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Há salários
em atraso na
AEParedes
Cinco funcionários da Associação Empresarial de Paredes estão 
com quatro meses de salários em atraso. O presidente, Gualter Mor-
gado, assume que a AEParedes tem atravessado sérias difi culdades 
fi nanceiras, que se agravaram nos últimos anos. A associação tem 
“uma forte dependência de projetos de investimento” e os atra-
sos verifi cados no arranque do Portugal 2020 originaram uma “falha 
de fi nanciamento complicada”. 
No dia 29 de outubro foi já aprovado em Assembleia Geral um Plano 
de Recuperação com um conjunto de medidas que pretendem aju-
dar a viabilizar a continuidade da associação.

Tribunal de Penafi el condenou a paróquia da fre-
guesia de Salvador de Castelões de Cepeda a pa-
gar uma indemnização de 155 mil euros aos pais da 
criança de 10 anos que em 2010 morreu esmagada 
por uma árvore no átrio da igreja.

Paróquia condenada 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça dá razão à câ-
mara municipal de Paredes no processo de venda dos 
terrenos onde foi construído o estádio das Laranjeiras. 

Venda das Laranjeiras
considerada legal

Escritor com
paralisia cerebral vai
publicar o 3.º livro 

RANCHO REGIONAL DE PAREDES
dá vida à tradição do folclore

Clube quer celebrar os 50 anos com regresso ao campeonato nacional. Equipa orientada por Calica tem 
apenas uma derrota em 10 jornadas e quer manter bons resultados.

Rebordosa aposta tudo na subida aos nacionais

Orçamento para 2016 aprovado
Partido Socialista votou contra, alegando a inclusão de verbas 
fi tícias e a ilusão da redução do IMI para famílias e empresas. 
O documento foi aprovado com os votos do PSD.
Celso Ferreira destacou o reforço dos investimentos nas fre-
guesias e dos apoios sociais.

Nuno Silva de Parada de Todeia come-
çou a escrever aos 15 anos e sonha com 
uma carreira de escritor. Publicou o pri-
meiro livro em 2010.
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NO PASSADO DIA 29 DE 
OUTUBRO completa-
ram-se 10 anos sobre a 
1.ª tomada de posse de 

Celso Ferreira como presidente 
da câmara municipal de Paredes. 
Motivo suficiente para o jornal O 
Paredense ouvir o que o autarca 
tem a dizer do trabalho feito na 
última década e a perspetiva dos 
restantes partidos com assento na 
Assembleia Municipal. 

Para o autarca, o concelho de 
Paredes registou nos últimos 10 
anos uma evolução enorme em 
várias áreas, nomeadamente na 
educação, modernização admi-
nistrativa, ambiente, economia 
e até no associativismo. Celso 
Ferreira mostra-se orgulhoso do 
trabalho desenvolvido e garante 
que o próximo a sentar-se na ca-
deira de presidente terá de traba-
lhar ainda mais para superar uma 
“fasquia muito elevada”. 

 “Tive 10 anos de grandes 
realizações e projetos de inves-
timento”. Celso Ferreira diz que 
“o balanço é claramente mui-
to positivo” e que o seu projeto 
autárquico “fez-se sentir muito 
junto das pessoas”.  

“Se tivermos em conta o que 
era Paredes antes de 2005 no 
domínio da educação e o que é 
hoje no domínio do ambiente, 
do património histórico e cul-
tural, da requalificação e rege-
neração urbana, da economia, 
do Art on Chairs, da Proteção 
Civil, do turismo, da moderniza-
ção administrativa ou até mes-
mo do associativismo nós não 
podemos dizer que não houve 
uma evolução enorme”. 

Celso Ferreira não tem dú-
vidas de que “houve de facto 
uma evolução enorme” e que o 
concelho de Paredes é hoje um 
concelho diferente. O autarca 
mostra-se orgulhoso do percur-
so desenvolvido pela sua equipa 
em conjunto com os presidentes 
de junta, nos últimos 10 anos, “7 
desses 10 em crise e os últimos 
4 anos com a quase bancarrota 
de Portugal”. “Percebe-se que 
o nosso resultado é extraordi-
nário e acho que temos de ter 
orgulho no percurso desenvol-
vido”, assume. 

Sobre os projetos mais mar-
cantes o autarca diz que foram 
muitos e que não é fácil destacar 
apenas alguns. No domínio da 
educação Celso Ferreira aponta 
a Carta Educativa, o projeto EPIS, 
a licenciatura de engenharia de 
madeiras e a escola EB 2/3 de Bal-
tar. No ambiente cita a rede de 
saneamento em alta, a demolição 

SEMPRE DEFENDEMOS 
que democracia sem 
justiça social, sem reco-
nhecimento dela, é o 

motivo que nos coloca nuvens 
no horizonte e nos rouba o oti-
mismo moderado em relação ao 
futuro. É que a dignidade da pes-
soa humana tem de estar acima 
das divergências partidárias, das 
lutas ideológicas e dos combates 
políticos. 

A dignidade é respeitabili-
dade, elevação de sentimentos, 
seriedade e ética. Ela é aquilo 
que vai faltando nesta sociedade 
cada vez mais estranha e relati-
vista. 

É fácil de perceber que polí-
tica sem dimensão social é uma 
mentira e só faz sentido estar na 
política para servir o bem-co-
mum, para promover a solidarie-
dade e para combater a pobreza, 
o desemprego e até a exclusão.

Portugal tem andado divor-
ciado da sua história, não tem 
uma doutrina do pensamento, 
não tem uma fi losofi a política e 
muito menos uma teoria econó-
mica capaz. 

Torna-se urgente regressar 
à verdadeira política dos princí-
pios, às grandes causas da gene-
rosidade, ao lado humanista da 
vida pública. É que o culto dos 
interesses esmagou a cultura 
das ideias e a pedagogia do de-
senvolvimento. 

Tenhamos esperança que 
algo irá mudar, já que a socieda-
de civil está hoje mais conscien-
te dos seus direitos e das suas 
prerrogativas. 

E acorremos ao exemplo de 
Teófi lo Braga, que foi presidente 
da República e quando o era ia 
de casa para o palácio de Belém 
de elétrico, não só porque de-
testava a pompa e assim sendo, 
também dava um exemplo de 
modéstia e contenção de des-
pesas. 

Imaginemos agora que ele 
no momento de apresentar as 
despesas ao Estado, debitava 
por cada viagem o equivalente 
ao aluguer de um automóvel de 
luxo com “chauff eur”. 

Aos políticos se pede que 
haja mudança de práticas utiliza-
das e pouco dignifi cantes e que 
os partidos se ajustem aos desa-
fi os do futuro, aos novos tempos, 
aos anseios e às expectativas das 
gerações vindouras.

Ética e
dignidade

Os 10 anos de mandato
 Autarca traça balanço positivo e salienta o avanço que o concelho registou desde 2005.
 Do lado do PS o balanço é negativo, com os socialistas a apontarem 10 anos de ilusões e projetos virtuais.
 O CDS-PP e a CDU apontam aspetos positivos e negativos à governação de Celso Ferreira.

das etar´s de Paredes, Besteiros, 
Bitarães e Baltar, o parque do rio 
Ferreira, o jardim de Soverosa e a 
ligação dos reservatórios R6 a R9 
(Lordelo e Rebordosa). No des-
porto e entre uma série de outras 
iniciativas o autarca destaca a ci-
dade desportiva, o campo de golf, 
a construção de 21 pavilhões gim-
nodesportivos, dos complexos 
desportivos de Gandra, Recarei e 
Vandoma e de seis relvados sinté-
ticos. 

Na valorização do património 
histórico e cultural Celso Ferreira 
salienta projetos emblemáticos 
como a requalificação da Senhora 
do Salto e da Torre dos Alcofora-

dos, a aquisição do Mosteiro de 
Vilela, a Biblioteca Municipal, Pos-
to de Turismo, projeto PT Paredes 
com Teatro e o circuito de arte 
pública. 

No domínio da requalificação 
e regeneração urbana cita as in-
tervenções na avenida da Repú-
blica, no parque José Guilherme e 
no Largo da Feira, em Paredes, e 
várias outras obras nas freguesias 
de Vilela, Rebordosa, Sobreira, 
Astromil, Lordelo, Beire, Louredo, 
Vandoma, Cristelo, Bitarães, Gon-
dalães e Besteiros. 

Com uma lista de vários ou-
tros projetos em áreas como pro-
teção civil, economia, turismo 

e modernização administrativa, 
Celso Ferreira não tem dúvidas de 
que o concelho de Paredes “esta-
rá certamente agradecido” pelo 
trabalho desenvolvido nos últi-
mos 10 anos, e a prova disso são 
as três maiorias conquistadas nas 
eleições.  Apesar de estar a 2 anos 
de terminar o seu mandato, Celso 
Ferreira diz que a sua equipa “está 
mais motivada do que nunca” e 
que os paredenses podem contar 
com muitas realizações. E deixa 
um aviso: “Fiz questão de acres-
centar valor a Paredes nestes 3 
mandatos e quem vier a seguir 
a mim tem que fazer melhor do 
que eu”.

Celso Ferreira: 

“Houve uma evolução enorme”
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ALEXANDRE ALMEIDA traça 
um balanço negativo dos 10 
anos de gestão de Celso Fer-

reira e mostra-se “chocado” com a 
postura do presidente ao salientar 
que quem lhe suceder na câmara 
municipal vai encontrar uma “fas-
quia muito elevada”. “Ele deve es-
tar a referir-se à dívida, essa sim 
é a mais alta de sempre. Quem 
vier a seguir vai encontrar uma 
câmara descontrolada, por má 
gestão dele. Para mal de todos os 
paredenses, em 308 municípios, 
Paredes é o 19.º mais endivida-
do”, acusa.

O PS diz que “não há dinheiro 
que chegue a esta governação” 
que depois de em 2012 ter pedido 
um empréstimo financeiro de 19,6 
milhões de euros voltou a pedir ou-
tro no valor de 15 milhões de euros, 
que serão pagos pelo próximo pre-
sidente da câmara. 

ÁLVARO PINTO DA BAN-
CADA DA CDU não tem 
dúvidas que “houve inves-

timento e uma evolução muito 
visível em várias freguesias”, mas 
considera que os 10 anos de man-
dato de Celso Ferreira também fica-
ram marcados por alguns “projetos 
falhados”, desde logo a Carta Edu-
cativa. “Foi uma grande bandeira 
da câmara municipal e da própria 
oposição do PS que aprovou o 
documento, mas para a CDU esta 
Carta Educativa recolheu inves-
timentos completamente exa-
gerados que vieram condicionar 
outros projetos que poderiam ser 
desenvolvidos”. 

O DEPUTADO DO CDS RUI 
SILVA assume que os 10 
anos de gestão autárquica 

de Celso Ferreira foram positivos, 
mas aponta desde logo alguns “as-
petos negativos” ao nível da dí-
vida e do saneamento. Em termos 
económicos Rui Silva entende que 
a gestão de Celso Ferreira “foi um 
desastre”. “Temos a 19.ª dívida 
maior do país. Gastou-se o que se 
contava vir a receber e que depois 
não se concretizou. Gastou-se o 
que não se tinha e agora quem 
vier a seguir irá ter algumas difi-
culdades para conseguir resolver 
os planos de dívida que a câmara 
assumiu”. 

Rui Silva fala de “investimentos 
mal calculados” porque “não hou-

O QUE PENSA A OPOSIÇÃO DOS 10 ANOS DE MANDATO DE CELSO FERREIRA

ve dinheiro para os pagar”. No que 
toca ao saneamento, o deputado 
centrista diz que “ainda há muito 
para fazer”, já que na cidade de Pa-
redes continuam a existir zonas sem 
saneamento básico. “Deveria ser 
das primeiras obras deste execu-
tivo, mas ainda está por concluir. 
É um sinal quase que de terceiro 
mundo mesmo à porta da cidade 
de Paredes”. 

Ainda assim o deputado do CDS 
reconhece o salto qualitativo que o 
concelho deu no domínio da edu-
cação e do desporto, mas mesmos 
nestas áreas diz que houve coisas 
que também não correram bem. 
Se na educação houve “uma cla-
ra melhoria dos equipamentos”, 
a agregação em centros escolares 

provocou o “desenraizamento dos 
alunos das suas terras”, alunos es-
ses que agora, passados estes anos, 
viram ser-lhes retirados os meios de 
transportes gratuitos. 

O mesmo salto qualitativo acon-
teceu no desporto, com a constru-
ção de pavilhões gimnodesportivos 
e dos campos e relvados sintéticos, 
mas Rui Silva diz que a “pedra no 
sapato deste executivo é a cidade 
desportiva”. “Passados oito anos 
de se ter deslocalizado o União 
de Paredes do centro da cidade 
para a periferia e após a câmara 
ter encaixado 8,5 milhões de eu-
ros com a venda das Laranjeiras 
ainda está muito longe de estar 
concluída”. 

Rui Silva sublinha que ainda 

assim houve um salto qualitativo 
nos últimos 10 anos, mas entende 
que “poderia ter sido feito muito 
mais”. “É claro que com as verbas 
que foram transferidas do OE o 
que se conseguiu fazer foi posi-
tivo, mas há coisas que poderiam 
ter sido melhores, se não tivésse-
mos gasto dinheiro em projetos 
megalómanos e fantasmas que 
nunca chegaram a sair da gaveta”.

  Em termos económicos Rui 
Silva diz que a câmara está no “des-
calabro total, com uma dívida 
enorme, que vai implicar cons-
trangimentos no futuro ao nível 
de investimentos. Quem vier a 
seguir terá de pagar o que foi 
deixado por Celso Ferreira, isso é 
certo”, assume.

“Poderia ter sido feito muito mais”
Rui Silva

Álvaro Pinto
O deputado da CDU considera 

ainda que a ciclovia foi outro projeto 
falhado e aponta alguns aspetos ne-
gativos aos projetos de requalificação 
do Largo da Feira e da Avenida da Re-
pública. “Foram bem arquitetadas, 
mas mal potenciadas por erros de 
disciplina de trânsito e por não ter 
sido possível criar um espaço na ci-
dade para o aparcamento automó-
vel como estava previsto”. 

No desporto Álvaro Pinto ad-
mite que existiram investimentos 
positivos por todo o concelho, mas 
considera que em Paredes, a cidade 
desportiva “devia estar melhor es-
tivada”. À semelhança dos restan-
tes partidos da oposição, também a 

CDU olha para a questão do sanea-
mento com preocupação. “Termos 
freguesias que ao fim de 10 anos 
continuam a não ter saneamento 
básico é um falhanço claro”, as-
sume o deputado da Assembleia 
Municipal, atribuindo responsabili-
dades nesta matéria à câmara, mas 
também ao governo.

O ex-presidente da JF de Parada 
de Todeia realça contudo que nos 
10 anos de gestão autárquica Celso 
Ferreira manteve “uma ótima rela-
ção” com os presidentes de junta e 
procurou, dentro do possível, satis-
fazer as necessidades das freguesias. 
Quando Celso Ferreira tomou posse 
Álvaro Pinto estava a cumprir o 2.º 

mandato na junta de freguesia de 
Parada de Todeia e garante que 90% 
dos compromissos que a câmara 
municipal assumiu à data com a fre-
guesia foram sendo honrados. 

Álvaro Pinto diz que houve as-
petos negativos, mas também posi-
tivos nos 10 anos de governação de 
Celso Ferreira e reconhece mérito 
ao presidente da câmara na defesa 
do concelho junto do poder central. 
O deputado da CDU está convic-
to de que Celso Ferreira vai levar o 
mandato até ao fim e tentar, nestes 
últimos dois anos, “arrumar a casa, 
saldar dívidas com empresas e 
trabalhadores”, posição que a CDU 
considera de extrema importância.

“Houve investimento, mas alguns projetos falhados”

Alexandre Almeida

“Foram 10 anos de ilusões e projetos virtuais”
Para Alexandre Almeida estes 

10 anos de governação ficarão ain-
da marcados pela “falta de rigor e 
acompanhamento das obras”. O 
PS duvida que os cadernos de en-
cargos de algumas obras tenham 
sido “rigorosamente cumpridos”, 
citando o caso dos centros escola-
res, que embora ainda não estejam 
concluídos já evidenciam proble-
mas de deterioração. “É algo que 
deveria ser averiguado”, defende 
o socialista. 

“Foram 10 anos de ilusões e 
projetos virtuais, apresentados 
com pompa e circunstância e que 
não chegaram a sair do papel. 
Serviram para enganar os pare-
denses. Já não falo do mastro ou 
da pista de fórmula 1, mas veja-se 
a história mal contada da cidade 
inteligente, que durante anos 
iludiu as pessoas com falsas pro-
messas da criação de 150 mil pos-

tos de trabalho. Nem um cêntimo 
de investimento e um posto de 
trabalho foi criado em Paredes. E 
ainda há pessoas no sul do conce-
lho com terrenos bloqueados por 
causa deste projeto”.

No desporto o vereador socia-
lista recorda a “ilusão” criada com 
a cidade desportiva de Paredes, que 
ia ser a segunda maior a seguir ao 
Jamor e a maior do norte do país, 
mas que hoje continua a ter bal-
neários em contentores. “Com isto 
a câmara vendeu o campo das 
Laranjeiras e o polidesportivo de 
Paredes que dava vida ao centro 
e nada fez”. Alexandre Almeida diz 
que Celso Ferreira “não hesitou em 
fazer falsas promessas para che-
gar ao poder”.

O PS diz não compreender a de-
cisão de autorizar construções no 
parque da cidade de Paredes e diz 
que o espaço verde está a diminuir. 

A questão do saneamento é para os 
socialistas a “vergonha” do conce-
lho e dos 10 anos de mandato de 
Celso Ferreira, porque a rede ainda 
não chega a mais de 40% do territó-
rio do concelho. 

O vereador socialista consi-
dera “inaceitável” que se tenha 
aumentado o IMI para a taxa má-
xima de 0,5% e que tenha sido 
cortado o apoio nos transportes 
escolares numa altura de crise. 
No domínio do investimento o PS 
critica ainda o facto de o “pouco 
que a câmara anda a fazer estar 
por pagar” e que o efeito prático 
do projeto ‘Art on Chairs’ “ainda 
não tenha chegado às empre-
sas”. Alexandre Almeida reconhe-
ce que foi bom o projeto ter obti-
do um prémio, mas defende que 
a promoção não devia ir para a 
câmara municipal, mas para todas 
as empresas do concelho.
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O PS PAREDES VOTOU CONTRA 
O ORÇAMENTO DA CÂMARA 
PARA 2016, na reunião que se rea-
lizou na passada quarta-feira, dia 

28 de outubro, e garantem que o documento 
“não defende os interesses das pessoas e 
das empresas de Paredes”. 

