderno e 
uma excelente esplanada para aproveitar 
o tempo quente. 

Todas as sugestões da casa servem 
como aperitivo ou como refeição. Entre 
as especialidades estão algumas surpre-
sas inovadoras como a fêvera á trans-
montana, uma fêvera em vinha de alhos 
servida com presunto e queijo da serra, 
ou o Big Burger, um hambúrguer especial 
cuja receita foi inventada por Inês. 

É servido com um tipo de pão grande 
e estaladiço, fabricado por encomenda 
numa padaria local, e acompanhado com 
queijo, fiambre, bacon grelhado, alface e 
batata frita e um molho especial com 8 
ingredientes. O toque final, esse, é o amor 

e carinho que Inês deposita em todos os 
pratos que faz.   

Especialidades: da fêvera 
à transmontana

ao big burger especial

A carta de petiscos incluiu ainda ris-
sóis de carne caseiros, bifanas e a típica 
francesinha, bem recheada e feita com um 
“molho pouco picante para agradar à 
maioria dos clientes”. Nas bebidas o clien-
te pode optar por um bom vinho ou pelas 
bebidas geladas, variando entre o gin, o 
martini e o vinho do Porto tónico, servido 
com gelo seco e em copo gelado.

“O gelo seco dá mais qualidade à be-
bida, porque demora mais tempo a der-
reter e faz com que o sabor do gin, do 
martini ou do vinho do Porto tónico se 
mantenha igual do início ao fim da be-
bida”. Na carta dos cocktails há ainda uma 
outra surpresa inovadora. Inês chama-lhe 
a bebida das deusas, um cocktail fresco 
inventado por si especialmente para as se-
nhoras. Leva martini com água gaseificada, 
limão e groselhas caseiras, aromatizada 
com hortelã-pimenta, também caseira. 

Nos doces podemos optar pelo pão-de-
-ló húmido, semifrio de frutos vermelhos, 
tarte de whisky, semifrio de coco ou chee-
secake de morango, servidos como aperi-

tivo, no fim de uma refeição ou até enco-
mendados para levar para casa.

A especialidade da casa são as natas de 
chocolate, confecionadas pelas mãos da 
proprietária. A receita está na sua família há 
mais de 100 anos e Inês herdou-a das tias 
que foram damas de companhia de uma 
condessa de Cascais. 

Assim, seja para beber ou comer no ca-
fé-bar Dona Inês há sempre algo de bom 
para abafar o ego. E é possível reservar o 
espaço para festas, jantares de aniversá-
rio e de empresas, através do contacto 
222450123.

No espaço da Dona Inês há também 
duas mesas de bilhar para jogar entre ami-
gos ou em torneios profissionais. Inês Mar-
tins quer fomentar o crescimento da moda-
lidade no concelho e já conseguiu formar 
equipas (masculino e feminino) para jogar 
pool português da Federação Portuguesa 
de Bilhar, através de um protocolo com o 
SC Nun’Álvares, de Recarei.

O próximo objetivo é organizar um tor-
neiro de abertura que “fomente a paixão 
dos clientes pelo bilhar e ajude a aumen-
tar o número de equipas no concelho”.

Inês Martins é atleta de bilhar há 4 anos 

e tem ajudo a promover em Portugal al-
guns dos eventos mais importantes da 
modalidade. Em 2014, ajudou a organi-
zação da bilharmania, que representava 
a Federação Portuguesa de Bilhar e a Fe-
deração Europeia, a trazer um Eurotour 
de pool, na variante de pool bola 8. 

Esta competição europeia juntou em 
Paredes as 64 melhores atletas da Europa 
de bilhar e decorreu em simultâneo com 
o Open Internacional masculino - que 
contou com 128 atletas. Os dois eventos 
tiveram um impacto significativo na eco-
nomia local, sobretudo em negócios de 
alojamento local e restauração, e coloca-
ram Paredes no mapa do circuito profis-
sional europeu de bilhar.

Em 2016 e enquanto coordenadora 
do pool português feminino da bilhar-
mania (liga homologada à Federação 
Portuguesa de Bilhar) Inês Martins bateu 
o recorde de equipas femininas inscritas 
e foi a primeira a fazer um quadro com 
32 atletas portuguesas no Open Arrábida 
Shooping e no Open Internacional Femi-
nino La Vie Porto. Foi também ela a rea-
lizar o 1.º Torneio Feminino para atletas 
sub-12, no Palácio de Cristal, no Porto.

Gins Semifrios Bebida das deusasO espaço tem duas mesas de bilhar

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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EMÍLIA RIBEIRO
Podologista ROPE  |  Clínica Nuno Mendes

E
xiste a crença que as palmilhas personalizadas só servem para corrigir 
patologias do pé. No entanto, temos de ter em conta que o nosso 
corpo não é composto por peças soltas, mas funciona como uma 
engrenagem, em que todas as peças são interdependentes. Na hora 
de desempenhar as suas funções, os nossos músculos não são inde-

pendentes, produzem um trabalho conjunto e procuram uma harmonia para 
o movimento a desempenhar. Isto permite-nos ao entender que um proble-
ma no pé pode desencadear dores musculares ou articulares noutras 
áreas do corpo mais afastadas dos pés, por exemplo na coluna vertebral. 
O tratamento com palmilhas pode ser uma solução para estas patologias.

As dores nas costas e o cansaço excessivo nas pernas, sobretudo na parte 
posterior destas, são problemas comuns do dia-a-dia. Segundo a Sociedade 
Portuguesa de Patologia da Coluna (SPPCV), a Sociedade Portuguesa de Or-
topedia e Traumatologia (SPOT) e a Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia 
(SPNC) nos últimos estudos efetuados em Portugal, 7 em cada 10 pessoas 
sofrem de dores nas costas, ou seja, 72,4% da população. O estudo indica, 
ainda, que 31,3% dos portugueses já teve necessidade de, pelo menos uma 
vez, pedir baixa médica devido a dores nas costas. Estas dores localizam-se, na 
maior parte das vezes, na região lombar. Sabe-se que a acumulação de dores, 
sobrecargas musculares ou alterações posturais são fatores que infl uenciam o 
cansaço excessivo das pernas, devido às tensões musculares exercidas.

Se nos centrarmos na importância do pé nestas patologias, temos de ter 
em conta que estamos a falar da base do corpo humano, a base de apoio 
de todas as estruturas anatómicas e suporte do nosso peso. Os pés desem-
penham, assim, uma função primordial na absorção de impactos e na 
correta distribuição das cargas no pé.

O pé com excesso de arco e o pé com abatimento do arco (pronação) 
são dois tipos de pé que nos podem gerar um excesso de tensão e sobre-
carga em toda a cadeia muscular posterior do nosso corpo: fáscia plantar, 
tendão de Aquiles, músculo tríceps sural (gémeos e solear), isquiotibiais e 
zona lombar. Quando o pé tem excesso de arco plantar, por exemplo, o pé 
cavo, como a zona medial do pé não está em contacto com o solo e o ponto 
central do arco se encontra mais elevado do que deveria, há um aumento 
de tensão na fáscia plantar (zona das cabeças metatarsais e no calcanhar). 
Esta tensão muscular vai ser irradiada através do sistema Aquileo-calcáneo-
-plantar, produzindo uma maior tensão na musculatura posterior das pernas 
e podendo, assim, prejudicar a zona lombar por cadeia ascendente.

Nos pés com excesso de pronação, exemplo, pé plano, a consequên-
cia é a mesma, um excesso de tensão da cadeia posterior originada na fáscia 
plantar, transmitida através do sistema Aquileo-calcáneo-plantar. Mas, neste 
caso, a origem do estiramento contínuo da fáscia plantar é provocada pelo 
aumento da pronação do pé.

É primordial a recomendação de exercícios de alongamento de toda a 
cadeia muscular posterior das pernas, incluindo a fáscia plantar para solu-
cionar este problema. Recomendamos, ainda, a realização de um Estudo 
Biomecânico completo e, caso este revele necessário, o uso de palmilhas 
personalizadas para minimizarmos patologias futuras. As Clínicas Nuno 
Mendes, em parceria com a marca de palmilhas Podoactiva, empresa es-
panhola líder em podologia e biomecânica, têm ao dispor um scanner 3D 
para conseguir reproduzir a geometria exata do pé de cada paciente, 
conseguindo umas palmilhas perfeitamente adaptadas à morfologia espe-
cífi ca de cada pé e cujos materiais de produção (fi bra de carbono) garantem 
uma durabilidade superior às restantes ofertas do mercado.

Especializada em Podoposturologia — Palmilhas Personalizadas, Terapias Manuais
em Podologia e Treino Neuromuscular Reativo. Formação Internacional - Podoactiva®

Cansaço excessivo das pernas e
dor de costas. Já pensou que umas
palmilhas podem ser a solução?

PUB

O
s irmãos Souto voltaram 
a brilhar ao mais alto ní-
vel, desta vez em Roana, 
Itália, no Campeonato 
da Europa de Patinagem 

Artística, que decorreu de 29 de julho 
a 5 de agosto.

Mariana e José Paulo Souto con-
quistaram três medalhas de prata, em 
solo dance e pares de dança (senio-
res).

José Paulo Souto fi cou em 2.º 
lugar em solo dance seniores mas-
culinos, conquistando a medalha de 
prata e o título de vice-campeão da 

Mariana e
José Paulo Souto

vice-campeões da Europa
 OS DOIS ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE PAREDES CONQUISTA-
RAM TRÊS MEDALHAS DE PRATA, EM SOLO DANCE (MASCULINO E FEMININO) 
E PARES DE DANÇA.  Campeonato da Europa de Patinagem Artística terminou 
no passado domingo, em Roana, Itália.

Europa. A medalha de ouro foi con-
quistada por outro atleta português, 
Pedro Walgode, fi cando o bronze para 
o italiano Andrea Bassi.

Em seniores femininos, Mariana 
Souto também conquistou o 2.º lugar 
na prova de solo dance, arrecadando 
mais um medalha para Portugal e o tí-
tulo de vice-campeã da europa. Anna 
Remondino venceu o ouro e Sara 
Zaggia o bronze.

Os irmãos Souto conquistaram 
ainda a medalha de prata em pares de 
dança seniores, onde também se sa-
graram vice-campeões da europa. A 
medalha de ouro foi entregue ao par 
italiano Anna Remondini e Daniel Mo-
randin, fi cando o bronze para a dupla 

portuguesa dos irmãos Walgode.
Nesta competição, Portugal con-

quistou ainda o título de campeão 
em solo dance juniores masculinos e 
femininos, através de José Cruz e Bea-
triz Sousa e o de vice-campeão, com 
Francisco Silva.

