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A Associação Desportiva e Cultural de Astromil 
pode voltar a fechar portas e deixar de participar 
nas provas de atletismo da Associação de Atletis-
mo do Porto. Esta possibilidade foi levantada pelo 
próprio presidente da direção, Manuel Ilídio de Oli-
veira na sequência de divergências com o execu-
tivo da junta. 

Atletismo em Astromil pode estar em risco
Sem apoio fi nanceiro, sem carrinha para transpor-
tar os atletas e local para treinar a ADC Astromil diz 
que não tem condições para continuar a dinamizar 
a modalidade. Acusa a junta de impedir o acesso ao 
transporte e ao polidesportivo e de estar a prejudicar 
a população por vingança. A junta garante que nun-
ca quis que a associação fechasse. 

No início do ano a junta de freguesia interpôs uma 
ação em tribunal contra a associação por entender 
que ao entregar o bar da sua sede à exploração 
esta estava a violar o contrato de comodato vigen-
te. Apesar de as partes terem chegado a acordo, a 
polémica ainda se arrasta.

Maria de Belém fez
campanha em Paredes

É uma instituição de referência na região pelo papel de relevo que as-
sume na promoção da cultura. Francisco Leal diz que Fundação A Lord 
tem vindo a transformar a cidade de Lordelo. O presidente garantiu 
que a Fundação A Lord vai ter em breve um museu interativo e uma 
nova biblioteca.  

Fundação A Lord
completou 19 anos

A candidata à Presidência da República esteve na biblioteca municipal 
de Paredes, no dia 28 de novembro, numa sessão de esclarecimento. 
Assumiu-se como uma candidata “AUTÊNTICA, SINCERA, VERDADEI-
RA E COM EXPERIÊNCIA” e garantiu que está na corrida para vencer.

Gráfica de Paredes
45 anos de sucesso

Luís Costa
Nasceu com uma lesão na coluna

Associação de Duas Igrejas
quer um Centro de Dia
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PARA SE ABANAR QUALQUER CRISE DE AUSTERI-
DADE, só resta dar um grande safanão na parte que 
a ela se agarra com unhas e dentes. E não é sequer 
ser futurólogo para concluir que, até antes do futu-

ro presente, o passado recente não pode induzir a que assim 
possa ser.

Claro é que não basta falar nas “gorduras do Estado” para 
que as “massas” corram logo atrás do slogan e que tempo 
decorrido, mais ou menos longo, todos esqueçam, por obra 
e graça do desaperto prometido de alguns furos no cinto, 
quando se deduz pela lógica costumeira de que passada a 
hora da expectativa, tudo volta ao ritmo anterior.

Tantos foram os casos veiculados para comunicação so-
cial, que apenas nos vamos fi xar num, de novembro de 2014, 
onde num diário se lia “gorduras do Estado cresceram mil mi-
lhões”, quando o oposto seria a lógica conforme anunciado 
desde o início da gerência. Nessa nota apoiada num estudo 
do Centro de Estudos Sociais (CES) da universidade de Coim-
bra, comparando as contas do Estado de 2007 com as pre-
visões do Orçamento para 2015, aí se vê “que os consumos 
intermédios (popularizados como gorduras do Estado) não 
só não foram reduzidos, como aumentaram mil milhões de 
euros”.

Por outro lado lê-se nesse estudo que “a redução de des-
pesa verifi cada entre 2007 e 2015 incide exclusivamente em 
duas rubricas: despesas com pessoal e despesas de capital. A 
redução em despesas com pessoal, que avulta pelo seu mon-
tante – 3,3 mil milhões de euros – decorre não só de cortes di-
retos no vencimento dos funcionários públicos como de uma 
enorme redução do número de efetivos. Só em três anos, en-
tre 2011 e 2013, a administração central perdeu cerca de 40 
mil funcionários (8,6%), dos quais 27 mil (11%) no Ministério 
da Educação”.

Para mais, também a subida do IRS penalizou mais os 
mais pobres, pelo que o referido estudo do CES, serviu de 
pano de fundo a um debate no CES – Lisboa, sob o título “OE 
2015: Opacidades e insensibilidade social”. E limpinho, limpi-
nho foi o aumento dos juros da dívida pública de 2007 para 
2015 de 3,7 mil milhões de euros; ainda segundo o estudo do 
CES! Temos a certeza que os números não mentem e que com 
a implantação da austeridade aumentou substancialmente o 
consumo de antidepressivos e de ansiolíticos. Entretanto é 
possível contrariar esta vida materialista e descontrolada e 
ultrapassar as crises.

O país já ganhou uma das fórmulas de ultrapassar as cri-
ses que causam mil incómodos a quem sofre. Devemos crer 
que somos feitos de esperança, assim podendo dormir me-
lhor, andar de cabeça erguida, tornar cada dia mais saudável 
e mais otimista.

Cada dia devemos traçar objetivos, assumir responsabi-
lidades perante nos próprios, procurar a nossa felicidade úl-
tima e profunda, enfrentar sem medo os problemas, embora 
tal exija um olhar para dentro de nós, antes de olharmos para 
o que nos rodeia.

Fala-se muito em angústia, em estado de alma contur-
bados que também provocam dores físicas e um profundo 
cansaço.

Devemos lembrar-nos que temos dentro de nós uma ines-
gotável força interior que devemos utilizar para vencer os esta-
dos depressivos. Tudo pode estar no nosso potencial interior e 
na nossa capacidade de resistir a todas as adversidades.

Importante é nunca desanimar e combater o pessimismo, 
visto que tudo está no nosso potencial interior, na nossa fé e, 
porque não, na nossa capacidade de resistir a todas as adver-
sidades, pelo que o sonho de cada um pode concretizar-se 
com autenticidade.  

Memória das
gorduras do Estado

A ASSOCIAÇÃO DESPOR-
TIVA E CULTURAL DE 
ASTROMIL, fundada em 
1984, foi alvo de um pro-

cesso em tribunal, por parte da junta 
de freguesia local, na sequência de 
divergências entre a atual direção da 
associação e o executivo da junta de 
freguesia. 

No início do ano a ADC Astromil 
atravessou uma crise interna, depois 
de os elementos da direção terem 
manifestado intenção de sair. Sem 
novas listas para os corpos sociais a 
ADC Astromil ficou sem direção até 
meados de fevereiro. Na última as-
sembleia geral realizada no dia 20 
desse mês, onde também estiveram 
presentes alguns elementos do exe-
cutivo da junta, foi apresentada a 
eleições uma lista composta por al-
guns elementos da anterior direção, 
entre eles o próprio presidente Ma-
nuel Ilídio de Oliveira. 

As divergências com a junta te-
rão começado nessa assembleia, 
depois de alegadamente ter sido 
proposto aos sócios que o bar da 
sede da ADC Astromil fosse explo-
rado por dois elementos da direção, 
a quem seriam pagos 150 euros. A 
junta, que é proprietária do edifício 
onde a sede da funciona, avançou 
com uma ação em tribunal, alegan-
do que a ADC Astromil estava a vio-
lar o contrato de comodato, que li-
mita a utilização do espaço para fins 
não lucrativos. 

“Isto é um espaço social e não 
pode ser utilizado para qualquer 
fim lucrativo. A junta não podia 
permitir que se fosse pagar a al-
guém para explorar o bar e por 
isso avançou com uma ação em 
tribunal”, explica a presidente de 
Junta. 

Em tribunal as partes envolvi-
das acabaram por chegar a acordo, 
declarando que “não atuaram de 
má-fé” e que o processo resultou da 
“má interpretação das cláusulas 
contratuais existentes”. 

Divergências levam junta
de Astromil e Associação

da freguesia a Tribunal
 JF Astromil avançou com ação depois da atual direção ter posto à exploração o bar da sede.
 Contrato de comodato determina que espaço só pode ser utilizado para fi ns não lucrativos.
 As partes chegaram a acordo em tribunal, mas a polémica ainda se arrasta.

FUTURO DO ATLETISMO
EM ASTROMIL PODERÁ
ESTAR EM CAUSA? 

Apesar de as partes terem chegado 
a acordo em tribunal, o presidente da 
ADC Astromil vem acusar agora a junta 
de freguesia de estar a “pôr em causa 
o futuro” da associação ao impor vá-
rias limitações à sua atividade. 

 O responsável garante que para 
além de retirar o subsídio anual, “a 
junta proibiu a associação de usar a 
carrinha” para as deslocações às pro-
vas e exigiu que entregassem as cha-
ves do polidesportivo, onde os atletas 
realizam os treinos durante a semana.

Manuel Ilídio de Oliveira diz que 
“sem apoio fi nanceiro, sem carrinha 
e sem local para treinar é difícil man-
ter esta atividade desportiva federa-
da” e lamenta que “não seja permiti-
do à única associação da freguesia 
trabalhar para o bem da freguesia de 
forma completamente voluntária”. 

“O facto de a equipa de atletis-
mo ter uma chave nunca prejudicou 
a junta em nada. O polidesportivo 
sempre esteve disponível para ou-
tras atividades (que infelizmente 
não existem) e portanto a única jus-
tifi cação para esta atitude é a sede 
de vingança pelo desfecho do pro-
cesso em tribunal. A associação só 
tem a lamentar que a junta esteja 
a prejudicar a população com toda 
esta situação”.

A presidente da junta, Maria de Lur-
des Meireles, defende, por outro lado, 
que a junta nunca proibiu a associação 
de usar o polidesportivo. “O pavilhão 
está aberto a todas as atividades. O 
que pedimos é que nos seja apresen-
tado um plano de atividades e nos 
seja previamente solicitada a chave. 
Não temos intenção nenhuma de 
vedar o acesso ao polidesportivo e 
queremos apenas gerir a utilização 
do mesmo”. Maria de Lurdes Meireles 
garante que este aspeto também já ti-
nha fi cado acordado na última audiên-
cia no tribunal, mas que até agora a 
associação ainda não entregou as cha-

ves. A autarca diz que a direção da ADC 
Astromil criou um problema onde não 
existe e lamenta que a situação preju-
dique a sua imagem. “Nunca foi nossa 
vontade que a associação fechasse. 
A própria junta manifestou a inten-
ção na assembleia geral de ajudar a 
criar uma lista para que a associação 
não fi casse sem direção, mas não nos 
deixaram fazê-lo. Podem negar ago-
ra, mas quem esteve nessa assem-
bleia sabe que a direção disse que ia 
pagar 150 por mês a dois elementos 
para explorarem o bar. Isso não é le-
gal”, critica. Maria de Lurdes Meireles 
diz que depois dessa assembleia ge-
ral o bar da associação chegou a estar 
aberto todos os dias, mas acabou por 
fechar ao fi m de algumas semanas. 

Em relação à suposta proibição de 
utilizar a carrinha da junta, a autarca 
esclarece que a viatura não cumpre 
com as normas de segurança exigidas 
para o transporte de crianças e que foi 
por isso que a associação deixou de a 
poder utilizar. “A carrinha está para-
da. Nem a junta a pode utilizar para 
transportar as crianças do jardim-
-de-infância. Não queremos pôr em 
causa a segurança de ninguém, nem 
assumir responsabilidades em caso 
de acidente”, defende a autarca. 

Maria de Lurdes Meireles garante 
ainda que para impedir que a situação 
se repita no futuro, foi acrescentada 
uma nova clausula no contrato, que 
obriga as futuras direções a entrega-
rem a chave da sede à junta caso o 
espaço esteja fechado por mais de 30 
dias. “Não temos interesse em utili-
zar o espaço, mas queremos que as 
pessoas respeitem as entidades que  
têm o dever de zelar pelos equipa-
mentos da freguesia”, assume. 

Em resposta às queixas da falta de 
apoio fi nanceiro da junta, Maria de Lur-
des Meireles reitera a disponibilidade 
em apoiar as atividades da associação 
com uma verba anual, mas garante que 
para isso a direção da ADC Astromil 
terá de apresentar um plano de ativi-
dades que o justifi quem. “Não posso 
estar a apoiar fi nanceiramente uma 
associação que não tem atividades”, 
defende.

HELENA NUNES
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A FUNDAÇÃO A LORD comemorou, 
no passado dia 5 de dezembro, o 
seu 19.º aniversário e o 15.º da Bi-
blioteca, numa cerimónia simbólica 

e aberta à população, onde foi sublinhado o 
papel de relevo que a Fundação tem vindo a 
assumir no domínio da promoção da cultura 
na região do Vale de Sousa. 

Criada em 1996, a Fundação A Lord de-
senvolveu ao longo dos últimos 19 anos um 
trabalho meritório e exemplar pelo desenvol-
vimento da cidade de Lordelo. A crise obriga 
a mais cuidado e rigor nas políticas de inves-
timento, mas a Fundação A Lord não deixou 
de cumprir a sua missão, salientou Francisco 
Leal.    

No seu discurso o presidente exaltou 
ainda que esta Fundação e a Cooperativa 
de Eletrificação A Lord têm vindo a transfor-
mar a cidade de Lordelo nos últimos anos. 
No dia em que a Biblioteca da Fundação 

A Lord completou 15 anos de existência, 
Francisco Leal lembrou que esta tem sido 
a “joia da coroa da Fundação”, desenvol-
vendo várias atividades com as escolas do 
concelho. Em jeito de balanço do trabalho 
realizado o Presidente da Fundação A Lord 
destacou ainda o investimento ao nível 
musical, e as obras de melhoramento que 
foram realizadas na escola de música da 
Fundação. “O papel interventivo da Fun-
dação é com vista a recuperar o passado 
e a incentivar as crianças a aprender coi-
sas úteis para a vida”, reforçou Francisco 
Leal, lembrando ainda que a Fundação tem 
vindo a realizar também este trabalho jun-
to da população mais velha. 

FUNDAÇÃO A LORD
COMEMOROU 19.º ANIVERSÁRIO

 Data foi assinalada no passado dia 5 de dezembro.
 Cerimónia assinalou também 15.º aniversário da biblioteca.
 FUNDAÇÃO VAI TER EM BREVE UM MUSEU INTERATIVO. 

A escola de música funciona a título gra-
tuito para os sócios da Fundação e tem um 
custo de 5 euros para os restantes.

Em dia de aniversário o presidente da Fun-
dação A Lord projetou a visão de futuro desta 
entidade que em breve irá ganhar um museu 
interativo, depois de avançarem as obras no 
antigo quartel dos bombeiros de Lordelo. 
“Não podemos parar. Temos de continuar 
este trabalho meritório junto dos jovens 
e dos mais velhos”, salientou o presidente, 
lembrando ainda o forte apoio dado às res-
tantes instituições e coletividades da fregue-
sia. “Lordelo só pode ser maior com todas 
as instituições a crescer e por isso vamos 
também continuar a apoiá-las. Temos or-

gulho em sermos reconhecidos como uma 
instituição de referência a nível cultural 
não só no concelho, mas em todo o Vale de 
Sousa. E vamos continuar a trabalhar para 
melhorar o nosso trabalho”, reforçou.  

Francisco Leal falou ainda de alguns dos 
projetos de futuro da Fundação A Lord, no-
meadamente a construção de uma nova bi-
blioteca que deverá ser construída no terreno 
em frente à Jodicar (em Lordelo). 

A cerimónia do 19.º aniversário da Funda-
ção e 15.º da Biblioteca ficou ainda marcada 
pela entrega de 14 diplomas aos finalistas 
dos cursos de noções básicas de informática 
e informática e internet nível 2 e nível 3, pro-
movidos pela Fundação A Lord. Seguiu-se um 
momento de teatro protagonizado pelo gru-
po de teatro LordAtor, com a apresentação de 
uma peça de Manuel António Pina.

A encerrar o programa de aniversário to-
dos foram convidados a cantar os parabéns 
à Fundação e à Biblioteca e a participar num 
lanche convívio. 

FRANCISCO LEAL, PRESIDENTE DE A LORD ENTREGOU DIPLOMAS AOS 14 ALUNOS DOS CURSOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO A LORD

ATUAÇÃO DO GRUPO DE TEATRO LORDATOR NO FINAL CANTARAM-SE OS PARABÉNS À FUNDAÇÃO E À BIBLIOTCA

“TEMOS VINDO A TRANSFORMAR
A CIDADE DE LORDELO”

FRANCISCO LEAL, presidente da Fundação A Lord
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A 
ORQUESTRA DE SO-
PROS DA FUNDAÇÃO 
A LORD CONQUIS-
TOU O 1.º PRÉMIO 

NO 2.º CONCURSO INTERNA-
CIONAL DE BANDAS “FILAR-
MÓNICA D’OURO”, organizado 
pela Academia Portuguesa de 
Banda (APB). 

No Europarque de Santa 
Maria da Feira, a Orquestra da 
Fundação A Lord conquistou o 
1.º lugar na secção Académica, 
obtendo 373,5 pontos em 400 
possíveis. No concurso partici-
param 15 bandas filarmónicas. 
A Orquestra da Fundação A 
Lord venceu a categoria Aca-
démica, onde competiam 4 
bandas. 

As bandas em concurso apre-
sentaram duas peças e foram 
pontuadas de acordo com dife-
rentes critérios, como sonorida-
de, técnica, afinação e interpre-
tação.

A Orquestra de Sopros da 
Fundação A Lord foi criada em 
outubro de 2012, sendo compos-
ta por jovens instrumentalistas 

Orquestra recebe
prémio internacional

 Orquestra da Fundação A Lord venceu na secção Académica. 
 Obteve 1.º prémio no Concurso Internacional  “Filarmónica D’Ouro”.
 Evento decorreu no dia 28, no Europarque de Santa Maria da Feira.

de sopro, percussão e cordas. O primeiro con-
certo de apresentação ao público aconteceu 
a 12 de julho de 2013, no auditório da Funda-
ção A Lord. 

Estando em fase de afirmação, esta or-

SERÃO QUATRO DIAS SEGUIDOS 
de concertos de Natal, protagoniza-
dos pelos alunos do Conservatório 
de Música de Paredes. Os mesmos 

decorrem no auditório da Casa da Cultura de 
Paredes, nos dias 14, 15, 16 e 17 de dezembro.

Na segunda, dia 14, o concerto envolve 
o ensemble de guitarras (2.º ciclo), a orques-
tra de guitarras, ensemble de violoncelos 
(2.º ciclo) e a orquestra de cordas. No dia 15 
são os alunos do 1.º ciclo a atuar na Casa da 

Cultura de Paredes. Na quarta-feira, dia 16, 
atuam o ensemble de flautas, a orquestra 
de sopros (2.º ciclo) e a orquestra de sopros 
(3.º ciclo). 

A encerrar o ciclo de concertos de Na-
tal, sobem ao palco da Casa da Cultura de 
Paredes, no dia 17, o ensemble de violinos 
e violas d’arco (2.º ciclo) e os coros do 2.º e 
3.º ciclos. 

