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Homem de 48 anos, residente em Rebordosa, Paredes, está desaparecido 
desde o dia 1 de janeiro. Foi visto pela última vez por volta das 10h30 desse 
dia, numa bomba de gasolina em Rebordosa. A GNR e os bombeiros concen-
tram agora as operações de busca na freguesia de Boelhe, Penafi el, onde o 
carro de Antero Mendonça foi encontrado um dia depois do desaparecimento. 
Agentes das equipas cinotécnicas da GNR e uma equipa de mergulhadores 
têm procurado pistas nas imediações do local e nas margens do Rio Tâme-
ga. Antero Mendonça desapareceu há 6 dias. 

ANTERO MENDONÇA
continua desaparecido

Ex-autarca do CDS-PP, que liderou a câmara de Pa-
redes durante 16 anos, recebeu a chave de honra 
do município, pelo contributo notável que deu para o 
desenvolvimento do concelho. Jorge Malheiro dará 
nome também à Piscina Municipal que foi mandada 
construir durante a sua gestão.

Jorge Malheiro
homenageado

Candidato à Presidência da República reuniu com cerca de 200 
apoiantes, no dia 26 dezembro, em Parada de Todeia. Compro-
misso com a Constituição, dever de lealdade para com o povo e 
os mais desfavorecidos são os propósitos da sua candidatura.

Nova sede em Duas Igrejas
potencia novos projetos

Associação de Karaté
Paredes e Vale do Sousa

EDGAR SILVA
esteve em Parada de Todeia

O compromisso com
as melhores soluções

FM Ferraz
Mediação de Seguros

Eva venceu
um cancro raro

Acidente na CRIP
causa vítima mortal

Joaquina Sousa e Silva
tinha 61 anos

“Amputar a perna foi
o melhor a fazer”
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O EVOLUIR das eleições legislati-
vas de outubro do ano fi ndo e 
a sua evolução até ao atual go-
verno, leva-nos invariavelmente 

ao recurso à situação de Portugal ocor-
rida noutras crises do passado e a forma 
proposta para a sua resolução. Se alguns 
entendiam que estava tudo bem, bastava 
“não estragar o que estava”, verifi ca-se cla-
ramente que tal situação tinha os seus pés 
de barro e que os buracos no terreno da 
governação eram mais do que muitos. 

Verifi camos a expectativa com que 
os portugueses receberam e apoiaram o 
programa do governo no primeiro grande 
ímpeto de esperança nacional, repondo 
as confi anças do país no lançamento das 
bases de uma política nacional ousada de 
melhoramentos materiais, o que permite 
inaugurar, com a concórdia geral, a era 
nova de prosperidade pública!

Essencial será pegar no problema da 
política nacional – a questão económica – 
o impreterível dever do Estado que consis-
te em proporcionar o desenvolvimento da 
riqueza pública, deslocando para o campo 
administrativo o primeiro dever. 

A solução não está seguramente em 
recusar ouvir as aspirações nacionais, 
substituindo-as pelo personalismo vaido-
so do seu programa doutrinário, pondo de 
lado experiências recentes e que ninguém 
parecia ouvi-las na esfera do poder, onde 
os estadistas se empenhavam em repre-
sentar com truculência, sentindo-se força-
dos pela objetiva da história – os grandes 
papéis de uma revolução artifi cial. 

 Na primeira década do século vinte, 
o escritor Carlos Malheiro Dias, descrevia 
então o que se passava e que, hoje, tem 
inteira aplicação: 

“Uma nação quer-se administrada 
como uma colossal empresa de que o 
povo fosse o acionista. O problema capital 
que os estadistas portugueses deveriam, 
sem demora, ter-se proposto a resolver se-
ria sucintamente o seguinte: transformar a 
economia precária da nação num estado 
económico fl orescente, aplicando os mes-
mos princípios, absolutamente emancipa-
dos de metafísica política, com que de uma 
empresa periclitante um administrador sa-
gaz consegue fazer uma empresa próspe-
ra. Pela aplicação deste método, o exame 
de qualquer diploma governativo far-se-ia 
sumária e terminantemente pela resposta 
a este único quesito: da sua aplicação re-
sulta o desenvolvimento da fortuna públi-
ca ou particular. Se não, é uma inutilidade. 
Toda a liberdade assente na miséria, é uma 
ilusão. Não há maior tirania do que a po-
breza. A liberdade está em razão direta da 
prosperidade. A mais rudimentar noção 
do direito é inconcebível com a fome. A 
ordem social não passa de uma aspeto do 
equilíbrio económico”. 

Hoje, como sempre, queremos ter de 
dar razão à nossa esperança numa nova 
era. 

 

O passado
repete-se

HÁ 6 DIAS QUE AS AUTORIDADES 
PROCURAM O PARADEIRO DE 
ANTERO MENDONÇA, que desa-
pareceu no dia 1 de janeiro em Re-

bordosa. O homem, de 48 anos, foi visto pela 
última vez por volta das 10h30 no posto de 
gasolina da Cepsa, em Rebordosa. 

Antero Mendonça saiu de casa nesse dia 
de manhã para ir à missa e desde então que a 
família não teve mais notícias do seu paradei-
ro. Estranhando o facto de não ter regressado 
a casa para almoçar, a família ainda lhe ligou 
para o telemóvel, mas não obteve nenhuma 
resposta. “Ligamos-lhe quando não apare-
ceu para almoçar. Da 1.ª vez que tentamos 
não atendeu e depois o telemóvel fi cou 
desligado”, garantiu o irmão Adelino Men-
donça.

GNR, bombeiros e alguns elementos do 
Moto Clube de Rebordosa iniciaram nessa 
mesma tarde as operações de busca. O Re-
nault 5 branco em que Antero Mendonça se 
fazia deslocar foi encontrado ao início da noi-
te do último sábado (dia 2), no lugar de Ame-
la, em Boelhe, concelho de Penafi el, perto do 
rio, mas as autoridades continuam sem pistas 
sobre o paradeiro do homem. 

Desde o último sábado que vários agen-
tes da GNR se encontram a patrulhar o local, 
não existindo para já grandes desenvolvi-
mentos. Em terra equipas cinotécnicas da 
GNR, auxiliadas por cães pisteiros, procuram 
pistas que possam levar ao paradeiro do ho-
mem. Não está excluída a possibilidade de 
Antero ter caído ao rio, por isso nos últimos 
dias uma equipa de mergulhadores tem esta-

Continuam buscas
para encontrar rebordosense
desaparecido há 6 dias

 Antero Mendonça foi visto pela última vez numa bomba de gasolina em Rebordosa.
 CARRO QUE CONDUZIA FOI ENCONTRADO JUNTO AO RIO TÂMEGA, EM BOELHE, PENAFIEL.
 Autoridades têm realizado buscas na área.

do também no local a efetuar buscas na água 
e nas margens do rio Tâmega.

HELENA NUNES

BOMBEIROS E GNR PROSSEGUEM AS BUSCAS NO LUGAR DE AMELA, BOELHE - PENAFIEL

CARRO FOI ENCONTRADO
PERTO DO RIO TÂMEGA

EM PENAFIEL

A família de Antero Mendonça tem vivi-
do dias de inquietação pela falta de notícias. 
Temem que algo de grave tenha acontecido, 
mas não perdem a esperança de encontrá-lo 
bem. Quando foi visto pela última vez em Re-
bordosa, nas bombas de gasolina, onde pa-
rou para abastecer o carro, Antero Mendonça 
terá dito apenas que ia a Abragão, Penafi el, 
“resolver um problema”. 

O irmão do desaparecido defende contu-
do que Antero “nunca teve problemas com 
ninguém” e diz que não sabe o que o levou a 
contar aquilo. Um dia depois do  desapareci-
mento o carro em que seguia  foi encontrado 
em Penafi el, perto do Rio Tâmega. 

Nos últimos dias, a família, alguns ami-
gos e conhecidos de Antero Mendonça 
e os próprios bombeiros voluntários de 
Rebordosa têm multiplicado nas redes so-
ciais diversos apelos de ajuda a quem pos-
sa ter informações sobre o homem. 

 No dia em que desapareceu Antero 
Mendonça vestia calças de ganga, uma cami-
sa branca com riscas azuis e um pullover azul.
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BOM ANO 2016
SÃO OS VOTOS DA NOSSA EQUIPA

JORGE MALHEIRO, O SE-
GUNDO PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAREDES APÓS O 25 DE 

ABRIL DE 1974, foi homenageado 
com a chave de honra do município 
pelo contributo notável que deu 
para o desenvolvimento do conce-
lho de Paredes durante os 16 anos 
em que esteve à frente dos destinos 
do município. 

Na cerimónia de homenagem 
que encheu o salão nobre dos Pa-
ços do Concelho o ex-autarca foi 
elogiado pelo papel de relevo que 
assumiu em muitas obras essenciais 
para o concelho e pela forma “ho-
nesta e honrada” com que sempre 
esteve na política.

“É uma homenagem justa e 
merecida. É tardia, é verdade, 
mas mais vale tarde do que nun-

JORGE MALHEIRO foi HOMENAGEADO
pelo município de Paredes

 O ex-autarca recebeu chave de honra do município no passado dia 23 de dezembro.
 JORGE MALHEIRO PASSA A DAR NOME À PISCINA MUNICIPAL DO CONCELHO, UMA DAS SUAS OBRAS DE DESTAQUE.
 Na cerimónia foram lembrados os avanços no desenvolvimento do concelho conseguidos durante os 16 anos da sua gestão.

JORGE MARIA FONTOURA DE QUEIRÓS MALHEIRO ESTEVE À 
FRENTE DOS DESTINOS DA AUTARQUIA DESDE AGOSTO DE 
1977 ATÉ DEZEMBRO DE 1993. Concorreu à câmara de Paredes 

e 1976 integrado como número dois da lista do CDS-PP que ganhou as 
eleições. Em agosto de 1977 assumiu o cargo de presidente da câmara 
após a resignação de Francisco Ribeiro da Mota. 

Do seu percurso político destacam-se alguns projetos de relevo para 
o desenvolvimento do concelho de Paredes, como o saneamento da vila 
de Paredes, a elevação de Paredes a cidade, a remodelação e ampliação 
do edifício dos Paços do Concelho, as obras de alargamento e melho-
ramento de vários cemitérios, a construção de arruamentos em todo o 
concelho, a infraestruturação de vários equipamentos escolares, a remo-
delação da rede de distribuição de energia elétrica em várias freguesias 
e a construção da ETAR de Paredes. 