Mariana e José Paulo Souto já 
tinham conquistado a medalha de 
bronze nos Jogos Mundiais 2017, que 
decorreram em Wroclaw, na Polónia, 
no fi nal do mês passado. Os dois ir-
mãos são atletas da Associação Des-
portiva de Paredes e já conquistaram 
diversos títulos internacionais na mo-
dalidade. Em 2016 já tinham conquis-
tado o título de campeões da europa 
em pares de dança seniores.

Helena Nunes (texto)
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CULTURA   e   ESPAÇO ESCOLA

PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

...............................................................................................................................................................................................................................
Alunos do 1.º A ●  Escola Básica de Recarei

BIODIVERSIDADE 

N
o dia 7 de julho, já depois de terem terminado as 
aulas, voltámos à escola para realizar uma pales-
tra no âmbito do projeto das 100.000 árvores da 
Rede de Escolas do Futuro. 

Depois de explorar o conceito de Biodiversi-
dade, de investigar para conhecer melhor a floresta autóc-
tone, de criar um viveiro, de realizar atividades de escrita, 
desenho e pintura e de ter criado hinos à floresta, chegou a 
hora de mostrar à comunidade o trabalho realizado. 

Palestra no âmbito do projeto
das 100.000 árvores da Rede de Escolas do Futuro

No átrio, um cartaz com uma frase de Eugénio de Andrade 
apresentava na perfeição a nossa exposição: “Um poema ou 
uma árvore podem ainda salvar o mundo”. 

Havia poemas, desenhos, pinturas, bandeiras representan-
do árvores autóctones, quadras populares e poemas de vários 
autores relacionados com a floresta. No corredor de acesso ao 
espaço da palestra, cinco painéis esperavam a colaboração 
dos presentes para pintura e criação de poemas coletivos. Ao 
fundo iam passando fotos das nossas atividades.

Frente a uma plateia lotada, num semicírculo, os alunos 
do 1.ºA da Escola Básica de Recarei, acompanhados pelos seus 
convidados, os colegas do 5.º D, antiga turma desta escola en-
volvida em projetos anteriores, falaram dos seus trabalhos e 
das suas descobertas, depois de aberta a palestra pela profes-
sora da turma e pela representante da direção do agrupamen-
to de escolas de Sobreira, professora Marília Santos. 

Esta conversa sobre Biodiversidade, floresta, árvores, sen-
tidos e afetos, contou com a colaboração de vários especialis-

tas. A primeira foi a engenheira Mariana Cruz, mentora da 
turma no projeto. Seguiu-se Xana Sá Pinto, bióloga, inves-
tigadora e docente na ESEP e finalmente Ana Maria Pereira, 
bióloga e representante do projeto das 100.000 árvores, que 
acompanhou todo o nosso trabalho desde o início. Todas 
falaram da importância deste projeto e do nosso trabalho, 
ajudando-nos no nosso objetivo de envolver o maior nú-
mero possível de pessoas nesta tarefa de florestação e de 
defesa da biodiversidade.

Depois deste momento de partilha e de reflexão cantámos 
as nossas canções sobre a floresta, acompanhando-as com ca-
vaquinhos e violas e, no fim, tivemos bolo e sumo.

O nosso compromisso é que este trabalho continuará nos 
próximos anos. Temos a certeza de que teremos cada vez mais 
colaboradores. Será esse o nosso contributo para a Biodiversi-
dade e para o Planeta.

Alfredo Djalme Martins de Azevedo (II)
«Em 1903 passa a inte-
grar, como vogal, a pri-
meira Mesa Administrati-
va da Santa Casa da Mise-
ricórdia, eleita a 7 de Ju-
nho do mesmo ano (Leal, 
2002:14). Esta adesão em 
particular não pode dei-
xar de ser entendida à luz 
da estratégica relação da 
maçonaria com as Irman-
dades da Misericórdia.»

P
or volta de 1895, Djalme de 
Azevedo é colocado no Re-
gimento de Artilharia n.º 4, 
com sede em Penafiel. Nes-
se mesmo ano decide do-

miciliar-se com a família em Paredes, 
mais exactamente na Rua do Sam-
paio (actual Avenida da República). 

De documento posterior, se cons-
tata que também sua mãe, D. Rita 
Azevedo, veio residir para esta locali-
dade, mas para uma outra residência, 
«bastante afastada» da do filho. Aí 
viveu durante algum tempo, na com-
panhia de uma professora primária, 
D. Teodora Amélia dos Santos Guima-
rães, que dava aulas às suas alunas na 
mesma casa (Costa, 1908:42). 

Temos ainda notícia de que a 
irmã de Djalme, a religiosa Augus-
ta Martins de Azevedo, faleceu em 
Paredes no dia 4 de Abril de 1897, 
sendo que, nessa altura, residia na 
mesma rua que o irmão, provavel-
mente na mesma casa. Foi sepulta-
da no cemitério municipal.

O ano de 1896 ficaria ensombra-
do na vida do casal Djalme e Amélia. 
Sua pequena filha, Silvina, de apenas 
onze meses de idade, falece preco-
cemente, sendo sepultada em Pare-
des. Temos conhecimento de, pelo 
menos, mais quatro descendentes 
do casal: Columbano Djalme, Eduar-
do Djalme, Vasco Djalme e Irene 
Djalme Brandão de Azevedo. 

De três destes quatro filhos há 
interessantes apontamentos histó-
ricos e biográficos a relevar. Colum-
bano nasceu em Santo Ildefonso, 
Porto, a 23 de Julho de 1890. Foi 
militar, atingiu o posto de capitão 
e participou activamente na revolta 
«reviralhista» de 3 de Fevereiro de 
1927. 

Eduardo também seguiu a tra-
dição familiar. Foi capitão do exérci-
to, mobilizado para a Grande Guer-
ra, onde foi feito prisioneiro. Alguns 
dos seus pertences - entre os quais 
o pão da última ração distribuída 
no campo de Heidelberg, Breesen e 
Karlsruhe - encontram-se expostos 
no Museu Militar do Porto. 

Por fim, sobre Irene Djalme 
Brandão de Azevedo, sabemos que, 
por certo motivada pela situação 
de seu irmão Eduardo, integrou a 
«Comissão protectora dos prisio-
neiros de guerra portugueses» (cf. 
Ilustração Portuguesa n.º 644, Junho 
de 1918).

Depois de se instalar na vila de 
Paredes, Alfredo procurou inte-
grar-se no meio social e participar 
do associativismo local. Em 1899 
é admitido como sócio da Asso-
ciação de Socorros Mútuos de 
Paredes. Em 1903 passa a integrar, 
como vogal, a primeira Mesa Ad-
ministrativa da Santa Casa da Mi-
sericórdia, eleita a 7 de Junho do 
mesmo ano (Leal, 2002:14). Esta 

adesão em particular não pode 
deixar de ser entendida à luz da 
estratégica relação da maçonaria 
com as Irmandades da Misericór-
dia. Ao longo de todo o século XIX 
e princípios do séc. XX, fora claro 
intento da obediência «a tomada 
de controlo das misericórdias, tra-
zendo-as para a sujeição ao poder 
político subtraindo-as à esfera de 
influência da Igreja, onde tinham 
nascido e adquirido a sua identi-
dade de agremiações de fiéis com 
estatuto definido pelo Direito Ca-
nónico» (Seabra, 2009:62).

De acordo com a obra As Cons-
tituintes de 1911 e Seus Deputados 
(s/a, Livraria Ferreira, 1911:103-104), 
por ter continuado a fazer «propa-
ganda republicana», Djalme foi vá-
rias vezes transferido de unidade 
militar. Talvez no âmbito dessa tran-
sumância forçada e irregular é que 
tenha vindo cumprir serviço para 
esta região, nomeadamente para a 
unidade de artilharia de Penafiel. 

O tenente mostrou-se bastante 
activo no capítulo da disseminação 
do ideário republicano, sobretudo 
através da imprensa escrita regional 
e local. Sabemos que fundou, na ci-
dade do Porto, o jornal Alarme, que 
foi também director do semanário 
O Povo, órgão oficial da Comissão 
Municipal Republicana de Paredes, 
e exerceu ainda o cargo de director 
político de A Folha Nova, órgão do 

Centro Republicano Democrático 
do Porto, do qual também fora fun-
dador. 

Segundo o próprio (op. cit., 
idem), os ataques violentos publi-
cados no Alarme contra a Polícia do 
Porto, terão estado na base do gra-
ve processo judicial que, entretanto, 
lhe fora movido. A referida autori-
dade policial será, inclusive, parte 
activa do processo, investigando e 
acusando o militar republicano de 
ter fabricado ou falsificado títulos 
de crédito. 

O mediático «Caso Djalme», que 
correria no Tribunal Colectivo de Pa-
redes entre 1905 e 1908, tendo de-
pois subido ao Tribunal da Relação 
do Porto, veio agitar a actualidade 
política e social do meio e da época. 
É desse famigerado processo judi-
cial, de inegável interesse histórico, 
que envolveu vários notáveis do 
concelho de Paredes e mesmo do 
país, que vamos falar nos próximos 
artigos.
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A
os 57 anos, Fernando 
Valente atravessou 
meio mundo para 
abraçar um novo de-
safio profissional. Há 

um ano na China, a treinar a equi-
pa de sub-19 do Shandong Lu-
neng, o treinador paredense acei-
tou contar ao nosso jornal como 
tem corrido este desafio.  

O Shandong Luneng tem uma 
das maiores academias de forma-
ção da China, com 31 campos de 
futebol e 400 miúdos em regime 
de internato, um pequeno hospi-
tal, supermercado, restaurantes, 
um banco e dois hotéis, além de 
outras valências. 

Ali trabalha um verdadeiro 
plantel de treinadores portugue-
ses, entre eles Simão Freitas, Rui 
Correia, Tiago Moutinho e Fer-
nando Valente, com o objetivo de 
implementar uma nova dinâmica 
desportiva para desenvolver o fu-
tebol na China.

Em Portugal Fernando Valente 
esteve à frente do comando técni-
co do Santa Clara, Desportivo das 
Aves, SC Espinho, União de Pare-
des e Lousada, ficando conhecido 
pelo futebol delicioso que agra-
dava a qualquer adepto.

Esta marca que Fernando 
Valente foi deixando nos clubes 
por onde passou foi reconhecida 
por Luís Castro, atual treinador 
do Chaves, que o convidou a em-
barcar nesta viagem com destino 
à China. A aventura ainda está a 
meio, mas Fernando Valente des-
venda um pouco do que já viveu 
até aqui.