Todos os concertos têm início pelas 
19h30.

Conservatório de Música
de Paredes realiza
4 concertos de Natal
 Espetáculos decorrem nos dias 14, 15, 16 e 17 de dezembro.
 Alunos do Conservatório atuam na Casa da Cultura de Paredes.

questra pretende evoluir para um processo 
de semiprofissionalização, numa lógica de 
interação com outros grupos, e promovendo 
concertos em espaços ao ar livre, auditórios e 
salas de concertos.

PUB
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A CANDIDATA À PRESI-
DÊNCIA DA REPÚBLICA 
defendeu em Paredes, no 
dia 28 de novembro, que 

o Chefe de Estado deve estar acima 
dos interesses partidários e deve 
defender acima de tudo os interes-
ses nacionais. Na biblioteca de Pare-
des, onde participou numa sessão 
de esclarecimento público, Maria 
de Belém apresentou-se como uma 
“candidata autêntica, sincera, 
verdadeira e com experiência”, e 
disse não temer nenhuma compa-
ração nem escrutínio, mesmo da-
queles “que gostam de dar notas 
aos outros”. 

“Apesar de ter um backgrou-
nd partidário e de não enjeitar 
as minhas opções ideológicas, 

MARIA DE BELÉM esteve em Paredes

 CANDIDATA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEZ SESSÃO DE ESCLARECIMENTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
 Maria de Belém diz que está na corrida para vencer e não teme julgamentos.
 Se vencer as presidenciais Maria de Belém garante que será uma Chefe de Estado apartidária.  

porque me orgulho muito de-
las e da maneira como as exerci, 
posso garantir que nunca serei 
uma presidente partidária”, assu-
miu Maria de Belém. “Serei uma 
presidente acima dos interesses 
político-partidários porque por 
muito importantes que sejam os 
partidos numa democracia, aci-
ma deles estão os interesses na-
cionais” que prometeu defender 
afincadamente.

Maria de Belém deixou tam-
bém em Paredes alguns recados 
para os outros candidatos às elei-
ções presidenciais marcadas para 
24 de janeiro. “Todos os que an-
daram comigo neste dia sabem 
que as pessoas me conhecem, 
me identificam e não têm nada 
a me apontar. Quem inventar 
coisas para me apontar pretende 

desviar as atenções da ausência 
de vida e experiências vividas e 
de obra realizada para se proje-
tar como candidato nestas elei-
ções”, criticou. Belém pediu aos 
que acreditam na sua candidatura 
que “não se deixem enganar” 
pelos “mecanismos que existem 
para plantar desejos e imagens 
na cabeça das pessoas” e anali-
sem aquilo que cada candidato é 
pelo seu perfil, pela sua identidade 
e pela obra feita.

“Se forem analisar o meu per-
curso no Ministério da Saúde ve-
rão que, ao contrário de muitos 
outros, nunca paguei nenhum 
encargo em jornais para me auto-
promover. Não me autopromovo, 
mas também não me calo quando 
alguns tentam distorcer a realida-
de”, criticou ainda a candidata.

Considerando que está à altura 
mais do que nenhum outro candi-
dato para exercer funções de Presi-
dente da República, apelou a todos 
os que acreditam na sua candidatu-
ra para passar a palavra e promover 
a participação nas eleições. “Não 
há democracia saudável com os 
elevadíssimos níveis de absten-
ção”, frisou.

“ESTOU AQUI
PARA VENCER
ESTAS ELEIÇÕES”

Depois de ter estado durante a 
manhã de sábado na feira de Ama-
rante, ter passado por Baião e almo-
çado com simpatizantes no Marco 
de Canaveses, Maria de Belém visi-
tou durante a tarde a Santa Casa da 
Misericórdia de Felgueiras e partici-
pou num encontro com mulheres e 
jovens em Lousada. 

A candidata à Presidência da 
República terminou o ciclo de visi-
tas em Paredes onde discursou para 
algumas dezenas de paredenses e 
militantes socialistas. Sem “falsas 
modéstias” e sublinhando as pala-
vras de José Luís Carneiro no início 
da sessão, Belém garantiu que nun-
ca se promoveu “mesmo quando 
tinha recursos para isso”. 

Questionada sobre se teria esco-
lhido o momento certo para anun-
ciar a sua candidatura, Maria de Be-
lém esclareceu que comunicou ao 
Secretário-geral do Partido Socialis-

ta a sua intenção de se candidatar às 
eleições presidenciais a 30 de julho 
e que só assumiu publicamente essa 
intenção mais tarde para “não per-
turbar” a campanha e as eleições 
legislativas de 4 de outubro. 

No entretanto já Sampaio da 
Nóvoa tinha anunciado a sua can-
didatura e era dado como o can-
didato escolhido pelo PS, porque 
António Costa tinha feito elogios a 
essa candidatura numa entrevista 
dada dias antes. Maria de Belém foi 
ainda questionada sobre a possibili-
dade de os militantes do PS ficarem 
divididos no dia 24 de janeiro entre 
duas candidaturas da mesma área 
política. Em resposta a candidata 
lembrou que Sampaio da Nóvoa 
não pertence a nenhum partido e 
acusou o ex-reitor de “querer tirar 
proveito dos votos dos militan-
tes do PS”. Sem gerar grandes po-
lémicas, Maria de Belém lembrou 
que tem provas dadas na política e 
no PS e que o objetivo é conseguir 
chegar à segunda volta das presi-
denciais e vencer as eleições.

As várias figuras do PS presen-
tes na sessão de esclarecimento rea-
firmaram a sua confiança na vitória 
da candidatura de Maria de Belém. 
José Luís Carneiro, ex-autarca de 
Baião e atual secretário de Estado 
das Comunidades Portuguesas, ma-
nifestou publicamente o seu apoio 
a Maria de Belém, mostrando-se 
também confiante de que a candi-
datura da ex-ministra e eurodepu-
tada chegue à 2.ª volta das eleições 
presidenciais e vença.

JOSÉ LUÍS CARNEIRO, MARIA DE BELÉM E ALEXANDRE ALMEIDA

VÁRIAS PESSOAS MARCARAM PRESENÇA NA SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
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UM JOVEM CONDUTOR DE 19 ANOS 
abalroou, ao início da madrugada de 
sábado, dia 28 de novembro, vários 

carros que estavam estacionados na rua ao 
lado da Casa do Benfi ca de Paredes. Mesmo 
assim, o jovem continuou a marcha e, já numa 
outra rua, embateu em mais uma viatura. 

Depois de perceber que estava a ser per-
seguido por uma patrulha da GNR, o condu-
tor tentou abandonar a viatura e fugir a pé. 
Acabou por ser detido e sujeito ao teste de al-
coolémia, acusando uma taxa superior a 2,30 
gramas por litro de álcool no sangue. 

SETE VIATURAS COM
ESTRAGOS AVULTADOS

O condutor seguia ao volante de um bmw 
quando poucos minutos depois da 1 hora da 
madrugada contornou a rotunda 25 de Abril, 

Condutor alcoolizado destruiu
carros estacionados em Paredes

 JOVEM DE 19 ANOS ACUSOU TAXA DE ALCOOLÉMIA SUPERIOR A 2,30 G/L DE ÁLCOOL NO SANGUE.
 Acidente aconteceu por volta da 1h da madrugada de sábado, dia 28 novembro.
 Condutor ainda tentou fugir a pé, mas foi detido pela GNR.

Detido homem que roubava carros
durante a hora da missa

 Homem de 30 anos, residente em Baltar, assaltava as viaturas no adro da igreja.
 GNR APREENDEU EM CASA DO SUSPEITO DEZENAS DE OBJETOS FURTADOS. 

O INDIVÍDUO FOI 
DETIDO NO PAS-
SADO DIA 26 DE 
NOVEMBRO pelos 

militares do Núcleo de Inves-
tigação Criminal (NIC) de Pe-
nafi el, que estavam a investigar 
vários crimes de furto qualifi ca-
do e recetação cometidos em 
Baltar, Paredes. Em nota envia-
da à redação o Comando Terri-
torial do Porto da GNR explica 
que “o suspeito aproveitava a 
deslocação das pessoas para 
atividades religiosas para 
furtar objetos do interior das 
viaturas”, estacionadas nas 
imediações da igreja de Baltar. 

Durante a operação os 
militares da GNR realizaram 
ainda duas buscas domiciliá-
rias e duas não domiciliárias, 
onde foram apreendidos vá-
rios objetos furtados, entre 

eles dois tablets, três máquinas 
fotográfi cas digitais, dois GPS, 
três telemóveis, duas malas de 
senhora e ainda uma placa de 
internet móvel, um disco ex-
terno, sete carteiras pequenas, 
uma chave de ignição de um 
Ford e dois pares de óculos. 

Estes objetos terão sido 
furtados do interior de diversas 
viaturas estacionadas junto à 
igreja de Baltar, quando os res-
petivos donos assistiam à missa. 

No mesmo comunica-
do a GNR garante ainda que, 
no momento da detenção, o 

suspeito agora detido estava 
a conduzir um carro sem ter 
habilitação para tal, tendo sido 
notifi cado para comparecer 
no DIAP de Paredes do Tribu-
nal da Comarca do Porto Este, 
para julgamento em processo 
sumário. 

no centro da cidade, subindo em di-
reção à rua dos Desportos, situada ao 
lado da Casa do Benfi ca de Paredes. 

Foi aqui que o jovem de 19 anos 
perdeu o controlo do carro, abalroan-
do as viaturas que estavam estaciona-
das do lado esquerdo da via. Mesmo 
depois do embate, o condutor pros-
seguiu a marcha, entrou numa rua de 
sentido proibido e já perto do cemité-
rio embateu num outro carro que ali 
estava parado. 

Percebendo que a patrulha da 
GNR vinha a persegui-lo, o condutor 
abandonou o carro e ainda tentou fu-
gir a pé, mas foi detido pouco depois. 
Foi sujeito ao teste de alcoolémia e 
acusou uma taxa superior a 2,30 gra-
mas por litro de álcool no sangue. Ao 
que o nosso jornal conseguiu apurar 
o incidente provocou estragos avulta-
dos em pelo menos sete viaturas.
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NO PASSADO FIM-DE-
-SEMANA, A CIDADE 
DE GANDRA acolheu 
mais uma mostra de 

artesanato e juntou no centro 
escolar de Gandra/Astromil 54 ar-
tesãos, várias associações do con-
celho, muita música e animação 
ao longo de dois dias.

O evento foi mais uma vez or-
ganizado pela junta de freguesia 
com o objetivo de promover o 
artesanato local e divulgar os pro-
dutos da região. Esta 4.ª edição da 
Mostra de Artesanato foi subor-
dinada ao tema “Gandra, cidade 
universitária”, contou com a co-
laboração dos alunos da CESPU 
– Cooperativa de Ensino Superior 
Politécnico e Universitário, de 
Gandra, que deram a conhecer 
alguns dos cursos que os jovens 
estudantes podem frequentar no 
polo de Gandra. 

Entre os trabalhos expostos 
neste certame era possível en-
contrar peças produzidas por 
artesãos locais e com raízes na 
cidade de Gandra e no concelho 
de Paredes, mas também alguns 
trabalhos desenvolvidos por 
artesãos de vários outros pon-
tos do país. É o caso de António 
Salvador que viajou de Celorico 
de Basto para dar a conhecer os 
seus trabalhos realizados a partir 
de cacos de azulejos. “É o 2.º ano 
que cá estou e tem sido bom 
para divulgar o meu trabalho”, 
salienta o professor já reforma-
do. Caso idêntico é o de Mónica 
e Sílvia Santos, administrativa e 
costureira, que vieram de Leça 
da Palmeira para mostrar as ma-
las, carteiras, porta-moedas e re-
lógios que produzem à mão. “É 
sempre uma boa iniciativa para 
divulgar o nosso trabalho”, as-
sumem também. 

Entre os artesãos locais co-
nhecemos também trabalhos va-

riados, desde as peças de tecido 
e feltro da marca “Fiel Amigui-
nha”, criada pelo casal Francisca 
Picarote e Hugo Ferreira há qua-
se 10 anos, aos candeeiros, pre-
sépios e bancos criados a partir 
de raízes de árvores velhas pelo 
marceneiro da terra Manuel Ro-
cha. “Há quatro anos fiquei 
desempregado e este trabalho 
serviu-me de inspiração”, assu-
me o artesão. 

Também Miguel Ferreira re-
solveu participar na IV Mostra de 
Artesanato de Gandra, onde ex-
pôs ao público um novo concei-
to em que assenta a marca “Pão 
em casa”, que já se expandiu para 
outras freguesias vizinhas, como 
Campo e Valongo. 

Várias associações da fre-
guesia e do concelho também 
marcaram presença na iniciativa, 
expondo alguns dos produtos 
feitos pelos utentes. O certame 
contou ainda com espetáculos 
de música durante os dois dias e 
animação para as crianças. Graça 
Mota, da junta de Freguesia de 
Gandra, diz que o evento foi um 
sucesso. “Além dos artesãos, 
todas as instituições e grupos 
de Gandra participaram na IV 
Mostra de Artesanato que ter-
minou num ambiente de festa 
e calor humano. As pessoas da 
terra e de fora foram bem aco-
lhidas e acompanhadas duran-
te a sua permanência”, garante 
Graça Mota, reforçando que os 
visitantes deste certame levaram, 
com certeza, “boas recordações 
para casa”. 

A IV Mostra de Artesanato 
de Gandra voltou a ter também 
um caráter solidário, tendo sido 
angariadas várias toneladas de 
alimentos que serão distribuídos 
pela junta de freguesia e pelas 
conferências vicentinas por famí-
lias carenciadas da freguesia, que 
terão certamente um Natal mais 
feliz. 

54 artesãos participaram na IV Mostra 
de Artesanato de Gandra

 Certame reuniu durante 2 dias vários expositores de artesanato.
 Associações do concelho também estiveram presentes na iniciativa.
 ALIMENTOS ANGARIADOS VÃO SER ENTREGUES A FAMÍLIAS CARENCIADAS.

ANTÓNIO SALVADOR - ARTESÃO DE CELORICO DE BASTO

MÓNICA E SÍLVIA SANTOS - ARTESÃS DE LEÇA DA PALMEIRA
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A SALA SNOEZELEN, ins-
talada no Centro Escolar 
de Bitarães, reabriu no 
passado dia 30 de no-

vembro, e passou a estar disponí-
vel para todos os alunos do conce-
lho de Paredes com necessidades 
educativas especiais e para todos 
os utentes das Instituições Particu-
lares de Solidariedade Social (IPSS) 
do concelho e instituições de apoio 
à deficiência. 

A iniciativa promovida pela câ-
mara municipal de Paredes marcou 
a abertura do programa de come-
morações do Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência (comemo-
rado a 3 de dezembro), que contou 
ainda com uma cerimónia no salão 
nobre e a construção de um puzzle 

gigante no átrio da câmara pelas escolas e 
IPSS do concelho. 

O conceito de sala snoezelen propor-
ciona conforto através do uso de uma gran-
de quantidade de estímulos sensoriais con-
trolados, que vão desde os efeitos de sons 
e notas musicais aos de luz, a estimulação 
tátil e pelos aromas, que podem ser usados 
de forma individual ou combinada.

O ambiente que a sala proporciona é 
seguro e promove o autocontrolo, a auto-
nomia, descoberta e exploração e desen-
volve efeitos terapêuticos e pedagógicos 
positivos. O ambiente multissensorial per-
mite ainda estimular os sentidos primários, 
como o tato, paladar, visão, audição e olfa-
to, sem recorrer às capacidades intelectuais 
dos indivíduos. A confiança e o relaxamen-
to são incentivados através de terapias não 
diretivas.

Sala snoezelen reabriu
no Centro Escolar de Bitarães

 Sala estará disponível para alunos com necessidades educativas especiais.
 Utentes de IPSS e de instituições de apoio à deficiência também poderão usufruir do espaço. 

Puzzle gigante assinalou Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência

PARA ASSINALAR o Dia interna-
cional das Pessoas com Deficiência 
foi montado um puzzle gigante no 
átrio da câmara municipal de Pare-

des, feito pelos alunos de todos os agrupa-
mentos de escolas do concelho e 13 Insti-
tuições Particulares de Solidariedade Social 
de apoio à deficiência. 

O desafio foi lançado pelo município 
para assinalar esta data. Na cerimónia que 
decorreu no salão nobre dos Paços do Con-
celho a vereadora do pelouro da educação, 
Hermínia Moreira, alertou para a importân-
cia da inclusão destas pessoas na socieda-
de. “A melhor forma de assinalarmos este 
Dia Internacional das Pessoas com Defi-
ciência é através da participação. Todos 
temos limitações e há que lutar por supe-
rá-las”, reforçou a vereadora. “Lançámos o 
desafio de juntar todas as instituições 
do concelho que trabalham com pessoas 
portadoras de deficiência e é tempo tam-
bém de as homenagear pelo empenho”, 
prosseguiu. “É um sinal de união e a união 

faz a força. Foram 13 as instituições que 
colaboraram na construção deste puzz-
le. Cada uma decorou a sua peça do puz-
zle como quis e o resultado é fantástico. 
Mas o processo ainda o é mais”, concluiu. 

Todos os discursos da cerimónia ali-
nharam-se em torno da importância da 
inclusão e o responsável pela delegação 
do Instituto de Emprego e Formação Pro-
fissional (IEFP) de Valongo deu conta de um 
caso exemplar de integração de pessoas 
com deficiência. “Uma senhora portado-
ra de deficiência ficou desempregada e 
decidiu abrir um negócio. Pediu apoio 
ao IEFP e já contratou cinco funcionários 
portadores de deficiência, não por favor, 
mas porque são produtivos”, explicou 
Luís Henriques. 

Enaltecendo ainda o trabalho da verea-
dora da educação no apoio às crianças e jo-
vens portadoras de deficiência e as institui-
ções que os auxiliam, o vice-presidente da 
autarquia garantiu que a “câmara só não 
faz mais porque não pode”, agradecendo 

o empenho de todos os participantes nes-
ta iniciativa. “É bonito ver os vossos sor-
risos, que merecem ser espalhados pela 
cidade e pelo concelho”, salientou Pedro 

Mendes.
O puzzle gigante vai estar exposto no 

átrio da câmara municipal até ao final deste 
mês, percorrendo depois todo o concelho.
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O PAREDENSE EMIGRANTE

CONHECIAM-SE HÁ VÁRIOS ANOS e 
apesar da distância que os separava 
começaram a namorar em dezembro 
de 2010. Os pais de Cátia emigraram 

em 2006. Perderam o emprego e com três fi -
lhos para sustentar foram à procura de outras 
oportunidades profi ssionais lá fora, levando a 
família consigo. Cátia e Filipe já se conheciam 
nessa altura, falavam sempre que podiam e 
encontravam-se por altura das férias de verão 
e do natal quando a família de Cátia vinha vi-
sitar a família. 