Dos 16 anos de gestão de Jorge Malheiro destacam-se ainda a cons-
trução do Bairro O Sonho, a instalação do núcleo da delegação da Cruz 
Vermelha de Paredes, a construção do Parque Infantil, em Parada de To-
deia, a implementação da CESPU, em Gandra e a compra de 18 mil me-
tros quadrados da Quinta da Estrebuela destinada ao Parque da Cidade 
de Paredes. 

ca”, garantiu o atual presidente da 
câmara Celso Ferreira, lembrando o 
percurso notável do ex-autarca, que 
venceu eleições atrás de eleições e 
exerceu a presidência com uma ca-
pacidade realizadora.  

O executivo municipal apro-
vou por unanimidade a atribuição 
do nome do ex-autarca do CDS-
-PP a uma praça que será cons-
truída nas traseiras do quartel dos 
bombeiros de Paredes e à piscina 
municipal, construída durante a 
sua gestão.

De uma obra que marcou de 
forma “indelével e inesquecível” 
o concelho de Paredes foram salien-
tados os grandes avanços conse-
guidos na área das acessibilidades, 
com as ligações da A4 e A41 ao con-
celho, a criação de zonas industriais, 
a construção da piscina municipal, 
do Palácio da Justiça e do primeiro 
hospital de dimensão regional e 

ainda o trabalho desenvolvido na 
área do urbanismo. 

O amigo do homenageado José 
Orlando Rocha lembrou ainda os 
avanços conseguidos no domínio 
do desporto e na educação, com 
uma rede escolar abrangente e que 
cobria todo o concelho e a criação 
do primeiro estabelecimento de 
ensino superior universitário do 
concelho. 

José Orlando Rocha lembrou 
o caráter de um homem com uma 
ampla visão do Estado, cuja ho-
nestidade intelectual e material o 
tornaram num exemplo da forma 
como se deve gerir a coisa pública. 
“Jorge Malheiro valia mais do que 
o seu partido”, reforçou o amigo, 
lembrando os resultados residuais 
que o CDS-PP tinha no país.  

“Foi uma honra dedicar uma 
vida à causa pública e ter servi-
do a minha terra”, disse no final 

Jorge Malheiro, mostrando-se 
honrado com a homenagem. O 
ex-autarca garantiu que apren-
deu muito durante o seu percurso 
político e que o desempenho do 

O contributo para
o concelho de Paredes

cargo de presidente da câmara 
lhe trouxe valorização pessoal. 
“Obrigado por me terem dado 
este privilégio”, rematou o ho-
menageado.

FOI ATRIBUÍDO O NOME DO EX-AUTARCA À PISCINA MUNICIPAL
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MIGUEL FERREIRA FOI 
ELEITO PRESIDENTE 
DA DIREÇÃO DA AS-
SOCIAÇÃO HUMANI-

TÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUN-
TÁRIOS DE LORDELO, encabeçan-
do a única lista que foi a eleições no 
passado dia 26 de dezembro. 

O empresário, de 59 anos, já 
tinha sido comandante daquela 
corporação durante 3 anos, mas 
acabou por abandonar o carpo no 
início de 2010, por “divergências” 
com a direção do presidente ces-
sante Manuel Costa, que não se re-
candidatou ao cargo. 

O novo presidente da Asso-
ciação Humanitária garante que 
mesmo tendo abandonado o car-
go continuou ligado à instituição 
e a sua candidatura surgiu de um 
sentimento de mudança expresso 
pelos próprios bombeiros. “Tenho 
um carinho muito grande por 
esta instituição. Havia a neces-
sidade de alguém fazer algo por 
esta casa e por isso decidi candi-
datar-me. Os próprios bombeiros 
apoiaram esta mudança e senti 
que não podia deixar de assumir 
a responsabilidade”, garante.

 Novo presidente da direção foi eleito no passado dia 27 de dezembro.
 CELSO MOREIRA QUER CONCLUIR O TRABALHO INICIADO PELA DIREÇÃO ANTERIOR.
 Uma das prioridades passa por estabilizar a situação financeira da instituição.  

CELSO MOREIRA quer estabilizar
as finanças dos bombeiros de Cete

HONRAR OS COMPROMIS-
SOS ASSUMIDOS PELA 
ANTERIOR DIREÇÃO é a 
grande prioridade de Celso 

Moreira, novo presidente da direção 
da Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Cete. 

O dirigente assume que a AHB-
VC vai dar seguimento à candidatura 
apresentada no mandato da anterior 
direção para a aquisição de duas viatu-
ras (de socorro e combate a incêndio) 
através do Novo Quadro Comunitário, 
Portugal 2020. É também objetivo 
da nova direção solicitar à câmara de 
Paredes o cumprimento da promessa 
de criação de um Posto Avançado dos 
bombeiros de Cete, em Recarei, esta-
bilizar as finanças da instituição, ren-
tabilizando os recursos e baixando os 
custos, e criar condições para começar 
a substituir as viaturas de transporte 
de doentes não urgentes, que apre-
sentam um “desgaste enorme” pela 
sua longa existência. 

Celso Moreira já integrava a an-
terior direção, presidida por Paulo 

permita uma atuação mais rápida 
e eficaz aos incêndios florestais na-
quela zona do concelho.

Até 2017 o novo presidente da 
direção da AHBVC pretende ainda 
estabilizar as finanças da instituição, 
que atravessa uma situação “difícil, 
mas controlada” e renovar o parque 
de viaturas de transporte de doentes 
não urgentes. A conclusão do café do 
bombeiro e de outras obras em curso, 
a diminuição da fatura da eletricidade 
e a criação de uma comissão de apoio 
para auxiliar a melhorar os estatutos 
são outros objetivos assumidos pela 
nova direção. 

A lista liderada por Celso Mo-
reira que venceu as eleições do 
passado dia 27, integra alguns no-
mes da anterior direção, nomea-
damente o de Paulo Ferreira que 
foi agora eleito vice-presidente da 
direção. Saúl Ferreira foi reeleito 
como presidente da Assembleia 
Geral, tal como Júlio Sousa Santos 
que volta a ocupar o cargo de pre-
sidente do Conselho Fiscal.

MIGUEL FERREIRA é novo presidente
dos Bombeiros de Lordelo

 Empresário, de 59 anos, liderou lista única que foi a eleições no dia 26 dezembro.
 PRINCIPAL OBJETIVO É “UNIR OS BOMBEIROS, A DIREÇÃO E O COMANDO”.
 Para a Assembleia Geral foi eleito Francisco Leal, presidente da Fundação A Lord.

Ferreira, que optou por não se re-
candidatar e garante que recebeu o 
apoio do corpo de bombeiros e dos 
assalariados para se candidatar à 
presidência da direção. “Fui apoia-
do por eles. Disseram-me que 
tinha perfil para ser presidente 
e que tinham em mim a máxima 
confiança”, salienta. 

Natural de Parada de Todeia, 
Celso Moreira assume aos 60 anos a 
responsabilidade de dirigir os desti-
nos desta corporação de bombeiros 
de Cete. Até ao final do mandato 
pretende dar continuidade aos pro-
jetos iniciados pela anterior direção. 
“Queremos dar seguimento à 
candidatura já apresentada para 
a aquisição de duas viaturas, or-
çadas em 195 mil euros”, explica o 
responsável. Para além disso, Celso 
Moreira diz ainda que irá interceder 
junto da câmara municipal de Pa-
redes para que o Posto Avançado 
dos bombeiros de Cete, em Recarei, 
(cujo valor é superior a 110 mil eu-
ros) seja em breve uma realidade e 

acabou por abandonar em 2010, 
por divergências com a direção. 

A lista liderada pelo empresário 
venceu as eleições com 122 votos 
a favor, 7 votos nulos e 9 votos em 
branco. Fernando Moreira da Silva 
foi eleito para o cargo de vice-pre-
sidente, Hélder Silva, tesoureiro 
e José Luís Vinha secretário. Para 
presidente da Assembleia Geral foi 
eleito Francisco Leal, presidente da 
Fundação A Lord. A presidir ao Con-
selho Fiscal ficou Jorge Moreira.

A tomada de posse dos novos 
órgãos sociais deverá acontecer nos 
próximos dias.

Miguel Ferreira diz que ainda é 
cedo para falar em projetos para os 
próximos três anos e que após a to-
mada de posse a nova direção quer 
inteirar-se da situação financeira 
da instituição e só aí traçar os pla-
nos para o mandato de 2016-2018. 
Ainda assim, o novo presidente 

garante que o principal objetivo 
será “unir os bombeiros, a dire-
ção e o comando” e recuperar a 
confiança das pessoas. “Acho que 
andam bastante ansiosos por 
uma mudança. Os bombeiros es-
tão desunidos do comando e da 
direção e queremos que todos se 

sintam parte da mesma família”, 
sublinha. 

Miguel Ferreira é natural de 
Lordelo e durante 23 anos serviu 
como bombeiro na corporação da 
freguesia. Chegou a comandante 
da corporação em 2008, cargo que 
ocupou durante três anos e que 

OS NOVOS CORPOS SOCIAIS ELEITOS NO PASSADO DIA 26 DE DEZEMBRO

Foto PAULO ALEXANDRE

Foto PAULO ALEXANDRE

MIGUEL FERREIRA
PRESIDENTE DA DIREÇÃO
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ABEL MOREIRA TOMOU POSSE, 
na passada sexta-feira, como pre-
sidente da direção dos bombeiros 
voluntários de Rebordosa. O novo 

dirigente que irá comandar os destinos da 
instituição nos próximos três anos pretende 
dar continuidade ao ciclo de “boa gestão” na 
Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários de Rebordosa. “Vamos trabalhar para 
honrar a missão desta casa e dar continui-
dade ao bom trabalho que foi sendo feito 
nos últimos anos”, salientou. Abel Moreira, de 
43 anos, foi durante os últimos 3 anos vice-pre-
sidente da direção então liderada por José Mo-
reira, que optou por não se recandidatar agora 
ao cargo que desempenhou durante 10 anos. 