Uma experiência única contada pelo treinador Fernando Valente na China
 TREINADOR PAREDENSE TEM TENTADO DESFRUTAR DA EXPERIÊNCIA NA CHINA, ONDE VIVE E TRABALHA HÁ CERCA DE 1 ANO.  Fernando Valente está a treinar a equipa de sub-19 do Shandong Luneng, da China, clube onde trabalham também 
outros 3 treinadores portugueses.  Valente admite ficar na China até junho de 2018.

Helena Nunes (texto) Está na China há pouco mais 
de um ano, a treinar o Shan-
dong Luneng. Como tem corrido 
a experiência? 

Sim, faz um ano, que passou 
depressa, o que quer dizer que foi 
uma envolvência muito grande de 
quem quer desfrutar da experiên-
cia e rentabilizá-la ao máximo. 

Tem corrido muito bem, fomos 
muito bem recebidos e encon-
tramos uma academia com umas 
condições fantásticas. Além dos 31 
campos de futebol, temos uma es-
cola que lecciona para 400 alunos, 
divididos entre as modalidades de 

futebol e ténis de mesa, 1 hospi-
tal, 2 hotéis e apartamentos que 
albergam perto de 60 equipas em 
torneios, 1 ginásio bem equipado e 
uma série de equipamentos e servi-
ços que respondem a todas as ne-
cessidades de uma pequena aldeia 
olímpica, courtes de ténis, quadras 
de basquetebol, pistas de tartan, 
parques de manutenção desportiva 
equipados com aparelhos de refor-
ço e ativação muscular, ultimamen-
te balneários de crioterapia, servi-
ços de lavandaria, limpeza urbana, 
manutenção de relvados e toda a 
logística inerente á organização de 

grandes eventos como um torneio 
internacional de futebol sub-19, 
com a participação de equipas de 
topo de todo o mundo...por isso, 
resumindo e concluindo, trabalho 
num autêntico jardim...

Ter as melhores condições é 
bom, mas não é tudo. É preciso 
rentabilizar e implementar uma 
dinâmica desportiva que nos 
torne a melhor academia de for-
mação da China e é esse trabalho 
que está a ser feito.

Em termos desportivos tam-
bém é importante implantar 
ideias e ir tendo resultados. Em 5 

títulos que a Federação chinesa 
atribui conseguimos 2, o que já 
não é mau, e estamos este ano em 
vias de conseguir também alguns 
títulos.

O que realmente ainda não 
funciona é a ligação da academia 
à equipa principal que disputa a 
1.ª Liga chinesa. Uma das razões é 
que a 1.ª equipa joga em Jinan, a 
capital da província, e a academia 
está a 300 quilómetros. É o mes-
mo que dizer que o Porto teria a 
sua academia de formação em 
Lisboa. Além disso as ideias não 
são partilhadas com o objetivo 
de formar jogadores para a equi-
pa principal. Isso pode acontecer 
pelo talento dos jogadores e não 
por uma estratégia conjunta, mas 
estamos a trabalhar para inverter 
esta situação.

“Fomos muito
bem recebidos e
encontramos uma
academia
com condições
fantásticas”

Do ponto de vista pessoal e 
profissional a adaptação a um 
país como a China é bastante di-
fícil?

Sim, realmente as diferenças 
culturais são muitas, a alimenta-
ção é diferente da nossa, mas com 
o tempo vais descobrindo sabores 
que se aproximam do que tu gostas. 

A principal barreira é a comu-
nicação, porque comunicas através 
de um tradutor que percebe algu-
mas coisas de português, mas não 



13
Quinta-feira

10 de agosto 2017

REPORTAGEM

PUB PUB

Uma experiência única contada pelo treinador Fernando Valente na China
 TREINADOR PAREDENSE TEM TENTADO DESFRUTAR DA EXPERIÊNCIA NA CHINA, ONDE VIVE E TRABALHA HÁ CERCA DE 1 ANO.  Fernando Valente está a treinar a equipa de sub-19 do Shandong Luneng, da China, clube onde trabalham também 
outros 3 treinadores portugueses.  Valente admite ficar na China até junho de 2018.

entende nada de futebol, nem da 
linguagem do futebol, por isso, pre-
cisas de educá-lo para que a mensa-
gem passe.

Mais complicado ainda é não 
saber se o que ele traduz é aquilo 
que pretendes comunicar. Já con-
seguimos aprender algumas pala-
vras-chave em mandarim ligadas 
ao futebol e por isso vamos ultra-
passando aos poucos esta barreira.

“Ter as melhores
condições não é
tudo. É preciso
implementar uma
dinâmica desportiva
que nos torne a
melhor academia de
formação da China”

Acha que o campeonato de 
futebol da China irá em breve 
formar jogadores de qualidade e 
estar ao nível dos grandes clubes 
europeus, tendo em conta o forte 
investimento que tem sido feito 
na modalidade? 

Está a ser feito um grande in-
vestimento no futebol, mas ainda 
vai demorar para que se sinta al-
gum retorno. A entrada de gran-
des jogadores no futebol chinês 
funciona como medida de marke-
ting, para chamar pessoas aos es-
tádios, mas a fraca qualidade do 
jogo não ajuda a promover esses 
jogadores. 

O que pode mudar esse ce-
nário é a entrada de treinadores 
que promovam um jogo que não 
seja tão físico como o que se pra-
tica atualmente na China. Corre-se 
muito, mas joga-se pouco. Ao nível 
da formação o cenário é, contudo, 
mais grave. O quadro competitivo 
é muito limitado e jogam-se poucos 
jogos.

Há de facto um grande in-
vestimento em infraestruturas, 
mas a entrada de muitos jovens 
treinadores estrangeiros está a 
ser mal aproveitada, porque os 
treinadores chineses continuam a 
ver o processo de formação pela 
vertente física. Isso vai retardar a 
formação de jogadores de qua-
lidade, apesar de encontrarmos 
muito talento nos jogadores que 

depois são condicionados pela 
falta de ideias dos chineses... 

Quais são os objetivos da 
sua equipa de trabalho? Gos-
tava de se manter na China por 
mais algum tempo?

Em termos desportivos não 
encontrei o que estava à espera. 
Pensava que ia treinar a equipa 
que estava junto da equipa profis-
sional, por isso fora da academia, 
mas acabei por ficar com os atle-
tas que não foram selecionados, 
alguns sem muita qualidade. 

Mas como tudo é desafio co-
meçamos a trabalhar e consegui-
mos, mesmo assim, ser campeões 
da nossa série e, mais importante 
que isso, provamos que mesmo 
sem grande qualidade individual 
é possível desenvolver um jogo 
diferente, que nos deu bons resul-
tados. 

Os líderes da academia gos-
taram do meu trabalho e penso 
que isso me poderá trazer outro 
tipo de oportunidades. Se gostar 
da proposta deles vou continuar 
na China pelo menos até junho 
de 2018. Se não gostar vou ten-
tar encontrar alternativas aqui na 

China, porque o meu objectivo 
é liderar um projeto profissional 
e deixar marca pelas ideias que 
todos sabem que defendo, jogar 
bem para ganhar mais vezes.

Como é viver na cidade de 
Weifang?

Weifang é uma pequena cida-
de em desenvolvimento, mas que 
tem cerca de 9 milhões de habi-
tantes. Tem tudo o que é preciso 
para se ter uma vida interessante, 
alguns shopping’s e nomeada-
mente restaurantes ocidentais. 

A cidade distingue-se mui-
to pela sua história e por estar, 
neste momento, a desenvolver 
um grande projeto de pesquisa 
de desenvolvimento tecnológi-
co. No plano cultural destaca-se 
pelo festival de “Pipas”, papagaios 
de papel que são lançados ao ar, 
num espetáculo muito bonito de 
se ver.

O custo de vida é baixo, as 
pessoas são simpáticas e vivem 
relativamente bem. A economia 
tem uma dinâmica muito forte 
porque o comércio desenvolve-se 
porta a porta, com muitos locais 
de venda, e a construção, que é 

apoiada pelo governo, tem uma 
grande dimensão.

“Se gostar
da proposta
vou continuar
na China pelo menos
até junho de 2018”

Tem alguma história caricata 
para contar, relacionada com este 
último ano que passou na China?

Tenho várias histórias, mas as 
mais interessantes têm sempre 
a ver com a alimentação dos chi-
neses e a maneira como eles co-
mem. Nós estamos habituados a 
cumprir sempre o mesmo ritual a 
cada refeição: começamos com as 
entradas, passamos ao prato prin-
cipal e acabamos com a sobreme-
sa e o café. 

Os chineses misturam tudo. Po-
dem começar pelos doces, depois 
comer os salgados e picantes e vol-
tar aos doces. Quando os questionei 
sobre esse costume eles responde-
ram-me que o estômago não tem 
prateleiras... (risos).
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O 
Aliança Futebol Clube 
de Gandra já apresen-
tou o plantel da equipa 
sénior do clube para a 
nova temporada. A 

equipa do concelho de Paredes vai 
competir pela segunda vez na sua 
história no Campeonato de Portu-
gal, prova da responsabilidade da 
Federação Portuguesa de Futebol.

O grupo da formação ganda-
rense é composto por 23 jogadores, 
sendo que 11 transitam da época 
transata. 

Para já o clube contratou 12 re-
forços: Marco (ex-Fafe), Nuninho 
(ex-Cinfães), Rui Teixeira (Ex-Cinfães), 
Serra (ex-Cinfães), Vítor Hugo (ex-

Aliança de Gandra aposta
numa época tranquila

PLANTEL, DE 23 JOGADORES, FOI APRESENTADO AOS SÓCIOS NO PASSADO SÁBADO, DIA 5 DE AGOSTO, NO 
COMPLEXO DA CIDADE DESPORTIVA DE GANDRA.    Equipa apostou na continuidade de 11 atletas da época transata 
e contratou 12 reforços. Presidente pede uma época tranquila, para sustentar o projeto do clube.

