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Mensagem de Natal
“Este ano vivemos o Natal num contexto de 
“misericórdia”, segundo a proposta do papa 
Francisco. A misericórdia de Deus tomou ros-

to em Jesus Cristo, como aquele que aco-
lhe, que perdoa e é paciente. O Menino de 
Belém quer oferecer misericórdia, este-
jamos nós dispostos a receber este bálsa-
mo para as feridas do dia-a-dia. Ninguém 

está excluído desta misericórdia que 
se fez pessoa. Que a bondade e a 
ternura do Menino Jesus chegue a 
todos neste ano de 2016”.

Padre Vitorino Soares

Deseja a todos os seus
Assinantes, Anunciantes,

Coladoradores e Leitores um
Feliz Natal e um Ano de 2016 

repleto de êxitos!

A corporação de bombeiros de Rebordosa foi presenteada com uma nova am-
bulância de socorro, totalmente equipada, no valor de 60 mil euros. O presente 
foi oferecido por Elias Barros e Carlos Alfredo, presidente e tesoureiro da junta 
de Rebordosa, que abdicaram dos seus salários para comprar a viatura.
Presidente da direção dos BV Rebordosa, José Moreira, agradeceu o “gesto 
nobre” e garantiu que a nova viatura será uma mais-valia para que a corpora-
ção continue a servir da melhor forma a população.

Elementos do PS/Cete divulgaram na última Assembleia de Fre-
guesia as “irregularidades” detetadas na análise que realiza-
ram às contas da junta relativas ao 2.º semestre de 2013 e ao ano 
de 2014. Emissão de cheques sem cobertura e pagamentos de im-

postos em atraso foram algumas das irregularidades apontadas pelos 
socialistas de Cete à gestão de Tomás Correia. 

Presidente da junta recusou comentar as acusações, mas 
disse não ter nada a temer. Socialistas exigem que o au-
tarca peça desculpa ao PS/Paredes e aos cetenses pelos 
“prejuízos que lhes causou” e garantem que vão repor-
tar os dados ao Ministério Público.

PS/Cete acusa presidente
da junta de “má gestão”

Bombeiros de Rebordosa
receberam prenda
de Natal “especial”

Justa & Carneiro
Eletrodomésticos

Elementos do PS/Cete divulgaram na última Assembleia de Fre-
guesia as 
ram às contas da junta relativas ao 2.º semestre de 2013 e ao ano 
de 2014. Emissão de cheques sem cobertura e pagamentos de im-

postos em atraso foram algumas das irregularidades apontadas pelos 
socialistas de Cete à gestão de Tomás Correia. 

Presidente da junta recusou comentar as acusações, mas 
disse não ter nada a temer. Socialistas exigem que o au-
tarca peça desculpa ao PS/Paredes e aos cetenses pelos 
“prejuízos que lhes causou”

Qualidade como
marca de referência
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SABEMOS DE ANTEMÃO que as 
guerras nada resolvem e o tempo 
em que vivemos nos convida a uma 
refl exão profunda sobre os possíveis 

caminhos da paz e da conveniente fraterni-
dade. Num mundo marcado pela violência 
ativa e passiva das sociedades, achamos 
oportuno conjugar esforços para se encon-
trar a sensibilidade e o bom senso, quer do 
lado dos que perdem, quer dos que ganham. 

Torna-se necessário e urgente que as 
sociedades se reconstruam com os ade-
quados valores éticos e morais, que a socia-
bilidade e o diálogo entre as pessoas, bem 
como o prestígio das instituições reforcem 
o sentido afi rmativo da vida em comunida-
de, tendo em conta que, segundo Berna-
nos, “a moral é a higiene dos sentidos”, logo 
um conceito que deve ser objeto de prática 
e de refl exão, numa sociedade que deve 
empenhar-se totalmente para trilhar os ca-
minhos da paz, tendo em linha de conta os 
mais frágeis e os mais necessitados. 

Estamos numa época esperançosa e 
de grandes transformações, nacional e in-
ternacionalmente falando, nos domínios 
da política, das novas tecnologias, da eco-
nomia, pelo que é fundamental e inadiá-
vel melhorar e harmonizar as sociedades 
e promover o entendimento no âmbito da 
diversidade de ideias e, também, procurar 
o fortalecimento da dignidade da pessoa 
humana, através, nomeadamente de polí-
ticas de família e de educação, etc. 

   É certo que tudo pode ser consegui-
do com o aprofundamento da democra-
cia, com uma liberdade responsável e com 
uma autoridade moral que dignifi que a 
própria vida cívica e os verdadeiros con-
ceitos de cidadania. 

Muito mais importante do que a dife-
rença das ideias, das opiniões e das pró-
prias crenças, é a conjugação de esforços 
e de energias para que o mundo se recon-
cilie consigo próprio, para que as pessoas 
sejam mais pessoas, para que a tolerância e 
o humanismo tornem mais justa a vida das 
sociedades modernas, que se encontram 
demasiado tentadas pelo neoliberalismo.

Certo é que os valores éticos e morais 
devem sobrepor-se a quaisquer confl itos 
de interesses, os cidadãos devem partici-
par de forma ativa na busca de soluções 
generosas para os problemas do nosso 
tempo e da nossa circunstância.

Diz-nos o censo comum que o cami-
nho faz-se caminhando, trocando expe-
riências e saberes, desenvolvendo ações 
de bem-comum, indo ao encontro dos 
pobres e promovendo o trabalho produ-
tivo e criativo como nobre função social. 

Nesta época em que as luzes de Natal 
e as de Passagem de Ano brilham mais 
intensamente, devemos ver no próximo, 
se possível, um irmão e socorrer aqueles 
que, por este ou aquele motivo, se sentem 
marginalizados. 

A todos os que têm prestado ao Pare-
dense a sua atenção e colaboração, anun-
ciantes e subscritores, etc, endereçamos os 
nossos sinceros desejos de BOAS-FESTAS.

FRATERNIDADE
E PAZ

O NATAL CHEGOU MAIS CEDO À 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁ-
RIOS DE REBORDOSA com um 

presente bem especial entregue por dois 
rebordosenses, Elias Barros e Carlos Alfredo. 
Uma nova ambulância de socorro, equipada 
com um Monitor de Sinais Vitais e um Desfi -
brilhador Automático Externo (DAE), no valor 
de 60 mil euros. 

Elias Barros e Carlos Alfredo abdicaram 
dos seus salários na junta de Rebordosa para 
comprar a viatura. 

Na passada sexta-feira o presidente e o 
tesoureiro da junta de freguesia de Rebordosa 
entregaram a chave da nova viatura ao presi-
dente da direção dos bombeiros, que se mos-
trou sensibilizado com o gesto. “Como pre-
sidente da direção da AHBVR só tenho de 
manifestar o meu profundo agradecimento 
por este gesto de grande nobreza”, salien-
tou. José Moreira garantiu que a nova ambu-
lância será um contributo importante para 
que os bombeiros de Rebordosa continuem a 
prestar um serviço à população de qualidade 
e com os melhores equipamentos existentes. 

“É UM GESTO
DE GRANDE NOBREZA” 

— José Moreira
presidente da direção da AHBVR

O presidente da direção dos bombeiros 
de Rebordosa fez questão de frisar o caráter 
exemplar do presidente da junta de Rebor-
dosa, que sempre se mostrou disponível para 
ajudar a corporação. “Tem os subsídios em 

Elias Barros e Carlos Alfredo
oferecem ambulância aos 
bombeiros de Rebordosa

 Presidente da junta de Rebordosa e o tesoureiro abdicaram dos ordenados para ajudar a associação.
 NOVA AMBULÂNCIA DE SOCORRO ESTÁ TOTALMENTE EQUIPADA E CUSTOU 60 MIL EUROS.

abdicaram dos respetivos ordenados para 
comprar um miniautocarro de 30 lugares 
para a freguesia, com a ajuda do empresário 
Domingos Barros, que também entregou um 
donativo. 

Elias Barros explicou que neste 2.º manda-
to ele e o tesoureiro voltaram a abdicar dos 
salários com o objetivo de ajudar a corpora-
ção de bombeiros da freguesia. “Eles fazem 
um trabalho exemplar em prol da socie-
dade e por carolice. E sinceramente achei 
que estes homens mereciam esta prenda”, 
reforçou o autarca. “Tínhamos outras am-
bulâncias mais baratas e com outros mate-

dia e ajuda-nos fi nanceiramente e de for-
ma signifi cativa sempre que lhe pedimos”. 

José Moreira garantiu que “Elias Barros 
foi o principal parceiro na instalação do 
posto do INEM em Rebordosa” e lembrou 
que o autarca ajudou recentemente a corpo-
ração a adquirir o terreno da antiga fábrica de 
mobiliário José da Silva Pereira e a realizar o 
1.º sarau solidário, cujas verbas foram inves-
tidas na compra de vários equipamentos de 
socorro, nomeadamente um desfi brilhador e 
um monitor. 

Já no 1.º mandato na junta de freguesia 
de Rebordosa, Elias Barros e Carlos Alfredo 

riais, mas achamos por 
bem oferecer o melhor 
equipamento. É um 
dia particularmente 
feliz para mim, en-
quanto rebordosense, 
presidente de junta e 
sócio desta corpora-
ção”, reforçou.

Elias Barros e Carlos 
Alfredo garantem que 
as razões deste gesto 
não são de todo políti-
cas e salientam que o 
objetivo foi ajudar a cor-
poração de bombeiros 
e contribuir para uma 
causa nobre. “Todos os 
rebordosenses e não 
só ganham com esta 
prenda, por isso este 
Natal será um bocadi-
nho mais especial para 
todos”, acrescentaram.  

Com a oferta desta 
nova viatura a Associa-
ção Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa passa a 
contar com 7 ambulân-
cias de socorro e um 
parque automóvel de 
30 viaturas.

ELIAS BARROS (À DIREITA) A ENTREGAR A CHAVE AO PRESIDENTE DA DIREÇÃO DOS BOMBEIROS

CARLOS ALFREDO E ELIAS BARROS COM OS ELEMENTOS DA DIREÇÃO E COMANDO DOS B.V. REBORDOSA
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PS/Cete vai informar o Ministério Público
da “GESTÃO DANOSA” de Tomás Correia

 SOCIALISTAS DIVULGARAM NA ÚLTIMA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA AS “IRREGULARIDADES” DETETADAS NAS CONTAS DA JUNTA.
 Pagamentos de Impostos em atraso e emissão de cheques sem cobertura foram alguns dos exemplos citados pelos elementos do PS/Cete.
 Tomás Correia disse desconhecer tais factos, mas garantiu que algumas questões já estão a ser investigadas pela Justiça.

O PS/CETE revelou 
na última Assem-
bleia de Freguesia 
de Cete, que de-

correu no dia 11 de dezem-
bro, que vai formalizar junto 
do Ministério Público uma 
queixa contra o presiden-
te da junta de Cete, Tomás 
Correia, por gestão danosa. 
A garantia foi deixada pelos 
elementos do PS Cete depois 
de apresentarem o resultado 
da análise feita às contas da 
junta de freguesia, onde os 
socialistas detetaram “diver-
sas irregularidades”.

Daniela Sousa, membro 
da Assembleia de Freguesia 
do PS, enumerou ainda no 
período antes da Ordem do 

junta, sucessivos pagamen-
tos fora do prazo de serviços 
correntes, como telecomuni-
cações, eletricidade e água 
e desorganização nos paga-
mentos das portagens das 
autoestradas, situação que 
os socialistas dizem ter origi-
nado inúmeras notificações e 
processos fiscais por falta de 
pagamento no prazo respe-
tivo e custos acrescidos para 
a junta.  

Os elementos do PS/
Cete mencionaram ainda 
vários levantamentos efetua-
dos através do multibanco 
sem correspondência con-
tabilística. “Só no mês de 
dezembro de 2013 foram 
levantados 1200 euros. Em 
fevereiro de 2014 foram le-
vantados mais 2030 euros, 

sendo que a maior parte 
deste valor não tem corres-
pondência contabilística”, 
exemplificou Daniela Sousa, 
do PS, que se referiu ainda 
à emissão de dois cheques 
sem a correspondente justifi-
cação, no valor total de 1330 
euros, em julho de 2014. Se-
gundo os socialistas, este va-
lor foi entretanto resposto na 
conta da junta, no mesmo dia 
em que a Assembleia de Fre-
guesia aprovou a realização 
da auditoria. 

“FORAM
PASSADOS,
PELO MENOS,
15 CHEQUES
SEM COBERTURA”

— PS Cete

Outra das irregularidades 
detetadas pelos elementos 
do PS/Cete nas contas da 
junta está relacionada com 
a emissão de, pelo menos, 
15 cheques sem cobertura, 
nos meses de abril e julho 
de 2014, totalizando 3131,92 
euros. Os socialistas acusa-
ram ainda o executivo de 
Tomás Correia de “falta de 
rigor” na organização das 
contas, desfasamento tem-
poral entre as entradas e saí-
das nos bancos e a respetiva 
contabilização por parte da 
contabilidade. 

O PS/Cete disse ainda 
que não foram realizadas 
todas as reuniões mensais 
obrigatórias do executivo da 
junta, questionando-se so-
bre como foram deliberados 
então muitos dos atos de 
gestão do executivo. “Tenha 
a humildade de reconhe-
cer os erros que cometeu e 

Dia as ditas “irregularida-
des” encontradas nas contas 
da Junta no segundo semes-
tre de 2013 e no ano de 2014.

Na extensa lista de acu-
sações do PS à governação 
do executivo de Tomás Cor-
reia  estão irregularidades 
como, pagamentos de im-
postos fora do prazo, no-
meadamente Segurança So-
cial e IRS que terão resultado 
em processos de execução 
fiscal, com pagamentos de 
custas e juros para a junta 
de freguesia. Só no ano de 
2014, os socialistas dizem 
que a junta pagou 92,18€ 
por estes incumprimentos 
fiscais. 

É igualmente apontado o 
pagamento não pontual dos 
salários aos funcionários da 

MESA DA ASSEMBLEIA

TOMÁS CORREIA PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE CETE
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peça desculpa às pessoas, 
ao PS/Paredes e aos ceten-
ses pelos prejuízos que lhes 
causou”, exigiu Fernando Pa-
checo, do PS/Cete, a Tomás 
Correia, acusando o autarca 
de “gestão danosa”.

O presidente da junta 
de Cete não teceu grandes 
comentários às duras críti-
cas que o PS/Cete fez à sua 
gestão, garantindo apenas 
que “muito do que foi dito 
não é verdade”. “Quero 
isso devidamente escla-
recido porque não me vão 
acusar de roubar”, frisou o 
autarca. Tomás Correia acu-
sou os socialistas de “faltar 
com a palavra” ao não dar 
conhecimento prévio das 

conclusões deste relatório 
ao executivo, como tinha 
sido acordado.

Sem se alongar muito, 
mas criticando sempre o PS/
Cete “por ser sempre do 
contra e nunca apontar as-
petos positivos ao trabalho 
da junta”, Tomás Correia re-
cusou comentar as acusa-
ções e garantiu apenas que 
algumas questões já estão a 
ser investigadas pela justiça.