Não se alargando para já em promessas para 
novos projetos neste mandato o novo dirigen-
te da AHBVR promete contudo “não poupar 
esforços para dar as melhores condições aos 
bombeiros para o cumprimento da sua mis-
são”, garantindo “total apoio” ao corpo ativo. 

Na cerimónia de tomada de posse Abel Mo-
reira disse estar consciente das dificuldades e do 
trabalho que esta nova direção terá pela frente, 
mas mostrou-se confiante nas capacidades de 

BOMBEIROS DE
REBORDOSA COM

NOVA DIREÇÃO

 Cerimónia realizou-se no passado dia 1 de janeiro.
 ABEL MOREIRA É O NOVO PRESIDENTE DA DIREÇÃO.
 Dirigente promete continuar a honrar a missão da instituição. 

HELENA NUNES todos para ultrapassar as contrariedades. “Esta-
mos aqui com verdadeiro espírito de missão, 
de boa-fé e determinados a dar o nosso me-
lhor pela associação humanitária e pelo seu 
corpo de bombeiros”, reforçou.

Henrique Leite irá presidir à Assembleia 
Geral e José Moreira, presidente da direção 
cessante passa a presidir ao Conselho Fiscal. 
Na cerimónia de tomada de posse o agora 
presidente do Conselho Fiscal e ex-presiden-
te da direção agradeceu a disponibilidade de 
todos os que aceitaram o desafio de serem 
voluntários sem farda daquela casa durante 
os 10 anos em que liderou os destinos da ins-
tituição e reforçou o trabalho exemplar reali-
zado pelos órgãos sociais cessantes.

O presidente da Assembleia Geral, Hen-
rique Leite, também não deixou de agrade-
cer aos elementos da direção cessante pelo 
trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 
anos e desejou as maiores felicidades aos no-
vos elementos que tomaram posse. 

Abel Moreira, de 43 anos, é sócio-gerente 
de uma empresa de mobiliário e integrou a 
direção nos últimos 3 anos. 

Até ao início de fevereiro deverá também 
tomar posse o novo comandante da corpora-
ção, Jorge Simão Silva Barbosa. 

O NOVO PRESIDENTE ABEL MOREIRA (À ESQUERFDA) E JOSÉ MOREIRA PRESIDENTE CESSANTE
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DESEJA A TODOS OS CLIENTES  E AMIGOS
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MARIA NUNES COMEMOROU 100 ANOS
 Família organizou festa de aniversário que juntou mais de 200 pessoas.
 MARIA NUNES DIZ QUE O SEGREDO DA LONGEVIDADE É “TRABALHAR MUITO E COMER POUCO”.
 Teve 18 fi lhos, apenas 9 estão ainda vivos, 33 netos, 26 bisnetos e 8 tetranetos.  

lha Ana Nunes Ferreira. 
Desde a morte de Jerónimo que Maria 

Nunes vive com uma das fi lhas em Vandoma. 
Questionada sobre qual o segredo para alcan-
çar uma vida centenária, Maria Nunes respon-
de sem grandes dúvidas. “É trabalhar muito 
e comer pouco. Vinho? Nunca bebi nem 
bebo”, brinca. Já os fi lhos acreditam que a fé 

e religiosidade dela contribuíram muito para 
chegar a tão longa idade. 

Apesar de não ter conseguido reunir a famí-
lia toda no convívio em Vandoma, um dos fi lhos 
e alguns netos estão emigrados, o sorriso de 
Maria Nunes evidenciava a satisfação pela união 
familiar. Afi nal, um século de vida e de amor é 
motivo mais que sufi ciente para celebrar. 

 É FÁCIL QUALQUER UM DE NÓS SE 
ENCANTAR PELO SORRISO SERENO 
E O OLHAR TRANQUILO DE MARIA 
NUNES. Na passada segunda-feira, 

dia 4 de janeiro, Maria Nunes reuniu os 9 fi -
lhos (eram 10, mas uma das fi lhas morreu há 5 
anos, vítima de cancro), 33 netos, 26 bisnetos 
e 8 tetranetos, mais alguns amigos e o pároco 
da freguesia para comemorar, em Vandoma, 
os seus 100 anos de vida. 

A festa teve direito a jantar, bolo de ani-
versário e convívio animado entre os fami-
liares que se reencontraram aqui numa data 
simbólica para toda a família. 

Maria Nunes nasceu a 4 de janeiro de 
1916, em Guilhufe, Penafi el, e viveu com o pai 
praticamente até se casar, já que a mãe fale-
ceu dois dias depois do parto, devido a com-
plicações de saúde. As recordações de uma 
infância dura continuam bem presentes na 
memória da idosa. “Foi uma vida de muito 
trabalho”, sustenta.

Ainda criança, Maria Nunes começou a 
servir na Quinta da Aveleda, em Penafi el e a 
ajudar o pai e os irmãos a cuidar dos terrenos 
agrícolas e dos animais. Ainda serviu como 
empregada em casas de família, mas aos 27 

anos acabou por casar com Jerónimo Pinto 
Ferreira, e mudar-se para Paredes. 

Do casamento nasceram 18 fi lhos, mas 
oito acabariam por morrer à nascença. Viviam 
do que a terra dava e do comércio de animais, 
sem luxos. “Foi uma vida muito difícil. Sem-
pre trabalhei muito no campo para susten-
tar os meus 10 fi lhos”, assume Maria Nunes, 
recordando que com o dinheiro de uma ca-
beça de gado tinha de alimentar os fi lhos du-
rante o ano. 

Apesar das difi culdades, o essencial nun-
ca faltou à família. “Ela trabalhava muito 
para ter sempre pão e sopa para dar aos 
fi lhos todos os dias”, recorda uma das fi lhas 
Ana Nunes Ferreira. 

Esteve casada com o seu grande amor 72 
anos. Jerónimo Pinto Ferreira acabaria por fa-
lecer em agosto de 2009, vítima de cancro, a 
mesma doença que lhe roubou também uma 
das fi lhas pouco tempo depois. Apesar do sé-
culo de vida, Maria Nunes conserva uma ener-
gia e vitalidade invejáveis, apesar das pernas 
já não aguentarem grandes passeios. Já so-
freu três acidentes vasculares cerebrais (AVC), 
mas nunca perdeu a vontade de viver. “Con-
segui sempre superar os problemas. Ouve 
um bocadinho mal, mas tem uma memória 
e uma força de viver incríveis”, salienta a fi -

SETE DOS 10 FILHOS DE MARIA NUNES QUE CONSEGUIRAM ESTAR PRESENTES 

ALGUNS DOS 33 NETOS, 26 BISNETOS E 8 TETRANETOS PRESENTES NO ANIVERSÁRIO
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LUTA PELA VIDA

EVA TEIXEIRA É UMA 
JOVEM MÃE, DE 33 
ANOS, rosto de uma 
história de sobrevi-

vência ao cancro, mas tam-
bém de revolta contra um 
problema que acabou por 
lhe mudar completamente 
a vida. Quando aos 11 anos 
descobriu que tinha um can-
cro ósseo agressivo, Eva es-
tava longe de imaginar que 
esta mesma doença a iria 
deixar agarrada a uma 
cama de hospital prati-
camente toda a ju-
ventude. 

Mesmo de-
pois de ter atra-
vessado todo o 
processo de qui-
mio e radiotera-
pia, foi obrigada 
a realizar várias 
cirurgias. Ao todo 
foram 33 operações, a 
maioria delas para ten-

Eva Teixeira amputou uma perna
para vencer um cancro raro

 Aos 11 anos Eva Teixeira descobriu que tinha um sarcoma de Ewing, um tipo de cancro ósseo relativamente raro e agressivo.
 10 anos depois de ter descoberto o cancro, resolveu amputar a perna.
 JÁ FEZ 33 CIRURGIAS E TEM VIVIDO REVOLTADA COM A IMPOSSIBILIDADE DE ARRANJAR TRABALHO.

HELENA NUNES a perna não fi cou 
bem. Os médicos 
d i s s e ra m - m e 
que a perna 
já tinha sido 
d e m a s i a d o 
massacrada 
para voltar 
a operar e 
acabei por 
tomar a 
decisão 
de am-
p u t a r. 

Hoje, quando penso nisso acho 
que foi o melhor a fazer”, salienta. 

Eva adaptou-se bem à próte-
se. Tirou carta de condução e aos 
22 anos decidiu ir fazer um curso 
no Centro Profi ssional de Gaia, de 
práticas administrativas. Chegou a 
fazer um estágio profi ssional numa 

empresa com ligação ao concelho 
de Paredes, mas ao fi m de um ano 
foi mandada embora. Desde então 
que nunca mais conseguiu uma 

oportunidade de emprego. Eva 
Teixeira não esconde a revolta 
pelo facto de todas as portas 
se fecharem devido à sua defi -

ciência. Quando casou, há qua-
tro anos, deixou de ter direito à 
pensão de invalidez que recebia. 
O marido, Abílio Teixeira, é moto-
rista de pesados e vive em Angola 
desde há 4 meses. Foi forçado a 
emigrar para dar uma vida melhor 
à mulher e à fi lha de 3 anos.

tar reconstruir o osso da perna 
direita. “Passei praticamente 
toda a minha adolescência 
numa cama de hospital”, recor-
da a jovem. 10 anos depois de ter 
descoberto o cancro, Eva Teixeira 
decidiu amputar a perna. “Mes-
mo depois de todas as cirurgias 

Chegaram a dar-lhe 3 meses de vida

DIAGNOSTICARAM-LHE UM 
SARCOMA DE EWING, UM 
TUMOR MALIGNO RELA-

TIVAMENTE RARO, sobretudo em 
meninas. Este tipo de cancro afeta 
na sua maioria rapazes entre os 10 e 
os 20 anos. Eva tinha 11 anos quan-
do descobriu o problema. Caiu du-
rante uma brincadeira com amigos e 
partiu a perna. A pancada criou uma 
massa dolorosa, levou-a às urgências 
mas só quando recorreu ao particu-

lar e foi observada por um especialis-
ta é que soube realmente qual era o 
problema. “Fui operada em março 
de 1994 e um mês depois comecei 
a fazer quimioterapia. Foram 10 
sessões de quimio e uma de ra-
dioterapia. Foi difícil. Os médicos 
achavam que o meu organismo 
não ia conseguir aguentar os tra-
tamentos. Chegaram a dizer-me 
que não devia durar mais de 3 me-
ses, mas eu suportei tudo”. 

