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EM “GUERRA” ABERTA

A polémica está instalada no meio político em Paredes, na sequência de uma auditoria às contas da junta de Cete, proposta pelos elementos do PS da Assem-
bleia de Freguesia e que iria ser realizada pela empresa do vereador Alexandre Almeida. 
Na passada sexta-feira o PSD Paredes abordou o caso numa conferência de imprensa, falando de um “inaceitável atentado à legalidade” e da “violação dos 
princípios da imparcialidade, transparência e boa-fé”.
No sábado, a bancada do PS acabou por abandonar a Assembleia Municipal, em protesto, por Celso Ferreira não ter autorizado o vereador a defender a sua 
honra, depois de este ter sido atacado por elementos do PSD.  
O PS Paredes reagiu no início da semana, defendendo a boa-fé do vereador no processo e a acusar o PSD de querer, com este caso, desviar as atenções 
das “inúmeras irregularidades” detetadas nas contas da junta de Cete e da discussão do Orçamento para o próximo ano.

Instituição apoia diretamente cerca de 100 idosos e 72 famílias carenciadas das 
freguesias de Recarei e Parada de Todeia. Conta com cinco valências: Lar, cen-
tro de convívio, apoio domiciliário, creche e apoio social.
Fomos conhecer o trabalho  que esta instituição desenvolve em prol da popula-
ção da freguesia de Recarei.

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RECAREI

“Não há dinheiro que pague
o carinho que sentimos
dos nossos utentes”

Peças vintage ganham
novo status em Paredes

Hugo precisa de
3 toneladas de tampinhas 

Tiago Moreira
treina o Aparecida

Eduarda Barbosa
assinou pelo Sporting

Páginas s 2, 3 e 4

Página 7 Página 8 Página 15 Página 14

Página 12 e 13



2
Quinta-feira

26 de novembro 2015

EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

POLÍTICA

PUB

A POLÉMICA ESTÁ INSTALADA no 
meio político do concelho de Paredes 
com PSD e PS a realizarem no espaço 
de quatro dias duas conferências de 

imprensa para esclarecer a polémica auditoria 
às contas da junta de freguesia de Cete. 

Na sexta-feira, dia 20, o PSD Paredes con-
vocou uma conferência na sede do partido 
para exigir a demissão do vereador Alexandre 
Almeida de todos os cargos que ocupa no PS 
por ter sido a empresa deste mesmo verea-
dor a escolhida para realizar uma auditoria às 
contas da junta de Cete, aprovada pelo PS na 
Assembleia de Freguesia.

Nessa mesma conferência de imprensa 
onde marcaram presença todos os presidentes 
de junta eleitos pelo PSD no concelho de Pare-
des foram feitas duras críticas à conduta do ve-
reador socialista que ao aceitar que a sua empre-
sa realizasse a auditoria aprovada pelo próprio 
partido “viola os mais básicos princípios do 
direito, designadamente o da legalidade, im-
parcialidade, transparência e boa-fé”. 

CELSO FERREIRA
ESTÁ SOLIDÁRIO
COM OS PRESIDENTES
DE JUNTA

O caso tem origem numa auditoria apro-
vada na Assembleia de Freguesia de Cete de 
12 de dezembro de 2014, com os votos a fa-

vor do PS. Nessa mesma assembleia, dizem os 
sociais-democratas, fi cou decidido que seria 
o PS a indicar uma empresa para realizar a 
auditoria.

A confusão instalou-se já depois de a téc-
nica escolhida ter estado num primeiro dia na 
junta de freguesia a analisar as contas. Tomás 
Correia disse na conferência de imprensa que 
só quando analisou com mais cuidado o cur-
rículo da funcionária é que verifi cou que esta 
trabalhava na empresa de Alexandre Almei-
da. “Já não permiti que ela voltasse a ana-
lisar documentos”, explicou o presidente da 
junta de Cete.

Numa conferência de imprensa onde es-
tiveram presentes todos os presidentes de 
junta do PSD no concelho de Paredes foi José 
Cruz quem leu um comunicado em nome de 
todos os colegas. “Alexandre Almeida não 
parece sério neste processo. Não pode ser 
juiz em causa própria”, referiu o presiden-
te da junta de Vilela. “Esta ocorrência é um 
inaceitável atentado à legalidade” acres-
centou. 

Salientando que o PSD Paredes “não re-
ceia qualquer apreciação das contas nos 
diversos órgãos das autarquias locais em 
que exerce funções executivas”, José Cruz 
recordou que uma auditoria só pode ser rea-
lizada Pela Inspeção Geral de Finanças, Tribu-
nal de Contas ou por uma empresa contrata-
da pela junta de freguesia.  

“Ao entregar a auditoria a quem tem 
interesse direto no seu resultado, o PS Pa-
redes viola a Lei 75/2013 por não ter com-

petência para o efeito, e viola o Código da 
Contratação Pública, porque o procedi-
mento tem de ser feito de acordo com as 
regras ali consagradas e viola ainda o De-
creto-Lei 197/99 que preconiza que quem 
tem competência para adjudicar a pres-
tação de serviços pretendida é a junta de 
freguesia”, acusam. 

Os presidentes de junta do PSD em Pare-
des exigiram assim, a demissão de Alexandre 
Almeida de todos os cargos que ocupa no PS 
Paredes “pelo grosseiro desrespeito pelas 
Leis da República Portuguesa”. O presiden-
te da Comissão Política Concelhia do PSD Pa-
redes falou em “terrorismo político” e em 
mais um ataque ao “bom nome dos presi-
dentes de junta do PSD”. Adriano Campos 
disse que desde as eleições autárquicas de 
2013 que o PS tem “perseguido” e “posto 
em causa o trabalho e o bom nome dos au-
tarcas do PSD”. “Não podemos aceitar que 
através de terrorismo político se ponha em 
causa a seriedade das pessoas”, sublinhou 
Adriano Campos. 

Já o presidente da câmara, Celso Ferreira 
reafi rmou a sua solidariedade para com os 
presidentes de junta, lembrando que “o PS 
já pôs em causa a idoneidade profi ssional 
e pessoal de dois presidentes de junta, já 
pôs em causa a idoneidade de um verea-
dor e um presidente de junta na sequência 
dos resultados eleitorais e já apresentou 
uma queixa-crime contra a mim por falsi-
fi cação de documentos. Para nós basta”, 
criticou o autarca.

Auditoria às contas da Junta
de Cete abre uma guerra política

 PSD exigiu demissão do vereador do PS Alexandre Almeida.
 Adriano Campos acusa o PS de atacar o bom nome dos presidentes de junta do PSD
 Partido diz que auditoria só pode ser realizada pela IGF, Tribunal de Contas e a pedido da própria junta

PERANTE A AVALANCHE DE RE-
FUGIADOS DESLOCADOS e emi-
grados ou escorraçados, vemos que 
perante tal desarmonia só nos resta 

continuar a propugnar por um mundo mais 
pacífi co e seguro e, para isso, terá de ser na-
turalmente mais justo, eliminando-se o fosso 
que separa os ricos dos pobres. A humaniza-
ção das sociedades depende muito do modo 
como soubermos usar a nossa sensibilidade, 
a nossa lucidez, a inteligência e a nossa com-
preensão nas relações humanas.

A própria história é movimento e obriga-
-nos a estar atentos ao novo ciclo histórico e 
às fi losofi as de vida das sociedades atuais. 

Naturalmente que os desafi os convidam 
a uma refl exão profunda sobre a própria evo-
lução do pensamento, sendo claro que esta 
refl exão passa também pelo modo como 
funcionam os sistemas políticos. 

É certo que aqui e acolá, surgem radicalis-
mos inúteis e exagerados, devemos procurar 
integrá-los nos sistemas democráticos. Mu-
dar de ideias não é tragédia nenhuma, na cer-
teza de que bem pior é não ter ideia alguma. 

A realidade da utopia tem nestes casos 
uma tarefa fundamental a desempenhar, 
pois assim como o sonho comanda a vida, a 
utopia de hoje pode ser a realidade de ama-
nhã. Veja-se que ser utópico não é, de forma 
alguma, ser lunático ou andar com a cabeça 
nas nuvens. Conscientes ou não, sabemos 
que a utopia vem de dentro, nasce e desabro-
cha como uma fl or e ajuda-nos a prosseguir 
um ideal ou alcançar um objetivo. Ela condu-
z-nos à sabedoria, a um mundo novo, onde 
os homens vivem em agradável fraternidade 
uns com os outros, desligados de luxos e des-
prendidos de honrarias. 

Não restam dúvidas que a utopia é o 
sonho que se transforma em realidade, é a 
consciência de que nos podemos encontrar 
mais próximos da perfeição e da verdade. 

Política sem dimensão social é uma men-
tira e sem uma cultura de princípios e de valo-
res, sem um fundamento ideológico e doutri-
nário, sem um conteúdo humanista, a política 
é somente um mero subproduto da economia 
e um simples instrumento tecnocrático. Deve-
mos estar atentos para não permitir que a po-
lítica seja apenas um jogo de interesses com 
tecnocratas, gestores e dirigentes desportivos, 
povoando os centros de decisão e anulando 
valores, vocações e capacidades.

Mudar de mentalidades, de atitude e de 
comportamentos é condição essencial para 
aprofundar a democracia e a dignidade da 
vida política. 

Militantes da
desumanização

HELENA NUNES



3
Quinta-feira

26 de novembro 2015
POLÍTICA

HELENA NUNES

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

Tel. + 351 224 113 795
Fax + 351 224 159 605

marmilages@marmilages.pt   |   www.marmilages.pt

IND. COM. MÁRMORES E GRANITOS, LDA.

PUB

Rua Dr. José Bragança Tavares, 247 - 4580-593 Mouriz - PAREDES
www.extinalarmes.com  |  E-mail: geral@extinalarmes.com

ANTI-INTRUSÃO (ALARMES)
VIDEOVIGILÂNCIA COM GRAVAÇÃO  
DE IMAGEM (1 MÊS)
DETECÇÃO DE INCÊNDIO
EXTINTORES NOVOS E
REPARAÇÕES (CARRO OFICINA)
REDES DE INCÊNDIO

PUB

NUMA CONFERÊNCIA 
DE IMPRENSA que de-
correu na passada se-
gunda-feira, dia 23 de 

novembro, o PS Paredes quis “re-
por a verdade” sobre a polémica 
criada em torno da auditoria às 
contas da junta de Cete e explicar 
os motivos que levaram todos os 
elementos da bancada do PS a 
abandonar a Assembleia Munici-
pal, que decorreu no sábado. 

“Ao ouvir Luciano Gomes 
(do PSD) dizer que Alexandre 
Almeida tinha cometido uma 
irregularidade, ele pediu para 
defender a sua honra, mas o 
presidente da câmara impediu-
-o. Ele tinha o direito de usar da 
palavra porque não ia falar de 
assuntos da câmara, mas sim 
defender a sua honra”, defendeu 
o presidente da Comissão Política 
do PS Paredes. 

Na presença dos elementos 
do Secretariado do PS Paredes e 
dos quatro presidentes de jun-
ta socialistas no concelho, Ale-
xandre Almeida e Batista Pereira 
criticaram a atitude do PSD e do 
presidente da câmara de Paredes. 

A CONFERÊNCIA DE IMPRENSA DO PS 
PAREDES fi cou ainda marcada pela 
intervenção do presidente da junta de 

Rebordosa a criticar a postura de Joaquim Ne-
ves, atual proprietário do jornal “O Progresso 
de Paredes”.

Elias Barros pediu a palavra para 
acusar Joaquim Neves de usar o jor-
nal para se promover na política 
e atacar o próprio presidente da 
junta de Rebordosa e o vereador 
Alexandre Almeida. “É vergo-
nhoso apoderar-se de um jor-
nal para se promover. E é isso 
que Joaquim Neves tem feito. 
Promover-se e atacar-
-me a mim e ao Alexan-
dre Almeida”. Elias Barros 
já foi dono deste jornal e 
lamentou que o atual pro-
prietário utilizasse este órgão de comunicação social para “dizer mal de 
pessoas sérias e honradas”.

ELIAS BARROS “ATIRA-SE”
A JOAQUIM NEVES 

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA DO PS 
 fi cou ainda marcada pela 

intervenção do presidente da junta de 
Rebordosa a criticar a postura de Joaquim Ne-
ves, atual proprietário do jornal “O Progresso 

Elias Barros pediu a palavra para 
acusar Joaquim Neves de usar o jor-
nal para se promover na política 
e atacar o próprio presidente da 
junta de Rebordosa e o vereador 

“É vergo-
nhoso apoderar-se de um jor-
nal para se promover. E é isso 
que Joaquim Neves tem feito. 

“Alarido incompreensível e inaceitável”
serviu para desviar atenções

 Os Socialistas acusam o PSD de “criar um caso onde não existe”, para desviar as atenções do Orçamento para 2016.
 Segundo o PS Paredes, Tomás Correia sabia desde o início que a técnica trabalhava na empresa de Alexandre Almeida.
 SOCIALISTAS EXIGEM PEDIDO DESCULPAS DO PRESIDENTE DA JUNTA DE CETE. 

“Face ao que aconteceu [na As-
sembleia Municipal] o melhor 
que tínhamos a fazer era sair”, 
reforçaram os socialistas que di-
zem ter sido “humilhados”. O 
abandono de toda a bancada do 
PS foi um gesto de solidariedade 
para com o vereador, garantem.

Já Alexandre Almeida diz que 
o “alarido incompreensível e 
inaceitável” criado pelo PSD Pa-
redes em torno da auditoria tinha 
três objetivos: “impedir a rea-
lização da auditoria, desviar a 
atenção do Orçamento Munici-
pal para 2016 e do fracasso que 
foram os 10 anos de mandato 
de Celso Ferreira à frente da câ-
mara de Paredes”.  

“QUISERAM IMPEDIR
QUE FOSSEM
DETETADAS
IRREGULARIDADES”

Para Alexandre Almeida o ala-
rido “injustificado” que o PSD 
Paredes criou em torno da audi-
toria tinha também o propósito 
de impedir que fossem detetadas 
irregularidades nas contas da jun-
ta de Cete. O vereador recordou 

que a referida auditoria foi pedi-
da pelos elementos do PS da As-
sembleia de Freguesia de Cete em 
dezembro de 2014, no seguimen-
to de irregularidades tornadas 
públicas, como a “passagem de 
cheques sem cobertura e a exis-
tência de salários em atraso”. O 
documento foi aprovado e o PS 
ficou de apresentar um técnico 
sem custos para a junta. “Foi isso 
que fizemos com toda a trans-
parência”, justificou. 

Mais tarde, foi enviado ao pre-
sidente da junta de Cete o cur-
rículo do auditor, tendo Tomás 
Correia autorizado a realização da 
auditoria, impondo apenas a con-
dição de estar presente durante o 
processo. “Só depois de ter dado 
conta da situação na câmara 
é que ele veio dizer que não 
permitia que a auditoria pros-
seguisse”, explicou Alexandre 
Almeida, que acredita que não foi 
imprudente ao aceitar que a sua 
empresa realizasse a auditoria. 
“Não era eu que ia realizá-la e 
nem havia opção de ser desvir-
tuada porque obedece a ques-
tões muito objetivas e técnicas”, 
salientou.

Para o PS Paredes ficou claro 

que a câmara e o presidente da 
junta de Cete “não querem que 
se saiba das inúmeras irregula-
ridades cometidas por Tomás 
Correia no exercício das suas 
funções”, como a “passagem de 
inúmeros cheques sem cobertu-
ra, cujas devoluções custaram 
centenas de euros e o levanta-
mento de cheques e de dinheiro 
em multibanco da junta de fre-
guesia sem justificação”. 

Os socialistas dizem que estas 
são apenas algumas das “irregu-
laridades” detetadas pelos ele-
mentos do PS durante as últimas 
semanas. O resultado completo 
será tornado público na próxima 
Assembleia de Freguesia de Cete, 
que deverá acontecer já em de-
zembro.

Alexandre Almeida entende 
que Tomás Correia deve, assim, 
pedir desculpas aos colegas pre-
sidentes de junta, aos órgãos do 
partido e ao PS Paredes por toda 
esta situação e à população de 
Cete pelo “prejuízo que lhes 
causou com a sua má gestão”. 
“Tenha a dignidade de admitir 
os seus erros e demita-se”, frisou 
o vereador. Para clarificar toda 
esta situação os socialistas ape-

lam ainda para que se solicite jun-
to da Inspeção Geral das Finanças 
uma auditoria. 

“O FRACASSO”
DOS 10 ANOS
DE MANDATO
DE CELSO FERREIRA

O PS Paredes sublinhou por 
diversas vezes nesta conferência 
de imprensa que esta situação 
veio a público para desviar não só 
as atenções do Orçamento para 
2016, que foi aprovado na Assem-
bleia Municipal de sábado, mes-
mo depois de os socialistas terem 
abandonado a sessão, e para des-
viar também as atenções do “fra-
casso dos 10 anos de mandato 
de Celso Ferreira”.  

Alexandre Almeida diz que o 
presidente da câmara não quis 
que se falasse do projeto falhado 
da cidade desportiva de Paredes, 
do saneamento básico e da água 
que ainda não chega a mais de 
40% do território, do mau estado 
de conservação da rede de es-
tradas ou do corte no apoio nos 
transportes escolares.
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OS DOCUMEN-
TOS PROVISIO-
NAIS PARA 2016 
foram aprovados 

na sessão da Assembleia 
Municipal que decorreu no 
passado sábado, com os vo-
tos do PSD e as abstenções 
da CDU e do CDS.  Ambos 
criticaram o facto de o exe-
cutivo não ter consultado 
os partidos da oposição na 
elaboração dos documen-
tos, mas optaram por não 
chumbar o documento, 
manifestando a esperança 
de que os investimentos 
projetados para o próximo 
ano possam vir mesmo a 
ser concretizados.  

As principais críticas das 
duas bancadas foram para a 
taxa de IMI e o CDS criticou 
também a manutenção do 
corte nos transportes esco-
lares para o próximo ano e 
as “escassas verbas trans-
feridas para as juntas de 
freguesia”, que condicio-
nam uma verdadeira polí-
tica de proximidade com as 
pessoas. 