Uma das razões para este chumbo, dizem 
os socialistas, prende-se com a não redução da 
taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, como 
tinha sido prometido pelo executivo municipal. 

Alexandre Almeida acusa o presidente 
da câmara de “mentir uma vez mais aos 
paredenses” e esclarece que “se a vontade 
do executivo fosse reduzir o IMI, voltava a 
passar a taxa máxima de 0,5% para a taxa 
que tínhamos antes das eleições autárqui-
cas de 2013, de 0,4%”. Em vez disso, salienta 
o vereador socialista, “a câmara mantém a 
taxa no máximo e introduz descontos para 
as famílias com dois ou mais filhos”. 

O Orçamento para 2016 contempla uma 
redução do IMI para famílias com dois ou 
mais filhos e para os proprietários que façam 
obras nas suas habitações ou empresas. A câ-
mara diz que esta medida representa “uma 
redução real do IMI de cerca de 20%, equi-
valente ao regresso à taxa de 0,4%”. Celso 
Ferreira defende que a medida representa um 
“incentivo à natalidade” e a “injeção de di-
nheiro na economia real, através da rege-
neração do tecido urbano e da criação de 
emprego na construção civil”.  

Mas o PS Paredes defendeu que “não 
é assim que se reduz o IMI de verdade”, 
lamentando que a medida só atinja “uma 
pequena parte” dos agregados familiares 
paredenses e “deixe de fora muitos jovens 
casais que atravessam graves dificuldades 
económicas, por via do desemprego, e não 
têm filhos ou só têm um filho”. “Se cum-
prissem com o prometido, voltavam a bai-
xar o IMI para todos para a taxa de 0,4%”, 
reiterou o vereador.

“ESTE ORÇAMENTO
NÃO É AMIGO DAS
EMPRESAS DE PAREDES”

É outra crítica feita pelo PS Paredes ao 
Orçamento para 2016. O valor arrecadado 
com o IMI não baixou após o processo de 
reavaliação dos imóveis ao contrário do 
que o executivo tinha afirmado. “Os nú-
meros estão no Orçamento para 2016 e 
desmentem. A previsão do IMI constan-
te para 2015 era de 7.366.877 euros. No 
Orçamento para 2016 a previsão é de 
9.694.779 euros, mais 31,5%, esforço 
que vai ser exigido aos paredenses”.

Os socialistas argumentam ainda que 
o Orçamento para 2016 “não é amigo das 
empresas de Paredes” por não contem-
plar uma redução efetiva do IMI. “Nos con-
celhos vizinhos uma empresa com um 
armazém de 500 mil euros paga 1.500 
euros por ano de IMI. Em Paredes, a mes-
ma empresa irá continuar a pagar 2.500 
euros de IMI no próximo ano”, criticam. 

No mesmo comunicado o PS Paredes 
critica ainda a manutenção do corte no 
apoio aos transportes escolares e a pre-
visão de “receitas fictícias”. Alexandre 
Almeida refere-se à verba de 8.237.059 
euros da venda de participações sociais 
prevista no Orçamento para 2016. “A câ-
mara sabe que a única participação so-
cial que poderia vender era a da AMI 
Paredes. Essa está em dissolução, logo 
não pode haver venda de ações dessa 
empresa”, esclarece. 

O documento aprovado na reunião de 
câmara do dia 28 “volta a esquecer as 
juntas de freguesia”, diz o PS Paredes, 
por manter para o próximo ano o valor 
das verbas transferidas em 2015. Os so-
cialistas acusaram ainda o executivo de 
Celso Ferreira de violar a lei por não ouvir 
a oposição na elaboração do Orçamento 
Municipal.

Vereadores do PS votaram contra
ORÇAMENTO PARA 2016

 PS Paredes critica a inclusão de “verbas fictícias” no documento e a ilusão da redução do IMI para famílias e empresas.
 Autarquia destaca reforço dos investimentos nas freguesias e dos apoios sociais.
 Orçamento para 2016 foi aprovado com os votos do PSD.

CÂMARA SALIENTA
“REFORÇO DO
INVESTIMENTO
MUNICIPAL”

A câmara de Paredes defende-
-se das críticas da oposição, salien-
tando o “reforço do investimento 
municipal em todas as fregue-
sias” no próximo ano, em “cerca 
de 4,5 milhões de euros”. Entre as 
obras previstas destacam-se a re-
instalação da comunidade cigana, 
a criação dos acessos e balneários 
na cidade desportiva de Paredes, a 
abertura do acesso da zona indus-
trial da Serrinha à A41, a ligação de 
Vilela a Lordelo e os complexos des-
portivos de Baltar e Sobreira. 

No documento consta ainda a 
construção do parque de campismo 
de Aguiar de Sousa, a conclusão do 
parque do Rio Ferreira e as requalifi-
cações da praça da igreja de Gandra e 
da rua central do Outeiro, em Mouriz.

Para Celso Ferreira este “é um orça-
mento de preocupação social” susten-
tado na redução do IMI e no reforço dos 
apoios sociais. Para além do aumento do 
seguro de vida (de 100 para 175 mil euros) 
“a autarquia vai fornecer o transporte e 
refeições escolares aos filhos de todos 
os 1200 voluntários das corporações de 
bombeiros do concelho e das duas dele-
gações da Cruz Vermelha que frequen-
tam o ensino básico e pré-escolar”. Está 
ainda prevista a atribuição de 10 bolsas de 
estudo aos filhos destes voluntários que 
frequentam o ensino universitário.

A autarquia defende que o Orçamento 
para 2016 “põe fim a 4 anos de grandes 
dificuldades financeiras criadas pelo 
resgate financeiro, que veio impor um 
aumento de impostos muito significa-
tivo”. 

Celso Ferreira ainda criticou os socia-
listas por “apostar no discurso fácil do 
descontentamento nacional”. “A câmara 
está financeiramente estável, em condi-
ções de ajudar quem precisa e de refor-
çar o investimento em todas as fregue-
sias do concelho”, reiterou o autarca. 

ARQUIVO

POLÍTICA
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CINCO FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIA-
ÇÃO EMPRESARIAL DE PAREDES ES-
TÃO COM QUATRO MESES DE SALÁ-
RIOS EM ATRASO, relativos ao ano de 

2015. A situação foi denunciada ao nosso jornal 
por uma fonte anónima e confirmada entretan-
to pelo presidente do organismo. 

Gualter Morgado explicou que a Associa-
ção Empresarial de Paredes tem vivido nos úl-
timos anos dificuldades económicas que resul-
taram de atrasos no arranque dos novos proje-
tos do Quadro Comunitário Portugal 2020. 

“A AEParedes tem uma forte dependên-
cia de projetos de investimento e como nos 
últimos dois anos não arrancaram, como 
previsto, as medidas relativas ao Portugal 
2020, isso deu origem a uma falha das fon-
tes de financiamento muito complicada, 
que nos dificultou a vida”, garantiu.  

O presidente da direção explica que nos 
últimos dois anos a AEParedes não recebeu 
como previsto verbas dos projetos comu-
nitários ao nível da formação profissional, a 
principal receita da AEParedes, situação que 
gerou um défice nas contas e criou problemas 
ao nível da manutenção da estrutura. 

“De tudo o que existe no Portugal 2020 
ao nível da formação a única coisa que está 
a funcionar neste momento e as únicas en-
tidades que estão a receber receitas por 
essa via são entidades ligadas ao Ministé-
rio da Educação ou ao Instituto de Empre-
go e Formação Profissional”. 

A estes problemas somam-se outros re-
sultantes de “erros do passado” que a atual 
direção tem tentado resolver há vários anos. 
Gualter Morgado salienta que as dificuldades 
financeiras são do conhecimento de todos os 
associados e garante que “não há nada es-
condido nas contas”. 

O presidente da AEParedes não se com-
promete ainda com uma data certa para o pa-
gamento dos salários em atraso, mas garante 
que a “direção está empenhadíssima em 
resolver a situação o mais rápido possível”. 
Na última assembleia geral, realizada a 29 de 
outubro, já foram aprovadas medidas com o 
objetivo de “ajudar a regularizar a situação 
com estes trabalhadores”. 

PASSIVO TOTAL ASCENDE
AOS 600 MIL EUROS

Para Gualter Morgado na origem destes pro-
blemas financeiros está “um desinvestimento 
muito grande por parte do poder político” 
nas associações empresariais. “Até há uns 5 
anos atrás incentivaram-nos a criar estrutura 
interna para assegurar determinados servi-
ços. De um momento para o outro retiraram 
os apoios sem darem sequer uma margem de 
manobra para adaptação”, critica o presidente, 
defendendo que estas dificuldades afetaram 
“grande parte das associações empresariais 
do país”, e foram agravadas pelos atrasos no ar-
ranque do novo quadro comunitário. 

“Se o Portugal 2020 já tivesse arrancado 
haveria hoje um fluxo de entradas contínuo. 
Mas não. Hoje só contamos com as receitas 
correntes que são diminutas”, lamenta. 

Na sequência destas dificuldades, e com um 
passivo na ordem dos 600 mil euros, a AEParedes 

solicitou já um Plano de Recuperação, entretanto 
aprovado pelos associados na assembleia geral 
de 29 de outubro, e apresentou um Plano Espe-
cial de Revitalização (PER) com o objetivo de via-
bilizar a Associação Empresarial de Paredes e a Par 
Inovar, entidade que pertence à AEParedes, e que 
também atravessa dificuldades financeiras. 

Gualter Morgado alerta contudo que ape-
sar do esforço que tem sido feito para garan-
tir a viabilidade da AEParedes no futuro, esta 
está dependente da sensibilidade das empre-
sas do concelho, mas também das institui-
ções públicas “que poderão ter uma palavra 
a dizer e fazer parte da solução”.

CÂMARA DIZ  QUE “NÃO
DEVE NADA”
O PRESIDENTE DA
AEPAREDES DESMENTE

O assunto foi abordado na última segunda-
-feira, dia 9 de novembro, no decorrer da reunião 
de câmara do executivo municipal. Os vereadores 
do PS quiseram saber se o município tinha conhe-
cimento dos problemas financeiros da AEParedes. 
Celso Ferreira disse ter conhecimento da situação, 
mas salientou que “não cabe à câmara resolver 
esses problemas. Foi-nos solicitado há poucos 
dias um apoio de 15 mil euros para resolver al-
guns problemas urgentes de tesouraria”, infor-
mou ainda o autarca, garantindo que ainda não 
decidiu se irá aprovar este subsídio. Celso Ferreira 
esclareceu contudo, que “a autarquia não deve 
até à data nada à AEParedes”.

Gualter Morgado mostrou-se surpreso 
com tais declarações e garantiu que a AEPa-
redes espera desde 2009 pelo pagamento de 
vários subsídios que nunca chegaram a ser 
pagos. “Só em iluminação de Natal esta-
mos a falar de 65 mil euros que nos foram 
prometidos, mas nunca chegaram a ser pa-
gos”, acusa o presidente da AEParedes. 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAREDES
TEM SALÁRIOS EM ATRASO

 Em causa estão quatro meses de ordenados em atraso a cinco funcionários da associação.
 GUALTER MORGADO DIZ QUE A DIREÇÃO ESTÁ EMPENHADA EM RESOLVER A SITUAÇÃO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. 
 Plano de Recuperação Económica foi aprovado em Assembleia Geral, no dia 29.
 Câmara diz que não deve nada à Associação, mas Gualter Morgado garante que há subsídios que nunca foram pagos

HELENA NUNES
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Supremo Tribunal de Justiça
considera legal venda das Laranjeiras

 ACÓRDÃO ANULA DECISÃO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO QUE EM 2014 DEU RAZÃO AOS HERDEIROS DA BENEMÉRITA.
 STJ diz que a venda foi legal porque os requisitos da doação não constavam da escritura. 

O SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTI-
ÇA deu razão à câmara municipal 
de Paredes na decisão de venda 
do antigo estádio das Laranjeiras, 

anulando assim a deliberação do Tribunal da 
Relação do Porto de 20 de outubro de 2014, 
que anulava o negócio e determinava a “res-
tituição do prédio” ao União Sport Clube de 
Paredes e o respetivo cancelamento dos re-
gistos inerentes às penhoras e alienações. 

A decisão do STJ devolve à Guedol a pro-
priedade do terreno das Laranjeiras, que en-
tretanto foi hipotecado pelo BCP, porque o 
promotor imobiliário entrou em insolvência. 

Na prática a decisão do STJ vem anular a 
sentença do Tribunal da Relação do Porto e 
manter a decisão da 1.ª instância decretada 
pelo Tribunal de Paredes, que considerou a 
venda destes terrenos pelo município legal.   

Recorde-se que o terreno em causa, com 
cerca de 10.000 metros foi doado em 1926 ao 

União Sport Clube de Paredes por Maria Au-
gusta Ferreira Neto de Sotto Maior e Menezes 
com a condição de “este ser utilizado para 
fins desportivos e recreativos”. Em 1997 e 
na sequência de um processo de um jogador 
do clube, o Tribunal do Trabalho de Barce-
los determinou a penhora do estádio para o 
pagamento de dívidas. Esta penhora levou a 
que o estádio das Laranjeiras fosse vendido 
em hasta pública à Fundação Norteccop. Mais 
tarde a câmara municipal de Paredes adquiriu 
o terreno e em 2008 vendeu-o à Guedol (por 
8,5 milhões de euros) que ali ia construir um 
centro comercial. 

PROCESSO ARRASTOU-SE
DURANTE ANOS
NOS TRIBUNAIS

Em 1999, depois de o terreno ter sido ven-
dido em hasta pública à Fundação Nortecco-
pe, na sequência de uma penhora decretada 

pelo Tribunal do Trabalho de Barcelos, por 
alegadas dívidas do clube a um jogador, a câ-
mara municipal de Paredes, na altura liderada 
por Granja da Fonseca, comprava o terreno à 
Fundação Nortecoope. 

Mais tarde e já com Celso Ferreira na 
presidência, o município de Paredes fechava 
negócio com uma promotora imobiliária – a 
Guedol – e vendia por 8,5 milhões de euros o 
terreno onde estava construído o estádio das 
Laranjeiras, onde a Guedol pretendia cons-
truir um centro comercial, entre outras coisas. 

O projeto não chegou a seguir vias de 
facto porque os herdeiros de Maria Augusta 
Ferreira Neto de Sotto Maior e Menezes avan-
çaram com uma ação em tribunal para con-
testar a venda, alegando a “violação do es-
pírito de doação”. Enquanto a ação decorria 
nos tribunais, a promotora imobiliária Guedol 
entrava em insolvência, sendo os terrenos hi-
potecados pelo BCP. 

A decisão da 1.ª instância, decretada pelo 
Tribunal de Paredes, não deu razão aos her-

deiros da benemérita, mas à câmara munici-
pal de Paredes, considerando legal a venda 
dos terrenos ao promotor imobiliário Guedol. 
Os herdeiros acabariam por recorrer para o 
Tribunal da Relação do Porto, alegando que a 
venda violava o espírito da doação. Em 2014, 
este tribunal acabaria por lhes dar razão, de-
cretando a nulidade do negócio e a restitui-
ção dos terrenos ao clube. 

O Supremo Tribunal de Justiça teve ago-
ra uma leitura diferente do processo. O STJ 
entendeu que a venda dos terrenos foi legal 
“por ausência dos requisitos na escritura 
de doação” e que a autarquia “não transpa-
receu de má-fé”, baseando os seus atos no 
registo predial, que não dava nota de “quais-
quer ónus”.

Aquando do negócio da venda dos terre-
nos, a autarquia avançou com a construção 
da cidade desportiva de Paredes, que conti-
nua por terminar e tem gerado forte contesta-
ção junto da população e dos sócios do clube. 
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UMA CRIANÇA 
DE 10 ANOS FOI 
ATROPELADA ao 
início da noite do 

passado sábado, dia 31 outu-
bro, na avenida dos bombei-
ros voluntários, em Paredes, 
perto do posto de gasolina 
da Cepsa.

O atropelamento deu-se 
pouco antes das 21 horas, 
quando o rapaz andava com 
um grupo de amigos de por-
ta em porta a pedir doces, 
numa atividade típica da 
noite de Halloween em que 
participam muitos jovens e 
crianças. 

CRIANÇA DE 10 ANOS ATROPELADA
NA NOITE DE HALLOWEEN

 Menino andava com um grupo de amigos a pedir doces.
 CONTINUA INTERNADO NOS CUIDADOS INTENSIVOS, MAS JÁ SAIU DO COMA.
 Condutor abandonou o local, mas entregou-se mais tarde às autoridades.

atropelamento. 
Os pais da criança que 

moram a cerca de 150 me-
tros do local do acidente 
também foram transporta-
dos para o hospital Padre 
Américo, em Penafiel, de-
pois de se terem sentido 
mal no local.  

CONDUTOR
ABANDONOU
O LOCAL

Os bombeiros voluntá-
rios de Paredes receberam 
o alerta às 21h05 e quando 
chegaram ao local encontra-
ram a criança caída no pas-
seio. “Era uma vítima poli-
traumatizada. Foi assistida 
no local com a ajuda da Via-
tura Médica de Emergência 
e Reanimação e devido à 
gravidade dos ferimentos 
foi transportada direta-
mente para hospital de São 
João, no Porto”, garantiu 
Bruno Bessa, adjunto do co-
mando.

A mesma fonte dos bom-
beiros de Paredes garantiu 
que os familiares confirma-
ram que o menino andava na 
rua com um grupo de amigos 
a participar numa atividade 
da noite de halloween quan-
do foi abalroado pelo carro. 

Depois de se ter aperce-
bido da gravidade da situa-
ção, o condutor envolvido no 
atropelamento abandonou o 
local do acidente e dirigiu-se 
ao posto da GNR de Paredes, 
onde acabou por relatar o su-
cedido. 