 Praticamente desde os 12 anos 
de idade que Eva Teixeira andou de 
hospital em hospital, a tratar infeções 
e a realizar cirurgias para tentar corri-
gir a fratura na perna. A luta prolon-
gou-se por 10 anos e obrigou à reali-
zação de 33 cirurgias, sem que ainda 
assim o problema fi casse resolvido. 
“A perna já não estava a aguentar 
tantas cirurgias e acabei por deci-
dir amputar. Tinha 22 anos”. 

Em pouco tempo Eva Teixeira 

adaptou-se à prótese, tirou a carta 
de condução e inscreveu-se para ti-
rar um curso no Centro de Reabilita-
ção Profi ssional de Gaia, de práticas 
administrativas. Chegou a fazer dois 
estágios, um deles profi ssional, mas 
ao fi m de um ano fi cou sem traba-
lho. “Continuo a mandar currículos 
para todos os lados até ao dia de 
hoje. Mas nunca recebi nenhuma 
resposta. Os empresários portu-
gueses fecham-nos as portas de-
vido à defi ciência e, sinceramente, 
já deixei de acreditar que alguém 
poderá fazer diferente. Infeliz-
mente em Portugal só se conse-
guem arranjar grandes empregos 
com grandes cunhas, de outra for-
ma nunca se pensa em dar empre-
go a uma pessoa defi ciente ”. Eva 
Teixeira lamenta o que diz ser verda-
deiramente um preconceito contra 
as pessoas com defi ciência. Sente na 
pele as difi culdades para se integrar 
no mercado de trabalho e não acre-
dita que hajam grandes mudanças 
no futuro. “Lá fora há outro tipo 
de políticas de inclusão, tomadas 

pelo Estado, mas muitas vezes por 
iniciativa das próprias empresas. 
Para conseguir ter os mesmos di-
reitos que os outros tinha de emi-
grar”, sustenta revoltada. 

Eva Teixeira diz que já perdeu 
a esperança num futuro diferente. 
Recebia uma pensão de invalidez 
de 235 euros, mas há quatro anos, 
quando casou, perdeu também esse 
direito. Vive atualmente com a fi lha 
de 3 anos em casa dos pais porque 
não tem dinheiro para reconstruir a 
casa que herdou da família. Numa 
situação fi nanceira complicada o ma-
rido viu-se forçado a aceitar uma pro-
posta de trabalho em Angola, onde 
vive desde há 4 meses. “A vida não 
está fácil para ninguém e só temos 
de pensar no futuro da nossa fi lha”, 
salienta a mãe. 

A família esteve reunida para 
festejar o Natal, mas Abílio regressa 
em breve para Angola e só volta por 
altura das férias. Eva vai continuan-
do por cá a cuidar da fi lha, contan-
do apenas com o apoio dos pais 
para o que precisar.

EVA TEIXEIRA COM O MARIDO ABÍLIO

PUB

Deseja a todos os Clientes e Amigos
BOM ANO 2016
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A DIABETES É UMA DOENÇA CRÓNICA caracterizada pela altera-
ção dos níveis de glicemia (“açúcar no sangue”). A glicose (“açú-
car”) é essencial ao nosso organismo para produção de energia e 
para garantir o bom funcionamento de todos os órgãos. A insulina 

produzida pelo pâncreas tem um papel importante na regulação dos níveis 
de “açúcar” no sangue. Na presença de Diabetes mellitus este mecanismo 
está alterado, levando à subida anormal e descontrolada da glicemia. 

Existem vários tipos de diabetes, sendo os mais comuns Diabetes 
tipo 1, Diabetes tipo 2 e Diabetes Gestacional. Os restantes tipos são 
muito raros, não merecendo destaque neste artigo. Segundo o último 
relatório do Observatório Nacional da Diabetes de 2015 a prevalência glo-
bal de Diabetes em Portugal no ano de 2014, em indivíduos com idade 
compreendida entre os 20-79 anos, foi de 13,1%. Destes, cerca de 7,4% 
estão diagnosticados e 5,7% não se encontram diagnosticados. 

A Diabetes tipo 1 pode surgir nas crianças, adolescentes e adultos jovens. 
Caracteriza-se pela ausência de produção de insulina pelo pâncreas, daí que 
o único tratamento disponível seja a sua administração. A Diabetes tipo 2 é 
o tipo mais frequente e pode surgir em qualquer idade, embora tendencial-
mente possa surgir em indivíduos com excesso de peso ou obesidade. Nesta 
situação o organismo pode produzir menos insulina ou a insulina ter menos 
efeito (termo designado “resistência à insulina”). A base do tratamento é a 
instituição de medidas de alteração do estilo de vida, associadas à adminis-
tração de medicamentos ou insulina, esta última geralmente reservada para 
fases mais tardias da doença. A Diabetes gestacional é um tipo de diabetes 
que surge apenas durante a gravidez. Se não for realizado um diagnóstico 
atempado ou existir um mau controlo da diabetes gestacional poderão sur-
gir problemas para o bebé e mãe. Daí que é muito importante que todas as 
grávidas façam um acompanhamento médico regular, quer antes de engra-
vidar, quer durante a própria gravidez, permitindo um diagnóstico precoce 
e orientação adequada. 

Como pode prevenir ou controlar a Diabetes? A base da prevenção e 
controle da Diabetes tipo 2 é a adoção de estilos de vida saudáveis. Opte 
por uma dieta variada rica em legumes, leguminosas, verduras, fruta e peixe 
e pobre em gorduras. Prefi ra as carnes magras (frango, peru e coelho). Deve 
evitar refrigerantes, bolos, doce, chocolates, compotas, marmelada, mel, re-
buçados e frutas cristalizadas. Modere a ingestão de álcool, lembre-se que 
“o vinho caseiro” tem riscos para a saúde, tal como os restantes vinhos 
comerciais. E muito importante: não salte refeições! Restrinja a quantidade 
de sal diária ingerida. Use outros condimentos para dar sabor aos alimentos 
(alecrim, louro, coentros, salsa e orégãos). Outra regra de ouro é mexer-se! 
É importante que faça uma prática regular e continuada de exercício físico: 
caminhadas de 30 a 60 minutos por dia, 4 a 7 dias por semana. Como se não 
tem tempo? Lembre-se que o tempo que julga que não tem agora, é crucial 
para ter tempo de vida saudável no amanhã. Vá a pé para o trabalho, estacio-
ne longe, use as escadas em vez do elevador, limpe a casa, veja na internet 
dicas para se exercitar em casa, usando cadeiras, sacos de arroz ou outros. 
Não precisa de gastar dinheiro para se exercitar! Se estas medidas forem 
implementadas em conjunto irão permitir um bom controlo de peso e, em 
uníssono, contribuir para a prevenção e controlo da Diabetes! 

SÓNIA MOREIRA
__________________________________________________________________

Médica de Medicina Geral e Familiar

Como posso prevenir
ou controlar a Diabetes?

Opinião

ILÍDIO MEIRELES
reeleito provedor da

Misericórdia de Paredes
 ADVOGADO LIDEROU A ÚNICA LISTA QUE SE APRESENTOU ÀS ELEIÇÕES.
 Tomada de posse deverá acontecer até dia 15 deste mês.

ILÍDIO MEIRELES FOI REELEI-
TO PROVEDOR DA SANTA 
CASA DA MISERICÓRDIA DE 
PAREDES, no passado dia 29 de 

dezembro, nas eleições para a nova 
Mesa Administrativa do quadriénio 
2016-2019. 

A lista liderada pelo advogado 
paredense foi a única a ir a votos, 
sendo composta pelos mesmos ele-
mentos da anterior. Joaquim Cami-
lo Meireles Ruão voltou a ser eleito 
para cargo de vice-provedor, Teresa 
Maria Paiva Leal como vogal, Antó-
nio Francisco Oliveira Ferreira como 
tesoureiro e Maria Madalena Vieira 
Nogueira Carvalho da Silva como 
secretária.

Num ato eleitoral com “pouca 
afl uência” foram reeleitos tam-
bém Alberto Soares Carneiro para 
a presidência da Assembleia Geral 
e Lourenço Martins para o Conselho 
Fiscal. 

Em setembro do ano passado 

HELENA NUNES e em declarações ao nosso 
jornal Ilídio Meireles ma-
nifestou vontade em dar 
continuidade aos projetos 
iniciados pela Mesa Admi-
nistrativa em 2013, referin-
do-se à renovação da área in-
terior de serviços do Lar Elias 
Moreira Neto e do Jardim 
de Infância e à cons-
trução de uma 
nova unidade 
de acamados, 
com capaci-
dade para 30 
utentes, pro-
jeto que seria 
alvo de uma 
candidatura 
a fundos co-
munitários.

À épo-
ca, Ilídio 
M e i r e l e s 
garantia que 
a intervenção no lar seria feita 
para melhorar a área interior de 

serviços e as condições 
de funcionamento do 
apoio domiciliário, do 
bar e ainda para reco-
locar a lavandaria no 
exterior. 

A tomada de posse 
dos novos órgãos 

sociais deverá acontecer até dia 15 
de janeiro, como determinam os 
estatutos.

O BEBÉ DO ANO DO 
CENTRO HOSPITALAR 
DO TÂMEGA E SOUSA 
(CHTS) é uma menina, 

chama-se Bárbara, é de Nespereira, 
Cinfães, e nasceu de parto normal às 
01h00 do dia 1 de janeiro de 2016.

BÁRBARA é a bebé
do ano do CHTS

 Menina nasceu com 3,040 quilos e 47 centímetros, às 1h do dia 1 de janeiro.
 É A SEGUNDA FILHA DE UM CASAL DE CINFÃES.