Já no período das inter-
venções do público usaram 
da palavra o deputado socia-
lista da Assembleia Munici-
pal, Paulo Silva e o vereador 
do PS, Alexandre Almeida. Os 
dois exigiram que Tomás Cor-
reia peça desculpa ao PS/Pa-

redes, que acusou de ter cul-
pas no processo da auditoria. 
“Se reconhecer que errou 
na próxima Assembleia 
Municipal nós também sa-
beremos reconhecer que 
fez algumas coisas bem. 
Tenha a humildade de o fa-
zer”, salientou Alexandre Al-
meida, que garantiu estar de 
“consciência tranquila” em 
relação à questão da audito-
ria, cujo processo foi sempre 
“transparente”. 

O PS/Cete garantiu que 
vai apresentar junto do Mi-
nistério Público as conclu-
sões desta análise às contas 
e Tomás Correia garantiu 
“não ter nenhum proble-
ma com isso”.

MEMBROS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CETE

ALEXANDRE ALMEIDA, EXIGIU QUE TOMÁS CORREIA PEDI-SE DESCULPA AO PS/PAREDES
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AS SOCORRISTAS 
DA DELEGAÇÃO 
DE VILELA DA 
CRUZ VERMELHA 

voltaram a despir-se de pre-
conceitos e a assumir o papel 
de modelos por um dia. Há 
semelhança do ano passado, 
as 12 voluntárias usaram o uni-
forme da instituição para parti-
cipar numa sessão fotográfica 
e dar a cara num novo calendá-
rio solidário para 2016. 

Como cenário de fundo 
estas “modelos” voltaram a es-
colher a sede da instituição, em 
Vilela, que continua em obras. 
As verbas angariadas com a 
venda dos calendários servirão 
para concluir as obras de am-
pliação da sede e melhorar as 
condições dos voluntários que 
ali trabalham. “A produção 

Cruz Vermelha de Vilela
tem novo calendário solidário

 12 SOCORRISTAS VOLTARAM A POSAR PARA UM CALENDÁRIO SENSUAL.
 Tal como no ano passado, o objetivo é angariar verbas para a conclusão das obras na sede. 

fotográfica o trabalho foi de-
senvolvido por um fotógrafo 
profissional de Vilela e englo-
bou uma equipa de cabelei-
reiras e maquilhadora e ainda 
uma designer de moda que 
readaptou os nossos farda-
mentos ao estilo pretendido”, 
garantem as voluntárias.

Depois do sucesso da edi-
ção do ano passado, inspirada 
nas produções semelhantes 
feitas pelos bombeiros, as vo-
luntárias da delegação de Vile-
la da Cruz Vermelha Portugue-
sa inspiraram-se agora num 
estilo retro para recordar todas 
as fardas usadas na instituição 
(bata, farda verde tropa, farda 
preta e atual farda castanha). 

A nova produção prome-
te voltar a fazer sucesso e a 
instituição só tem a agrade-

As Cooperativas Elétri-
cas de Rebordosa e 
de Lordelo assinaram 
na semana passada 

um novo contrato de conces-
são atribuído pelo município. 
O documento assinado pelas 
duas entidades e a câmara mu-
nicipal de Paredes é na prática 
uma atualização do contrato 
já atribuído pelo município às 
duas cooperativas elétricas de 
Lordelo e Rebordosa, em 1934 
e 1935, respetivamente.

Á luz deste novo contrato 
as duas cooperativas passam 
a ser obrigadas a pagar uma 
renda à autarquia, o que até 
agora não acontecia. De 3 em 

Cooperativas Elétricas do concelho
renovam contrato de concessão

3 meses A Celer e A Lord vão 
entregar à câmara de Paredes 
uma renda de 25 mil euros. 
Outras das alterações vertidas 
neste contrato é o alargamen-
to do período de concessão, 
que passa de 10 para 20 anos.  

Desde 2007 que as coope-
rativas elétricas estão obrigadas 
por Lei a pagar uma renda aos 
municípios pela exploração da 
concessão. Ainda assim, e se-
gundo a autarquia, o valor que 
a câmara de Paredes vai cobrar 
é apenas 50% do valor que lhe 
era devido para que o “restante 
lucro possa continuar a ser in-
vestido nas freguesias”. Celso 
Ferreira reforçou ainda, durante 

 Cooperativas de Eletrificação A Lord e A Celer assinaram contratos na semana passada.
 Período de concessão passa a ser de 20 anos.
 Cooperativas vão passar a pagar 25 mil euros de renda à câmara de 3 em 3 meses.

quim Dias.
 Os calendários sensuais 

da Cruz Vermelha de Vilela cus-

tam 5 euros e os calendários 
de mesa 2,5 euros e podem 
ser adquiridos diretamente 

a assinatura dos protocolos com 
as duas cooperativas elétricas, 
que a câmara foi ainda mais 
além e optou por não cobrar o 
valor da renda que deveria ter 
sido paga desde 2007, que as-
cende a 3 milhões de euros. 

Para as Cooperativas Elé-
tricas esta atualização do con-
trato de concessão trará “mais 
obrigações, mas também 
mais tempo para pagar essas 
obrigações”. O presidente da 
Cooperativa de Eletrificação A 
Celer, de Rebordosa, fez notar 
que é necessário manter uma 
“gestão rigorosa para honrar 
os compromissos agora as-
sumidos”. 

cer a iniciativa destas volun-
tárias. A delegação precisa de 
cerca de 300 mil euros para 
terminar as obras de amplia-
ção da sede, iniciadas em 
2008, e este calendário será 
certamente um importante 
contributo para alcançar fi-
nalmente esse objetivo. 

“No ano passado já foi 
um sucesso por isso este ano 
esperamos ter a mesma ade-
são. Temos recebido muitos 
elogios pela iniciativa. É uma 
forma diferente de angariar 
verbas. Já não podemos só 
pensar em vender caderne-
tas. Os calendários são bo-
nitos e as pessoas gostam 
por isso sentem muito mais 
vontade de comprar, o que 
para nós é ótimo”, sublinha o 
presidente da delegação, Joa-

na sede da instituição ou na 
‘facestore’ do facebook da de-
legação.
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A ASSOCIAÇÃO EMBAI-
XADA DA JUVENTUDE 
completa em janeiro de 
2016 um ano de vida. Este 

projeto que nasceu da vontade de um 
grupo de jovens paredenses, tem vin-
do a crescer e a afirmar-se no conce-
lho através de diversas iniciativas. Na 
prática esta associação surgiu para dar 
resposta a um conjunto de necessida-
des que os jovens do concelho iden-
tificaram no projeto “Morpheus”, uma 
investigação que estudou a realidade 
dos jovens em diversas áreas (social, 
educação, profissão, expectativas 
para futuro, etc). 

No ano passado a Embaixada da 
Juventude candidatou-se ao pro-
grama “Acreditar Portugal” com 
um projeto relacionado com eco-
nomia social, que apesar de não ter 
ficado entre os finalistas serviu para 
criar novas pontes e aperfeiçoar 
ideias para o futuro. 

No próximo ano esta associação, 
com sede em Rebordosa, pretende 
começar a criar sinergias e obter os 
meios técnicos e humanos para de-
senvolver o seu grande projeto de 
agricultura social. A ideia, como expli-
ca a presidente, é aproveitar os terre-
nos agrícolas abandonados para colo-
car os jovens a produzir todo o tipo de 
produtos hortícolas. O principal obje-
tivo da associação é desenvolver uma 
rede de parceiros e criar uma marca 
de sucesso que possa ser comercia-
lizada no mercado urbano e venha a 
criar postos de trabalho.  

Outro dos objetivos é dar con-
tinuidade às atividades que foram 
desenvolvendo este ano, desde 
workshops, festas temáticas e ou-
tras, para aproximar a associação da 
comunidade.

PROJETO PARA 2016
TEM COMO
PRINCIPAL OBJETIVO
A EMPREGABILIDADE

“2015 foi o ano zero para a 
Embaixada da Juventude”, garante 
Paula Rocha. Este ano serviu para ex-
perimentar uma série de projetos e 
iniciativas junto dos jovens, que aca-
baram por ter sucesso garantido. Por 
isso, no próximo ano a direção preten-

e queremos trazer todas estas pes-
soas para o projeto. Gostávamos de 
pôr esta gente em contacto. Acha-
mos que em Paredes as pessoas 
também vivem muito isoladas so-
cialmente e os jovens poderão ser 
o motor para mudar um bocadinho 
isso”, assume.  

O projeto só poderá crescer com 
mão-de-obra voluntária, mas o objeti-
vo é criar condições para que a longo 
prazo a associação possa investir os lu-
cros na criação de postos de trabalho. 
“Um dos objetivos deste projeto 
é a empregabilidade, em primeiro 
lugar dos jovens porque serão, à 
partida, aqueles que mais tempo 
estarão dedicados ao projeto e de-
pois os mais velhos”. 

A direção pretende já a partir do 
início do próximo ano começar a criar 
as bases para arrancar com o projeto. 
Recrutar jovens e idosos que queiram 
participar e reunir junto das empresas 
da região os apoios necessários para 
financiar o projeto nesta fase inicial. 
“Estamos a preparar uma apresen-
tação para levar junto das empre-
sas que gostem dos nossos proje-
tos e que se queiram associar”. 

A direção da Embaixada da Juven-
tude pretende ainda submeter uma 
candidatura ao projeto Erasmus + da 
Juventude em Ação no plano da mo-
bilidade europeia e desenvolver ini-
ciativas que envolvam intercâmbios 
com jovens de outros países da União 
Europeia.  

A associação pretende ainda co-
meçar a desenvolver, dentro de dois 
anos, um outro projeto inovador liga-
do à indústria do mobiliário. A ideia 
consiste em criar novos modelos de 
negócio na produção de madeira. 
“Queremos que as pessoas mais 
velhas e com mais experiência pos-
sam ensinar os jovens a tratar a ma-
deira e com a ajuda de um amigo, 
que é um dos únicos fabricantes de 
didjeridoo’s em Portugal, impulsio-
nar uma nova roupagem à produ-
ção de madeiras em Paredes”.  

Neste momento a Associação 
Embaixada da Juventude conta com 
50 sócios, mas o objetivo é aumen-
tar este número nos próximos anos. 
“Queremos continuar a dar a co-
nhecer o nosso trabalho e a nossa 
associação nas diversas atividades 
que vamos realizando para atrair 
mais jovens e sócios”.

EMBAIXADA DA JUVENTUDE

Associação quer desenvolver
em 2016 projeto de agricultura social

 Querem aproveitar terrenos agrícolas abandonados para pôr os jovens e idosos a produzir.
 Atual direção quer reunir grupo de parceiros e voluntários para arrancar com projeto.
 A IDEIA É COMERCIALIZAR OS PRODUTOS ATRAVÉS DE UMA MARCA E CRIAR POSTOS DE TRABALHO.

de dar continuidade ao trabalho que 
foi desenvolvendo. 

O plano de atividades arranca 
com o tradicional jantar de reis, em 
janeiro, e engloba workshop’s sobre 
várias temáticas, ciclos de conferên-
cias direcionados para temas como fi-
nanças, gestão pessoal e do orçamen-
to familiar, festas e outras atividades 
desenvolvidas pela associação para 
assinalar datas importantes, como o 
dia internacional da mulher, etc.

O grande objetivo para 2016 é 

começar a pôr em prática aquele que 
será o grande projeto nos próximos 
anos e que incide sobre economia so-
cial e agricultura. A ideia é aproveitar 
os terrenos agrícolas abandonados 
para colocar jovens e idosos a produ-
zir e juntar também neste processo as 
universidades. “Temos vários jovens 
de Paredes a estudar em diversas 
universidades e a ideia era fazer 
um levantamento de todos os ter-
renos dentro do mapa do concelho 
e realizar a partir daí um estudo 

sobre terrenos e ambiente que nos 
ajudasse a perceber onde é que a 
produção poderia ser distribuída”, 
explica Paula Rocha. 

A Embaixada da Juventude pre-
tende que, a longo prazo, este projeto 
de agricultura social dê origem a uma 
marca que possa ser comercializada, 
sobretudo no meio urbano, e ajude 
criar postos de trabalho. “Existe de-
semprego nesta região, jovens a 
abandonar a escola, idosos e refor-
mados que ficam em casa sozinhos 

UM DOS WORKSHOPS PROMOVIDOS PELA ASSOCIAÇÃO

NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA ASSOCIAÇÃO NO “ACREDITAR PORTUGAL”
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MARISA CARDOSO
Fisioterapeuta ROPE - Clínica Nuno Mendes

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

A EXPRESSÃO AVC (ACIDENTE VASCULAR CE-
REBRAL) REFERE-SE A UM COMPLEXO DE 
SINTOMAS DE DEFICIÊNCIA NEUROLÓGICA, 
que duram pelo menos 24h e resultam de lesões 

cerebrais provocadas por alterações da irrigação sanguí-
nea. Estas lesões são provocadas por um enfarte, devido a 
isquemia ou hemorragia, comprometendo a função normal 
do encéfalo (do qual faz parte o cérebro). 

Etiologicamente, o AVC isquémico e o AVC hemorrági-
co têm na base diversos mecanismos de instalação. No AVC 
isquémico pode haver uma interrupção da circulação ce-
rebral por obstrução arterial, com diminuição/ausência de 
perfusão do tecido cerebral. No AVC hemorrágico haverá 
uma rutura de vasos, com extravasamento de sangue para 
o tecido cerebral (hemorragia intracerebral). Os dois tipos 
de AVC derivam de um compromisso vascular que provoca 
uma diminuição da concentração de oxigénio (hipóxia) ou 
necrose (morte) celular, correspondente ao território irriga-
do pela artéria ou atingido pela hemorragia. Este aconteci-
mento pode ocorrer de forma súbita, devido à presença de 
fatores de risco vascular ou por defeito neurológico focal 
(aneurisma). A única forma efi caz de diferenciar o AVC is-
quémico do AVC hemorrágico é através de um exame de 
imagem, como a Tomografi a Computorizada/Ressonância 
Magnética, uma vez que a sintomatologia apresentada é 
semelhante.

Existem alguns fatores de risco ou estilos de vida que 
são indicativos de que um indivíduo/ população têm uma 
probabilidade aumentada para esta patologia. Alguns as-
sumem particular importância pela sua frequência e pela 
possibilidade de os minimizar através da prevenção, como 
é o caso da hipertensão arterial, dislipidemia, tabagismo, 
álcool e stress, tudo isto agravando-se quando associado a 
um estilo de vida sedentário. 

Logo após o AVC, o hemicorpo predominantemente 
afetado apresenta um estado em que o tónus é muito baixo 
para iniciar movimento voluntário, essencialmente durante 
as primeiras semanas. Em alguns casos este processo surge 
apenas durante algumas horas/dias, existindo supressão 
do sistema nervoso devido à lesão ocorrida. 