Os pais de Ruben decidi-
ram entretanto avançar com 
uma queixa-crime contra o 
automobilista, mostrando-
-se revoltados com o facto 
de este não ter parado para 
prestar auxílio ao filho ou li-
gar para os bombeiros. “O 
quartel dos bombeiros de 
Paredes fica a escassos me-
tros do local e o senhor nem 

sequer se dignou a parar 
para pedir auxílio para o 
meu filho. Isso revolta-me 
muito. A sorte do Ruben foi 
estar ali alguém perto na 
altura em que aconteceu 
o atropelamento que lhe 
prestou o primeiro auxílio 
senão ele tinha ficado ali”, 
lamenta o pai. Bruno Alves 
nega que o filho estivesse no 
meio da estrada na altura do 
acidente e garante que várias 
testemunhas lhe garantiram 
que o condutor vinha em ex-
cesso de velocidade e foi apa-
nhar a criança na berma da 
estrada. “Ele foi projetado 
vários metros e isso só mos-
tra que o condutor não vi-
nha a 30 quilómetros hora, 
que é o limite de velocida-
de naquele local”, acusa. 
“Omissão de auxílio é crime 
e esse senhor terá de res-
ponder por isso. A resposta 
dos bombeiros foi rápida, 
mas se o condutor tivesse 

de imediato alertado os 
bombeiros não se tinham 
perdido aqueles primeiros 
minutos após o embate que 
são fundamentais”. 

Bruno Alves lamenta ain-
da que o condutor ainda não 
se tenha desculpado com a 
família do menino que tem 
passado os dias desde o aci-
dente em completo sobres-
salto. “O Ruben tem muita 
força interior e esperamos 
que ele consiga ultrapas-
sar tudo isto”. A família tem 
agradecido todas as mensa-
gens de apoio e carinho que 
chegam diariamente. 

Desde o dia do acidente 
que vários colegas de escola 
do Ruben se têm deslocado 
ao local do acidente para 
rezar pela recuperação do 
amigo. “Temos esperança 
que ele recupere bem e que 
volte a ser o menino alegre 
e sorridente que todos co-
nhecem”, diz o pai. 

HELENA NUNES

Ruben Nunes, de 10 anos, 
foi colhido por um carro que 
seguia no sentido Mouriz-
-Paredes e projetado alguns 
metros. Acabou por sofrer 
ferimentos graves e foi trans-
portado para o hospital de 
São João, no Porto, onde con-
tinua internado nos cuidados 
intensivos. 

Nos últimos dias o es-
tado de saúde do menino 
de 10 anos melhorou. O 
pai confirmou ao nosso jor-
nal que Ruben encontra-se 
estável e a recuperar, mas 
ainda não fala. “Ele saiu do 
coma, mas ainda tem mui-
to que recuperar. Sofreu 
dois traumatismos crania-
nos e ainda é cedo para 
avaliar as consequências”, 
afirmou o pai, Bruno Alves, 
que pretende processar 
o condutor envolvido no 

APÓS O ACIDENTE O CONDUTOR ABANDONOU O LOCAL E ENTREGOU-SE MAIS TARDE ÀS AUTORIDADES
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A PARÓQUIA DE PARE-
DES foi condenada a pa-
gar uma indeminização 
à família do menino que 

morreu na sequência da queda de 
uma árvore no átrio da igreja de Pa-
redes. A tragédia aconteceu a 27 de 
fevereiro de 2010 enquanto o meni-
no, de 10 anos, esperava pelo início 
da catequese. 

O Tribunal de Penafiel conde-
nou agora a Paróquia de Paredes a 
pagar uma indeminização de 155 
mil euros aos pais de Paulo Sérgio 
Pacheco, 60 mil euros pela perda de 
direito à vida do menor, 15 mil a títu-
lo de dano não patrimonial sofrido 
pela vítima e mais 80 mil pelo dano 
não patrimonial sofrido pelos pais. 

Os magistrados entenderam 
que a Paroquia da Freguesia de 
Salvador de Castelões de Cepeda 
“omitiu o seu dever de vigilância 
e manutenção da tília que per-
tencia ao seu património arbó-
reo”. Em sua defesa a paróquia de 
Paredes ainda alegou que foram os 
ventos fortes que se fizeram sentir 
naquele dia os responsáveis pelo 
acidente, já que a árvore não apre-
sentava sinais que permitissem pre-
ver a sua queda.

 Contudo, os magistrados do 
Tribunal de Penafiel não tiveram 
dúvidas em decidir que enquanto 
proprietária da centenária tília a Pa-
róquia tinha a obrigação de vigiar o 
estado da árvore e evitar quaisquer 

Paróquia condenada a pagar
indemnização por morte de criança

 TRIBUNAL DE PENAFIEL CONDENOU A PARÓQUIA A PAGAR 155 MIL EUROS AOS PAIS DE PAULO SÉRGIO.
 Menino morreu em fevereiro de 2010 atingido por uma árvore no adro da igreja.
 Juízes entenderam que era a paróquia que tinha o dever de manutenção da tília centenária.

A TRAGÉDIA QUE VITI-
MOU PAULO SÉRGIO 
PACHECO, de 10 anos de 

idade, aconteceu no dia 27 de fe-
vereiro de 2010, no adro da igre-
ja de Paredes, onde o menino es-
perava pelo início da catequese. 

Ele e outros quatro amigos 
jogavam à bola no átrio da igre-
ja quando a árvore que estava 
plantada no jardim tombou e 
atingiu mortalmente o menino 
de 10 anos. Paulo Sérgio Pache-
co foi atingido por um ramo nas 
costas. Alguns populares ainda 
tentaram acudir à criança antes 
da chegada dos bombeiros e do 
INEM, mas o menino acabaria 
por morrer ainda no local. 

A tragédia chocou a comu-
nidade local e levou mesmo ao 
cancelamento das atividades da 
catequese. A Proteção Civil de 
Paredes ordenou de imediato o 
abate da árvore como medida 
de precaução, apesar de à data 
ter garantido que as tílias que se 
encontravam junto à igreja de 
Paredes, apesar de centenárias, 
não representavam perigo para 
a população. 

danos a terceiros. 
À saída do tribunal o padro Vi-

torino Soares mostrou-se surpreen-
dido com a decisão dos juízes e 
garantiu apenas que iria dar conta 
da decisão aos paroquianos e pos-
teriormente ponderar se avançava 
com recurso. A Paróquia de Caste-

lões de Cepeda argumentou ainda 
que desde a 1.ª República as árvores 
plantadas no adro da igreja eram 
podadas e vigiadas pelo município 
de Paredes, mas os juízes acabaram 
por não absolver a paróquia. 

Já os pais da criança não se 
mostraram disponíveis para tecer 

grandes comentários acerca da de-
cisão do Tribunal de Penafiel, real-
çando apenas que “é importante 
que se faça justiça”. O pai, António 
Pacheco, disse ao nosso jornal que a 
família já sofreu demasiadas conse-
quências com o processo e só espe-
ra conseguir alguma paz.

Acidente chocou
a comunidade

Homem de 50 anos detido
por violência doméstica

de Penafiel deu início à investigação 
após terem sido feitas denúncias de 
alegados maus-tratos psicológicos 
que este homem infligia à esposa, no 
interior da residência de ambos, em 
Paredes. 

A mesma fonte adianta ainda 
que os alegados maus-tratos psi-
cológicos “têm causado tormento 
e intranquilidade” na vítima, que 
chegou a receber ameaças de mor-
te do marido. O homem sujeitava 
ainda a esposa a “verdadeiras hu-
milhações públicas” e não contri-
bui com dinheiro para as despesas 
da casa, nomeadamente para a ali-
mentação e educação dos 3 filhos, 
ainda menores. 

Segundo as informações do Co-
mando Territorial do Porto da GNR, 
o detido tinha “por hábito dene-
grir a honra e consideração da 
ofendida, dirigindo-lhe diversos 

impropérios que lhe minavam a 
autoestima”. 

Os agentes do NIAVE de Penafiel 
efetuaram uma busca domiciliária 
à residência do casal e apreendeu 
uma caçadeira, duas reproduções de 
armas de fogo, uma faca borboleta e 

duas facas de mato, dois cartuchos de 
calibre 12 milímetros e 10 munições 
de calibre 9 milímetros. 

Na busca efetuada os agentes 
apreenderam ainda uma arma de 
agressão, contruída de forma artesa-
nal. 

 Suspeito foi preso no passado dia 5 pelo NIAVE de Penafiel, após denúncias de maus-tratos.
 RESIDE EM PAREDES E AMEAÇAVA A MULHER DE MORTE E SUJEITAVA-A A MAUS-TRATOS PSICOLÓGICOS.    

UM HOMEM DE 50 ANOS 
FOI DETIDO no passado 
dia 5 de novembro, em Pa-
redes, na sequência de uma 

investigação relacionada com um in-
quérito de violência doméstica. 

Fonte do Comando Territorial do 
Porto da GNR adianta que o NIAVE 

ADRO DA IGREJA ONDE CAIU A ÁRVORE EM 2010
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AS DIFICULDADES MOTORAS, con-
sequentes da paralisia cerebral, não 
impediram Nuno Silva de publicar 
dois livros de poesia. O jovem na-

tural de Parada de Todeia nasceu com este 
problema, mas nunca o encarou como uma 
verdadeira diferença. “Nunca senti que me 
excluíam. Sempre fui tratado com muito 
carinho por todos”, admite.

Começou a escrever por volta dos 15 
anos, após atravessar uma fase mais contur-
bada da sua vida, e a escrita serviu de escape 
para os problemas do dia-a-dia. Escreveu pro-
sa e alguns romances ficcionados, onde retra-
tou a forma como via o mundo e os valores da 
sociedade, mas foi na poesia que encontrou a 
melhor forma de se expressar. 

Em 2010 publicou o seu primeiro livro 
“Flor de Espinhos”, numa edição de autor, 
e em 2013 o segundo, “Flor de Lótus”. Para 
o futuro Nuno Silva mantém a esperança de 
fazer da escrita a sua vida e está já a preparar 
o lançamento do 3.º livro. A obra deverá ser 
publicada no início do próximo ano. 

Nuno Silva conhece bem as suas próprias 
limitações, mas diz que o mundo é demasiado 
duro para pessoas como ele. Há muitas portas 

“NA POESIA MOSTRO O LADO
MAIS OBSCURO QUE HÁ EM MIM”

 Nuno Silva tem 22 e já lançou dois livros de poesia.
 SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, MAS DIZ QUE NUNCA SE SENTIU DIFERENTE DOS OUTROS.
 O jovem de Parada de Todeia encontrou na escrita a forma de mostrar ao mundo os seus problemas existenciais.

PUB

A DATA AINDA NÃO ESTÁ FECHA-
DA, mas tudo indica que em janeiro 
do próximo ano o escritor apresente 

o seu terceiro livro de poemas. Sobre ele 
Nuno Silva diz apenas que incide sobre os 
dois temas que marcaram o 1.º e o 2.º livros, 
a escuridão e a luz. A obra ainda não está 
pronta, mas Nuno espera que volte a ser um 
êxito de vendas. “Os primeiros dois livros 
esgotaram e espero que com este aconte-
ça o mesmo”, admite.

O jovem escritor não pensa no seu futu-
ro sem a escrita. O maior objetivo de Nuno 
é alcançar uma carreira nesta área. “Seria o 
homem mais realizado do mundo”, assu-

Terceiro livro vai ser publicado em 2016

me. Vai continuar a tentar aperfeiçoar a sua 
escrita e os seus poemas, procurando inspi-
ração nos autores que sempre o apaixona-
ram, Eugénio de Andrade, Herberto Hélder, 
Frederico Garcia Loca e Arthur Rimbaud. 
Mas para Nuno o maior orgulho seria hon-
rar a herança deixada pelo seu primo, poeta 
e escritor baltarense, Daniel Faria, que mor-
reu em 1999. “Sei que os meus poemas 
têm muita influência dele e sinto muito 
orgulho nisso”, admite o jovem.

Entre os seus poemas Nuno Silva diz 
que também estão influências do mundo 
da música, como Joy Division, Renato Rus-
so, The Doors e Aerosmith.

uma fase mais complicada na escola, chumbou 
de ano e começou a ser julgado por alguns co-
legas. “Muitos não entendiam o porquê de 
os professores passaram mais tempo e não 
compreendiam que tivesse direito a fazer 
testes de avaliação diferentes de todos os 
colegas de turma”, conta o jovem. 

Nuno Silva recorda com mágoa estes 
tempos, mas assume que a experiência con-
tribuiu para mudar a sua vida. “Sentia que 
tinha alguma coisa para dizer ao mundo e 
a escrita acabou por ser o resultado dessa 
busca interior. Fez-me voltar a sair à rua e 
sentir que ao dobrar a esquina posso en-
contrar uma oportunidade de concretizar 
os meus objetivos”. 

Chegou a escrever alguns romances com 
personagens fictícias e questões mais filosó-
ficas, mas acabou por encontrar na poesia a 
inspiração certa para contar as suas histórias. 

“Na poesia mostro o lado mais obscuro 
que há em mim, todas as minhas incerte-
zas, dúvidas e mágoas. Os meus poemas 
abordam a forma como encaro a vida e os 
valores morais da sociedade”, explica. 

Aos 17 anos Nuno Silva dava a conhecer 
aos outros os seus poemas. Publicou o seu 
primeiro livro “Flor de Espinhos”, uma edi-
ção de autor apoiada pela Editora Edito, que 
o jovem diz ter sido o ponto de descoberta da 
sua escuridão interior. “É um livro com uma 
atmosfera muito escura onde nitidamente 
mostro a minha faceta mais insegura em 
relação a várias questões da vida”. 

O segundo livro de poemas surgiu pou-
co depois (em 2013), já com uma aura mais 
positiva e uma abordagem completamente 
distinta. Os poemas do “Flor de Lótus” são 
inspirados na mística da própria flor e em 
questões mais filosóficas e espirituais. 

que se continuam a fechar apenas porque a 
sociedade ainda não é completamente capaz 
de integrar pessoas com deficiências. Para 
Nuno, a poesia veio reacender o sentimento 
de esperança e fazê-lo voltar a acreditar num 
futuro digno e promissor. 

A DESCOBERTA
DE UMA NOVA VIDA

Nuno Silva nasceu com paralisia cerebral, 
causada pela falta de oxigenação adequada 
do cérebro no momento do parto. A lesão no 
córtex cerebral afetou sobretudo o controlo 
da musculatura do corpo, da rigidez e dos 
movimentos, mas não teve consequências na 
inteligência.  

Nuno sempre lidou bem com as suas limita-
ções, tal como os amigos e a família e nunca sen-
tiu que era diferente dos outros por ter paralisia 
cerebral. “Não vejo nenhuma diferença entre 
mim e um amigo meu da minha idade. Tenho 
consciência das minhas limitações físicas, 
mas sempre senti que conseguia facilmente 
superar essas limitações”, assume. 

Mas ao longo da sua vida nem sempre en-
controu esta compreensão em todos os que fa-
ziam parte do seu meio. Aos 11 anos atravessou 

HELENA NUNES

OS DOIS LIVROS PUBLICADOS PELO AUTOR EM 2010 E 2013
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A POLÍCIA JUDICIÁRIA 
deteve no passado dia 30 
de outubro dois homens 
e uma mulher suspeitos 

da morte do jovem de 31 anos que 
foi encontrado a boiar no Rio Sou-
sa, perto de uma queda de água, no 
lugar de Senande, na freguesia de 
Aguiar de Sousa, Paredes. 

Os três detidos são a ex-compa-
nheira de Leandro, o pai de 53 anos 
de idade e o atual namorado, de 38 
anos, estão a ser acusados dos cri-
mes de homicídio qualifi cado e 
ocultação de cadáver, ocorridos no 
passado dia 4 de outubro, em Pare-
des. 

Citada pela Agência Lusa a Po-
lícia Judiciária, através da Diretoria 

Detidos suspeitos da morte do jovem
encontrado a boiar no Rio Sousa

 Ex-companheira, o pai desta e o atual namorado foram detidos pela PJ no dia 30 outubro.
 São acusados de planear o homicídio do jovem de Aguiar de Sousa e ocultar o cadáver.
 VÃO AGUARDAR JULGAMENTO EM PRISÃO PREVENTIVA.

do Norte, apurou que na madruga-
da do dia 4 de outubro e sob o pre-
texto de falar com a ex-namorada 
a vítima dirigiu-se à sua residência, 
onde aguardavam também o pai 
desta e o atual namorado. 

Em comunicado a PJ garante 
que “a vítima foi agredida pelos 
suspeitos com uma faca e um ma-
chado na cabeça e no tronco, pro-
vocando graves lesões que lhe 
causaram a morte”. A autoridade 
que investigou o caso garantiu ain-
da que de seguida os três suspeitos 
“amarraram a vítima e transpor-
taram-na até uma ponte de onde 
atiraram o corpo para o rio”. 

O cadáver de Leandro viria a ser 
encontrado na noite do dia 8 de ou-
tubro, junto a uma queda de água, 
em Aguiar de Sousa, com golpes no 

peito e nas costas e amordaçado de 
pés e mãos.  

ACUSADOS
DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E OCULTAÇÃO
DE CADÁVER

A investigação levada a cabo 
pela Polícia Judiciária recolheu for-
tes indícios de que na madrugada 
do dia 4 de outubro, os três suspei-
tos, com 53, 27 e 38 anos de idade, 
agrediram mortalmente Leandro 
Rocha (na foto), de 31 anos, tendo 
de seguida atirado o corpo do jo-
vem ao Rio Sousa, 

Os três detidos, uma emprega-

da fabril, um montador de isola-
mentos e um engenheiro mecânico 
são agora acusados de homicídio 
qualifi cado e ocultação de cadáver.

O corpo de Leandro Rocha foi 
encontrado ao início da noite de 8 
de outubro, por um agricultor de 
Aguiar de Sousa que foi alertado 
pela esposa para a existência de um 
corpo no Rio Sousa. 

No mesmo dia a GNR comuni-
cou a ocorrência à Polícia Judiciária 
que iniciou de imediato as investi-
gações. Segundo o relato de alguns 
amigos, a relação entre Leandro e 
Judite tinha terminado após o jovem 
ter fi cado desempregado. Porém, os 
dois continuavam a manter contac-
to, também por causa do fi lho de 
ambos de 3 anos. A PJ acredita que 
Leandro e Judite se encontraram 

HELENA NUNES

Obra de Caridade
ao Doente

e ao Paralítico

CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral
Eu, Pe. José Camilo Dias 

Neves, presidente da assem-
bleia Geral da OCDP, de acordo 
com o estabelecido nos n.º 1 e 
2 do artigo 17.º dos Estatutos da 
OCDP, convoco para o dia 28 de 
novembro de 2015, às 10 horas, a 
assembleia geral, com a seguinte 
ordem de trabalhos: 
1. Quórum de instalação; lista de 
presenças;
2. Leitura da ata da assembleia 
anterior;
3. Apresentação de contas de 3 
trimestres de 2015;
4. Outros assuntos;

Padre José Camilo Dias Neves
O presidente

da assembleia geral

Se à hora marcada não estiverem 
presentes sócios em número sufi -
ciente, esta reunirá uma hora de-
pois com os sócios presentes.