Foi uma gravidez planeada e o 
parto estava previsto para 19 de ja-
neiro, mas Bárbara não deu tempo 
ao pai para estacionar e assistir ao 
parto. Nasceu às 37 semanas com 
3,040 quilos e 47 centímetros. É a 
segunda fi lha de Joana Vieira e Bru-

no Monteiro.
As Parafarmácias Bem-Estar 

(Grupo Jerónimo Martins, Pingo 
Doce), numa iniciativa conjunta 
com o CHTS, ofereceram um cabaz 
de produtos ao primeiro bebé do 
ano 2016.
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O PAREDENSE EMIGRANTE

ESTÁ EM FRANÇA 
HÁ MAIS DE TRÊS 
ANOS, mas o tempo 
não apagou as sau-

dades dos amigos e das par-
tidas de futebol, da festa da 
vila onde nasceu ou dos pas-
seios pelas ruas que sempre 
conheceu. José Gonçalves 
nasceu e cresceu em Vilela 
e é desta terra que guarda 
as melhores recordações de 
Portugal. “Viver em França 
não é fácil”, assume o emi-
grante de 27 anos.  

José partiu em março de 
2012 para Lyon, com a então 
namorada Lúcia Silva, natural 
de Lustosa, Lousada. Aban-
donaram o país pelas mes-
mas razões de tantos outros. 
Encontrar novas oportunida-
des para conseguir uma vida 
melhor. O casal embarcou 
para o desconhecido, sem 
perspetiva de trabalho, mas 
com enormes expectativas 
quanto ao futuro. “Decidi-
mos arriscar. Tínhamos cá 
alguns familiares que di-
vidiam casa e viemos. Pas-
samos a dividir com eles 
o aluguer e as despesas 
da casa e procuramos em-
prego”, contam. Em pouco 
tempo conseguiram arranjar 
emprego, José na construção 
civil e Lúcia como emprega-
da de limpeza, e começaram 
a fazer planos para o futuro. 
A primeira filha do casal nas-

“Ser emigrante é entrar numa
aventura sem saber o que nos espera”

 A 23.ª história d’ “O Paredense Emigrante”.
 JOSÉ GONÇALVES E LÚCIA SILVA EMIGRARAM PARA LYON EM MARÇO DE 2012.
 Apesar das oportunidades que encontraram lá fora, garantem que como emigrantes tem uma vida dura e de muito trabalho. 

O JOVEM CASAL foi bem 
acolhido em Lyon, a tercei-
ra maior cidade da França, 

conhecida pela forte presença 
de indústrias e universidades. “O 
centro de Lyon é lindo, sobre-
tudo no verão. Há imensos es-
tudantes nas ruas junto ao rio 
e muitos grupos de músicos de 
rua”, contam. Entre os pontos tu-
rísticos mais apreciados está o fa-
moso Parc de la Tête d’Or, com 117 
hectares, jardim botânico, roseiral 
e um parque zoológico, ou a Cate-
dral de Flouviere, um dos pontos 
mais altos e turísticos da cidade, 
onde podem ser vistas imagens 
de Santos de todo o mundo, in-
cluindo a imagem da Nossa Se-
nhora de Fátima. 

Para além da beleza da cidade 
José e Lúcia apreciam sobretudo 
a excelente rede de transportes 
públicos que permite descobrir a 
cidade sem o stress dos engarra-
famentos. De resto, a vida na Fran-

ceu pouco depois, e obrigou 
Lúcia a mudar de emprego. 
“Ela chegou a trabalhar 11 
horas por dia, nas limpezas 
e depois a trabalhar num 
restaurante. Os horários 
não eram compatíveis com 
a creche e por isso teve de 
arranjar uma solução”, ex-
plica José Gonçalves. 

Hoje Lúcia Silva trabalha 
numa empresa de venda e 
aluguer de material médico, 

onde é responsável por ge-
rir todos os aparelhos que 
entram e saem da empresa. 
“Limpo, desinfeto, testo e 
faço a gestão de todos os 
materiais para que possam 
ser novamente alugados a 
outros pacientes com toda 
a segurança”, explica a jo-
vem. José também acabou 
por deixar a construção civil 
e dedicar-se à arte que sem-
pre conheceu. “Sou pousa-
dor de alumínios e pvc. O 
salário era melhor e tinha a 
oportunidade de trabalhar 
na mesma arte que traba-
lhava em Portugal. Não po-
dia deixar fugir esta opor-
tunidade”, assume. 

Quando pensam no futu-
ro não conseguem deixar de 
pensar em Portugal, na famí-
lia e nos amigos. Apesar dis-
so, gostam da vida que levam 
em Lyon, onde pretendem 
continuar a viver por muitos 
mais anos. 

“Estar longe da família é o mais difícil”

ça permitiu ao casal ter “outros direitos e 
regalias” que não usufruíam em Portugal, 
quer ao nível da saúde como laboral. “ So-
mos muito bem assistidos com seguro de 
saúde e a Segurança Social. Não paga-
mos nada em consultas e exames médi-
cos, farmácia, etc. Em relação aos nossos 
direitos como trabalhadores somos mui-
to bem assistidos. Podemos recorrer, por 
exemplo, a um advogado para esclarecer 
dúvidas judiciais sem pagar um único 
cêntimo. Temos muito mais ajudas do 
que em Portugal, sem dúvida”. 

Ainda assim, a vida lá fora exige “muito 
esforço e trabalho”. “O nosso dia-a-dia 
é praticamente de casa para o trabalho 
e do trabalho para casa. Ir ao café, por 
exemplo, está fora de questão porque 
é muito caro. Optamos por fazer festas 
com amigos em casa e passamos bons 
momentos na mesma. Ser emigrante é 
ser corajoso. É entrar numa verdadeira 
aventura sem saber o que nos espera”.

José e Lúcia têm vários familiares a viver 
em Lyon e vários amigos espalhados por 
outras cidades francesas. Em Lyon acaba-
ram também por conhecer outros emigran-

tes portugueses com quem criaram fortes 
relações de amizade. “Conhecemos aqui 
boas pessoas que se tornaram verdadei-
ros amigos. Quando nos juntamos todos 
sentimo-nos em casa praticamente, qua-
se como se estivéssemos em Portugal”, 
assumem.

Apesar da distância que os separa do 
seu país, o casal assume que a prioridade 
agora é garantir que a filha tenha todas as 
oportunidades que os pais nunca tiveram. 
“Somos felizes e esta experiência tor-
nou-nos mais fortes e mais unidos”, conta 
Lúcia Silva. “Olhando para trás percebe-
mos que chegamos aqui por mérito pró-
prio, graças a muito esforço e trabalho. 
Isso faz-nos dar mais valor à vida”.  

O regresso a Portugal pode contudo 
não ser muito certo. “Os nossos filhos vão 
começar a construir a vida deles aqui e 
um dia temos de resolver a nossa vida 
consoante a deles”. E mesmo que um dia 
mais tarde a filha não queira regressar a 
Portugal, os pais sabem que ela terá sem-
pre conhecimento de como é o seu país, co-
nhecerá parte da sua cultura e identidade e 
saberá certamente falar a sua língua.

HELENA NUNES
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CERCA DE DUAS 
CENTENAS DE 
PESSOAS enche-
ram no passado dia 

26 de dezembro o salão do 
Futebol Clube de Parada de 
Todeia, no concelho de Pare-
des, para um jantar de apoio 
à candidatura de Edgar Silva 
às eleições presidenciais do 
próximo dia 24 de janeiro. 

Além do candidato 
apoiado pelo Partido Comu-
nista Português, estiveram 
ainda presentes Jaime Toga, 
membro do Comité Central 
do PCP e membro da direção 
da Organização Regional do 
Porto do PCP, Álvaro Pinto, 
mandatário da candidatura 
de Edgar Silva no concelho 
de Paredes e todos os demais 
mandatários concelhios da 
região do Vale do Sousa e 

Candidato presidencial Edgar Silva
esteve em Parada de Todeia

 CANDIDATO APOIADO PELO PARTIDO COMUNISTA ESTEVE NUM JANTAR COM APOIANTES.
 Candidatura de Edgar Silva “é uma candidatura de valores, genuína, comprometida com o povo e com Abril”.
 Em Parada de Todeia, Edgar Silva reforçou o compromisso com a Constituição e a lealdade para com o povo e os mais desfavorecidos. 

Baixo Tâmega. 
Na primeira intervenção 

política da noite, Álvaro Pin-
to, que começou por dar as 
boas-vindas aos presentes 
em nome do clube de futebol 
local, ao qual preside, fez um 
vivo apelo ao voto em Edgar 
Silva, destacando o facto de 
esta se tratar de “uma candi-
datura de valores, genuína, 
comprometida com o povo 
e com Abril”.

O candidato presidencial, 
por seu turno, iniciou o seu 
discurso destacando a forte 
mobilização daquela iniciati-
va, organizada pela concelhia 
de Paredes do PCP. “Nenhu-
ma outra candidatura con-
seguiria juntar tanta gente 
em plena quadra natalícia”, 
afirmou. Em Parada de Todeia, 
Edgar Silva não fugiu aos te-

mas políticos na ordem do dia 
e comentou aquilo a que ape-
lidou de “crime económico 
do Banif”, sublinhando que a 
sua candidatura “é também 
uma oposição às políticas 
que têm posto os trabalha-
dores e o povo a pagar os 
desmandos da banca” e que 
“é a única que defende que 
o Estado deve assumir o 
controlo público do sector 
financeiro como salvaguar-
da do interesse nacional”. 

Quanto aos propósitos e 
à substância desta sua “luta 
eleitoral”, o candidato ma-
deirense assegurou também 
que a sua força reside sobre-
tudo “na base do compro-
misso com a Constituição 
da República Portugue-
sa, no dever de lealdade 
do presidente para com o 

povo e em particular para 
com os mais desfavoreci-
dos”. Apelando a que “cada 
um mobilize um amigo ou 
familiar para o voto no dia 
24”, Edgar Silva concluiu a 
sua intervenção dizendo ain-
da que “apesar das sonda-
gens que se vão fazendo, 
em democracia nada está 
construído, tudo está por 
construir, pelo que até às 
eleições tudo é possível”.

Edgar Freitas Gomes Sil-
va, 53 anos de idade, é natu-
ral do Funchal, Madeira e é 
licenciado em teologia pela 
Universidade Católica. Exer-
ceu durante vários anos as 
funções de sacerdote católi-
co. Foi professor universitá-
rio e é autor de várias obras 
literárias. 

Destacou-se na luta con-

tra a miséria e precariedade 
na Madeira, desempenhando 
um papel de relevo no com-
bate e denúncia de casos de 
pedofilia e exploração infan-
til. Foi membro fundador de 
instituições de integração e 

apoio a crianças de rua como 
o «MAC – Movimento de 
Apoio à Criança» e «Escola 
Aberta». É deputado na As-
sembleia Legislativa da Ma-
deira desde 1996 e membro 
do PCP desde 1998.