A alteração nas funções neurológicas resultantes 
do AVC pode originar défi ces a nível das funções mo-
toras, sensoriais, comportamentais, percetivas e da 
linguagem, dependendo da(s) área(s) afetada(s) e da(s) 
área(s) disfuncional(ais). As alterações motoras surgem 
predominantemente do lado contrário ao hemisfério lesa-
do difi cultando a execução de múltiplas atividades da vida 
diária. Usualmente, percebem-se difi culdades no controlo 
postural, impossibilitando movimentos seguros e efi cien-
tes; a marcha e o equilíbrio são afetados; assim como movi-
mentos fi nos da mão e/ou a coordenação dos movimentos.

 A localização e extensão exatas da lesão provocada 
pelo AVC determinam o quadro neurológico, tendo em 
conta as estruturas lesadas para cada utente. 

A fi sioterapia assume um papel importantíssimo 
na reabilitação, essencialmente nos primeiros dois anos 
pós lesão, sendo que os principais ganhos acontecem nos 
primeiros meses, variando de pessoa para pessoa. A reabi-
litação centra-se numa interação entre o Fisioterapeuta e o 
utente onde a facilitação leva à melhoria da função, permi-
tindo uma adaptação plástica ao movimento. Cada utente 
apresentará um conjunto de sintomas diferentes, devendo 
assumir um papel ativo durante o seu processo de reeduca-
ção neuromotora. O Fisioterapeuta irá avaliar e tratar cada 
caso de acordo com as necessidades individuais.

A fi sioterapia
e o Acidente
Vascular Cerebral

O MUNICÍPIO DE 
PAREDES É O SE-
GUNDO MENOS 
TRANSPARENTE 

DA REGIÃO DO VALE DE 
SOUSA, segundo o Índice 
de Transparência Munici-
pal de 2015, divulgado pela 
Transparência e Integridade, 
Associação Cívica (TIAC), no 
passado dia 10 de dezembro.

No ranking que elenca 
os 308 municípios do país e 
mede a transparência des-
tes em função da informa-
ção sobre a sua composição, 
funcionamento e gestão 
disponibilizada nas páginas 
da internet é liderado pelo 
segundo ano consecutivo 
pelo município de Alfândega 
da Fé. 

ÍNDICE DE
TRANSPARÊNCIA
“ACEITÁVEL”

Paredes surge na 146.ª 
posição, com um índice de 
transparência de 41.48 (de 0 
a 100), sendo o segundo mu-
nicípio da região a registar 
pior resultado. Pior mesmo 
só Castelo de Paiva que sur-
ge no 276.º lugar do ranking, 
com um índice de transpa-
rência de 25.13. Apesar de 
ter caído algumas posições 
face ao ano passado, Lousa-
da continua a ser a autarquia 
mais transparente do Vale de 
Sousa, ocupando o 27.º lugar 
(índice de 70). Segue-se a au-
tarquia de Paços de Ferreira 
no 47.º lugar, registando uma 
subida de 74 posições face a 
2014. Penafi el ocupa o 71.º 
lugar do ranking (índice de 
56.32), e regista uma signifi -
cativa melhoria face a 2014, 
subindo 188 lugares no ran-
king. 

O município de Felguei-
ras ocupa o 111.º lugar (índi-
ce de 47.80) e cai 14 posições 
no ranking. Os dois piores re-
sultados na região são de Pa-
redes e Castelo de Paiva, ape-
sar de registarem tendências 
diferentes. Paredes ocupa o 
146.º lugar do ranking, mas 
sobe 15 posições face a 2014. 
Já Castelo de Paiva que se 
fi xa na 276.ª posição (índice 
de 25.13) cai 24 posições no 
ranking. 

De registar que apesar 
de todas as autarquias do 

Paredes é a segunda
autarquia menos
transparente da região

 Ocupa o 146.º lugar do Índice de Transparência Municipal 2015.
 Castelo de Paiva é o município pior colocado, ocupando a 276.ª posição.
 Alfândega da Fé lidera, pelo segundo ano , o ranking que mede a transparência.

Vale de Sousa terem aumen-
tado o seu índice de transpa-
rência no último ano, conti-
nuam a fi car abaixo dos 64, 
que o TIAC considera “bom”. 

O Índice de Transparên-
cia Municipal mede o grau de 
transparência das câmaras 
municipais através da análise 
da informação que estas dis-
ponibilizam nos seus websi-

tes. O índice é composto por 
76 indicadores agrupados 
em sete dimensões: infor-
mação sobre a organização; 
composição social e funcio-
namento do município; pla-
nos e relatórios, impostos, 
taxas, tarifas, preços e regula-
mentos; relação com a socie-
dade; contratação pública; 
transparência económico-fi -

HELENA NUNES

nanceira; transparência na 
área do urbanismo.

Alfândega da Fé (índice 
94.2), Arcos de Valdevez (ín-
dice 89.9) e Carregal do Sal 
(índice 88.9) registam os três 
melhores índices de trans-
parência. Na cauda da tabela 
estão os municípios de São 
Roque do Pico (0.8), Calheta 
(2.3) e Corvo (7,6).
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OS ÚLTIMOS 10 ANOS A VIDA 
de Jorge Carneiro tem sido uma 
verdadeira luta junto da Se-
gurança Social para conseguir 
ter direito a uma reforma por 
incapacidade. Apesar de ter ul-

“TENHO DORES INSUPORTÁVEIS,
mas dizem que posso bem trabalhar”

 JORGE CARNEIRO SOBREVIVEU A UM CANCRO ÓSSEO, DIAGNOSTICADO AOS 14 ANOS DE IDADE.
 Hoje, com 41 anos, vive numa luta diária para conseguir superar as dores que o impedem de trabalhar.
 Relatórios médicos atestam que tem 61% de incapacidade, mas nunca conseguiu obter reforma. 

conturbado, deixando mesmo de ir à escola. 
Depois de ter ultrapassado o cancro, ao 

fi m de um ano, Jorge Carneiro voltou à es-
cola e arranjou emprego para adquirir a sua 
própria independência. Aos 21 anos casou 
e começou a trabalhar como empregado de 
escritório numa ofi cina de automóveis. “Le-
vava uma vida completamente normal até 
que num jogo de futebol com amigos parti 
a perna onde tinha tirado o cancro. Aí co-
meçaram os meus problemas outra vez”, 
conta. Jorge Carneiro vive ainda hoje revol-
tado porque quando foi encaminhado para o 
hospital Padre Américo, em Penafi el, os mé-
dicos não deram importância ao historial 
de cancro e mandaram-no para casa 
apenas com gesso na perna. 

O problema não fi cou resol-
vido e Jorge Carneiro voltou 
a ser operado, mas no hos-
pital Santo António, no 
Porto, para recons-
truir o osso. Com a 
ajuda da fi siote-
rapia voltou 
ao seu ne-
gócio da 
ofi cina de 
a u t o m ó -
veis, mas por pouco tempo. Voltou a partir a 
perna e precisou de ser novamente operado. 

Após a cirurgia Jorge Carneiro passou 
5 anos a tomar morfi na devido às dores in-
tensas que sentia na perna. “Comecei por 
tomar vários medicamentos, mas as dores 
eram tão fortes que passei a tomar morfi -
na. Não tinha qualidade de vida nenhuma. 
Nem com os meus fi lhos conseguia passar 
o tempo que queria, só me apetecia estar 
fechado num quarto sem ninguém por 
perto”, recorda. 

Apesar de já não tomar morfi na há vários 
anos, Jorge Carneiro toma 10 medicamentos 
por dia para suportar as dores na perna. Es-
teve de baixa e ao fi m de 3 anos foi chama-
do para uma junta médica. Não conseguiu a 
reforma por incapacidade apesar de os vários 

com o pouco dinheiro que a mercearia da 
minha esposa dá”, lamenta.

Jorge Carneiro não se conforma com a si-
tuação de não conseguir sustentar a própria 
família e culpa a Segurança Social pela “ava-
liação errada da sua incapacidade física”. O 
paredense continua a não aceitar a sua própria 
limitação e o impacto que causou na sua vida. 
Quando pensa sobre como será o seu futuro, 
Jorge Carneiro também não tem grandes cer-
tezas. “Vou tentar viver um dia de cada vez 

e aprender a aceitar esta limitação. Não 
dar ouvidos ao que os outros di-

zem e pensar em mim e na 
minha família”.

atestados médicos comprovarem 
que tinha 61% de incapacidade fí-
sica. “Fui a várias juntas médicas 
e todos me disseram o mesmo. 
És muito novo e tens de te fazer 
à vida. Procurei apoio junto do 
Centro de Emprego, mas diziam-
-me sempre que não estava apto 
para trabalhar. Em que fi camos?”. 
Jorge Carneiro não se conforma 
com as justifi cações que lhe fo-
ram apresentadas e garante que 
sempre foi um homem trabalha-
dor. “Revolto-me muito com isto 
porque eles contradizem-se e eu 
acabo por andar assim há anos. 
Não consigo trabalhar e a minha 
esposa é que tem de sustentar 
a casa”. Com três fi lhos e a pagar 
uma prestação da casa ao banco, 
Jorge Carneiro diz que a família vai 
vivendo conforme pode e que con-
segue ir ultrapassando as difi culda-
des. “Fui juntado algum dinheiro 
nos anos em que tinha a ofi cina e 
o stand de automóveis, mas ele 
não dura sempre. Um dia que ele 
acabe a minha família fi ca apenas 

N
trapassado o cancro ósseo, há mais de 27 anos, 
este paredense continua a viver hoje com as 
consequências que a doença lhe deixou. 

Sobreviveu ao cancro, mas depois de ter 
sido operado duas vezes à perna direita, fi cou 
com 61% de incapacidade e deixou de con-
seguir trabalhar. “Tenho dores intensas nas 
costas e na perna e já cheguei a tomar insu-
lina”, conta o paredense. Apesar de ter apre-
sentado sempre em todas as juntas médicas 
vários atestados a comprovar a sua incapaci-
dade física, nunca lhe foi dado nenhum apoio. 
Anda nesta luta há mais de 10 anos. 

CANCRO ÓSSEO
DEIXOU-LHE

SEQUELAS GRAVES

Aos 14 anos de idade Jorge Carneiro des-
cobriu que tinha um cancro nos ossos e em 
dezembro de 1987 foi operado no hospital ve-
lho de Penafi el para retirar o quisto da perna 
direita. Foi encaminhado para o Instituto Por-
tuguês de Oncologia, no Porto, para iniciar os 
tratamentos. A família acabou por viajar para 
Inglaterra em busca de uma outra solução que 
não passasse por amputar a perna. 

Jorge Carneiro foi acompanhado no Uni-
versity College Hospital, em Londres, mas 
acabou por voltar a Portugal para iniciar 30 
sessões de radioterapia no hospital de San-
to António, no Porto e várias sessões de qui-
mioterapia. “Só quando fi z a 1.ª sessão de 
químio é que comecei a perceber que o 
problema que tinha era grave. Acabei por 
saber que tinha cancro da pior maneira”, la-
menta. Jorge acabou por se isolar dos amigos 
e da própria família e atravessou um período 
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DESAFIO “DECO-
RAR A MONTRA” 
FOI LANÇADO 
PELA TRIPLE 

HOUSE – MEDIAÇÃO IMO-
BILIÁRIA, com sede na cida-
de de Paredes, aos cerca de 
470 alunos do Centro Esco-
lar de Paredes. Cada um foi 
desafi ado a desenhar uma 
casa ao seu gosto e a par-
ticipar numa iniciativa que 
pretende promover maior 
aproximação entre a escola, 
a comunidade e as empre-
sas. “Esta ideia surgiu de 

Alunos do Centro Escolar de Paredes
decoraram montra da Triple House

 INICIATIVA FOI LANÇADA PELA IMOBILIÁRIA COM O OBJETIVO DE APROXIMAR A ESCOLA DA COMUNIDADE.
 Os 27 melhores trabalhos fi caram expostos em vinil na montra da loja em Paredes. 

HELENA NUNES uma forma muito simples. 
Precisávamos de renovar 
a decoração das montras 
e achamos que esta seria 
uma boa ideia. A coordena-
dora do Centro Escolar de 
Paredes também gostou e 
o resultado é ótimo”, explica 
o proprietário da Triple Hou-
se, António Borges. 

Os 470 alunos elegeram 
depois os melhores dese-
nhos de cada turma e os 27 
mais votados foram gravados 
em vinil nas montras da Tri-
ple House. A iniciativa agra-
dou a grandes e pequenos 
e mostrou que por vezes é 

com ideias simples que se 
constroem grandes proje-
tos. “Eles aceitaram a ideia 
com bastante entusiasmo e 
isso notou-se também aqui 
hoje. Estavam todos ansio-
sos para ver o seu desenho 
e, claro, isso só demonstra 
que gostaram do desafi o”, 
assume a docente e coorde-
nadora do Centro Escolar de 
Paredes, Isabel Susano. 

Entre os alunos a ideia 
também foi bem aceite até 
porque esta foi a oportunida-
de ideal para desenhar a casa 
dos seus sonhos. Beatriz Aze-
vedo, do 2.º ano, escolheu 

desenhar uma casa com pis-
cina e spa. Luciano Costa, do 
3.º ano, desenhou algo mais 
simples, uma “casa grande”. 
Já a Mariana Carvalho es-
colheu uma casa na árvore, 
porque “gostava de ter uma 
para brincar”, conta. A mes-
ma ideia teve a Bruna Almei-
da, do 2.º ano, que desenhou 
uma “casa normal”, com fl o-
res nas janelas e um grande 
jardim onde poderia brincar 
e andar de bicicleta. 

Os desenhos fi carão ago-
ra expostos na montra da loja 
da Triple House nos próximos 
tempos.

A A S S O C I A Ç Ã O 
NOSSA SENHORA 
DOS REMÉDIOS 
– OBRA DO BEM-

-FAZER, com sede na cidade 
de Paredes, entregou cabazes 
de alimentos a 60 famílias ca-
renciadas do concelho. A ini-
ciativa é realizada pela insti-
tuição todos os anos e resulta 
de uma parceria com o Banco 
Alimentar Contra a Fome, que 
doa alguns alimentos. 

Todos os meses a insti-
tuição de Paredes recebe 
toneladas de alimentos 
para distribuir mensalmen-
te pelas 60 famílias caren-
ciadas e sinalizadas pela 
Segurança Social, ao longo 
de todo o ano.

O cabaz deste mês foi mais 
“recheado”, garante Luís Al-
meida, precisamente por ser 
uma época especial para as 
famílias. “Nós acrescentamos 

Obra do Bem-Fazer entregou
cabazes a famílias carenciadas
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o bacalhau e a aletria para 
que os cabazes fossem mais 
completos para a ceia de Na-
tal”, assume o responsável da 
instituição. Os alimentos são 
distribuídos pelos cabazes em 

função do número de pessoas 
que compõe cada um dos 60 
agregados familiares para que 
não existam injustiças, reforça 
o tesoureiro da Obra. “Temos 
aqui famílias carenciadas 

compostas por 
apenas uma pes-
soa e outras com 
7 ou 8 elemen-
tos. Tentamos 
reforçar os caba-
zes das famílias 
mais numerosas 
e com crianças”, 
explica o tesourei-
ro da Obra. 