Paredes, 11 de novembro de 2015

PUBO INSTITUTO DE APOIO 
ÀS PEQUENAS E MÉ-
DIAS EMPRESAS (IAP-
MEI) atribuiu o estatuto 

de PME Líder 2015 a 54 empresas 
do concelho de Paredes. Entre as 
empresas distinguidas no concelho 
13 têm atividade ligada à indús-
tria do mobiliário. São exemplos a 
ALeal, Cácio, Móveis Carlos Alfredo, 
a Dom K Estofos, a Farimóvel, Fena-
bel, J. Moreira da Silva e Filhos, Las 
Kasas, Fibromade, JMM Mobiliário, 
Pelcorte e Woodone Mobiliário. 

Na lista das 54 empresas distin-
guidas no concelho de Paredes es-
tão ainda as empresas Divercol, de 
fabrico de tintas, vernizes e produtos 
similares, a Farmácia Confi ança, Ma-
xifardas, a Meilex, a Masilva e ainda a 
Marmilages. Na área da informática a 
PRN, com sede em Rebordosa volta 
a conquistar este estatuto, e no setor 

EMPRESAS DE PAREDES
distinguidas como PME Líder 2015

dos transportes a Transportes S. Luís, 
também revalida o prémio.

Na região do Vale de Sousa fo-
ram distinguidas um total de 208 
empresas com este estatuto. O 
concelho de Felgueiras conquista o 
maior número de distinções, um to-
tal de 73, seguindo-se Paredes com 
54, Paços de Ferreira e Penafi el, com 
36 distinções cada, e Castelo de Pai-
va com 4 empresas distinguidas. 

Em Felgueiras onde o tecido 
empresarial está fortemente ligado 
ao setor do calçado, foram distin-
guidas 55 empresas neste setor, no 
fabrico de calçado e seus compo-
nentes. Na Capital do Móvel onde 
36 empresas receberam o estatuto 
PME Líder 2015, a maioria com ati-
vidade desenvolvida no setor do 
comércio, 9 empresas ligadas à in-
dústria do mobiliário foram distin-
guidas. No setor dos transportes foi 

distinguida com o estatuto de PME 
Líder 2015 a Auto Viação Pacense.

No município vizinho de Pe-
nafi el e entre as 36 empresas dis-
tinguidas estão por exemplo a 
Aveleda, com atividade ligada à 
produção de vinhos, o Abreu Cash, 
no comércio por grosso de produ-
tos alimentares, bebidas e tabaco e 
a Faprel, com atividade ligada ao se-
tor da construção civil. Já em Caste-
lo de Paiva quatro empresas foram 
premiadas pelo IAPMEI.

O estatuto PME Líder é atribuí-
do pelo IAPMEI no âmbito do pro-
grama Fincresce, em parceria com 
11 bancos a operar em Portugal. 

Para adquirirem este estatuto as 
empresas são obrigadas a registar, 
por exemplo, um volume de negó-
cios em 2014 superior a 1 milhão 
de euros, uma percentagem de 
autonomia fi nanceira superior a 
30% dos capitais próprios, um re-
sultado líquido positivo em 2014 e 
ter mais de 8 trabalhadores. Para a 
atribuição deste estatuto o IAPMEI 
avalia ainda as pequenas e médias 
empresas que prossigam estraté-
gias de crescimento e de reforço da 
sua base competitiva, selecionadas 
através da “superior capacidade 
de escrutínio” e da implantação 
dos bancos protocolados.  

uma última vez poucos dias antes da 
tragédia. Nesse encontro que acon-
teceu na casa da empregada fabril, 
natural da Sobreira, o jovem de 31 
anos foi morto pela ex-companheira, 
o pai desta e o atual companheiro e 
o corpo atirado ao rio. 

A VÍTIMA LEANDRO ROCHA

54
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O PAREDENSE EMIGRANTE

HELENA NUNES

OEL SILVA EMBARCOU 
HÁ CERCA DE 4 ANOS 
RUMO A FRANÇA, le-
vando na bagagem a 
esperança de construir 
uma vida melhor. Deixou 

“Tenho imensas saudades de Portugal”

 A 19.ª história d’ “O Paredense Emigrante”.
 JOEL DIAS, NATURAL DE REBORDOSA, QUE VIVE HÁ CERCA DE 4 ANOS EM MARSELHA, FRANÇA.
 Emigrar não estava nos seus planos de vida, mas a falta de estabilidade fi nanceira obrigou-o a fazer sacrifícios.

ANTES DE SE 
E S T A B E L E -
CER EM BOU-

C-BEL-AIR, Joel Dias 
viveu durante seis 
meses em Nantes. 
Foi lá que começou 
a trabalhar no setor 
da construção civil. 
“Não trabalho uni-
camente com uma 
empresa. Sou car-
pinteiro de cofra-
gem em madeira e 
metal. O meu tra-
balho é puxado e 
exige alguma força 
física, mas há que 
fazer sacrifícios”, 
assume o jovem. 
Joel Dias trabalha 
cerca de 9 horas por 
dia e apesar de en-
frentar muitas vezes 
condições adversas 
garante que fi nan-
ceiramente o esforço 
compensa. “Pior são 
os dias de calor. Te-
mos de aguentar 9 
horas debaixo de 
sol e a puxar ferro”. 

Joel Dias traba-
lha com empresas que prestam serviços temporários, contratadas para 
realizar diversas obras, desde prédios habitacionais, escritórios, centros 
comerciais, parques de estacionamento e outras grandes obras. Quan-
do não surgem novos projetos é o próprio Joel que trata de conseguir 
outros trabalhos em empresas do ramo. “Quando acabamos uma obra 
e não surge nada de seguida, sou eu que tenho de procurar traba-
lho noutras empresas para não fi car em casa sem ganhar dinheiro”, 
conta. 

Apesar de fi nanceiramente o emprego ser vantajoso Joel Dias ga-
rante que preferia trabalhar em Portugal. Mas para já ele e a família 
vão continuar a viver em França, na esperança de que melhores dias 
cheguem e possam regressar a Portugal. O rebordosense assume que 
a principal difi culdade está na adaptação à língua. “Quando aqui che-
guei nem sequer sabia o que queria dizer ‘merci’”, admite.

Ainda hoje Joel Dias não domina o francês e apesar de no dia-a-dia 
não sentir grandes difi culdades em expressar-se no trabalho há alturas 
em que essas difi culdades se tornam mais fortes. “É bastante compli-
cado quando temos de ir ao médico, à farmácia, segurança social ou 
mesmo ao banco e não sabemos falar francês. Recordo-me de numa 
consulta médica que fi z no trabalho a enfermeira foi obrigada a ex-
plicar-me tudo através de gestos para conseguir perceber”, recorda. 

Joel Dias admite que hoje tem uma vida mais estável do ponto de 
vista fi nanceiro e que isso lhe permite sonhar com um futuro melhor. 
Ainda assim, o jovem rebordosense não esconde que era em Portugal 
que gostava de viver, trabalhar e ser feliz. Enquanto o regresso defi nitivo 
não acontece, Joel Dias vai matando as saudades nas férias e no natal, 
altura em que a família se junta toda para conviver, tentando recuperar 
os momentos perdidos durante todo o ano. 

J
Portugal com o sonho de alcançar 
a estabilidade fi nanceira neces-
sária para dar um futuro melhor à 
sua família. Emigrar não fazia parte 
dos planos deste jovem de 28 anos, 
natural de Rebordosa, mas as difi -
culdades forçaram-no a mudar de 
estratégia e alargar os horizontes ao 

Av. Padre Luís Pinto Carneiro, 860
Moreiró  |  4585-172 GANDRA PRD

Tel. + 351 224 113 795
Fax + 351 224 159 605
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mundo. 
Saiu do país sozinho, em 2011. 

Seis meses depois a mulher e o fi -
lho seguiam o mesmo destino. A 
família vive desde então em Bouc-
-bel-air, no sudeste da França, a 19 
quilómetros de Marselha, numa pe-
quena cidade com cerca de 13 mil 
habitantes. “É uma cidade calma 
com tudo por perto. Tem ótimos 
parques de lazer, parques infan-
tis, centros comerciais, bibliote-
cas, cinemas, e até praias”, conta o 
rebordosense.  Joel Dias trabalha no 
setor da construção civil e a esposa 
Vera faz trabalhos de limpeza em 
residências particulares. O fi lho de 
ambos, Gonçalo, de 4 anos, está no 
infantário e já começa a aprender 
as primeiras palavras em francês. A 
família tem hoje a vida estabelecida 
em Bouc-bel-air, mas não esconde a 
tristeza por estar longe dos familia-
res e amigos. “Sentimos imensas 
saudades de Portugal, principal-
mente porque não acompanha-
mos os momentos mais impor-
tantes da nossa família. Já temos 
3 sobrinhos e o quarto vem a 
caminho e praticamente nem os 
conhecemos”, lamentam. 

Joel Dias sente também sauda-
des dos tempos em que era volun-
tário nos bombeiros de Rebordosa, 
a sua terra natal, e dos convívios 
com os amigos do motocross en-
duro, com quem corria todos os 
domingos. “Perdi contacto com 
a maior parte deles. Tenho pena 
porque era um bom grupo de 
amigos”, lamenta. É esta distân-
cia entre os amigos e a família que 
acentua as lembranças da sua terra 

e dos bons momen-
tos que ali passaram. 
“Penso voltar a Por-
tugal, de preferência 
o mais breve possível. 
Quando ainda não 
sei, mas espero que 
seja um dia”, admite o 
jovem. 

Sem data de re-
gresso marcada Joel e 
a família vão tentando 
colmatar a ausência 
dos que mais amam, 
mantendo fortes laços 
de amizade com três 
famílias portuguesas 
que também residem 
em Bouc-bel-air. “São 
eles que ajudam a 
preencher o tempo e 
o espaço vazio que a 
família nos deixa”, as-
sumem.

É CARPINTEIRO DE COFRAGEM

E TRABALHA CERCA DE 9 HORAS POR DIA

JOEL SILVA COM O FILHO E A ESPOSA
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O SEGREDO PARA CRIAR 
UMA MARCA DE CON-
FIANÇA está na ética 
e profissionalismo que 

mantem com os seus clientes. 
Quem o diz é Alexandra Bessa, téc-
nica de ótica ocular e empresária 
desde 2008, ano em que abriu a pri-
meira ótica na cidade de Paredes, 
a Ótica Nova. O sucesso alcançado 
pela marca levou a que em 2011 
abrisse a segunda loja, na Avenida 
D. Manuel I, em Baltar. 

Com uma equipa de profissio-
nais habilitados e competentes e 
uma boa relação qualidade-preço, a 
Óptica Nova foi conquistando o seu 
espaço no mercado e construindo a 

TEM PRODUTOS PARA TODOS
OS GOSTOS E CARTEIRAS

 Grupo tem lojas na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, em Paredes, e na Av. D. Manuel I, em Baltar.
 APOSTA NA VARIEDADE DE PRODUTOS E PREÇOS PARA CHEGAR A PÚBLICOS DISTINTOS. 

ALEXANDRA BESSA não 
está preocupada com o 
possível impacto no seu 

negócio da forte concorrência no 
ramo e das estratégias de mar-
keting dos grandes grupos, que 
apostam em grandes campanhas 
e descontos. “Sei o que vendo e 
que os meus clientes ficam sa-
tisfeitos”, garante a empresária.

A experiência de 18 anos no 
mercado leva-a a ter certeza de 
que na maior parte das vezes 
os descontos não compensam. 
“Apesar das limitações financei-
ras as pessoas preferem gastar 
um pouco mais e comprar algo 
melhor e com mais durabilida-
de”, sobretudo quando se trata da 
saúde visual. 

Alexandra Bessa garante que 
a “falta de ética profissional” 
de muitas empresas que atuam 
no ramo, muitas delas sem habi-
litações profissionais, e a ausência 
de legislação que regulamente o 
setor, pode continuar a “facilitar” 
estas estratégias.

Qualidade diferencia a marca no mercado

sua carteira de clientes. A variedade 
de produtos ajuda a chegar a públi-
cos bastante diferentes, sem nunca 
descurar a relação qualidade-preço. 

A Óptica Nova aposta na varia-
da oferta de óculos graduados (com 
lentes progressivas e/ou normais), 
lentes de contacto e óculos de sol, 
e presta ainda serviços de repara-
ções e pós-venda e exames visuais 
gratuitos com optometristas espe-
cializados. 

Oferece ainda um mês de adap-
tação aos clientes que comprem 
uns óculos com lentes progressivas 
e a possibilidade de troca por dois 
pares de óculos com lentes normais 
em caso de inadaptação. 

ÓCULOS DIFERENTES
PARA CLIENTES

DIFERENTES

Os produtos mais procurados 
nas duas lojas da Ótica Nova são os 
mais diferentes e alternativos. “Sa-
bemos que a maioria dos clientes 
que nos procura é por causa dis-
so”, assume a empresária. 

Ainda assim, e apesar da va-
riedade de preços que se podem 
encontrar nos diferentes produtos, 
a estratégia da empresa é “nun-
ca deixar um cliente sair da loja 
sem o produto por causa do pre-
ço”. “Temos armações a partir de 

29,90€ e marcas mais acessíveis e 
mais caras”.  

O cliente só tem de escolher o 
produto que mais lhe agradar, ten-
do a certeza de que a qualidade 
está sempre garantida. “Mesmo 
nas marcas mais acessíveis tenta-
mos manter um padrão mínimo 
de qualidade para garantir que 
vendemos um bom produto”, as-
sume Alexandra Bessa. 

A diferença entre a Óptica Nova 
e as outras óticas, garante a empre-
sária, está precisamente no atendi-
mento personalizado e diferencia-
dor que prestam aos seus clientes. 
“Connosco o cliente sente-se mais 
acompanhado. Conhecemos bem 
as pessoas e vamos tentando per-
ceber os seus gostos. Isso ajuda a 
manter esta relação de confiança 
e a garantir que vamos sempre ao 
encontro do que o cliente procu-
ra. A prova disso é que ao fim de 
três anos, mais ou menos o tempo 
médio de duração de uns óculos, 
os clientes voltam à loja. E isso 
diz-nos que o cliente ficou fideli-
zado”. 

A estratégia da empresa não 

passa por apostar em campanhas 
de desconto e produtos de baixo 
preço que possam comprometer 
a satisfação do cliente. A Óptica 
Nova prefere apostar na qualidade 
acima de tudo. “Apesar da crise e 
das limitações financeiras, as pes-
soas preferem dar mais dinheiro 
e comprar algo que seja melhor e 
mais duradouro e que não cause 
mais tarde outros problemas à 
visão”. 

Atualmente a Óptica Nova tem 
apostado em novas estratégias de 
venda, sobretudo através das re-
des sociais, onde vão publicitando 
os diversos produtos diretamente 
aos seus clientes. Com um grupo de 
quatro colaboradores e um opto-
metrista licenciado, a Óptica Nova 
vai continuar no futuro a assegurar 
aos seus clientes os produtos de 
maior qualidade no mercado e o 
atendimento adequado a cada caso 
específico.

Irá continuar a realizar pontual-
mente algumas campanhas duran-
te o ano e os 20% de desconto na 
compra de óculos através dos acor-
dos com diversas entidades. 
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O FOLCLORE CONSTI-
TUIU PARTE DA HISTÓ-
RIA NÃO ESCRITA DA 
SOCIEDADE PAREDEN-

SE e retrata a fundo os costumes 
desta terra. Faz parte do patrimó-
nio imaterial do concelho e da sua 
própria identidade, uma herança 
que hoje nem sempre é valorizada 
pelos mais jovens. Victor Nogueira 
sabe por experiência própria que o 
folclore não tem mais a capacidade 
de outrora de atrair gente nova. 

Os tempos são outros e a juven-
tude hoje procura diferentes ativi-
dades para ocupar o tempo. Ainda 
assim, o presidente do Rancho Re-
gional de Paredes assume que nos 
últimos anos se tem sentido uma 
nova dinâmica na associação. “Nes-
te momento temos muitos jovens 
a aprender, sobretudo rapazes, 
que era o que nos faltava. Temos 
pelo menos 4 jovens com menos 
de 20 anos que já sabem dançar 
bastante bem”, assume o respon-
sável. 

Victor Nogueira é presidente 
do Rancho Regional de Paredes há 
quase três anos e juntamente com 
a restante direção tem tentado in-
centivar a juventude do concelho 
a integrar este grupo. Nem sempre 
é fácil, admite, mas também não há 
vontade de desistir. Atualmente o 
grupo é composto por 50 elemen-
tos, todos unidos em prol da pre-
servação do património cultural e 
imaterial do concelho. “Um presi-
dente sozinho não faz nada”, ad-
mite Victor Nogueira. “Temos uma 
excelente direção. Desde o presi-
dente até ao último componente 
todos trabalham com enorme de-
dicação e vontade para contribuir 
para o crescimento do Rancho 
Regional de Paredes”.    

FUNDADO EM 1937
COM O NOME “ROSAS

DE CASTELÕES”

O passado do Rancho Regio-
nal de Paredes está carregado de 
história e significado, mas com o 
passar dos anos muitos dos regis-
tos documentais desta coletividade 
foram-se perdendo. Não há certe-
zas quanto à data da sua fundação, 
mas alguns estudiosos, como Pedro 
Homem de Melo e Armando Lessa, 
apontam para 1937. À data chama-
va-se “Rosas de Castelões”. 

Só em 1950 é que viria a ser 
alterada a sua denominação para 
Rancho Regional de Paredes. “Na 
altura era o único rancho que 
existia no concelho de Paredes.” 
Ainda hoje o grupo continua a usar 
o traje de lavradeira rica, o mesmo 
que em 1937 conquistou a medalha 

RANCHO REGIONAL DE PAREDES
eleva património imaterial do concelho

 Rancho foi criado em 1937 e atualmente é composto por 50 elementos.
 TEM LEVADO A IDENTIDADE DO CONCELHO A TODO O PAÍS E AO ESTRANGEIRO.
 Atual direção diz que o principal desafio hoje é atrair jovens e manter viva a tradição do folclore no concelho. 