“Quando ela voltou para França, no 
natal, decidimos que em breve eu também 
iria. Em pouco tempo ela arranjou-me um 
contrato de trabalho e a 18 de janeiro já es-
tava dentro de um autocarro rumo a Fran-
ça”, conta o jovem natural de Vilela, Paredes. 

Para Cátia Martins a adaptação ao país foi 
mais fácil. Completou o ensino secundário no 
liceu Benjamin Franklin, no centro da cidade 
de Orleans, e foi aprendendo a conviver com 
diferentes culturas. Mas para Luís Filipe as difi -
culdades já foram maiores, sobretudo porque 
não dominava o francês e não estava habitua-
do ao ritmo de vida lá fora. 

Da cidade de Orleans, no centro da Fran-
ça, Cátia e Luís Filipe apreciam sobretudo a 

“EM PORTUGAL NÃO CONSEGUÍAMOS
TER A VIDA QUE TEMOS HOJE”

 A 21.ª história d’ “O Paredense Emigrante”. Cátia Martins e Luís Filipe vivem em Orleães, França.
 Cátia está na França há 10 anos e é chefe de equipa numa empresa de limpezas.
 LUÍS EMIGROU EM 2011 E TRABALHA NO SETOR DE RENOVAÇÃO DE CASAS.
 O casal veio casar este ano a Portugal, mas pretende fazer vida na França por mais alguns anos.

PUB

ANTI-INTRUSÃO (ALARMES)
VIDEOVIGILÂNCIA COM GRAVAÇÃO  
DE IMAGEM (1 MÊS)
DETECÇÃO DE INCÊNDIO
EXTINTORES NOVOS E
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segurança e a pacatez da cidade e a valori-
zação do património histórico e cultural de 
Orleans. “A cidade é conhecida pela histó-
ria de Joana D’Arc”, assumem. A catedral é 
um dos pontos mais visitados na cidade, mas 
por esta altura também há outros pontos de 
atração. “Há uma feira com vários produtos 
confecionados nesta época, uma pista de 
gelo e uma roda gigante”. 

No domínio da saúde e da educação, o jo-
vem casal paredense garante que em França 
encontraram mais facilidades e apoios que 
não existem em Portugal. “Se formos a uma 
consulta no privado ou no público temos 
de pagar na hora, mas depois somos reem-
bolsados pela segurança Social e pelo se-
guro particular. Nas escolas todas as crian-
ças são todas iguais. Os livros são forneci-
dos pela própria escola e dão de uns anos 
para os outros”, explicam. 

Apesar de todas estas “regalias”, Cátia e 
Luís Filipe assumem que, “ao contrário do 
que muita gente pensa”, a vida de emigran-
te é dura e exige muito trabalho e sacrifício. 
“Viver em França é levantar cedo de ma-
nhã, por volta das 5 horas, e chegar a casa 
de noite. É ter menos tempo para conviver 
com a família e deixar de passear aos fi ns-
-de-semana. Ao domingo os supermerca-
dos estão fechados”. 

Há semelhança de muitos outros emi-
grantes portugueses em França este jovem 
casal paredense deixou o seu país em busca 
de melhores oportunidades, projetando um 
futuro melhor para os seus fi lhos. A França 
trouxe-lhes estabilidade fi nanceira e abriu-
-lhes a possibilidade de sonhar com uma vida 
melhor. “O dinheiro não é tudo, mas sem 
dúvida que em Portugal não conseguiria 
ter a vida que tenho hoje e ter condições 
para mais tarde dar também uma vida me-
lhor aos meus fi lhos”, assume Cátia Martins.

SÓ REGRESSAM
A PORTUGAL
DEPOIS DA REFORMA

Cátia Martins tem 21 anos e é atualmente 
chefe de equipa numa empresa de limpezas. 
O dia começa bem cedo, com a limpeza de 
escritórios numa fi rma ligada à agricultura. 
Segue-se um ginásio e uma escola privada. 
“Há profi ssões melhores, mas fui eu que 
escolhi deixar a escola e vir trabalhar nas 
limpezas, para ganhar o meu dinheiro”, 
assume a jovem natural de Vandoma, Pare-
des. Luís trabalha numa empresa do ramo da 
construção, que emprega 80 trabalhadores. 
“Fazemos renovação de casas privadas, 
desde o isolamento exterior, à lavagem e à 
pintura da casa e do telhado. Neste setor 

da renovação trabalham 11 pessoas, nove 
deles são portugueses”, conta o jovem. 

Ao fi m de 5 anos de namoro, Cátia e Luís 
Filipe decidiram casar. Vieram a Portugal dar o 
nó, em agosto deste ano, mas voltaram para 
a França pouco tempo depois. “Ninguém 
gosta de estar longe da terra e dos amigos, 
mas para termos uma vida melhor quise-
mos fazer esse sacrifício”, assume o casal. 

Aos fi ns-de-semana aproveitam para 
“matar saudades” com os amigos portu-
gueses que vivem em Orleans. “Conhecemos 
muita gente de Paredes, sobretudo de 
Vandoma, Vilela e Rebordosa. Mas ainda 
assim continuamos a sentir falta de muita 
coisa de Portugal. Uma bola de Berlim, um 
cachorro de uma rulote ou mesmo um café 
bem tirado, como só existe em Portugal”, 
assumem.  

Por vontade de Cátia já tinham regressa-
do a Portugal. “O dinheiro não é tudo. A fe-

licidade e o bem-estar valem muito mais”, 
garante a jovem que acredita porém que em 
Portugal não terá condições de garantir um 
futuro melhor aos seus fi lhos. Já para Luís Fi-
lipe, que gosta de viver em Orleans, o regres-
so a Portugal não deverá acontecer tão cedo. 
“Se calhar só depois da reforma”, salienta. 

Apesar dos 1443 quilómetros que os se-
param de Paredes, Cátia e Luís Filipe procu-
ram manter bem presente no dia-a-dia aspe-
tos da cultura portuguesa e criticam alguns 
emigrantes portugueses que “esquecem as 
suas verdadeiras raízes”. “Para mim ver 
num grupo de amigos portugueses, pes-
soas a falar francês é como se me matas-
sem. Já chega durante o dia sermos obri-
gados a falar francês. Em casa é muito bom 
poder falar português e ensinar as crianças 
a manter este hábito, para nunca esquece-
rem as suas verdadeiras raízes”, salienta Cá-
tia Martins.  
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LUTA PELA VIDA

PROPÓSITO DO DIA 
I N T E R N AC I O N A L 
DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, come-
morado no passado 
dia 3 de dezembro, 

“A sociedade não está preparada para 
integrar pessoas com defi ciência”

 Luís Costa, 33 anos, nasceu com uma lesão na espinal medula.
 Jovem de Lordelo garante que há muito poucas oportunidades para pessoas com defi ciências.
 TORNOU-SE VOLUNTÁRIO PARA OCUPAR O TEMPO E SENTE-SE FELIZ EM AJUDAR OS OUTROS.

A

LUÍS COSTA passa os dias na biblioteca da escola secundária de Vi-
lela, onde é voluntário há 15 anos. Quis ocupar o tempo livre e en-
controu no voluntariado a forma ideal de se sentir útil, ajudando os 

outros. “Faço tudo o que as minhas colegas fazem. Consigo registar 
livros, catalogar e vigiar os alunos que vêm estudar para a biblio-
teca. Sinto-me bem aqui e sinceramente já não consigo imaginar a 
minha vida sem este ‘trabalho’”.   

É visto pelos colegas como um jovem dedicado e com bom coração. Tra-
tam-no com carinho por “o nosso Luís”, porque os laços de amizade que se 
foram criando ao longo dos anos são hoje mais importantes do que tudo o 
resto. Prova disso é que são os próprios colegas de trabalho que o transpor-
tam todos os dias a braços para o segundo piso do bloco A, onde está situa-
da a biblioteca. A escola já teve em tempos um elevador de acesso naquele 
bloco, mas depois de ter avariado não chegou a ser substituído. 

fomos conhecer a história de vida 
de Luís Costa, 33 anos, natural de 
Lordelo, Paredes, que nasceu com 
uma lesão da espinal medula, co-
nhecida como espinha bífi da, que o 
deixou numa cadeira de rodas.

Esta malformação congénita, cau-
sada pela não formação de algumas 
vertebras que cobrem a espinal me-
dula, provoca problemas como fra-
queza nas pernas e paralisia, anorma-
lidades ortopédicas e até difi culdades 
de controlo urinário e intestinal.

Luís Costa é voluntário na bi-
blioteca da escola secundária de 
Vilela há 15 anos e acredita que, 
apesar de terem sido dados alguns 
passos signifi cativos no sentido 
da plena integração na sociedade, 
ainda há um longo caminho a per-

correr na defesa da dignidade, dos 
direitos e do bem-estar das pessoas 
com defi ciências. “Continuam a 
existir muitas barreiras não só ao 
nível da integração profi ssional 
como da mobilidade. A sociedade 
hoje continua a não estar prepa-
rada para integrar pessoas com 
defi ciências”, sublinha o jovem. 

COMO APRENDER
A SUPERAR
AS LIMITAÇÕES

Com poucos dias de vida, Luís 
Costa foi operado para tentar corri-
gir alguns dos problemas na espinal 
medula, mas os médicos acredita-
vam que teria poucas esperanças de 
vida. “Quando nasci davam-me 8 
dias de vida, depois já me diziam 
que podia chegar aos 7 anos, de-
pois aos 12 e quando atingi essa 
idade deixaram de dar palpites”, 
brinca o jovem.  

Contra todas os prognósticos 
médicos, Luís Costa foi crescendo 

e apreendendo a viver com as suas 
limitações. Com a entrada para a 
escola, por volta dos 6 anos, Luís 
começou a sentir verdadeiramente 
que era uma pessoa diferente das 
outras. “Sentia uma grande revol-
ta interior por não conseguir fa-
zer o que os meus colegas faziam, 
brincar no recreio, correr, saltar, 
etc”. A mágoa começou a crescer 
e com o passar dos anos Luís foi-se 
isolando, com medo dos olhares 
reprovadores da sociedade. “Tinha 
os meus amigos e ainda hoje te-
nho, mas nunca fui de sair muito. 
Preferia fi car em casa a sentir que 
era um estorvo para os meus co-
legas”, conta o jovem.

Aos 13 anos e após a morte sú-
bita da mãe, Luís atravessou a fase 
mais complicada da sua vida. Delfi -
na era o seu grande pilar, era quem 
cuidava de Luís desde que este 
nasceu e o acompanhava na escola 
e nas consultas médicas. “Quando 
ela morreu as coisas complica-
ram-se. O meu pai tinha de con-
tinuar a trabalhar para sustentar 
a casa, não podia simplesmente 
deixar o trabalho para cuidar de 
mim”. 

Luís Costa acabou por perder 
o grande amparo na sua vida e aos 
poucos foi perdendo também o inte-
resse na escola. Chegou a frequentar 
o 10.º ano de escolaridade, mas, de-
pois de ter chumbado por duas ve-
zes, desistiu e entrou para o Centro 
de Reabilitação Profi ssional de Gaia. 

Foi através deste centro que o 
jovem lordelense iniciou, aos 17 
anos, um estágio na escola secun-
dária de Vilela. No fi m do estágio 
ainda tentou concorrer a um em-
prego como telefonista nos Bom-
beiros Voluntários de Lordelo, mas 
na altura a associação entendeu 
que Luís Costa não tinha condições 
para desempenhar tal tarefa. 

Sem vislumbrar outras opor-
tunidades profi ssionais que lhe 
garantissem alguma estabilidade 
fi nanceira, Luís Costa acabou por se 
reformar aos 18 anos. “A minha fa-

Jovem é voluntário
na biblioteca da escola de Vilela

No que toca a acessibilidades para pessoas com defi ciências, há um 
longo caminho a percorrer na defesa da igualdade. “Esta escola foi cons-
truída há poucos anos e não tem uma estrutura pensada para pes-
soas com defi ciências. Mas não é caso único, infelizmente”, salienta o 
jovem lordelense. “Há vários edifícios públicos com problemas idênti-
cos. Ainda há pouco tempo fui a Paredes renovar o meu cartão de ci-
dadão e como o único elevador que existe no edifício estava avariado 
a funcionária foi obrigada a vir cá abaixo atender-me”. 

mília não tem muitas posses eco-
nómicas por isso acabei por pedir 
a reforma, nessa altura, para rece-
ber mais algum dinheiro ao fi nal 
do mês”, explica. Por mês o jovem 
recebe pouco mais de 200 euros 
de reforma, que não são sufi cientes 
para pagar a medicação e consultas 
médicas, quanto mais para sonhar 
com uma casa própria, um carro ou 

uma família. “Já não acredito que 
isso venha a acontecer porque sei 
que as oportunidades profi ssio-
nais que existem hoje são muito 
poucas. Cheguei a acreditar que 
seria possível ter a minha própria 
família, mas hoje sei que é quase 
impossível. Vou vivendo um dia 
de cada vez sem pensar muito no 
futuro”, assume o jovem.

LUÍS COSTA NA BIBLIOTECA DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILELA

PUB
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VALE DO SOUSA

PENAFIEL INAUGUROU, no passado 
dia 1 de dezembro, o programa “Pe-
nafi el cidade Natal”, dando assim 
início à época natalícia. O programa 

conta com uma árvore de natal mágica, com 
5 toneladas e 15 metros de altura, situada no 
Largo Padre Américo, em frente à Igreja da Mi-
sericórdia e iluminação de natal nas principais 
ruas da cidade. 

Penafi el tem árvore de Natal mágica 
com 15 metros de altura 

 Programa “Penafi el cidade Natal” arrancou no dia 1 dezembro.
 PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE JÁ ESTÃO ILUMINADAS.
 Comboio mágico, música e presépios de rua, são algumas das atividades a decorrer nesta quadra natalícia. 

SÃO TRÊS OS NOVOS EQUIPAMEN-
TOS geriátricos adaptados inaugu-
rados pelo município de Penafi el, no 
passado dia 3 de dezembro, no âm-

bito das comemorações do Dia Internacional 
das Pessoas com Defi ciência. 

Os equipamentos estão instalados no 
Centro Escolar de Rans e são destinados 
aos alunos da unidade de apoio à multide-
ficiência, para as práticas de educação físi-
ca, potenciando o desenvolvimento mus-
cular do deltoide superior, bíceps, dorsal, 
deltoide anterior, tríceps, lombar, peitorais 
e antebraço.

INAUGURADOS EQUIPAMENTOS
GERIÁTRICOS ADAPTADOS
 Iniciativa decorreu no âmbito das comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Defi ciência.
 Equipamentos são para alunos da unidade de apoio à multidefi ciência.

“É necessário tornarmos a nossa socie-
dade mais inclusiva, e cada vez mais prepa-
rada para as diferenças. Entendemos colo-
car nesta escola novos equipamentos para 
que as crianças e os jovens da Unidade de 
Apoio à Multidefi ciência tenham o direito 
à prática desportiva, de uma forma mais 
prática e segura”, defendeu Rodrigo Lopes, 
vereador da câmara municipal de Penafi el.

O Dia Internacional da Pessoa com De-
fi ciência, data promovida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), tem como objetivo 
sublinhar a necessidade de uma maior aten-
ção por parte da sociedade civil.

Antonino de Sousa, presidente da câmara 
municipal de Penafi el, reforçou que para além 
desta árvore de natal que “embeleza o espírito 
natalício e o espaço magnífi co do Largo Pa-
dre Américo”, vão estar espalhadas pela cidade 
casas do Pai Natal, presépios, música, cantares, e 
um “miminho” que a autarquia quer oferecer 
a todos os que visitam a cidade. “A atividade 
“mimo de natal” vai contar com hospedei-

ras devidamente vestidas de Mãe Natal que 
vão oferecer chá quente e chocolate quente, 
a todos que nos visitam. O convite está feito, 
venham a Penafi el, cidade natal, nesta épo-
ca natalícia e terão, certamente, uma visita 
agradável, confortável e seguramente ines-
quecível”, salientou o autarca. 

O objetivo é animar o comércio local, turis-
tas e cidadãos com muita luz, cor e música e um 

vasto programa de animação. A iluminação de 
Natal, em Penafi el, estará presente nos princi-
pais acessos da cidade – Rua Joaquim Cota, Rua 
Alfredo Pereira, Rua do Paço, Rua O Penafi delen-
se, Praça do Município, Avenida Sacadura Cabral, 
Avenida Egas Moniz, Avenida José Júlio, Jardim 
do Calvário, Rotunda de Louredo, rotunda do 
Abraço, rotunda de Santa Marta, zona do Samei-
ro e ainda as igrejas da cidade.
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ECONOMIA  &  NEGÓCIOS

UALIDADE, SERIEDA-
DE E INOVAÇÃO são 
três traços que marcam 
a história da Gráfi ca de 
Paredes, empresa com 
45 anos de atividade. Ao 
longo dos anos a empre-

Qualidade, Rigor e Seriedade
fazem o sucesso da Gráfi ca de Paredes

 EMPRESA ATUA NO MERCADO DAS ARTES GRÁFICAS HÁ 45 ANOS.
 Aposta constante na modernização e qualidade conferiu à empresa estatuto de excelência na região. 
 Atual administrador assume que o desafi o para o futuro é continuar a melhorar diariamente os seus produtos.

sa foi conquistando um lugar de referência na 
economia local e regional, em grande parte 
pelo esforço permanente de uma equipa de 
profi ssionais que procura a melhoria constan-
te do serviço prestado aos clientes. 

Ao longo da sua história, a Gráfi ca de Pa-
redes foi acompanhando as necessidades do 

mercado e apostando no desenvolvimento 
de novos produtos com recurso a tecnologias 
mais modernas que foram surgindo no setor 
gráfi co e digital. 

Perante a forte concorrência do mercado, 
a Gráfi ca de Paredes manteve-se na linha da 
inovação, investindo na informatização de 

toda a empresa e na compra de máquinas de 
última geração que permitem uma resposta 
mais rápida e efi caz aos pedidos dos clientes, 
mantendo o alto padrão de qualidade. 