O cabaz para 
uma família com 
2 a 3 elementos 
é composto por 
2 kg de arroz, 1 
litro azeite e um 
de óleo, polpa 
de tomate, 1 kg 
de açúcar, 1 lata 

de salsichas, 1 kg de feijão 
ou grão-de-bico, 2 latas de 
atum, 1 bacalhau, 1 pacote 
de aletria, bolachas, uma 
dúzia de maçãs e 4 litros de 
leite.

Av. Bombeiros Voluntários de Paredes, n.º 193
4580-053 PAREDES
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“Portugal é um país cheio de riquezas”
 A 22.ª história d’ “O Paredense Emigrante”. Jéssica Ferreira, 22 anos, natural de Lordelo.
 EMIGROU COM OS PAIS E O IRMÃO EM 2005 PARA POITIERS, FRANÇA.
 Diz que Portugal é um país onde faltam oportunidades aos jovens, por isso, não tem planos de regressar tão cedo. 

DEMOROU ALGUM TEMPO A ADAPTAR-SE, mas 10 anos depois 
de ter emigrado Jéssica Ferreira sente a França como a sua casa. 
Porém, não esconde nunca o orgulho nas suas origens portugue-

sas. “Toda a gente aqui em França adora Portugal pela sua beleza 
e cultura e orgulho-me muito disso”, assume a jovem. “Cá em casa 
falamos português e comemos comida portuguesa. Mas quando 
saímos de casa passamos uma espécie de fronteira e lá fora é tudo 
diferente”. 

Um dos grandes orgulhos de Jéssica Ferreira foi ter conquistado este 
ano o 3.º lugar no concurso “Miss Portugal em França”. “Foi um dia de 
princesa, mas deixou-me bastante orgulhosa por estar a represen-
tar o meu país e conseguir o 3.º lugar”, diz a jovem.

CONQUISTOU 3.º LUGAR NO CONCURSO

“MISS PORTUGAL EM FRANÇA”
OS 22 ANOS JÉSSICA 
FERREIRA sonha con-
quistar a sua própria 
independência longe 
do país de origem. 
Os seus pais emigra-

evidencia as verdadeiras relações 
de afeto e mostra que muitas vezes 
os amigos são para estes emigran-
tes a verdadeira família. 

A França até pode ser um país 
cheio de oportunidades, mas “é 
preciso trabalhar muito para as 
agarrar”, assume a jovem. “Os 
meus pais continuam a lutar e tra-
balhar muito para ter uma vida 
melhor. Desde os 18 anos que 
acumulo vários trabalhos em part 
time para conseguir ter a minha 
própria independência”. 

Jéssica trabalha atualmente 
numa companhia de seguros em 
Chasseneuil Du Poitou, no aten-
dimento às empresas, mas em 
setembro pretende regressar aos 
estudos. “Quero fazer o mestrado 
em marketing e comércio. Este 
trabalho é apenas temporário 
para me ajudar a aceder à escola”. 
Jéssica é uma jovem dinâmica não 
aprecia, de todo, trabalhar num call 
center, mas sabe que este é apenas 

um pequeno sacrifício que tem de 
fazer para alcançar o seu grande ob-
jetivo. Aprendeu isso com os pais. 
“Se não lutarmos por aquilo que 
queremos não conseguimos nada 
na vida. Tenho muito a agradecer 
aos meus pais, que admiro muito, 
por serem as pessoas mais cora-
josas, generosas e trabalhadoras 
que conheço. Lutaram e conti-
nuam a lutar para ter uma vida 
melhor e foi isso que me ensina-
ram também”.  

Foi graças ao apoio incondicional 
dos pais que Jéssica atravessou as 
difi culdades iniciais de adaptação ao 
país. A jovem lordelense garante que 
só por volta dos 16 anos é que conse-
guiu superar totalmente as diferenças 
e sentir-se “completa” em “casa”. 
Ao fi m de 10 anos a viver em França, 
Jéssica Ferreira já não imagina voltar à 
vida que tinha em Portugal. “A minha 
vida é mesmo aqui. Talvez quando 
for velhinha volte a Portugal, nunca 
se sabe, mas por enquanto não”. 

pensa em regressar 
a Portugal. “Desde 
que vim para França 
abriram-se muitas 
portas. Em setem-
bro volto aos estu-
dos para seguir a 
área de marketing e 
comércio e por isso 
todos os meus pla-
nos de vida agora 
são aqui”, assume a 
jovem estudante. 

“A FRANÇA
É UM PAÍS
FANTÁSTICO”

Jéssica Ferreira 
vive numa pequena 
cidade chamada Poi-
tiers, capital do de-
partamento de Vien-
ne, conhecida como 
“cidade universitá-
ria”, por ali se con-
centrarem várias uni-
versidades. “A cidade 
antes não tinha mui-
ta coisa, mas com as 
universidades ganhou mais vida, 
sobretudo à noite”, explica Jéssica 
Ferreira que aprecia a enorme diver-
sidade cultural que caracteriza a co-

munidade local. “Tenho amigos de 
todas as origens. Europeus, ame-
ricanos, asiáticos e até árabes. E 
isso eu adoro. Apesar de viverem 
todos em departamentos dife-
rentes vamos mantendo sempre 
o contacto”. 

Para Jéssica Ferreira a França é 
um país cheio de oportunidades, 
sobretudo para os jovens como ela 
que estão a começar a sua vida. Po-
rém e apesar de todas as mais-va-
lias que o país possa ter ao nível da 
educação, saúde e trabalho, Jéssica 
sabe que não é tudo um mar de 
rosas. “Ser emigrante não quer 
dizer ser rico. Ser emigrante em 
França é estar longe de quem nos 
cuidou, é estar longe das origens, 
é trabalhar o ano todo só para 
poder disfrutar duas ou três se-
manas em agosto. Durante o ano 
não há saídas para os cafés, cabe-
leireiros. Isso aqui é luxo”. Jéssica 
Ferreira diz que a distância de casa 

A
ram em 2005, quando Jéssica tinha 
apenas 11 anos. Foram viver para 
França, onde já tinham familiares fi -
xados, para tentar dar uma vida mais 
confortável aos fi lhos, sobretudo ao 
irmão mais novo de Jéssica. “Foi-lhe 
detetada uma doença rara aos 21 
meses. A partir daí a vida mudou 
completamente. Os meus pais tra-
balhavam dia e noite para que não 
nos faltasse nada, mas a saúde do 
meu irmão piorava de dia para dia”, 
conta a jovem lordelense.

Do ponto de vista fi nanceiro a 
doença de Bruno exigia grandes 
despesas com hospitais e medica-
mentos e os pais resolveram procu-
rar lá fora oportunidades de traba-
lho melhor remuneradas. A família 
acabou por se instalar em Poitiers, 
França, e construir uma vida dife-
rente da que tinha em Portugal. Jés-
sica Ferreira continuou os estudos 
e acabou mesmo por se licenciar 
em Línguas Estrangeiras Aplica-
das. Apaixonou-se por Paris e pela 
riqueza cultural da França e já não 

JÉSSICA FERREIRA COM A FAMÍLIA EM FRANÇA
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A DELEGAÇÃO DE PARE-
DES DA ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE DEFI-
CIENTES juntou mais de 

250 pessoas no jantar do 23.º aniver-
sário da instituição, fundada a 22 de 
dezembro de 1992 por cidadãos com 
deficiência da região do Vale de Sou-
sa. No jantar, Adão Barbosa lembrou 
que a APD – Paredes “é sobejamente 
conhecida pela prática do desporto 
adaptado” e lembrou ainda o traba-
lho realizado pela APD – Paredes na 
defesa dos direitos das pessoas com 
deficiência e na luta contra a discrimi-
nação, através da realização de diver-
sas ações comunitárias de sensibiliza-
ção, da promoção de atividades sócio 
recreativas e dos gabinetes de aten-
dimento e informação existentes na 
delegação que ajudam os associados 
em processos de componente social e 
jurídica.

DELEGAÇÃO VAI
CRIAR CENTRO DE
ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO

Os serviços prestados nestes 
gabinetes são assegurados em re-

APD Paredes comemorou 23.º aniversário

 Jantar de aniversário juntou mais de 250 pessoas em Paredes.
 Adão Barbosa destacou trabalho desenvolvido na defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
 DELEGAÇÃO QUER CRIAR UM CENTRO DE ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E REABILITAÇÃO SOCIAL QUE ABRANJA O VALE DE SOUSA.

PUB

gime de voluntariado e Adão Bar-
bosa garante que, face à crescente 
procura na região, “a capacidade 
de resposta tem sido insuficien-
te”, defendendo por isso ser “im-
periosa” a implementação de uma 
resposta especializada. Segundo 
dados do Diagnóstico Social do 
Concelho de Paredes existem 3999 
mil munícipes com deficiência e in-
capacidade. Deste universo, 2413 
pessoas não detém qualquer ativi-
dade económica e 1699 são refor-
mados e pensionistas. Adão Barbo-

sa garantiu que a APD – Paredes já 
formalizou uma candidatura para 
criar um serviço especializado e de 
proximidade que acompanhe as 
pessoas com deficiência e os seus 
familiares. 

A APD – Paredes já formalizou 
uma candidatura deste projeto a 
fundos da Segurança Social e conta 
com o apoio da câmara de Paredes 
para a conclusão de algumas obras 
na atual sede da associação. 

Este Centro de Atendimento, 
Acompanhamento e Reabilitação 

Social visa o apoio físico e psicológi-
co aos associados da APD – Paredes, 
e a disponibilização de “serviços 
de habilitação e suporte” aos fa-
miliares e cuidadores destes. 

“MUITO DO QUE
A APD-PAREDES
É HOJE DEVE-SE A
DOMINGOS BARROS”

Também durante o jantar de 
aniversário Adão Barbosa aprovei-

tou para agradecer o apoio de vá-
rios empresários do concelho que 
contribuíram para que o que a APD 
– Paredes é hoje. O agradecimento 
mais especial foi feito ao empre-
sário Domingos Barros apontado 
como “peça fundamental nesta 
associação”. “Muito do que so-
mos hoje se deve a ele. É uma 
pessoa incansável e sempre dis-
posta a ajudar-nos, por isso, para 
ele vai o nosso muito sincero 
obrigado”, salientou o presidente 
da APD – Paredes.

SOCIEDADE
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NATAL

HÁ PRECISAMENTE 27 ANOS que 
a empresa Justa e Carneiro co-
meçou a apostar fortemente na 
comercialização de eletrodomés-

ticos encastráveis.
Esta empresa, de origem familiar, é hoje 

uma referência em todo o país no mercado 
dos eletrodomésticos. A Justa & Carneiro tem 
parceiros desde o Minho ao Algarve e pre-
tende explorar agora o segmento de merca-
do de venda ao público. A estratégia é apos-
tar em preços competitivos e descontos que 
podem chegar aos 50% nesta altura do Natal. 

Com a abertura das novas instalações na 
zona industrial de Lordelo a empresa Justa 
& Carneiro impulsiona uma nova fase de ne-
gócio com grandes expectativas de sucesso. 
A empresa é gerida atualmente por quatro 
sócios e dá emprego a quatro pessoas. 

APOSTAM EM MARCAS
DE REFERÊNCIA

NO MERCADO

Originalmente a empresa Justa & Carneiro 
começou por estar ligada ao ramo do mobiliá-
rio, na compra e venda de móveis, mas pouco 
tempo depois expandiu o negócio para a co-
mercialização de eletrodomésticos e abriu o 
1.º clube de vídeo da cidade de Lordelo, onde 
se vendiam também outros equipamentos 
eletrónicos. O sucesso que foi adquirindo no 
mercado levou os administradores a investir 
apenas na criação de uma empresa especiali-
zada no comércio e distribuição de eletrodo-
mésticos e eletrónica de consumo.

Há cerca de 15 anos a esta parte a Justa 
& Carneiro começou a explorar o mercado 
grossista e a apostar em marcas de refe-
rência de média e alta gama que garantem 
elevados padrões de qualidade e um nível 

JUSTA & CARNEIRO ELETRODOMÉSTICOS 

A QUALIDADE está agora ao alcance de todos 
 JUSTA & CARNEIRO ELETRODOMÉSTICOS TEM NOVAS INSTALAÇÕES NA ZONA INDUSTRIAL DE LORDELO.
 Empresa conta com 30 anos de experiência no mercado.
 80% volume vendas é para mercado grossista, mas empresa pretende crescer na venda ao público.

de assistência ao cliente de topo. “Trabalha-
mos com revendedores do Algarve, Lisboa, 
Entroncamento, Porto, Paredes e Paços de 
Ferreira, entre outros e com vários lojistas 
da zona de Trás-os-Montes”, explica uma 
das sócias da empresa, Justa Carneiro.

O mercado de encastre representa 80 a 85 
% do volume de vendas da empresa, que con-
ta com um armazém com cerca de 650 metros 
quadrados de área livre. A mudança para as 
novas instalações, na zona industrial de Lor-
delo, deu condições à empresa de apostar 
agora num novo setor de mercado, abrindo 
também a loja para venda ao público. “Temos 
bons preços todo o ano e descontos espe-
ciais durante este mês. Existem produtos 
onde o desconto pode chegar até aos 50%, 
esta foi a nossa estratégia de publicidade 
para dar a conhecer às pessoas que a Justa 
& Carneiro também tem eletrodomésticos 

à venda para o público em geral”. 
Para chegar mais facilmente a todos os 

consumidores, com maior ou menor poder 
de compra, a Justa & Carneiro dá a possibili-
dade aos clientes de optar por comprar qual-
quer eletrodoméstico recorrendo a uma linha 
de crédito com facilidades de pagamento até 
24 meses sem juros. “Temos tido bastante 
sucesso nesta área. Chegam-nos todos os 
dias clientes novos à loja e isso demonstra 
que as pessoas estão recetivas”. 

As novas instalações na zona industrial 
fi cam a cerca de 1 quilómetro do centro da 
cidade de Lordelo, e junto ao nó de acesso à 
A42, o que tem conferido maior visibilidade 
à empresa. Especializada na comercialização 
de eletrodomésticos para o mercado grossis-
ta, a Justa & Carneiro aposta agora de forma 
mais incisiva nas vendas ao público em geral, 
prometendo continuar a aumentar o volume 

de negócios, que nos últimos anos já tem 
vindo a crescer signifi cativamente. 

A empresa fechou o ano de 2014 com um 
crescimento de 20% nas vendas face a 2013. 
“Consideramos que temos todas as con-
dições para prestar um bom serviço aos 
nossos clientes e aos novos que esperamos 
vir a ter: as novas instalações estão bem si-
tuadas, são de fácil acesso e têm um exce-
lente espaço para estacionamento, a nossa 
exposição tem produtos de excelente qua-
lidade a bons preços. Oferecemos aconse-
lhamento para que o cliente saiba qual é o 
melhor produto que pode comprar, e so-
bretudo apoiamos o cliente no pós-venda, 
isso é muito importante para nós”. 