PLANTEL PARA A ÉPOCA 2017/2018
Guarda-redes: Rika (13), Brandão (24) e Cláudio (79)
Defesas: Marcelo (12), Celso (19), Edgar (31), Pepe (3), Bruninho (5), Her-
culano (20), Fabu (45) e Leal (16) 
Médios: André Luiz (15), Trigueira (80), Vítor Hugo (27), Sousa (6), João 
Gradíssimo (10) e Rui Teixeira (8)
Avançados: Ricardo Barros (7), Serra (30), João M. (9), Diogo (11), Marco 
(22) e Nuninho (17)

Treinador – Mário Rocha
Adjunto – Rui Miguel 
Preparador Físico – Professor Marco Poeira
Treinador de Guarda-redes – Cláudio
Fisioterapeuta/Massagista – Vítor
Diretor de equipamentos – Carlos Monteiro
Auxiliar do diretor de equipamentos – Aureliano Silva
Diretor desportivo – Vítor Baioneta
Presidente – Rui Pinto

 “Espera-se um
campeonato difícil,
mas tenho
muita confiança nos atletas”

- Mário Rocha, treinador da equipa sénior

“Vamos apostar numa época
tranquila para dar
sustentabilidade ao projeto
que temos vindo a realizar”

- Rui Pinto, presidente do clube

Helena Nunes (texto) -Cinfães), Leal (ex-júnior), Pepe (ex-
-Nun’Álvares), Brandão (ex-Paços de 
Ferreira), João M. (ex-júnior), Diogo 
(ex-Rio Ave), Herculano (ex-Moimen-
ta da Beira) e Trigueira (ex-júnior).

O plantel foi apresentado aos 
sócios no passado sábado, dia 5 de 
agosto, no Complexo Desportivo da 
Cidade de Gandra, onde teve lugar 
o jogo com a equipa de sub 19 do 
Futebol Clube do Porto.

Na próxima temporada o Alian-
ça de Gandra vai ter como adversá-
rio equipas que já tiveram o privilé-
gio de competir na divisão maior do 
futebol português, como é o caso 
do Espinho, o Salgueiras, o Trofense 
ou o Felgueiras.

O treinador Mário Rocha, que 
vai voltar a orientar a equipa na 
próxima época, antevê algumas di-

ficuldades, mas garante que o gru-
po vai trabalhar para atingir o seu 
grande objetivo. “Espera-se um 
campeonato difícil, mas tenho 
muita confiança nos atletas que 
permaneceram no clube e naque-
les que foram contratados. Todos, 
em conjunto, vamos conseguir 
formar um excelente grupo de 
trabalho para alcançar o grande 
objetivo deste clube, que é com-
petir com lealdade, desportivis-
mo e disputar cada jogo como se 
de uma final de tratasse. No final 
fazem-se as contas”, sublinhou o 
técnico gandarense, citado no co-
municado do clube.

Já o presidente assume que o 
Aliança de Gandra vai apostar numa 
época tranquila, depois de na tem-
porada passada ter assegurado a 

Estes sãos os reforços para a nova época

manutenção a três jornadas do fim 
do campeonato. “Vamos apostar 
numa época tranquila para dar 
sustentabilidade ao projeto que 
temos vindo a realizar ao longo 
dos últimos anos”, referiu Rui Pinto 
citado na mesma nota.

Na próxima temporada o Alian-
ça de Gandra vai ter também uma 

equipa B, para que os atletas vindos 
da formação possam adquirir a ex-
periencia necessária com vista a in-
tegrar o plantel principal do clube.

O arranque do Campeonato de 
Portugal está agendado para o pró-
ximo dia 20 de agosto, com o Alian-
ça de Gandra a receber a União Des-
portiva de Sousense.
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O 
União Sport Clube de 
Paredes já apresentou 
o plantel sénior para a 
época 2017/2018. O gru-
po, orientado pelo trei-

nador Eurico Couto, é composto por 
27 jogadores e foi elogiado pelo novo 
presidente, António Pedro Silva. 

“É um grupo extenso que nos 
dá garantias para lutar pelos nos-
sos objetivos. Queremos ter uma 
equipa competitiva para lutar pe-
los lugares cimeiros do campeo-
nato”, sublinhou o dirigente.

Já o treinador, Eurico Couto, 
mostrou-se satisfeito com os refor-
ços contratados e elogiou a quali-
dade de todos os atletas que tran-
sitaram da época passada. “É um 
grupo forte, unido e com enorme 
ambição”, sustentou o técnico, ga-
rantindo que na próxima época vão 
continuar a apostar no desenvolvi-
mento dos jogadores. 

“A nossa grande prioridade 
é o desenvolvimento dos nossos 
jogadores. Ambicionamos andar 
nos lugares cimeiros da tabela 
para com isso conseguir um cres-
cimento futuro, tanto ao nível 

União de Paredes apresentou
plantel para época 2017/2018

Iniciativa decorreu no Parque José Guilherme, no dia 28 de julho, e juntou sócios, simpatizantes e antigas gló-
rias do clube. EURICO COUTO DIZ QUE O PAREDES TEM UM GRUPO FORTE E COM AMBIÇÃO DE ANDAR 
NOS LUGARES CIMEIROS DO CAMPEONATO.

PLANTEL:
Guarda-redes: Bruno (ex-Rebordosa) e Freitas (ex-Mondinense)
Defesas: Gustavo, Nuno Couto, Faneca, David, Henrique, Jorge, Pedro 
Duarte, David Sousa
Médios: Tó Jó, Dani, Seixas (ex-Carapinheirense), Alex Carvalho, Sousa, 
João (ex-júnior), Ema (ex-júnior) Vítor Hugo (ex-júnior), Joel (ex-Aliança 
de Gandra), Nuno Martins, Nuno Gomes
Avançados: Hélder, Madureira (ex-Rebordosa), Ima, Ferraz e Jorginho

Equipa técnica:
Treinador - Eurico Couto
Adjunto - Luís Ribeiro
Treinador guarda-redes - Gustavo Coelho
Fisioterapeuta - Cardoso
Técnico de equipamentos - Veríssimo Pacheco

Helena Nunes (texto)

da qualidade de jogo dos nossos 
atletas como das próprias infraes-
truturas do clube”, acrescentou.

“É um grupo forte,
unido e com
enorme ambição”

- Eurico Couto, treinador 

O evento levou ao parque José 
Guilherme, em Paredes, vários sócios, 

simpatizantes e algumas das anti-
gas glórias do clube. Presente esteve 
também o jornalista paredense Carlos 
Daniel, que cresceu à volta do União 
de Paredes e das Laranjeiras. Parti-
lhando algumas das histórias que vi-
veu no clube, Carlos Daniel disse que 
a melhor prenda de aniversário que 
teve durante alguns anos foi receber 
o plantel do União de Paredes em sua 
casa. Um momento de orgulho parti-
cular que foi potenciado pelo seu pai, 
José Maria Ferreira Alves, também ele 

jogador, treinador da formação e diri-
gente do clube.

A paixão de Carlos Daniel pelo fu-
tebol começou no Paredes. E foi tam-
bém no União de Paredes que con-
quistou, enquanto dirigente, o único 
trofeu nacional na história do clube, 
na época 1999/2000, sagrando-se 
campeão da 3.ª divisão. 

“É ao meu pai que devo esta 
paixão pelo União e é também por 
ele que estou aqui hoje a tentar dar 
um impulso mais modesto para 
que o clube entre num caminho 
ainda melhor que aquele que tem 
tido nos últimos tempos”, disse o 
jornalista paredense, deixando um 
agradecimento especial a todos os 
atletas e dirigentes que ajudaram a 
escrever a história do clube e àqueles 

que nos momentos mais difíceis não 
deixaram o clube cair, referindo-se ao 
ex-presidente Manuel Cardoso, que 
nos últimos anos esteve à frente do 
U. Paredes com uma “dedicação in-
crível”.

“Reconhecer o trabalho dos 
que estiveram antes é o melhor 
ponto de partida para tentarmos 
fazer melhor a seguir. E esse é, se-
guramente, o desafio dos novos 
corpos sociais”, terminou o jornalista 
paredense, desejando sorte à nova 
equipa diretiva.

Um dos objetivos da direção pre-
sidida por António Pedro Silva passa 
por aumentar o número de sócios do 
clube. Para isso foi apresentado um kit 
de novo sócio, que custa 50 euros e dá 
direito a um ano de quotas pagas. 

Escolas de dança participaram na apresentação do plantel
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J
orge Pereira esteve a repre-
sentar Portugal no Festival 
Olímpico da Juventude Eu-
ropeia (FOJE) e ficou muito 

perto de chegar às medalhas na 
competição que reuniu em Gyor, na 
Hungria, cerca de 4000 jovens dos 
48 países membros dos Comités 
Olímpicos Europeus. 

Naquela que foi a sua primeira 
experiência em provas europeias, 
o atleta da secção de atletismo da 
Casa do Benfica em Paredes foi 6.º 
nos 1500 metros, com o tempo de 
04:08.43m, ficando a menos de dois 
segundos do primeiro classificado. 

Jorge Pereira mostrou-se “mui-
to satisfeito com o resultado” e 
por ter estado na discussão das me-
dalhas na prova de 1500 metros. O 

O 
Sport Lisboa e Benfica 
sagrou-se Campeão 
Nacional de Atletismo 
em masculinos, com 
uma margem apertada 

para o rival Sporting, que revalidou 
o título nacional em femininos. 

Os trofeus foram conquistados 
pelas duas equipas nas provas fi-
nais do Campeonato Nacional de 
Clubes, que decorreram a 22 e 23 
de julho, no Estádio Dr. Magalhães 
Pessoa, em Leiria.

Em masculinos, o Benfica so-
mou 148 pontos, mais 10 do que 
o Sporting, que com 138 pontos 

Miguel Borges ajudou Benfica
a revalidar título nacional de atletismo

 A EQUIPA DO BENFICA VENCEU, EM SETÚBAL, O CAMPEONATO NACIONAL 
DE CLUBES NO SETOR MASCULINO, ALCANÇANDO O SEXTO TÍTULO CONSE-
CUTIVO.  Atleta de Paredes, Miguel Borges contribuiu para a vitória das águias, 
vencendo a prova de 2000 metros obstáculos.  O Sporting triunfou nas senhoras, 
conquistando o 22.º título dos últimos 23 anos.

foi 2.º classificado. O 3.º lugar ficou 
para a Juventude Vidigalense, que 
conquistou 113 pontos. As águias 
conseguiram assim conquistar o 
seu sexto título consecutivo no 
setor masculino, sendo também a 
equipa que irá representar Portu-
gal na Taça dos Clubes Campeões 
Europeus de Pista em masculinos, 
competição onde foi terceiro classi-
ficado em 2016.

A festejar a conquista do trofeu 
pelos encarnados esteve o atleta de 
Paredes Miguel Borges, que ajudou 
a equipa a chegar ao título, vencen-
do a prova de 3000 metros obstácu-

los, em 8:54.67m. 
Em femininos, foi o Sporting 

que revalidou o título de campeão 
nacional, com uma vantagem avas-
saladora sobre o rival Benfica. As 
leoas ganharam 16 das 25 provas 
do programa e somaram cinco se-
gundos lugares, pelo que nunca es-
teve em causa o heptacampeonato, 
o 22.º título dos últimos 23 anos.