HELENA NUNES

“A UNIÃO DO GRUPO
AJUDA A SUPERAR
AS DIFICULDADES”

Victor Nogueira está ligado ao 
Rancho Regional de Paredes há qua-
se uma vida, já lá vão 30 anos e garan-
te que a união do grupo e a entreaju-
da que existe são fundamentais para 
superar as dificuldades. “Somos um 
grupo muito unido e que procura 
sempre ajudar. Ainda agora na 
desfolhada tivemos de preparar o 
almoço para o rancho convidado 
e tínhamos pessoas a trazer coisas 
de casa e a preparar a comida em 
suas casas sem qualquer proble-
ma. E isso só demonstra que as 
pessoas estão cá porque vivem o 
Rancho com muita intensidade”.

A coletividade conta hoje com 
cerca de 200 associados, que pa-
gam uma quota anual de 2 euros. 
Uma verba simbólica, mas que ain-
da assim ajuda a suprimir algumas 
das despesas fixas. “Temos o apoio 
da junta de freguesia de Paredes 
que nos dá um subsídio anual e 
da câmara que nos cede o auto-
carro para as deslocações”. 

Em fevereiro de 2016 há elei-
ções e Victor Nogueira sente que 
tem condições para continuar na 
direção. “Enquanto sentir que 
gostam do meu trabalho conti-
nuo. Se tiver o apoio dos restan-
tes elementos da direção e de to-
dos os membros do rancho posso 
continuar a tentar melhorar o 
trabalho. É importante que con-
tinuemos a divulgar esta tradição 
do nosso concelho pelo país fora 
e no estrangeiro porque o folclo-
re faz parte da nossa identidade”. 

de ouro de melhor traje entre Dou-
ro e Minho. 

Nos 78 anos de existência o 
Rancho Regional de Paredes já rea-
lizou espetáculos por todo o país e 
no estrangeiro, nomeadamente em 
Espanha e França. Entre as atuações 
mais marcantes destaca-se o espe-
táculo num restaurante de folclore, 
em Lisboa, em que atuaram para 
embaixadores de vários países de 
visita a Portugal. 

Nos dias de hoje o Rancho Re-
gional de Paredes continua a va-
lorizar este passado histórico, mas 
a valorizar sobretudo o presente, 
através de diversas atividades aber-
tas à comunidade com o objetivo 

de atrair mais elementos para o gru-
po e ajudar a angariar fundos para 
a coletividade. “Em janeiro anda-
mos pelos cafés e casas a cantar 
as janeiras e as verbas que con-
seguimos angariar são sempre 
muito significativas. Ao longo do 
ano vamos organizando também 
alguns jantares convívio”. 

Uma das atividades de maior 
relevo para a coletividade acontece 
em maio, com a habitual peregrina-
ção a Fátima, que este ano juntou 
mais de 110 pessoas. Seguiu-se o 
festival de folclore, em julho e o 
convívio do peregrino em setem-
bro, que juntou cerca de 200 pes-
soas. 

No passado dia 31 de outubro 
o Rancho Regional de Paredes vol-
tou também a organizar a tradicio-
nal desfolhada, uma atividade que 
recria uma tradição enraizada na 
cidade e no concelho de Paredes, 
que se foi perdendo com o tempo. 
“É importante que se mantenham 
vivos estes costumes para que 
no futuro os nossos jovens pos-
sam valorizar uma tradição que 
existia no tempo dos seus pais e 
avós”, garante o presidente.  

Este mês terá ainda o habitual 
magusto, na sede da coletividade, 
e em dezembro o habitual jantar 
de natal e de encerramento de ati-
vidades. 
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NEM A ESCORREGADELA 
do último fi m-de-semana 
frente ao Candal por 3-1 
fez desmotivar a equipa 

do Rebordosa Atlético Clube, que 
somou a sua primeira derrota no 
campeonato em 10 jornadas. O es-
pírito é de confi ança e a ambição 
é retomar a liderança da Divisão 

REBORDOSA ASSUME-SE
COMO CANDIDATO À SUBIDA
 O Rebordosa Atlético Clube tem apenas 1 derrota em 10 jogos e está no 2.º lugar da Divisão D’Elite da AF Porto.
 A EQUIPA ESTÁ CONCENTRADA NUM ÚNICO OBJETIVO: A SUBIDA AOS NACIONAIS.
 No próximo ano o clube celebra 50 anos e pretende dar essa prenda aos sócios. 

D’Elite da Associação de Futebol do 
Porto. 

O RAC soma os mesmos pon-
tos que o Aliança de Gandra, líder 
do campeonato, e está altamente 
motivado para destronar o rival do 
concelho desta posição. A confi an-
ça reina no plantel, equipa técnica 
e direção. “Conseguir fazer um 
grupo muito bom e equilibrado”, 
assume o presidente do clube. 

Joaquim Barbosa é o espelho 

da alegria que se vive por estes 
dias no estádio do Azevido. Presi-
dente do clube há 18 anos é para 
ele um grande orgulho falar do 
bom momento que a sua equipa 
atravessa. “Desde que estamos a 
competir na Divisão D’Elite esta 
é a primeira época em que come-
çamos bem”, explica o presidente, 
recordando que na época passada 
o RAC estava por esta altura a meio 
da tabela. “Este ano tivemos mais 

sorte com a escolha do treina-
dor”. 

Toda a estrutura do RAC está 
unida em torno de um único ob-
jetivo, conquistar a subida de divi-
são. O discurso assertivo do presi-
dente e dos restantes membros da 
direção traduz a confi ança de uma 
equipa que está concentrada em 
vencer todos os jogos para garan-
tir a subida aos nacionais. “Essa é 
a nossa expectativa”, assume o 

presidente, convicto de que essa 
seria a melhor maneira de assina-
lar os 50 anos do clube no próxi-
mo ano. “Conseguimos através 
da equipa técnica e do departa-
mento de futebol reunir as con-
dições para alcançar a subida de 
divisão. Acho que temos todos 
os ingredientes para alcançar 
esse objetivo. Resta esperar que 
também não sejamos condicio-
nados por lesões”. 

O REBORDOSA ESTÁ A APOSTAR 
TUDO PARA REGRESSAR AOS NA-
CIONAIS e partiu para esta época 

com um orçamento reforçado e oito novas 
contratações que vêm fortalecer a equipa no 
meio campo e setor ofensivo. Também por 
isso o clube entrou na nova época com o pé 
direito, mas bem assente na terra e ciente das 
suas responsabilidades.

O bom momento que se vive deve-se 
também, segundo o tesoureiro, à melhoria 
das infraestruturas. “Com o novo relvado 
sintético estão criadas as condições para 
melhorarmos o nosso trabalho”, assume Al-
bano Silva. E esta ideia é partilhada por toda 
a estrutura diretiva do clube. “Até agora só 
tínhamos o relvado para a equipa sénior 
treinar e hoje já temos outras condições. A 
promessa da câmara já era antiga, demo-
rou a ver a luz do dia, mas fi nalmente che-
gou para ajudar o Rebordosa a atrair mais 
atletas”, salienta Joaquim Barbosa, confi ante 
de que a médio e longo prazo esta aposta na 
formação vai benefi ciar o plantel sénior. “Até 
agora tínhamos duas realidades distintas 

nos seniores e nas camadas jovens e isso 
dividia o clube. Mas hoje com 10 anos de 
luta com a câmara municipal consegui-
mos fi nalmente ter o Rebordosa unido e 
isso já se está a notar”, sublinha o presi-
dente, acreditando que no futuro esta nova 
dinâmica trará outros frutos ao clube e refor-
çará a união do grupo.

O bom momento que o Rebordosa atra-
vessa não se refl ete só nos resultados em 
campo e na integração de mais atletas nas 
9 equipas da formação. Do ponto de vista 
fi nanceiro o RAC tem contado sempre com 
a ajuda de diversas empresas de e fora da 
terra. “Há alguns que dizem que as em-
presas não ajudam, mas em Rebordosa 
isso não acontece. As empresas têm ade-
rido ao projeto do clube. Muitos podem 
dizer que somos vaidosos, mas nós não 
andamos com falsas modéstias. Sabemos 
o que queremos e as empresas têm-se 
mostrado disponíveis para nos apoiar”, 
garante o tesoureiro, certo de que no fi nal 
todos saberão retirar as suas responsabilida-
des dos resultados.JOAQUIM BARBOSA, PRESIDENTE DO REBORDOSA ATLÉTICO CLUBE

“Temos todos os ingredientes
para alcançar esse objetivo”
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CALICA É O TIMONEIRO DESTA 
EQUIPA e vive por estes dias concen-
trado na preparação dos seus jogado-

res para conseguir o melhor resultado em 
campo. Não teme os adversários porque 
lidera um grupo forte, coeso e determina-
do em conquistar o seu objetivo. “Sabe-
mos que vai ser uma época muito difícil 
porque existem equipas neste campeo-
nato com bons orçamentos e até 
melhores do que o Rebor-
dosa, mas os orçamentos 
não ganham jogos e nós 
estamos determinados em 
provar isso”, assume o 
treinador paredense, 
de 39 anos, que tra-
ça largos elogios 
aos seus joga-
dores. “Eles 
têm sido 

“O sucesso é dos jogadores”

excelentes na dedicação, empenho e na 
aceitação das ideias. O grupo trabalha 
todo no mesmo sentido e os resultados 
estão de acordo com as nossas expecta-
tivas”.

Calica é um treinador experiente que 
já esteve no comando de equipas como o 

“O futebol vive de resultados”, assume 
o treinador do RAC, que não se mostra afeta-
do com a pressão de manter o Rebordosa nos 
lugares cimeiros do campeonato. “Só o Rebor-
dosa e o Valadares é que se assumiram como 
candidatos à subida embora se saiba que há 
muitos outros clubes que também têm esse 

objetivo, ma que têm medo de o assumir. 
Nós não temos medo e tentamos trans-
formar a pressão do jogo em motivação 
para melhorar o nosso trabalho diaria-
mente”. 

“OS RESULTADOS
ESTÃO DE ACORDO
COM AS NOSSAS
EXPECTATIVAS”

O RAC assume-se como uma das equi-
pas favoritas à subida de divisão, num gru-
po de cinco equipas que demonstram ter a 
mesma ambição. “O Valadares, o Rio Tinto, 
o Aliança de Gandra, o União de Paredes 
e o Grijó também têm excelentes equipas 
para lutar pelo mesmo objetivo”. 

Apesar dos bons resultados do RAC nas 
jornadas iniciais do campeonato Calica 
não entra em euforias e recorda que ape-
nas se jogaram 10 das 38 jornadas e que 
muito ainda há para decidir. “Ainda não 
chegamos ao primeiro terço do cam-
peonato. Continuamos humildes e a 
trabalhar diariamente para regressar 
ao 1.º lugar. Temos todas as condi-
ções para isso”.

Com a entrada de 8 novos atletas 
esta época – Artur, Ricardo Teixeira, 

Hélder, João Dias, Silvério, Jorginho, 
Raul Leão e Nani – a equipa está mais 
equilibrada do ponto de vista ofensi-
vo e Calica está confiante que o gru-
po pode chegar mais longe. “A maior 

parte destes jogadores já tinha tra-
balhado comigo e conhecia as minhas 

ideias de jogo”. Com 12 jogadores da 
formação no plantel principal e 3 titula-
res lesionados o RAC está a sonhar com 
uma época recheada de vitórias. “O cam-
peonato vai ser muito competitivo e a 
equipa que conseguir manter maior re-
gularidade ficará em 1.º.”

Calica promete dar o tudo por tudo para 
conseguir levar o RAC o mais longe possível. 
O campeonato promete e o Rebordosa está 
concentrado em vencer todos os jogos que 
ainda tem pela frente, independentemente 
do adversário. “A direção deu-nos condi-
ções todas as condições. Foi-nos concedi-
da vídeo análise para gravarmos e anali-
sarmos todos os jogos e fazemos também 
o trabalho de observação do adversário. 
Isso ajuda muito a que a equipa alcance 
o sucesso”.  

União de Paredes e o 
Sporting de Espinho 
(da 1.ª Divisão da AF 
Aveiro) e olha para 
o futebol com uma 
perspetiva própria, 
privilegiando o 
jogo ofensivo e de 

qualidade e a posse 
de bola. 

A ESTÉTICA é um conceito em 
constante evolução, de crescen-
te complexidade e indissociável 
da área de saúde. Na hierarquia 

axiológica dos tempos contemporâneos a 
imagem é hipervalorizada, tendo enorme 
impacto não só a nível pessoal, como so-
cial e cultural. 

A ciência e a investigação clínica têm 
permitido obter respostas cada vez mais 
inovadoras nesta área, nomeadamente no 
que diz respeito ao contributo de questões 
aparentemente de ordem estética para a 
otimização da performance desportiva.

A abordagem adotada varia consoante 
se o desportista é amador ou de alta com-
petição, pois as exigências em termos de 
rendimento desportivo, as dimensões de 
ser e estar na cultura desportiva e mesmo 
os valores monetários envolvidos são bas-
tantes distintos. 

A preparação de um atleta de alta 
competição corresponde a um processo 
que envolve a integração de diversas ciên-
cias, sendo esta a única forma de assegurar 
um controlo rigoroso sobre todos os parâ-
metros que infl uenciam o seu rendimento 
desportivo. 

A imagem de um atleta e a atividade 
que pratica são duas variáveis que se in-
fl uenciam mutuamente. Por um lado, algu-
mas questões relacionadas com a imagem 
podem constituir um fator potenciador ou 
inibidor da performance desportiva e, por 
outro lado, a própria atividade desportiva 
pode ter consequências negativas na ima-
gem do atleta.

Além disto, a imagem do atleta de alta 
competição assume uma outra vertente 
de grande importância, a vertente publici-
tária. Na sociedade atual, não raras vezes 
vemos atletas como ídolos, a ditar modas 
e a infl uenciar gerações, culturas e valores. 

Assim, o valor da estética e da imagem 
no desporto é tanto maior quanto mais 
elevada for a expressão do rendimento do 
desporto e do desportista. 

A Saúde Estética no Desporto atua 
em várias áreas de cuidados ao atleta: De-
pilação Permanente a Laser; Rejuvenes-
cimento e Saúde Cutânea; Terapia Laser 
no tratamento à Acne, sem recurso a fár-
macos; Tratamento de Estrias, Cicatrizes e 
Hiperpigmentação da Pele; Gordura loca-
lizada, Celulite e Flacidez Cutânea e Mus-
cular; Saúde Capilar; Preparação Pré-parto 
e Recuperação Pós-parto; Saúde Dentária; 
Aplicação de Pestanas/Sobrancelhas; e 
Consultoria de Imagem.

Pela sua relevância, cada uma destas 
questões será alvo de uma abordagem in-
dividualizada nos artigos seguintes.

É evidente a relevância da imagem do 
atleta para o seu sucesso, mas para o fa-
zer com prestígio e qualidade exige-se a 
aquisição de conhecimentos integrados e 
holísticos tanto de saúde estética como de 
desporto, pois no mundo de hoje, ter uma 
imagem cuidada é muito mais do que uma 
questão meramente de aparência.

Saúde Estética
no Desporto

NUNO MENDES
Diretor geral da Clínica Nuno Mendes e ROPE – Reabilitação

e Otimização de Performance
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FUTEBOL
Resultados da última jornada

Divisão de Elite
— 10.ª  jornada —

U. de Paredes ..............................0
Valadares Gaia ............................1

Padroense ...................................2
Aliados de Lordelo ....................1

Baião .............................................1
Aliança de Gandra .....................2

Candal ..........................................3
Rebordosa ..................................1

1.ª divisão AF Porto
— Série 2 – 7.ª jornada —

Ataense ........................................1
Nun’Álvares ................................2 

Sobrosa ........................................0
SC Campo ...................................1

Baltar .............................................1
Livração ........................................3

2.ª divisão
— Série 3 – 6.ª jornada —

FC Parada .....................................0
Marco 09 ......................................0

FUTSAL 
2.ª Divisão Nacional

— Série b – 5.ª jornada —

Paredes .........................................4
Unidos Pinheirense ...................9

Divisão de Honra 
AF Porto – 4.ª jornada

GD Cem Paus ..............................7
Os Romanos ................................1
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A ATLETA PAREDENSE 
DIANA ALMEIDA, de 21 
anos, assinou contrato 
com o Sporting Clube de 

Portugal, clube que irá representar 
na nova época 2015/2016. A jovem 
estava no Benfica desde 2011, mas 
achou que estava na altura de es-
tabelecer uma mudança na sua 
carreira desportiva. “As mudanças 
podem trazer coisas boas e más, 
mas acredito que este era o mo-

OS ATLETAS PAREDEN-
SES conseguiram uma 
“boa prestação” no 34.º 
Cross de Torres Vedras, 

que decorreu no passado dia 8 de 
novembro. O balanço é feito por 
Paulo Borges, responsável da secção 
de atletismo da Casa do Benfica de 
Paredes, tendo em conta as classifi-
cações individuais de Sofia Sousa (2.ª 
classificada nos benjamins) e Cristina 
Freitas (3.ª classificada nos juniores) 
e o 9.º lugar na geral por equipas. 

“Na prova mais emblemática 
de corta-mato extra campeonato 
a secção de atletismo da Casa do 
Benfica de Paredes tem deixado, 
ano após ano a sua marca de qua-
lidade”, salientou o responsável, re-
forçando que mesmo depois de ter 
perdido os dois melhores atletas, 
Pedro Ferreira e Eduarda Barbosa, 
que esta época assinaram contrato 
com o Benfica e o Sporting Clube de 
Portugal, respetivamente. “A secção 
de atletismo teve a capacidade de 

A ATIVIDADE EMPRESA-
RIAL DE JOÃO BAR-
ROS obrigou o piloto 
do Ford Fiesta R5 a estar 

ausente na oitava e última prova 
do CNR, que decorreu no Algarve 
no último fim-de-semana. 

JOÃO BARROS falhou Rali do Algarve 

 Piloto paredense não estará na última prova do CNR por motivos profissionais.
 Época termina com cinco pódios e várias vitórias em especiais.

HELENA NUNES

DIANA ALMEIDA
assina pelo Sporting

mento certo para fazer uma mu-
dança”, assume a jovem atleta. 