A Justa & Carneiro Eletrodomésticos 
mantém ao fi m de 30 anos de experiên-
cia no mercado uma excelente relação de 
confi ança com os seus clientes, pela aposta 
numa vasta gama de produtos de elevada 
qualidade e em preços competitivos no 
mercado. Acresce ainda que nesta empre-
sa de Lordelo todos os eletrodomésticos à 
venda têm “verdadeiramente” garantia e 
em caso de avaria é a própria empresa que 
entra em contacto com o fabricante. “Opta-
mos por uma política diferente das gran-
des superfícies. Se o produto avaria não 
criamos problemas para reparar ou mes-
mo trocar o equipamento. Somos nós 
que entramos diretamente em contacto 
com a marca e o técnico vai diretamente 
à casa do cliente”, assume Justa Carneiro.

Nesta época de Natal os descontos até 
podem ser o fator mais atrativo para os 
clientes, mas em todas as compras e duran-
te todo o ano o mais importante continuará 
a ser a qualidade e o serviço de excelência. 
Duas características que já fazem parte do 
ADN desta empresa que inicia agora uma 
nova fase de crescimento no seu negócio. 

JUSTA & CARNEIRO ELETRODOMÉSTICOS
Loja e armazém: Rua da zona industrial de Lordelo, n.º 860 (próximo da A42)

Aberto de segunda a sábado, das 9h às 19h30

OS ADMINISTRADORES DA EMPRESAVASTA GAMA DE PRODUTOS É UMA DA APOSTAS DA JUSTA & CARNEIRO ELETRODOMÉSTICOS

ECONOMIA  &  NEGÓCIOS
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TINHA MAIS 1 ANO E MEIO 
DE CONTRATO com o 
Cherno More, da Bulgá-
ria? O que o levou a sair 

mais cedo?
Só estive 6 meses na Bulgária. 

Vim embora por uma questão de 
adaptação. A realidade da Bulgá-
ria e do futebol búlgaro é muito 
diferente do que tinha imaginado. 
E o facto de estar longe da família 
também não ajudou. Nos primeiros 
quatro meses foi mais fácil porque 
tinha a minha mulher e a minha fi -
lha lá comigo, mas quando fi quei 
sozinho as coisas tornaram-se mais 
complicadas.

Não queria de todo estar lá sem 
a minha família e também não fazia 
muito sentido a minha mulher dei-
xar o trabalho em Portugal para es-
tar comigo na Bulgária. Foi isso que 
expliquei ao clube.

Manifestou o interesse de 
sair. Como é que reagiu o clube?

O Cherno More sabia desde o 
início que ia levar a minha família 
comigo para ver se me adaptava à 
nova realidade. Falei com eles agora 
e expliquei-lhes naturalmente que 
não queria estar longe da minha fa-
mília e num país onde não me sen-
tia integrado. 

Em termos desportivos o clube 
mantinha uma posição estável no 
campeonato e entretanto já tinha 
sido eliminado da Supertaça da Bul-
gária, por isso já não tinha muitos 
mais objetivos esta época. O clu-
be não estava à espera, mas com-
preendeu os meus argumentos e 
chegamos a um acordo para poder 
regressar. 

Quais foram as maiores difi -
culdades de adaptação?

A principal difi culdade foi a lín-
gua. O búlgaro é uma língua muito 
difícil de se aprender e a maioria 
das pessoas nem sequer sabe falar 

inglês o que torna tudo muito com-
plicado. Cheguei a levar um tradu-
tor para uma consulta médica da 
minha fi lha porque a médica não 
sabia falar inglês.

“NA BULGÁRIA
O FUTEBOL CONTINUA 
A SER MUITO FÍSICO”

Este é apenas um exemplo das 
difi culdades que tinha no dia-a-dia. A 
Bulgária é um país independente 
há apenas 25 anos e ainda tem 
muito para evoluir em termos de 
saúde, infraestruturas e acessos, 
por exemplo. Cheguei a fazer 
viagens de 9 horas de auto-
carro para ir jogar, porque 
na Bulgária não existem 
autoestradas. As próprias 
infraestruturas do Cher-
no More, que esteve 
a disputar a Liga 
Europa, a segun-
da competição 

“DEIXEI O CHERNO MORE
PORQUE NÃO ME SENTIA INTEGRADO”

 GINHO MALHEIRO RESCINDIU CONTRATO COM O CHERNO MORE, EQUIPA DA 1.ª LIGA DE FUTEBOL DA BULGÁRIA.
 Futebolista paredense espera encontrar novo clube na abertura do mercado de transferências, em janeiro de 2016.
 Em entrevista exclusiva Ginho explica porque deixou a Bulgária e fala sobre as expectativas para o futuro no futebol.

de relançar a minha carreira lá 
fora, mas também de jogar numa 
1.ª Liga e competir na Liga Euro-
pa. As coisas acabaram por não 
correr como tinha planeado, mas 
também não posso dar ao luxo 
de fechar portas a nada. Sei que 
se ficar parado nos próximos seis 
meses depois será mais difícil en-
contrar clube. Acredito que posso 
encontrar algum projeto lá fora 
que seja bom para mim e para a 
minha família. 

O futebol português evoluiu 
bastante nos últimos anos, sobretu-
do do ponto vista tático e da técnica 
dos jogadores. Na Bulgária o fute-
bol continua a ser muito físico. Eu 
costumava dizer-lhes que nós em 
Portugal pensávamos muito mais o 
futebol. Eles valorizam muito o as-
peto físico, correm muito em campo 
e ainda não interiorizaram que no 
futebol as equipas mais inteligentes 
do ponto de vista tático é que estão 
mais próximas de vencer.

O Cherno More era a oportu-
nidade de relançar a sua carrei-
ra lá fora, mas saiu ao fi nal de 6 
meses. Agora que está sem clube 
vai voltar a ponderar alguma pro-
posta vinda do estrangeiro? 

A proposta do Cherno More 
era tentadora, também em ter-

mos financeiros, mas so-
bretudo porque me 

dava não só essa 
possibilidade 

GINHO começou
a jogar futebol no
União de Paredes

FOI NO CLUBE DA TERRA 
que Paulo Malheiro come-

çou a jogar futebol aos 8 anos e 
onde esteve até ao segundo ano 
de infantil. Mudou-se para o FC 
do Porto, clube que representou 
durante 6 anos e mais tarde re-
gressou ao União de Paredes e 
integrou a equipa sénior do clu-
be durante três épocas. 

Ao longo da sua carreira Gi-
nho Malheiro passou por várias 
divisões do futebol português, 
destacando-se as passagens por 
vários clubes da 2.ª Liga, como o 
Trofense, FC Penafi el, União da 
Madeira e Desportivo das Aves. 
Ginho abraçou ainda três proje-
tos de clubes estrangeiros. A pri-
meira experiência lá fora aconte-
ceu em 2011, quando o jogador 
paredense foi jogar para o Chi-
pre, primeiro no APOP Kenyras 
da 2.ª Divisão e depois no Aya 
Napa, da 1.ª Divisão. 

No início desta época assi-
nou pelo Cherno More da Bul-
gária, mas rescindiu contrato ao 
fi m de seis meses. 

Mas quais são as suas expec-
tativas agora?

Foi a primeira vez que deixei 
um projeto a meio sem ter outro 

em vista. Tenho alguns amigos que 
me estão a ajudar a conseguir um 
novo projeto agora em janeiro e es-
pero que ele surja. Não sei se será 
em Portugal ou lá fora, mas vamos 
ver. Acredito nas minhas potencia-
lidades e acredito que esses con-
vites irão surgir em breve. Sou um 
jogador experiente que ao longo 
da carreira jogou em diferentes di-
visões do futebol e espero que este 
currículo me ajude a conseguir um 
projeto interessante.

mais importante do futebol mundial, 
não eram aquilo que estava à espera. 

É claro que a Bulgária tem coi-
sas muito boas também. Tem praias 
lindíssimas, uma zona turística fan-
tástica e a qualidade de vida baixa, 
mas o dinheiro não representa tudo 
e neste momento precisava de estar 
junto da minha família.  

O projeto desportivo do Cher-
no More acabou por não corres-
ponder às expectativas que tinha?
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Resultados da última jornada

O ATLETA PAREDENSE 
DO SPORT LISBOA E 
BENFICA voltou a ven-
cer em Santo Tirso, no 

passado dia 12 de dezembro, re-
novando o título que já tinha con-
quistado no ano passado. Na prova 
composta por uma corrida de 10 
quilómetros, Miguel Borges lide-
rou a classifi cação geral masculina, 
com 00:29:52:40. Em segundo lugar 
fi cou Bruno Jesus, do CSRDC Santia-
go com 00:29:56:17 e Carlos Costa 
do S. Salvador do Campo encerrou 
o pódio com 00:29:57:67. 

Miguel Borges vence pela
2.ª vez consecutiva

No setor feminino, Daniela Cunha, 
do Sporting Clube de Portugal, fi cou 
em 1.º lugar, com 00:34:13:11, segui-
da da benfi quista Silvana Dias, com 
00:34:13:19 e Patrícia Pereira do S.C. 
Salgueiros, com 00:35:52:37.

No fi nal da prova Miguel Borges 
mostrou-se satisfeito com a vitória e 
na sua página do facebook garantiu 
que “as boas sensações estão de 
volta”. 

A prova organizada pela câmara 
municipal e o Centro de Atletismo 
de Santo Tirso contou com mais de 
800 atletas.

A SECÇÃO DE ATLETISMO 
DA CASA DO BENFICA 
DE PAREDES voltou a so-
mar pódios na corrida de 

São Silvestre de Santo Tirso, através 
de Ruben e Sofi a Sousa. A melhor 
classifi cação individual foi a de Ru-
ben Sousa, que terminou a prova de 
juvenis masculinos na 2.ª posição. 
Já Sofi a Sousa subiu ao 3.º lugar do 
pódio no escalão de benjamins fe-
mininos.

Ruben e Sofi a Sousa conquistam
pódios em Santo Tirso

Em destaque nesta prova estive-
ram ainda: Inês Magalhães - 6.ª clas-
sifi cada nos benjamins femininos; 
Ângela Cruz - 8.ª classifi cada nos 
infantis femininos; Inês Santos - 7.ª 
classifi cada nos iniciados femininos; 
Jorge Pereira – 6.º classifi cado nos 
iniciados masculinos; Guilherme 
Moreira – 10.º classifi cado nos ini-
ciados masculinos; Ana Vieira – 4.ª 
classifi cada nos juvenis femininos e 
Pedro Moreira – 9.º classifi cado nos 

juvenis masculinos. 
No mesmo dia a atleta pare-

dense Cristina Freitas alcançou o 1.º 

lugar do pódio nos juniores femini-
nos na 2.ª Corrida de S. Silvestre, Vila 
Meã.

Divisão de Elite
17.ª  jornada

U. de Paredes ..................1
Oliv. Douro ......................0 

Aliados de Lordelo .......3
Perafi ta .............................0

Aliança de Gandra .......0
Barrosas ...........................0

AD Grijó ............................1
Rebordosa ......................2

1.ª divisão AF Porto
Série 2 – 13.ª jornada

Nun’Álvares ....................2
 Águias de Eiriz ...............0

Baltar ................................0
Citânia de Sanfi ns ........1

Sobrosa ............................1
Folgosa da Maia ............3

2.ª divisão
Série 3 – 13.ª jornada

FC Frende ........................2
FC Parada ........................5

Sobreirense ....................1
UD Torrados ...................0

FUTSAL 
2.ª divisão Nacional

Série b – 11.ª jornada
Paredes ..........................15
Sp. Lamego .....................1

Divisão de Honra 
AF Porto – 10.ª jornada

Os Romanos ...................4
 Balantuna .......................8
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A A S S O C I A Ç Ã O 
CULTURAL E MU-
SICAL DE BALTAR 
vai realizar o seu 

tradicional concerto de Na-
tal. A atuação acontece este 
sábado, dia 26 de dezembro, 
no salão nobre dos bombei-
ros voluntários de Baltar. 

Recorde-se que em ju-
nho deste ano a Banda de 
Música de Baltar assinalou 
156 anos de existência, refor-
çando nesta data a vontade 
de continuar a apoiar a for-
mação musical dos jovens do 
concelho e a divulgar o seu 
trabalho além-fronteiras.

Atualmente a Banda de 

Banda de Baltar promove concerto de Natal

Música de Baltar é compos-
ta por 60 músicos. Para além 
desta banda a Associação 
Cultural e Musical de Baltar 
conta com uma escola de mú-
sica, frequentada por cerca 
de 20 alunos, desde os 7 aos 
22 anos de idade. O objetivo 
da associação é continuar a 
estimular o gosto dos jovens 
pela música e a integração 
deste nesta escola de forma-
ção para que no futuro estes 
possam integrar a banda de 
música e dar continuidade ao 
projeto iniciado há 156 anos. 

O concerto de Natal tem 
início pelas 21h30 e a entrada 
é gratuita.

Colégio Casa-Mãe tem os melhores
resultados no ensino básico e secundário

 ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAREDES É A SEGUNDA MELHOR COLOCADA NOS RANKINGS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
 Lista é elaborada em função das notas obtidas na 1.ª fase dos exames nacionais. 

OS RANKINGS DAS ES-
COLAS DIVULGADOS 
PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO na semana 

passada voltam a mostrar que no 
concelho de Paredes a lista das es-
colas com melhores resultados no 
ensino básico e secundário (média 
global das notas dos alunos) con-
tinua a ser liderada por privadas, à 
semelhança do que acontece a ní-
vel nacional.

O Colégio Casa-Mãe volta a ser 
a escola do concelho de Paredes 
com melhores resultados na 1.ª 
fase dos exames nacionais realiza-
dos no ensino básico e secundá-
rio. No secundário, aliás, o Colégio 
Casa-Mãe está entre as 10 escolas 

HELENA NUNES com melhores resultados a nível 
nacional, ocupando a 9.ª posição 
do ranking. Nos rankings do 9.º 
ano e 6.º ano o colégio de Baltar 
ocupa o 16.º lugar e o 8.º lugares, 
respetivamente. 

No ensino secundário a melhor 
escola pública foi a secundária de 
Paredes, com uma média de 10.71 
valores, seguindo-se a escola bási-
ca e secundária de Vilela (média de 
10.14 valores) e em 4.º lugar a es-
cola secundária Daniel Faria, Baltar 
(média de 9.16).

Os resultados dos exames na-
cionais do 9.º ano de escolaridade 
mostram mais uma vez que a esco-
la do concelho melhor posicionada 
no ranking é o Colégio Casa-Mãe 
(média de 4.02), seguindo-se a es-
cola básica de Paredes (média de 

3.05) e a escola básica da Sobreira 
(média de 2.85). 

Nos exames do 6.º ano a escola 
do concelho com melhores resul-
tados foi mais uma vez o Colégio 
Casa-Mãe (média de 4.16 valores), 
seguindo-se a escola básica de Pa-
redes (média de 3.27), a escola bá-
sica e secundária de Vilela (média 
de 3.04), a escola básica da Sobrei-
ra (média de 2.97), a e.b. de Baltar 
(média de 2.95). 

Já nos exames do 4.º ano, foi a 
escola básica n.º2 de Paredes que 
conseguiu a melhor média, 3.72 
valores, superando mesmo o Co-

légio Casa-Mãe, a segunda melhor 
escola do concelho, com uma mé-
dia de 3.58 valores. A escola básica 
de Mouriz obteve a terceira melhor 
média do concelho (3.53 valores), 
seguindo-se a escola básica de Re-
carei (3.52 valores) e a escola bási-
ca de Vilela (3.48 valores). 