Antes mesmo da discus-
são dos Documentos Provi-
sionais para 2016, a bancada 

Orçamento para 2016
aprovado com os votos do PSD

 SESSÃO FICOU MARCADA PELO ABANDONO DA BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA.
 CDS e CDU abstiveram-se na votação dos Documentos Provisionais para 2016.
 Assembleia Municipal decorreu no sábado, dia 21 novembro.

do PS já tinha abandonado 
a sessão, em solidariedade 
com o vereador Alexandre 
Almeida. A polémica insta-
lou-se depois da intervenção 
inicial de Luciano Gomes, 
do PSD, sobre a auditoria às 
contas da junta de Cete. O 
deputado do PSD disse que 
Alexandre Almeida, ao ter 
aceitado realizar a auditoria 
proposta pelo próprio parti-
do, violou a lei e os princípios 
da imparcialidade e transpa-
rência. O vereadir socialista 
pediu de imediato a palavra, 

para as juntas de fregue-
sia”, disse Rui Silva, critican-
do a falta de uma verdadei-
ra política de proximidade. 
Ainda assim, o CDS saudou 
a redução do IMI para famí-
lias com dois ou mais filhos 
e os investimentos e apoios 
entregues aos bombeiros do 
concelho. “Não subscreve-
mos na íntegra este docu-
mento, mas vamos abster-
-nos na esperança de que 
os investimentos e apoios 
se tornem realidade”, con-
cluiu o deputado.

Celso Ferreira defendeu 
depois um “orçamento fei-
to a pensar nas pessoas, 
que projeta investimentos 

de 4,5 milhões de euros 
nas freguesias”. “Há mais 
vida para além da crise e 
o esforço financeiro que 
fizemos nos últimos anos 
pode agora ser recompen-
sado com capacidade de 
investimento”, defendeu 
o autarca, salientando pro-
jetos como a reinstalação 
da comunidade cigana, a 
construção dos balneários 
e acessos à cidade despor-
tiva, a construção do com-
plexo desportivo de Baltar, 
a conclusão do parque do 
Rio Ferreira em Rebordosa e 
Lordelo e o reforço da pavi-
mentação e iluminação em 
todo o concelho.

NA CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 
REALIZADA NA SEDE DO PARTIDO, 
dois dias depois da votação do Orça-

mento na Assembleia Municipal, os socialis-
tas defenderam que a história da auditoria 
às contas da junta de Cete só veio a público 
para desviar as atenções do documento. 

O PS Paredes entende que a polémica 
foi criada para que não se falasse da manu-
tenção do IMI na taxa máxima de 0,5%, mes-
mo depois de Celso Ferreira ter prometido 
na Assembleia Municipal de 25 de abril que 

PS mantém as críticas
ao Orçamento

iria reduzir o IMI. 
Para os socialistas esta polémica impe-

diu que se falasse também no “desenvolvi-
mento desigual das freguesias do conce-
lho, na falta de transferências de verbas 
para as freguesias e a inclusão de receitas 
fictícias, que este ano ultrapassam os 8 
milhões de euros”.

O PS Paredes reafirmou que a intenção 
da bancada era votar contra o Orçamento 
para 2016. Os quatro presidentes de junta 
do PS iriam abster-se na votação.

invocando a defesa da hon-
ra, mas Celso Ferreira – que 
podia dar ou não a palavra 
ao vereador – acabou por o 
impedir. 

Alexandre Almeida aban-
donou a sessão em protesto, 
seguindo-se toda a bancada 
do PS. 

AUDITORIA ÀS
CONTAS DA JUNTA
DE CETE AQUECEU
AS INTERVENÇÕES

Depois de toda a banca-
da do PS ter abandonado a 
sessão da Assembleia Munici-
pal, em protesto contra Celso 
Ferreira por este ter impedido 
Alexandre Almeida de se ex-
plicar em relação ao assunto 
da auditoria, vários presiden-
tes de junta do PSD teceram 
palavras duras à postura do 
vereador socialista neste caso. 

Tomás Correia, presiden-
te da junta de Cete, disse que 
o vereador socialista teve 
uma atitude “indigna” e “de-
veria ter vergonha de ter 
aceitado tal encomenda”. Já 
o presidente da junta de Lou-
redo acusou o vereador so-
cialista de “pôr a sua empre-
sa ao serviço do seu projeto 
político” e exigiu mesmo a 
demissão do vereador.  

Para Celso Ferreira o PS 
“desrespeitou” a Assem-
bleia Municipal e os deputa-
dos ao abandonar a sessão. O 
autarca mostrou-se “choca-
do com o chico espertismo” 
do PS que pensa que as au-
ditorias podem servir de ar-
remesso político, lembrando 
que no passado o PS pôs em 
causa a honra de presidentes 
de junta, de um vereador do 
PSD e a honra do próprio pre-
sidente da câmara, ao apre-
sentar uma queixa-crime por 

falsificação de documentos. 
Nas bancadas da CDU e 

do CDS o assunto mereceu 
também comentários. Álva-
ro Pinto disse que Alexandre 
Almeida deveria ter recusado 
que a sua empresa realizas-
se a auditoria, em defesa da 
“ética e do rigor”, mas não 
concordou que o tivessem 
proibido de falar. Rui Silva 
também lamentou a situa-
ção. 

Depois de entrar no pe-
ríodo da Ordem do Dia os 
ânimos foram arrefecendo 
e as intervenções sobre os 
Documentos Provisionais 
para 2016 já foram bem 
mais contidas. A CDU dis-
se que existiam condições 
de ir mais além na taxa do 
IMI e em relação à redução 
para famílias com dois ou 
mais filhos disse que esta 
não garante uma “justiça 
social”. “Pode haver casos 
de famílias numerosas 
com elevados rendimen-
tos beneficiadas e outras 
que estejam a atravessar 
situações adversas não 
beneficiem desta redu-
ção por terem apenas um 
filho”.

A CDU acabou por justifi-
car a abstenção da sua ban-
cada. “Não teremos uma 
posição política de obstá-
culo. Queremos mostrar 
que algo poderia ter sido 
melhorado se fôssemos ou-
vidos antes da aprovação 
dos documentos”, salientou 
Cristiano Ribeiro. 

O CDS criticou que o Or-
çamento para 2016 não con-
temple nenhuma redução 
das taxas impostas no último 
ano. “O IMI vai manter-se na 
taxa máxima, vão manter-
-se os cortes nos transpor-
tes escolares e não haverá 
nenhum reforço de verbas 

BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA ABANDONOU
EM PROTESTO A ÚLTIMA SESSÃO DA ASSEMBLEIA
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MARIANA MIGUEL JÁ TEM O 
NOVO EQUIPAMENTO pelo 
qual aguardava há mais de dois 
anos. A menina, de 10 anos, que 

sofre de tetraparalisia cerebral e epilepsia 
desde os 3, recebeu o aparelho há cerca de 
uma semana, com a ajuda de um donativo de 
um empresário local. A família tinha lançado 
uma campanha solidária de recolha de tam-
pinhas há cerca de dois anos, mas ainda não 
tinha conseguido reunir o número de tonela-
das necessários para adquirir o equipamento, 
que custa perto de 5 mil euros. 

Depois de o nosso jornal ter publicado 
uma reportagem em setembro deste ano 
sobre a história desta menina, o empresário 
paredense Carlos Alfredo ficou sensibilizado 
e quis ajudar a família. O donativo de 1900 
euros permitiu que a Mariana conseguisse 
adquirir o equipamento que irá melhorar a 
sua postura corporal e os movimentos nos 
membros inferiores do corpo. 

MÃE FOI OBRIGADA
A DEIXAR O TRABALHO
PARA CUIDAR DA FILHA

Em setembro deste ano o nosso jornal 
dava a conhecer aos paredenses a história 
desta menina de Gandra, de 10 anos, que 
sofre de tetraparalisia cerebral e epilepsia e a 
luta da família para conseguir angariar cerca 
de 5 mil euros para adquirir um equipamento 
fundamental ao desenvolvimento motor da 
menina. 

A campanha tinha arrancado há cerca de 
dois anos e até agora a família tinha consegui-
do juntar algumas toneladas de tampinhas, 
mas não o suficiente para comprar o equipa-
mento. “Tínhamos cerca de 3 mil euros dis-
poníveis, mas ainda tínhamos muitos me-
ses de luta pela frente para conseguirmos 
chegar aos 5 mil”, salienta a mãe Elsa Rocha. 

Elsa tem lutado com todas as forças para 

Menina com tetraparalisia cerebral
RECEBEU NOVO EQUIPAMENTO

 Mariana Miguel, de 10 anos, já recebeu o UPI Multi Stander.
 HISTÓRIA DIVULGADA PELO JORNAL AJUDOU A REUNIR VERBA NECESSÁRIA.
 Empresário do concelho quis ajudar a família de Gandra.

conseguir dar uma melhor vida à 
filha mais velha, que nasceu pre-
matura e sofreu uma crise con-
vulsiva que a deixou com uma 
tetraparalisia. Elsa Rocha deixou 
o trabalho na fábrica de peças de 
automóveis para cuidar da filha 
nos tratamentos e nas consultas 
no Centro de Paralisia. 

Perdeu o marido em 2009 e 
passou a contar apenas com a 
ajuda dos pais para sustentar as 
duas filhas e pagar as suas con-
tas. Com um rendimento mensal 
de 500 euros a família não tinha 
possibilidade de pagar do seu 
próprio bolso o equipamento 
que Mariana precisava. Lançaram 
então a campanha solidária de 
recolha de tampinhas que permi-
tiu juntar cerca de 3 mil euros.   

Depois de ter sido publicada 
a nossa reportagem, o empresá-
rio Carlos Alfredo ficou sensibili-
zado com a história da Mariana e 
resolveu ajudar a família, doando 
a verba que faltava para comprar 
o equipamento. “Sinto-me mui-
to realizada por esta vitória da 
minha filha”, diz satisfeita a mãe 
Elsa Rocha. “A ajuda do senhor Carlos Al-
fredo fez toda a diferença na vida dela. E 
só lhe tenho a agradecer pelo gesto boni-
to que teve”, acrescenta. “São muitos anos 
a tentar recolher tampinhas. Felizmente 
existem pessoas com bom coração que 
ajudam quem precisa. Com este aparelho 
a Mariana poderá corrigir muitos dos pro-
blemas que tem na postura e nos membros 
inferiores”.

Há uma semana que Mariana Miguel já 
utiliza este aparelho, que a ajuda a estar de pé 
sozinha e a mãe já tem sentido algumas me-
lhorias. “Ela está muito feliz porque conse-
gue estar de pé sozinha e brincar mais fa-
cilmente. Normalmente já chega da escola 
e pede para ir para a cadeira”, salienta.

MARIANA COM O EMPRESÁRIO CARLOS ALFREDO E A ESPOSA MARIA ROSA

MARIANA COM A IRMÃ LEONOR E A MÃE ELSA ROCHA
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A SANTA CASA DA MISERI-
CÓRDIA DE PAREDES vol-
tou a promover mais uma 
exposição de trabalhos de 

Natal. A exposição foi inaugurada no 
passado dia 19 e conta com diversos 
trabalhos realizados pelos próprios 
utentes da instituição, vendidos nesta 
feira a preços simbólicos. 

A iniciativa faz parte do plano 
de atividades anual da instituição e 
tem por objetivo incentivar os mais 
velhos a manterem-se ativos. Os tra-
balhos foram sendo desenvolvidos 
ao longo do ano e foram agora ex-
postos ao público para venda.

“É uma atividade de salutar 
porque ajuda os nossos idosos 
a manter uma mente sadia ape-
sar do corpo já não ter grande 
qualidade de vida”, garante Ilídio 
Meireles. “É uma motivação para 
eles e também para nós existirem 
condições para que estes idosos 
tenham a possibilidade de parti-
cipar numa atividade destas”.  

Apesar de alguns já não terem 
condições físicas para participar a 
Santa Casa da Misericórdia de Pa-

Misericórdia de Paredes inaugurou
exposição de trabalhos de Natal

 Certame abriu ao público no passado dia 19.
 TRABALHOS ELABORADOS PELOS UTENTES SÃO VENDIDOS A PREÇOS SIMBÓLICOS.
 Exposição estará patente nas instalações da instituição até dia 9 de dezembro.

redes incentiva aqueles que ainda 
conseguem ter alguma atividade 
física a desenvolver alguma ocupa-
ção durante o ano. 

O Provedor realça que é preciso 
saber integrar as pessoas mais ido-
sas e acreditar que elas podem fazer 
um trabalho bom e contribuírem de 
alguma forma com a sua ocupação. 

“Eles querem muito participar 
precisamente porque sabem que 
os trabalhos que fazem vão mes-
mo chegar à casa de alguém”, as-
sume. 

 A exposição de trabalhos estará 
patente nas instalações da Miseri-
córdia de Paredes até ao próximo 
dia 9 de dezembro.

HELENA NUNES
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HUGO MANUEL 
SOUSA TEM 19 
ANOS E SOFRE DE 
PARALISIA CERE-

BRAL. Nasceu sem qualquer 
problema de saúde, mas ao 
fim de poucos dias de vida 
deu entrada no hospital 
com complicações. Devido 
à falta de sintomas clínicos 
que apontassem para uma 
meningite, só ao fim de duas 
semanas de internamento 
é que os pais receberam a 
confirmação de que Hugo 
estava com uma infeção gra-
ve no cérebro causada por 
uma meningite. “Ele esteve 
entre a vida e a morte e os 
médicos tinham poucas es-
peranças que conseguisse 
sobreviver”, recorda a mãe, 
Fernanda Sousa. 

Toda a família atraves-
sou, nesta altura, momentos 
difíceis. O stress e a pressão 
acabaram por afetar o estado 
de saúde da mãe. Fernanda 
Sousa acabou por sofrer um 
acidente vascular cerebral 
(AVC) duas semanas depois 

do internamento do Hugo. 
“Fiquei um mês internada, 
deixei de andar, de falar e 
pouco conhecia o meu pró-
prio filho. Foi um momento 
muito complicado. Os mé-
dicos davam-me poucas 
probabilidades de recu-
perar, mas eu só pensava 
que ia conseguir atravessar 
tudo sozinha, e consegui. 
A minha força interior foi 
maior que tudo”, assume. 

Depois de conseguir re-
cuperar Fernanda Sousa co-
meçou uma nova luta ao lado 
do filho. Foi sempre apoiado 
pelo Centro de Paralisia Cere-
bral ao nível de equipamen-
tos, mas em meados de 2012 
e depois de terem estado 
mais de dois anos à espera 
que a Segurança Social for-
necesse a cadeira, a família 
resolveu lançar uma campa-
nha solidária de recolha de 
tampinhas para comprar o 
equipamento.  

Conseguiram reunir algu-
mas toneladas e juntamente 
com o donativo da Fundação 
A Lord compraram a cadeira 
de rodas para o Hugo.

HUGO PRECISA de 3 toneladas de
tampinhas para uma CAMA ARTICULADA

 Jovem de 19 anos sofre de paralisia cerebral e epilepsia.
 PRECISA DE UMA CAMA ARTICULADA NO VALOR DE 2 MIL EUROS.
 Família já conseguiu cerca de 1 tonelada e apela à solidariedade de todos. 

COM APENAS 6 MESES DE VIDA 
HUGO MANUEL ENTROU PARA O 
CENTRO DE PARALISIA CEREBRAL 

para ser acompanhado nas sessões de fisio-
terapia e terapia da fala. Porém, aos 5 anos 
as dificuldades nos movimentos agravaram-
-se e Hugo foi submetido a uma cirurgia aos 
tendões para corrigir uma deformação. 

As melhorias na postura corporal foram 
poucas e com o passar dos anos Hugo vol-
tou a piorar. Em 2013, o jovem foi submetido 
a uma nova cirurgia para colocar um apare-
lho estabilizador na coluna. “Os problemas 
na postura corporal já estavam a afetar 
alguns órgãos e os médicos decidiram 
avançar com esta cirurgia. O problema foi 
que o corpo do Hugo rejeitou o aparelho 
e seis meses depois foi obrigado a retirá-
-lo”, conta a mãe, recordando uma fase ex-
tremamente complicada na vida do filho.  

A recuperação da cirurgia foi lenta e 
dolorosa, mas Hugo acabou por melhorar. 
Agora precisa da ajuda de todos para conse-
guir comprar uma nova cama articulada elé-
trica de altura variável para 
que a família tenha mais 
facilidade em prestar todos 
os cuidados de que o Hugo 
necessita. “A vida não está 
fácil para ninguém e com 
casa para pagar, contas e 
medicamentos para mim 
e para o Hugo, o dinheiro 
não sobra ao final do mês”, 
sustenta Fernanda Sousa. 
“O meu marido é marce-
neiro e ganha pouco mais 
de 800 euros. Eu trabalho 
por conta própria como 
costureira e se conseguir 
ganhar 200 euros por mês 
já é muito bom. O dinheiro 
tem de esticar muito para 
conseguir pagar as contas 
todas”.

Só para medicação a fa-
mília gasta quase 500 euros 
por mês. O único apoio que 
recebem neste momento é 
o subsídio de assistência a 
3.ª pessoa, de pouco mais 
de 100 euros. “Não passa-
mos dificuldades graças 

Agora a família está no-
vamente a organizar uma 
campanha solidária, desta 
vez para adquirir uma cama 
articulada, que custa apro-
ximadamente 2 mil euros. A 
família volta a apelar à solida-
riedade de todos para ajudar 
o Hugo a ter uma vida mais 
confortável. São necessárias 
cerca de 3 toneladas de tam-
pinhas que podem ser en-
tregues na casa do Hugo, na 
rua das Beneiras, n.º 298, em 
Lordelo, ou no quartel dos 
bombeiros voluntários.

HELENA NUNES

a Deus, mas o pouco dinheiro que sobra 
tentamos juntar para garantir o futuro 
do Hugo”, afirma Fernanda Sousa. 

A mãe lamenta que não existam apoios 
suficientes do Estado para as pessoas com 
deficiências e para as famílias. “Eles são re-
jeitados pela sociedade e um dia que os 
pais morram eles ficam completamente 
desamparados”, critica. Para garantir que 
o Hugo terá um futuro mais risonho, Fer-
nanda e o marido juntaram-se a outros pais 
de crianças com deficiências e ajudaram a 
fundar, em 2014, a Associação para Inclusão 
de Jovens e Adultos, com sede em Lordelo, 
que pretende dar resposta às necessidades 
de habilitação, ocupação e inclusão das 
pessoas com deficiência. 

É na AIJA que Hugo Manuel tem pas-
sado os dias e é lá que se vai mantendo 
ocupado com atividades. “Os pais e os 
restantes voluntários estão empenha-
dos em criar as condições para que es-
tas crianças possam ter uma vida feliz 
na AIJA”.