O CENTRO HOSPI-
TALAR DO TÂ-
MEGA E SOUSA 
(CHTS) recebeu 

na passada segunda-feira, 
dia 4 de janeiro, 75 novos 
médicos internos.

Segundo aquela unida-
de hospitalar o número de 
internos que escolhem o 
CHTS para a sua formação 
tem aumentado de ano 
para ano. Em 2015, entra-
ram 51 internos do ano co-
mum e 13 internos de espe-
cialidade.

No início deste ano fo-
ram 60 os internos de ano 
comum e 15 internos de 

CHTS recebeu 75
novos médicos internos

especialidade divididos por 
anestesiologia, cardiologia, 

cirurgia, ginecologia/obste-
trícia, medicina interna, or-

topedia, patologia clínica, 
pediatria e psiquiatria.
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NCONTRAR O 
SEGURO CER-
TO PARA O 
SEU CARRO, A 
SUA CASA, OU 
MESMO UM 

A solução certa para
encontrar o seu seguro 

 Empresa com sede na cidade de Paredes, conta com 11 anos de experiência no mercado.
 Assume o compromisso de oferecer aos clientes as melhores soluções e o melhor serviço.
 SUCESSO DO NEGÓCIO ESTÁ NA RELAÇÃO DE CONFIANÇA QUE MANTÉM COM CLIENTES. 

E

COM 15 ANOS DE EX-
PERIÊNCIA NO RAMO 
o empresário sabe bem 

que a competitividade e a fi de-
lização do cliente são dois fato-
res importantes para garantir a 
solidez de uma empresa. “Te-
mos de estar constantemente 
a par das ofertas do mercado 
e garantir que apresentamos 
sempre as melhores soluções 
aos clientes. A nossa segu-
radora principal é a Liberty 
Seguros porque entendemos 
que tem ótimos produtos, 
mas colaboramos com as 
principais seguradoras a ope-
rar em Portugal para garantir 
que o cliente pode escolher 
entre uma variedade de pro-
dutos maior”.  

A FM Ferraz propõe-lhe todo 
o tipo de seguros, carro, casa, 
saúde, vida e seguros de capita-
lização, como o Plano Poupança 
Reforma. É uma empresa com-
petitiva no mercado porque as-

SEGURO DE SAÚDE atrativo 
pode ser hoje uma verdadeira 
dor de cabeça. Há muita oferta 
neste mercado e nem sempre 
é fácil encontrar a solução cer-
ta. Nos dias de hoje, torna-se 
fundamental descobrir um me-
diador de seguros de confi ança 
que conheça as propostas do 
mercado e as necessidades es-
pecífi cas do cliente e consiga 
apresentar a solução ideal con-
jugando estes dois fatores. 

A FM Ferraz, Mediação de 
Seguros, situada na Rua Serpa 
Pinto, bem no centro da cida-
de de Paredes, é uma empresa 
especializada em encontrar a 
solução certa para cada cliente 
que procure um seguro para a 
casa, o carro, seguro de saúde 
e de vida, de acidentes pessoais 
ou de trabalho.

Com base num estudo específi co das 
necessidades de cada cliente a FM Ferraz 
apresenta as soluções mais adequadas 
para aquilo que cada um procura. A estra-
tégia de fi delização seguida pela empresa 
desde 2004 ajudou a FM Ferraz a construir 

uma relação sólida e duradoura com os seus 
clientes. “Tentamos oferecer sempre as 
melhores soluções e damos aconselha-
mento mediante as suas necessidades. Só 
fi delizamos o cliente se lhe prestarmos o 
melhor serviço possível”, explica Fernando 
Ferraz.

Apresentar as melhores soluções
do mercado é um compromisso

sume a responsabilidade de garantir ao cliente 
o melhor serviço possível. Nos últimos 10 anos 
houve uma redução muito signifi cativa no pre-
ço do seguro automóvel, garante Fernando 
Ferraz. “Nunca se pagou tão pouco por um 
seguro automóvel. O custo médio caiu cer-
ca de 100 euros nos últimos anos devido à 
grande oferta que existe”. 

A saturação do mercado do seguro au-
tomóvel levou a FM Ferraz a apostar interna-
mente na divulgação de outro tipo de produ-
tos. “Temos apostado no ramo dos seguros 
de vida, associados ou não ao crédito à ha-
bitação. Muitas vezes as pessoas procuram 
descontos nos seguros dos automóveis 
e esquecem-se que têm outros produtos 
onde podem ir buscar alguns benefícios, 
como este. Tentamos sempre aconselhar o 
cliente a procurar a oferta com melhor re-
lação qualidade-preço”. 

Outra das apostas da FM Ferraz tem sido 
a divulgação das melhores soluções de se-
guros de saúde e de capitalização. “Com o 
desenvolvimento dos cuidados de saúde 
nos últimos anos as pessoas já começam 
a procurar mais este tipo de seguro, mas a 
maior parte das pessoas ainda desconhece 
que por 10 ou 15 euros por ano se pode ter 
um bom seguro de saúde ”. O mesmo acon-

tece com os Planos Poupança Reforma. “As 
pessoas têm receio quanto ao futuro da 
Segurança Social. Não sabem se mais 
tarde poderão ter direito a reforma e 
resolvem investir o seu capital”. Para Fer-
nando Ferraz, a instabilidade fi nanceira a 
que os bancos foram sujeitos nos últimos 
anos em Portugal gerou alguma descon-
fi ança entre os clientes, levando muitos 
a optar por colocar o seu dinheiro noutro 
tipo de entidades.

Para o futuro, Fernando Ferraz pro-
mete continuar a fazer o seu trabalho da 
mesma maneira, com o mesmo rigor e 
profi ssionalismo com que começou. Nos 
últimos três anos o mercado ressentiu-se 
dos efeitos da crise, mas a FM Ferraz per-
maneceu sólida e competitiva graças à for-
te aposta na fi delização dos seus clientes 
e ao compromisso de obter os melhores 
produtos e soluções do mercado, prestan-
do o melhor serviço possível. “Estamos 
otimistas que 2016 será um ano melhor. 
Vamos manter o nosso trabalho porque 
o cliente continuará a ser a nossa gran-
de prioridade. O foco continuará a ser 
sempre a aposta na competitividade e 
na apresentação das melhores soluções 
aos nossos clientes”.
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JOAQUINA SOUSA E SIL-
VA, 61 anos, foi a vítima 
mortal do despiste que 
aconteceu na manhã do 

passado dia 24 de dezembro, na 
Circular Regional Interna de Pare-
des (CRIP). A mulher, residente em 
Bitarães, Paredes, ainda foi trans-

Acidente em Paredes mata mulher de 61 anos
 O desastre aconteceu na Circular Regional Interna de Paredes (CRIP) na véspera de Natal.
 Cinco pessoas seguiam na viatura que se despistou e caiu a uma ribanceira.
 TRÊS NETOS E A NORA DA SEXAGENÁRIA FICARAM FERIDOS.

portada para o hospital com vida, 
mas acabou por não resistir aos 
ferimentos. 

O despiste aconteceu por vol-
ta das 9h30 da manhã, na véspera 
de Natal, quando Joaquina Sousa 
e Silva regressava a casa com a fa-
mília depois de terem estado no 
cemitério municipal. O Renault 
Clio em que seguiam os cinco 

passageiros despistou-se numa 
curva da CRIP, embateu num Mer-
cedes que seguia no sentido con-
trário e caiu a uma ribanceira com 
vários metros de altura. A viatura 
capotou várias vezes e ficou imo-
bilizada num campo agrícola.

Para além da vítima mortal 
seguiam no carro outras quatro 
pessoas, a nora e os três netos da 

sexagenária, com 4, 10 e 16 anos, 
que sofreram também ferimen-
tos graves e foram transportados 
para os hospitais da região. O jor-
nal confirmou entretanto que ne-
nhuma das vítimas corre perigo 
de vida.

Joaquina Silva era residente 
em Bitarães, Paredes mas traba-
lhava como vendedora de horta-

liças em Guilhufe, Penafiel. 
O acidente provocou o cor-

te do trânsito na circular urbana 
durante várias horas. A prestar so-
corro às vítimas no local estiveram 
os bombeiros voluntários de Pare-
des e o INEM. O caso está agora a 
ser investigado pela GNR, que irá 
apurar as circunstâncias em que 
este trágico acidente aconteceu. 

HELENA NUNES

REALIZAR O SONHO DE 
VÁRIAS CRIANÇAS era 
o principal objetivo desta 
campanha desenvolvida 

pela Associação ‘Geração Colori-
da’, com sede em Cristelo, Paredes. 
“Troque um brinquedo por um 
sorriso” foi o mote lançado pela 

Associação de Cristelo entregou
brinquedos a crianças desfavorecidas

JOAQUINA SILVA
 VÍTIMA MORTAL

direção aos vários associados para 
angariar brinquedos que seriam 
entregues a crianças desfavoreci-
das. A iniciativa já acontece há três 
anos consecutivos e permitiu juntar 
centenas de brinquedos e alegrar o 
Natal de várias crianças. 

A campanha decorreu entre os 
dias 1 e 19 de dezembro e todos os 
brinquedos foram depois entregues 

às crianças do Centro de Acolhi-
mento Temporário “A Âncora”, em 
Rebordosa, para crianças em risco. 

No dia em que terminou a cam-
panha de recolha de brinquedos e 
alimentos a ‘Geração Colorida’ jun-
tou-se numa outra atividade de Na-
tal, que decorreu em Paredes. Entre 
professores, alunos e familiares es-
tiveram mais de 250 pessoas neste 

jantar convívio que serviu também 
para premiar aqueles que ao longo 
do ano se destacaram nas diversas 
modalidades que a associação foi 
desenvolvendo. 

Para 19 categorias premiadas, 
entre elas zumba fitness, atividades 
de grupo, body jump, cross traing, 
karaté, e outras, a direção elegeu os 

melhores e os alunos votaram para 
decidir o vencedor. 

Mas nem só os vencedores re-
ceberam presentes neste jantar de 
Natal, já que a associação entregou 
a todos os alunos uma lembrança 
em forma de agradecimento “por 
todo o esforço e dedicação ao 
longo de todo o ano”. 