O desafi o atual é, garante o gerente Mi-
guel Ferreira Alves, continuar a melhorar to-
dos os dias os serviços prestados aos clientes, 

Q
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AO PORMENOR
A GRÁFICA DE PAREDES realiza todo o 
tipo de trabalhos em: 
Impressão digital: cartões-de-visita, fl -
yers, fotografi as, desdobráveis, autocolan-
tes, convites, calendários, etc;
Impressão off set: livros, catálogos, bro-
churas, desdobráveis, revistas, cartazes, fo-
lhetos, papel de carta, faturas, recibos, ró-
tulos em bobine/folha a folha, caixas, etc;
Acabamentos: alcear, dobrar, corte e vin-
co, verniz, plasticização, relevo, coser, bro-
chas, entre outros.

preservando a imagem de confi ança e solidez 
que a empresa foi conquistando ao longo dos 
últimos anos. 

EXCELÊNCIA
NA RELAÇÃO
QUALIDADE/PREÇO

Em abril de 1970 foi José Maria Ferreira 
Alves, pai do atual gerente, que adquiriu a 
empresa de artes gráfi cas que mais tarde se 
viria a chamar Gráfi ca de Paredes. A arte de 
imprimir continua a ser hoje a especialida-
de desta empresa que ao longo dos anos foi 
acompanhando a evolução do mercado com 
um constante investimento na modernização 
dos seus serviços. 

O maior volume de investimento aconte-
ceu em 2008/2009, já sob a gestão de Miguel 
Ferreira Alves, e superou o meio milhão de 
euros, na aquisição de novos equipamen-
tos de última geração. Mantendo o rigor e a 
competência, a Gráfi ca de Paredes foi desen-
volvendo produtos inovadores e apostando 
numa capacidade de resposta cada vez mais 
rápida e efi caz, atingindo um patamar de ex-
celência na relação qualidade/preço dos seus 
produtos.  

“O objetivo hoje é muito claro: dar uma 
resposta rápida e de qualidade ao cliente, 
assumindo isto como que uma obrigação. 
Só assim conseguimos manter os clientes 
sempre satisfeitos e confi antes no nosso 
trabalho”, assume o gerente. Miguel Ferreira 
Alves acredita que a impressão digital trouxe 
vantagens à produção em termos de rapidez 
e efi cácia, mas exigiu também preços mais 
competitivos e margens mais reduzidas em 
todos os serviços. 

A Gráfi ca de Paredes conta hoje com 

uma equipa de 20 profi ssionais com larga 
experiência no mercado para executar, des-
de a conceção ao acabamento, todo o tipo 
de trabalhos em impressão digital e off set, 
catálogos, brochuras, desdobráveis, cartazes, 
folhetos, cartões-de-visita, fl yers, autocolan-
tes, convites, calendários e outros. Está ainda 
vocacionada para a impressão de jornais, re-
vistas e livros, de pequena e média tiragem, e 
para o mercado da impressão de rótulos. 

Oferece em todos estes serviços a garan-
tia da melhor relação qualidade/preço, orça-
mentos gratuitos em 24 horas, serviço comer-
cial personalizado e o acompanhamento dos 
trabalhos por parte do cliente em todas as 
fases do processo de produção. 

A empresa apostou recentemente na cria-
ção de um gabinete próprio de design, que 
conta atualmente com 3 profi ssionais expe-
rientes, no sentido de auxiliar as empresas e 
os clientes na conceção dos seus produtos. 
“Estes designers estão aqui para ouvir as 
ideias do cliente e criar um produto à me-
dida daquilo que procuram. Hoje é impen-
sável ter sucesso no mercado sem estas 

competências que foram, sendo aperfei-
çoadas com o passar dos anos”.

A ideia é oferecer a possibilidade ao clien-
te de idealizar e produzir todo o trabalho com 
profi ssionais de confi ança. “Acompanhamos 
as necessidades dos clientes, dando-lhes a 
possibilidade de realizar aqui um trabalho 
completo, sem ter de recorrer a gabinetes 
próprios de designers para criar um tipo de 
produto”, assume o gerente.

SATISFAÇÃO DO
CLIENTE É A PRIORIDADE

O lugar de referência que a Gráfi ca de 
Paredes hoje assume a nível regional e que 
foi sendo trabalhado ao longo de 45 anos, 
deve-se sobretudo à promoção de laços de 
confi ança com os clientes. Garantir a qualida-
de fi nal do produto e a satisfação do cliente 
são as grandes prioridades desta empresa. 
“A estratégia passa sempre por prestar um 
serviço de qualidade, que satisfaça o clien-
te. Só assim conseguimos que continuem 

a trabalhar connosco. O nosso sucesso 
tem de ser também o sucesso dos nossos 
clientes”, assume Miguel Ferreira Alves. 

O administrador orgulha-se do estatuto 
de excelência que a sua empresa alcançou 
na região e da imagem de rigor, competên-
cia e qualidade que foram construindo ao 
longo dos anos. “A confi ança é um valor 
fundamental em qualquer negócio, hoje 
em dia, e na Gráfi ca de Paredes tentamos 
incutir nos funcionários este espírito de 
honestidade e seriedade”. Para o adminis-
trador a chave do sucesso desta gráfi ca está 
no espírito de honestidade dos seus pro-
fi ssionais. “25 % dos trabalhadores que 
aqui trabalham estão connosco há mais 
de 40 anos. Por si só isso demonstra que 
temos cumprido a palavra com todos e 
que existe uma relação de confi ança que 
depois se transporta também para os 
clientes”, assume. 

Quanto ao futuro, Miguel Ferreira Alves 
garante que a missão é continuar a melho-
rar diariamente os serviços, mantendo a 
qualidade e o rigor em todos os trabalhos. 
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A ADI - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDA-
RIEDADE SOCIAL DE DUAS IGRE-
JAS, foi fundada em 2011 com o 
objetivo de prestar apoio social à 

classe mais idosa da população desta fregue-
sia. A primeira resposta a ser criada, o centro 
de convívio, desenvolve ainda hoje várias ati-
vidades ocupacionais para os idosos. 

Fruto de uma parceria com a CESPU, em 
Gandra, a ADI iniciou nesse mesmo ano um con-
junto de formações profissionais para idosos, ao 
mesmo tempo que abria outras atividades para 
a população da freguesia, como aulas de yoga, 
ginástica e step. Em outubro de 2013, após a 
inauguração do Centro Escolar de Duas Igrejas, a 
associação viu-lhe serem atribuídas novas insta-
lações, concretamente a antiga escola do Alto da 
Vila, que entretanto ficou desativada.  

O espaço foi inteiramente renovado pe-
los próprios voluntários da instituição e com 
a ajuda de donativos de amigos e da câmara 
municipal. “Recuperamos algum mobiliário 
que já cá estava na escola e o restante foi 
doado por amigos. A câmara municipal de 
Paredes doou as tintas para renovar a par-
te exterior e o trabalho foi feito por duas 
empresas voluntárias e alguns amigos”, ex-
plica o presidente António Bessa Oliveira. 

Foi graças a este espírito de entreajuda e 
ao voluntariado que a associação foi criando 
condições para realizar o seu trabalho junto 
dos idosos e da população local. Atualmente 
a ADI conta apenas com um centro de conví-
vio, frequentado por 7 idosos, mas a ambição 
é alargar a área de atuação. Com o apoio do 
município a instituição está já a desenvolver 
um projeto de adaptação das atuais instala-
ções para criar um centro de dia. Em simultâ-
neo, a instituição pretende adquirir o estatuto 
de IPSS. “Conseguir o apoio da Segurança 
Social será fundamental para continuar-
mos o nosso trabalho”, assume o presidente.

“A POPULAÇÃO ESTÁ
CONNOSCO E ADERE

ÀS INICIATIVAS”

Após a abertura do centro de convívio a 
atual direção da instituição foi começando a 
perceber que as carências dos idosos ali inte-

 ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE DUAS IGREJAS APOIA IDOSOS E FAMÍLIAS CARENCIADAS.
 Conta atualmente com um centro de convívio, onde estão integrados 7 idosos.
 Atual direção quer juntar verbas para melhorar as instalações e abrir um centro de dia.

“MELHORAR A VIDA DOS IDOSOS
É A NOSSA PRIORIDADE”

HELENA NUNES

grados era mais abrangente. “A necessidade 
que a maioria destes idosos tinha não era 
de ocupações durante o dia, mas sim de 
apoio na higiene e alimentação”, explica 
Liliana Cardoso, educadora social. “É difícil 
as pessoas pedirem-nos ajuda e nós fe-
charmos a porta”, realça a coordenadora das 
atividades do centro. Neste sentido a Associa-
ção de Solidariedade Social de Duas Igrejas 
começou a desenvolver esforços no sentido 
de confecionar refeições para estes idosos e 
prestar-lhes apoio na higiene pessoal, do lar 
e das roupas. 

Asseguram este apoio 7 dias por semana, 
sendo que muitas vezes ao fim de semana são 
os próprios elementos da direção que rea-
lizam a distribuição das refeições. Para além 
disso, e com a ajuda de 4 voluntários, vão 
realizando um conjunto de atividades diárias 
para que estes continuem ativos e integrados 
na sociedade. 

A Associação de Solidariedade Social 
de Duas Igrejas é uma das instituições que 
integra o Programa Movimento Sénior, e 
atividades como o boccia, a ginástica e a 
hidroginástica, e desenvolve ainda outras 
atividades semanais como dia da beleza, da 
culinária, ateliers de artes manuais, festas 

de natal, desfolhadas, etc. “As compotas 
e geleias que vamos fazendo, por exem-
plo, no atelier de culinária aproveitamos 
para vender depois em pequenas feiras. 
É uma forma de angariar mais uma verba 
para a instituição e de fazer com que os 
nossos idosos se sintam úteis ao ver que 
os produtos que confecionam são ven-
didos a outras pessoas”, salienta Liliana 
Cardoso. 

Do ponto de vista financeiro a ADI – As-
sociação de Solidariedade Social de Duas 
Igrejas sobrevive de donativos e verbas an-
gariadas em eventos de solidariedade. “No 
último jantar que fizemos no mês passado 
(novembro) tivemos aqui cerca de 150 pes-
soas. Isso demonstra que a população está 
connosco, adere às iniciativas e sempre 
que pode ajuda a melhorar a nossa insti-
tuição”, salienta o presidente.

António Bessa Oliveira garante que tam-
bém os empresários da freguesia têm sido 
amigos da instituição. “Ainda agora com-
pramos uma carrinha para ajudar no trans-
porte dos utentes e quem nos emprestou o 
dinheiro foi um amigo. Vamos agora tentar 
junto dos empresários reunir o dinheiro 
que nos falta para pagar esse investimen-

to”. O presidente da direção, que também 
dirige a junta de freguesia de Duas Igrejas, 
acredita que com o apoio de todos a ADI vai 
conseguir crescer, ampliar e melhorar as suas 
instalações no futuro. Para isso a instituição 
espera continuar a contar com o apoio da câ-
mara municipal de Paredes, da população da 
freguesia e dos amigos da associação. 

Para além do apoio à terceira idade, a ADI 
– Associação de Solidariedade Social de Duas 
Igrejas ajuda ainda 8 famílias carenciadas – si-
nalizadas pela junta de freguesia – com ves-
tuário, através da Loja Social. A funcionar na 
antiga escola do Souto desde novembro do 
ano passado esta loja social é também uma 
importante fonte de receita para a instituição, 
já que as peças de roupa em melhor estado 
são vendidas a preços simbólicos.  

A ADI desenvolveu ainda parcerias com 
outras associações – nomeadamente com 
a Associação de Karaté Paredes e Vale de 
Sousa – para proporcionar outras atividades 
à população. A ADI cede o espaço para as 
aulas de karaté e em troca recebe uma per-
centagem da inscrição de cada aluno. Atual-
mente, mais de 40 pessoas estão envolvidas 
nestas atividades que vão desde o karaté, 
yoga, ginástica e step. 

ALGUMAS DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO - BOCCIA E DESFOLHADA
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ESTA ÉPOCA ESTEVE AO 
SERVIÇO DO VALENÇA, 
mas acabou por sair do 
clube ao fi m de 4 meses de 

contrato. Porquê?
Tinha treinos 3 a 4 vezes por 

semana que me obrigavam a sair 
de Paredes às 5h30 da tarde e só 
conseguia regressar já depois da 
meia-noite. Não tinha tempo ne-
nhum para descansar e focar-me 
também na minha vida profi ssional. 
Vou abrir agora a segunda loja de 
desporto em Penafi el e precisava de 
tempo para me dedicar ao negócio. 

Em termos desportivos as coi-
sas estavam a correr bem, sempre 
fui muito bem tratado por todos no 
clube, mas não conseguia ter tem-
po para os meus projetos profi ssio-
nais e tinha de tomar uma decisão a 
pensar no meu futuro.

Teve pena de abandonar o 
projeto?

Claro que sim até porque o Va-
lença não tinha sofrido nenhuma 
derrota no campeonato, e conti-
nuou sem sofrer até agora, e estava 

NENÉ MAGALHÃES
assinou pelo Juventude Pacense

 HOQUISTA DE PAREDES TINHA SAÍDO DO VALENÇA POR MOTIVOS PROFISSIONAIS.
 Em entrevista ao nosso jornal, Nené Magalhães garante que o objetivo é ajudar o clube pacense a garantir a manutenção. 
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PORÉM JÁ ESTÃO JOGADAS 
10 JORNADAS e a Juven-
tude Pacense continua no 

penúltimo lugar do campeonato. 
Isto deixa a equipa numa posição 
menos confortável para conti-
nuar a acreditar na manutenção? 

Não porque apesar de estarmos 
na penúltima posição temos apenas 
3 pontos de diferença do meio da 
tabela. Temos menos um jogo e por 
isso está tudo em aberto. O clube 
tem um projeto ambicioso, e foi tam-
bém isso que me levou a aceitar o 
convite. As pessoas que estão ligadas 
ao Juventude Pacense são credíveis e 
isso faz-nos acreditar que consegui-
mos alcançar os nossos objetivos. 

O clube quer cimentar as ba-
ses esta época para ambicionar no 
futuro, dentro de 2 ou 3 anos, uma 
subida à 1.ª Divisão. O plantel é mui-
to jovem e de grande qualidade, no-
tando-se claramente a grande apos-
ta nos atletas da casa, e com 2 ou 3 
jogadores da minha idade que vêm 
dar algum equilíbrio em termos de 
experiência. 

É claro que a tarefa não é fácil 

“A JUVENTUDE PACENSE TEM UMA ESTRUTURA MUITO FORTE”
até porque as equipas que competem 
nesta divisão são todas muito equi-
libradas, mas temos confi ança nas 
nossas capacidades enquanto equipa 
e sabemos que é fundamental asse-
gurar a manutenção esta época.

Quando o Nené esteve no 
APDG, no CP Sobreira, no Marco e 
no Valença os quatro clubes alcan-
çaram nessas épocas os objetivos, 
quer fosse a subida ou a manuten-
ção. Acredita que a história se irá 
repetir no Juventude Pacense?

Tenho confi ança nisso e sei que a 
equipa tem condições para lá chegar. 
A Juventude Pacense tem uma estru-
tura muito forte e uma grande histó-
ria no hóquei em patins e isso ajuda a 
criar condições para desenvolver um 
projeto credível e ao mesmo tempo 
ambicioso. Não tenho dúvidas de que 
o Juventude Pacense tem as pessoas 
certas com os conhecimentos neces-
sários do mundo do hóquei para al-
cançar os seus objetivos. 

Chegou a sonhar com uma car-
reira profi ssional no hóquei?

Para ser sincero não. O hóquei em 
patins em Portugal é amador, tirando 
claro algumas exceções de atletas que 
conseguem fazer carreira disto. Sem-
pre entendi que a minha vida profi s-
sional não deveria passar pelo hóquei. 
Apesar de ter deixado de dar aulas 
este ano continuo a ter uma empresa 
de aulas extracurriculares e tinha uma 
outra de desportos radicais, mas aca-
bei por sair e deixar aquilo nas mãos 
do meu irmão porque não tinha tem-
po para tudo. 

Há cerca de um ano e meio assu-
mi a gestão da loja de desporto que 
os meus pais têm há já 37 anos e es-
tou agora a expandir o negócio, com a 
abertura de uma segunda loja em Pe-
nafi el. No meio de tudo isto o hóquei 
sempre foi um hobby.

Paredes já foi um concelho com 
muita tradição no hóquei em pa-
tins, contudo hoje temos apenas 
um clube no concelho ligado ao 
hóquei. O que acha que se foi per-
dendo ao longo dos anos?

Acho que se foram canalizando 
os apoios para outras modalidades. 

Os clubes acabaram por perder as 
capacidades fi nanceiras para de-
senvolver esses projetos e acaba-
ram por desaparecer. Mesmo o CP 
Sobreira, que continuou até hoje, 
atravessa difi culdades, mas acre-
dito que se nessa altura se tivesse 

apostado em apoiar estes clubes 
Paredes conseguiria manter essa 
tradição do hóquei em patins. 

Continuamos a ter muita gente 
do concelho, atletas e treinadores, li-
gados à modalidade, mas dispersos 
por outros clubes.

assinou pelo Juventude Pacense
integrado num grupo muito forte, 
com grandes fi guras do hóquei em 
patins, que ambiciona a subida de 
divisão.

Pouco tempo depois já estava 
a assinar pelo Juventude Pacen-
se….

No dia a seguir a ter comuni-
cado a minha saída do Valença, 
fui contactado pela Juventude Pa-
cense que me convidou para jogar 
na equipa. Já tinha sido abordado 
por eles noutras alturas, mas nun-
ca se tinha proporcionado. Acabou 
por acontecer agora e estou muito 
feliz com isso. 

O que espera conseguir esta 
época na Juventude Pacense?

Espero conseguir 
ajudar a equipa 
a conseguir 

a manutenção. Esse é o principal 
objetivo do grupo para esta época 
que é praticamente o ano zero para 
o clube, que tem uma nova direção 
e uma equipa muito jovem. 

NENÉ COMEÇOU
A JOGAR HÓQUEI
EM PATINS
NO ‘OLÁ MOURIZ’

Ricardo André Magalhães, ou 
Nené Magalhães como é conhecido 
entre os amigos, começou a prati-
car hóquei em patins aos 5 anos de 
idade, no Olá Mouriz, da 3.ª Divisão, 
clube onde completou a formação 

e jogou um ano na equipa 
sénior. Com 20 anos 

mudou-se para a 
Associação 

Para Desenvolvimento de Galegos 
– Penafi el, numa época em que a 
equipa conquistou a subida à 2.ª 
Divisão Nacional.  