O Sporting fechou a competi-
ção em Leiria com um total de 163 
pontos, 35 de avanço sobre o Benfi-
ca, que ainda assim conseguiu recu-
perar este ano o segundo lugar à Ju-
ventude Vidigalense (101 pontos).

Jorge Pereira com estreia 
positiva na Europa 

jovem diz que a competição serviu 
para ganhar experiência e confian-
ça para o futuro. “Quero melhorar 
esta prestação”, sublinhou, mos-
trando-se orgulhoso por ter tido a 
oportunidade de representar Portu-
gal numa prova deste calibre.

Ao todo foram 53 os atletas que 
integraram a Missão Portuguesa 
no FOJE, participando nas modali-
dades de atletismo (16 elementos), 
canoagem (6), ciclismo (5), ginástica 
(4), judo (19), natação (8) e ténis (4).

Na 14.ª edição do FOJE, Portu-
gal conquistou duas medalhas, de 
ouro no atletismo e bronze no judo. 
Etson Barros conquistou a medalha 
de ouro nos 2000 metros obstácu-
los, conseguindo ainda um novo 
recorde pessoal: 05:58.24m. O judo-
ca Manuel Rodrigues conquistou o 
bronze na categoria -73kg. 

 O atleta foi 6.º nos 1500 metros, ficando a menos de 
dois segundos do primeiro lugar.  Portugal conquis-
tou duas medalhas (ouro e bronze) no atletismo e judo. 
 Festival Olímpico da Juventude Europeia decorreu 
de 23 a 29 de julho, na Hungria. 

Atletismo termina época
com seis pódios em Gondomar
 Atletas da Casa do Benfica em Paredes terminaram a época com a conquista de 5 
pódios individuais e um coletivo na Milha da Cidade de Gondomar.  Prova decor-
reu no Complexo Desportivo de Valbom, no dia 29 de julho.

Helena Nunes (texto) A 
secção de atletismo da Casa do Benfica em Paredes 
conquistou um total de seis pódios, naquela que foi a 
última prova para os atletas de Paredes da época des-
portiva 2016/2017. A Milha da Cidade de Gondomar 

teve lugar no Complexo Desportivo de Valbom, no dia 29 de 
julho, e foi organizada pela Associação Recreativa Luz e Vida 
Gondomarense.

Os cinco pódios individuais foram conquistados nos esca-
lões de benjamins, infantis e juniores. Os atletas da CBP con-
quistaram ainda o 3.º lugar na classificação geral coletiva.

O atleta Rafael Jesus venceu a prova de benjamins mas-
culinos. Na prova feminina, Lara Silva foi 3.ª classificada. Sofia 
Sousa alcançou o 2.º lugar na prova nos infantis femininos. Inês 
Magalhães foi 6.ª e Maria Moreira 13.ª classificada. 

Destaque ainda para o 3.º lugar de Jorge Jesus e o 5.º lugar 
de Alexandre Moreira nos infantis. Nos iniciados destacaram-se 
Marisa e Bruna Cunha, ao conquistar o 4.º e 5.º lugares, respe-
tivamente.  

Miguel Pereira conseguiu o 3.º lugar do pódio na prova de 
juniores masculinos, com o seu colega de equipa Pedro Morei-
ra a terminar na 4.ª posição. 

No coletivo, a CBP conquistou ainda o 3.º lugar do pódio.
Os atletas vão agora gozar um período de férias, regressan-

do em setembro para o arranque da próxima temporada.
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A
lexandro Camacho ven-
ceu a 58.ª edição do 
Rali Vinho da Madeira, 
disputado no último 
fim-de-semana. Esta é a 

primeira vitória do piloto madeiren-
se neste rali, uma “ambição que ti-
nha” há muito tempo e para a qual 
“trabalhou muito”.

No final da prova Alexandro 
Camacho dedicou a vitória à famí-

O
s azares continuam a 
marcar o desempenho 
do piloto Francisco Silva 
no Campeonato Nacio-
nal de Ralicross Inicia-

ção. O jovem piloto de Paredes era 
um dos favoritos à vitória no Ralicross 
de Montalegre, que decorreu de 29 a 
30 de julho, categoria iniciação, mas 
voltou a ser prejudicado na terceira 
qualificação, depois do seu Citroen 
Saxo ter tocado no do líder e partido 
uma rótula da direção.

Francisco Silva começou logo 
nos treinos a provar que era correto 
atribuir-lhe favoritismo, conseguindo 
um terceiro lugar, muito próximo do 
segundo.

Depois, nas duas primeiras corri-
das de qualificação, foi mantendo as 
expectativas, quanto a um lugar na 
primeira linha da grelha final de parti-
da. Mas o azar voltou na terceira corri-
da de qualificação.

João Barros sai da Madeira
mais longe do título

 UMA AVARIA MECÂNICA LEVOU JOÃO BARROS A DESISTIR PERTO DO FIM DA PROVA, COMPLICANDO AS SUAS HIPÓTESES DE 
SER CAMPEÃO NACIONAL.  O piloto de Paredes era 2.º na classificação geral do campeonato, mas foi ultrapassado por Miguel Barbosa.
 A 58.ª edição do Rali da Madeira decorreu no último fim de semana.

lia e a todos os madeirenses que o 
apoiaram na estrada.

 Em 2.º lugar na Madeira ficou o 
piloto italiano Giandomenico Basso 
que ainda tentou chegar à vitória, 
mas, no fim, os problemas elétri-
cos dificultaram a corrida à quinta 
vitória do italiano no Rali da Madei-
ra. Contudo, Basso conseguiu ficar 
como 1.º na classificação do Euro-
pean Rally Thropy (TER).

Em 3.º ficou o piloto português 
João Silva, que confessou que “che-
gar ao fim já foi um alívio”. Em 4.º 

Helena Nunes (texto) lugar ficou Miguel Campos, que 
revelou alguma frustração por ter 
ficado muito perto do seu objetivo. 

Tempestini subiu ao 5.º lugar no 
derradeiro troço. Miguel Barbosa 
ficou em 6.º lugar, mas melhor do 
que isso foi a vitória entre os con-
correntes do Campeonato Nacio-
nal de Ralis (devido à desistência 
de Miguel Nunes), passando para a 
segunda posição nas contas desta 
mesma competição.

 Carlos Vieira também fez uma 
boa prova, ficando no segundo lu-

gar das contas do Nacional de Ralis. 
O mais infeliz foi mesmo João 

Barros, que desistiu na PE 17 – Porta 
do Sol 2 e complicou as suas hipóte-
ses de ser campeão nacional. O pilo-
to de Paredes foi forçado a desistir 
já muito perto do fim da prova, após 
uma avaria no seu Ford Fiesta R5.

João Barros era segundo na 
classificação, ocupando igual posi-
ção no campeonato, mas foi ultra-
passado por Miguel Barbosa que 
conquistou a primeira vitória no 
campeonato no Rali da Madeira, 

passando ao 2.º lugar da tabela clas-
sificativa geral.

Organizado pelo Club Sports 
da Madeira, o 58.º Rali da Madeira 
teve três dias de duração,19 espe-
ciais e quase 300 quilómetros de 
percurso. Contou este ano com 
mais de 61 pilotos, entre os quais 
11 estrangeiros.

Esta foi a 7.ª prova do Campeo-
nato Nacional de Ralis, seguindo-se 
agora a etapa de Mortágua, a 22 e 
23 de setembro e do Algarve, a 4 e 5 
de novembro.

Avaria penalizou Francisco Silva
no Ralicross de Montalegre

 PILOTO DE PAREDES NÃO CONSEGUIU CONCLUIR A PROVA, DEPOIS DE O SEU CARRO TER PARTIDO UMA RÓTULA DA DIREÇÃO.   

Próxima prova do calendário será disputada em Mação, a 9 e 10 de setembro.
Na volta em que sai da joker lap 

Francisco Silva tentou chegar à lideran-
ça, mas o Citroen Saxo acabou por to-
car no do líder, partindo uma rótula da 
direção. O piloto de Paredes ficou para-
do na pista, quando faltava pouco mais 
de uma volta para finalizar a prova.

A equipa de Francisco Silva ainda 
tentou reparar a avaria, mas só o con-
seguiu já quando o acesso à pré-gre-
lha da partida estava encerrado.

“Foi mais uma jornada em que 
a sorte nada quis com o jovem 
paredense. Tanto Francisco Silva 
como a sua equipa já merecem que 
a sorte não os abandone”, sublinhou 
a equipa do piloto em comunicado.

 O Campeonato Nacional de Ra-
licross regressa a 9 e 10 de setembro, 
com a etapa de Mação. A última prova 
do calendário será disputada de 30 de 
setembro a 1 de outubro, novamente 
em Montalegre. A temporada termina 
com a Taça de Portugal, agendada 
para os dias 21 e 22 de outubro, em 
Sever do Vouga. 

Helena Nunes (texto)
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A 
terceira ronda do Cam-
peonato Nacional de 
Super Enduro – Bradol 
2017, disputada em 
Castanheira de Pera, 

deu a André Mouta o terceiro pódio 
consecutivo da época, nesta jorna-
da que marcou o fi nal da primeira 
metade do campeonato. 

Diogo Vieira assinou a sua ter-
ceira vitória no campeonato, ven-
cendo na Super Pole e em duas das 
três fi nais, deixando a vitória na cor-
rida intermédia para João Ribeiro. 
Os dois pilotos fecharam a prova na 
frente de André Mouta, que somou 
46 pontos, fi cando a 8 de João Ri-
beiro e a 14 do líder da prova.

Alcides Calçada foi quarto, na 
frente de Rita Vieira.

O 
grupo ‘Somos Nós 
Team’, da Sobreira ar-
recadou três pódios na 
última edição do Trail 
de Santa Justa, dispu-

tado em Valongo, no passado dia 30 
de julho.

A equipa da Sobreira fez-se re-
presentar por 4 atletas. Os melhores 
resultados foram conseguidos por 

Equipa da Sobreira conquista
3 pódios no Trail de Santa Justa

 Fátima Vieira foi terceira entre as veteranas F50 no trail longo de 30 quilómetros.  Fátima Coelho venceu o mini trail de 15 quilómetros, 
nos seniores femininos, e foi terceira na geral.  Bruno Jesus, da equipa Satecnosol Outdoor/La Sportiva, venceu nos seniores masculinos.