HELENA NUNES
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A 
ASSOCIAÇÃO DE KA-
RATÉ SHOTOKAN DE 
PAREDES E VALE DO 
SOUSA propriamente 

dita nasceu em maio de 2002, sen-
do à data composta por 5 clubes, 
Shotokan Karaté de Paredes, Escola 
de Karaté Shotokan Paróquia de So-
brosa, Freemotion Clube Shotokan 
Karaté, Grupo Cultural e Desportivo 
de Vila Caiz e Grupo Desportivo Cul-
tural Castelo de Paiva. 

Em maio deste ano a AKSPV irá 
completar 14 anos de existência, 
com uma perspetiva otimista quan-
to ao futuro. O objetivo é continuar 
a desenvolver o trabalho desporti-
vo e cumprir o calendário de provas 

Associação de Karaté Shotokan de Paredes e Vale do Sousa

“Temos pensado num projeto
para incluir os idosos no karaté”

 Fundada em 2002 a AKSPV já conta com 7 clubes e 152 atletas.
 Novas instalações em Duas Igrejas vão permitir desenvolver novos projetos no futuro.
 ASSOCIAÇÃO QUER COMEÇAR A ORGANIZAR ESTE ANO UM CAMPO DE FÉRIAS NA PÁSCOA E OUTRO NO VERÃO.

UM DOS PRINCIPAIS OBJETIVOS DA 
AKSPV é incutir nos mais jovens as 
cinco máximas do karaté: caráter, sin-

ceridade, etiqueta, esforço e controlo. Para 
além disso, a associação tem apostado mui-
to na vertente da inclusão social e acolhem 
qualquer pessoa que queira aprender a arte 
marcial. “Não interessa a faixa etária, a ca-
pacidade física ou mental. Temos cá um 
idoso que está no lar em Sobrosa a pra-
ticar e outros atletas com várias deficiên-
cias que são acompanhados por treinado-
res que estão habilitados para dar estas 
aulas específicas”, explica João Garcês. 

O objetivo agora passa por criar condi-
ções e atrair jovens e adultos em cadeiras 
de rodas e a população mais idosa. “Temos 
pensado num projeto para incluir tam-
bém os idosos no karaté e vamos tentar 
começar com os utentes aqui da ADI – 
Duas Igrejas. A ideia é termos duas a três 

O KARATÉ COMO FATOR DE INCLUSÃO SOCIAL
aulas por semana com eles”. Este projeto 
ajudará a AKSPV a promover entre os idosos 
um estilo de vida mais ativo e saudável.

Aproveitando os recursos humanos de que 
dispõe a AKSPV vai estruturando outro tipo de 
projetos com o objetivo de promover não só a 
prática do karaté, mas para estimular também 
a envolvência da comunidade. A ideia é come-
çar a pôr em prática este ano as férias desporti-
vas, no período das férias escolares da páscoa e 
do verão, com diversas atividades, desde aulas 
de karaté e outras modalidades. 

O espaço amplo que a associação dis-
põe na escola do Alto da Vila, em Duas Igre-
jas, irá permitir alargar horizontes no futuro 
e criar sinergias com outras associações e 
coletividades. “Para explorarmos a 100% 
este espaço e as suas potencialidades 
precisamos apenas de mais treinadores 
que nos ajudem a desenvolver os proje-
tos”, salienta João Garcês. 

estabelecidos, pela Federação Por-
tuguesa de Karaté, organismo em 
que a AKSPV está filiada. 

Este ano o karaté pode ser consi-
derado modalidade olímpica e João 
Garcês assume que o estatuto irá tra-
zer certamente muita coisa boa. “Em 
termos de visibilidade e de apoios 
financeiros só temos a ganhar”, 
garante o também diretor de provas 
da Federação Portuguesa de Karaté. 
“Vai aumentar o nível de competi-
ção. Só os melhores de cada país 
vão poder estar nos Jogos Olímpi-
cos de 2020, em Tóquio”, ressalva. 

A AKSPV conta atualmente com 
152 atletas inscritos na Federação Por-
tuguesa de Karaté e 6 treinadores devi-
damente certificados. Há cerca de um 
ano que mudou de instalações para a 

antiga escola do Alto da Vila, em Duas 
Igrejas, cedida pela autarquia à Asso-
ciação de Solidariedade Social de Duas 
Igrejas. É ali que decorrem as aulas de 
karaté, todos os dias, para os escalões 
de infantis (até aos 9 anos), iniciados 
(dos 10 aos 11), juvenis (dos 12 aos 13), 
cadetes (dos 14 aos 15), juniores (dos 
16 aos 17), sub 21 (dos 18 aos 20) e 
seniores (mais de 18 anos). “Só nos in-
fantis é que não temos competição 
de Kata. Nas restantes há competi-
ção nos dois estilos, sendo que no 
Kata os atletas competem de acordo 
com a categoria e género, masculino 
ou feminino, e no Kumité competem 
em cinco categorias de peso, explica 
o presidente.

Os 152 atletas da AKSPV cum-
prem todos os anos o calendário de 

provas oficiais da Federação. Parti-
cipam nos campeonatos regionais, 
onde são apurados os 8 melhores 
de cada categoria para competir no 
campeonato nacional, em competi-
ção individual e por equipas. 

Em meados de outubro a AKS-
PV organiza o Torneiro das Vindi-
mas, que alia a prática desportiva 
à ação solidária. “Os atletas não 
pagam inscrição. Para participar 
têm de trazer um alimento para 
entregar a uma instituição de so-
lidariedade social. Normalmente 
optamos por entregar estes ali-
mentos a instituições que atuam 
nas freguesias onde estamos im-
plementados”, explica João Garcês. 
No último ano, a AKSPV entregou os 
alimentos à Associação de Solida-
riedade Social de Duas Igrejas. 

Entre as provas oficiais os atletas 
da AKSPV participam no Torneio In-
ternacional Vila das Aves, que decor-
re já este mês em Santo Tirso, seguin-
do-se o Torneio Internacional MPK, 
que decorre em fevereiro, no Pavi-

lhão Rosa Mota, no Porto e em abril 
no Torneio Internacional da Maia. 

O calendário de provas oficiais 
termina em maio, com o campeonato 
nacional de clubes, de juvenis a senio-
res, que decorre em Coimbra. Todos os 
anos a AKSPV leva também cerca de 20 
atletas com maior graduação aos está-
gios de inverno, primavera e verão, que 
decorrem no Porto, em Alcochete e em 
Coimbra, respetivamente. 

Internamente a AKSPV realiza 
ainda outras atividades, como o es-
tágio na praia, competição que mar-
ca a abertura da época desportiva e 
acontece em agosto, na praia fluvial 
Folgosa, no rio Paiva. Em dezembro 
decorre a festa de natal e entre os 
meses de junho e julho o treino de 
fim de época, onde os atletas dos 
escalões mais jovens efetuam os 
exames de graduação. 

Este ano a AKSPV vai levar ainda 
uma equipa a competir em Andor-
ra, através de uma parceria com um 
clube do Marco de Canaveses a que 
João Garcês está ligado.  HELENA NUNES

ESTÁGIO NA PRAIA FLUVIAL FOLGOSA NO RIO PAIVA 

AKSPV APOIA TODOS OS ANOS UMA ASSOCIAÇÃO DO CONCELHO COM ALIMENTOS

ATLETAS EM COMPETIÇÃO NO TORNEIO DAS VINDIMAS
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LUÍS MACHADO JÁ NÃO É JO-
GADOR DO TONDELA. O jo-
gador paredense e o clube res-
cindiram contrato no fi nal do 

mês passado. O avançado que passou 
pelo Freamunde e ajudou o Tondela a 
sagrar-se campeão da II Liga e a alcan-
çar a inédita subida à liga principal na 
época 2014/2015, vai agora integrar o 
plantel do Feirense, atual 3.º classifi ca-
do da II Liga Portuguesa. 

Depois de ter começado a época 
como titular no Tondela, Luís 
Machado acabou por 
perder espaço no plan-
tel, motivo que levou o 
jogador e o clube a um 
entendimento para a 
rescisão do contrato 
que vigorava até ju-
nho deste ano. O atleta 
paredense mostra-se 
agora confi an-
te com o 
re g re s s o 
à II Liga e 

Luís Machado regressa à II Liga no Feirense

 Rescindiu contrato com o Tondela (1.ª Liga) no fi nal de dezembro, mas já tem novo clube.
 O avançado regressa à II Liga com o Feirense e pode estrear-se no jogo frente ao Sporting B.
 JOGADOR PAREDENSE ESTÁ CONTENTE COM A MUDANÇA E JÁ SÓ PENSA NA SUBIDA. 

LUÍS MACHADO deu os 
primeiros passos no fu-
tebol no clube da terra 

natal, o União Sport Clube de 
Paredes. Foi lá que aos 5 anos 
começou a jogar à bola e a so-
nhar com voos mais altos no 
futebol. Em 2010 o avançado 
paredense mudou-se para o 
Freamunde onde ainda jogou 
um ano na equipa de juniores, 
integrando um ano depois o 
plantel da equipa principal. 

Na época 2013/2014 o 
Freamunde vencia o Campeo-
nato Nacional de Seniores e su-
bia à II Liga. A excelente época 
que fez em Freamunde nesse 
ano chamou as atenções de 
outros clubes e Luís Machado 
acabou por se mudar para Vi-
seu, alinhando pelo Tondela. 

Em 2014/2015 o avança-

DUAS VEZES CAMPEÃO NA II LIGA 

do paredense sagrava-se pela segunda vez campeão da II Liga, no CD 
Tondela. O clube de Viseu conseguia um feito inédito nesta época ao 
chegar pela primeira vez na sua história ao escalão principal do futebol 
português

Os maus resultados acabaram por arrastar o Tondela para o último 
lugar do campeonato esta época e infl uenciaram também a saída do 
jogador paredense, que rescindiu contrato ao fi m de 1 ano e meio ligado 
ao clube. 

Regressou à II Liga para jogar pelo Feirense, equipa que esta épo-
ca quer lutar também pela subida ao escalão principal do futebol 
português.