Manteve-se ligado à APDG por 
mais duas épocas e em 2010/2011 
mudou-se para o CP Sobreira, ten-
do conquistado nesse ano a subida 
à 2.ª Divisão Nacional. Na época 
seguinte Nené Magalhães assinou 
pelo HC Marco, onde esteve três 
épocas, seguindo-se depois o Va-
lença. Ao fi m de 4 meses a jogar 
pela equipa minhota, Nené Ma-
galhães acabou por sair devido a 
constrangimentos profi ssionais. No 
dia seguinte era contactado pela 
direção do Juventude Pacense para 
assinar contrato. 

Aos 28 anos Nené Magalhães 
assume que não ambiciona grande 
carreira no hóquei em patins, mas 
garante que irá continuar a praticar 
por mais alguns anos. O hoquista 
paredense, que se licenciou em 
Desporto no ISMAI, também gosta 
de futebol, tendo durante 17 anos 
treinado várias equipas dos esca-
lões da formação do União Sport 
Clube de Paredes, do Futebol Clube 
Penafi el e do Freamunde. 
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Joel Oliveira rescindiu com o USC Baltar
 TÉCNICO DE 34 ANOS DEIXOU O COMANDO DA EQUIPA APÓS DERROTA COM RIO TINTO.
 Maus resultados estiveram na origem desta rescisão por “mútuo acordo”. 
 USC Baltar ocupa a última posição na série 2 da 1.ª Divisão da AF Porto.

JOEL OLIVEIRA deixou o co-
mando técnico da equipa do 
USC Baltar, após a derrota da 
equipa no reduto do Rio Tin-

to (1-0), na 10.ª jornada do campeo-
nato. 

O técnico assume que a rescisão 
por “mútuo acordo” esteve rela-
cionada com os maus resultados da 
equipa esta época 2015/2016. “É 
claro que teve a ver com os maus 
resultados. A equipa perdeu 7 
ou 8 jogadores fundamentais, 
que saíram para outros clubes 
que oferecem contratos remu-
nerados. Sabia que ia ter muitas 
difi culdades esta época e sin-
ceramente só aceitei continuar 
a treinar a equipa após alguma 
pressão de alguns diretores. Não 
queria ter continuado precisa-
mente porque sabia que a equipa 
teria muitas difi culdades”, explica. 

Joel Oliveira estava no Baltar 
desde a época 2013/2014, quando 
a equipa conseguiu subir à 1.ª Divi-
são da AF Porto. Na época seguinte, 

“com muito esforço e sacrifício” 
os baltarenses conseguiram atingir 
os objetivos e assegurar a manu-
tenção. Joel Oliveira acredita ainda 
assim que conseguiu, juntamente 
com o seu adjunto Tiago Dias, fazer 
um ótimo trabalho nas duas épo-
cas passadas, tendo em conta que 
o clube tinha estado sem competir 
durante 12 anos. 

“Espero agora receber uma 
nova proposta, e abraçar um 
novo projeto com mais condições 
que o Baltar”, assume. Joel Oliveira 
diz que o USC Baltar está a ser pena-
lizado com “falta de infraestrutu-
ras” e de apoios. “A vila de Baltar 
apoia muito pouco o clube, no-
meadamente a própria junta de 
freguesia. Há pessoas que traba-
lham muito por este clube e que 
mereciam outro apoio por parte 
da população”, critica. 

Na opinião do técnico o facto de 
o clube não ter um campo com as 
dimensões exigidas pela AF Porto e 
ser “obrigado” a jogar num campo 
emprestado tem afetado o rendi-
mento dos atletas. “Íamos treinar 
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TERMINOU sem golos a partida entre o Baltar e 
o então líder do campeonato da série 2 da 1.ª 
Divisão da AF Porto, o Águias de Eiriz, que se 

disputou no relvado da cidade desportiva de Paredes, 
no último domingo.

O novo treinador do Baltar, que se estreou no 
comando da equipa baltarense, diz que o resultado 
não serviu os interesses da equipa, mas ressalva que 
a equipa já mostrou outra postura em campo. “Este 
não era o resultado que queríamos, mas a equipa 
esteve bem e os jogadores foram efi cazes. Infeliz-
mente não conseguimos ganhar mas acredito que 
no próximo domingo o resultado já poderá ser di-
ferente”, garantiu o treinador baltarense.

O novo técnico garante que aceitou o desafi o com 
toda a vontade de ajudar a equipa a sair da linha de 
despromoção. “Temos uma boa equipa e estou con-
vencido que vamos conseguir alcançar as vitórias 
que precisamos para garantir a manutenção”, as-
sume. 

Caló acredita que a sua longa experiência como 
jogador e treinador de futebol vão ajudá-lo a motivar 
a equipa e a inverter a tendência de resultados nega-
tivos registados neste início de época. “É difícil, mas 
não é impossível. Não é a primeira vez que assumo 
um desafi o destes e felizmente tenho-me saído 
bem. Vou tentar agora ajudar o Baltar da melhor 
forma”.

Serafi m Pacheco, de 54 anos, mais conhecido por 
Caló, estava sem clube desde que deixou o Parada 

ao campo do União de Paredes. 
Os treinos começam às 22 horas e 
os atletas só conseguem chegar a 
casa depois da meia-noite. É lógi-

co que isso afeta o rendimento em 
campo, até porque estamos a fa-
lar de atletas amadores”, lamenta.

O USC Baltar é o último classifi -

cado da série 2 da 1.ª Divisão da AF 
Porto, não tendo ainda pontuado 
esta época. Soma apenas 5 empates 
e seis derrotas.

CALÓ É O NOVO TREINADOR

no fi nal da época 2014/2015, tendo sido escolhido 
pela direção do Baltar para substituir Joel Oliveira 
no comando técnico da equipa sénior. Joel Oliveira 
e a direção do Baltar chegaram a acordo, no fi nal do 
mês de novembro, para rescindir o contrato do técni-
co depois de uma série de resultados negativos esta 
época. 

Caló já treinou vários clubes do concelho, como o 
Sobrosa, o Parada, Nun’Álvares e Aliados de Lordelo. 
Na sua carreira como jogador de futebol passou ain-
da pelas formações do Baltar, Nun’Álvares, Valongo e 
Sobrado.
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A importância da Depila-
ção/Epilação Permanen-
te a Laser no Desporto 

de Alto Rendimento

NA SOCIEDADE MODER-
NA está instalada uma cer-
ta noção de que “ter uma 
imagem cuidada compen-

sa”. Este princípio cria uma necessi-
dade de preencher os requisitos do 
ideal de beleza imposto pela atuali-
dade, levando a que a generalidade 
das pessoas viva numa grande pres-
são para obter a imagem corporal 
ideal.

Também no mundo do despor-
to a imagem corporal ideal está bas-
tante enraizada, não só por motivos 
de aparência, mas sobretudo, devi-
do à infl uência de aspetos aparen-
temente estéticos para a perfor-
mance do desportista. 

Na prática desportiva, onde cada 
centésimo de segundo pode decidir 
uma vitória ou um recorde, acredita-
-se que a depilação é um dos detalhes 
que ajuda a aumentar o rendimento 
dos atletas. A título de exemplo, na 
natação, a depilação é uma vantagem 
pois permite reduzir o arrasto da fric-
ção imposta pela água. Embora hajam 
estudos que refi ram a inexistência de 
qualquer evidência que valide essa 
hipótese, de modo a infl uenciar signi-
fi cativamente a performance, outros 
salientam uma melhoria de 1%-2% no 
rendimento competitivo em conse-
quência da depilação, existindo mes-
mo evidência de valores na ordem 
dos 3%-4%. Pelo facto da natação se 
desenvolver num meio físico, com ca-
racterísticas mecânicas específi cas, o 
atleta atravessa problemas igualmen-
te específi cos, similares a alguns dos 
que se colocam a atividades realizadas 
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a alta velocidade no meio aéreo, 
nomeadamente o ciclismo, corrida 
de velocidade, patinagem, entre 
outros. Nestas modalidades são evi-
dentes as preocupações de natureza 
aerodinâmica. Mesmo que isso re-
sulte numa diferença de décimos ou 
centésimos de segundos, em termos 
cronométricos, acaba por ser muito 
expressivo, permitindo o alcance de 
uma vitória e/ou um recorde.

A ausência de pelos possibilita 
um corpo mais limpo e liso, tor-
nando mais percetível a defi nição 
muscular. Em questões relativas 
à higiene do atleta, já há estudos 
que apontam para o facto de a 
diminuição/ausência de pelo per-
mitir uma diminuição da transpi-
ração. Por outro lado, os atletas são 
também sujeitos a tratamentos, 
quer de recuperação quer de pre-
paração, envolvendo, por exemplo, 
procedimentos como a massagem, 
facilitados na ausência de pelo. Não 
menos importante, é a frequente 
existência de feridas, cujo trata-
mento fi cará comprometido numa 
pele com pelos, dada a tendência 
para ocorrência de infeções. 

Os pelos indesejáveis são tam-
bém um problema que pode tra-
zer incómodo, por exemplo para 
os ciclistas.

Realça-se, ainda, a vertente psi-
cológica, dado que para além de o 
indivíduo se sentir bem consigo 
próprio, tem a certeza de que tudo 
fez para estar ao mais alto nível da 
sua performance e rendimento.

Perante a necessidade de en-
contrar uma forma de eliminação 
rápida com efeitos duradouros, a 
Depilação/Epilação Permanente a 
Laser é uma alternativa com efi cá-
cia incontornável. Sabe-se hoje ser 
mais benéfi ca do que a cera ou ou-
tros métodos que além de serem 
mais agressivos para a pele não 
garantem a durabilidade da tec-
nologia Laser. Atualmente, nós já 
dispomos de equipamentos ajus-
tados a todos os fototipos de pele. 

Em conclusão, a Depilação/
Epilação Permanente a Laser, 
mais do que uma questão esté-
tica, pode ser uma questão de 
competitividade. As vantagens do 
procedimento incluem a melhoria 
na resistência hidro e aerodinâ-
mica; a facilitação na aplicação de 
bandas neuromusculares ou outros 
métodos, assim como nas massa-
gens e no tratamento de feridas; 
não descurando o conforto e bem-
-estar físico e psicológico do atleta.
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CARINA MOREIRA con-
quistou recentemente o 
título de vice-campeã da 
Europa de Natação Adap-

tada em estafetas (4x100 metros 
estilos e 4x25 metros estilos) no 
Campeonato da Europa de Na-
tação DSISO (Down Syndrome 
Internacional Swimming Organi-
zation). 

A jovem nadadora paredense 
que esteve a representar a seleção 
nacional nesta competição con-
quistou ainda três medalhas de 
bronze nos 4x100 metros livres, 
4x50 metros livres e 4x25 metros 
estilos. 

Carina Moreira, de 34 anos, na-
tural de Baltar, é portadora de Sín-
drome de Dow e pratica natação 
desde os 12 anos. A sua estreia em 
competições internacionais em re-
presentação da seleção nacional 
aconteceu em 2006, no Campeo-
nato do Mundo de Natação – Sín-
drome de Down, que decorreu na 
Irlanda.

A atleta acumula vários títulos 
nacionais em diversas vertentes da 
modalidade e o título de vice-cam-
peã da Europa nos 50 metros mari-
posa, conquistado em 2013, prova 
em que a atleta conquistou ainda o 
recorde europeu nos 1500 metros 
livres. 

Em 2014 Carina Moreira esteve 
no México a participar no Campeo-
nato do Mundo de Natação – Sín-

CARINA MOREIRA
é vice-campeã da Europa
de Natação Adaptada
 Representou a seleção nacional no Campeonato da Europa de Natação DSISO.
 NADADORA DE 34 ANOS CONQUISTOU AINDA 3 MEDALHAS DE BRONZE.
 Começou a praticar aos 12 anos e representa o Clube de Natação da Maia.
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drome de Down, tendo alcançado 
dois sextos lugares na vertente de 
estafetas de 100 e 50 metros livres 
e a sétima posição nos 1500 metros 
livres.  

Na 3.ª edição deste europeu a 
seleção portuguesa conquistou um 
total de 31 medalhas, uma de ouro, 
12 de prata e 18 de bronze. A sele-
ção foi composta por 11 nadadores, 
três dos quais do Clube de Nata-
ção da Maia, onde Carina Moreira 

compete. Este clube esteve ainda 
representado por Ana Castro e José 
Ribeiro, que também conquistaram 
medalhas. 

Ana Castro sagrou-se vice-cam-
peã da Europa nos 200 metros mari-
posa e José Ribeiro alcançou o título 
de vice-campeão da Europa na pro-
va de 1500 metros livres, batendo 
ainda o recorde nacional, e em esta-
fetas de 4x50 metros livres e 4x100 
metros estilos.
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FUTEBOL
Resultados

Divisão de Elite
14.ª  jornada

U. de Paredes 1 – Pedrouços 0 
Candal 1 – Aliados de Lordelo 0
Serzedo 0 – Aliança de Gandra 2 

Barrosas 0 – Rebordosa 2

15.ª jornada
U. de Paredes 2 – Padroense 1

Aliados de Lordelo 2 – Serzedo 1
Aliança de Gandra 1 – Leça 1
Pedrouços 1 – Rebordosa 1

1.ª divisão AF Porto
Série 2 – 11.ª jornada

Nun’Álvares 2 – Caíde Rei 2 
Sobrosa 2 – Nevogilde 3

Baltar 0 – Águias de Eiriz 0

2.ª divisão
— Série 3 — 10.ª jornada

FC Parada 2 – Airães 2
Lousada 4 – Sobreirense 0

11.ª jornada
Sobreirense 0 – S. Lourenço Douro 2

Felgueiras B 1 – FC Parada 0

FUTSAL 
2.ª Divisão Nacional

— Série b — 10.ª jornada
Arsenal Parada 4 – Paredes 4

Divisão de Honra 
AF Porto – 8.ª jornada

GD Viso 5 – Os Romanos 3

ESTE DOMINGO, DIA 13 DEZEMBRO, 
O ESTÁDIO DO ALIADOS DE LOR-
DELO VAI ACOLHER UM JOGO SO-
LIDÁRIO, organizado por um grupo 

de amigos da Associação para Inclusão de 
Jovens e Adultos, com o objetivo de angariar 
verbas para esta instituição de Lordelo que 
apoia jovens e adultos com deficiências.

A partida começa às 15 horas e coloca 
frente a frente a equipa dos Amigos da AIJA 
– pais e amigos dos utentes da associação 
– e a Seleção de Estrelas. Nesta última vão 
alinhar várias estrelas do futebol português, 
como Jaime Pacheco e José Mota, Joca e 
Frasco (ex-jogadores do FC Porto), Jorge 
Leça (ex-Boavista), José Ferreira (ex-treina-
dor do Gil Vicente), Paulo Alves (ex-jogador 
do Benfica e antigo treinador do Beira-Mar e 
Gil Vicente), Pisco e ainda Paulo Sousa (Paços 
de Ferreira). 

A entrada custa 2 euros, valor que reverte 
totalmente para a AIJA. Cada espetador fica 
ainda habilitado a ganhar uma camisola do 
jogador Tiago Pereira, do Boavista, que será 
sorteada ao intervalo do jogo.

O evento é organizado por um grupo de 
amigos da AIJA com a ajuda de Nuno Cunha. 
O objetivo, explica o jovem, é angariar verbas 
para a compra de novos equipamentos e para 

Amigos da AIJA organizam
jogo de futebol solidário

terminar a remodelação das instalações desta 
associação. “Queremos chegar ao maior nú-
mero de pessoas. Estes meninos precisam 
desta ajuda e por isso sensibilizamos todos 
a participar”, apela o organizador. 

O Aliados Futebol Clube de Lordelo patro-
cinou o evento, cedendo o estádio para a rea-
lização do encontro e prestando todo o apoio 
necessário à realização do mesmo.

As portas do estádio abrem às 14h30.  

 JOGO DECORRE NO DIA 13 DE DEZEMBRO, NO ESTÁDIO DO ALIADOS DE LORDELO.
 Custo do bilhete (2 euros) reverte para a Associação para Inclusão de Jovens e Adultos – AIJA.
 Algumas estrelas do futebol também se associaram à iniciativa. 
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VALE DO SOUSA

NO PASSADO DIA 4 
DE DEZEMBRO o 
autarca Inácio Ribei-
ro entregou, numa 

sessão realizada no auditório 
da Escola Superior de Tecno-
logia e Gestão de Felgueiras 
(ESTGF), os certifi cados que 
correspondem aos prémios 
de mérito atribuídos aos estu-
dantes residentes no concelho 
há mais de um ano que ingres-
saram com as melhores notas, 
neste ano letivo, naquele esta-
belecimento de ensino supe-
rior público, que é o único no 
concelho.

Esta bolsa de estudo de-
corre no âmbito de um acordo 

Felgueiras premiou alunos do ensino superior
 Bolsas de mérito representam investimento de  7 mil euros para a autarquia.
 Sessão foi realizada no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras (ESTGF).

específi co entre a autarquia e 
a ESTGF, um parceiro funda-
mental no plano de desen-
volvimento do concelho e da 
região.

Os prémios são no mon-
tante de mil euros para cada 
aluno, valor equivalente ao 
encargo anual que as famílias 
têm com as propinas.

Esta medida pretende 
também incentivar os jovens 
a frequentar os estabelecimen-
tos de ensino do concelho e 
motivá-los a fi xarem-se e a for-
marem família em Felgueiras.

Os melhores classifi cados 
de ingresso no 1.º ano de cada 
licenciatura foram: Ruben Ema-

nuel Pereira Pinto Maia da Ro-
cha (licenciatura em Ciências 
Empresariais), Tiago Miguel 
Martins Pinto (licenciatura em 
Engenharia Informática), Sara 
Brochado Lourenço (licencia-
tura em Solicitadoria), Carlos 
Fernando da Silva Martins (li-
cenciatura em Segurança do 
Trabalho e Ambiente), Vanessa 
Raquel Amaro de Lemos (li-
cenciatura em Tecnologias da 
Madeira), Pedro Rui Silva Mo-
reira (licenciatura em Sistemas 
de Informação para a Gestão) 
e  Fernando Pedro Teixeira da 
Costa (licenciatura em Segu-
rança Informática em Redes de 
Computadores).

Castelo de Paiva acolhe magia
e animação do natal até janeiro

DIVERSAS ATIVI-
DADES NATALÍ-
CIAS vão encher as 
ruas da vila de Cas-

telo de Paiva de magia, cor 
e muita animação, num pro-
grama promovido pela câ-
mara municipal e Associação 
Comercial e Industrial, que se 
estende até meados do mês 
de Janeiro. A iniciativa visa 
dinamizar o comércio local, 
atrair visitantes e festejar esta 
quadra festiva com solidarie-
dade e alegria, num ambien-
te de total confraternização.