Estas conclusões são apresen-
tadas com base nas escolas em que 
se realizaram 100 ou mais provas 
no ensino secundário. Do ensino 
básico entram apenas para estas 
contas as escolas que realizaram 
50 ou mais provas, nos 4.º, 6.º e 9.º 
anos.

COLÉGIO CASA MÃE É A ESCOLA COM MELHORES RESULTADOS NO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAREDES É A MELHOR ESCOLA PÚBLICA DO CONCELHO
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ESPAÇO ESCOLA

O DIA INTERNACIONAL DAS PES-
SOAS COM DEFICIÊNCIA come-
mora-se anualmente a 3 de de-
zembro, desde 1998, ano em que a 

Organização das Nações Unidas avançou com 
a convenção sobre os direitos das pessoas com 
defi ciência.

A data tem como principal objetivo a sen-
sibilização e motivação para uma maior com-
preensão da defi ciência e a defesa da dignida-
de, dos direitos e do bem-estar destas pessoas.

Cada ano, o Dia Internacional das Pessoas 
com Defi ciência, tem um tema específi co e o 
deste ano é “A inclusão importa: acesso e 
capacitação para pessoas de todas as habi-
lidades”.

 A nossa turma, 4.º B da Escola Básica de 
Recarei, participou numa atividade relacio-
nada com esta data a convite do Núcleo da 
Educação Especial do Agrupamento. Foi-nos 
entregue uma peça de um puzzle de cerca de 
1m2 para trabalhar o tema. Usamos todas as 
técnicas e materiais nossos conhecidos e, du-
rante os intervalos de uma semana de aulas, 
fomos montando o nosso trabalho que tem a 
participação de todos. Foi preciso pintar o fun-
do, colar pedras para demarcar caminhos, can-
teiros e até um charco cheio de biodiversidade, 
fazer bonecos (cabeça, cabelo, rosto...), acessó-
rios (uma árvore em três dimensões com pás-
saros, cadeiras de rodas, mochilas...). Em cada 
dia surgia uma nova ideia e, se a peça fi casse 
mais uns dias na sala, o trabalho não acabava!

No dia três de dezembro, realizou-se uma 
cerimónia no Salão Nobre, tendo na mesa os 
representantes da Câmara Municipal (Dra. 
Hermínia, responsável pela Ação Social, Dr. 
Pedro Mendes, em representação do Presi-
dente Celso Ferreira, Vereador Cândido Bar-
bosa, representantes da Segurança Social 
e Centro de Emprego e dois Presidentes de 
Juntas de Freguesia (Baltar e Duas Igrejas).

Foi referida a importância de reconhe-
cer o valor destas pessoas, nas suas diferen-
ças e de lhes dar oportunidades pois a res-
ponsabilidade do bem-estar destas pessoas 
é de todos nós.

Foram ainda proferidas palavras de re-
conhecimento para quem trabalha diaria-
mente com estas pessoas.

No fi m da sessão no salão nobre, cada 
grupo colocou a sua peça no puzzle. A re-
presentar a turma, o David e a Alice, dele-
gado e subdelegada da turma, colocaram a 
nossa entre as outras doze. Ficou um qua-
dro muito bonito, marcado pela diferen-
ça nas técnicas utilizadas e na mensagem 
apresentada.

Para encerrar a cerimónia, a turma 
atuou, com as canções “Quebrar barrei-
ras” e “Um amigo”, para mostrar às pessoas 
que todos estão sensibilizados para a dife-
rença e empenhados em contribuir neste 
projeto de melhorar a vida destas pessoas. 
A acompanhar a canção, tocamos cavaqui-
nho e como primeiro declamamos o refrão, 
todos nos acompanharam a cantar.

Foi uma atividade muito diferente e es-
pecial!

Quebrar barreiras
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Turma do 4.º ano B  ●  Escola Básica Recarei
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CURIOSIDADES DO BURGO PORTUENSE

“Deve ter posto olhos co-
biçosos, nesta meia-cómoda, 
tão elegante, o coleccionador 
Guerra Junqueiro. Se aqui se 
hospedava, nesta velha pen-
são, que foi hotel, deve ter 
namorado o móvel especio-
so. Admira que o não tenha 
adquirido por vinte e cinco 
tostões daquele tempo.

Nesta velha pensão, que 
foi hotel, também se hospe-
dava Camilo. À mesa redon-
da, que veio a dividir-se em 
mesas pequeninas, observo 
a gula de Junqueiro. O poeta 
comia bifes do tamanho dos 
seus alexandrinos. Se fosse 
hoje, comeria bifi nhos do 
tamanho de redondilhas me-
nores. Os tempos mudam.

O pão que aqui se come 
não é da má farinha nem 
muito mal saboroso. Mas, 
não acabou de cozer. Tem 
água a mais como o biju de 
qualquer outro forno. A água, 
que lhe acode ao peso, faz de 
cada bolo um fi go. É insolú-
vel, em Portugal, o problema 
do pão mal amanhado.

Esta pensão, que foi ho-
tel, é hoje uma poética velhi-
ce. Os soalhos acordam ao sa-
bor dos nossos passos. Mas, 
só a voz dos soalhos perturba 
este pequeno silêncio, perdi-
do entre ruídos. A menos de 
um tiro de espingarda antiga, 
numa rasgada avenida, ainda 
passam eléctricos carregados 
de barulho. Ninguém os ouve 
nesta casinha trémula, que 
apanhou o silêncio de outras 
eras, num claustro, e o aferro-
lhou num cofre.

Boa tarde, boa tarde – di-
zem os ingleses ou os de san-
gue inglês às sombras portu-
guesas esquecidas neste lar 
português. Boa tarde!

Os cães, que acompa-

Ecos da Foz Velha
João Araújo Correia

1.1.1899 – 31.12.1985

Natural da Régua e classifi cado por J. Bigote 
Chorão “como um dos nossos maiores contistas 
e um dos nossos mais puros prosadores na gran-
de tradição literária de oitocentos”.

nham os gentlemen, embora 
não sacudam a cauda, que 
parecia mal, dizem amém 
com os olhos à reverência 
dos donos. Como que agitam 
as íris amarelas, murmuran-
do: boa tarde.

Sente-se bem por aqui o 
fi no sangue inglês. Buganvília 
à porta, patos e fl ores do outro 
lado da casa, silence and secre-
cy, como dizia Carlyle, sente-se 
bem por aqui o fi no sangue 
inglês. 

A Foz Velha, que foi sem-
pre asseada, redobra de asseio 
às primeiras ameaças do Outo-
no. Dá volta aos telhados e às 
frontarias. De pincel e caldeira, 
o trolha vai caiando, pintando 
e repintando as fi sionomias 
deste casario, à margem de 
ruas que falam de Camilo.

Esta farmácia tem mais de 
cem anos. Não tem canudos 
nem boiões de botica, mas, 
dão-lhe modesta graça as ri-
sonhas estantes primitivas. 
Ostenta sobre o mostrador, 
a certidão de idade, passada 
pelo grémio farmacêutico num 
almofariz simbólico descomu-
nal. Bem o merecem cem anos 
de mostarda. 

Convergem, para o Largo 
do Rio da Bica, ruas angustia-
das, mas, ainda sedutoras nos 
seus azulejos, na casa das jane-
las e em certos recantos, que 
não sabem explicar se unem 
ou desunem as casas peque-
ninas. 

Há, perto do Largo, meia 
dúzia de plátanos tão altos, 
que alcançam o céu como 
almas de bem-aventurados. 
Mas, é crível que tenham os 
dias cheios por quem desco-
briu o modo prático de viver 
sem beleza e sem oxigénio.

A igreja de São João da 
Foz, vista de fora, não é grande 
coisa. Mas, por dentro, é um al-
fobre de altares ricos de talha. 

nhã, apregoam seja o que for, 
metido numa alcofa, ou can-
tam o bendito. Não se distin-
guem de pregão e reza as suas 
vozes tristes. 

Não há nome de senhora 
mais bonito que o de Senhora 
da Luz, no termo da Foz Velha. 

O Passeio Alegre, jardim 
de fundo marinho raro em jar-
dins, tem um ar de abandono 
extensivo ao monumento de 
Raul Brandão. 

Há dias em que apetece 
tomar de assalto o Castelo 
para acordar os veteranos que 
fumavam cachimbo e cultiva-
vam fl ores. 

Que pena! As velhas praias, 
onde nasceram as Cenas da 
Foz, de João Júnior, divorcia-
ram-se do povoado. Surgiu-
-lhes, de permeio, a fi gura do 
demo em forma de tapume. 
Por ele deslizam carros que 
nunca leram Camilo.

A Senhora Miquinhas, ba-
nheira reformada, mas, ainda 
bonita, canta como sereia o 
doirado tempo do Ourigo e do 
Caneiro. Tornam-se a ver, sobre 
os penhascos e no meio deles, 
os tritões e ninfas de outrora. 
Gente recatada, no modo de 
vestir e de despir, vai acen-
dendo, nos olhos, o lume de 
Cupido.

Num deles, substituiu-se a ima-
gem primitiva por estátua de 
Senhora coberta de pó-de-ar-
roz. Onde parará o velho santo 
apeado daquele altar? Faz falta 
à colecção de especiosos san-
tos de madeira.

Ninguém descobre, na 
vizinhança da igreja, o quintal 
onde brincou, com os primei-
ros sonhos, o Raúl Brandão. 
Ninguém dá notícia da fonte 
que ali murmurava, nem do 
renque de hidrângeas, nem 
das laranjeiras. Substituiu o 
quintal um dispensário, que 
poderia erguer-se noutro sítio. 
Mas, a casa do pai e mãe da 
ternura ainda não caiu. Em-
bora adornada de persianas 
brancas, pintada e repintada 
de vermelho como repapoila, 
ainda se pode ver. E o lar don-
de saiu o poeta que azulava de 
melancolia o interior de tudo 
quanto existe.

A Cantareira, formigueiro 
de barcos, ainda será porto de 
pesca. Mas, ouve-se dizer que 
já não se atreve com a bela 
pescada do tempo de Rama-
lho. A Foz Velha, se quiser co-
mer peixe até lhe tocar com o 
dedo, recorre a Matosinhos. Os 
tempos mudam. 

Estas mulherzinhas, à por-
ta da pensão, aí por meia ma-

O Caneiro, visto de cima, 
do aterro que o separa do ve-
lho casario, é uma banheira 
propícia ao guinhol de Camilo. 
Ali se reúnem, dentro de água 
ou fora de água, os risos de 
Silvina, os urros dos morgados 
e as três barrigas de José Fran-

cisco.
O Porto, que foi sempre 

duro, ri-se da Foz Velha, que foi 
sempre amável. Como será da-
qui a trinta anos?” 

7 de Outubro de 1972
In Nuvens Singulares (1975)
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GOMES DE SOUSA

O DR. JOSÉ RODRIGUES MOREIRA 
nasceu no Outeiro, de São Romão 
de Mouriz, a 22 de Janeiro de1857. 
Filho do dr. António Rodrigues Mo-

reira e Margarida Máxima de Meireles Vidal. 
Irmão de Agostinho Rodrigues Pinto Brandão, 
tenente-coronel médico. [O Paredense, 28 de 
Maio de 2015].

Frequentou na Academia Politécnica do 
Porto, nos anos lectivos de 1878 para 1879 e 
de 1879 para 1880, a 8.ª cadeira: física teóri-
ca e experimental, mais a 9.ª cadeira: quími-
ca inorgânica e orgânica. [pág.124 e 114]. No 
ano lectivo de 1880 para 1881 matriculou-se 
na 1.ª parte da 7.ª cadeira: zoologia e na 1.ª 
parte da 10.ª botânica. [os três anos no desig-
nado ‘curso de agricultores’].

Frequentaram ao mesmo tempo a Aca-
demia José Leite de Vasconcelos, no curso de 
agricultores e José Pereira Sampaio (Bruno), 
no curso de directores de fábricas…

Depois passou à Escola Médico Cirúrgica 
do Porto onde se formou em 1887.

Apresentou a tese ou dissertação inau-
gural intitulada “Lupus Vulgar: breve estudo 
d’esta doença” que foi impressa no Porto, na 
Imprensa Moderna, em 1887. [82 pág., 60 de 
texto].

Foi no dia 21 de Junho de 1887 pela uma 
hora da tarde. Presidente do júri o dr. Vicente 
Urbino de Freitas [lente substituto da secção 
médica]. Arguentes o dr. Agostinho António 
do Souto [lente catedrático da 6.ª Cadeira — 
Partos, doenças das mulheres de parto e dos 
recém-nascidos], o dr. Manuel Rodrigues da 
Silva Pinto [lente catedrático da 8ª Cadeira 
— Clínica médica], o dr. António Plácido da 
Costa [lente substituto da secção médica] e o 

O DR. JOSÉ MOREIRA
dr. Roberto Belarmino do Rosário Frias [lente 
demonstrador da secção cirúrgica]. 

O dr. José Rodrigues Moreira foi médico 
municipal ou do Partido e delegado de Saúde 
do concelho de Paredes.

Faleceu solteiro a 15 de Julho de 1917.
Teve três fi lhos de Rosalina ou Rodesinda 

de Sousa.
Redosinda, no assento do baptismo, nas-

ceu nas Cavadas, São Cosme de Besteiros, a 16 
de Janeiro de 1879.

Filha de José de Sousa, tamanqueiro, 
natural de Besteiros e de Ana Barbosa, em-
pregada no governo de sua casa, natural de 
Sobrosa.

Seus pais casaram em Besteiros a 7 de 
Maio de 1878. Ele era natural de Besteiros, ta-
manqueiro, com 19 anos, fi lho de Vitorino de 
Sousa, de Bitarães e Ana Joaquina, de Nespe-
reira. Ela era natural de Sobrosa, empregada 
na lavoura, com 18 anos, fi lha de António de 
Beça e Maria Barbosa, ambos nat de Sobrosa.

A mãe Ana nasceu em Souto Longo, So-
brosa, a 29 de Novembro de 1859 e era neta 
paterna de Joaquim de Beça e Ana Pacheco, e 
neta materna de Joaquim Barbosa e Claudina 
Nunes do Couto, todos de Souto Longo.

Foi sua madrinha tia paterna Redosinda 
Rosa, costureira, natural de Besteiros onde 
casou a 19 de Março de 1882 com Albino Coe-
lho jornaleiro, natural de São Miguel de Beire, 
fi lho de António José Coelho e Rosa de Pinho. 
Viveram em Besteiros, onde nasceram seus 
fi lhos: Emília, nas Cancelas a 21 de Abril de 
1884; Maria, no Outeirinho a 8 de Setembro 
de 1885 e Maria, 2.ª, no mesmo lugar a 2 de 
Janeiro de 1887 estando seu pai actualmente 
morador no Rio de Janeiro, Império do Brasil. 

Esta faleceu em Mouriz a 4 de Agosto de 1960.
José de Sousa e Ana Barbosa tiveram mais 

um fi lho, Júlio, que nasceu a 3 de Março de 
1881.