Helena Nunes (texto) Fátima Vieira e Fátima Coelho. A 
primeira participou no trail longo 
de 30 quilómetros, conquistando o 
3.º lugar do pódio no escalão de ve-
teranos 50. Já Fátima Coelho foi 1.ª 
classifi cada no seu escalão (sénior 
feminino) no mini trail e terceira na 
geral dos 15 quilómetros.

Os outros dois atletas da equi-
pa, José Teixeira e Fernando Morais, 
participaram no mini trail de 15 qui-
lómetros, sem obter classifi cações 
relevantes.

Em destaque nesta prova que 
faz parte do calendário do Cam-
peonato Nacional de Trail da ATRP 
(series 150) esteve também a equi-
pa Satecnosol Outdoor/La Sportiva, 
patrocinada por uma empresa do 
concelho de Paredes. Além do 1.º 
lugar no coletivo, a Satecnosol con-
quistou ainda dois pódios na prova 
de seniores masculinos.

O atleta Bruno Jesus foi 1.º clas-
sifi cado, terminando a prova em 
2h46m05s. em 2.º lugar fi cou Luís 

Fernandes (UF Comércio e Industria 
Atletismo). Leonel Cunha (Satecno-
sol Outdoor/La Sportiva) fechou o 
pódio.

Entre as senhoras o destaque 
foi para a atleta Rosália Silva (Team 
Lantemil), que venceu no escalão 
sénior a prova de 30 quilómetros.

 A 4.ª edição do Trail de Santa 
Justa foi realizada pela equipa de 
trail running Oralklass – Amigos 
do Trail em parceria com a câma-
ra municipal de Valongo e contou 

com o apoio dos bombeiros vo-
luntários de Valongo, da junta de 
freguesia de Valongo, do Grupo 
Dramático e Musical de Campo 
e dos Agrupamentos de Escutei-
ros 1329 de Sobrado (Valongo) e 
1358 de Gandra (Paredes). Para 
além do trail longo (30km) e do 
mini trail (15 km) a prova inte-
grou ainda uma caminhada, com 
6 quilómetros de extensão, com 
partida e chegada junto à igreja 
da Santa Justa, em Valongo.

André Mouta volta
ao pódio do Nacional 

de Super Enduro
 Piloto de Lordelo conquistou o terceiro pódio consecutivo na etapa de Castanhei-
ra de Pera, disputada no passado dia 29 de julho.  Próxima ronda do Campeonato 
Nacional de Super Enduro é disputada este sábado, dia 12 de agosto, em Baltar.

Em relação ao campeonato, An-
dré Mouta é 3.º classifi cado, com 
139 pontos. Na liderança continua 
Diogo Vieira, com 178 pontos. João 
Ribeiro segue em segundo, com 
162 pontos. 

Na classe Open, Márcio Barbo-
sa tornou-se no terceiro vencedor 
distinto da temporada, partindo 
para as duas derradeiras rondas do 
ano na liderança da classifi cação do 
campeonato, na frente de Albano 
Mouta, pai de André Mouta, e Ri-
cardo Rios, os pilotos que estiveram 
com ele no pódio desta prova em 
Castanheira de Pera.

Márcio Barbosa lidera a clas-
sifi cação do campeonato (Clas-
se Open), com 158 pontos. O 
2.º lugar é ocupado por Albano 
Mouta, que soma 143 pontos. 
O Campeonato Nacional de Super 

Enduro – Bradol 2017 tem agora 
duas rondas por realizar até ao fi nal 
da época, com passagens por Baltar 
e Fafe. A penúltima prova do calen-
dário realiza-se já este sábado, 12 
de agosto, no kartódromo de Baltar, 
Paredes, com organização a cargo 
do Natureza Clube Extreme.

CLASSIFICAÇÕES
Classe Prestige:
1.º Diogo Vieira (60 pontos)
2.º João Ribeiro (54 pontos)
3.º André Mouta (46 pontos)
4.º Alcides Calçada (31 pontos)
5.º Rita Vieira (28 pontos)
Classe Open:
1.º Márcio Barbosa (60 pontos)
2.º Albano Mouta (47 pontos)
3.º Ricardo Rios (45 pontos)
4.º David Pinto (39 pontos)
5.º Norberto Teixeira (36 pontos)

Helena Nunes (texto)

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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FICHA TÉCNICA

1382
Decorrente de escaramuças, a luta principal 
travou-se entre Badajoz e Elvas, tendo nesta 
data feito o tratado de paz entre os reis João 
de Castela e Fernando de Portugal;
____________________________________

1415
D. João I comanda a armada portuguesa 
que atinge águas de Ceuta, atravessando o 
estreito de Gibraltar;
____________________________________

1511
Afonso de Albuquerque toma Malaca, cida-
de importante e defendida por 20.000 ho-
mens e elefantes de combate;
____________________________________

1519
Fernão Magalhães, navegador português, 
recebe do imperador Carlos V, de Espanha, 
autorização para iniciar a viagem de circum-
-navegação;
____________________________________

1648
Na batalha de Léns-Artois significou o fim 
da guerra dos trinta anos, período que opôs 
protestantes e católicos em toda a Europa;
____________________________________

1787
A Turquia declara guerra à Rússia, temendo 
os intentos desta na Geórgia;
____________________________________

1792
A plebe invade as Tulherias e massacra a guar-
da suiça; suspensa a Assembleia Legislativa;

1793
Aberto ao público, em Paris, o Musée de La 
Republique;
____________________________________

1809
No fim do século XVIII e inícios do XIX, as pro-
víncias espanholas da América quiseram a 
independência. Nesta data, em Quito, cons-
titui-se o 1.º governo autónomo da América, 
denominado Equador;
____________________________________

1810
Camilo Benso, conde de Cavour, político ita-
liano, nasce em Turim;
____________________________________

1821
O Missuri passa a ser parte integrante dos EUA 
(zona central) com a capital em Jefferson;
____________________________________

1886
Guiné Portuguesa. Por uma comunicação fei-
ta pelo comando militar se verifica que a Pra-
ça de Bissau não ocupava uma área superior a 
10 hectares. Estava cercada de pântanos, cau-
sa primária da sua insalubridade. A muralha 
de pedra e cal tinha 4 metros de altura. Havia 
dentro dela peças e uma fonte no Pigiguiti, 
mas as águas estagnavam-se. O Estado não 
possuía prédios e as repartições funcionavam 
em casas arrendadas;
____________________________________

1891
Morte de Lelia Robinson, jurista e primeira 
norteamericana licenciada em Direito;

1893
O primeiro teste com um motor de combus-
tão é realizado por Rudelf Diesel;
____________________________________

1910
A Coreia é anexada pelo Japão;
____________________________________

1912
Nascimento de Jorge Amado, escritor brasilei-
ro, autor de “Dona Flor e seus dois maridos” e 
“Gabriela cravo e canela”, etc.;
____________________________________

1923
A atriz Beatriz Costa estreia-se, no teatro Éden, 
em Lisboa, na revista “Chá e Torradas”;
____________________________________

1944
II Guerra Mundial. Os norteamericanos con-
quistam, aos japoneses, a Ilha de Guam, a 
mais meridional do arquipélago das Marianas 
(Micronésia), no oceano Pacífico;
____________________________________

1945
II Guerra Mundial. Hirohito, imperador do Ja-
pão, propõe ao Conselho Supremo do País 
aceitar as condições de capitulação definidas 
pela Declaração de Potsdam, cidade da Ale-
manha Oriental;

1961
A Dinamarca e o Reino Unido apresentam o 
pedido de adesão à Comunidade Económica 
Europeia;

1964
O Chipre e a Turquia aceitam a proposta de 
paz do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas;
____________________________________

1974
A denominada Junta de Salvação Nacional 
estabelece os princípios para a descoloniza-
ção de Angola;
____________________________________

1975
Os oficiais das Forças Armadas que subscre-
veram o Documento dos Nove, são afasta-
dos do Conselho da Revolução;
____________________________________

1983
Com 66 anos, morre o almirante José Batista 
Pinheiro de Azevedo, membro da Junta de 
Salvação Nacional, chefe do Estado-maior 
da Armada e primeiro-ministro do VI gover-
no provisório (1975-76);
____________________________________

1990
A nave espacial Magalhães atinge o planeta 
Vénus;
____________________________________

1995
Cimeira entre Jonas Savimbi e José Eduardo 
dos Santos. O líder da Unita aceita a existên-
cia de duas vice-presidências em Angola e a 
incorporação de todas as forças nas FAPLA, 
de Eduardo dos Santos.

Até 31 de agosto
Edifício dos Paços do Concelho
Das 09h00 às 16h30 – Exposição de fotografia “Click 
Arte”, da autoria de Paulo Azevedo

De 31 de agosto a 2 de setembro
Bosque do Choupal, em Baltar
5.ª edição do Indie Music Fest

Dia 1 de setembro
Museu A Lord
20h00 – Atividade “Uma noite no museu”, com visita, jantar, 
sessão de cinema, leituras e jogos para as crianças

Dia 25 de agosto
Freguesias de Raiva, Pedorido e Paraíso
Passeio convívio sénior: visita ao Santuário da Penha, S. Ben-
to da Porta Aberta

Dia 28 de agosto
Freguesias de Sardoura, S. Martinho e Fornos
Passeio convívio sénior: visita ao Santuário da Penha, S. Ben-
to da Porta Aberta

Dia 30 de agosto
Freguesias de Sobrado, Bairros e Real
Passeio convívio sénior: visita ao Santuário da Penha, S. Ben-
to da Porta Aberta

Dias 10 e 11 de agosto
Mercado municipal
Das 15h00 às 18h00 – Street basket, no âmbito da semana 
da juventude

Dia 12 de agosto
Praça da República
Das 10h00 às 19h00 – Atividades para os mais novos, com 
escorrega gigante, workshop’s e aulas de dança

Dia 12 de agosto
Avenida Senhor dos Aflitos
13h00 – 7.ª etapa da Volta a Portugal em bicicleta

Dia 13 de agosto
Avenida Senhor dos Aflitos
13h00 – Passeio de btt e cicloturismo

Até 31 de agosto
biblioteca municipal
Exposição “Mundo dos insetos”, do Museu Nacional de História 
e da Ciência e da Universidade de Lisboa

Dia 12 de agosto
Auditório da biblioteca municipal
10h30 – Sábados em família: atividade “Vem ilustrar uma 
história”

Dia 13 de agosto
Jardim do Calvário
Das 08h00 às 19h00 – Mercado solidário

Dia 16 de agosto
Auditório da biblioteca municipal
14h30 – Cinema de animação: “Big Hero 6 – Os novos he-
róis”

Dia 18 de agosto
Pavilhão de Feiras e Exposições
22h30 – Atuação de Zé Amaro na 38.ª Agrival

Dia 19 de agosto
Pavilhão de Feiras e Exposições
22h30 – Concerto de Pedro Abrunhosa e Comité Caviar na 
38.ª Agrival

Dia 23 de agosto
Auditório da biblioteca municipal
14h30 – Cinema de animação: “A idade do gelo: o big bang”

Dia 27 de agosto
Largo Conde Torres Novas
15h00 – Desfile de tratores com alfaias agrícolas 

Dia 31 de agosto
Largo da Ajuda
21h30 – Concerto da Banda Portuguesa Sinfónica Júnior
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BOLETIM MONUMENTOS

GOMES DE SOUSA

A
ssim como antes da criação da 
Faculdade de Medicina do Porto 
os alunos da Escola Médica fre-
quentavam o respectivo curso 
preparatório na Academia Poli-

técnica, também os alunos daquela faculda-
de frequentavam na Faculdade de Ciências o 
‘Curso F. Q. N. preparatório para as Faculdades 
de Medicina’.