A abertura ofi cial do pro-
grama aconteceu no passado 
dia 6 de dezembro, com a 
chegada do Pai Natal ao Lar-
go do Conde e uma tarde re-
cheada de atividades, desde 
a zumba e pinturas faciais ao 
desfi le de Pais Natal motard.

Para este domingo, dia 
13, estão agendadas outras 
iniciativas, uma prova gratuita 
de bolo rei gigante, um tor-
neio de matraquilhos e uma 
prova de btt de Natal. No dia 
20 haverá a habitual distri-
buição de prendas a todos os 

alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico, e a Feira Agrícolaque, 
que celebra o seu 4.º aniver-
sário. Haverá ainda espaço 
para uma corrida de Pais Na-
tal e um grande momento 
de diversão com a festa ‘Total 
For Kids’, para além do habi-
tual mercado de Natal. No dia 
27, o Largo do Conde volta a 
acolher os contos de Natal, 
animação natalícia e o mer-
cado com tendinhas de Natal.

A encerrar o programa 
de atividades irá decorrer no 
dia 9 de janeiro de 2016, no 

auditório municipal, o XVIII 
Encontro de Cantares das Ja-
neiras. Na mesma cerimónia 
serão entregues os prémios 
de melhores decorações de 
Natal das rotundas da vila.

A iniciativa é organiza-
da pela câmara municipal 
de Castelo de Paiva e a As-
sociação Comercial e Indus-
trial, contando com o apoio 
da Academia de Música, 
do Moto Clube de Castelo de 
Paiva, das Juntas de Freguesia 
e de várias casas comerciais e 
entidades do concelho.
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A X SEMANA GASTRO-
NÓMICA DO CAPÃO À 
FREAMUNDE decorre 
até ao próximo do-

mingo, dia 13 de dezembro. Até 
lá, sete restaurantes do conce-
lho vão servir vários pratos 
desta iguaria que se assume já 
como marca gastronómica do 
concelho de Paços de Ferreira. 

Durante 13 dias a autarquia 

CAPÃO É REI
em Paços de Ferreira 

até domingo
 X Semana Gastronómica do Capão à Freamunde termina no dia 13.
 Iguaria pode ser degustada em 7 restaurantes da região.

promoveu esta iniciativa que ter-
mina no dia 13 com um concurso 
a realizar na Feira de Santa Luzia, 
onde será eleito o melhor capão 
vivo. O evento tem atraído todos 
os anos milhares de pessoas e vá-
rios vendedores de capões vivos 
ao concelho e já se tornou numa 
referência regional.

Desde o início do mês e até 
domingo decorre também, na 

loja interativa de turismo do Ae-
roporto Francisco Sá Carneiro, 
uma ação promocional da X se-
mana gastronómica do capão à 
Freamunde, que pretende dar 
a conhecer esta tradição antiga 
que se vive em Freamunde, Paços 
de Ferreira, naquela que é uma 
das principais portas de entrada 
de turistas no território norte de 
Portugal.

SOCIEDADE

DESDE O PASSADO DIA 
6 DE DEZEMBRO que o 
centro da cidade de Re-
bordosa foi decorado com 

iluminação natalícia feita a partir de 
materiais reciclados. A iniciativa foi 
dinamizada por um grupo de em-
presários e contou com o apoio da 

Rebordosa criou
iluminação de Natal

com material reciclado

Junta de Freguesia e da Promov. 
A ideia é conferir à cidade um 

ambiente natalício aproveitando 
copos de plástico e outros materiais 
recicláveis. Uma iniciativa que pre-
tendeu também mostrar à popula-
ção local que é possível criar ilumi-
nações de natal a partir de materiais 

 Iniciativa foi dinamizada por um grupo de empresários com o apoio da Junta e da Promov.
 Iluminação foi inaugurada no dia 6 dezembro.

que muitas vezes são deitados fora 
e dinamizar o comércio tradicional. 

A iluminação vai estar patente na 
cidade até ao início do ano. Perto da 
junta de freguesia foi também monta-
da uma casa do Pai Natal, que poderá 
ser visitada por todas as crianças, aos 
domingos, entre as 15h e as 18h.

QUEM PASSAR POR 
LOUSADA este mês de 
dezembro vai ser con-
vidado a participar nas 

diversas atividades dedicadas à 
época natalícia. O ponto de encon-
tro é a Praça das Pocinhas onde vão 
decorrer muitas das atividades, com 
entrada livre.

Até dia 15, o comércio local vai 
abrilhantar as ruas da vila com o XXI 
concurso das “Montras de Natal”. To-
das as lojas do centro da vila estão 
automaticamente inscritas e as três 
melhores montras com as decora-
ções mais originais vão ser distin-
guidas. 

Lousada celebra Natal
com concursos e feirinha

 

 Várias iniciativas decorrem durante o mês de dezembro, na Praça das Pocinhas.
 XXI concurso de montras de natal decorre no dia 15.

Segue-se os “Sabores de Inver-
no”, entre os dias 11 e 13. O evento 
gastronómico é realizado em parce-
ria com 10 instituições do concelho. 
Das várias surpresas previstas, os 
visitantes vão ter a oportunidade 
de eleger a melhor sopa e o melhor 
sabor de inverno. A degustação de-
corre entre as 18h e as 22h, de sex-
ta-feira, e entre as 15h e as 22h de 
sábado e domingo.

Quem visitar a Praça da Poci-
nhas pode ainda comprar produtos 
locais como fumeiro, vinhos e quei-
jos. A animação com grupos locais 
vai estar presente nestes dias em 
que decorre o evento.

Entre os dias 18 e 23 
decorre a “Feirinha de Na-
tal”, onde pode ser encon-
trado artesanato e produ-
tos locais. O principal ob-
jetivo é promover as artes 
e ofícios tradicionais do 
concelho. A Feirinha vai 
decorrer todos os dias das 
18h às 22h, com exceção 
dos fins-de-semana, com 
início pelas 15h.

O Pai Natal chega a 
Lousada no dia 20, do-
mingo, distribuindo pelos 
mais novos brindes e gu-
loseimas.
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....................................................................
8.º ano A 

●  Agrupamento de Escolas da Sobreira

JOANA COSTA

A HISTÓRIA DE SAMIRA

HÁ ALGUNS ANOS QUE A VIDA 
NÃO É FÁCIL EM MUITAS PAR-
TES DO MUNDO e, especialmen-
te, na Síria. Muitos terroristas, 

atentados, ataques. Ninguém gostaria de lá 
estar. Por isso, muitos dos seus habitantes 
resolveram fugir para proteger os filhos. 
Esta história não é verdadeira. Porém, é ins-
pirada em relatos ouvidos nas notícias e, in-
felizmente, a guerra da qual muitas famílias 
fogem é bem real.

Samira olha pela janela e vê a lua. As 
estrelas estão encobertas pelas nuvens, 
mas com os olhos cheios de lágrimas, a luz 
do luar parece multiplicar-se em mil ponti-
nhos como se de estrelas se tratassem. Sa-
mira tem muitas saudades do seu país e da 
vida que aí tinha.

A jovem é uma refugiada síria que vive 
agora em Portugal. Tem treze anos e pas-
sou mais de dois anos até chegar a um lu-
gar que pode chamar, outra vez, casa.

Samira, a irmã gémea e o irmão mais ve-
lho viviam com os pais em Aleppo, na Síria. 
A cidade é uma das mais antigas do mundo 
e a segunda maior do país. As duas rapari-
gas estudavam numa das melhores escolas 
e o irmão frequentava um curso de enge-
nharia. O pai trabalhava como engenheiro 
e a mãe dava aulas de inglês na mesma es-
cola onde as filhas estudavam. Nos tempos 
livres, Samira gostava de nadar, ouvir mú-
sica e falar com as suas amigas pelo Skype. 
Sonhava ser médica pediátrica. 
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Um dia, em 2012, a vida desta família 
começou a mudar. O barulho de explosões 
provocadas pela batalha de forças militares 
opostas passou a ser constante. 

No início de 2013, a família de Samira 
resolveu partir. O pai disse que cada um de-
les só poderia levar uma pequena mochila 
e um saco com água e comida, que teria de 
servir para vários dias. Partiram ao anoite-
cer e a pé. Quando o sol nasceu, já tinham 
andado quarenta quilómetros e encontra-
ram outros refugiados. Em alguns locais, 
podia-se comprar comida, mas era tudo 
muito caro e a família só comprava o indis-
pensável. Por isso, comiam apenas no início 
da caminhada. Descansavam durante o dia 
e caminhavam de noite. Ao fim de algumas 
semanas chegaram à Turquia. A família de 
Samira foi encaminhada para um campo de 
refugiados. Tiveram sorte, porque não se 
perderam uns dos outros nem foram rou-
bados. Além disso, como foram dos primei-
ros refugiados a chegar, não ficaram dias à 
espera de passar a fronteira. No entanto, a 
vida num campo de refugiados não foi fácil. 
Um dia igual ao outro. Era quase como uma 
prisão, apesar de ser ao ar livre. Ruas de 
tendas sem fim. Não se podia sair do cam-
po, porque estava guardado. Havia comida 
e água e saudades da escola, dos amigos, 
da casa que já só existe na memória. Vive-
ram mais de um ano no campo de refugia-
dos. Depois resolveram partir, novamente 
a pé. Chegaram à Bulgária. Apesar de can-

sativa, esta viagem não foi tão perigosa 
como quando partiram da Síria e encon-
traram muitos voluntários de diferentes 
nacionalidades, que lhes deram comida 
e roupa quente. Alguns dias depois, dis-
seram-lhes que poderiam ir de comboio 
para a Áustria. Samira e a família ficaram 
muito contentes. Queriam muito ir para a 
Alemanha, que era logo ali ao lado.

O destino trocou-lhes as voltas. Quan-
do chegaram à estação de comboios em 
Viena, conheceram uns voluntários por-
tugueses, que lhes ofereceram casa, co-
mida e tudo o mais que precisassem para 
viver em Portugal. Depois de tratarem da 
papelada, partiram de automóvel e atra-
vessaram a França e Espanha até chegar 
ao destino.

A família, neste momento, sente-se 
bem, porque está a recomeçar uma nova 
vida. Samira, os irmãos e os pais vivem 
numa aldeia perto da Serra da Estrela. O 
irmão está a estudar na Guarda. Samira e 
a irmã estão a aprender português, mas 
já vão à escola. O pai tem um emprego 
prometido e a mãe está a dar explicações 
de inglês numa associação. Vivem da aju-
da que recebem dos seus novos amigos 
portugueses. Samira acredita que um dia 
voltará à Síria. Quer muito voltar para 
ajudar a reconstruir o seu país e ajudar as 
crianças sírias. Entretanto olha para a lua. 
Todo o mundo vive debaixo do mesmo 
céu. 



26
Quinta-feira

10 de dezembro 2015

MEMÓRIA DOS COMBATENTES

PAREDENSES
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IVO RAFAEL    ivo_rafael@sapo.pt

Freguesias de GONDALÃES e CASTELÕES DE CEPEDA (V)

CAMILO DA SILVA. Nasceu no lugar de Talhô, 
Gondalães, no dia 12 de Outubro de 1892. Era 
fi lho de Augusto da Silva e de Maria Ribeiro, 
jornaleiros de profi ssão. Foi mobilizado para 
o Corpo Expedicionário Português pelo Re-
gimento de Infantaria 32, 1.º Batalhão. Nesta 
altura era casado com Maria da Silva e residia 
na freguesia de Bitarães. Ostentava a placa 
de identidade n.º 21519 e detinha o posto de 
soldado (n.º 579). Embarcou em Lisboa rumo 
a França no dia 14 de Julho de 1917. No dia 
22 seguinte baixa ao hospital n.º 26, receben-
do alta no dia 5 de Agosto. Em 2 de Setem-
bro é colocado no Batalhão de Infantaria 34, 
que ocupava as trincheiras do subsector de 
Ferme-du-Bois. Onze dias depois baixa à am-
bulância n.º 3, tendo alta no dia 16. Nas sema-
nas seguintes o batalhão desencadeia vários 
raides e repele ataques de patrulhas inimigas. 
No dia 23 acantona em Epinette, marchando 
depois para Blessy, para um breve descanso. 
No dia 8 de Novembro regressa às trincheiras, 
desta feita para o subsector direito de Neu-
ve-Chapelle. No dia 10, pelas 18h30, é alvo 
de um bombardeamento inimigo contudo 
devidamente rechaçado pela artilharia portu-
guesa. Nos meses seguintes, a actividade bé-
lica mantém-se intensa, com vários ataques, 
bombardeamentos, raides e patrulhas. Em 26 
de Dezembro, o B.I. 34 guarnece o subsector 
esquerdo de Neuve-Chapelle, e na madruga-
da de ano novo, como represália pelo ataque 
português realizado na noite de Natal, toda 
a frente portuguesa é fl agelada pela artilha-
ria alemã. No dia 23 de Janeiro de 1918, em 
protesto pela irregularidade na concessão de 
licenças de campanha e pela não rendição da 
unidade, regista-se um episódio de insubor-
dinação das tropas contra o Comandante da 
Companhia. O movimento acaba, contudo, 
dominado sem recurso à força de outras com-
panhias que já se encontravam prontas para 
intervir se necessário (Martins, D., 1995). Em 
Março, o batalhão ocupa o subsector esquer-
do de Ferme-du-Bois, enfrentando, na madru-
gada de 14 para 15, várias acções de ataque 
do inimigo que causam a morte a 1 tenente, 
4 praças e ferimentos em 1 sargento e 16 sol-
dados. Na sequência deste combate, as uni-
dades de Infantaria 9 e 34 são louvadas pela 
bravura demonstrada. No dia 29, o batalhão 
é rendido nas trincheiras e acantona em La 
Couture, onde também é alvo de bombardeio 
alemão, registando-se inclusive ferimentos 
em 4 praças. A 6 de Abril, o B.I. 34 é rendido 
por Infantaria 4, partindo para Saint-Venant, 

«Os 4 grupos de metralhadoras no activo em 9 de Abril sofrem 475 baixas (Cruz, H. M. G., 2014), sendo dessas 13 ofi ciais e 462 praças. Na circuns-
tância, o paredense Joaquim Ferreira é feito prisioneiro e internado no campo de Münster II, situado na região alemã da Renânia do Norte-Ves-
tefália. Passa oito meses em cativeiro, fazendo-se presente no dia 17 de Janeiro de 1919.»

lhão e brigada e cortadas as comunicações. 
A infantaria germânica avança velozmente 
sobre o fl anco esquerdo do sector, aniquilan-
do a resistência da primeira linha (linha A) e 
progredindo de forma avassaladora sobre as 
restantes. Os 4 grupos de metralhadoras no 
activo em 9 de Abril sofrem 475 baixas (Cruz, 
H. M. G., 2014), sendo dessas 13 ofi ciais e 462 
praças. Na circunstância, o paredense Joa-
quim Ferreira é feito prisioneiro e internado 
no campo de Münster II, situado na região 
alemã da Renânia do Norte-Vestefália. Passa 
oito meses em cativeiro, fazendo-se presen-
te no dia 17 de Janeiro de 1919. Regressa a 
Portugal no navio «Northwestern Miller», che-
gando a Lisboa no dia 4 de Fevereiro.

AMÂNDIO TEIXEIRA DE BARROS. Nasceu 
no lugar de Monte da Igreja, Castelões de Ce-
peda, no dia 10 de Agosto de 1893. Era fi lho de 
António Teixeira de Barros, alfaiate de profi s-
são, exposto da roda de Penafi el, e de Lucinda 
Guedes, ocupada na vida doméstica, natural 
de Castelões de Cepeda. Foi mobilizado para 
o CEP (4º Depósito de Infantaria) pelo Regi-
mento de Infantaria 32 (1.º Batalhão, 4.ª Com-
panhia). Ostentava a placa n.º 44615 e detinha 
o posto militar de soldado (nº457). Embarcou 
em Lisboa rumo a França no dia 14 de Julho 
de 1917. Poucos dias depois de chegar a Brest, 
mais exactamente no dia 20 de Julho, baixa ao 
hospital n.º 51. Teve alta médica no dia 4 de 
Agosto, mas três dias depois ocorre nova hos-
pitalização, tendo alta a 23. Em 2 de Setembro 
é colocado na Escola de Sinaleiros. No dia 21 
de Janeiro de 1918, após ter sido submetido a 
uma junta médica realizada a 27 de Dezembro 
e confi rmada a 30, são lhe concedidos 15 dias 
de licença para convalescer. A 6 de Fevereiro 
é punido pelo director da Escola de Sinaleiros 
com três dias de detenção «por não ter forma-
do com as praças do destacamento em 5 do 
corrente, apresentando-se na Escola quando 
tinha lugar a distribuição da 1.ª refeição.» Em 
2 de Novembro, após reorganização de tropas, 
Amândio Barros é colocado em formação no 
3.º Batalhão da 2.ª Brigada de Infantaria, uma 
unidade formada pelos B.I. 11, 17 e 24. Seguiu 
para Portugal no dia 15 de Abril de 1919, par-
tindo de Cherbourg a bordo do Northwestern 
Miller e chegando a Lisboa quatro dias depois. 

Nota: Pode consultar os artigos “Paredenses na 
Grande Guerra” e outras informações sobre o 
trabalho em curso também no facebook. Visite 
facebook.com/paredenses19141918.

para um tempo de descanso à retaguarda. 
Aquando da batalha de La Lys, na madruga-
da de 9 de Abril, a corporação encontrava-se 
em marcha para Samer, só tomando conheci-
mento da ofensiva alemã no dia 10. Os meses 
seguintes foram ocupados com missões de 
fortifi cação na região de Fauquembergues e 
Isbergues, a pedido dos ingleses. No dia 3 de 
Setembro regista-se novo caso de indiscipli-
na no batalhão, em resultado do degradado 
estado moral das tropas. Na base do protes-
to a não concessão de licenças, o facto de se 
constar que não viriam reforços de Portugal 
para render unidades, haver ofi ciais que par-
tiam para casa e não regressavam, a quebra 
de moral devido ao ataque de 6 de Agosto, a 
obrigação de realizarem trabalhos agrícolas 
em La Haye e a nomeação para os acantona-
mentos de Lestrem e Epinette. Em Outubro, 
após reorganização, o 34 passa a constituir 
o 3º Batalhão da 1ª Brigada de Infantaria, e 
no dia 13 de Dezembro recebe uma menção 
honrosa da parte de um capitão do Exército 
Britânico, elogiando o comportamento das 
tropas portuguesas. No dia 1 de Março de 
1919, Camilo da Silva regressa a Portugal, em-
barcando no porto de Cherbourg a bordo do 
navio SS Goentoer e chegando a Lisboa qua-
tro dias depois. Faleceu em Bitarães, com 57 
anos de idade, no dia 12 de Janeiro de 1950.