Redosinda faleceu solteira a 20 de Setem-
bro de 1917, em Santa Maria Madalena.

Um dos fi lhos era Joaquim de Sousa que 
também nasceu nas Cavadas, de Besteiros, a 
17 de Março de 1912.

Tinha portanto pouco mais de cinco anos 
quando fi cou órfão de pai e mãe e não foi 
criado por nenhuma das duas famílias. Foi 
criado por umas ‘lavradeiras bondosas’ na fre-
guesia da Madalena. 

Diz um seu biógrafo que ‘conservou sem-
pre uma grata recordação da família da mãe e, 
mais tarde, dos parentes da parte do pai’.

Aos dez anos foi para Singeverga e aos 
onze iniciou o seu percurso monástico no 
mosteiro de São Julião, em Samos, Lugo, Es-
panha, com o nome de frei Gabriel de Sousa.

Por não ser a sua biografi a o objecto deste 
texto direi apenas que foi ordenado a 29 de 
Julho de 1934 e sua avó materna teve opor-
tunidade de assistir à missa nova em Singe-
verga. 

Foi eleito Abade de Singeverga [2.º] a 8 de 
Novembro de 1948 e recebeu a bênção aba-
cial, a 2 de Janeiro de 1949, das mãos de Dom 
António Ildefonso dos Santos Silva, OSB, pri-
meiro Bispo da Diocese de Silva Porto, actual 
Diocese de Kuito-Bié.

Foi agraciado com a Medalha de Cidadão 
Honorário da Cidade de Núrsia, terra natal de 
S. Bento, em 1964; Medalha de Ouro de Cida-
dão Honorário de Santo Tirso, em 1967.

Foi eleito Sócio da Academia Internacio-
nal de Cultura Portuguesa, em 1956; Sócio 
Correspondente da Academia Portuguesa da 
História, em 1982, e Sócio de Mérito, em 1988.

Faleceu no Hospital do Carmo, no Porto, 
a 23 de Janeiro de 1997. Foi sepultado no ta-
lhão dos monges no cemitério paroquial de 
Roriz, paróquia do mosteiro de Singeverga.
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MANUEL NUNES. Natural de Bei-
re, Paredes, estava integrado no 
Regimento de Infantaria n.º31 e 
detinha o posto de soldado (n.º 
502). O R.I. 31, com base geográ-
fi ca no Porto, foi destacado para 
Moçambique na chamada 4.ª ex-
pedição. Sob comando do Coronel 
de Cavalaria Tomás de Sousa Rosa, 
o contingente composto por três 
batalhões (n.º 29 Braga, n.º 30 Bra-
gança e n.º 31 Porto), uma compa-
nhia de engenharia, duas baterias 
de artilharia de montanha, uma 
bateria de metralhadoras e serviços 
de saúde e de administração mili-
tar, desembarcou em Mocímboa da 
Praia em 12 de Setembro de 1917. 
O objectivo era o da «cooperação 
e coordenação com as forças alia-
das, com a intenção de guarnecer 
e atrair sobre as suas posições 
no rio Rovuma as tropas alemãs, 
o que permitia aliviar a pressão 
dos mesmos sobre os ingleses e 
os belgas» (Rita, F., s/d). O «31» fora 
de resto um batalhão aziago, se é 
que na circunstância algum não o 
era. «A morte fazia parte do dia», 
escreve Ricardo Marques em «Fan-
tasmas do Rovuma» (2012, p. 194), 
a propósito dos «homens do 31». 
E, logo a seguir, acrescenta: «Deita-
dos no capim, vencidos pela febre, 
os do 31 rendiam-se. “Sou do 31, 
tenho de morrer”, gemiam. E mui-
tos morriam mesmo. “Desgraçado 
que deixasse de aiar à noite, apa-
recia de manhã completamente 
nu, retesado como um calhau. 
Desde as botas à camisa, rou-
bavam-lhe tudo”, conta o alferes 
Simões Alberto. “Vinham quatro 
pretos, metiam-no, mesmo como 
estava, num caixote, e aí ia de 
charola para a cova…”». Tal como 
a maioria dos cerca de dois mil por-
tugueses que acabaram por morrer 
em África neste contexto, o soldado 
paredense Manuel Nunes, falecido 
a 3 de Junho de 1918, foi vítima não 
de combates com o inimigo, mas 
sim de disenteria, uma das várias 
doenças que atingiam as tropas ex-
pedicionárias em resultado das más 

PAREDENSES
na Grande Guerra

IVO RAFAEL    ivo_rafael@sapo.ptFreguesia de BEIRE (II)

«A ‘Malta’, nesses dias, é que se aplicava ao desafogo de matar saudades. Como? Tão simplesmente entregando-se à escrituração de cartas fa-
miliares. Com elas o soldado aliviava-se, chorando por vezes ao escrever o nome dos pais, esposas, tenros e inocentes fi lhinhos; (…) E se a carta 
ou o bilhete postal, eram uma obrigação imposta pelo regulamento da saudade, do dever para com os seus amigos, eram enfi m uma cerimónia 
que não conhecia condições sociais, fardas nuas, divisas ou galões, porque desde o general até ao simples cometa foi coisa que todos fi zeram 
com mais ou menos rendilhado gramatical ou literário, mas no fundo, todos, com o mesmo sentimento.»

condições sanitárias.

JOAQUIM JORGE MOREIRA. Nas-
ceu no lugar de Moinhos, Beire, no 
dia 20 de Outubro de 1893. Era fi lho 
de Albino Jorge Moreira e de Rosa Go-
mes Pacheco. Embarcou para França 
no dia 23 de Março de 1917. Integrava 
o 1.º Grupo de Baterias de Artilharia 
do CEP (com sede em Le Touret), 1.ª 
Companhia do Regimento de Obuses 
de Campanha, ostentando a placa 
de identifi cação n.º 50236 e detendo 
o posto de soldado servente (n.º 56). 
A partir de 10 de Julho, a 1.ª Divisão 
toma à sua responsabilidade a defe-
sa de todo o sector do CEP, fi cando 
o 1.º GBA em apoio do subsector de 
Ferme-du-Bois, tomando posição em 
Richebourg St. Vaast. Não foi possível 
apurar as circunstâncias objectivas em 
que tal ocorrera, mas certo é que Joa-
quim Jorge Moreira acaba por falecer 
«em combate», no dia 7 de Janeiro 
de 1918. Na impossibilidade de serem 
repatriados pelo Serviço de Sepultu-
ras de Guerra no Estrangeiro, muitos 
dos militares portugueses (a esmaga-
dora maioria) que morriam durante a 
Grande Guerra eram sepultados nas 
várias regiões de França, Bélgica e 
Alemanha, dependendo do contexto 
e local em que a sua morte ocorrera. 
Foi só depois do confl ito (a partir de 
1924) que houve a preocupação de 
concentrar os féretros portugueses 
num único espaço memorial, no caso, 
localizado em território francês. Não 
sendo, contudo, o único sítio em que 
hoje repousam malogrados do CEP 
(mais de 1800), não sobram dúvidas 
de que o Cemitério Militar Português 
de Richebourg l’Avoué se trata do 
maior e mais conhecido dos vários 
locais de memória e homenagem a 
mortos portugueses além-fronteiras. 
É lá que, todos os anos, por ocasião do 
aniversário da Batalha de La Lys (9 de 
Abril de 1918), se realizam homena-
gens públicas ofi ciais por associações 
e autoridades nacionais e internacio-
nais. É precisamente no talhão B, fi la 2, 
coval 22 do cemitério de Richebourg 
l’Avoué, que se encontra sepultado 
este combatente paredense.

FRANCISCO PEREIRA DO VALE. 
Apesar de nascido no lugar da Randi-
nha, Nevogilde, concelho de Lousada, 
a 24 de Abril de 1892, foi em Beire 
que viveu a maior parte da sua vida e 
onde acabou por falecer. Era fi lho de 
António Pereira do Vale, carpinteiro de 
profi ssão, natural de S. Paio de Casais, 
e de Antónia Moreira, empregada no 
serviço doméstico e natural de Nevo-
gilde. Aquando da sua ida para a guer-

vezes ao escrever o nome dos pais, 
esposas, tenros e inocentes fi lhi-
nhos; (…) E se a carta ou o bilhete 
postal, eram uma obrigação impos-
ta pelo regulamento da saudade, 
do dever para com os seus amigos, 
eram enfi m uma cerimónia que não 
conhecia condições sociais, fardas 
nuas, divisas ou galões, porque des-
de o general até ao simples cometa 
foi coisa que todos fi zeram com 
mais ou menos rendilhado grama-
tical ou literário, mas no fundo, to-
dos, com o mesmo sentimento.» Em 
Janeiro de 1918, a unidade de Francis-
co Vale já se encontrava no subsector 
II de Neuve-Chapelle, tendo sofrido 
baixas no ataque alemão de dia 20. 
Nos meses seguintes ocorrem com-
bates e manobras de defesa face a pa-
trulhas e raides alemães. A 9 de Abril, 
dá-se a grande ofensiva alemã conhe-
cida entre nós como «batalha de La 
Lys», na qual Francisco Pereira do Vale 
toma parte. Enquanto unidade da 3.ª 
Brigada de Infantaria (juntamente 
com os B.I. 3, 9, 14 e 15), Infantaria 12 
encontra-se na altura de reserva à 2.ª 
Divisão. Às 6h15 desse dia, o batalhão 
recebe ordens para guarnecer com 
duas companhias alguns postos nas 
redondezas de La Gorgue. O ímpeto 
do ataque e a desproporcionalidade 
de forças põe fi m ao Corpo Expedicio-
nário Português, fi cando a partir dali 
as tropas sobreviventes – e as que não 
foram aprisionadas – adstritas a bata-
lhões britânicos. Comparativamente a 
outras unidades, o B.I. 12 não foi das 
corporações mais beliscadas no 9 de 
Abril, tendo contabilizado apenas 28 
baixas. Francisco Pereira do Vale con-
segue escapar à tragédia de La Lys, 
mas no dia 23 de Junho baixa à am-
bulância n.º 6, recebendo alta médica 
a 28. Pela Ordem de Serviço n.º 56 do 
B.I.12, com data de 25 de Fevereiro de 
1919, é condecorado com a Medalha 
Comemorativa da Expedição à França. 
Dois meses depois, regressa a Portu-
gal. Parte de Cherbourg, a bordo do 
navio Northwestern Miller, no dia 30 
de Abril, chegando a Lisboa no dia 4 
seguinte. Faleceu no lugar de Oleiros, 
Beire, com 58 anos de idade, no dia 14 
de Novembro de 1950.

ra já era casado com Joaquina Nunes 
da Rocha. Foi mobilizado para o C.E.P. 
pelo Regimento de Infantaria 32, 1.º 
Batalhão. Ostentava a placa de identi-
dade n.º 21331 e detinha o posto de 
soldado (n.º 51). Embarcou em Lisboa 
rumo a França no dia 14 de Julho de 
1917. A 23 de Agosto é colocado na 
9.ª Companhia do Batalhão de Infan-
taria 12, na altura entrincheirado do 
subsector I de Fauquissart. Em Setem-

bro a unidade regista a perda de 1 sol-
dado por morte e 2 desaparecidos. Na 
madrugada de 11/12 do mesmo, uma 
patrulha às linhas inimigas é realizada 
com sucesso, fazendo-se o reconheci-
mento sem que o efectivo em missão 
fosse observado. Em 7 de Novembro, 
um bombardeamento atinge um 
abrigo, soterrando duas praças do 
batalhão, que acabaram por ser sal-
vas por acção de um alferes e do 2.º 

Grupo da Companhia 
de Pioneiros. Um mês 
depois, o major Casi-
miro Telles endereça 
um voto de louvor ao 
comandante e a todo 
o efectivo do BI 12, 
pela «correcção, gar-
bo e disciplina com 
que se apresentou 
na revista» passada 
na véspera. Na véspe-
ra de Natal, quando 
certamente a sauda-
de mais apertava aos 
combatentes e suas 
famílias, Francisco Pe-
reira do Vale escreve 
um postal/retrato à 
sua madrinha, cujo 
conteúdo simples 
aqui reproduzimos: 
«França, 24-12-
1917. Querida Ma-
drinha. Ofereço meu 
retrato como prova 
de muita amizade 
e gratidão. Exma. 
Sra. Madrinha. Seu 
afi lhado, Francisco 
Pereira. Festas Fe-
lizes.» A correspon-
dência com familiares 

era de resto uma das poucas evasões 
mentais dos militares no meio de toda 
a turbulência da guerra. Citado por 
Isabel Pestana Marques (2008, p. 257), 
Pedro de Freitas refere-se ao assun-
to nestes termos: «A ‘Malta’, nesses 
dias, é que se aplicava ao desafogo 
de matar saudades. Como? Tão sim-
plesmente entregando-se à escritu-
ração de cartas familiares. Com elas 
o soldado aliviava-se, chorando por 

FRANCISCO PEREIRA DO VALE
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Agenda Cultural De 24 de dezembro a 6 de janeiro 
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Dia 27 dezembro – Biblioteca Municipal

Das 15h00 às 18h00 – Ao domingo no museu: “simplesmente aletria”

Dia 30 dezembro – Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “A bela e o monstro: o Natal enccantado”

Dia 29 dezembro – Biblioteca A Celer, Rebordosa

12h00 – Sessão se cinema: “Equipa de resgate”

Até dia 31 dezembro – Auditório da Fundação A Lord
Exposição coletiva de ilustração juvenil “outo modo de escrita”

2 de janeiro de 2016 – Parque da Cidade de Paredes

14h25 – XV grande prémio de atletismo e campeonato regional de corta-mato curto 
e jovem 

Dia 27 dezembro – Estádio Dr. Machado de Matos

15h00 – Jogo de futebol solidário: “jogamos juntos pela Cáritas”

Até 30 dezembro – Biblioteca e Arquivo Municipal
Exposição “Autores do Vale de Sousa”

Dia 30 dezembro – Biblioteca Municipal
Memória e literacia digital 

Dia 31 dezembro – Avenida da Errenteria

24h00 – Sessão de fogo-de-artifício

Até 3 de janeiro – Praça da República
Mercado de Natal e pista de gelo

EFEMÉRIDES 24 DE DEZEMBRO

1981

1984
1989
1999
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010

1951

1932

1901
1871

1865

1814
1779
1768
1755
1732
1660

Morre a jornalista Isabel Oliveira, mulher do maestro Pedro Osório, aos 47 anos, 
vitimada por cancro.   