 Pais querem que o futuro passe pela AIJA  

A AIJA É A SEGUNDA CASA DE HUGO
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EXPLORA UM MERCADO
EM ASCENSÃO

 Nova loja abriu na cidade de Paredes há cerca de duas semanas.
 DOIS COLECIONADORES LANÇARAM O NEGÓCIO COM UM NOVO CONCEITO LIGADO AO RESTAURO E DECORAÇÃO.
 Há milhares de peças a vários preços, desde livros e louças a 1 euro até quadros e joias de 20 mil euros. 

PEDRO SILVA e PAULO TEIXEIRA 
são dois colecionadores exímios 
que resolveram transformar a pai-
xão pelas antiguidades num ver-

dadeiro negócio. Já se tinham estabelecido 
no ramo, depois de abrirem uma primeira 
loja na cidade de Paredes, mas mudaram-se 
agora para um espaço mais amplo e que 
envolve um conceito diferente e inovador. 

Entre as milhares de peças dispostas 
neste espaço estão muitas histórias e me-
mórias antigas, marcas do passado que hoje 
ganhou outro valor. A perceção do valor das 
coisas “velhas” que as pessoas tinham mu-
dou nos últimos anos e os objetos vintage 
ganharam um novo status entre decorado-
res, admiradores e no próprio comércio. A 
oferta de espaços deste género aumentou, 
tal como a procura de objetos distintos, 
marcantes e com história. 

A loja Vintage Antiguidades, situada às 
portas da cidade de Paredes, abriu há pouco 

NA LOJA VINTAGE ANTIGUIDADES 
AS VELHARIAS E ANTIGUIDADES 
ATRAEM A ATENÇÃO DOS AFI-

CIONADOS E COLECIONADORES, mas a 
verdadeira novidade deste espaço está no 
serviço de decoração. A ideia é oferecer ao 

Decoração é uma nova aposta 
cliente a possibilidade de decorar a sua casa 
com móveis antigos ou mais contemporâ-
neos. O trabalho é assegurado na íntegra pela 
Vintage Antiguidades, através de parcerias es-
tabelecidas com decoradores, empreiteiros e 
fabricantes de mobiliário.

 “A ideia é chegar a todo o tipo de clien-
tes e gostos. Temos a capacidade de de-
corar qualquer espaço e casas inteiras. O 
cliente diz o que pretende e o decorador, 
que trabalha connosco, e a restante equipa 
decoram ao gosto do cliente”. 

Uma faceta personalizada de um negócio 
que está direcionada para um público mais 
alargado, que abrange os colecionadores de 
velharias e antiguidades e os clientes que pre-
ferem linhas mais contemporâneas e optam 
por decorar a casa com peças feitas à medida. 

mais de duas semanas e traduz este conceito 
na perfeição. É fruto de uma vontade expressa 
de dois amigos colecionadores de antiguida-
de que quiseram marcar a diferença com um 
novo conceito. Para além da venda de todo o 
tipo de antiguidades, os dois sócios integraram 
nesta loja uma oficina de restauros e um outro 
espaço de decoração. A ideia é chegar “a todo 
o tipo de clientes”, oferecendo uma larga va-
riedade de produtos e serviços. 

“COLEÇÕES PARA TODOS
OS GOSTOS E BOLSOS”

O espaço amplo da loja divide-se em 
cinco zonas mais ou menos distintas e orga-
nizadas consoante a idade dos objetos. São 
milhares de peças de decoração, desde joias, 
pratas, quadros, vinis, guitarras, relógios, li-
vros, e até carros e motorizadas com décadas 
de história. 

Desde o velho ao antigo e até peças mais 
contemporâneas, a loja Vintage Antiguidades 
reúne uma oferta enorme e variada que faz 
certamente as delícias de qualquer admira-
dor. Em apenas 8 anos os dois sócios foram 
colecionando milhares de peças antigas até 
que o espaço disponível, em casa, se tornou 
demasiado pequeno para tanta coisa. “Com 
o tempo este hobbie foi-se tornando cada 
vez mais sério. Já não tínhamos espaço 
para guardar tanta coisa e chegamos ao 
ponto de perder a noção das peças que tí-
nhamos”, explica Pedro Silva.   

Para este caixeiro encarregado a aven-
tura começou há 8 anos quando começou 
a colecionar várias peças antigas, sobretu-
do joias. Paulo Teixeira, que partilhava este 
“bichinho das antiguidades”, juntou-se ao 
amigo e ao fim de oito anos reuniram milha-
res de peças. Os dois sócios acreditam que o 
mercado de velharias tem vindo a crescer nos 
últimos anos, mas ainda assim continua mui-
to direcionado para um segmente de clientes 
muito específico e com algum poder de com-

pra. “Há coleções para todos os gostos e 
bolsos. Temos artigos que podem custar 
apenas um euro, desde ferragens, livros e 
louças, por exemplo, e outras que podem 
ascender a 15 ou 20 mil euros, como são 
os casos das pratas, quadros e candeei-
ros”, explicam os empresários. 

As expectativas para o futuro são boas, 
apesar da crise financeira. “Esperamos que 
o negócio cresça e que nos ajude a manter 
este bichinho das antiguidades. A ideia é 
criar condições para que isto cresça e pos-
samos também criar mais emprego. Já 
temos um bom naipe de bons clientes e, 
por isso, estamos confiantes de que o ne-
gócio tem pernas para andar”, assumem. 

Hoje as peças mais procuradas são os 
discos de vinil. Na loja de Pedro e Paulo 
existem mais de 20 mil discos, dos anos 30 
e 60, para todos os gostos e géneros musi-
cais. Mas há ainda uma enorme quantidade 
de joias, quadros de arte sacra e de pintores 
como Gomes Martins, José Faria, Ayres de 
Carvalho ou Mário Faia.
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É JÁ NO PRÓXIMO FIM-DE-SEMANA 
que decorre a IV Mostra de Artesa-
nato de Gandra, um evento que nos 
últimos anos tem atraído várias de-

zenas de artesãos à cidade para exporem os 
seus trabalhos. 

Organizado pela junta de freguesia de 
Gandra e contando com a participação es-
pecial da CESPU – Cooperativa de Ensino Su-

O 
INDIE MUSIC FEST voltou a con-
quistar o prémio de Melhor Micro 
Festival do país na 3.ª edição do 
Portugal Festival Awards, evento 

que premeia os melhores festivais de música 
em Portugal. 

O festival que tem como palco o Bosque 
do Choupal, em Baltar, Paredes, já tinha con-
quistado o mesmo prémio na edição do ano 
passado. 

A cerimónia de entrega dos prémios de-
correu no cinema São Jorge, em Lisboa, no 
passado dia 17 de novembro, onde Tiago 

Mostra de Artesanato
volta animar cidade de Gandra

 IV EDIÇÃO DO CERTAME REALIZA-SE NOS DIAS 5 E 6 DE DEZEMBRO, NO CENTRO ESCOLAR.
 Durante dois dias a cidade acolhe dezenas de artesãos, muita música e animação para os mais novos.
 Evento é organizado pela junta e conta com a participação da CESPU. 

perior Politécnico e Universitário de Gandra, 
o evento vai proporcionar dois dias de muito 
convívio e animação para adultos e crianças e 
promover a arte e o artesanato feito na região. 
54 artesãos vão expor os seus trabalhos neste 
certame. 

A abertura do certame acontece no sába-
do, dia 5, pelas 15 horas, estando agendada 
para as 21 horas a atuação do fadista Daniel 

Coelho. No sábado as portas encerram às 23 
horas. 

No segundo dia, domingo, dia 6, a Mostra 
de Artesanato abre pelas 10 horas. Às 16 ho-
ras atua o grupo musical “Amigos da Paródia” 
e às 18 horas a Tuna Académica de Ciências 
da Saúde – Oportuna. No domingo as portas 
encerram às 20 horas. 

O evento irá contar também nestes dois 

dias com muitas atividades para os mais 
novos, como workshops de moldagem de 
balões, pinturas faciais ou pintura em sa-
bonete. Haverá ainda muita animação mu-
sical, com as atuações do Rancho Folclórico 
de Gandra, o Grupo de Zés Pereiras de São 
Miguel de Gandra e o grupo de jovens GPS, 
demonstração de trabalhos ao vivo, um ser-
viço de bar e muitas outras surpresas. 

NESTA SEGUNDA NOTA sobre a ho-
menagem das paróquias a cargo do 
Pe. António Maria Moreira da Silva, 
temos a retificar uma das gralhas 

que vingou, passando despercebidamente 
e que embateu na pessoa do nosso amigo e 
pároco antecedente de Cete – Pe. Joaquim 
Ferreira CASACA, assim é que está certo!

Na cerimónia além de muitas pessoas das 
três paróquias em causa, e das responsáveis 

CETE, MOURIZ E URRÔ

por toda a organização e ainda um colega de 
curso do Pe. António Maria, bem como o Pe. 
José António Machado, cujo avô era de Cete 
e onde ainda tem família, associando-se tam-
bém o Pe. José Henrique Barros de Oliveira, 
sacerdote claretiano, catedrático de Psicolo-
gia da Universidade do Porto, autor de vasta 
obra ensaística e literária, com realce para a 
temática da educação, tem vários livros publi-
cados sob a matéria da sua especialidade. 

TRÊS PARÓQUIAS UM SÓ PÁROCO

Nalha recebeu o prémio por toda equipa que 
integrou a organização do festival. 

Recorde-se que este ano o Indie Music 
Fest contou com a participação de mais de 30 
artistas portugueses, entre eles Linda Martini, 
Modernos, Keep Razors, Sharp, Plus Ultra e 
Capitães de Areia. O festival atraiu este ano 
milhares de pessoas a Baltar e promete trazer 
para o ano novas surpresas que certamente 
vão fazer as delícias dos jovens e fãs de mú-
sica portuguesa. 

O regresso do Indie Music Fest já tem data 
marcada: 1,2,3 de setembro de 2016.

Indie Music Fest volta
a conquistar prémio de
Melhor Micro Festival 
 Festival realizado no Bosque do Choupal, em Baltar, foi distinguido
      em Lisboa.
 Prémio já tinha sido conquistado em 2014. 

PADRES JOSÉ MACHADO, ANTÓNIO MARIA E BARROS OLIVEIRA
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AS NEGOCIAÇÕES entre 
a câmara municipal e as 
Águas de Paços de Ferrei-
ra ficaram concluídas há 

duas semanas, tendo ambas as par-
tes acordado que o preço da água e 
do saneamento naquele município 
vai baixar já no próximo ano. 

“Vai haver uma redução do 
tarifário da água em 50% e do sa-
neamento em 20%”, confirmou o 
presidente da autarquia, Humberto 
Brito, através da sua página de fa-
cebook, considerando que o preço 
passará a ser “justo e equitativo”. 

No acordo, assinado pelas duas 
entidades, está também prevista 
a eliminação da taxa de disponibi-
lização e uma redução em 90% no 
tarifário social. A autarquia com-
promete-se a pagar 35 milhões de 

Preço da água em Paços de Ferreira
pode baixar para metade

 Câmara e concessionária chegaram a acordo depois de meses de negociações.
 O PREÇO DA ÁGUA BAIXA EM 50% E DO SANEAMENTO EM 20%.
 O processo está pendente da autorização do FAM, do Tribunal de Contas e da entidade reguladora.
 Baixar o preço da água era um dos compromissos eleitorais assumidos pelo autarca.

euros à concessionária. O processo 
está ainda dependente da autoriza-
ção do Fundo de Apoio Municipal e 
da aprovação do Tribunal de Contas 
e da Entidade Reguladora dos Servi-
ços de Águas e Resíduos. 

A autarquia ainda não adiantou 
mais informação sobre o acordo 
com a Águas de Paços de Ferreira, 
mas uma das novidades poderá 
passar pela introdução de um tarifá-
rio social mais baixo para consumi-
dores domésticos e para o pequeno 
comércio, que deverá contemplar 
uma redução na ordem dos 40% 
face ao tarifário normal. 

O acordo assinado pelas duas 
entidades poderá ainda envolver a 
eliminação dos custos com ramais 
até 20 metros e das tarifas de pri-
meira inspeção, primeira ligação e 

primeira colocação de 
contador. Poderá ter 
sido ainda negociada 
uma redução da tarifa 
de limpeza de fossas 
por carga, que pode 
chegar aos 40%.

Sem adiantar ainda 
mais informações sobre 
o acordo, Humberto 
Brito considerou que o 
momento da assinatura 
do acordo foi “históri-
co”. Baixar o preço da 
água no concelho de 
Paços de Ferreira, onde 
a tarifa é uma das mais 
caras do país, tinha sido 
um dos compromissos 
eleitorais assumidos 
pelo autarca.

Penafidelense recebeu voto de louvor
por salvar pessoas dos ataques terroristas

as vítimas do ataque. A penafide-
lense Margarida Sousa fez parte 
desses heróis. Naquele momen-
to de terror, socorreu e abraçou 
inúmeras pessoas desesperadas 
à procura de segurança. O Muni-
cípio de Penafiel distingue, com 
um voto de louvor, Margarida de 
Santos Sousa, pelo seu altruísmo 
e pela coragem de proteger vá-
rias pessoas que fugiam à morte 
naquela trágica noite”, salientou o 
presidente da câmara municipal de 
Penafiel, Antonino Sousa. 

Margarida de Santos Sousa tem 
57 anos, é natural do lugar de Casal 
Bom, na freguesia de Galegos e vive 
em Paris, há mais de 30 anos.

A 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE PENAFIEL aprovou 
um voto de louvor a Mar-
garida de Santos Sousa, 

penafidelense que acolheu e es-
condeu, no prédio onde é porteira, 
várias pessoas que escapavam do 
atentado terrorista, da sala de espe-
táculos ‘Le Bataclan’.

No passado dia 13 de novem-
bro a cidade de Paris viveu momen-
tos trágicos, devido à execução de 
vários atentados terroristas que 
vitimaram mais de 120 pessoas, in-
cluindo cidadãos portugueses.

A sala de espetáculos ‘Le Bata-
clan’, onde decorria um concerto, 
foi palco do atentado mais sangren-

to. Nessa noite, quando vários es-
petadores tentavam fugir do local, 
a penafidelense Margarida Sousa 
acolheu e escondeu várias pessoas, 
algumas delas gravemente feridas, 
que conseguiram escapar do aten-
tado.

“A fatídica noite de 13 de no-
vembro ficará para sempre mar-
cada pela tragédia dos atentados 
terroristas em Paris. Estamos 
perante um ataque à humanida-
de. Nesta situação de desgraça e 
desespero houve também mui-
tos heróis. Cidadãos que num 
ato de coragem e solidariedade 
colocaram em risco a sua própria 
segurança para salvar e socorrer 

HUMBERTO BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE P. FERREIRA
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COM APENAS 25 ANOS, VÍ-
TOR LEÃO RESOLVEU DEI-
XAR O SEU PAÍS, tal como já 
tinha acontecido com o pai 

e o irmão mais novo, uns anos antes. 
Emigrou em 2014 para França deixan-
do para trás um período de instabili-
dade profissional, partindo em busca 
de oportunidades de emprego “dig-
nas e melhores condições salariais”. 
O pai arranjou-lhe trabalho numa em-
presa de construção de escritórios e 
divisões interiores e Vítor Leão partiu 
para França sem pensar duas vezes. 
Hoje não está arrependido. “Na Fran-
ça o trabalho é melhor remunerado 
e somos valorizados pelo que faze-
mos, ao contrário do que acontece 
em Portugal”, lamenta o jovem. 

Vítor Leão vive com o pai, o ir-
mão e a mãe na pacata cidade de 
nome Houilles, que fica a cerca de 
8 quilómetros da capital francesa. 
“Aqui as pessoas têm hábitos 
muito caseiros. Não há grandes 
movimentos nos cafés como há 
em Portugal e as pessoas são 
muito reservadas. Quando saem 

“MESMO LONGE FALAMOS
DE PORTUGAL TODOS OS DIAS”

 A 20.ª história d’ “O Paredense Emigrante”.
 Vítor Emanuel Leão, natural de Rebordosa, que vive em França, há cerca de dois anos.
 O jovem trabalha numa empresa de construção de escritórios e emigrou em busca de melhores condições salariais.
 VÍTOR LEÃO DESCREVE O CLIMA DE INSEGURANÇA QUE SE VIVE EM PARIS NOS ÚLTIMOS DIAS, DEPOIS DOS ATENTADOS TERRORISTAS. 

O DESEJO DE VOLTAR ÀS ORIGENS e recuperar a vida que ti-
nham em Portugal é evidente nesta família de Rebordosa. Con-
tudo, a estabilidade que conseguiram obter na França dá-lhes o 

conforto necessário para ir adiando esse regresso. 
Vítor e o irmão mais novo, Luís, trabalham na mesma empresa de 

construção de escritórios, praticamente há dois anos. O pai trabalha 
num restaurante português e a mãe encontrou trabalho no setor das 
limpezas. São felizes em França, mas “mesmo longe acabam por fa-
lar de Portugal todo os dias”. Convivem com outros emigrantes por-
tugueses que vivem perto de Houilles e isso ajuda a manter próximas 
as recordações de uma vida. Apesar de tudo, estar longe de “casa” tem 
sido compensador e por isso a família ainda não tem data de regresso 

PUB

Família espera regressar
às suas origens

marcada. 
Tanto Vítor como 

o irmão trabalham 
quase todos os dias na 
zona central de Paris e 
nos últimos dias têm 
sentido um clima de 
preocupação e medo 
entre os habitantes 
da capital. Depois dos 
atentados terroristas 
que aconteceram a 13 
de novembro, no cen-
tro de Paris, a cidade 
tem vivido num verda-
deiro estado de alerta. 
“As pessoas estão 
com medo que pos-
sam acontecer novos 
ataques”, assume Ví-
tor Leão. “No centro 
de Paris há muito 
mais polícias e milita-
res nas ruas e mesmo 
nos edifícios onde 
trabalhamos a segu-
rança foi completa-
mente reforçada”. 

Os atentados ter-
roristas que acontece-

VÍTOR SILVA COM O PAI E O IRMÃO

ram naquela sexta-feira em Paris e que provocaram mais de 100 mortos 
e vários feridos, foi o maior ocorrido em França nas últimas décadas. 
Vítor Leão estava bem no centro de Paris quando tudo aconteceu, mas 
distante da zona do estádio de França e da sala de espetáculos Le Bat-
clan, o local mais sangrento deste atentado. “Soube por um colega de 
trabalho porque estava nessa altura a trabalhar numa grande torre 
com 37 andares, na zona da La Défense”, recorda o jovem. 