Diana Almeida assume que de-
pois de o seu treinador, Nogueira 
da Costa, ter aceitado a proposta 
do clube de Alvalade também foi 
abordada pelo Sporting. “Achei 
que estava na altura de mudar 
e a saída dele também pesou na 
minha decisão. Acredito muito 
no seu trabalho e sei que com 
ele posso ir mais longe”, garante 

a jovem. 
Confiante de que esta nova 

época será melhor a atleta, de 21 
anos, está já a preparar-se para a 
próxima prova e concentrada em 
alcançar os mínimos para parti-
cipar no Campeonato da Europa 
de Corta-Mato, que acontece em 
dezembro, na França. Nas últimas 
duas épocas a atleta esteve ausen-
te da prova devido a uma lesão.

“Temos muitos objetivos 

Dois pódios no 34.º Cross de Torres Vedras

se renovar e continuar a vencer ao 
mais alto nível”, salientou. 

O 34.º Cross de Torres Vedras 
contou com a participação de mais 
de 100 clubes. Entre os atletas pa-
redenses destacam-se as presta-
ções de Inês Magalhães (7.º lugar) 
e Alexandre Moreira (17.º lugar) nos 
benjamins, Bruna e Marisa Cunha e 
Ângela Cruz nos infantis (16.º, 21.º e 
25.º lugares respetivamente) e Gui-
lherme Moreira (14.º classificado) 
nos iniciados masculinos.

Destaque ainda para o 6.º lugar 
conquistado por Ruben Sousa nos 
juvenis, escalão onde o seu colega 
de equipa Pedro Moreira obteve 
o 8.º lugar. Ainda nos juvenis, Ana 
Vieira conquistou o 7.º lugar e Mi-
guel Monteiro foi 25.º classificado. 

Nos juniores Fábio Rodrigues 
foi 11.º classificado e Samuel Vieira 
terminou a prova na 24.ª posição. 
Destaque ainda para João Ferreira 
que competiu no escalão sub-23, 
conquistando o 17.º lugar da prova. 

João Barros chegava a esta 
fase do Campeonato Nacional 
de Ralis na 3.ª posição absoluta, 
mas as obrigações profissionais 
impediram-no de estar a disputar 
a prova no Algarve. “Apesar de 
sempre ter encarado a minha 
carreira com a máxima serie-
dade e profissionalismo, toda a 

gente sabe que não sou piloto 
profissional. Na prática, é a mi-
nha atividade profissional que 
me permite estar nas corridas 
e neste momento estou numa 
fase absorvente, em termos de 
trabalho, que não me permite 
estar concentrado no Algarve”, 
explicou o piloto da Fibromade 

Racing Team. 
João Barros viu-se assim impe-

dido de estar na última prova do 
campeonato. “Um rali não é ape-
nas o fim-de-semana de prova, 
pois envolve toda uma prepara-
ção que requer tempo e dedica-
ção”, disse ainda o piloto. 

A época de João Barros e Jor-

ge Henriques no CNR fica marca-
da pela conquista de cinco pódios 
em sete provas, concretamente 
três segundos lugares – no Rali de 
Guimarães, Rali de Castelo Branco 
e no Rali Vinho da Madeira - e dois 
terceiros lugares – no Rali Serras 
de Fafe e Rali Vidreiro- além de vá-
rias vitórias em especiais.

para a próxima época. Vou tra-
balhar para conseguir os melho-
res resultados a nível individual 
e também para ajudar a equipa 
do Sporting a chegar mais lon-
ge”, afirma. “Quero fazer a maior 
distância possível nas provas de 
pista coberta e depois o objeti-
vo é conseguir os mínimos para 
os Jogos do Mediterrâneo”, que 
acontecem em meados de junho 
de 2016.

 Sofia Sousa e Cristina Freitas conquistaram 2.º e 3.º lugares nos benjamins e juniores.
 A nível coletivo, a secção de atletismo da Casa do Benfica de Paredes conquistou o 9.º lugar da geral.
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NO FINAL DE OUTUBRO, e pare-
ce que cada vez mais, celebra-se o 
dia das bruxas. A festa, pagã e ao 
que parece importada dos Estados 

Unidos, faz a alegria das crianças, que se dis-
farçam de bruxas ou de outras criaturas hor-
rorosas e percorrem a vizinhança, pedindo 
doçuras para não fazerem travessuras. Mas, 
de onde vem esta celebração?

Consta que os Celtas da Irlanda e da Grã-
-Bretanha costumavam fazer uma festa no 
final do mês de outubro que assinalava o fim 
do verão (Samhein). No entanto, na origem 
da palavra Halloween ou Hallowe’en estão 
raízes cristãs. A expressão significa All Hal-
low’s Evening (a noite de todos os santos). 
Foi o Papa Gregório III que estabeleceu, em 
791, a alteração de 13 de maio para 1 de no-
vembro da festa que se realizava na Capela 
de Todos os Santos, em Roma. Mais tarde, 
no ano de 840, o Papa Gregório IV, decretou 
que a data deveria ser assinalada em todo 
o mundo cristão. E, em 998, Santo Odílio, 
na altura Abade de Cluny, em França, acres-
centou mais um dia, o 2 de novembro, para 
rezar por todos os fiéis defuntos. Ora, nessa 
altura, os camponeses irlandeses católicos 
acharam que as almas dos defuntos, que po-
deriam não estar no céu, também deveriam 
ser recordadas e costumavam bater em tes-
tos e panelas para que as almas condenadas 
soubessem que não tinham sido esquecidas. 
Porém, não é essa a origem do dia das bruxas, 
tal como hoje se festeja.

O dia das bruxas parece ser uma mistura 
de tradições medievais francesas com os cos-

O AMOR PODE DESABROCHAR DA 
FORMA MAIS ESTRANHA, ser ali-
mentado da maneira mais esquisi-
ta e vivido pelas personagens mais 

extraordinárias, não é verdade? 
   Para vocês qual seria o local mais românti-

co para “começar” a amar? Seria num bar, num 
jogo de futebol, numa escola, num baile, num 
parque? Será que procurar o amor é como pro-
curar as chaves do carro que perdemos? 

   No outro dia, eu e os meus amigos deci-
dimos ir ao museu da matemática, tínhamos 
ouvido falar muito bem sobre o local, disse-
ram-nos que as exposições que existiam lá 
representavam muito bem os temas matemá-
ticos, que estamos a aprender, e ainda para 
mais de uma forma divertida! 

    Entramos no museu e a primeira coisa que 
vimos foi a escultura de um cubo, como é óbvio 
em três dimensões, que brilhava imenso, varia-
das cores, era fantástico! Seguimos ao longo do 
museu e em cada sala víamos quadros, escul-
turas, entre outras coisas muito criativas! Quase 
no final da exposição, encontramos uma divisão 
onde estavam pendurados apenas quadros ca-
racterísticos de figuras geométricas, o nosso 
grupo e um senhor, com um ar muito sábio, 
éramos os únicos naquela sala onde reinava o si-

....................................................................
11.º ano VB  ●  Escola Secundária de Vilela

BEATRIZ MACHADO

CRISTIANA ROCHA
8.º ano A

lêncio. O senhor estava estupefacto a olhar para 
aquele quadro com um triângulo desenhado e 
nós, curiosos para saber do que se tratava tan-
ta inquietação e admiração, perguntámos-lhe o 
que sentia, este respondeu: 

   -Sinto o amor! – sem nos deixar pensar 
em algo, continuo:         

   “Era uma vez, na cidade ‘Teorema City’ 
dois irmãos, o Camilo e o Orlando, que vivam 
em eterno conflito. Camilo, um jovem muito 
atencioso para com a população e amigos, 
sempre disponível, um coração de ouro, ape-
sar de ser muito tímido e envergonhado. Era 
o tipo de genro que qualquer mãe gostava de 
ter! Sempre pronto a ajudar.  

Já o seu irmão, Orlando, era um traquina, 
não fazia o que lhe mandavam, andava sem-
pre atrás das namoradas, pois despertava 
muito interesse nestas visto que era extrema-
mente bonito, não se comprometia com nada 
nem ninguém, andava sempre a azucrinar a 
vida do irmão, ou seja, uma autêntica peste. 
Apesar de irmãos, Camilo e Orlando eram 
muito diferentes, melhor, completamente di-
ferentes, e por isso passavam a maior parte do 
seu tempo em conflito um com o outro.

   (música)
   -Pára de cantar, orlando!-ordenou o Ca-

milo- dava tudo para não me cruzar contigo 
neste ponto! Sai do banho! É pena a água não 
estar a 45.º!

   -Não tenho culpa de ter um ponto 
atraente-retorquiu Orlando.

   -Desculpa? O meu ponto é tão ou mais 
charmoso do que o teu. E, para além do mais, 
estás a fazer isto tudo apenas para que me 
saltem os vértices...Tu nem gostas dela

   -Até posso não gostar dela tanto quanto tu, 
mas que ela tem cá uns contornos...lá isso tem!

   -Não digas essas coisas dela. És demasiado 
atrevido!-exclamou Camilo muito indignado.

   -Coitadinho, és tão piegas! Nem sei 
como és meu irmão.

   -Posso ser tudo aquilo de que me acu-
sas, no entanto, o meu sentimento por ela é 
verdadeiro, genuíno, leal, puro...desde aquele 
dia em que as nossas vidas se cruzaram nun-
ca mais a consegui esquecer, a Genoveva é o 
meu verdadeiro amor! 

   Dando a conversa como terminada, Ca-
milo dirigiu-se para a rua a fim de esquecer 
um pouco todos os problemas com o seu ir-
mão, principalmente aquele que mais o ator-
mentava, o facto de dividirem o mesmo amor!

   Passeando por TeoremaCity, Camilo, 
inevitavelmente encontrou-se com Genove-

va, esta simpática como sempre, convidou-o 
para dar um passeio. Nervoso por estar per-
to da sua amada, Camilo apenas se limitava 
a acenar e a concordar com o que Genoveva 
dizia. Por fim, esta pergunta: 

   -Tens andado bem? 
   -Sim, perfeito! A vida na podia correr me-

lhor-respondeu este sorridente.
   -Ainda bem! E a tua família? O teu ir-

mão?-questionou Genoveva com um ar fingi-
damente despreocupado. 

   -O senhor Pitágoras está muito bem! Ah-
ahaha! E qual é o interesse no meu irmão? 

   -Simplesmente queria saber se ele esta-
va bem desde aquele vosso “arrufo” no outro 
dia aqui na praça...

   -Sabes do que é que se tratou aquele 
desentendimento?-perguntou Camilo que-
rendo revelar tudo a Genoveva. 

(Continua na próxima edição)

A ARTE DE AMAR AO CUBO

DOCES, TRAVESSURAS, TRADIÇÕES

MARA OLIVEIRA
8.º ano A

......................................................................................................................................................
● Agrupamento de Escolas da Sobreira

tumes irlandeses, quando os dois povos se 
encontraram nos Estados Unidos, no século 
XVIII. Na Idade Média, grande parte da popu-
lação francesa foi atingida pela Peste Negra 
e, no Dia de Todos os Santos, celebravam-se 
missas para rezar pelas almas, mas também 
já havia um ritual de danças macabras, junto 
dos cemitérios. Os franceses vestiam-se de to-
dos os santos. Os irlandeses não usavam ves-
tes mas não deixavam de recordar os que já 
não faziam parte do mundo dos vivos. 

Então e os doces? Estes juntaram-se à 
festa pela mão dos ingleses que também emi-
graram para os Estados Unidos. Nos anos que 
sucederam à tentativa de derrubar o rei inglês 
Jaime I, a 5 de novembro de 1605, que termi-
nou com a morte do conspirador Guy Fawkes, 
grupos de rebeldes percorriam as ruas exigin-
do “beer and cakes” (cerveja e bolos) para 
festejar esse acontecimento. Esta celebração 
chegou à América e os diferentes costumes 
fundiram-se. No século XIX, os fabricantes de 
postais acrescentaram as bruxas. Surgiram 
também as lanternas feitas com abóboras 
(por altura das colheitas, os Celtas faziam lan-
ternas com nabos!). 

Em Portugal, os católicos celebram o Dia 
de Todos os Santos e o Dia dos Fiéis Defuntos. 
Por influência da cultura norte-americana, 
o Dia das Bruxas é festejado, sobretudo por 
crianças e jovens nas escolas ou em festas 
com amigos. No entanto, em várias regiões 
de Portugal continental e nos Açores, há uma 
tradição semelhante ao “doçuras e travessu-
ras” (trick or treat). Trata-se do Pão por Deus 
ou bolinho, um peditório feito por crianças, 

no dia 1 de novembro. Atualmente, o pão é 
substituído por outras doçarias, mas há mui-
tos anos atrás, era uma forma de as crianças 
mais desfavorecidas tirarem a barriga de mi-

sérias. 
Na nossa escola, as teachers promoveram 

um concurso de postais e saíram alguns bem 
assustadores!
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MEMÓRIA DOS COMBATENTES

PAREDENSES
na Grande Guerra

IVO RAFAEL    ivo_rafael@sapo.ptFreguesias de MADALENA e LOUREDO

BELMIRO MONTEIRO. Nasceu no lugar de Vi-
lela, Madalena, no dia 1 de Novembro de 1894. 
Era fi lho de Albino Moreira, lavrador de pro-
fi ssão, e de Júlia Rosa Pereira, empregada no 
serviço doméstico. Foi mobilizado para o Cor-
po Expedicionário Português pelo Regimento 
de Infantaria 32, 1.º Batalhão, 2.ª Companhia, 
4.º Depósito. À data da sua mobilização para 
a guerra já residia na freguesia de Gondalães. 
Ostentava a placa de identifi cação n.º 21667 e 
detinha o posto de soldado (n.º 191). Embarcou 
em Lisboa rumo a França no dia 14 de Julho de 
1917. Em 21 de Agosto é colocado no Batalhão 
de Infantaria 34, que na altura ocupava trin-
cheiras no subsector direito de Ferme-du-Bois. 
Dois dias depois, toda a frente portuguesa é 
bombardeada pela artilharia alemã, havendo 
um recontro entre patrulhas na «terra de nin-
guém» de que resultam três soldados feridos. 
Todavia, na sequência da acção, o inimigo vê-se 
forçado a retirar desordenadamente, o que faz 
com que o General Gomes da Costa felicite a 
unidade, considerando o 34 como «o seu ba-
talhão porreiro» (Martins, D., 1995, p.255). Nas 
semanas seguintes voltam a registar-se ata-
ques e defesas de raides e patrulhas, até que, a 
23 de Setembro, o B.I. 34 é rendido por Infanta-
ria 3, indo acantonar em Epinette e depois em 
Blessy, «para um pequeno descanso». A 8 de 
Novembro, a unidade regressa às trincheiras, 
agora para tomar posições no subsector direito 
de Neuve-Chapelle. Registam-se bombardea-
mentos nos dias 10 e 23, dos quais resulta a 
morte de um soldado. Na madrugada de 25 e 
26 desencadeia-se um raide às linhas inimigas 
com a missão de fazer prisioneiros, objectivo 
que não chega a ser alcançado, apesar de não 
haver baixas a registar. Em 27 de Novembro, o 
paredense Belmiro Monteiro baixa ao hospital, 
tendo alta a 14 do mês seguinte. No dia 12 de 
Março de 1918, o 34 rende Infantaria 21 no sub-
sector esquerdo de Ferme-du-Bois. Durante a 
rendição os alemães bombardeiam as posições 
portuguesas com granadas de gás, causando 
várias baixas e deixando a 3.ª Companhia re-
duzida a dois ofi ciais e 92 praças (Martins, D., 
1995). Os ataques alemães repetem-se nos dias 
seguintes, até que, a 29 de Março, o 34 é ren-
dido nas linhas indo acantonar em La Couture. 
Contudo, nem aí se livra da artilharia inimiga, 
que bombardeia o acantonamento causando 
a morte a um soldado e ferimentos a cinco. A 
6 de Abril, o batalhão é rendido por Infantaria 
4 e enviado para a retaguarda, mais concreta-
mente para Saint-Venant, onde se achava se-
diado o Quartel General do Corpo. Na véspera 
da «batalha de La Lys», travada a 9 de Abril, 
o 34 encontra-se acantonado em Samer, e só 
no dia 10 recebe a notícia da trágica ofensiva 
alemã iniciada na madrugada do dia anterior. 
No dia 12, Belmiro Monteiro baixa à ambulân-
cia n.º 4, tendo alta para o Quartel General no 
dia seguinte. Em 8 de Novembro, pela Ordem 
de Serviço n.º 307 do Batalhão de Infantaria 34, 
este militar paredense é promovido a 1.º Cabo. 
Regressa a Portugal com a sua unidade no dia 1 
de Março de 1919, saindo de Cherbourg a bor-
do do navio SS Goentoer e chegando a Lisboa 
quatro dias depois.

«Em 21 de Agosto é colocado no Batalhão de Infantaria 34, que na altura ocupava trincheiras no subsector direito de Ferme-du-Bois. Dois dias 
depois, toda a frente portuguesa é bombardeada pela artilharia alemã, havendo um recontro entre patrulhas na «terra de ninguém» de que re-
sultam três soldados feridos. Todavia, na sequência da acção, o inimigo vê-se forçado a retirar desordenadamente, o que faz com que o General 
Gomes da Costa felicite a unidade considerando o 34 como “o seu batalhão porreiro”.»

JOSÉ DE MOURA. Nasceu no lugar do Souto, 
Madalena, no dia 26 de Abril de 1893. Era fi lho 
de António de Moura, lavrador caseiro de pro-
fi ssão, e de Ana Rosa, ocupada na vida domés-
tica, ambos naturais da freguesia de Novelas, 
Penafi el. Foi mobilizado para o C.E.P. pelo 
Regimento de Infantaria 32, 2.ª Companhia. 
Ostentava a placa de identifi cação n.º 21797 e 
detinha o posto de soldado (n.º 440). Embar-
cou em Lisboa rumo a França no dia 14 de Ju-
lho de 1917. Em 21 de Agosto, tal como o seu 
conterrâneo Belmiro Monteiro, é colocado no 
Batalhão de Infantaria 34, posicionado nas 
trincheiras do subsector de Ferme-du-Bois. 
O percurso de ambos terá sido muito seme-
lhante, pelo que se dispensa a repetição do já 
descrito anteriormente. Já depois de assina-
do o armistício, no dia 6 de Janeiro de 1919, 
José de Moura baixa ao Hospital de Sangue 
n.º 8, situado em Herbelles. Recebe alta médi-
ca no dia 11. Embarca em Cherbourg rumo a 
Portugal no dia 1 de Março, a bordo do navio 
SS Goentoer, chegando a Lisboa quatro dias 
depois. Casou com Felicidade Moreira em Ou-
tubro de 1920. Faleceu em Penafi el, com 84 
anos de idade, no dia 2 de Maio de 1977.