Líder do grupo que desencadeou um golpe de Estado na Guiné-Conacri, capi-
tão Moussa Camara, autoproclama-se o novo “presidente da República”, do país; 

O pintor Miguel D’Alte, 53 anos, morre atropelado por um comboio quando 
atravessava a Linha do Norte junto ao apeadeiro de Francelos, em Gaia; 

O Irão inicia a montagem de três mil centrifugadoras de enriquecimento de urâ-
nio na central nuclear de Natanz, em resposta às sanções da ONU; 

O primeiro-ministro José Sócrates visita tropas portuguesas estacionadas no 
Afeganistão; 

Acordado entre a China e a Venezuela o fornecimento de petróleo; 

A sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia entra na órbita de Marte;

Para assinalar os 2000 anos do nascimento de Cristo, João Paulo II abre a Porta 
Santa do Vaticano; 

Manuel Noriega, dirigente do Panamá, pede Asilo Político na Embaixada do Va-
ticano, devido à invasão norte-americana; 

Atentado terrorista na estação de Bolonha, Itália, mata 15 pessoas e fere mais 
180;

O dirigente polaco pró-soviético Jaruzelski nega a prisão evidente de centenas 
de cidadãos desde a imposição da lei marcial no país; 

Independência da Líbia, sob direção de Idris I;

“Invenção” de que “A expressão de Salazar está nos painéis de Nuno Gonçalves. 
Do fi nanceiro de 1450 ao fi nanceiro de 1932”. É obra! Reportagem tida por “sen-
sacional descoberta” inserida no Notícias Ilustrado; 

Publicação do Regulamento Geral dos Serviços de Saúde e Benefi cência Pública 
do Governo de Hintze Ribeiro;

Estreada no Cairo, a ópera “Aida”, de Giuseppe Verdi; 

Vencidos do exército confederado americano, derrotado na guerra de Secessão, 
criam um clube privado, sentido racista, denominado Ku Klux Klam, em Pulaski, 
no Tennessee; 

Reino Unido e EUA põem termo à Guerra de 1812 pelo Tratado de Ghent;

Fundação da Academia Real das Ciências de Lisboa, por D. Maria I, por iniciativa 
do duque de Lafões e outros; 

Alvará de D. José instituindo a impressão régia ou Régia ofi cina tipográfi ca, base 
da atual IN-CM; 

Manuel da Maia, engenheiro-mor do reino, apresenta o primeiro plano para a 
reconstrução de Lisboa; 

Decreto que cria duas academias militares, em Almeida e Elvas, a acrescer às de 
Lisboa e Viana, já existentes;

Regimento que institui o papel selado, imposto que é levantado com o fi m da 
guerra; 

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do concelho de Paredes em áreas como a política, reli-
gião, desporto, sociedade e do seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, independentemente da sua cor, raça, reli-
gião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e privacidade das pessoas. 
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DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

Oferta n.º 588610389

Paços de Ferreira
ELETRICISTA DE

CONSTRUÇÕES E SIMILARES
Trabalhos de eletricista, pichelaria
e instalação de ar condicionado

Oferta n.º 588603406

Freamunde
OUTROS TRABALHADORES
SIMILARES A ESTOFADOR

Estofador com experiência de corte,
contrato em termo

Oferta n.º 588628325

Caíde de Rei
ENCARREGADOS DAS
INDÚSTRIAS TÊXTEIS

Chefe de linha de produção de costura
com experiência

Oferta n.º 588621725

Macieira
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Costureiras com experiência de trabalho em 
máquinas: de ponto corrido, máquinas de mos-
quear ou máquinas de casear e pregar botões

Oferta n.º 588535209

Beire
MECÂNICO E REPARADOR

DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
Com experiência de injeção diesel

(requisito obrigatório)

Oferta n.º 588544154

Rebordosa
SERRALHEIRO CIVIL
Obrigatório saber soldar inox;

para várias obras a nível nacional

Oferta n.º 588537392

Lordelo
COZINHEIRO

Com experiência, apresentação cuidada
e higiene no local de trabalho

Oferta n.º 588515148

Vilela
ALFAIATE E COSTUREIRO

Modelista para reforço da nossa estrutura

Oferta n.º 588508768

Ermesinde
SERRALHEIRO CIVIL

Que saiba soldar e dar acabamento em inox

Oferta n.º 588533128

Alfena
DIRETOR DAS INDÚSTRIAS 

DE CONSTRUÇÃO E DE
ENGENHARIA CIVIL

Com conhecimentos em serralharia civil

Oferta n.º 588539739

Sobrado
MOTORISTA DE VEÍCULOS

PESADOS DE MERCADORIAS
Para rota internacional:

Espanha- França – Bélgica

Oferta n.º 588557010

Baltar
SOLDADOR SEMIAUTOMÁTICO
Com formação e/ou experiência; para trabalhar 

em estruturas metálicas; salário negociável, 
acrescido de subsídio de turno

Oferta n.º 588544608

Cete
DESIGNER DE PRODUTO

INDUSTRIAL OU
DE EQUIPAMENTO

Técnico de cad-cam, com conhecimento dos 
métodos de usinagem (fresagem e torneamen-
to); que saiba utilizar software de desenho e 
programação master-cam e, preferencialmen-
te, tenha conhecimentos de fanuc e algum do-
mínio do francês

Oferta n.º 588556002

Parada de Todeia
DESIGNER DE TÊXTEIS E 

MODA
Modelista para elaboração e controlo de mol-
des, tabelas de medidas e planos de corte; 
com formação especializada em modelagem 
de vestuário e experiência em modelação em 
indústria têxtil, de preferência na área de roupa 
de bebé; experiência de trabalho modelagem 
em sistema manual

Oferta n.º 588558441

Gandra
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Para costura, produção em série; com capaci-
dade de interpretação no desempenho das suas 
tarefas, responsável, educado, com método de 
trabalho e respeitador das ordens dos responsá-
veis da empresa; deverá ter especialização em 
corte-cose, recobrimento, fl atlock e ponto-corrido

Oferta n.º 588558404

Aguiar de Sousa
CANALIZADOR

Picheleiros para condutas de tubagens galva-
nizadas com acabamentos em pvc brancos; 
para trabalhar em destacamento em França 
(empresa de trabalho temporário); deslocação 
e alojamento a cargo da empresa

Oferta n.º 588558784

Lordelo
SERRALHEIRO CIVIL

Obrigatório saber montar todo o tipo de materiais 
em alumínio e ferro, trabalhar com a parte eletró-
nica da montagem de motores em portões e colo-
car portões seccionados, etc

Oferta n.º 588573294

Baltar
CORTADOR DE CARNE

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

Oferta n.º 588624758

Vilela
EMPREGADO DE ARMAZÉM

Com experiência consolidada na área ou em fun-
ção equivalente; dá-se preferência a quem já te-
nha exercido funções de chefi a

Oferta n.º 588560818

Recarei
ESTOFADOR

Com experiência em estofar cabeceiras de camas 
e somieres, colocação de espuma, tecidos e aca-
bamentos; dá-se preferência a quem tenha traba-
lhado na indústria automóvel

Oferta n.º 588612896

Paredes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 

E EXECUTIVO
Exige-se boa apresentação, boa capacidade de 
comunicação oral e escrita, dinamismo e autono-
mia, cap de formador, registo criminal sem aver-
bamentos, conhecimentos de informática na ótica 
do utilizador, boa apresentação, boa capacidade 
de organização, fl uência na comunicação, dina-
mismo, simpatia, pontualidade e assiduidade

Oferta n.º 588624937

Sobrosa
COZINHEIRO

Para trabalhar em café,
snack-bar e restaurante 

Oferta n.º 588578126

Cete
PINTOR À PISTOLA

DE SUPERFÍCIE
Com experiência

Oferta n.º 588608250

Parada de Todeia
MECÂNICO E REPARADOR

DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO
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PAÇO DE SOUSA - PENAFIEL

Luís Mendes Ribeiro
FALECEU

Luís Mendes Ribeiro faleceu no passado dia 12 
de dezembro, com 66 anos de idade. Era natural de 
São Gonçalo, Amarante e residente na Rua Cimo de 
Vila, n.º 96, Paço de Sousa, concelho de Penafi el. 
Era casado com Maria Ferreira Magalhães.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, fi lhos, 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.

VANDOMA

Maria Fernanda Coelho Trigueira
FALECEU

Maria Fernanda Coelho Trigueira faleceu no pas-
sado dia 10 de dezembro, com 68 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Baltar e residente na fregue-
sia de Vandoma, na Rua do Cabo, n.º 39. Era casada 
com Joaquim Dias Moreira que deixa na maior dor 
juntamente com seu fi lho, nora e demais família.

REBORDOSA

Maria Eugénia Nunes Santos Rocha
FALECEU

Maria Eugénia Nunes dos Santos Rocha faleceu 
no passado dia 12 de dezembro, com 52 anos de 
idade. Era natural e residente na freguesia de Re-
bordosa, na Rua da Feiteira, n.º 3. Era viúva de Vítor 
Manuel Ferreira da Rocha e deixa na maior dor seus 
fi lhos, nora, genro e demais família.

REBORDOSA

Francisco Moreira da Silva (Ramos)
FALECEU

Francisco Moreira da Silva faleceu no passado 
dia 16 de dezembro, com 87 anos de idade. Era na-
tural e residente na freguesia de Rebordosa, na Rua 
São Tiago de Baixo, n.º 67. Era casado com Marga-
rida das Dores Moreira Coelho da Silva que deixa na 
maior dor juntamente com seus fi lhos, genro, netos e demais família.

REBORDOSA

Águeda Moreira Dias
FALECEU

Águeda Moreira Dias faleceu no passado dia 
15 de dezembro, com 91 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, na Rua de 
Santa Luzia. Era viúva de Joaquim Clemente Dias e 
deixa na maior dor sua nora, netos e demais família.

LORDELO

Rosa da Silva Almeida
FALECEU

Rosa da Silva Almeida faleceu no passado dia 
16 de dezembro, com 84 anos de idade. Era natural 
de Astromil e residente na Rua da Vila, n.º 731, Lor-
delo, Paredes. Era viúva de Joaquim da Silva.

AGRADECIMENTO
Seus sobrinhos 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.

CRISTELO

Maria Rosa Rodrigues Leal
FALECEU

Maria Rosa Rodrigues Leal faleceu no passado 
dia 18 de dezembro, com 86 anos de idade. Era na-
tural de Rebordosa e residente na Rua Luís Pereira 
Leite, n.º 15, Cristelo, Paredes. Era casada com José 
Augusto Freire dos Santos.

AGRADECIMENTO
Seu marido, fi lho, nora, netos e demais família vêm por este meio 

extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que 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

Albertina Ribeiro da Costa
FALECEU

Albertina Ribeiro da Costa faleceu no passado 
dia 20 de dezembro, com 84 anos de idade. Era na-
tural de Lordelo e residente na Rua do Serrado, n.º 
71, Lordelo, Paredes. Era viúva de Francisco Ferrei-
ra de Sousa.

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

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

BALTAR

Albina Gorito dos Santos
FALECEU

Albina Gorito dos Santos faleceu no passado dia 
15 de dezembro, com 84 anos de idade. Era natural 
de Ramalde, Porto e residente na Rua Casa de Bra-
gança, n.º 621, Baltar, Paredes. Era viúva de Domin-
gos da Costa Pinto.

AGRADECIMENTO
Seu fi lho, nora, netos e demais família vêm por este meio extre-

mamente 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.

LORDELO

José Manuel Moreira da Silva
FALECEU

José Manuel Moreira da Silva faleceu no passa-
do dia 17 de dezembro, com 50 anos de idade. Era 
natural de Lagares, Penafi el e residente na Travessa 
Padre Floriano, n.º 41, Lordelo, Paredes. Era casado 
com Rosa Maria da Costa Coelho.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, fi lhas 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.

DUAS IGREJAS

José Moreira da Cunha
FALECEU

José Moreira da Cunha faleceu no passado dia 
12 de dezembro, com 73 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas e residente na Av. 13 de Maio, n.º 
1928 A, Duas Igrejas, Paredes. Era casado com Ma-
ria Ribeiro de Brito.

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

este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhe foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, bem como 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 Joaquim Moreira
FALECEU

Manuel Joaquim Moreira faleceu no passado dia 
16 de dezembro, com 86 anos de idade. Era natural 
de Lordelo e residente na Rua da Beleza, n.º 44, Lor-
delo, Paredes. Era viúvo de Maria Barros da Silva.

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

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

VILELA

Redozindo Barbosa Gonçalves 
(Redozindo Pedreiro)

FALECEU

Redozindo Barbosa Gonçalves faleceu no pas-
sado dia 19 de dezembro, com 83 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Penamaior, concelho de 
Paços de Ferreira e residente na Rua da Boavista, n.º 390, freguesia 
de Vilela, concelho de Paredes. Era viúvo de Gracinda Ferreira. 

AGRADECIMENTO
Seus fi lhos e demais família vêm por este meio extremamente 

sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, agra-
decer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do faleci-
mento e do funeral, bem como na missa de 7.º dia do seu ente querido 
Redozindo Gonçalves.

VILELA

Rita Ferreira Dias
FALECEU

Rita Ferreira Dias faleceu no passado dia 16 
de dezembro, com 87 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Vilela, concelho de Paredes e residente 
na Rampa da Boavista, n.º 26, Vilela, Paredes. Era 
viúva de José Ferreira dos Santos. 

AGRADECIMENTO
Seus fi lhos e demais família vêm por este meio extremamente 

sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, agra-
decer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas pro-
vas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e do funeral, bem como na missa de 7.º dia da sua ente 
querida Rita.

GONDALÃES

Maximino Barbosa Ribeiro
FALECEU

Maximino Barbosa Ribeiro faleceu no passado 
dia 8 de dezembro com 78 anos de idade. Era natu-
ral e residente em Gondalães, Paredes. Era casado 
com Maria Amélia de Sousa Carvalho.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

BEIRE

Fernando da Rocha Bessa
FALECEU

Fernando da Rocha Bessa faleceu no passado 
dia 13 de dezembro com 70 anos de idade. Era natural 
de Castelões de Cepeda e residente em Beire, Pare-
des. Era casado com Maria José Pereira da Cunha.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

NECROLOGIA

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

Agência Funerária

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

Tlm. 914 654 999
agencia.funeraria.xavierneto@gmail.com
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FUNERÁRIA SANTOS 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

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

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

VILELA | Tlf. 255871570 | Tlm. 967012537

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

VILELA | Tlf. 255871570 | Tlm. 967012537

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Passado Presente
CETE: Capela da Sra. do Vale

HÁ EM PORTUGAL ALGUMAS CAPELAS, igrejas e imagens 
da Senhora do Vale. Uma imagem foi levada na nau de D. 
João I, quando os portugueses se apoderaram, em 1415, da 
cidade de Ceuta e transformaram a mesquita maior em ca-

tedral católica, aí colocando a dita imagem.
É a santa desta invocação orago da freguesia de Romãs, no con-

celho de Sátão, Viseu.
Havia, em Lisboa, na igreja do extinto convento de Santo Elói, 

uma capela grande de Nossa Senhora do Vale.
Também em Torres Novas há uma elegante capela dedicada à 

FOTOGRAFIA DE JOAQUIM BASTO, PUBLICADA EM 1884  

Senhora do Vale, muito antiga, mandada reconstruir por D. Diogo 
Fernandes de Almeida, grão-prior da Ordem de Malta. Apresenta o 
tipo comum dos templos rurais quatrocentistas da região. Uma gali-
lé apoiada em cinco delgados colunelos de capitéis esculpidos, com 
caraterísticas do gótico tardio, antecede um portal ogival. 

A capela de Cete, a mais falada e digna de visita da diocese do 
Porto, é construção apontada aos séculos XV-XVI e tem festa anual 
concorrida.
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