Nos últimos dias o receio e a incerteza têm tomado conta dos fran-
ceses e da extensa comunidade portuguesa que reside em França. “To-
dos têm medo que possa acontecer alguma coisa a um familiar seu e 
temem o que poderá ainda estar para acontecer”, assume Vítor Leão. 
“É muito difícil parar estes terroristas porque muitos deles vivem 
na França, há muitos anos, e estão completamente integrados na 
comunidade”. 

Portugal”. 
Ao contrário de muitos emi-

grantes portugueses, Vítor conta 
todos os dias com o apoio dos pais 
que ajudam a colmatar a falta que 
sente do seu país. Mas tem dias em 
que as saudades batem mais forte. 
“A língua pode ser muitas vezes 
um entrave e tornar mais difícil 
a integração, mas acho que com 
o tempo as pessoas vão-se adap-
tando e aprendendo a comunicar. 
Mas a verdadeira dificuldade de 
estar fora do país é suportar a 
saudade dos amigos e familiares, 
porque essa não desaparece”. 

Para Vítor a vida em Houilles 
tem sido boa, sobretudo do ponto 
de vista financeiro. “Para além de 
termos oportunidades e orde-
nados melhores aqui em França, 
há muita preocupação com os 
direitos dos trabalhadores e os 
deveres de um patrão para com 
os seus funcionários. Infelizmen-
te em Portugal não é assim. Há 
algumas vantagens também ao 
nível da saúde porque os serviços 
são melhores e são essas coisas 
que nos fazem aguentar a distân-
cia de casa”.  

Voltar a Portugal e a Rebordosa 
é uma ideia que Vítor não abando-
na, mas que vai constantemente 
adiando, enquanto não vir o seu 
país totalmente recuperado da cri-
se. “É uma ideia a longo prazo”, 
assume o jovem, mostrando-se 
satisfeito com a oportunidade que 
encontrou de construir a sua vida 
lá fora.

do trabalho é para casa que vão”, 
conta o emigrante. “Aos fins-de-
-semana temos sempre oportu-
nidade de sair e há muitos sítios 
para visitar, sobretudo em Paris. 
Há uma acessibilidade fantástica 
em termos de transportes, mas 
sinceramente não há nada me-
lhor do que o ar que se respira em 

O EMIGRANTE COM COLEGAS DE TRABALHO, EM HOULLES, FRANÇA
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CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RECAREI

A missão é melhorar a vida das pessoas

 Instituição tem valências direcionadas para idosos e crianças.
 CONTA COM UMA EQUIPA DE 38 PROFISSIONAIS DEDICADOS A UMA MISSÃO NOBRE.
 Está instalada na Quinta de Santa Águeda, propriedade com 2 hectares de área. 

O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL 
DE RECAREI tem realizado nos úl-
timos 14 anos de existência um tra-
balho de grande relevo em Recarei 

e procurado alargar as suas respostas sociais a 
outras freguesias do concelho de Paredes. 

Apesar de ter sido erigido canonicamente 
por provisão do bispo do Porto a 18 de junho 
de 2001 e adquirido estatuto de Instituição 
Particular de Solidariedade Social, dois anos 
mais tarde, só em 2004 é que o Centro Social 
e Paroquial de Recarei iniciou concretamente 
a sua atividade. 

As obras de adaptação do salão paroquial 
ficaram concluídas nesse ano, possibilitando 
assim a abertura da primeira valência da insti-
tuição, o centro de convívio para idosos.

Desde então que a instituição tem alar-
gado a sua área de atuação, procurando dar 
resposta às necessidades da população da 
freguesia, com uma aposta clara na presta-
ção de serviços especializados. Ao serviço da 
população há 14 anos, o Centro Social e Paro-
quial de Recarei tem reforçado a sua aposta 
na melhoria contínua das suas valências e no 
desenvolvimento de atividades que aproxi-
mem a instituição da comunidade. 

Atualmente o Centro Social e Paroquial 
de Recarei conta com 5 valências, três delas 
com serviços vocacionados para o apoio à 
população sénior. Conta ainda com a valência 
de creche para crianças até aos 36 meses de 
idade e a vertente de apoio social que ajuda 
mensalmente 72 famílias carenciadas com 
géneros alimentares, fruto de um protocolo 
com o Banco Alimentar. 

CERCA DE 100 IDOSOS SÃO
APOIADOS PELA INSTITUIÇÃO

O centro de convívio foi a 1.ª resposta so-
cial e a única que a instituição assegurava até 
2005 na freguesia de Recarei. Contudo, e du-
rante os dois anos em que esteve em funcio-
namento o centro de convívio ajudou a evi-
denciar outras necessidades patentes entre a 
população mais velha da freguesia. “Existiam 
muitas pessoas subnutridas, com falta de 
higiene e este investimento veio propor-
cionar a abertura da valência de Apoio Do-
miciliário que permite dar resposta a estes 
casos em particular”, explica a diretora técni-
ca Conceição Costa. 

A Fábrica da Igreja avançou então com a 
aquisição de uma propriedade com 2 hecta-

res de área e abriu a valência de Apoio Domi-
ciliário em outubro de 2005, após ter concluí-
do as obras de adaptação na antiga casa da 
quinta. 

Quatro anos mais tarde e após a aprovação 
do projeto submetido ao programa PARES, o 
Centro Social e Paroquial de Recarei lançava 
a primeira pedra das novas instalações, que 
albergam hoje as valências de Lar, Centro de 
Convívio, Apoio Domiciliário e Creche. 

Na vertente do apoio à terceira idade esta 
instituição assegura apoio direto a cerca de 
100 idosos, nas valências de Lar, Centro de 
Convívio e Apoio domiciliário. O Lar abriu 
no passado mês do outubro e conta com 30 
utentes. Aqui a principal preocupação é as-
segurar o bem-estar dos idosos, procurando 
respostas para as suas necessidades. 

Para além de fornecer a alimentação e asse-
gurar os cuidados básicos de higiene, as técnicas 
do Centro Social e Paroquial de Recarei podem 
ainda acompanhar os utentes do Lar nas con-
sultas de saúde. “Temos um gabinete próprio 
e uma enfermeira a trabalhar connosco que 
assegura os cuidados de enfermagem neces-
sários. Também lhes proporcionamos outro 
tipo de cuidados, nomeadamente com a ima-
gem. Temos um salão de cabeleireiro exclusi-
vo para ajudar os nossos utentes a sentirem-
-se mais bonitos e felizes”. 

Durante o dia os 30 utentes do Lar reali-
zam diversas atividades, algumas em conjun-
to com o centro de convívio, desde aulas de 
culinária e costura, a ateliers de artes manuais 
e expressão escrita, até às atividades como o 
boccia e a ginástica, inseridas no Programa 
Movimento Sénior. “Não somos uma ins-
tituição fechada à comunidade”, salienta 
a diretora técnica, evidenciando o caráter 
abrangente de muitas outras atividades men-
sais que a instituição vai realizando para a co-
munidade local. 

Os 20 seniores integrados no Centro de 
Convívio realizam também diversas ativida-
des diárias para que se mantenham ativos. 
“Temos um plano mensal de atividades in-
teressante, com dias específicos para cada 
atividade. À segunda-feira temos atelier 
de culinária, depois temos costura, pintu-
ra, jardinagem e muitas outras”. 

No serviço de Apoio Domiciliário, que 
conta atualmente com 47 utentes, assegu-
ram o fornecimento das refeições diárias e a 

APOIO DOMICILIÁRIO AULA DE HIDROGINÁSTICA VISITA A UM PARQUE DE DIVERSÕES

QUINTA DE SANTA ÁGUEDA ALBERGA AS CINCO VALENCIAS DA INSTITUIÇÃO
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prestação dos cuidados básicos de higiene 
pessoal, da roupa e do lar, e a responsabilida-
de  de ajudar os idosos na marcação de con-
sultas médicas, pagar as contas de casa, com-
prar medicamentos na farmácia, etc, porque 
muitos já não o conseguem fazer sozinhos. 
“Até ao supermercado vamos fazer com-
pras para garantir que não falta nada na 
casa destes utentes. Para muitos este é o 
único apoio que têm”, admite a responsável, 
lamentando o facto deste cuidado ser muitas 
vezes invisível aos olhos da população. 

Para além das valências direcionadas à 
população sénior, o Centro Social e Paroquial 
de Recarei conta hoje com um conjunto de 
respostas para as crianças e população mais 
carenciada. A creche abriu em 2014 e conta 
com 30 crianças até aos 36 meses de idade. 

Na vertente do apoio social e fruto de um 
protocolo com o Banco Alimentar, a institui-
ção beneficia diretamente 72 famílias caren-
ciadas das freguesias de Recarei e Parada de 
Todeia, através da distribuição mensal de ca-
bazes de alimentos. “O Banco Alimentar en-
caminha todos os excedentes para as insti-

abrigo dos filhos e netos desempregados.
Fruto de um protocolo com a Segurança 

Social, o Centro Social e Paroquial de Recarei 
acompanha 10 processos de beneficiários do 
Rendimento Social de Inserção. Metade destes 
beneficiários é também utente da instituição, 
sobretudo homens solteiros, na casa dos 50 
anos de idade. “A transformação económica 
vivida nos últimos anos acabou por os em-
purrar para uma situação dramática. São 
pessoas com baixo nível de escolaridade e 
que pouco mais têm para além do bilhete de 
identidade. Não sabem pedir uma isenção 
de taxas moderadoras, muitos deles nem 
sequer número de contribuinte tinham”.  

Para além do apoio à terceira idade, o 
Centro Social e Paroquial de Recarei tem a 
funcionar desde o ano passado a creche, para 
crianças até aos 36 meses de idade, a única 
que existe atualmente na freguesia. “Ao sul 
do concelho não existia nenhuma destas 
respostas sociais. E hoje há cada vez mais 
empregos que exigiam mais tempo fora de 
casa e as famílias que viviam nesta zona 
não tinham com quem deixar os filhos. 

COM O CRESCIMENTO DAS IN-
FRAESTRUTURAS e respostas sociais, 
o Centro Social e Paroquial de Recarei 

foi alargando também o seu quadro técnico, 
integrando profissionais com formação es-
pecífica nas mais diversas áreas. Atualmente 
já são 38 funcionários que asseguram o tra-
balho diário da instituição, entre o pessoal 
dos quadros técnicos e operacional. “Temos 
todos a mesma missão, a mesma postura 
e caminhamos para o mesmo sentido de 
servir a população de Recarei e tornar a 
vida dos nossos utentes melhor”, assume 
a diretora técnica. Conceição Costa acredita 
que quem trabalha numa instituição como 
esta necessita de ter um conjunto de carac-
terísticas particulares e gostar sobretudo do 
que faz. “Todas as pessoas que aqui traba-
lham sentem esta instituição como a sua 
casa. É aqui que passam a maior parte 
do tempo e por isso os próprios utentes 
acabam também por ser parte das suas 
famílias. Somos todos bem-humorados e 
isso ajuda a que seja mais fácil transmitir 
bem-estar e alegria aos outros”.

O amor à camisola, a dedicação e em-
penho numa missão comum leva estes 
profissionais a ambicionarem diariamente o 
melhor para os seus utentes. São verdadei-
ros laços de amor e amizade que se criam 
muitas vezes de situações dramáticas. “Ver 
utentes que estavam em situações com-
plicadas, sem retaguarda familiar, a con-

seguir ressurgir para a vida é a melhor 
recompensa que podemos ter. Não há 
dinheiro que pague o afeto e carinho que 
sentimos diariamente dos nossos uten-
tes”, salienta a responsável.   

Ao longo dos últimos 14 anos de exis-
tência o Centro Social e Paroquial de Recarei 
tem mantido as portas da instituição abertas 
à comunidade e procurado envolver todas as 
famílias, instituições e coletividades num tra-
balho comum e em benefício do desenvol-
vimento da freguesia. Conceição Costa sente 
que o facto de o Centro ser instituição de 
cariz religioso ajuda a fazer chegar esta men-
sagem a mais pessoas. “A Igreja continua 
a ser uma instituição muito respeitada e 
valorizada pelas pessoas e sentimos isso 
nos eventos que fazemos mensalmente. 
A população está sempre disponível para 
participar e para nós isso também é grati-
ficante”, assume a responsável. 

A comunidade local também tem assu-
mido um papel de relevo na conservação 
da estabilidade financeira do Centro. “Foi 
com a vontade da Igreja que esta institui-
ção abriu a sua primeira valência e com a 
ajuda da população que foi conseguindo 
crescer ao longo dos anos”. Aliás foi tam-
bém com a ajuda de donativos da popula-
ção que o Centro Social e Paroquial de Reca-
rei conseguiu verbas suficientes para erguer 
o edifício onde hoje estão concentradas 
todas as valências da instituição.

FUNCIONÁRIOS PARTILHAM
O ESPÍRITO DE EQUIPA E ENTREAJUDA

tuições e em função daquilo que nos chega 
fazemos a distribuição pelas famílias. Re-
carei e Parada de Todeia são duas fregue-
sias do concelho mais ruralizadas e a maio-
ria das famílias tem rendimentos baixos. 
Temos consciência que não chegamos a 
todos, mas a ajuda que damos é vital para 
estas famílias”. Entre todas as beneficiárias 
existem casos de famílias no desemprego e 
com baixa escolaridade, notando-se também 
um aumento das necessidades entre os casais 
mais velhos, que são muitas vezes o porto de 

Muitos optavam por não ter filhos também 
porque depois não os tinham a quem dei-
xar”, assume a diretora técnica. Com a aber-
tura da creche em Recarei esta realidade foi 
mudando e hoje já deixou de ser um factor 
impeditivo para quem quer ter filhos, garante 
Conceição Costa. “Desde o ano passado que 
o número de nascimentos na freguesia au-
mentou”, garante a diretora técnica da insti-
tuição, que acredita que a abertura da creche 
foi um factor que pesou no aumento da taxa 
de natalidade. 

ATELIER DE TRABALHOS MANUAIS IDOSOS NUMA ATIVIDADE EXTERIOR A VALENCIA DE CRECHE TEM 33 CRIANÇAS

OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVÍVIO 
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QUANDO TIAGO MOREI-
RA chegou ao comando 
da equipa técnica do 
Aparecida FC no início 

deste mês a equipa de Lousada so-
mava apenas uma vitória no cam-
peonato e estava em penúltimo 
lugar da série 2 da 1.ª Divisão da AF 
Porto. 

Depois de ter atravessado uma 
fase menos positiva a equipa vol-
tou a recuperou a garra e determi-
nação necessárias para garantir a 
manutenção esta época. 

Tiago Moreira garante que as 
duas últimas vitórias frente ao Rio 
Tinto e ao líder do campeonato 
Águias de Eiriz foram fundamen-
tais para reacender a confi ança. 
O técnico de 49, que orientou os 
juniores do FC Penafi el durante 
12 anos e estava a coordenar a for-
mação do Nun’Álvares desde o iní-
cio da época, diz que ainda é cedo 
para falar em grandes mudanças, 
mas a equipa está concentrada 
em assegurar a manutenção 
o mais rápido possí-
vel.  

D e i x o u 
o cargo de 
c o o r d e -
nador da 
formação 

Paredense TIAGO MOREIRA lidera
o Aparecida rumo à manutenção

TIAGO MOREIRA COMEÇOU A JOGAR FUTEBOL COM APENAS 
15 ANOS, no clube da terra natal, o FC Cete. Em 83 mudou-se para 
os juniores do Boavista, onde chegou a disputar o apuramento de 

campeão contra o FC Porto.  
Em 1991 e depois de ter estado 3 épocas a representar o Boavista na 

equipa sénior Tiago Moreira assinou pelo Gil Vicente. No ano seguinte 
foi abrigado a cumprir serviço militar em Santa Margarida e como vivia 
em Ovar aceitou o convite para jogar pelos ovarenses, da 2.ª Liga.

 TÉCNICO PAREDENSE DE 49 ANOS FOI APRESENTADO NO APARECIDA NO INÍCIO DO MÊS.
 Tiago Moreira diz que a equipa está focada na manutenção e mais confi ante com as duas últimas vitórias.
 Acredita que a sua experiência como jogador e treinador irá ajudar muito a equipa.

Carreira de 16 anos
como jogador profi ssional

Voltou depois à terra natal para representar o União de Paredes na-
quela mítica época em que os unionistas subiram à 2.ª Divisão Nacional. 
Seguiu-se depois uma passagem pelo Lousada, numa época onde Tiago 
Moreira alcançou o estatuto de melhor marcador e a equipa esteve a 
disputar a subida. 

Depois seguiram-se duas épocas no Académico de Viseu da Divisão 
de Honra da 2.ª Liga, o Famalicão e o Penafi el e o Trofense, da 2.ª Divisão. 
Antes de terminar a carreira, aos 31 anos, no Ermesinde da 2.ª Divisão 
Nacional – zona norte, ajudou o Freamunde a sagrar-se campeão e subir 
à 2.ª Divisão. Durante dois anos apostou na formação de treinador, hoje 
tem o nível 3, e teve a sua primeira experiência no FC Penafi el, em 2003 
quando começou a treinar os juniores e juvenis e a coordenar toda a 
formação do clube.

A EQUIPA DO U. PAREDES QUE SUBIU À SEGUNDA DIVISÃO NACIONAL

Tiago Moreira garante que as 
duas últimas vitórias frente ao Rio 
Tinto e ao líder do campeonato 
Águias de Eiriz foram fundamen-
tais para reacender a confi ança. 
O técnico de 49, que orientou os 
juniores do FC Penafi el durante 
12 anos e estava a coordenar a for-
mação do Nun’Álvares desde o iní-
cio da época, diz que ainda é cedo 
para falar em grandes mudanças, 
mas a equipa está concentrada 
em assegurar a manutenção 
o mais rápido possí-
vel.  

D e i x o u 
o cargo de 
c o o r d e -
nador da 
formação 

be voltou com a palavra atrás. 
Acabei por aceitar a propos-

ta do Aparecida FC, que me ligou 
algumas horas depois a convidar 
para liderar a equipa técnica. 

Acha que a forma como saiu 
do Nun’Álvares deixou alguns 
ressentimentos?  

Tentei sair da melhor forma 
possível. Aquele projeto da Divisão 
de Elite mexeu comigo e depois de 
ter andado tantos anos a treinar a 
formação achei que tinha chegado 
a altura de treinar uma equipa sé-
nior. 