No ano lectivo de 1914 para 1915 encon-
tramos matriculados na Faculdade de Ciên-
cias do Porto — Aureliano Vieira Campos, 
filho de Manuel Vieira Campos júnior, natural 
da Sobreira; — Carlos Pinto de Meireles, filho 
de Inácio Pinto de Sousa e Castro, natural de 
Sobrosa; — Augusto Ferreira Nobre, filho de 
Augusto Pereira Nobre, natural do Porto.

Um pouco mais tarde matriculou-se na 
mesma Faculdade de Ciências — Avelino de 
Sousa Soares, filho de António de Sousa, na-
tural de Galegos, concelho de Penafiel. Já por 
lá tinha passado o Aureliano Pessegueiro…

Aureliano Vieira Campos era filho de Ma-
nuel Vieira Campos júnior que casou na So-
breira a 20 de Abril de 1887 com Ana Montei-
ro Queirós de Campos. 

Ele, Manuel, era da Sobreira onde nasceu 
em Santa Comba a 30 de Abril de 1861, filho 
de Manuel Vieira Campos e de Maria Marques 
da Rocha Cruz. Ela, Ana, também era da So-
breira onde nasceu na Casa da Torre do Ou-

O DR. AURELIANO CAMPOS
teiro de Casconha a 1 de Setembro de 1872, 
filha de Bernardino José Pinto de Queirós e de 
Antónia Soares Monteiro. Ana faleceu a 18 de 
Abril de 1939. 

Manuel com 25 anos e Ana com 14 anos 
tiveram numerosos filhos nascidos nos luga-
res de Santa Comba, Outeiro e Devesa.

1 - Maria da Conceição Monteiro de Cam-
pos nasceu a 12 de Janeiro de 1889 e faleceu 
a 17 de Agosto de 1968. 2 - Amélia, 3 de Junho 
de 1891 - 11 de Setembro de 1893. 3 – Felí-
cia, 27 de Fevereiro de 1893 - 24 de Setembro 
de 1893. 4 – Amélia, 2.ª, 29 de Maio de 1895. 
5 – Bernardino Vieira Campos, 13 de Maio de 
1896 - 19 de Janeiro de 1973; casou em Ja-
neiro de 1919, com geração. 6 – Aureliano. 7 
– José Vieira Campos, 2 de Outubro de 1899 
- 1 de Julho de 1943, foi vereador da cm de 
Paredes, c.g. 8 – Miguel Vieira Campos, 15 de 
Outubro de 1901 - 21 de Novembro de 1986, 
casou em Fevereiro de 1926, c.g. 9 - Joaquim 
Vieira Campos. Gémeo com o anterior, geren-
te bancário, faleceu a 1 de Março de 1980- 10 
– António Vieira Campos, casou a 20 de Ou-
tubro de 1935, c.g. 11 – Artur Vieira Campos, 
casou em Fevereiro de 1934, c.g. 12 – Alberto 
Vieira Campos. 13 - Aloísio. 14 - Maria Irene 
Vieira Campos, foi freira.

O Aureliano Vieira Campos [n.º 6] matricu-
lou-se na Faculdade de Medicina da Univer-
sidade do Porto no ano lectivo de 1915 para 
1916 e fez exames de Anatomia descritiva + 
Histologia normal e Embriologia.

No segundo ano, em 1916 para 1917, es-
tudou Fisiologia + Anatomia topográfica + 
Química biológica.

No ano seguinte Inscreveu-se só em tra-
balhos práticos de Anatomia topográfica e 
Química biológica.

Em Julho de 1918 fez exame de Anatomia 

descritiva e topográfica e alcançou um B-15.
No ano lectivo de 1919 para 1920 matri-

culou-se em Epidemiologia, Clínica obstétri-
ca, Ginecologia, Medicina legal, Psiquiatria e 
psiquiatria forense, Toxicologia.

No ano seguinte matriculou-se em Me-
dicina operatória e pequena cirurgia, Clínica 
e policlínica médica, Clínica e policlínica ci-
rúrgica, Dermatologia e Sifiligrafia, Pediatria, 
Neurologia, Ortopedia, Urologia, História da 
medicina e deontologia médica.

de 1920. Ficou distinto, com 17 valores, em 
Clínica médica, terapêutica e especialidades 
médicas, em Julho de 1921. 

A 30 de Maio de 1924 defendeu a tese 
“Paralisia geral e sífilis: Estudo clínico de dois 
doentes” e foi aprovado com B-17 valores. A 
tese foi impressa no Porto, em 1924, na Tipo-
grafia Porto Médico, 114 pág. [88 de texto].

O dr. Aureliano Vieira Campos nasceu no 
Outeiro a 18 de Agosto de 1898, casou na 
conservatória de Penafiel a 19 de Abril de 
1922 com Maria da Conceição Coelho Ferrei-
ra e faleceu em Valpedre a 28 de Janeiro de 
1974.

Tiveram: uma filha que morreu em tenra 
idade e Adriano Coelho Ferreira Campos que 
nasceu em Valpedre a 21 de Janeiro de 1924; 
casou em Sardoura, Castelo de Paiva, em 1957 
e faleceu em Valpedre em 1977. Frequentou 
a Faculdade de Medicina, na Universidade do 
Porto, e fez o exame final a 22 de Outubro de 
1951, aprovado com 12 valores. 

O Aloísio Vieira Campos [n.º 13], irmão do 
dr. Aureliano, nasceu a 10 de Janeiro de 1908 
e teve por padrinho o dr. Aloísio José Moreira, 
da Figueira, em Penafiel. Casou a 13 de Junho 
de 1936 numa casa particular da freguesia de 
Paço de Sousa com Drusília Júlia Monteiro de 
Aguiar, filha de Jaime Monteiro de Aguiar e 
sua segunda mulher Dionísia Varela. 

Drusília nasceu no Chinde, em Moçam-
bique, em 1910 e faleceu em Paço de Sousa 
em 1990. Aloísio faleceu em Paranhos a 26 de 
Fevereiro de 1985. Tiveram dois filhos: Jaime 
e Américo.

O Manuel Vieira Campos júnior há-de 
ter um capítulo independente no livro ofi-
cial dos presidentes da câmara por ter pre-
sidido aos destinos de Paredes de 1914 a 
1917.

Terminou o curso geral de medicina – 
aprovado nos quatro exames de estado – no 
ano lectivo de 1920 para 1921, tendo ficado 
distinto, com 16 valores, no exame de Clíni-
cas obstétrica e ginecológica, em Outubro 

VII – PORTO
N.º 5 – Muralhas de D. Fernando

Ainda o mesmo trecho após a sua reintegração.

O mesmo trecho de muralha em época recente, antes da reintegração,
vendo-se ainda os restos dum mirante adaptado no cubelo;
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Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA
OS DEZASSETE BRASÕES

“Gaia, Vila Nova de Gaia, foi mandada 
povoar pelo rei D. Afonso III nos anos de 
1255, o que alterou os ânimos do bispo do 
Porto, D. Vicente. Esses direitos implicavam 
prejuízos ocorridos quando a carga e des-
carga dos navios se passasse a fazer em Gaia 
e não no Porto. Mas Gaia, ainda que despo-
voada de cristãos, fora famosa pelas suas 
cortes mouriscas, nem sempre em luta com 
os poderes da cristandade. Pode dizer-se 

Vila Nova de Gaia
que a cultura árabe influiu nos costumes dos 
portuenses, que ainda hoje são musicais e de 
feitio concentrado.

Além do mais, em Gaia viveu D. Pedro 
com a sua amada D. Inês de Castro, antes de 
terem paço em Coimbra. Como Inês de Vala-
dares era o nome de pia, é de imaginar que 
Valadares, cerca de Vila Nova de Gaia, fosse 
propriedade do príncipe e aí decorressem os 
amores tumultuosos do par mais célebre da 
nossa História”.

[Agustina Bessa-Luís]

NB – Com o 17.º brasão do distrito do Por-
to, termina a série de fotos de Marco e texto 
de Agustina Bessa-Luís, sendo que tal edição, 
ao tempo, foi encomendada pelo, então, vice-
-governador civil do Porto, Raul de Brito, que 
a morte levou cedo de mais.

Ao meu caro Armando (Marco) parabéns 
pela entrada nos 81 anos e que a coisa se pro-
longue com saúde e boa disposição. Quanto 
ao resto, deixa lá!

Com um abraço do Manuel!

Vila Nova de Gaia. Cabeça de S. Cristovão (Festa de S. Gonçalo)Vila Nova de Gaia. Serra do Pilar e Ponte D. Luís

Vila Nova de Gaia. Igreja do Mosteiro de Pedrdoso

PUB
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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 cidadãos, 
independentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade 
ou sexo.

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

PUB

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRAS PALAVRAS CRUZADAS
HORIZONTAIS
3. São (…), ilha do grupo oriental, onde 
fica Ponta Delgada, a capital; 5. Ilha do 
grupo ocidental, é a mais pequena ilha 
do arquipélago dos Açores;6. São (…), 
ilha do grupo central; 8. Ilha do grupo 
central, onde fica a cidade da Horta; 13. 
Ilha do grupo ocidental; 14. Nome de 
um fruto, um dos produtos famosos nos 
Açores; 15. Cetáceo que quase desa-
pareceu dos mares dos Açores devido 
à caça excessiva (agora é uma espécie 
protegida); 16. Os Açores são ricos em 
pastos onde há muitas vacas que pro-
duzem o leite que dá origem a este fa-
moso produto do arquipélago.