JOAQUIM FERREIRA. Nasceu no lugar de 
Casa Nova, Gondalães, no dia 21 de Setembro 
de 1895. Era fi lho de António Ferreira, jorna-
leiro de profi ssão, natural de Beire, e de Ana 
Freire, empregada no serviço doméstico. Ca-
sou com Blandina Fernandes de Pinto em No-
vembro de 1915. Foi mobilizado para o C.E.P. 
pelo Regimento de Infantaria 34, 1.º Batalhão, 
4.º Depósito. Ostentava a placa identifi cativa 
n.º 21738 e detinha o posto de soldado (n.º 
373). Embarcou em Lisboa rumo a França no 
dia 14 de Julho de 1917. No dia 18 de Outu-
bro é colocado na 2ª Bataria do 4.º Grupo de 
Metralhadoras, onde fi ca com o nº154. Em 19 
de Novembro é punido pelo comandante da 
Bataria com 8 dias de detenção «por não ter 
a devida correcção durante o 1.º tempo de 
instrução». No dia 22 de Dezembro baixa à 
ambulância n.º 1. A gravidade do problema 
físico obriga à sua transferência, na véspera 
de Natal, para o Hospital Canadiano n.º 3. A 3 
de Janeiro de 1918 é novamente transferido 
para o Hospital de Base n.º 2, em Ambleteu-
se, recebendo alta médica no dia 30. No dia 9 
de Abril, aquando da célebre «batalha de La 
Lys», o 4.º G. M. encontra-se no subsector de 
Fauquissart, em missão de apoio de fogo aos 
batalhões da famigerada «Brigada do Minho» 
(B.I. 3, 8, 29 e 20). Aos primeiros bombardea-
mentos são destruídos os comandos do bata-

Interior do Hospital de Base n.º 2 (Ambleteuse) onde esteve internado Joaquim Ferreira
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“Em 1843, Camilo instalava-se pela pri-
meira vez no Porto, numa casa da Rua Escura, 
à esquina com a Viela dos Pelames, “um beco 
fétido de coirama surrada”, no pobre e velho 
bairro da Sé. Era o jovem estudante de 18 
anos, vindo das “penedias transmontanas” de 
Vila Real e Ribeira de Pena, onde deixara a tia 
Rita e a esquecida esposa Joaquina Pereira da 
França, com uma filha de dois meses. 

Em Outubro, matricula-se na Escola Médi-
co-Cirúrgica e na Politécnica, que frequentará 
menos que os meios boémios, ao que parece. 
Inicia-se nos abadessados e publica as suas 
primícias poéticas – Os Pundonores Desagra-
vados e O Juízo Final e o Sonho do Inferno -, 
já com o tom jocoso que marcará toda a sua 
obra. Acaba por perder o segundo ano por 
faltas e, regressado a Vila Real, enamora-se 
da prima, Patrícia Emília de Barros, fugindo 
com ela para o Porto. Acusado pelo pai da 
rapariga, amante da tia Rita, do roubo de 20 
mil cruzados, passará onze dias na Cadeia da 
Relação, em Outubro de 1846.

O Porto vivia então tempos conturbados. 
Camilo recordará mais tarde os “comícios da-

CURIOSIDADES DO BURGO PORTUENSE

FERREIRA COELHO

O autor, doutorado em História Contemporânea e professor da Faculdade de Letras da UP, juntou neste precioso livro, a abrir, um “Em jeito de 
Prefácio” da autoria do catedrático de Letras da UC, diretor da Biblioteca geral da mesma e da casa-Museu de Camilo Castelo Branco.

No Porto Romântico, com Camilo
Gaspar Martins Pereira

CAMILO E O PORTO

Camilo passará a habitar na Quinta de S. Mi-
guel de Ceide, em Famalicão, herdada por 
Ana Plácido. No entanto, até ao fim da vida 
(que o romancista marcará dramaticamente 
com um tiro de revólver na cabeça, em Junho 
de 1890, depois de desenganado pelos mé-
dicos das possibilidades de cura da cegueira 
que o atormentava nos últimos anos), o Porto 
continuará a ser o centro do universo de Ca-
milo. Aqui reside durante temporadas mais 
ou menos longas (por vezes, mais de um ano), 
frequenta as livrarias e o teatro lírico, passa a 
época de banhos na Foz ou em Leça da Pal-
meira. Aqui casará, finalmente, “in articulo 
mortis”, com Ana Plácido, na Rua de Santa Ca-
tarina, em 1888. Escolherá ainda o Porto para 
derradeira morada, pedindo ao amigo Freitas 
Fortuna um lugar no seu jazigo de família, no 
cemitério da Lapa. 

Mas o Porto de Camilo mantém-se em 
limites cronológicos relativamente estreitos. 
Na observação caricatural e mordaz dos cos-
tumes ou como cenário de novela, como es-
paço de vivências ou de memória, é a cidade 
de meados do século que sobressai da obra 
do romancista, dir-se-ia que incapaz de ultra-
passar os anos da sua juventude.”

queles dias de vertigem cívica, lá quando os 
irmãos Passos abriam na Viela da Neta os re-
lâmpagos do Sinai, e a turbulência da liberda-
de ali vinha soltar um rugido e ameaçar os ti-
ranos”. Precisamente em Outubro de 1846, os 
acontecimentos precipitam-se, na sequência 
do golpe de Estado da Emboscada e da pri-
são de Terceira no castelo da Foz. É a guerra 
civil da Patuleia. Reacendem-se as rivalidades, 
as guerrilhas e as perseguições políticas por 
todo o país, ainda mal refeito das turbulên-
cias da Maria da Fonte, na Primavera desse 
ano. De novo em Vila Real, depois de desfeita 
a trama que o levara à prisão, Camilo continua 
a relacionar-se com Patrícia, de quem terá, em 
1848, uma filha, Bernardina Amélia, que será 
exposta na roda e dada a criar numa aldeia de 
Samardã (depois entregue aos cuidados da 
freira Isabel Cândida Vaz Mourão, do Conven-
to de S. Bento da Ave-Maria, outra amante do 
romancista).

Entretanto, os escritos de Camilo, publica-
dos nos jornais portuenses Nacional e Periódi-
co dos Pobres no Porto, de que se destaca uma 
violenta denúncia das arbitrariedades e do 
despotismo do governador civil de Vila Real, 
José Cabral Teixeira de Morais, em Agosto de 

1847, valem-lhe constantes inimizades e 
perseguições. Com a vida em perigo, foge 
para casa da irmã, em Covas do Douro, e 
daí para Folgosa, onde embarca num ra-
belo para o Porto, em Novembro do ano 
seguinte.

Já não é o Camilo dos tempos de es-
tudante da Rua Escura que vemos chegar 
agora à cidade. É o literato inquieto e ja-
nota, acolhido na redacção do jornal opo-
sicionista O Nacional, que Alves Martins, 
futuro bispo de Viseu, dirige. Instala-se 
no Hotel Francês, na Rua da Fábrica, que 
rivaliza com a Hospedaria Águia d’Ouro, 
na Batalha, com uma clientela selecta de 
jovens morgados da província, eternos es-
tudantes e esbanjadores de fortunas pa-
ternas na vida elegante da cidade. Poeta 
e folhetinista, Camilo passará a frequentar 
os lugares da vida boémia da juventude 
dandy da época – os cafés, os teatros e os 
bailes – ao mesmo tempo que se envolve, 
como observador-participante, nos acon-
tecimentos e nas relações que marcam a 
afirmação do Porto burguês de meados 
de Oitocentos. 

Natural de Lisboa, onde viveu até aos 
dez anos, é com o Porto que Camilo Castelo 
Branco identificará a sua obra. Da cidade, ou 
da região que ela controla, saem os perso-
nagens, os quadros sociais, os costumes e as 
novidades das novelas camilianas. A intensa 
actividade jornalística do escritor e, em bre-
ve, a produção de inúmeras novelas ao gosto 
romântico da época (muitas delas publicadas 
em primeira mão nos folhetins dos jornais) fa-
zem de Camilo um nome conhecido e admi-
rado. A sua postura irreverente, na vida como 
na produção literária, granjeiam-lhe populari-
dade, mas também inimigos, principalmente 
entre as elites portuenses que retrata. As suas 
relações amorosas com Ana Augusta Plácido, 
esposa de um influente capitalista “brasileiro”, 
Manuel Pinheiro Alves, acabarão por levar os 
dois amantes às celas da Relação, onde pas-
sam mais de um ano. Será, de certo modo, a 
consagração do romancista do Porto. O rei D. 
Pedro V visitá-lo-á aí por duas vezes. E Cami-
lo, gozando de uma liberdade relativa, que 
lhe permite mesmo alguns passeios fora da 
Cadeia, escreverá como nunca. O Amor de Per-
dição, redigido em 15 dias, será justamente o 
seu mais lido e popular romance.

Em 1864, após a morte de Pinheiro Alves, 
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O DR. ANTÓNIO AGUIAR
Ao mesmo tempo estavam matriculados, 

entre outros da nossa região: António Inácio 
Coimbra e seu irmão Leonardo José Coimbra, 
da Lixa [Borba de Godim] e Arlindo Camilo 
Monteiro, do Urrô.

No ano seguinte matriculou-se nas cadei-
ras 8.ª, 11.ª e 16.ª, na mesma Academia. [quí-
mica orgânica e analítica, zoologia, economia 
politica e estatística].

Acompanharam-no, entre outros, os cita-
dos irmãos Coimbra, da Lixa e José da Maga-
lhães e Meneses, de Rans.

A Academia Politécnica ministrava além 
de outros cursos, o ‘Curso Preparatório para as 
Escolas Médico-Cirúrgicas’, com aulas teóricas 
de Física; Química inorgânica; Química orgâ-
nica, biológica e analítica; Zoologia; Botânica. 
E aulas práticas de Física e de Química. 

No ano lectivo de 1907 para 1908 o nos-
so António matriculou-se na Escola Médico 
Cirúrgica do Porto. No fi nal do ano faltou ao 
exame da 1.ª cadeira: Anatomia descritiva e 
tirou um S13 na 14.ª cadeira: Histologia. Em 
exame de segunda época, Outubro de 1908, 
tirou um S-14 em Anatomia descritiva.

No 2.º ano, de 1908 para 1909, fez as três 
cadeiras programadas, com as seguintes clas-
sifi cações – na 2.ª Fisiologia – S13, na 12.ª Pa-
tologia Geral – S14, na 15.ª Anatomia topográ-
fi ca – B15 – 2.ª distinção.

No 3.º ano, de 1909 para 1910, foram estes os 
resultados dos exames – na 3.ª cadeira: Matéria 
médica - S14; na 4.ª Patologia externa - B16 - dis-
tinto; na 10.ª Anatomia patológica - S14.

No ano lectivo de 1910 para 1911, com a 
fundação da Universidade do Porto, a Escola 
Médica passou a ser a Faculdade de Medicina.

As suas classifi cações no 4º ano foram, na 

5.ª cadeira: Operações - B16, na 7.ª Patologia 
interna - B15, na 13.ª Higiene - B15. [três dis-
tinções].

No ano lectivo de 1911 para 1912, o do 5.º 
ano, obteve as seguintes classifi cações - na 6.ª 
cadeira: Obstetrícia - S11, na 8.ª Clínica médi-
ca - B14, na 9.ª Clínica cirúrgica - S13, na 11.ª 
Medicina legal - S12.

Fez parte dos trabalhos escolares de Mon-
teiro d’Aguiar, no último ano, o tratamento de 
três homens com os seguintes diagnósticos: 
Gastrite crónica, Tuberculose pulmonar e Icte-
rícia litiásica e uma mulher com Febre tifóide. 

Para o exame fi nal realizado, entre 15 e 
21 de Junho de 1912, na Sala do Senhor dos 
Afl itos (Homens) foi sorteado um doente com 
Pleurisia sero-fi brinosa.

O nome de António Monteiro de Aguiar 
não consta entre os «alunos que terminaram 
o curso no ano lectivo de 1911-1912». Eram 
28 alunos e apenas 19 o terminaram.

Uma hipótese é a falta de tese apresenta-
da e… defendida, o que era obrigatório na-
quele tempo.

Seria já a falta de saúde? A tuberculose le-
vou-o a 18 de Janeiro de 1916.

O meu prezado leitor já adivinhou que 
o fi lho mais velho de Ramiro e Teresa era o 
padre José, missionário no Oriente e o mais 
novo era o padre Américo, o dos Gaiatos.

PUB

Boas

Festa
s

RAMIRO MONTEIRO DE AGUIAR foi 
casar a Paço de Sousa, a 23 de Ou-
tubro de 1873, com Teresa Ferreira 
Rodrigues. Foi testemunha Francisco 

Tomás Pereira, professor do ensino primário, 
de Santa Luzia, Paço de Sousa.

Ele era natural de Lagares, onde nasceu a 
17 de Julho de 1848, baptizado em São Tiago 
de Cernadelo, Lousada, a 23 de Julho, reco-
nhecido por fi lho de José Monteiro de Aguiar, 
de Galegos e Albina Marques dos Santos, de 
Lagares. Faleceu a 5 de Agosto de 1921. 

Ela era natural de Paço de Sousa onde 
nasceu a 25 de Janeiro de 1847, fi lha de An-
tónio Joaquim Ferreira Coelho e Lourença 
Rodrigues da Silva, ambos de Paço de Sousa. 
Faleceu a 12 de Dezembro de 1913.

Ramiro e Teresa viveram no Bairro, de Ga-
legos, onde nasceram os seguintes fi lhos:

1.º José. Nasceu a 30 de Abril de 1874 e 
faleceu em São Miguel de Paredes a 8 de No-
vembro de 1947.

2.º Joaquim. Nasceu a 17 de Setembro de 
1875, casou em Rans com Ana Coelho Soares 
Barbosa e faleceu em Galegos a 13 de Novem-
bro de 1966.

3.º Maria. Nasceu a 14 de Julho de 1877, 
casou em São Vicente do Pinheiro com José 
Guilherme Allen Brandão e faleceu em Cete a 
12 de Agosto de 1964.

4.º Jaime. Nasceu a 22 de Julho de 1879 e 

foi baptizado em Paço de Sousa, casou com 
Júlia Nunes de Magalhães e faleceu em Paço 
de Sousa a 14 de Maio de 1954.

5.º João. Nasceu a 24 de Fevereiro de 1882 
e faleceu solteiro em Galegos a 4 de Fevereiro 
de 1944.

6.º António. Nasceu a 8 de Setembro de 
1884 e faleceu solteiro na Guarda a 18 de 
Janeiro de 1916. [freguesia da Sé: Sanatório 
Sousa Martins, inaugurado a 18 de Maio de 
1907]. Trasladado para Paço de Sousa em 
1921.

7.º Zeferino. Nasceu a 23 de Junho de 
1886, casou em São Martinho de Lagares com 
Emiliana Marques Moreira e faleceu no Rio de 
Janeiro a 27 de Julho de 1938.

8.º Américo. Nasceu a 23 de Outubro de 
1887 e faleceu no Porto, a 16 de Julho de 
1956. [freguesia de Miragaia: Hospital Geral 
de Santo António].

O José mais o António e o Américo foram 
alunos no colégio de Nossa Senhora do Car-
mo, em Penafi el, para conclusão do 2.º grau 
do ensino primário elementar, ou a 4.ª classe; 
o António e o Américo foram depois para o 
colégio de Santa Quitéria, em Felgueiras. 

No ano lectivo de 1905 para 1906 encon-
tramos o António – Monteiro de Aguiar ma-
triculado nas cadeiras 6.ª, 7.ª e 10.ª, na Aca-
demia Politécnica do Porto. [física, química 
inorgânica, botânica].
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Dia 10 – Praça José Guilherme, em Paredes

10h30 – Inauguração da exposição “Árvores de Natal”

Dias 10 e 11 – Junta de Freguesia de Rebordosa

Das 09h00 às 18h00 – Exposição “História da Serragem da Velha”  

Dias 11, 12 e 13 – Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo 
Espetáculo de Natal “Teen Beach Movie”, da Academia de Patinagem Artística da Casa 
do Benfica de Paredes

Dia 13 – Em Baltar

Das 10h00 às 18h00 – 1.º Trail Lost in Baltar

Dia 15 – Biblioteca da Fundação A Lord

10h30 – Sessão de cinema: “Tom e Jerry – os pequenos ajudantes do Pai Natal”

Dia 17 – Biblioteca da Fundação A Lord

10h30 – Histórias de encantar: “Quando a avó salvou o Natal” 

Dia 19 – Pavilhão Manuel Moreira Neto, em Rebordosa

14h30 – Festa de Natal sénior

CULTURA

Agenda Cultural 10 a 23 de dezembro
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elEstatuto 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. 

EFEMÉRIDES 10 DE DEZEMBRO

1983
1984
1985
1992
1993
1995
1996
1998
2001
2005
2006
2007

1980

1978
1977
1973
1956
1948
1938
1936
1925
1913

Isaltino Morais, presidente da câmara de Oeiras, é pronunciado para julgamento 
pelo Tribunal da Boa Hora, pelos crimes de participação económica em negócio, 
corrupção e abuso de poder.