Durante 16 anos fui jogador 
profi ssional de fu-

tebol, estive 12 
anos a treinar 

os juniores do 
Penafi el. O 
que fi z duran-
te estes anos 
todos deram-
-me experiên-

cia sufi ciente 
para abraçar 

um projeto 
m a i s 

vra. De um momento para o outro 
o projeto deixou de existir. Como já 
tinha deixado o Nun’Álvares resolvi 
aceitar o convite do Aparecida. 

“AS PESSOAS QUE
ESTÃO COMIGO SÃO
AMBICIOSAS E
AMAM O CLUBE”

O projeto do Aparecida é am-
bicioso?

O clube subiu de divisão no 
ano passado e por isso ambiciona 
sempre mais e melhor. É claro que o 
nosso trabalho agora também não 
vai ser fácil. As duas últimas vitó-
rias foram muito importantes para 
motivar a equipa, mas ainda temos 
muito trabalho pela frente. 

O Aparecida FC era uma das 
equipas neste campeonato que so-
fria mais golos e nestes dois últimos 
jogos já conseguimos reverter isto 
e marcar golos. Claro que a equipa 
ainda precisa de muito mais tempo 
para assimilar as minhas ideias, mas 
acho que nestes últimos dois jogos 
já conseguiram mostrar algumas 
das coisas que queria. 

O plantel está agora mais mo-
tivado?

O Aparecida era uma equipa 
muito instável e nestas duas sema-

nas tentei trabalhar a parte psi-
cológica dos atletas. Não mudei 

muita coisa na equipa porque 
acho que sou eu que tenho de 
me adaptar à equipa e não eles 
a mim. 

Tenho muita confi ança no 
meu trabalho e em mim mes-

mo e por isso os resul-
tados positivos já  co-
meçaram a aparecer. 
Nestes dois jogos já 
vimos os jogadores 
com mais ambição 
e motivados. Agora 
jogo a jogo vamos 
tentando melhorar.

  Quais são os 
objetivos da equipa 

do Nun’Álvares para ir treinar o 
Aparecida. Que aspetos pesaram 
nesta decisão?

No início desta época recebi 
propostas de vários clubes, incluin-
do da Divisão de Elite, quando já 
estava a treinar a equipa de junio-
res e coordenar toda a parte da for-
mação do Sport Clube Nun’Álvares. 
Acontece que no futebol não há 
palavra e em questão de horas as 
coisas mudaram. Como disse, fui 
abordado por esse clube da Divisão 
de Elite e tendo em conta o projeto 
que me apresentaram resolvi acei-
tar. Ao fi nal da tarde estava a treinar 
essa equipa e a informar o Nun’Ál-
vares da minha saída da formação. 
Mas duas horas depois o outro clu-

ambicioso. Sei que as coisas aconte-
ceram de forma muito rápida e que 
poderão não ter compreendido a 
minha decisão, mas fi -lo a pensar 
neste projeto maior, que acabou 
por não se concretizar. Há oportu-
nidades que só nos batem à porta 
uma vez na vida e eu queria abraçar 
esta. 

Aproveito para pedir desculpas 
publicamente aos dirigentes e prin-
cipalmente aos atletas do Nun’Álva-
res porque todos foram incansáveis 
comigo. 

Disse que as coisas acabaram 
por não correr como o planeado. 
O que falhou? 

Falhou principalmente a pala-

para esta época?
A primeira coisa que o Apare-

cida quer é garantir a manutenção 
e estabilizar o clube. As pessoas 
que estão comigo são ambiciosas 
e amam verdadeiramente o clube. 
Em todos estes anos ligados ao 
futebol como jogador e treinador 
nunca tinha sentido uma massa 
adepta tão unida como senti nos 
dois últimos jogos do Aparecida. 

Também já me foi dada a garan-
tia de que em fevereiro a câmara 
municipal de Lousada irá colocar 
o relvado sintético por isso acredi-
to que teremos todas as condições 
para cumprir com os nossos objeti-
vos.
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A EXCELENTE ÉPOCA que 
Eduarda Barbosa, 19 anos, 
fez na secção de atletismo 
da Casa do Benfica de Pa-

redes não passou ao lado do clube 
de Alvalade que avançou com a 
proposta formal antes do fecho do 
mercado de transferências. 

Eduarda Barbosa já correu de 
verde ao peito no último dia 8 de 
novembro, no 34.º Cross de Torres 
Vedras. Para a atleta o Sporting é 
o início de uma nova etapa na sua 
carreira desportiva. Eduarda quer 
renovar os títulos nacionais con-
quistados na última época e está já 
a preparar-se para os nacionais de 
estrada e pista coberta, que decor-
rem em janeiro do próximo ano.

Estavas à espera deste convi-
te?

Eu sabia que a minha última 
época tinha sido positiva e por isso 
acreditava na possibilidade de um 
clube grande querer contratar-me. 
O convite acabou por surgir e isso 
deixou-me extremamente conten-
te, claro. É sempre muito bom ver 

“O SPORTING ABRE UMA NOVA
FASE NA MINHA CARREIRA”

 EDUARDA BARBOSA VAI PASSAR A REPRESENTAR O SPORTING CLUBE DE PORTUGAL.
 A atleta paredense estava na Casa do Benfica de Paredes há cerca de 5 anos.
 Nova época trará grandes desafios e a possibilidade de correr com atletas seniores. 

agendadas. Vou fazer de tudo para 
conseguir o melhor resultado possí-
vel, até porque em algumas provas 
já vou estar a competir com atletas 
seniores, com muito mais experiên-
cia do que eu. 

Sei que isso vai exigir da minha 
parte mais preparação e cautela, 
mas acredito nas minhas capacida-
des e sei que posso conseguir me-
lhor. 

Quais as tuas expectativas 
para esta nova época?

As expectativas são altas. Espe-
ro conseguir renovar os pódios que 
conquistei na época passada a nível 
nacional. Manter-me em boa forma 
e dar o meu melhor também a nível 
coletivo e ajudar o clube a conquis-
tar títulos.  

Vou continuar com o mesmo 
treinador, Serafim Garcez, que é 
quem me acompanha desde que 
entrei para a Casa do Benfica de Pa-
redes, mesmo tendo mudado para 
o Sporting. Essa foi uma das exigên-
cias que fiz porque acredito muito 
no trabalho dele e sei que foi graças 
também ao seu empenho que con-
segui evoluir como atleta. É claro 
que a Casa do Benfica de Paredes 
também tem mérito no sucesso que 
consegui alcançar, mas o meu trei-
nador teve um papel fundamental.

que o nosso trabalho é reconheci-
do. O Sporting abre uma nova fase 
na minha carreira.

Na tua prova de estreia pelo 
Sporting conquistaste o 1.º lugar 
no teu escalão e a 3.ª posição da 
classificação geral da prova. Fi-
caste satisfeita com a tua presta-
ção?

Estava nervosa porque o peso 
da camisola agora é maior, não por-
que mude alguma coisa para mim 
como atleta, mas sim porque nor-
malmente quando fazemos uma 
mudança destas as pessoas espe-
ram sempre mais de nós. Não pode-
mos desiludir para não corrermos 
o risco de levarmos essas pessoas 
a pensar que perdemos a humilda-
de e que pensamos que a camisola 
pode “correr” por nós. Portanto o re-
sultado foi positivo. Não deixei que 
os nervos me afetassem muito. 

Que provas importantes se 
seguem agora?

Em janeiro temos o campeo-
nato nacional de estrada e os na-
cionais de pista coberta que são 
assim as provas mais importantes já 

EDUARDA BARBOSA 
começou a fazer carrei-
ra no atletismo aos 10 

anos de idade, quando en-
trou para o CSRDC Santiago 
Subarrifana, clube do con-
celho vizinho de Penafiel. 
Aos 14 anos mudou-se para 
a secção de atletismo da 
Casa do Benfica de Paredes 
onde se manteve durante 5 
anos. Agora mudou-se para 
o Sporting, clube pelo qual 
irá correr na próxima época 
2015/2016. 

Entre os diversos palma-
rés conquistados pela atleta 
estão vários títulos nacionais. 
Em 2013 Eduarda Barbosa 
sagrou-se campeã nacional em pista, na categoria de 1500 metros obstácu-
los no Olímpico Jovem e conquistou ainda o 2.º lugar no quilómetro jovem, 
mega quilómetro e corta mato nacionais. 

No início deste ano a atleta paredense conquistou, em Braga, o título 
de campeã nacional de 3000 metros no escalão de juvenis. Sagrou-se ainda 
campeã nacional de corta-mato curto e longo e foi 2.ª classificada no cam-
peonato nacional de juniores em pista coberta, na prova dos 3000 metros. 

Nas provas de pista ao ar livre Eduarda Barbosa também conseguiu bons 
resultados: um 2.º lugar no campeonato nacional e a 3.ª posição no campeo-
nato nacional de juniores. O facto de ser adepta do Benfica e torcer pelos en-
carnados no futebol, não vai impedir a atleta paredense de entrar nas pistas 
de atletismo de leão ao peito e continuar a conquistar grandes títulos.

Uma benfiquista a correr de leão ao peito

HELENA NUNES
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MARISA CARDOSO
Fisioterapeuta ROPE - Clínica Nuno Mendes

Especialista em Reabilitação Neurológica; Licenciatura em Fisioterapia no Instituto Superior de 
Ciência da Saúde do Norte – CESPU e Mestrado em Fisioterapia Neurológica em Adultos e Pediatria 
na Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto

O papel
da Fisioterapia
na Reabilitação
Neurológica

A FISIOTERAPIA, DENTRO DE TODAS AS SUAS 
ÁREAS, tem vindo a sofrer uma evolução posi-
tiva no sentido do desenvolvimento da ética e 
sentido de responsabilidade profi ssional, permi-

tindo uma integração numa equipa multidisciplinar. 
No caso específi co da reabilitação neurológica, a evolu-

ção tem sido acentuada, tendo-se nos últimos anos realizado 
muitos estudos importantes dentro desta temática. Houve 
uma explosão do conhecimento na neurociência que permitiu 
o surgimento de abordagens dentro da neurologia baseadas 
no sistema de controlo motor e na neuroplasticidade.

De facto, um dos fundamentos subjacentes aos bene-
fícios da fi sioterapia baseia-se na existência de neuroplas-
ticidade, que confere a possibilidade de se conseguirem 
alterações morfológicas e funcionais no Sistema Nervoso, 
induzidas por uma atividade de reabilitação repetida no 
tempo (ou seja, capacidade do Sistema Nervoso se adap-
tar através de novos estímulos e experiências). Esta parece 
constituir a razão pela qual os utentes após lesão do Sis-
tema Nervoso Central (SNC) serem capazes de aprender 
novas tarefas motoras ou melhorar a sua execução. Esta é a 
abordagem mais utilizada em todo o mundo.

Nesta terapia, a intervenção resulta também da intera-
ção entre o Fisioterapeuta, a pessoa e o ambiente que o 
rodeia, onde a facilitação do movimento visa a integração 
da função. A importância é dada à melhoria da efi ciência 
dos movimentos funcionais, a fi m de minimizar estratégias 
compensatórias (movimentos errados que são interioriza-
dos pelos utentes e que acarretam repercussões futuras a 
nível muscular, alinhamento ósseo, postura, entre outros). 

Nos últimos anos evidenciou-se um crescente número 
de utentes com lesões do SNC em todo o mundo e de to-
das as lesões do foro neurológico, sendo a mais incidente o 
Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em Portugal, o AVC é a 
principal causa de morbilidade e incapacidade prolongada 
(Direção Geral de Saúde, 2003). Estes utentes apresentam 
normalmente défi ces a nível das funções motoras como o 
caminhar e o equilíbrio, das funções sensoriais (alterações 
da sensibilidade em algumas partes do corpo), e das fun-
ções comportamentais, percetivas e da linguagem. 

A intervenção é feita através da realização de um pla-
no de intervenção individual e adequado com objetivos 
específi cos para cada utente e tendo sempre em conta as 
necessidades que forem surgindo. 

Por conseguinte, mesmo que dois utentes tenham a 
mesma patologia, com certeza, os tratamentos não serão 
iguais porque as suas necessidades também não serão as 
mesmas. O importante é a estimulação do Sistema Ner-
voso de forma a reeducar e integrar os movimentos bá-
sicos do nosso dia-a-dia de forma a ir ao encontro das 
maiores preocupações de cada indivíduo. 

Desta forma, a reabilitação neurológica visa a promoção 
de saúde de forma a melhorar o desempenho nas atividades 
da vida diária e consequentemente a qualidade de vida dos 
utentes. Pretende-se, por isso, que estes doentes se tornem o 
mais autónomos e independentes possível. Além disto, a equi-
pa de profi ssionais de saúde dará indicações também à famí-
lia que o acompanha sobre a melhor forma de realizar diversas 
tarefas no domicílio em segurança e com menor esforço (ex. 
tomar banho, entrar/sair do carro, entre outros).

É preciso ter consciência que este tipo de reabilitação 
é um percurso longo e árduo que precisa de muita força 
de vontade e que os ganhos ao fi m de meses podem ser 
pequenos mas fazer muita diferença. A verdade é que tra-
tar uma lesão do SNC requer conhecimento especializado.

NA PROVA DE ES-
TREIA a contar 
para a nova época 
2015/2016 da Asso-

ciação de Atletismo do Porto 
os atletas da secção de atletis-
mo da Casa do Benfi ca de Pa-
redes conseguiram bons resul-
tados nos diferentes escalões, 
alcançando um total de 9 pó-
dios individuais, com destaque 
para os dois primeiros lugares 
de Pedro Moreira e Ana Vieira 
no escalão de juniores, cada 
um no seu género. 

Em destaque estiveram 
também Jorge Pereira, 2.º clas-
sifi cado nos iniciados e Diana 

É EM PAREDES que se vão conhecer os campeões na-
cionais de matraquilhos em título nos diferentes cate-
gorias, escalões e divisões da época em curso. O maior 
evento da modalidade, o Campeonato Nacional de Ma-

traquilhos, vai reunir no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, 
dezenas de atletas, equipas e associações de vários pontos do 
país, incluindo os arquipélagos da Madeira e Açores.  

Os melhores atletas da modalidade também vão mar-
car presença nesta competição. As provas por equipas 
arrancam no sábado, dia 5, com uma divisão única, pros-
seguindo depois de acordo com as divisões (1.ª, 2.ª e 3.ª di-
visões). Na competição feminina os jogos serão realizados 
numa divisão única. 

Na vertente individual os jogos vão decorrer consoante 
os escalões dos atletas, de juniores, a seniores e veteranos. 
No Campeonato Nacional de Matraquilhos serão ainda 
apuradas as associações campeãs de 2015. As melhores 
associações desportivas apuradas na fase de grupos pas-
sam diretamente para a eliminatória, onde será defi nida a 
campeã de 2015.

Paredes recebe 
Campeonato
Nacional de 

Matraquilhos
 Prova decorre no pavilhão Rota dos
     Móveis nos dias 5, 6 e 7 dezembro.
 Maior evento da modalidade junta em
     Lordelo atletas e equipas de todo o país. 

CASA DO BENFICA DE PAREDES
começa nova época com 10 pódios 

 Prova de abertura da nova época decorreu em Avessadas, Marco de Canaveses, no dia 14.
 Competição foi organizada pela Associação de Atletismo do Porto.
 SECÇÃO DE ATLETISMO CONQUISTOU 9 TÍTULOS INDIVIDUAIS E 1 COLETIVO. 

Ribeiro, também 2.ª classifi ca-
da no escalão de juniores. 

A secção de atletismo da 
Casa do Benfi ca de Paredes 
conquistou ainda vários 3.ºs lu-
gares, com Alexandre Moreira 
nos benjamins B, Marisa Cunha 
nos infantis, Inês Santos e Gui-
lherme Moreira nos iniciados, 
feminino e masculino e ainda 
Samuel Vieira nos juniores. 

Nos infantis a atleta Bru-
na Cunha conquistou ainda 
o 4.º lugar, Sofi a Sousa termi-
nou em 5.º e Inês Magalhães 
foi 9.ª classifi cada. Nos juve-
nis destaque ainda para o 5.º 
lugar conquistado por Isabel 

Pestana e as classifi cações de 
Miguel Monteiro e Francisco 
Cunha, que conquistaram o 
4.º e 8.º lugares no escalão de 
juniores, respetivamente.

A Casa do Benfi ca de Pa-
redes conquistou ainda o2.º 
lugar da classifi cação geral 
nos escalões de juniores, se-
niores e veteranos.

Fábio Rodrigues
e Sofi a Sousa
brilharam em
Barcelos e no Seixal

Já no domingo, dia 15, a 

secção de atletismo da Casa do 
Benfi ca de Paredes voltou a es-
tar em destaque no corta mato 
de Barcelos. O atleta Fábio Ro-
drigues conquistou o 2.º lugar 
na prova de juniores e o 11.º 
pódio para o clube esta tem-
porada, num fi m-de-semana 
recheado de bons resultados. 

O bom momento vivido 
pela Casa do Benfi ca de Paredes 
voltou a ter refl exos no fi m-de-
-semana seguinte, com a atleta 
Sofi a Sousa a vencer a prova do 
Cross da Amora, que decorreu 
no passado dia 11 de novem-
bro, no parque do Serrado, na 
cidade de Amora, Seixal.

PEDRO MOREIRA E SAMUEL VIEIRA SOFIA SOUSA

FUTEBOL
Resultados da última jornada

Divisão de Elite
12.ª  jornada

U. de Paredes 1 – Vila Meã 2 

Oliv. Douro 1 – Aliados de Lordelo 0

FC Vilarinho 0 – Aliança de Gandra 2 

Leça 1 – Rebordosa 0

1.ª divisão AF Porto
— Série 2 —
9.ª jornada

Livração 1 – Nun’Álvares 3 

Sobrosa 1 – Bougadense 1

Baltar 0 – Caíde de Rei 0

2.ª divisão
— Série 3 —
8.ª jornada

FC Parada 2 – AD Várzea FC 2

Paços de Gaiolo 1 – Sobreirense 1

FUTSAL 
2.ª Divisão Nacional

— Série  —
 8.ª jornada

Paredes 7 – AJAB Tabuaço 3

Divisão de Honra  AF Porto
6.ª jornada

Freamunde 3 – Os Romanos 1
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Continuação da última edição 

ORLANDO E CAMILO andavam 
muito cansados devido a todos os 
esforços que tinham feito por Ge-
noveva naquelas últimas semanas. 