JOSÉ CAMILO PEREIRA. Nasceu no lugar 
da Venda Nova, Louredo, em 28 de Fevereiro 
de 1892. Era fi lho de António Camilo Pereira 
e de Joaquina Moreira, lavradores, ele natural 
de Louredo, ela de Gondalães. Foi mobilizado 
para o C.E.P. pelo Regimento de Infantaria 32, 
1.º Batalhão, 4.º Depósito, 3.ª Companhia. Os-
tentava a placa de identidade n.º 22062 e de-
tinha o posto de 2.º Cabo (n.º 449). Embarcou 
em Lisboa rumo a França no dia 14 de Julho 
de 1917. Em 23 de Agosto é colocado na 12.ª 
Companhia do Batalhão de Infantaria 12, que 
se encontrava nas trincheiras do subsector 
de Fauquissart I. Na madrugada de 11/12 de 
Setembro, a unidade realiza uma patrulha às 
linhas inimigas com objectivos de observação 
e reconhecimento de movimentos e posições 
alemãs. A missão foi cumprida sem que o ini-
migo se apercebesse da manobra efectuada. 

Em 7 de Novembro um bombardeamento 
inimigo soterra duas praças, que foram salvas 
a tempo por um alferes do 2.º Grupo da Com-
panhia de Pioneiros. No dia 7 do mês seguinte, 
o major Casimiro Victor de Sousa Telles passa 
revista ao batalhão, de que resulta um voto de 
louvor «pela correcção, garbo e disciplina» 
com que as tropas se apresentaram. No dia 15 
de Janeiro de 1918, o paredense José Camilo 
Pereira é punido com 4 guardas «por formar 

mais tarde para a marcha da companhia». 
Oito dias depois é promovido a 1.º Cabo Mili-
ciano. Em 15 de Fevereiro é novamente alvo de 
punição disciplinar, mas agora por parte do co-
mandante da Brigada, que lhe aplica 2 dias de 
detenção pelo atraso de duas horas verifi cado 
no dia 15 do mês anterior. A 9 de Abril desen-
cadeia-se a grande ofensiva alemã «de La Lys», 
estando o B.I. 12 em La Gorgue, de reserva à 
2.ª Divisão. Com ordens para guarnecer Pont-
-du-Hem, La Flinque e Le Drumetz, a 1.ª Com-
panhia não consegue chegar a Le Drumetz, fi -
cando-se por Cartéres. Um dos pelotões da 3.ª 
Companhia retira para Bout Delville, acabando 
por retroceder depois para La Gorgue. Parte da 
4.ª Companhia segue para Laventie, outra par-
te para Cartéres, fi cando o restante na estrada 
de La Bassée, retirando depois para Calonne 
(Martins, D., 1995). José Camilo Pereira toma 
parte nestes trágicos acontecimentos, não ten-
do sido contudo beliscado pela violência arra-
sadora do combate. No dia 6 de Maio, é punido 
pelo comandante da companhia com 4 dias 
de prisão «por ter faltado aos trabalhos de 
fortifi cação de dia 15». Em 4 de Fevereiro 
de 1919, completa «com aproveitamento» o 
curso de metralhadoras. No dia 30 de Abril é 
repatriado para Portugal, partindo do porto de 
Cherbourg a bordo do navio «Northwestern 
Miller» e desembarcando em Lisboa no dia 4 
seguinte. Casou em Agosto de 1919 com Maria 
Rosa. Faleceu na sua terra natal, com 74 anos 
de idade, no dia 10 de Dezembro de 1966.

HOSPITAL DE SANGUE N.º 8, EM HERBELLES,
ONDE ESTEVE INTERNADO O PAREDENSE JOSÉ DE MOURA
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(Junto à Escola Secundária de Lousada)

— OTIMO NEGÓCIO —
BEM LOCALIZADA e RECHEADA

Tlm. 965 849 362

CURIOSIDADES DO BURGO PORTUENSE
FERREIRA COELHO

A BERNARDA
“Andava em reboliço a cida-

de da Virgem. Desde o romper 
da alva ajuntavam-se nas praças 
magotes de gente conversando 
e gesticulando animadamente. 
Reforçavam-se durante o dia 
com o recrescer de novos inter-
locutores, confundiam-se com 
outros quando aparecia algum 
homem notável da cidade, e 
muito depois da meia-noite ain-
da não tinham dispersado.

Acudia o maior número ao 
Largo da Batalha e ao Postigo do 
Sol, observando com particular 
atenção as janelas da Casa da Pia 
e do Quartel-General, saudan-
do os que assomavam a elas, e 
aproximando-se apressadamen-
te de quanto saíam ou entravam 
no antigo edifício de Francisco 
Almada. À porta do Águia de 
Ouro, e defronte da casa do Es-
tanislau, permanecia boa porção 
de curiosos. 

Era grande a afluência de 
cidadãos no passeio dos Loios, 
desde o sítio em que a Porta de 
Carros fendera as velhas mura-
lhas do Porto até ao lugar onde 
eu ainda conheci, mal respeitada 
do tempo e descurada pelos ho-
mens, a torre quadrada da Igreja 
de Santo Elói. Estava cheia de 
povo a Praça de D. Pedro.

Reunira-se naquele dia em 
grande número, na Rua Nova 
dos Ingleses, o alto comércio do 
Porto. Fora difícil saber que sen-
timento predominava aos repre-
sentantes da fortuna portuense 
e da riqueza comercial do Norte 
do Reino. Falavam em voz baixa, 
separavam-se frequentemente 
em conferências mais íntimas 
de dois ou três indivíduos, vol-
tavam logo ao grupo central 
para de novo se afastarem dele 

TEIXEIRA DE VASCONCELOS
1816 – 1878

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do Artigo 22.º dos Compromissos da Irmandade da Santa 
Casa da Misericórdia de Paredes, convoco os Irmãos desta Misericórdia para reunirem em As-
sembleia – Geral no dia 28 de Novembro, às 14.30 horas, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
2. Apreciar, discutir e aprovar o Plano de Atividades e Orçamento, de Exploração Previsional e 
Investimentos, para 2016, e apreciação do parecer do Órgão de Fiscalização;
3. Outros assuntos de interesse para a Instituição.

 
Nos termos do n.º 1 do Artigo 24.º, se no dia e hora designados para a reunião, não estiver 

presente mais de metade dos Irmãos, a Assembleia funcionará em segunda convocatória, trinta 
minutos depois, com qualquer número de presenças.

Paredes, 22 de Outubro de 2015

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA-GERAL
Alberto Luís Mourão Soares Carneiro

Nota: Os documentos relativos ao Plano e Orçamento encontram-se disponíveis para consulta dos Irmãos, nos Serviços Admi-
nistrativos da Instituição, durante as horas normais de funcionamento.

Irmandade da Santa Casa
da Misericórdia de Paredes

CONVOCATÓRIA

PUB PUB

tudo quanto se verteu de um e 
de outro lado com fé e crença nos 
princípios, deixando a Deus resol-
ver acerca da justiça da causa. 

Era também valente oficial 
e homem de caráter nobre e 
cavalheiro, qualidades que lhe 
granjearam e mantiveram até ao 
túmulo a estima de quantos o co-
nheceram e trataram.

Viera reunir-se-lhe o visconde 
de Sá da Bandeira, mutilado na 
defesa do Porto e também honra 
da cidade eterna, corajoso solda-
do tão dedicado às armas quão 
amigo das letras, e modelo de 
brio e de lealdade. Onde a liber-
dade careceu dos seus braços, le-
vou-lhos ambos. Quando só resta-
va um, esse próprio ofereceu em 
holocausto aos princípios de que 
era escravo desde os seus primei-
ros anos.

Era no mês de Outubro de 
1840. O Porto tinha feito a tre-
menda bernarda que por mar e 
terra organizou e dirigiu durante 
muitos meses a guerra civil.”

(De “O Prato de Arroz Doce”)

e, apesar das reflexões acaloradas 
de um e de outro, pareciam mais 
propensos à meditação do que 
a manifestaram as suas opiniões 
acerca dos sucessos que agitavam 
a cidade. 

Dos lados da estrada de Lis-
boa assomavam a cada hora al-
guns cavaleiros. Trajavam unifor-
mes militares; porém, no desali-
nho com que vinham dispostas as 
insígnias de comando, ou na falta 
delas, divisava-se logo que per-
tenciam ao serviço dos caprichos 
e azares da fortuna, que muitas 
vezes são o verdadeiro serviço do 
Estado, mas ilegalmente.

Um trazia a banda a tiracolo e a 
sobrecasaca desabotoada. Outro, 
em lugar da barretina regimental, 
pusera na cabeça o chapéu desa-
bado do campónio. Alguns não 
levavam espada, mas pendia-lhes 
de uma argola do selote um baca-
marte de boca de sino. 

O conde das Antas era uma 
recordação de glória da cidade. O 
seu título portuenses de lei, fora 
escrito em papel da cartucha e se-
lado com o mais honrado sangue 
da nossa terra, que honrado era 

HISTÓRIA e CULTURA

BUSTO DE FRANCISCO DE ALMADA, NO CEMITÉRIO DO REPOUSO QUE, 
SENDO GOVERNANTE DO PORTO, MORREU POBRE, SENDO OS AMIGOS 

QUE PROCEDERAM ÀS DESPESAS DO SEU FUNERAL

CASA PIA
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HISTÓRIA e CULTURA

GOMES DE SOUSA

JOSÉ LUÍS MOREIRA, lavrador pro-
prietário, natural de Santa Marinha de 
Figueira, no concelho de Penafiel, com 
30 anos foi casar a Cete, a 11 de Feverei-

ro de 1866, com Maria da Purificação Moreira 
Coelho Ferraz, natural da Casa do Outeiro, em 
Cete, com 29 anos. 

O José era filho de Jerónimo Cláudio Mo-
reira, cirurgião, natural de Fonte Arcada [e sua 
2.ª m.er Maria Ferreira]. A Maria da Purificação 
era filha de Agostinho Ribeiro de Seabra e Ma-
ria Moreira Coelho Ferraz, ambos naturais de 
Cete. 

A Maria da Purificação nasceu na Casa do 
Outeiro, Cete, a 31 de Janeiro de 1837 e fale-
ceu na Figueira, a 10 de Julho de 1869, com 
33 anos.

José Luís e Maria tiveram apenas dois fi-
lhos: Aloísio José e Carolina Rosa. 

1. A Carolina Rosa Moreira nasceu na Fi-
gueira a 22 de Fevereiro de 1868 e foi bapti-
zada pelo tio padre Francisco José Moreira. 
Tinha 26 anos quando casou em Valpedre, a 
9 de Março de 1894, com Adriano Joaquim 

Moreira, lavrador, natural da Figueira, com 24 
anos, filho de Fortunato Moreira, natural de 
Santo Estêvão de Oldrões e de Maria Coelho, 
natural de Santa Marinha da Figueira. Faleceu 
em Figueira a 3 de Março de 1944. [Cf. Famí-
lias de Oldrões, vol. III.] 

Tiveram quatro filhos: Bernardino, Aloísio, 
José Luís e Maria Rosa. Esta, a Maria Rosa, ca-
sou com Joaquim Barbosa Duarte, da Casa do 
Trago, em Fonte Arcada, onde tiveram cinco 
filhos: o José que casou no Brasil, sem gera-
ção; o Aloísio com geração em Paço de Sousa; 
o António com geração em Fonte Arcada, o 
Adriano que foi irmão na Ordem de São João 
de Deus e o Domingos com geração no Porto.

2. O Aloísio José Moreira nasceu na Figuei-
ra a 17 de Novembro de 1866 foi baptizado 
pelo tio padre Francisco José Moreira e teve 
por padrinho o tio Amândio José Moreira, 
médico cirurgião. Faleceu em Fonte Arcada a 
14 de Março de 1934.

[Amândio José Moreira formou-se pela 
Escola Médico Cirúrgica do Porto em 1848 
onde apresentou a tese “O utero he o princi-
pal agente da parturição”].

Aloísio José Moreira frequentou a Acade-
mia Politécnica do Porto nos anos lectivos de 
1883 e 1884. No primeiro ano matriculou-se 
nas 8.ª e 9.ª cadeiras: Física teórica e experi-
mental + Química mineral. No segundo ano 
matriculou-se na 9.ª e na 1.ª parte da 10ª: Quí-
mica orgânica e análise química + Botânica. 
Obteve distinção na 10.ª cadeira.

Passou à Escola Médico Cirúrgica do Porto 
onde se formou em 1890 e apresentou a tese 
“Breve estudo sobre a etiologia da malaria”. 
Porto, Typographia Gandra, 100 páginas. [75 
de texto].

O DR. ALOÍSIO MOREIRA
Casou com Zulmira Coelho da 

Fonseca Moreira, viveram em Fon-
te Arcada onde tiveram dez filhos:

1 – Luís José Moreira. Nasceu a 
30 de Junho de 1893. Médico pela 
Escola Médica do Porto em 1924. 
Médico da Companhia do Niassa. 
Faleceu em Porto Amélia a 14 de 
Setembro de 1924.

2 – José Luís Moreira. Nasceu 
a 27 de Setembro de 1894. Enge-
nheiro Civil e Major de Engenha-
ria.

3 – D. Maria Rosa Moreira. Nas-
ceu 3 de Outubro de 1895. Casou 
com o médico Henrique Domin-
gos Pereira.

4 – D. Idalina Rosa Moreira. 
Nasceu a 23 de Julho de 1897. Ca-
sou com Albano de Oliveira Cam-
pos.

5 – D. Maria Amélia Morei-
ra. Nasceu a 12 de Novembro de 
1899. Com descendência na Ge-
nealogia d’Os Pinto Lopes, Porto, 
2014, pág. 38, 40-41.

6 – D. Carolina Rosa Morei-
ra. Nasceu a 23 de Dezembro de 
1901. Casou com o médico Aloísio 

12 de Dezembro de 1976, vítima de um atro-
pelamento.

10 – D. Berta Aida Moreira. Nasceu a 16 de 
Setembro de 1909. Casou com Vitorino Bar-
bosa Leão, de Parada de Todeia.

Para conhecer a descendência do dr. Aloí-
sio, quase até aos nossos dias, faz minga o 
livro d’“Os Braganças da Província do Minho” 
do dr. Elísio Ferreira de Sousa…

dos Santos Coelho.
7 – D. Isabel da Conceição Moreira. Nas-

ceu a 29 de Dezembro de 1902. Casou com 
Alberto Moreira da Cunha. 

8 – D. Margarida Josefa Moreira. Nasceu a 
27 de Agosto de 1905. Faleceu no Porto a 17 
de Dezembro de 1944.

9 – D. Isa do Carmo Moreira. Nasceu a 22 
de Março de 1908. Faleceu em Fonte Arcada a 

NO PASSADO DO-
MINGO, na igreja 
paroquial de Cete, 
juntaram-se numa 

sessão de homenagem ao 
Pe. António Maria Moreira da 
Silva, processada pelas estru-
turas representativas dos três 
núcleos que, em conjunto as-
sumiram a responsabilidade 
do cerimonial, que decorreu 
com o maior brilho.

A intenção primeira era a 
de fazer sentir ao seu páro-
co que, ao longo de 40 anos, 
tem paroquiado Cete, tendo 
assumido depois a de Mouriz, 
ambos do concelho de Pare-
des, e Urrô, do concelho de 
Penafiel.

Foi comovedor o momen-
to em que se abraçaram o 
pároco antecedente e o atual 
– Joaquim Ferreira Casa e An-
tónio Maria Moreira da Silva, 
respetivamente.

A solenidade do ato me-
rece um desenvolvimento 
mais alargado, pelo que vol-
taremos ao assunto na próxi-
ma edição. 

 Cete, Mouriz e Urrô
TRÊS PARÓQUIAS UM SÓ PÁROCO

FERREIRA COELHO

PADRE ANTÓNIO MARIA MOREIRA DA SILVA PADRE JOAQUIM FERREIRA CASA
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Agenda Cultural 12 a 25 de novembro
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EFEMÉRIDES 12 DE NOVEMBRO

1910

1888

1877

Com “A Ponte de São Luís Rey”, a irlandesa Mary Mcgukian, vence o grande pré-
mio do I festival Internacional de Cinema do Funchal.