VERTICAIS
1. Ilha do grupo central, aqui fica a ci-
dade de Angra do Heroísmo; 2. É a 
segunda maior ilha do arquipélago, 
pertencente ao grupo central, e a mais 
montanhosa, nela se situa o ponto mais 
alto de Portugal (2,351 metros); 4. Nú-
mero de ilhas que formam o arquipélago 
dos Açores; 7. Santa (…), ilha do grupo 
ocidental, a primeira a ser descoberta 
pelos navegadores portugueses; 9. Ter-
renos planos originados pelos desaba-
mentos das arribas provocadas pelas 
torrentes das ribeiras (nas ilhas chove 
muito); 11. Fazem parte da bela paisa-
gem açoriana (a das Sete Cidades, na 
ilha de São Miguel, é a mais conhecida); 
12. Oceano onde fica situado o arquipé-
lago dos Açores.

Aprender
Autores
Bibliotecário
Cidadania
Competências
Conhecimento
Contracapa
Digital

Escolar
Formar
Ilustrador
Imaginar
Informação
Inovar
Internet
Leitor

Leitura
Literacia
Livros
Lombada
Outubro
Recursos 
Saber
Sonhar

SUDOKU

o seu
QUINZENÁRIO

de eleição
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Rebordosa

António Moreira Alves
Faleceu

António Moreira Alves faleceu no passado dia 
7 de agosto, com 65 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa e residente na Rua Sobre o 
Vale, n.º 26, 4.º Esq., Rebordosa, Paredes. Era ca-
sado com Maria de Fátima Ferreira da Rocha Alves que deixa na maior 
dor juntamente com seu filho e demais família.

Rebordosa

António Ferreira (Castelo)
Faleceu

António Ferreira (Castelo) faleceu no passado 
dia 4 de agosto, com 89 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Lordelo e residente na Rua da Escola 
Secundária, n.º 192, freguesia de Rebordosa, conce-
lho de Paredes. Era viúvo de Justa Ferreira da Costa e deixa na maior 
dor seus filhos, noras, genro, netos e demais família.

Lordelo

Maria Olívia Pereira Neto
Faleceu

Maria Olívia Pereira Neto faleceu no passado 
dia 5 de agosto com 88 anos de idade. Era natural 
de Ferreira, Paços de Ferreira e residente na Rua 
do Pombal, n.º 48, Lordelo, Paredes. Era viúva de 
Joaquim da Costa Pinto.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Maria Adelaide
Carneiro Leão

Faleceu
Maria Adelaide Carneiro Leão faleceu no passa-

do dia 31 de julho com 91 anos de idade. Era natural 
Lordelo e residente na Rua do Padrão, n.º 228, Lordelo, Paredes. Era 
viúva de Carlindo Moreira dos Santos.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Besteiros

José António
Ribeiro Gonçalves da Silva

Faleceu
José António Ribeiro Gonçalves da Silva faleceu 

no passado dia 27 de julho com 60 anos de idade. 
Era natural de Mouriz, Paredes e residente na Rua José Bernardo Dias 
de Castro, n.º 76, Besteiros, Paredes. Era divorciado de Maria de Lur-
des Santos Carvalho.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Paços de Ferreira

Avelino Andrade Dias
Faleceu

Avelino Andrade Dias faleceu no passado dia 30 
de julho com 72 anos de idade. Era natural de Seroa, 
Paços de Ferreira e residente na Rua do Corgo, n.º 
340, Azurara, Vila do Conde. Foi sepultado em Lor-
delo, Paredes. Era casado com Maria Ferreira Dias de Andrade.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Paredes

João Neto
Faleceu

João Neto faleceu no passado dia 4 de agos-
to com 77 anos de idade. Era natural de Nevogilde, 
Lousada e residente em Paredes. Era casado com 
Maria da Conceição da Silva 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 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.

Rebordosa

Maria Rosa de Sousa
Faleceu

Maria Rosa de Sousa faleceu no passado dia 26 
de julho com 94 anos de idade. Era natural de Abra-
gão, Penafiel e residente na freguesia de Rebordosa, 
Paredes. Era viúva de José António Pinto Moreira.

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.

Beire

Bernardino Ferreira Nunes
Faleceu

Bernardino Ferreira Nunes faleceu no passado 
dia 29 de julho com 84 anos de idade. Era natural de 
Figueiras, Lousada e residente na freguesia de Beire, 
Paredes. Era casado com Maria de Lurdes Braga Leal.

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.

Marecos-Penafiel

Guilhermina da Silva Gomes
Faleceu

Guilhermina da Silva Gomes faleceu no passa-
do dia 27 de julho com 56 anos de idade. Era natural 
e residente em Marecos, Penafiel. Era casada com 
Serafim Teixeira de Carvalho.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Bitarães

António Augusto
de Souza Moreira

Faleceu
António Augusto de Souza Moreira faleceu no 

passado dia 6 de agosto com 86 anos de idade. Era 
natural e residente em Bitarães, Paredes. Era viúvo de Maria Emília 
Ribeiro do Couto.

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.

Louredo

Margarida Anastácia
Barbosa Ruão Pinto

Faleceu
Margarida Anastácia Barbosa Ruão Pinto fa-

leceu no passado dia 4 de agosto com 69 anos de 
idade. Era natural de Louredo, Paredes e residente em Penafiel. Era 
casada com António Alberto Machado Barbosa.

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.
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CARTÓRIO NOTARIAL
Notário – Luís Laboreiro

Sede: Avenida da República, n.º 679, 5.º, sala 5.1 Matosinhos

CERTIFICADO
NOTARIADO PORTUGUÊS

Eu, LUÍS LABOREIRO, Notário e Oficial Público, certifico que, 
por Escritura de Justificação, outorgada neste cartório, no dia oito de 
Agosto de dois mil e dezassete, exarada a fls. 139 do respetivo Livro n.º 
305-A, deste Cartório, Maria Ferreira Pinto Pereira, natural da fregue-
sia de Paço de Sousa, concelho de Penafiel, residente na Rua Joaquim 
Fernandes dos Santos, n.º 93, 2.º dto., Ermesinde, Valongo; por si e na 
qualidade de procuradora de ALBERTO BARBOSA PEREIRA, (NIF 
139 812 148), com quem é casada no regime de comunhão de bens 
adquiridos, natural da freguesia de Parada de Todeia, concelho de Pa-
redes, consigo residente; declarou que, com exclusão de outrem, o 
seu representado é o único dono e legítimo possuidor do seguinte bem 
imóvel:

Prédio urbano composto por uma morada de casas térreas com 
quintal, com a área total de cento e onze metros quadrados, correspon-
dendo sessenta metros quadrados a área coberta e cinquenta e um 
metros quadrados a área descoberta, atualmente sito na Travessa do 
Carvalhal, n.º 30, lugar de Frians ou Carvalhal, freguesia de Parada 
de Todeia, concelho de Paredes, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Paredes sob o número mil duzentos e setenta e inscrito na 
matriz sob o artigo 392.

Que, o referido prédio, encontra-se Registado na Conservatória 
do registo Predial de Paredes, a favor de: Maria Nogueira, no estado 
de solteira, pela apresentação seis, de onze de Janeiro de mil nove-
centos e onze.

Que, em dia, mês e ano que não pode precisar, mas seguramente 
antes de Maio do ano de mil novecentos e setenta e oito, ou seja, há 
mais de vinte anos, o seu representado, ainda no estado de solteiro, 
adquiriu o prédio atrás identificado por doação meramente verbal, feita 
pelos seus avós, Maria Nogueira, a titular inscrita e marido Francisco 
Barbosa, casados em comunhão geral, não tendo, contudo, reduzido 
aquele contrato a escritura pública.

Que, desde esse ano, o seu representado entrou na posse do re-
ferido bem e de imediato o ocupou e passou a usufruí-lo.

Que, sempre esteve e se têm mantido na posse e fruição do indi-
cado prédio, há mais de vinte anos, usufruindo de todas as utilidades 
por ele proporcionadas, nomeadamente, pintando-o e conservando-o 
na sua generalidade, ocupando-o na sua totalidade, arrendando-o, 
pagando sempre os respetivos impostos, administrando-o com ânimo 
de quem exercita direito próprio, pacificamente porque sem violência, 
pública e continuamente, com conhecimento de toda a gente e sem 
qualquer interrupção ou oposição de quem quer que seja.

Que, dadas as enumeradas características de tal posse, o seu re-
presentado adquiriu o prédio atrás identificado por USUCAPIÃO, que 
invoca, justificando o seu direito de propriedade, para efeitos de esta-
belecimento de novo trato sucessivo, sobre o citado imóvel.

Dou FÉ PÚBLICA ao presente documento, que foi elaborado para 
publicação nos termos do artigo 100.º do Código do Notariado. 

Matosinhos, aos nove de Agosto de dois mil e dezassete.

O Notário e oficial público

Luís Fernando Laboreiro Henriques
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Saiba como receber
o jornal  O PAREDENSE 

em sua casa visitando-nos:



C
laro é que quando alguém quer arrancar com “um novo tempo” e “uma 
nova energia”, a sensação que nos fica é que só poderá ser um candidato 
que se apresente de novo, não que seja factor e mentor de um tempo e 
de uma energia velhos e gastos.

O caso faz lembrar a história de dois pedintes à porta da igreja, um 
de cada lado, sendo um muito loquaz e o outro contido. O calado, quando o outro 
se calava, levantava os olhos e dizia duas palavras: “eu também”!

No caso vertente e na circunstância de outro candidato ter apresentado a pú-
blico a ideia de baixar o IMI e apoiar os livros escolares, logo aparecem do candi-
dato “oficial” a prometer o mesmo apoio. Só que em cerca de 24 anos, com “a faca 
e o queijo na mão”, não o fizeram!

Novo tempo e nova energia não se processam por transplante.

 ASSIM NÃO!...

ELEIÇÕES À PORTA
Procura-se cidadania

Ele há cartazes e cartazes!

N
ão é que de Cete tenha acabado a saga dos restos mortais do seu “ve-
lho” mosteiro, em dois sentidos, que há-de continuar, mas tão só que 
em tempo de férias é aconselhável relembrar factos mais leves, de mais 
fácil digestão, como seja: a promessa de cidade inteligente, colocando 
o assunto a par da resolução definitiva das necessidades da comunida-

de cigana de Paredes, que há mais de 25 anos espera ver atendidos os seus direitos 
de cidadania, e que, até ao momento, nicles.

Caso é este, como outros, em que menos por menos não dá mais!

ASSIM NÃO!...

PUB