Deram por si sentados num muro, perto da 
sua casa com uma vista lindíssima, um pra-
do cheio de flores de todos as cores e feitios, 
o mundo parecia deserto daquele ponto de 
vista, não havia ninguém...apenas Orlando e 
Camilo, os dois irmão que por uma eternida-
de de tempo se deram tão mal, pensavam ser 
tão diferentes um do outro que nunca para-
ram para pensar, ou sequer repararam, o quão 
parecidos eram! Estavam ali os dois, nenhum 
deles pronunciou uma palavra durante, sensi-
velmente, uma hora, até que Orlando, talvez 
por ser o mais despachado dos irmãos, olhou 
fixamente para Camilo a fim de este reparar 
para poder falar com ele. Finalmente, Camilo 
reparou que Orlando não desviava o olhar 
dele e por fim, olhou para o seu irmão e per-
guntou-lhe sarcasticamente: 

   -Tudo bem?  

   Orlando não gostou da brincadeira do 
irmão e retorquiu furioso: 

   -Achas que isto tem piada? Ela vai ter 
que escolher alguém e quando isso acon-
tecer, um de nós vai ficar muito feliz, mas o 
outro nem tanto e tu sabes disso, apenas não 
o queres admitir porque sabes que existem 
várias chances de ela me escolher a mim. 

   -A sério que estás numa de convencido 
neste momento?-perguntou Camilo com um 
ar de desprezo-sim, eu sei que ela vai ter que 
escolher um de nós, apenas não quero pen-
sar naquilo que vai acontecer depois, isso é o 
que me assusta! Acho que ambos concorda-
mos que independentemente daquele que a 
Maria escolher, não podemos ficar de costas 

voltadas! Nós somos irmãos e isso está acima 
de qualquer coisa...

   -Sabes que isso de “somos irmãos e isso 
está acima de qualquer coisa...” não se aplica 
ao nosso caso!

   -Então porquê?-questionou Camilo mui-
to surpreendido.

   -Pode estar acima de qualquer coisa, 
mas não está acima do amor e esse é o nosso 
grande problema! Podemos ser irmãos, mas 
o amor que ambos sentimos por Maria vai 
acabar com o nosso laço, com a nossa ligação, 
porque um de nós vai ficar tão frustrado pelo 
facto de ela ter escolhido o outro que nunca 
mais nos vamos poder ver um ao outro...tal-
vez, aquele que seja escolhido vá querer ficar 
de bem com o outro, no entanto “o outro” vai 
sentir-se rejeitado e mesmo que não queira 
vai culpar o irmão pelo sucedido e vamos en-
trar  numa guerra que desde já ambos que-
remos evitar-declarou Orlando com o ar mais 
sério que Camilo alguma vez o tinha visto. 

   - O que propões que façamos? Não ideia 
daquilo que podemos realizar para que, aqui-
lo que mencionaste não aconteça.

   -Eu tenho uma ideia! A partir do momen-
to que a Maria escolher um de nós, aquele 
que “ficar de fora da equação” parte para uma 
terra distante e não volta mais até se sentir 
preparado para encarar o irmão e a sua ama-
da juntos, combinado?-inquiriu Orlando com 
um ar de desespero.

   -Mas vamos partir assim, sem explicação 
ou motivo aparente?

   -O que te interessa aquilo que as ou-
tras pessoas pensam, és mesmo menino da 
mamã! 

   -E então só voltamos quando nos sen-
tirmos preparados e quiçá quando encontrar-
mos uma outra reta que preencha o lugar de 
Maria... -afirmou Camilo muito entristecido. 

   Decidiram então, em conjunto, ir falar 
com a Maria Hipotenusa

   Maria sentia-se um pouco farta desta 
“luta” entre Camilo e Orlando pelo seu cora-
ção e, inclusive, já lhes tinha dito isso, chega-
ram lá os dois e ela foi a primeira a falar:

   - Chega! Chega desta brincadeira! Per-
cebam que se continuarem assim, vão acabar 
ambos sem mim...

   Camilo e Orlando olharam um para o ou-
tro com ar arreliado. 

   - Mas, Hipotenusa...- disse o Camilo-já 
conversamos sobre esse assunto e chegamos 
a um acordo! 

   - Não há mas nem meio mas, Camilo!-
-gritou Hipotenusa sem ouvir Camilo até ao 
final, quando se apercebeu, Camilo estava a 
dizer tudo aquilo que ela queria ouvir- Estás 
a falar a sério? 

   Camilo tratou de contar toda a conversa 
que os dois tiveram, inclusive aquela promes-
sa. 

  -Nós fazemos tudo por ti...- argumentou 
o Orlando – Queremos provar-te que é ao 
nosso lado que tu és feliz.

   Hipotenusa suspirou…Aqueles dois pa-
reciam persegui-la, enquanto ela não se deci-
disse por um. Foi então que esta falou:

   -Ouçam, se querem saber mesmo a 
verdade, eu não me consigo decidir por um, 
vocês são ambos magníficos! O Camilo é uma 
pessoa carinhosa, amável, enquanto o Orlan-
do é aventureiro, destemido…eu necessito 
de essas qualidades na minha vida! Eu preciso 
dos dois! Peço-vos, fiquem os dois…

   Os irmãos olharam um para o outro, sem 
parecer se importarem com o facto de terem 
que “partilhar” o amor de Maria decidindo, en-
tão, dar uma hipótese àquele triângulo amo-
roso…

   Voltando à realidade, Pitágoras acres-

centou: 
   -Como todos os contos de fada o casal 

viveu feliz para sempre, um casal um pouco 
fora do normal, no entanto, apaixonado como 
muitos outros. 

   A nossa reação foi do género: “Que fixe” 
e “Uau”, porque todos ficamos espantados 
com aquela história, que por sinal acabou de 
forma bastante invulgar. Como era de esperar 
fizemos logo algumas perguntas a Pitágoras e 
este para nos esclarecer respondeu: 

   -Reparem, o Orlando e o Camilo são os 
catetos, não conseguem viver sem a sua hipo-
tenusa, a Maria, porque encontram-se sempre 
num ponto, literalmente! Isto é o meu teore-
ma, é assim que funciona. Um deles sem os 
outros não faz sentido! Eles descobrem-se! 

   - Nós aprendemos isso na escola, mas 
o senhor acredita mesmo nessa história de 
“triângulo amoroso”? É um bocado estranho! 
– perguntou o Duarte. 

   - Eu cá acho muito fixe – retorquiu a Carla. 
Pitágoras riu-se e prosseguiu: 
   - Eu acredito no amor, na arte de amar. 

Agora se é amor ao quadrado ou ao cubo já 
não me interessa! 

   - Faz sentido! Isso facilita-nos a vida na 
matemática... Claro está! Amar também é 
uma arte, não? 

   - Claro que é! A matemática é uma arte! 
Temos de observar bem as coisas, todos nós 
somos artistas! Esta história da Maria Hipote-
nusa e dos irmãos Camilo e Orlando é a prova 
de que amar nos faz ser artistas...

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

BEATRIZ MACHADO

A ARTE DE AMAR AO CUBO

CRISTIANA ROCHA
8.º ano A

MARA OLIVEIRA
8.º ano A

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

ALEXANDRA ALVES
8.º ano A

FEIRA DE SÃO MARTINHO

COMEMOROU-SE, NO DIA 
11 DE NOVEMBRO, o dia 
de S. Martinho na nossa 
escola!

A manhã deste dia começou 
mais agitada do que nos dias nor-
mais, com o corrupio dos alunos e 
o vai e vem dos carros que paravam 
para descarregar e rapidamente 
dar lugar a outros, cujo objetivo era 
exatamente o mesmo.

As barraquinhas foram toman-
do forma para expor os produtos, 
à espera que os compradores fizes-
sem as suas escolhas e enchessem 
os sacos, sinal de terem contribuí-
do para um bem comum. Pais, tios, 
avós, vizinhos e conhecidos dos 
alunos vieram à escola. Foi um fre-
nesim!

E houve muito por onde esco-
lher: hortaliças, vegetais e frutos 

da época; compotas, bolos e bola-
chas. As mais de duas dezenas de 
bancas encheram-se de artigos e, 
umas mais depressa do que outras, 
também se esvaziaram. Alguns alu-
nos inspiraram-se nas brincadeiras 
de outros tempos e improvisaram 
jogos com latas e materiais afins. 
O PES – Projeto “Educação para a 
Saúde” – aproveitou para promo-
ver o consumo de fruta com sumos 
de laranja e salada de variados fru-
tos. 

A feira foi também palco de 
animação, música e dança que 
contribuíram para o clima de festa, 
impregnado do cheiro de casta-
nhas a estalar. Houve quem dis-
sesse que a festa de São Martinho, 
que anualmente se celebra em Pe-
nafiel, se mudou para a Escola Bá-
sica de Sobreira. Não faltou quem 

se espantasse com a quantidade 
de visitantes. Um dos entrevistados 
referiu: “Todos os anos a Feira de 
São Martinho evolui. É como um 
filme: os protagonistas são os 
alunos; os pais e as outras pes-
soas ajudam como podem.” O sol 
brilhante e o céu azul, num dia de 
novembro a fazer lembrar o verão, 
também ajudaram a encher o re-
cinto de entusiasmo. Cumpriu-se a 
lenda de que se fala adiante. 

A manhã estava a acabar e a 
feira aproximava-se do fim, era che-
gada a hora de chamar os clientes 
para os preços baixos dos produtos 
sobrantes. Era a última oportuni-
dade e todos se mobilizaram para 
rematar o que restava e deixar tudo 
limpo.

Mais um ano se passou, outra 
feira se realizou e a tradição man-

teve-se.
Até para o ano!

A LENDA DE
SÃO MARTINHO

Segundo reza a lenda, num dia 
frio e chuvoso de outono, um valente 
soldado romano, de nome Martinho, 
regressava de Itália para a sua terra, 
algures em França, montado no seu 
cavalo, quando encontrou um men-
digo. Vendo-o a morrer de frio e sem 

nada que lhe pudesse dar, Martinho 
parou o cavalo e em seguida, com 
a espada, cortou a meio a sua capa, 
dando metade ao mendigo. 

Apesar de mal agasalhado e de 
chover torrencialmente, o cavaleiro 
continuou o seu caminho, mas, de 
repente, a tempestade desfez-se e 
um sol radiante inundou o céu de 
luz e calor. Por isso, todos os anos, 
nesta altura, mesmo sendo outono, 
durante cerca de três dias o tempo 
fica melhor e mais quente: é o verão 
de S. Marinho! 
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ADELINO DA SILVA. Nasceu no lugar de Carregoso, Bitarães, 
no dia 28 de Setembro de 1895. Era fi lho de António da Silva, 
carpinteiro de profi ssão, natural da freguesia da Madalena, Pa-
redes, e de Ana Moreira, costureira, natural de Bitarães. No dia 
6 de Abril de 1917, poucos dias antes de partir para a guerra, 
casa com Lourença Barbosa, natural de Castelões de Cepeda, 
para onde foi residir. No dia 21 seguinte, embarca em Lisboa 
rumo a França, para servir na frente ocidental do confl ito ao 
serviço do Corpo Expedicionário Português. Ostentava a placa 
de identidade n.º 55519 e integrava a Companhia de Ponto-
neiros do CEP. Detinha o posto de «1.º cabo artífi ce carpin-
teiro de carros», com o n.º 21. No dia 15 de Setembro é colo-
cado na 1.ª Companhia de Sapadores do Corpo, uma unidade 
de Engenharia que, de acordo com uma «Resenha Histórica» 
do Regimento de Engenharia 1, a «9 e 19 de Março [de 1918] 
toma parte [juntamente com a 3.ª Companhia] em raides 
às linhas inimigas realizando todas as destruições» de que 
tinha sido incumbida, demonstrando «bravura e intrepidez» 
(op. cit. p. 4). No dia 20 de Março de 1919, faz-se presente no 
Comando Militar de Ambleteuse, seguindo daí para o Porto de 
Embarque, a fi m de regressar a Portugal. Embarcou de Cher-
bourg a bordo do navio Menominee no dia 31 de Março, che-
gando a Lisboa três dias depois. Faleceu em Bitarães, com 69 
anos de idade, no dia 13 de Dezembro de 1964.

JOSÉ NUNES PEREIRA XISTO. Nasceu no lugar da Carvalho-
sa, Bitarães, no dia 12 de Março de 1898. Era fi lho de Joaquim 
Pereira Xisto, carpinteiro de profi ssão, natural de Beire, e de 
Rosa Moreira Nunes, costureira, natural de Gondalães. Foi mo-
bilizado para o CEP pelo 5.º Grupo de Metralhadoras (Coim-
bra), 8.ª Bataria. Ostentava a placa identifi cativa n.º 70505 e 
detinha o posto de 2.º Sargento-chefe (n.º 75). Embarcou em 
Lisboa rumo a França no dia 25 de Julho de 1917. Em terras 
gaulesas é colocado no 4.º Grupo de Metralhadoras, 2.ª Bata-
ria. No dia 29 de Outubro é punido pelo comandante do grupo 
com 10 dias de detenção, «por ter sido visto pelas 19h num 
estabelecimento de venda de bebidas onde permanecia 
conjuntamente com diversos soldados, dando assim um 
mau exemplo para a manutenção da disciplina do grupo». 
Aquando da célebre «Batalha de La Lys», a 9 de Abril de 1918, 
o 4.º G.M. encontra-se no subsector de Fauquissart, enquanto 
parte da 4.ª Brigada de Infantaria, em apoio de fogo aos bata-
lhões da «Brigada do Minho» (B.I. 3, 8, 29 e 20). Aos primeiros 
bombardeamentos são destruídos os comandos do batalhão 
e brigada, sendo ainda cortadas as comunicações. A infantaria 
germânica avança rapidamente sobre o fl anco esquerdo do 
sector, aniquilando a resistência da primeira linha (A) e progre-
dindo de forma avassaladora sobre a restante área até então 
defendida pelo CEP. Neste contexto, José Nunes Pereira Xisto 
é feito prisioneiro pelo inimigo, sendo internado no Campo de 
Prisioneiros de Dülmen, na região alemã de Vestefália. Regres-
sou de cativeiro no dia 1 de Fevereiro de 1919, sendo repatria-
do no dia 13 seguinte. Embarcou nesse mesmo dia em Cher-
bourg, a bordo do navio Orita, e desembarcou em Lisboa três 
dias depois. Faleceu em Coimbra no dia 24 de Maio de 1920, 
com apenas 22 anos de idade, portanto, sendo sepultado no 
cemitério de Conchada (in Gazeta de Coimbra, 08/06/1920).

JOAQUIM PINTO LEAL. Nasceu no lugar de Monte Ergudo, 
Vandoma, no dia 24 de Janeiro de 1891. Era fi lho de Arnaldo 
Pinto Leal, jornaleiro de profi ssão, natural de Baltar, e de Mar-
garida Ribeiro, tecedeira, natural de Vandoma. Foi mobilizado 
para o CEP pelo Regimento de Infantaria 32, 4.º Depósito, 1.º 
Batalhão, 4.ª Companhia. Ostentava a placa de identidade 
n.º 22210 e detinha o posto de soldado (nº32). Embarcou em 
Lisboa rumo a França no dia 14 de Julho de 1917. Em 20 de 
Agosto é enviado para as trincheiras do subsector direito de 
Fauquissart, integrado no Batalhão de Infantaria 15, onde fi ca 

Ostentava a placa de identidade n.º 55519 e integrava a Companhia de Pontoneiros do CEP. Detinha o posto de «1.º cabo artífi ce carpinteiro de 
carros», com o n.º21. No dia 15 de Setembro é colocado na 1.ª Companhia de Sapadores do Corpo, uma unidade de Engenharia que, de acordo 
com uma «Resenha Histórica» do Regimento de Engenharia 1, a «9 e 19 de Março [de 1918] toma parte [juntamente com a 3.ª Companhia] em 
raides às linhas inimigas realizando todas as destruições» de que tinha sido incumbida, demonstrando «bravura e intrepidez».

ANTÓNIO DE SOUSA, NATURAL DE VANDOMA

com o n.º 771. Logo nos dias seguintes, a unidade sofre um 
bombardeamento alemão, de que resultam 3 mortos e 13 feri-
dos. No dia 2 de Dezembro, Joaquim Pinto Leal é punido pelo 
comandante da companhia com dois dias de detenção «por 
faltar ao 1.º tempo da instrução de dia 30/11/1917». Em 12 
de Janeiro de 1918, baixa à ambulância n.º 3, tendo alta dois 
dias depois. Na semana seguinte, o B.I. 15 encontra-se já no 
subsector de Neuve-Chapelle, sofrendo um bombardeamen-
to na madrugada de 18 para 19, conseguindo repelir o inimigo 
e fazer prisioneiro um alemão ferido. No dia 7 de Março ocorre 
novo ataque germânico sobre a unidade, de que resultam 2 
mortos e 15 feridos. No memorável 9 de Abril, o batalhão en-
contrava-se em Croix-Marmuse, enquanto parte da 3.ª Brigada 
de Infantaria e constituindo reserva à 2.ª Divisão. Foi encarre-
gue de apoiar as forças da frente que se achavam em Ferme-
-du-Bois, fi cando o comando e a 2.ª Companhia em La Coutu-
re. Pelas 8h, quando haviam decorrido já 4 horas de intensos 
combates, o batalhão encontra-se em marcha rumo à linha 
das aldeias, sem conseguir, todavia, alcançar os postos devido 
ao avanço do inimigo. «La Lys» causa no «15» um total de 9 
mortos, 14 feridos e 219 desaparecidos (a maioria, prisionei-
ros). A unidade é louvada e condecorada colectivamente com 
a Medalha de Ouro de Valor Militar, por «não obstante estar 
na retaguarda para descanso, ter avançado com a maior 
intrepidez através das barragens inimigas, reforçando as 
linhas das aldeias no sector de Ferme-du-Bois, onde se ba-
teu valentemente», ainda com a comenda da Ordem Militar 
da Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito, pela «alta com-
preensão de dever, patriotismo e brio militar de que deu 
provas no período que se seguiu à batalha de 9 de Abril de 
1918», e, fi nalmente, com a Cruz de Mérito de Guerra atribuí-
da pelo rei de Itália (Martins, D., 1995, p. 194). Depois do 9 de 
Abril o batalhão é reorganizado e adstrito a unidades britâni-
cas. No dia 13 de Fevereiro de 1919, Joaquim Leal embarca em 
Cherbourg, no navio Orita, rumo a Portugal, desembarcando 
em Lisboa quatro dias depois. Casou com Maria Rosa de Jesus 
em Junho de 1925. Faleceu, com 86 anos de idade, no dia 18 
de Fevereiro de 1977.