Funeral de Yasser Arafat no Cairo e em Ramallah, na Cisjordânia;

Morte do jornalista António Dimas Botelho da Silva, 77 anos, que fora diretor de 
informação da RTP; 

Morte do cavaleiro português Henrique Calado, coronel de cavalaria, com 81 
anos; 

A Assembleia-geral da ONU condena o embargo unilateral dos EUA a Cuba;

Moçambique adere, formalmente, à Commonwealth; 

O escritor José Saramago recebe o prémio Vida Literária da Associação Portu-
guesa de Escritores;

Em Timor dá-se o massacre de Santa Cruz, praticado pelos militares indonésios 
invasores; 

Dolores Ibarruri, dita La Pasionaria, presidente histórica do Partido Comunista 
Espanhol, morre em Madrid, com 93 anos;

Fundador e antigo número dois do PS, Francisco Salgado Zenha, advogado an-
tifascista, demite-se do partido;

Espanha e Portugal assinam a dita Declaração de Lisboa e o protocolo adicional 
ao Tratado de Amizade e Cooperação de 1977, na Cimeira Ibérica;

Yuri Andropov, antigo chefe do KGB, polícia política soviética, sucede a Leonid 
Brejnev; 

O presidente dos EUA, James Carter, ordena o cancelamento das importações 
de petróleo iraniano; 

O palácio de S. Bento é cercado por uma multidão de trabalhadores da constru-
ção civil, em greve;

O jornal Le Monde dá a conhecer a existência de um plano visando a indepen-
dência de Moçambique, sob a liderança do empresário Jorge Jardim;

A União Nacional, partido único da ditadura do Estado Novo, organiza em Lis-
boa uma manifestação contra a ONU, pelas reservas da comunidade internacio-
nal à política colonial portuguesa; 

Foram encerradas as instalações de Ellis Island, em Nova Iorque, posto de entra-
da de mais de 20 milhões de imigrantes nos EUA, desde a sua abertura em 1892; 

Na Guiné, foram adjudicadas as obras de construção da cadeia comarcã e do 
Asilo Escola, em Bissau; 

As eleições alemãs dão vitória ao Partido Nazi de Adolf Hitler, que assim reforça 
a sua liderança; 

Expulsão de Leon Trotshi do Partido Comunista da União Soviética e José Esta-
line concentra o poder;

Greve geral convocada pela União Operária Nacional. O armistício proposto pe-
los Aliados e aceite pelos alemães, levaria à perda de unidade e ao fracasso da 
greve; 
- Proclamação, em Viena, da República Austríaca; 

Saída do decreto que estabelecia o horário de trabalho nas fábricas e oficinas 
agrícolas; 

Publicada a primeira lei do inquilinato do novo regime, em que as rendas de 
casa passaram a ser pagas ao mês, em vez de ao trimestre;

Foi recebido pelo Conselho Governativo da Guiné, em sessão, o rei de Canhaba-
que acompanhado dos seus “grandes”, o qual entregou todos os artigos rouba-
dos pelos naturais da ilha deste nome, nos Bijagós, os quais assaltaram a goleta 
francesa “Pére Guignert”, que saíra de Gorée para Konacry;

Serpa Pinto, explorador português, começa a travessia do continente africano; 

1855
1840

Nascimento de Mouzinho de Albuquerque, notável africanista; 

Auguste Rodin, escultor francês, nasce em Paris, sendo autor de, entre mais, “O 
Pensador” e “Burgueses de Calais”; 

Dia 14 – Quinta de Puços

Das 16h00 às 21h00 – Atuação de diversos grupos musicais – programa de S. 
Martinho 

Dia 14 – Biblioteca Municipal

Das 10h30 às 12h30 – Sábados em família: pintura em azulejos 

Dia 18 – Biblioteca Municipal

Das 14h30 às 16h30 – Cinema de animação: “Ratatui”

Dia 19 – Biblioteca Municipal
Das 14h30 às 16h30 – Apresentação do livro “Orlando – o caracol apaixonado”, de Sér-
gio Mendes

Dia 14 – Casa da Cultura de Paredes 

21h30 – Concerto de música: DIIIV Trio 

Dia 21 – Lordelo - Auditório da Fundação A Lord

21h30 – Espetáculo “Intervalo da vida III”, do grupo Lordator

Dia 21 – Rebordosa - Auditório “A Celer”

09h30 – 10.º Fórum Etnográfico e folclórico do distrito do Porto

Dia 22 – Casa da Cultura de Paredes

11h00 – Espetáculo para bebés: “castelos na areia”

Dia 22 – Casa da Cultura de Paredes

16h00 – Programa famílias: “Sr. Buzinas”, Etecetera Teatro 

Dia 15 – Largo do Conde

09h30 – Ginástica com energia

Dia 15 – Pavilhão Municipal

17h00 – Torneio de abertura da 2.ª divisão de seniores  

Dia 15 – Campo Municipal Boavista

15h00 – Taça Agrival

Dias 14 e 15 – Piscina Municipal
Open Vale de Sousa

Dia 18 – Biblioteca Municipal
Exposição de pintura de Emília Azevedo

Dia 21 – Biblioteca Municipal

15h30 – Estórias, laços e memórias: “Era uma vez”, por Ca Cerqueira

Dia 22 – Igreja da Lixa

16h00 – Concerto de celebração de Sta. Cecília

Dia 25 – Biblioteca Municipal

09h30 – Encontro com a escritora Flora Azevedo 

Dia 12 – Movimentos Seniores

10h30 – Viver + viver melhor

Dia 13 – Biblioteca Municipal

21h30 – Lançamento do livro “Menino da Mamã”, de Álvaro Magalhães

Dia 13 – Auditório Municipal

21h30 – Atuação do grupo “Lousadense”

Dia 18 – Biblioteca Municipal
Memórias e Literacia digital

Dia 20 – Auditório Municipal

14h30 – Peça de teatro “Guerra é Guerra”

Dia 14 – Biblioteca Prof. Vieira Dinis

Das 14h00 às 18h00 – “Lanches com histórias”

Dia 14 – Em frente à câmara municipal
II feira de objetos usados

Dia 15 – Parque Urbano de Paços de Ferreira
Feira das antiguidades

Dia 17 – Museu Municipal do Móvel

09h30 – Exposição “A Terra como acontecimento”
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FICHA TÉCNICA

OFERTAS NO CENTRO DE EMPREGO DE VALONGO E PENAFIEL
As ofertas de emprego divulgadas fazem parte da Base de Dados do Instituto de Emprego e Formação, IP. Para obter mais 
informações ou candidatar-se dirija-se ao Centro de Emprego Indicado ou pesquise no portal http://www.netemprego.gov.pt/ 
utilizando a referencia associada a cada oferta de emprego. Alerta-se para a possibilidade de ocorrência de situações em 
que a oferta de emprego publicada já foi preenchida devido ao tempo que medeia a sua disponibilização e a sua publicação.

Oferta n.º 588556555

Guilhufe e Urrô
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Costureira com experiência mínima de 5 anos 
na máquina de ponto corrido em confeção de 
vestuário em tecido e/ou malha

Oferta n.º 588539739

Sobrado
MOTORISTA DE VEÍCULOS

PESADOS DE MERCADORIAS
Rota internacional Espanha- França-Bélgica

Oferta n.º 588544154

Rebordosa
SERRALHEIRO CIVIL

Para várias obras a nível nacional.
Que saiba soldar inox (fator obrigatório)

Oferta n.º 588557010

Baltar
SOLDADOR

Soldador semiautomático para estruturas
metálicas, com formação e/ou experiência

Oferta n.º 588558440

Aguiar de Sousa
SERRALHEIRO CIVIL

Empresa de trabalho temporário recruta para des-
tacamento em França serralheiro civil para encai-
xe de serralharia em edifícios; deslocações e o 
alojamento a cargo da empresa

Oferta n.º 588558358

Paredes
SERRALHEIRO DE MOLDES, 

CUNHOS, CORTANTES
E SIMILARES

Corte (guilhotina), quinagem (quinadora),
soldadura (semi automática/manual)

Oferta n.º 588560818

Recarei
ESTOFADOR

Empresa admite estofador e um ajudante com 
experiência em estofar cabeceiras de camas 
e somieres, colocação de espuma e tecidos, 
acabamentos; Dá-se preferência a quem já te-
nha trabalhado na indústria automóvel.

Oferta n.º 588515148

Vilela
ALFAIATE E COSTUREIRO

Modelista para reforço da nossa estrutura

Oferta n.º 588547460

Vilela
RISCADOR DE MOLDES

E CORTADOR DE TECIDOS
Para análise de fi chas técnicas e construção mol-
des base (camisas, calças, saias, etc), transfor-
mação e gradação de moldes através do sistema 
lectra, modaris e diamino; obrigatório o conheci-
mento dos sistemas lectra, modaris e diamino

Oferta n.º 588588263

Beire
ENGENHEIRO INDUSTRIAL

E DE PRODUÇÃO
Para organizar todo o departamento de gestão da 
produção e gestão do parque de máquinas

Oferta n.º 588607917

Paredes
COZINHEIRO

Cozinheiro para cozinha tradicional portuguesa 
(serviço diário e à lista); com alguma experiência 
profi ssional (fator preferencial) e disponibilidade 
para dar apoio na higienização do espaço; 

Oferta n.º 588602258

Gandra
ENGENHEIRO DE OBRAS
DE ENGENHARIA CIVIL

Empresa contrata orçamentista com experiência 
de orçamentação na área de serralharia. Prefe-
rencialmente o candidato deverá possuir licencia-
tura de engenharia (mecânica ou civil) e residir na 
área do grande Porto; se preencher os requisitos 
ao nível de experiência profi ssional não é essen-
cial que cumpra requisitos para a medida estímulo 
emprego

Oferta n.º 588558441

Gandra
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Para costura e produção em série; com es-
pecialização em corte-cose, recobrimento, 
fl atlock e ponto-corrido; capacidade de inter-
pretação no desempenho das suas tarefas; 
que seja responsável, saiba ler e escrever, 
seja educado e tenha método de trabalho; que 
respeite as ordens dos responsáveis da em-
presa

Oferta n.º 588606025

Cete
OUTROS TÉCNICOS DE CONTROLO 

DE PROCESSOS INDUSTRIAIS
Empresa precisa de profi ssional na área de 
fabricação de ferramentas abrasivas tipo dia-
mantes eletrodepositadas, com experiência 
mínima de 10 anos, formação pessoal e com 
capacidade de gerir a ofi cina de galvanoplas-
tia; que saiba calcular a intensidade da deposi-
ção do diamante; - tanques de pvc de repara-
ção e soldura; - faça a manutenção química de 
banhos de galvanoplastia

Oferta n.º 588611261

Gandra
MECÂNICO E REPARADOR

DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
Pessoa honesta, com vontade de trabalhar e ex-
periência em veículos ligeiros, motores e caixas 
de velocidades

Oferta n.º 588612317

Cete
MECÂNICO E REPARADOR

DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 
Para deteção de avarias mecânicas, afi nação, 
reparação, montagem e desmontagem de au-
tomóveis e de outras viaturas; execução de 
trabalhos de assistência e manutenção

Oferta n.º 588610801

Rebordosa
RISCADOR DE MOLDES E 
CORTADOR DE COUROS

Cortador de tecidos/pele, com experiência
em corte de tecidos e pele com moldes

Oferta n.º 588614041

Lordelo
COZINHEIRO

Cozinheiro ou ajudante de cozinha dinâmico e 
responsável, com experiência de 3 anos, para 
preparação e confeção de refeições 

Oferta n.º 588588173

Rebordosa
MARCENEIRO 

Marceneiro de banca para fabrico de mobiliário, 
principalmente cozinhas e roupeiros

Oferta n.º 588613934

U.F. Campo e Sobrado
CORTADOR DE CARNE

Cortador de carnes e/ou ajudante para des-
manche e desosse de carnes; que seja res-
ponsável e idóneo e tenha apresentação

Oferta n.º 588537392

Lordelo
COZINHEIRO

Com experiência na área da cozinha, apresen-
tação cuidada e higiene no local de trabalho

Oferta n.º 588608932

Alfena
ENGENHEIRO ELETROTÉCNICO 

Profi ssional com sentido de organização, pla-
neamento e liderança, para exercer funções de 
gestão e planeamento de obra de eletricidade

Oferta n.º 588610396

Frazão
CORTADOR DE CARNE

Com experiência

Oferta n.º 588607148

Ermesinde
PADEIRO

Com experiência mínima de 2 anos e conheci-
mentos gerais da produção de artigos de padaria

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS
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Rui Pedro Martins Ferreira
FALECEU

Rui Pedro Martins Ferreira no passado dia 27 de 
outubro, com 38 anos de idade. Era natural de Cas-
telões de Cepeda e residente na Rua Padre Américo, 
n.º 52B, em Paredes. Era solteiro.

REBORDOSA

Maria Fernanda Ribeiro Dias
FALECEU

Maria Fernanda Ribeiro Dias faleceu no passa-
do dia 8 de novembro, com 85 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Rebordosa, na 
Calçada da Portela, n.º 2. Era viúva de Miguel Morei-
ra Gonçalves e deixa na maior dor seus fi lhos, nora, 
genros, netos e restante família.

REBORDOSA

Maria José dos Santos Moreira
FALECEU

Maria José dos Santos Moreira faleceu no pas-
sado dia 3 de novembro, com 45 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Rebordosa e residente em 
Vilela, na Travessa da Ribeira, n.º 46. Era solteira 
e deixa na maior dor seus fi lhos, irmãos e restante 
família.

CRISTELO

Zeferino Coelho da Silva Leal 
FALECEU

Zeferino Coelho da Silva Leal faleceu no pas-
sado dia 4 de novembro, com 73 anos de idade. Era 
natural de Cristelo e residente na Rua José Ribeiro 
da Silva, Cristelo, Paredes. Era casado com Maria 
da Costa Coelho. 

AGRADECIMENTO
Sua esposa, fi lho e demais família vêm por este meio extrema-

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

REBORDOSA

Nuno Alberto Moreira de Sousa
FALECEU

Nuno Alberto Moreira de Sousa faleceu no pas-
sado dia 31 de outubro, com 45 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda e residente na Ave-
nida Central da Portela, n.º 102, Rebordosa, Pare-
des. Era divorciado. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

VANDOMA

Manuel Oliveira da Rocha
FALECEU

Manuel Oliveira da Rocha faleceu no passado 
dia 28 de outubro, com 66 anos de idade. Era resi-
dente na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
n.º 130, Vandoma, Paredes. Era casado com Maria 
da Conceição dos Santos Leal. 

AGRADECIMENTO
Sua esposa, fi lhos, nora, genro, netos e demais família vêm por 

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

LORDELO

Fortunato Joaquim Barbosa 
Bica de Freitas

FALECEU

Fortunato Joaquim Barbosa Bica de Freitas fa-
leceu no passado dia 7 de novembro, com 70 anos 
de idade. Era natural de Baltar e residente na Rua 
do Ronfe, n.º 78, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria Fernanda Moreira da Silva Freitas.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, fi lhas, genros, netos e demais família vêm por este 

meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente 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 nas missas de 7.º dia, ou 
que de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 

LORDELO

Lucinda Ferreira da Costa
FALECEU

Lucinda Ferreira da Costa faleceu no passado dia 
7 de novembro, com 83 anos de idade. Era natural de 
Lordelo e residente na Rua das Cruzes, n.º 241, Lor-
delo, Paredes. Era viúva de Cipriano Coelho de Brito. 

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

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

PAREDES

Maria Rosalina Lima Guedes
FALECEU

Maria Rosalina Lima Guedes faleceu no passa-
do dia 9 de novembro, com 93 anos de idade. Era 
natural de Vila Cova da Lixa e Borba de Godim, Fel-
gueiras e residente na Rua 5 de Outubro, n.º 66, Pa-
redes. Era viúva de António Ferreira de Sousa Costa.

AGRADECIMENTO
Seus fi lhos, nora, genro, netos, bisnetos e demais família vêm por 

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

BESTEIROS

Augusto Fernando Ferreira Lopes
FALECEU

Augusto Fernando Ferreira Lopes faleceu no 
passado dia 8 de novembro, com 60 anos de idade. 
Era natural de Besteiros e residente na Rua São Da-
mião, n.º 334, Besteiros, Paredes. Era casado com 
Aida Maria Mendes de Pinho.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, fi lhos, nora, genro, netos e demais família vêm por 

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

BALTAR

Alberto de Sousa Barbosa
FALECEU

Alberto de Sousa Barbosa faleceu no passado 
dia 31 de outubro, com 88 anos de idade. Era natural 
e residente na Rua S. Miguel, n.º 88, Baltar, Paredes. 
Era casado com Angelina Gonçalves.  

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

a todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso extinto ou 
que de qualquer outro modo lhes manifestaram o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

BALTAR

Maria do Carmo de Magalhães 
FALECEU

Maria do Carmo de Magalhães faleceu no pas-
sado dia 27 de outubro, com 79 anos de idade. Era 
natural de Nespereira, Lousada e residente na Rua 
Alto de Trigais, n.º 61, Baltar, Paredes. Era casada 
com José Luís Santos de Campos.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 

todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a com-
parecer no funeral e missa de 7.º dia da sua saudosa extinta ou que de 
qualquer outro modo lhes manifestaram o seu pesar, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

BALTAR

José Francisco Barbosa
FALECEU

José Francisco Barbosa faleceu no passado dia 
5 de novembro, com 86 anos de idade. Era natural 
de Vila Cova de Carros e residente na Rua Sergial, 
n.º 481, Baltar, Paredes. Era casado com Ana Maria 
Ferreira da Silva.  

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 

todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a com-
parecer no funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso extinto ou que de 
qualquer outro modo lhes manifestaram o seu pesar, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

BALTAR

António Moreira Coelho
FALECEU

António Moreira Coelho faleceu no passado dia 7 
de novembro, com 86 anos de idade. Era natural de 
Baltar e residente na Rua Travessa Além do Rio, n.º 12, 
Baltar, Paredes. Era viúvo de Margarida Pinto Bessa.  

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 

todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a com-
parecer no funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso extinto ou que de 
qualquer outro modo lhes manifestaram o seu pesar, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

LOUREDO

Carmen Coelho Ribeiro
FALECEU

Carmen Coelho Ribeiro faleceu no passado dia 2 
de novembro, com 83 anos de idade. Era natural e re-
sidente na freguesia de Louredo, Paredes. Era viúva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

BEIRE

António Augusto Costa
FALECEU

António Augusto Costa faleceu no passado dia 
30 de outubro, com 91 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Beire, concelho de Paredes e residente 
em Nevogilde, Lousada. Era viúvo de Maria Isaura 
Ribeiro da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

NECROLOGIA

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

Agência Funerária

Av. Padre Manuel Pinto de Abreu, 17
4580-615 SOBROSA  |  PAREDES
Tlf. 255 873 803 - Fax: 255 098 704

Tlm. 914 654 999
agencia.funeraria.xavierneto@gmail.com

PUB

FUNERÁRIA SANTOS 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA SANTOS 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA CARDOSO SILVA
SEDE: Rua Tratado de Tordesilhas, n.º 9 -  PEDROUÇOS

FILIAL: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - BALTAR | Tlm. 963 313 313
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FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181
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FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

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

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

T COUTO AGÊNCIA FUNERÁRIA
 (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, fi lho de Joaquim Teixeira do Couto) 

 Rua Dr. José Magalhães, n.º 70 Paredes | Tlf. 255 777 264 | Tlm. 917 245 839



Passado Presente

PUB

PAREDES: Praça José Guilherme

OS ASPETOS QUE O JARDIM APRESENTAVA NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX, onde já só faltava a estátua do político José Guilherme, ainda na ofi cina do escultor 
Henrique Moreira, hoje não é fácil obter uma imagem abrangente, por alterações profundas das áreas envolventes que não permitem obter ângulo mais elucidativo.    

N
O LUGAR DO MONTE – MOURIZ, agora da freguesia de Paredes, está o trânsito 
interrompido, e quem de sul para norte se dirige à cidade de Paredes é convida-
do a desviar-se para a esquerda em direção a um longo beco com saída, mas sem 
caminho capaz para tal. Caminho estreito, mais carreira de cabras, sem hipótese 
de cruzamento e onde até os tratores mal conseguem andar, a não ser aos saltos. 

ASSIM NÃO!...

MOURIZ – Desvio traiçoeiro