Morte do ditador chileno Augusto Pinochet, 91 anos; 

Instituto de Apoio à Criança e a Associação “Ninho” recebem o prémio Ângelo 
d’Almeida Ribeiro; 

Associação Sol recebe o Prémio Direitos Humanos pelo trabalho em favor das 
crianças infetadas pelo vírus VIH; 

José Saramago recebe o Prémio Nobel da Literatura; 

O bispo Ximenes Belo e Ramos Horta recebem o Prémio Nobel da Paz; 

Prémio Nobel da Paz atribuído ao físico britânico Joseph Rotblat; 

Nelson Mandela recebe, em Oslo, o Prémio Nobel da Paz;

A Assembleia da República ratifica o Tratado de Maastrich, aprovando a União 
Europeia, votando 200 deputados (PS e PSD) e 21 contra; 

Cavaco Silva, Amândio de Azevedo, Mário Soares, Hermínio Martinho e Álvaro 
Cunhal são eleitos pela Assembleia da República para o Conselho de Estado;

Desmond Tutu, dirigente da campanha anti-apartheid na África do Sul, recebe 
o Prémio Nobel da Paz; 

Lech Walesa, dirigente da central sindical polaca Solidariedade, recebe o Prémio 
Nobel da Paz;

Morte do Giorgio Baladore Pallieri, presidente do Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem; 
- Mário Soares retoma as funções de secretário-geral do Partido Socialista; 

Comemoração do 30.º aniversário da adoção da Declaração Universal dos Direi-
tos do Homem pela ONU; 
- Austrália reconhece a integração de Timor-Leste na Indonésia; 

Ramalho Eanes reúne com os partidos e pede propostas para base programáti-
ca de governo e da administração; 

Áustria encerra o centro de trânsito para judeus que abandonaram a URSS; 

Fundação do MPLA, Movimento para a Libertação de Angola;

Declaração Universal dos Direitos do Homem aprovada na Assembleia-geral da 
ONU;

Duarte Pacheco, ministro das Obras Públicas, inaugura as comunicações telefó-
nicas entre o continente e a Madeira;

Eduardo VII abdica do trono britânico para casar com a americana Wallis Simp-
son, subindo ao trono Jorge VI; 

Retiradas definitivamente de circulação todas as notas do Banco Nacional Ultra-
marino da antiga emissão “Vasco da Gama”, cuja recolha fora anunciada em 1922; 

“Mona Lisa”, o célebre quadro do pintor italiano Leonardo da Vinci, é recupera-
do, dois anos depois de ter sido roubado do Museu do Louvre, em Paris, França; 

1896 Morte de Alfred Nobel, químico e industrial, que em testamento deu origem aos 
prémios com o seu sobrenome: Nobel;

1851
O comandante do “Ranger”, Th.Miller exige a retirada dos soldados que estavam 
em Bolama, Guiné portuguesa, e como não foi atendido, apreendeu-os e levou-
-os para a Serra Leoa, sob domínio inglês; 

Dias 11, 12 e 13 – Praça das Pocinhas
Evento gastronómico “Sabores de Inverno”

Dia 16 – Biblioteca Municipal
Oficinas de literacia digital

De 18 a 23 – Praça das Pocinhas
Feira de Natal

Dia 19 – Centro da vila

17h30 – Corrida S. Silvestre Lousada

Dia 23 – Biblioteca Municipal
Concurso de escrita: Natal (en)contado

Dias 12 e 14 – Biblioteca Municipal

15h00 – Videoteca: “O Pátio das Cantigas”

Dia 22 - Biblioteca Municipal

10h00 – Hora do conto

Dia 22 – Biblioteca Municipal

Das 14h00 às 17h00 – Contos de Natal

Dia 23 – Biblioteca Municipal 

14h30 às 17h00 – Caça ao tesouro – especial Natal

Dia 13 – Zona Industrial de Vila da Longra
Feira popular e tradicional de Vila da Longra

Dia 14 – Biblioteca e Arquivo Municipal
Exposição de presépios

Dias 18, 21, 22 e 23 – Escola de Educação Ambiental da Carriça
Das 8h30 às 18h30 – Atividades do programa férias ecológicas de Natal

Dia 19 – Sala de Espetáculos da Casa do Povo de Jugueiros

21h00 – Festa de Natal

Dia 23 – Igreja de Airães

20h30 – Concerto de Natal da Escola interparoquial de Airães, Pedreira e Várzea

Dia 11 – Biblioteca Municipal

21h00 – Apresentação do livro “Toma conta de mim”, de Jorge Madureira

Dia 16 – Biblioteca Municipal

14h30 – Cinema de animação: “O Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos”

Dia 23 - Biblioteca Municipal

14h30 – Cinema de animação: “Especial Natal babar”

Dia 12 – Biblioteca Municipal

16h00 – Lanche com histórias: o ciclo do leite

Dia 12 – Hotel de Charme Quinta do Pinheiro, em Freamunde
Jantar Capão à Freamunde

Até dia 13 – Em Freamunde 
X Semana Gastronómica Capão à Freamunde

Dia 18 – Em frente à Câmara Municipal
Abertura da pista de gelo “Especial Natal”

Dia 20 – Parque Urbano de Paços de Ferreira
Feira das antiguidades

Dia 20 – Biblioteca Municipal

Das 10h30 às 11h30 – Música para bebés e papás, especial Natal
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FICHA TÉCNICA

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO

Oferta n.º 588615749

Guilhufe e Urrô
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Com experiência mínima de 6 meses na má-
quina de ponto corrido

Oferta n.º 588616462

Penafi el
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Experiência em máquina de ponto corrido e ponto 
cadeia;

Oferta n.º 588619371

Galegos
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Com experiência mínima de 24 meses; que sai-
ba trabalhar em máquinas de ponto corrido e/ ou 
corte e cose

Oferta n.º 588616691

U.F. de Figueiras e Covas
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA 
Costureiras com experiência nas máquinas de 
ponto corrido, corte e cose, duas agulhas, mos-
quear ou pregar molas

Oferta n.º 588535209

Beire
MECÂNICO E REPARADOR

DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
Com experiência de injeção diesel (requisito obri-
gatório)

Oferta n.º 588537392

Lordelo
COZINHEIRO

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

Oferta n.º 588539739

Sobrado
MOTORISTA DE VEÍCULOS

PESADOS DE MERCADORIAS
Para rota internacional Espanha- França – 
Bélgica

Oferta n.º 588549683

Alfena
SOLDADOR

Serralheiro com conhecimento específi co de sol-
dadura a tig e acabamentos em inox

Oferta n.º 588557010

Baltar
SOLDADOR

Soldador semiautomático para estruturas metáli-
cas; com formação e/ou experiência; salário ne-
gociável, acrescido de subsídio de turno

Oferta n.º 588556660

Rebordosa
ESTOFADOR

Com experiência profi ssional; proactivo, com ele-
vado espírito de iniciativa e grande resistência ao 
stress

Oferta n.º 588562515

Paredes
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Costureiras ponto corrido e corta e cose

Oferta n.º 588558784

Lordelo
SERRALHEIRO CIVIL

Que saiba montar todo o tipo de materiais em 
alumínio e ferro, trabalhar com a parte eletrón-
cia da montagem de motores em portões e co-
locar portões seccionados

Oferta n.º 588573103

Valongo
LADRILHADOR

Técnico de manutenção e instalação de pisci-
nas, com experiência comprovada de 4 anos 
em funções similares; local de trabalho: sul de 
França

Oferta n.º 588570931

Rebordosa
MARCENEIRO

Com experiência no sector das madeiras

Oferta n.º 588573294

Baltar
CORTADOR DE CARNE

Para desmanchar e cortar carnes verdes e 
miúdos, desossar, pesar, picar, embalar e iden-
tifi car a carne; com capacidades para atendi-
mento ao público

Oferta n.º 588544608

Cete
DESIGNER DE PRODUTO

INDUSTRIAL OU
DE EQUIPAMENTO

Técnico de cad-cam; com conhecimento dos mé-
todos de usinagem e do software de desenho e 
programação master-cam; dá-se preferência a 
pessoas com conhecimentos de fanuc e alguns 
conhecimentos de francês.

Oferta n.º 588558399

Aguiar de Sousa 
MECÂNICO E REPARADOR

DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
Empresa de trabalho temporário procura mecâni-
co de pesados com experiência mínima de 5 anos 
para deslocamento em França; deslocações e 
alojamento a cargo da empresa

Oferta n.º 588538991

Vilela
VENDEDOR AO DOMICÍLIO

Comercial de telecomunicações residencial 
para promover a venda de produtos, serviços 
e soluções no mercado residencial; com faci-
lidade de comunicação, apetência comercial, 
dinamismo, produtividade e espírito de equipa; 
com conhecimentos de informática na ótica do 
utilizador

Oferta n.º 588574073

Ermesinde
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Com experiência em operar com máquinas de 
corta e cose e ponto corrido, em malhas

Oferta n.º 588573293

Vilela
OPERADOR DE MÁQUINAS

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

Oferta n.º 588578126

Cete
PINTOR À PISTOLA
DE SUPERFÍCIES

Com experiência

Oferta n.º 588611261

Gandra 
MECÂNICO E REPARADOR

DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
Com experiência em veículos ligeiros, motores 
e caixas de velocidades; procura-se pessoa 
honesta e com vontade de trabalhar

Oferta n.º 588547460

Vilela
RISCADOR DE MOLDES E
CORTADOR DE TECIDOS

Análise de fi chas técnicas, construção de moldes 
base (camisas, calças, saias), transformação e 
gradação de moldes através do sistema lectra, 
modaris e diamino; obrigatório ter conhecimentos 
destes sistemas

Oferta n.º 588614623

Vandoma 
PINTOR À PISTOLA
DE SUPERFÍCIES

Pintor de veículos automóveis com experiência

Oferta n.º 588608250

Parada de Todeia
MECÂNICO E REPARADOR DE 

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 

Oferta n.º 588575306

Sobreira
CANALIZADOR

Com experiência

Oferta n.º 588618763

Sobrosa
COZINHEIRO 

Com experiência para execução de todo o servi-
ço de snack e restaurante; procura-se profi ssional 
educado

Oferta n.º 588621424

Vilela
MARCENEIRO

Marceneiro e maquinista com experiência para 
fabrico de mobiliário de madeira

Oferta n.º 588533128

Alfena
DIRETOR DE CONSTRUÇÃO
E DE ENGENHARIA CIVIL

Com conhecimentos em serralharia civil
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REBORDOSA

Manuel Ferreira da Costa
FALECEU

Manuel Ferreira da Costa faleceu no passado 
dia 27 de novembro, com 46 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Gandra, Paredes e residente na 
freguesia de Rebordosa, na Av. Monte de Azevido, 
n.º 960. Era casado com Júlia Rosa Soares Mendon-
ça que deixa na maior dor juntamente com seu filho e demais família.

CRISTELO

Joaquim Freire
FALECEU

Joaquim Freire faleceu no passado dia 27 de no-
vembro, com 90 anos de idade. Era natural de Cris-
telo e residente na Rua do Gajão (empreendimento 
camarário), Cristelo, Paredes. Era viúvo de Margari-
da da Silva Garcês.

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

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

IRIVO - PENAFIEL

Lourença Rosa Soares
Monteiro de Aguiar

FALECEU

Lourença Rosa Soares Monteiro de Aguiar fale-
ceu no passado dia 26 de novembro, com 92 anos de 
idade. Era natural de Matosinhos e residente na Rua 
Imaculado Coração de Maria, n.º 94, Irivo, Penafiel. 
Era viúva de Joaquim Rodrigues Costa.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, 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 na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

LORDELO

Manuel Coelho
de Lemos Barros

FALECEU

Manuel Coelho de Lemos Barros faleceu no 
passado dia 5 de dezembro, com 67 anos de idade. 
Era natural de Lordelo e residente na Estrada Nacio-
nal 209, n.º 5448, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Elsa Maria de Araújo Laranjeiro dos Reis Barros. 

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, 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 nas exéquias fúnebres ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

BALTAR

Sónia Mafalda
de Sousa Moreira

FALECEU

Sónia Mafalda de Sousa Moreira faleceu no pas-
sado dia 27 de novembro, com 37 anos de idade. 
Era natural de Castelões de Cepeda e residente em 
Baltar, Paredes. Era divorciada. 

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 lhe 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.

CETE

António Rodrigues
FALECEU

António Rodrigues faleceu no passado dia 3 de 
dezembro, com 83 anos de idade. Era natural de Iri-
vo, Penafiel e residente na Av. do Cardal, n.º 675, 
Cete, Paredes. Era casado com Ana da Rocha Pinto.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, nora, genros, 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 na missa de 7.º dia ou 
que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

VILELA

Manuel Ferreira da Silva
(Manuel Rateira)

FALECEU

Manuel Ferreira da Silva faleceu no passado dia 
6 de dezembro, com 86 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes e 
residente na Rua da Fábrica, n.º 94, freguesia de Vilela, concelho de 
Paredes. Era viúvo de Deolinda Barbosa Leal.

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

mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e do funeral. Participam também que a missa de 7.º dia 
será celebrada sexta-feira, dia 11 de dezembro, pelas 19 horas na igre-
ja paroquial de Vilela. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas 
que participem nestes actos religiosos.

VILELA

Manuel da Silva Teixeira
FALECEU

Manuel da Silva Teixeira faleceu no passado dia 
4 de dezembro, com 80 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Vilela, concelho de Paredes e residente 
na Rua da Cruz Vermelha, n.º 241, freguesia de Vile-
la, concelho de Paredes. Era viúvo de Ludovina Fernandes de Barros.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genros, netos e demais família vêm por este 

meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também que a missa 
de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 11 de dezembro, pelas 19 ho-
ras na igreja paroquial de Vilela. Antecipadamente agradecem a todas 
as pessoas que participem nestes actos religiosos.

BITARÃES

Felicidade Augusta
FALECEU

Felicidade Augusta faleceu no passado dia 2 de 
dezembro com 86 anos de idade. Era natural de Gui-
lhufe, Penafiel e residente em Bitarães, Paredes. Era 
viúva de Joaquim de Oliveira Pinto.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
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 com\etida.

SOBROSA

Joaquina Silva Moreira
FALECEU

Joaquim Silva Moreira faleceu no passado dia 
4 de dezembro, com 87 anos de idade. Era natural 
de Nevogilde, Lousada e residente na freguesia de 
Sobrosa, Paredes. Era viúva.

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 lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e funeral. Participam também 
que a missa de 7.º dia será celebrada no próximo sábado, dia 12 de de-
zembro, pelas 21 horas, na igreja paroquial de Sobrosa. Antecipadamente 
agradecem a todas as pessoas que participem neste ato religioso.

DIVERSOS  |  NECROLOGIA

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
Rampa Nossa Senhora da Saúde, n.º 67

VILELA | Tlf. 255871570 | Tlm. 967012537

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

neste Cartório, no dia de hoje, de folhas quarenta e sete a folhas quarenta e nove do livro 
de notas para escrituras diversas número Cento e Vinte e Seis – A, JOSÉ DE BESSA 
COELHO e mulher MARIA DE LURDES GOMES TEIXEIRA, casados sob o regime da 
comunhão geral de bens, ambos naturais da freguesia de Ferreira, concelho de Paços de 
Ferreira, residentes na Rua do Regedor, 288, da freguesia de Lordelo, concelho de Pa-
redes, NIFS 158 346 637 e 197 034 993, fizeram as declarações constantes da certidão 
anexa, que com esta se compõem de três laudas e vai conforme o original.

Paços de Ferreira e Cartório Notarial, vinte e cinco de novembro de dois mil e 
quinze. -

A Notária,

(Lic. Sónia de Jesus Pires Fernandes)

Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte 
bem imóvel:

Prédio rústico, composto de mato, com a área de mil cento e setenta e cinco metros 
quadrados, a confrontar de norte com José Manuel Silva Teixeira, de sul e de nascente com 
Rua do Regedor e de poente com Cândida Maria Teixeira Coelho, sito na Rua do Rege-
dor - Lugar de Ferrugenta, da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na matriz respetiva, em nome 
do justificante marido, sob o artigo 3854, da referida freguesia de Lordelo, sendo de 470,00 
euros o seu valor patrimonial, a que atribuem o valor de MIL EUROS.

Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio do re-
ferido prédio.

Que entraram na posse do referido prédio, por compra verbal que dele fizeram 
a Júlia Coelho Barros, solteira, maior, residente que foi no Lugar de Ferrugenta, da 
freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, entretanto já falecida, em data que não 
podem precisar mas sabem ter sido no ano de mil novecentos e oitenta e cinco, sem 
que no entanto ficassem a dispor de título formal que lhes permita o respetivo registo 
na Conservatória do Registo Predial, mas, desde logo, entraram na posse e fruição do 
identificado prédio, em nome próprio, posse que assim detêm há mais de vinte anos, 
sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

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

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, conduziu 
à aquisição do imóvel por usucapião, que invocam, justificando o direito de pro-
priedade, para o efeito de registo, dado que esta forma de aquisição não pode ser 
comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.
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AGÊNCIA FUNERÁRIA XAVIER NETO
Av. Padre Manuel Pinto Abreu, 98 - SOBROSA | Tlf.255 873 803 | Tlm. 914 654 999 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 SANTOS 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

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

Irmandade da Santa Casa
da Misericórdia de Paredes

CONVOCATÓRIA

PUB

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do Artigo 22.º dos Compro-
missos da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Pare-
des, convoco os Irmãos desta Misericórdia para reunirem nas 
instalações da SCMP, em Assembleia-Geral no dia 29 de De-
zembro, às 17.30 horas, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Único: Eleição dos Órgãos Sociais para o Quadriénio 
2016/2019.

Nos termos do n.º 1 do Art.º 24, se no dia e hora designados 
para a reunião, não estiver presente mais de metade dos Irmãos 
direito a voto, a Assembleia funcionará em segunda convocatória, 
trinta minutos depois, com qualquer número de presenças.

Paredes, 03 de Dezembro de 2015

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL

a ) Alberto Luís Mourão Soares Carneiro

Notas: Só podem ser submetidas à votação as listas que forem apresentadas por 
um mínimo de 10 irmãos e que derem entrada na Provedoria até 5 dias antes da 
data da eleição;
Todos os irmãos têm direito a eleger e ser eleitos para os Órgãos Sociais, contando 
que, no mínimo, façam parte da Misericórdia há mais de um ano, e tenham cumpri-
do todos os deveres previstos no compromisso, incluindo o de pagar pontualmente 
a quota social.

ARRENDA-SE T2
CIDADE DE PENAFIEL

Tlm 962 704 030
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Passado PresentePAREDES

QUANDO HOJE SE OLHA PARA A ZONA ENVOLVENTE DA ESTAÇÃO DE PA-
REDES, inaugurada em 1875, terá difi culdade em aceitar que a imagem do 

século IX fosse tal qual a gravura que em abril de 1884 foi publicada na revista “O 
Ocidente”. 

Nove anos depois da inauguração da linha do Douro, ainda ali permanecia a 
imagem do souto que a abertura começara a dar outra visão, ao tempo um arrabal-
de do povoado “das Paredes”. 

PUB

A
S ESTRADAS DE PAREDES 
ESTÃO QUASE TODAS ES-
BURACADAS de tal maneira 
que, de algumas delas, bem 
pode dizer-se que os buracos 

estão em maioria absoluta, de maneira que, 
mais se deve dizer que os buracos, aqui e 
ali, até têm um que outro pedaço de estada 
quando, de longe a longe, a câmara resolve 
mandar lançar algumas passadas de asfalto, 
quando não mesmo de saibro.

Oh senhores da câmara, já que nunca 
contribuíram nem com um “chavo fura-
do” para O Paredense, vejam se acodem 
ao povo e nos livram de trabalhos para os 
quais já contribuímos e a que nunca ligam 
ou vão a correr fazer antes, quando lhes 
“cheira” estar para sair notícia sobre algo. 
Umas vezes acertam, outras não!

ASSIM NÃO!...

O desastrado estado da estrada de Perrace a Cete