JOAQUIM FERREIRA. Era fi lho de Dionísio Ferreira e de Maria 
Rosa Rodrigues. À data de incorporação no CEP residia na fre-
guesia de Vandoma. Foi mobilizado pelo Regimento de Infan-
taria 32. Ostentava a placa de identidade n.º 20142 e detinha 
o posto de soldado/ajudante de chauff eur (n.º 695). Embarcou 
em Lisboa rumo a França no dia 21 de Abril de 1917. No dia 1 
de Abril de 1918 é colocado no Serviço de Transportes Auto-
móveis, onde fi ca com o n.º 891. Em 7 de Julho é colocado no 
Serviço Postal de Campanha n.º 8. Em 22 de Fevereiro de 1919, 
é condecorado com a Medalha Comemorativa da Expedição 
à França. Em 14 de Abril, marcha em diligência à localidade 
de Calais. No dia 1 de Maio é abatido ao efectivo do Serviço 
de Transportes Automóveis do Comando Militar do Campo 
de Ambleteuse, por ter tido passagem, nesse mesmo dia, às 
Ofi cinas Ligeiras da Secção Técnica Automóvel. Em 15 de Maio 
segue de Aire para Cherbourg a fi m de ser repatriado. Três dias 
depois faz-se presente na Secção Automóvel do Pelotão de 
Estafetas, vindo da Ofi cina Ligeira de Ambulâncias Automó-
veis. Deixou de adir à referida secção no dia 4 de Julho, por ter 
passagem à S. P. R. Embarca em Cherbourg, a bordo do navio 
Northwestern Miller, no dia 5 de Julho, chegando a Lisboa três 
dias depois.

PUB

ANTÓNIO DE SOUSA. Nasceu no lugar de Fontes Secas, Van-
doma, no dia 27 de Outubro de 1895. Era fi lho de Joaquim de 
Sousa, criado de servir, natural de Vila Cova de Carros, e de Ana 
Rosa, governo de sua casa, natural de Cete. Sabemos por tes-
temunho de familiares que esteve na Grande Guerra, em Fran-
ça, muito embora não tenhamos conseguido (por enquanto) 
chegar até à sua fi cha individual/militar do CEP. Casou com 
Hermínia Martins, em 1921, e foi residir para Sobreira, também 
deste concelho, onde viveria até ao fi nal da sua vida. Faleceu, 
com 80 anos de idade, no dia 30 de Janeiro de 1976.
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CULTURA

GOMES DE SOUSA

O DR. JERÓNIMO MOREIRA

ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA MOREI-
RA E JOANA ROSA MOREIRA ca-
saram em São Pedro da Sobreira, 
pelas seis horas da manhã, de 28 de 

Agosto de 1862.
Por serem parentes pediram e obtiveram 

dispensa matrimonial, no 2.º com 3.º grau de 
consanguinidade.

Ele nasceu em Santa Marinha da Figueira, 
no concelho de Penafiel e já tinha 40 anos. Era 
filho do médico cirurgião Jerónimo Cláudio 
Moreira e Ana Moreira, de Figueira; neto pa-
terno de José Luís Moreira e Custódia Engrá-
cia, neto materno de Manuel Pereira e Maria 
Moreira.

Ela nasceu em Quintandona, em São Mar-
tinho de Lagares, no concelho de Penafiel, a 
17 de Setembro de 1838, tinha 24 anos, era 
filha de José Carlos Moreira, lavrador e Maria 
Josefa, de Quintandona; neta paterna de Joa-
quim Carlos e Antónia Maria Teles, de Bouças, 
em Fonte Arcada, neta materna de Francisco 
Manuel e Maria Josefa, de Quintandona.

semiologia e história médica). Foram arguen-
tes o dr. Agostinho António do Souto, lente da 
6.ª Cadeira (Partos, doenças das mulheres de 
parto e dos recém-nascidos); o dr. João Perei-
ra Dias Lebre, lente da 1.ª Cadeira (Anatomia 
descritiva e geral); o dr. Manuel Rodrigues da 
Silva Pinto, lente da 11.ª Cadeira (Medicina 
legal, higiene privada e pública e toxicologia) 
e o dr. António d’Azevedo Maia, lente da 8.ª 
Cadeira (Clínica médica).

O dr. Jerónimo dedica a sua tese, entre ou-
tros, a seu irmão e sua cunhada, o qual não se 
encontra nos baptismos da Sobreira. 

Dedica-a também ao Conselheiro Dr. Do-
mingos de Sousa Moreira Freire, abade de 
Santo Ildefonso, que intercedeu por ele em 
determinado exame, a 3 de Agosto de 1882. 
[Fundação Mário Soares: pasta 06680].

Dantes, como agora, parece que as teses 
de fim de curso pouco tinham a ver com a fu-
tura actividade profissional.

O dr. Jerónimo Carlos foi o primeiro Direc-
tor do Serviço de Estomatologia do Hospital 
Geral de Santo António, no Porto, nomeado a 
5 de Maio de 1913, ocupou o lugar até 1936.

Nos óbitos do Bonfim encontramos a 15 
de Junho de 1897, às sete horas da tarde, na 
casa n.º 160 da Rua Duquesa de Bragança, o 
óbito de Jaime, de idade de dez meses, natu-
ral desta freguesia, filho legítimo do Doutor 
Jerónimo Carlos da Silva Moreira, médico ci-
rurgião, e Dona Esmeraldina Marques Freire, 
naturais da freguesia da Sobreira e ela da ci-
dade do Rio de Janeiro, o qual foi sepultado 
no Repouso. [À margem: não aparece o assen-
to de baptismo].

Segundo um averbamento no assento do 

seu baptismo o dr. Jerónimo casou civilmente 
com Olímpia da Conceição Machado ou Olímpia 
Machado da Silva Moreira, com 39 anos, filha de 
Avelino Teixeira Machado e Maria da Conceição 
Machado, natural da Capital Federal, Rio de Ja-
neiro, Brasil, na sala das audiências da Segunda 
Pretoria Cível, a 6 de Outubro de 1934.

O dr. Jerónimo era também Comendador 
da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, a 
qual se destina a distinguir o mérito literário, 
científico e artístico.

António José e Joana Rosa viveram em 
Casconha, na Sobreira, onde tiveram quatro 
filhos e onde faleceu o António José, a 23 de 
Agosto de 1869, com 47 anos.

A Estefânia nasceu a 14 de Agosto de 
1863 e faleceu a 15 de Agosto de 1864.

O Jerónimo nasceu a 18 de Março de 1865 
e veio a falecer a 17 de Agosto de 1945.

A Maria Josefa nasceu em Casconha a 6 de 
Março de1867.

E a Jesuína nasceu em Casconha a 14 de 
Outubro de 1868, teve por padrinho o cirur-
gião Amândio José Moreira, da Figueira e fa-
leceu a 12 de Junho de 1953. [cf. Famílias da 
Sobreira].

O Jerónimo - Jerónimo Carlos da Silva 
Moreira - frequentou a Academia Politécnica 
do Porto no ano lectivo de 1882 para 1883, 
matriculando-se nas 8.ª e 9.ª cadeiras: - Física 
teórica e experimental + Química inorgânica 
e orgânica.

No ano seguinte matriculou-se nas mes-
mas cadeiras.

No ano de 1884 para 1885 matriculou-se 
nas 7.ª, 9.ª (orgânica) 10.ª (1.ª e 3.ª parte) e 12.ª 
- Zoologia, mineralogia e metalurgia + Quími-
ca orgânica + Botânica e Agricultura + Econo-
mia politica e princípios de direito comercial 
e administrativo.

Depois passou para a Escola Médico Cirúr-
gica do Porto onde se formou e apresentou a 
tese “O hypnotismo e a Lei” impressa no Porto, 
na Typographia Elzeviriana, em 1891, 76 pági-
nas [44 de texto]. 

Tese defendida a 1 de Julho de 1891 sen-
do presidente do júri o dr. Ilídio Aires Pereira 
do Vale, lente da 12.ª Cadeira (Patologia geral, 

DECORREU NO PASSA-
DO DIA 21, na sede da 
Cooperativa “A Celer”, o 
X Fórum de Etnografia e 

Folclore do Distrito do Porto, FCDP.
A sessão de abertura contou 

com a presença do presidente da 
mesa da assembleia geral da FCDP – 

No anfiteatro d’ “A Celer” – Rebordosa

X Fórum de Etnografia
e Folclore do Distrito do Porto

José Neves de Oliveira, ladeado pelo 
presidente da Federação do Folclore 
Português – Fernando Ferreira da Sil-
va, pelo representante da Fundação 
Inatel – Elísio Pinto, pela vereadora 
da cultura da câmara de Paredes – 
Hermínia Moreira e pelo presidente 
da junta de freguesia de Rebordosa 
– Elias Acácio Barros e, ainda, por 
Júlio Santos, como moderador, pre-
sidente da Academia de Danças e 

Cantares do Norte de Portugal. 
Após a cerimónia de boas-

-vindas abriu a sessão da manhã 
o presidente da FCDP – Fernando 
Ferreira da Silva, abordando o tema: 
“O folclore na organização de even-
tos”, seguindo-se a intervenção de 
Ludgero Mendes com: “Folclore na 
Atualidade – encruzilhadas e desa-
fios”, tendo a arqueóloga da câmara 
de Paredes – Maria Antónia Silva, 

desenvolvido a temática de: “A Et-
nografia no concelho de Paredes 
– Contributos para o seu estudo”, 
findando a parte da manhã.

A tarde abriu com a historiadora 
Isabel Queiroz Lacerda, com uma in-
tervenção sobre: “Trajes e Etnogra-
fia das terras da Feira/Douro Litoral”; 
seguindo-se Ferreira Coelho com: 
“Uma panorâmica folclórica etno-
gráfica do concelho de Paredes” e a 

fechar o período das intervenções, 
o vice-presidente do Rancho Típico 
de Santa Maria da Reguenga – José 
Pedro Neto, fez uma explanação 
acerca de: “O apresentador no âm-
bito de um festival de folclore”. 

Concluído o debate, procedeu 
ao encerramento dos trabalhos, em 
nome do presidente da assembleia 
geral, a jovem vice-presidente da 
FCDP. 

MANUEL FERREIRA COELHO (texto)

PAULO PINHEIRO (fotos)
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HISTÓRIA e CULTURA

CURIOSIDADES DO BURGO PORTUENSE

FERREIRA COELHO

PUB

RECORDAÇÕES
DO PORTO

“Do Porto da minha mocidade, burgo in-
teiriço e tão essencialmente mesteiral que Ar-
tayett, Cristiano de Carvalho, Manuel Laranjeira 
eram uns príncipes do Renascimento, afora o 
espadim, já pouco resta. Demoliram o Palácio 
de Cristal, último reduto dum passado simples, 
cheio de histórias de caixeiros enamorados pela 
filha do patrão, tirano de cabelinho na venta, e 
de guitas com sopas da Maia. Persiste a espreitar 
por cima do bairro, dos semiarranha-céus da Pra-
ça D. João I, por cima da torrente de automóveis 
caros e do catitismo da Rua de Santa Catarina, 
a pasmada da Torre dos Clérigos. De quando 
em quando, olha-se para ela, e solta o seu grito 
como ontem, como amanhã:

- Lá vai!
Quem lá vai é o tempo, levando os reis cons-

titucionais, os cabeças de motim da Janeirinha, 
os bravos do 31 de Janeiro, D. Manuel que viu 
os lençóis no Palácio das Carrancas cortados em 
tiras para relíquias, as vagas do povo ululantes: 
viva a República! Foram-se estes seres, estes mi-
tos, e as horas, os dias, os anos lá vão indo, lá vão 
despenhando-se contraditoriamente na catara-
ta surda da eternidade, sem ruído nem rasto. Os 
viajantes voltavam do Porto com a Torre prega-
da no firmamento estelar das suas retinas para 
todo o sempre. Quedaria ali impertérrita, ponto 
de interjeição, coluna de Hércules, roca para fiar, 
plinto barroco, marco miliário lavrado, até a con-
sumação. Ela e a voluta atrevida e rendilhada das 

Aquilino Ribeiro
1885 – 1963

duas pontes sobre o Douro.
Louvado seja, ainda subsistem estes temas 

do orgulho portuense! O mais deliu-se. Voltou-
-se também a página do folclore. Já lá se não 
vêem gaiatos malcriados, nem varinas de língua 
mais vulnerante que estoques. Extinguiram-se 
duma vez para sempre as vozes shakespearia-
nas contra o desalmado que dançava o saricoté 
quando elas corriam vergadas debaixo da canas-
tra do peixe: ó meu filho de trinta pais, tu não irás 
fazer genástega…

Sobe-se ainda a rua torta e escalavrada do 
Bonjardim, mas naquela casa de cornija abacial 
e reixas verdes já não assoma o rosto especioso 
da mulher mais linda e brejeira do burgo. Do seu 
João José – não sei se por despeito maldoso – di-
zia-se que estava tão enramado que dois cucos a 
cantar nas duas hastes mais altas se não ouviam 
um ao outro. 

Na Rua do Loureiro, o diligente marçano 
puxava o patego de Vila Nova de Famalicão pela 
aba do paletó para dentro da quitanda. E por to-
das aquelas ruas sem nome, escorregadias, alu-
miadas a gás, com um gato preto, de cócoras, à 
espera como um Buda desabusado, e o infalível 
namoro do asfalto para a janela de guilhotina, 
ainda se viam discorrer capas à espanhola, ter-
çadas para o ombro com garbo donjuanesco, 
botas à Frederica, possivelmente ectoplasmas 
camilianos ou encarnações metapsíquicas dos 
romanceados de S. Miguel de Ceide. 

Os bons habitantes, sim, quando abriam 
a boca era para pronunciar os nomes dos seus 
próceres, Junqueiro, Basílio, Bruno, Duarte Leite. 
De olhos admirativos viam-nos no cenáculo do 
Camanho, depois desamarrarem dali para a Pra-
ça Nova onde prosseguiam, deambulando até 
altas horas, quer nas noites serenas, quer sob o 

“DEMOLIRAM O PALÁCIO DE CRISTAL ÚLTIMO REDUTO DUM PASSADO SIMPLES...”.

PORTO - O ATUAL EDIFÍCIO DO PALÁCIO DE CRISTAL NO SÍTIO ONDE ESTAVA O PRIMITIVO

gume cortante dos códãos, o debate animado 
ou o colóquio vicioso. Tornaram-se proverbiais, 
como se fossem vertidos em bronze à seme-
lhança do Imperador, seus vultos quotidianos: 
Junqueiro enterrado nas duas voltas do cache-
nez aos quadradinhos, pouco menos que manta 
zamorana, a barba hebraica perlada de molinha; 
os outros de barbas ou sem elas, gesto largo mas 
com o seu ritmo, voz inspirada as mais das vezes, 
versando com a roda tão atenta como questio-
nadora os infinitos problemas deste mundo e do 
outro. Entre eles, os que diziam respeito à vida 
e história da nação ou que implicassem com a 
ética da liberdade.

Esta Praça é que foi verdadeira Universidade, 
não apenas do Porto, mas de Portugal. Dali saiu a 
geração que contribuiu em boa parte para fazer 
a República e que arejou as letras e sobretudo 

a pedagogia, impregnadas ainda de miasmas. 
Estou em dizer que, se se formaram ali homens 
cujo nome apenas fulgurou meteoricamente na 
baça atmosfera intelectual, outros o insculpiram 
para todo o sempre no pátrio panteão: Teixeira 
Rego, Pádua Correia, Teixeira de Pascoais, Leo-
nardo Coimbra, José Caldas, Ângelo Ribeiro, 
António Patrício, Abel Salazar, Justino de Mon-
talvão, Rómulo de Oliveira, Newton de Macedo, 
etc., etc., para não falar senão nos falecidos. 

Os mestres da Praça Nova tinham a elegân-
cia extrema da isenção como Sócrates. E se ensi-
navam a ciência de governar e faziam a crítica de 
governantes e governados por todos os proces-
sos da inteligência, inclusive a anedota e a sátira, 
desconheciam a arte de escalar o poder. Criaram 
bons discípulos e mais grimpadores.”

(De “Arcas Encoiradas”).

PRAÇA DA LIDERDADE - AQUILINO REFERE QUE FOI A UNIVERSIDADE DO PORTO,
MAS DE TODO O PAÍS
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EFEMÉRIDES 26 DE NOVEMBROAgenda Cultural 26 de novembro a 9 de dezembro
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Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa firme dos valores mais emblemáticos do concelho de Paredes em áreas como a política, 
religião, desporto, sociedade e do seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, independentemente da sua cor, raça, 
religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e privacidade das pessoas. 

Extinção do Tribunal da Inquisição de Goa, que havia sido criado pela carta régia 
de 15 de janeiro de 1774; 

1967
1970
1974
1975
1986
1989
1990
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2009

1940
1922
1911

1909

1899

1853

1846

1845
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Aprovada no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a resolução proposta pela 
eurodeputada socialista Edite Estrela para a proibição total de fumar nos espa-
ços públicos fechados, em toda a União Europeia.

Ataques terroristas coordenados no sul de Bombaim, capital financeira da Índia, 
em locais frequentados por ocidentais, causam 78 mortos e 200 feridos;

NASA admite construir plataformas na Lua, para viagens a Marte até 2018; 

Ucrânia. A população bloqueia a entrada na sede do governo, em Kiev, reivindi-
cando a realização de novas eleições presidenciais;

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decreta a prisão preventiva do ex-
-funcionário da Casa Pia, Carlos Silvino, acusado de abuso sexual de menores; 

O escritor Vergílio Ferreira, com a sua obra Manhã Submersa, é distinguido com 
o Prémio francês Femina, para literatura estrangeira; 

Agustina Bessa-Luís e Isabel Magalhães são as primeiras mulheres admitidas 
como sócias efetivas da Academia das Ciências de Lisboa;

Em Bangui inicia-se o julgamento do antigo imperador da República Centro-
-Africana, Jean-Bedel Bokassa; 

Os Comandos Militares da Amadora atacam o Regimento de Lanceiros, sede da 
Polícia Militar, em Lisboa;

São Tomé e Príncipe e Portugal assinam o acordo Argel, para a independência 
das ilhas de São Tomé e Príncipe; 

Na visita do Papa Paulo VI a Manila, Filipinas, deu-se uma tentativa de assassínio 
do purpurado; 

Deram-se grandes cheias na região de Lisboa, que provocaram 500 mortos e 
deixaram milhares de pessoas desabrigadas; 

II Guerra Mundial. As forças nazis ordenam a construção do muro em redor do 
gueto de Varsóvia, deixando 400 mil judeus sem acesso a bens essenciais; 

Abertura do túmulo do faraó egípcio Tutankhamon;

A Orquestra Sinfónica Portuguesa inicia, no teatro da República, uma série de concer-
tos públicos, tendo em vista a necessidade da reforma das mentalidade e dos aspe-
tos educacionais e culturais e que tal se opera também no campo da música; 

Segundo as sugestões do Congresso Operário de julho, e por intervenção do próprio 
rei, foi ordenada uma inquirição operária. As várias Assembleias de Classe deveriam, 
assim, responder a um inquérito minucioso sobre a situação do operariado;

Dá-se novo ato eleitoral que já contou com a participação dos republicanos 
que, no Porto, elegeram três deputados: Afonso Costa, Paulo Falcão e Xavier 
Esteves. Perante estes resultados as eleições foram anuladas, por alegadas irre-
gularidades e repetidas a 18 de fevereiro de 1890;

Morais Soares é nomeado pela coroa para redigir o Código florestal; 

Foi a partir desta data que passou a fazer-se, pelo despacho de saída nas alfân-
degas da Guiné, a verificação de cada escravo lotado ou não, mascavado ou não, 
que se transportar para Cabo Verde, tem alguma arte, indústria ou ofício, pois 
que, tendo-a, passaria a pagar de direitos de entrada em Cabo Verde, 12 mil reis, 
e nove mil não o tendo, pagando 4 mil reis as crianças de peito;

Publicação do decreto de reorganização da saúde pública, que proíbe o enterro 
nas igrejas e o impõe nos cemitérios; 

O governo português não reconhece a posse de Bolama, Guiné, de parte da In-
glaterra que a reclamara a 5 de março do dito ano;

Nomeação do Conselho de Regência, composto por nove personalidades re-
presentativas da nobreza, clero e magistratura; 

1779

Dia 27 novembro – Biblioteca Municipal

21h30 – Apresentação do livro “Sem coração”, de Miguel Miranda

Dia 29 novembro – Museu Municipal

15h00 – Ao domingo no museu: “Águas que curam”

Dia 26 novembro – Biblioteca da Fundação A Lord

10h30 – Teatro de fantoches: “A galinha ruiva”, de Susanna Davidson  

Dia 28 novembro – Auditório da Fundação A Lord

21h30 – “Cama, Mesa e Roupa Lavada”, do grupo de teatro ‘Pedaços de Nós’

Dia 2 dezembro – Biblioteca A Celer, Rebordosa

21h30 – Tertúlia e sessão de autógrafos com escritor Alberto S. Santos

Dia 5 dezembro - Auditório da Fundação A Lord

15h30 – Comemoração do XIX aniversário da Fundação A Lord

Dias 5, 6 e 7 dezembro – Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo
Campeonato nacional de matraquilhos

Dia 7 dezembro – Salão da Junta de Rebordosa

21h00 – Peça de teatro “História da Serragem da Velha”, da Associação Tru’Peça

Dia 9 dezembro – Biblioteca A Celer

10h00 – Sessão de cinema: “Equipa de resgate”

Dia 26 novembro – Biblioteca Municipal 

14h00 – Reviver memórias com as IPSS

Dia 29 novembro – Salão da junta de freguesia de Oliv. do Arda

16h00 – 5.º aniversário da associação Aplauso Padrão – concerto da Atípica Orquestra

Dia 30 novembro – Biblioteca Municipal

15h00 – Videoteca: “Voando p’ra Casa”

Dia 6 dezembro – Largo do Conde

09h30 – Ginástica com energia

Dia 27 novembro – Casa das Artes

21h30 – Concerto de Miguel Araújo 

Dia 27 novembro – Felgueiras

Das 16h00 às 18h30 – Conferência “Investimento nos países da CPLP”

Dia 30 novembro – Casa da Cultura Leonardo Coimbra, Lixa
Encerramento da exposição de pintura de Emília Azevedo

Dia 30 novembro – Arquivo Municipal
Encerramento da exposição dos presidentes da câmara municipal de Felgueiras de 
1834 a 1910

Dia 26 novembro – Biblioteca Municipal

16h30 – Clube de leitura: histórias de vida e leituras

Dia 27 novembro – Biblioteca Municipal
Palestra “Aporia da objetualidade na escultura”, por Paulo Alexandre Santos

Dia 28 novembro – Lousada Country Hotel 

21h00 – Gala do desporto do município

Dia 29 novembro – Parque Urbano Dr. Mário Fonseca

09h00 – 2.º trail “Por Trilhos de Lousada”

Dia 26 de novembro – Câmara Municipal 

14h30 – ‘Flash mob’ com 300 idosos

Dia 27 novembro – Biblioteca Municipal Prof. Vieira Dinis

21h00 – Conversas com Orlando Leite
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REBORDOSA

Maria da Glória Moreira Ferreira
FALECEU

Maria da Glória Moreira Ferreira faleceu no pas-
sado dia 11 de novembro, com 76 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Gandra e residente na fre-
guesia de Rebordosa, na Rua Central das Alminhas, 
n.º 120. Era viúva de António de Bessa e deixa na 
maior dor seus fi lhos e restante família.

REBORDOSA

Maria Augusta Alves da Rocha
FALECEU

Maria Augusta Alves da Rocha faleceu no pas-
sado dia 19 de novembro, com 84 anos de idade. 
Era natural e residente na freguesia de Rebordosa, 
na Rua da Candeeira, n.º 201. Era viúva de Elias da 
Silva Barbosa e deixa na maior dor seus fi lhos, nora, 
genro, netos e restante família.

REBORDOSA

Maria Irene Martins Moreira
FALECEU

Maria Irene Martins Moreira faleceu no passado dia 
16 de novembro, com 83 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Sobrado, concelho de Valongo e residente na 
freguesia de Rebordosa, na Rua das Fontainhas, n.º 207. 
Era casada com Domingos Barbosa da Silva, que deixa 
na maior dor, juntamente com seus fi lhos, noras, netos e demais família.

REBORDOSA

Delfi na Moreira
FALECEU

Delfi na Moreira faleceu no passado dia 21 de no-
vembro, com 88 anos de idade. Era natural da freguesia 
de Lagares, concelho de Penafi el e residente na fregue-
sia de Rebordosa, na Av. Engenheiro Adelino Amaro da 
Costa, n.º 465. Era viúva de António Joaquim Martins 
Dias e deixa na maior dor seu fi lho, netos e restante família.
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Oferta n.º 588535209

Beire
MECÂNICO E REPARADOR DE 

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
Com experiência de injeção diesel

(requisito obrigatório)

Oferta n.º 588544154

Rebordosa
SERRALHEIRO CIVIL

Que saiba soldar inox (fator obrigatório), para 
várias obras a nível nacional

Oferta n.º 588621567

Paredes
ARQUITETO DE EDIFÍCIOS

Com licenciatura em arquitetura e domínio de 
software de arquitetura e 3D e conhecimentos 
de projetos de execução e acompanhamento 
de obra

Oferta n.º 588621378

Rebordosa
MARCENEIRO

Com conhecimento no manuseamento de madei-
ras e experiência no acabamento de madeiras em 
bruto (lixagem manual e mecanizada); para em-
presa especializada em cadeiras de madeira.

Oferta n.º 588556002

Parada de Todeia
DESIGNER DE TÊXTEIS E MODA
Modelista para a elaboração, produção e acom-
panhamento; elaboração e controlo de moldes, 
tabelas de medidas e planos de corte; com forma-
ção especializada em modelagem de vestuário e 
experiência em modelação em indústria têxtil, de 
preferência na área de roupa de bebé

Oferta n.º 588558784

Lordelo
SERRALHEIRO CIVIL

Com conhecimentos de montagem de todo o 
tipo de materiais em alumínio e ferro e da parte 
eletróncia da montagem de motores em portões 
seccionados

Oferta n.º 588538991

Vilela 
VENDEDOR AO DOMICÍLIO

Comercial de telecomunicações para promo-
ver a venda de produtos, serviços, e soluções 
no mercado residencial; com facilidade de co-
municação, apetência comercial, dinamismo, 
produtividade e espírito de equipa; conheci-
mentos de informática na ótica do utilizador

Oferta n.º 588564241

Paredes
COMERCIAL DE

TELECOMUNICAÇÕES
Com facilidade de comunicação, dinamismo e postu-
ra comercial; que seja simpático e de bom relaciona-
mento interpessoal, tenha capacidade de organiza-
ção e de tomada de decisão rápida; saiba trabalhar 
em equipa e tenha sentido de responsabilidade

Oferta n.º 588556660

Rebordosa
ESTOFADOR

Com experiência profi ssional; que seja proacti-
vo, com elevado espírito de iniciativa e grande 
resistência ao stress

Oferta n.º 588615030

U.F. de Cristelos, Boim e Ordem
COZINHEIRO

Com experiência, para oferta a tempo parcial

Oferta n.º 588611029

U.F. de Lustosa e Barrosas
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Costureiras de camisaria

Oferta n.º 588557010

Baltar
SOLDADOR

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

Oferta n.º 588547460

Vilela
RISCADOR DE MOLDES

E CORTADOR DE TECIDOS
Análise de fi chas técnicas, construção moldes 
base (camisas, calças, saias), transformação e 
gradação de moldes através do sistema lectra, 
modaris e diamino; obrigatório o conhecimento 
destes sistemas

Oferta n.º 588544608

Cete
DESIGNER DE PRODUTO

INDUSTRIAL OU DE EQUIPAMENTO
Técnico de cad-cam, com conhecimentos dos 
métodos de usinagem (fresagem e torneamento) 
e utilização software de desenho e programação 
master-cam e fanuc; com alguns conhecimentos 
de francês

Oferta n.º 588588263

Beire
ENGENHEIRO INDUSTRIAL

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

Oferta n.º 588611261

Gandra
MECÂNICO E REPARADOR

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

Oferta n.º 588612896

Paredes
SECRETÁRIO

ADMINISTRATIVO E EXECUTIVO
Exige-se boa apresentação, boa capacidade 
de comunicação oral e escrita e de organiza-
ção, dinamismo e autonomia; cap de formador, 
registo criminal sem averbamentos e conheci-
mentos de informática na ótica do utilizador

Oferta n.º 588616363

Rebordosa
CORTADOR DE CARNE

Para cortar e desossar carnes verdes, atendi-
mento ao cliente, reposição, gestão de enco-
mendas e stock; pretende-se profi ssional dinâ-
mico, proactivo e com apetência comercial

Oferta n.º 588578126

Cete
PINTOR À PISTOLA
DE SUPERFÍCIES

Com experiência

Oferta n.º 588614623

Vandoma
PINTOR À PISTOLA
DE SUPERFÍCIES

Com experiência

Oferta n.º 588614523

Parada de Todeia
COZINHEIRO

Com experiência mínima de 3 anos

Oferta n.º 588621910

Rebordosa
REPRESENTANTE COMERCIAL
Domínio do francês e inglês e o 12.º ano es-
colaridade

Oferta n.º 588570997

Recarei
OPERADOR DE MÁQUINAS
DE COMANDO NUMÉRICO 

COMPUTORIZADO
PARA TRABALHAR METAIS

Operar máquinas de CNC de madeiras, com 
experiência (preferencialmente)

Oferta n.º 588617594

Recarei
ENCARREGADO

DA CONSTRUÇÃO
Técnico honesto, dinâmico, com capacidade de li-
derança e coordenação de equipas, trabalhador, 
disponível, assíduo e com capacidade de executar 
várias obras em simultâneo e assegurar o serviço 
pós venda

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

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

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

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

Oferta n.º 588573293

Vilela
OPERADOR DE MÁQUINAS DE COSTURA

Costureiras especializadas em colarinhos, carcela de punho 
de carcela da frente

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS
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BITARÃES

António Freire
FALECEU

António Freire faleceu no passado dia 17 de 
novembro, com 90 anos de idade. Era natural e resi-
dente em Bitarães, Paredes. Era casado com Maria 
da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

PAREDES

Ricardo Miguel Almeida da Silva
FALECEU

Ricardo Miguel Almeida da Silva faleceu no pas-
sado dia 17 de novembro, com 33 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente 
na Rua Dr. António Mendes Moreira, n.º 37/2.º, Pare-
des. Era casado com Marília Alexandra Teixeira Dias. 

PAREDES

1.º aniversário de falecimento 
António Manuel Amaral da Rocha

Ocorre no próximo dia 11 de dezembro, sexta-
-feira, o 1.º aniversário do seu falecimento. Os seus 
familiares anunciam que haverá uma missa nesse 
dia, pelas 8 horas, na Igreja Matriz de Paredes.

Os familiares antecipadamente agradecem a todos os que se dig-
nem participar nesta cerimónia religiosa.

MOURIZ

Maria Emília da Silveira Pacheco
FALECEU

Maria Emília da Silveira Pacheco faleceu no pas-
sado dia 18 de novembro, com 60 anos de idade. Era 
residente em Mouriz, na Rua das Palheiras, n.º 15. 
Era casada com Joaquim Teixeira da Silva. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 

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

PAREDES

António Jorge Aires Pereira
FALECEU

António Jorge Aires Pereira faleceu no passado 
dia 14 de novembro, com 37 anos de idade. Era na-
tural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente 
na Rua da Boavista, n.º 51, Rio Tinto, Gondomar. Era 
casado com Maria Isabel da Silva Barros.  

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.

BESTEIROS

Raul António Soares Barbosa
FALECEU

Raul António Soares Barbosa faleceu no passa-
do dia 20 de novembro, com 65 anos de idade. Era 
natural de Besteiros e residente na Rua São Cosme, 
n.º 767, Besteiros, Paredes. Era casado com Maria 
de Fátima Moreira Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, fi lhos, netos e demais família vêm por este meio ex-

tremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhe foram endereçadas aquan-
do 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.

DUAS IGREJAS

José Moreira Machado 
FALECEU

José Moreira Machado faleceu no passado dia 
13 de novembro, com 85 anos de idade. Era natural 
Duas Igrejas e residente na Rua dos Santos, n.º 117, 
Duas Igrejas, Paredes. Era casado com Maria Cân-
dida Ferreira dos Santos.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, fi lhos, noras, 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

Irene Fernanda da Rocha 
Moreira do Vale

FALECEU

Irene Fernanda da Rocha Moreira do Vale fale-
ceu no passado dia 10 de novembro, com 64 anos 
de idade. Era natural de Água Longa, Santo Tirso 
e residente na Rua Dr. Luís Ventura, n.º 27, Lordelo, 
Paredes. Era viúva de Ilídio Barbosa Campos.

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.

LORDELO

Diogo Vitorino Dias Gonçalves
FALECEU

Diogo Vitorino Dias Gonçalves faleceu no pas-
sado dia 16 de novembro, com 22 anos de idade. Era 
natural de Lordelo e residente na Rua da Ferrugenta, 
n.º 354, Lordelo, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Seus pais, irmã e restante 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

Deolinda Torres Ferreira
FALECEU

Deolinda Torres Ferreira faleceu no passado dia 
21 de novembro, com 81 anos de idade. Era natu-
ral de Rebordosa e residente na Rua Prof. Alberto 
Rangel, n.º 183, Rebordosa, Paredes. Era viúva de 
Aventino Ferreira Bessa.

AGRADECIMENTO
Seus fi lhos, noras, 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, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada 
sábado, dia 28, às 18h45, na Igreja Nova de Rebordosa, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

LORDELO

Mário Augusto Pinto Lobão
FALECEU

Mário Augusto Pinto Lobão faleceu no passado 
dia 17 de novembro, com 84 anos de idade. Era na-
tural de Idães, Felgueiras e residente na Rua da Co-
rujeira, n.º 337, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Anunciação de Barros.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, fi lhos, noras, genros, netos, bisnetos e restante fa-

mília vêm por este meio extremamente sensibilizados e na impossibi-
lidade 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 apre-
ço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

DUAS IGREJAS

Maria da Conceição
Moreira Pacheco

FALECEU

Maria da Conceição Moreira Pacheco faleceu 
no passado dia 10 de novembro, com 78 anos de 
idade. Era natural de Rebordosa e residente na Rua 
Moreira Carvalho, n.º 257, Duas Igrejas, Paredes. Era 
viúva de Joaquim da Silva Marques.

AGRADECIMENTO
Seus fi lhos, noras, 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

Maria Inês de Sousa Marques
FALECEU

Maria Inês de Sousa Marques faleceu no passa-
do dia 19 de novembro, com 92 anos de idade. Era 
natural e residente no Formigueiro, Vila Cova de Car-
ros, Paredes. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-

possibilidade 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.

CETE

Maria da Nazaré
dos Santos Strecht

FALECEU

Maria da Nazaré dos Santos Strecht faleceu no 
passado dia 22 de novembro, com 90 anos de idade. 
Era natural e residente na freguesia de Cete, Pare-
des. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

CASTELÕES DE CEPEDA

Hugo Manuel das Neves
Duarte Nunes

FALECEU

Hugo Manuel das Neves Duarte Nunes faleceu 
no passado dia 22 de novembro, com 42 anos de 
idade. Era natural de Castelões de Cepeda, Paredes 
e residente em Cristelos, Lousada. Era casado com Sandra Cristina 
Cardoso Pereira Duarte Nunes e pai de duas fi lhas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FILIAL: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - BALTAR | Tlm. 963 313 313

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

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

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
PAREDES: Rua Dr. José Magalhães

O 
MONUMENTO EM CAUSA, circundado por escolas do ensino básico e do 
secundário e ainda por uma piscina municipal tem, junto ao sopé um consi-
deradável buraco, mal assinalado por um pequeno “boneco” de plástico, pode 
ocasionar grave perigo a envolver condutores e peões, devido à falta de visibi-
lidade e, como é de prever, o movimento é muito elevado.

O problema é muito perigoso quando chove, já que o buraco enche-se de água e cria a 
ilusão de que se trata de asfalto. Assim não. 

ASSIM NÃO!...

Perigo com buraco
junto ao monumento
do professor

NESTE CASO O “PASSADO” É RELATIVAMENTE RECENTE: e quando este foi fotografado já se não encontrava no seu esplendor maior, visto que os barracos mais 
degradados haviam retirados.

O desanuviamento deu lugar à atual rua de Timor, desalojou uma lixeira, permitiu a construção da Farmácia Confi ança, recebeu a rua de Amália Rodrigues e abriu 
horizontes à Casa Bento.