HELENA NUNES Claro que sim. Foi uma época 
muito difícil, mas terminou com o 
melhor resultado possível. A equi-
pa estava desde o início da época a 
jogar pela subida e no fi nal de um 
campeonato longo conseguimos 
esse feito histórico para o clube. Foi 
um ano repleto de muitas alegrias. 
Foi uma boa época também para 
mim porque fi z mais de metade dos 
jogos do campeonato. Esta época 
as coisas não estavam a correr tão 
bem para o clube e para mim e por 
isso acabei por rescindir.

O Tondela tem vindo a 
atravessar um período de 
maus resultados, sendo 
atualmente o último clas-

sifi cado da I Liga, com 
apenas oito pontos em 15 
jogos. O que tem corrido 

mal?
É o primeiro 

ano em que 
o Tondela 

c o m p e t e 
na I Liga e 

Paredes visitar a família. Agora terei 
mais tempo para estar com eles. 

“QUERO AJUDAR
O FEIRENSE A

SUBIR DE DIVISÃO”

Terá agora mais tempo para 
retomar o curso de desporto?

A minha prioridade agora é o 
futebol. Quero concentrar-me nes-
te desafi o que tenho pela frente e 
quem sabe mais tarde, quando tiver 
mais tempo, voltar aos estudos. Co-
mecei o curso há três anos quando 
estava no Freamunde, mas depois 
com a mudança para o Tondela fi -
cou impossível conciliar as duas 
coisas. Mas a qualquer momento 
posso retomar a minha formação.

À semelhança do Freamunde, o 
Feirense poderá ser mais uma ram-
pa de lançamento para regressar 
ao campeonato da liga principal?

Acho que sim. O futebol portu-
guês vive atualmente um momento 
difícil. A grande maioria das equipas 
da II Liga tem orçamentos baixos e 
há clubes que atravessam difi culda-
des para cumprir os compromissos 
com os jogadores. Esta situação tem 
levado os clubes a apostar mais na 
formação e a aproveitar os jovens 
da casa para os planteis principais. 

Vou dar o meu melhor para fa-
zer uma boa época no Feirense e 
poder regressar à I Liga de Futebol. 

como titular no Tondela, Luís 
Machado acabou por 
perder espaço no plan-
tel, motivo que levou o 
jogador e o clube a um 
entendimento para a 
rescisão do contrato 
que vigorava até ju-
nho deste ano. O atleta 
paredense mostra-se 
agora confi an-
te com o 
re g re s s o 
à II Liga e 

O Tondela tem vindo a 
atravessar um período de 
maus resultados, sendo 
atualmente o último clas-

sifi cado da I Liga, com 
apenas oito pontos em 15 
jogos. O que tem corrido 

mal?
É o primeiro 

ano em que 
o Tondela 

c o m p e t e 
na I Liga e 

diz que quer ajudar o Feirense a al-
cançar a subida esta época. 

O que levou à rescisão do con-
trato com o Tondela?

Só fi z 8 jogos esta época e optei 
por mudar de ares. Na minha idade 
o mais importante é adquirir tempo 
de jogo e não estava a consegui-lo 
no Tondela esta época. 

Aceitei abraçar o desafi o do Fei-
rense e estou muito contente com 
isso. É um clube muito bem estrutu-
rado que vai lutar pela subida de di-
visão esta época. Isso é importante 
para mim e para a ambição de qual-
quer jogador, por isso acabou por 
ser também um factor importante 
para tomar esta decisão. 

“ACREDITO QUE
O TONDELA TEM TUDO 
PARA FICAR NA I LIGA”

Termina assim a ligação de 
1 ano e meio ao clube que con-
quistou a subida à Liga principal 
na época passada. Ainda assim, 
sente que ajudou o clube a fazer 
história?

claro que é sempre difícil para uma 
equipa estreante fazer um campeo-
nato estável. As mudanças de trei-
nador também não ajudam o grupo 
a conseguir estabilidade e isso tem-
-se refl etido nos resultados. 

Apesar do mau momento de 
resultados que atravessa, acredito 
que o Tondela tem tudo para fi car 
na I Liga. 

O que espera agora deste 
novo desafi o no Feirense? 

Espero conseguir ajudar o clu-
be a subir de divisão. O grupo é 
fantástico e sinceramente acho 
que podemos fazer coisas bonitas 
este ano. O campeonato da II Liga 
é sempre muito competitivo e acho 
que estaremos até à última jornada 
a lutar pela subida de divisão, como 
aconteceu no ano passado com o 
Tondela.  

É bom regressar à II Liga onde 
já viveu grandes emoções? 

É sempre bom, claro. Vou en-
contrar muitos colegas e vou con-
seguir estar mais perto da minha 
família. Estava a viver em Tondela e 
só ao fi m de semana é que vinha a 
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O PARQUE DA CIDADE DE PARE-
DES ACOLHEU NO PASSADO 
DIA 2 DE JANEIRO O XV GRAN-
DE PRÉMIO DA CASA DO BENFI-

CA DE PAREDES, organizado pela CBP e pela 
Associação de Atletismo do Porto. 

Nos escalões de infantis, juvenis e senio-
res a prova contou para o Campeonato Re-
gional de corta-mato curto, sendo que nos 
benjamins e iniciados as classificações só 
contaram para o Grande Prémio da Casa do 
Benfica de Paredes. 

Campeonatos regionais de corta-mato 

 XV GRANDE PRÉMIO DA CASA DO BENFICA DE PAREDES DECORREU NO DIA 2.
 Prova que decorreu no parque da cidade de Paredes está englobada nos campeonatos regionais de corta-mato.
 Ruben Sousa sagrou-se campeão regional de corta-mato curto, em juvenis.

HELENA NUNES

PUB PUB

No global, a CBP conquistou três pódios e 
um título de campeão regional de corta-ma-
to curto em juvenis, através de Ruben Sousa. 
Em destaque esteve ainda Jorge Pereira que 
venceu no escalão de iniciados masculinos e  
Cristina Freitas que conquistou o 3.º lugar nos 
seniores. 

Nos infantis o 1.º lugar do pódio foi con-
quistado por Beatriz Pereira, atleta da As-
sociação Luz e Vida Gondomarense, que se 
sagrou campeã regional de corta-mato neste 
escalão. Nos infantis masculinos o título de 
campeão regional foi conquistado por Ruben 
Pires, da União Desportiva da Várzea. 

Filipa Lopes, da UD Várzea, venceu o XV 
Grande Prémio de Atletismo da CBP no esca-
lão de iniciados femininos. A União Desportiva 
da Várzea conquistou ainda uma vitória nos 
juvenis femininos, com Sara Duarte a sagrar-se 
campeã regional de corta-mato neste escalão. 

Este ano a prova bateu recorde de inscri-
ções, com mais de 700 atletas em ação. “O ba-
lanço é muito positivo tendo em conta que 
este ano tivemos mais atletas a participar 
e mais público a assistir porque o tempo 
também ajudou”, salienta Paulo Borges. O 
responsável da secção de atletismo da CBP 
garante ainda que em termos de resultados 

o balanço é positivo. “Conseguimos três pó-
dios e podíamos ter conseguido cinco, já 
que outros dois atletas estiveram muito 
perto de ficar nos 3 primeiros. Estes resul-
tados mostram que as expectativas para 
este novo ano, que está praticamente no 
início são boas”, sustenta. 

Depois das saídas de Eduarda Barbosa e 
Pedro Ferreira para o Sporting a secção de 
atletismo da CBP atravessa um ano de tran-
sição, tentando superar a saída de atletas 
importantes e procurando manter a mesma 
senda de bons resultados nas provas oficiais 
da Associação de Atletismo do Porto. 

INÍCIO DA PROVA DO ESCALÃO JUNIORES, SENIORES E VETERANOS CRISTINA FREITAS FOI TERCEIRA NO ESCALÃO DE SENIORES

CAMPEÃO REGIONAL DE CORTA-MATO RUBEN SOUSA EM JUVENIS JORGE PEREIRA VENCEU EM INICIADOS MASCULINOS
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EMÍLIA RIBEIRO
Podologista ROPE - Clínica Nuno Mendes

OS PÉS SÃO OS RESPONSÁVEIS 
PELA SUSTENTAÇÃO E ALI-
NHAMENTO DO CORPO HU-
MANO. Com o desenvolvimen-

to do caminhar, os pés sofrem alterações 
para promover o melhor equilíbrio e para 
regular e coordenar a postura estática e 
dinâmica.

Desequilíbrios na postura podem de-
sencadear enfermidades como dores e con-
traturas musculares, patologias de ordem 
postural e limitações dos movimentos. 

A Ortopodologia é um ramo da Podo-
logia que tem como objeto o tratamento 
e reabilitação de doenças ou anomalias do 
sistema músculo-esquelético do pé, joe-
lho, anca e coluna vertebral. Os principais 
tratamentos são as ortoteses digitais e os 
suportes plantares personalizados (palmi-
lhas). A Ortopodologia pode ser consi-
derada como Corretiva, Compensatória, 
Paliativa e Substitutiva. 

A nossa Equipa de Podologia ROPE ba-
seia-se num conceito inovador que reedu-
ca e realinha a estrutura do corpo. 

Os suportes/ortóteses plantares, mais 
conhecidos por palmilhas, são disposi-
tivos personalizados de alta precisão, 
utilizados para redistribuir as forças ou 
aliviar as pressões excessivas numa de-
terminada área do pé. Também auxiliam 
na prevenção de problemas secundários 
nas restantes estruturas do membro infe-
rior - joelho, anca e coluna. Destinam-se a 
desportistas, amadores/alta competição, e 
ao público em geral, que apresente pato-
logias como esporão do calcâneo, fasceíte 
plantar, problemas dos joelhos, entorses, 
metatarsalgias, heterometrias, entre outras.

As palmilhas aumentam o conforto e a 
estabilidade e melhoram a postura para as 
atividades quotidianas, interferindo signifi ca-
tivamente na qualidade de vida. No contexto 
desportivo, agem na prevenção de lesões e 
na otimização do rendimento desportivo.

Através de uma avaliação cuidada ba-
seada na biomecânica postural, estática e 
dinâmica, as palmilhas são confecionadas 
de acordo com a patologia, a idade, o peso, 
a profi ssão ou atividade desportiva.

O contacto dos pés com o suporte plan-
tar ativará os mecanismos de proprioceção 
sobre a posição articular e o nível de tensão 
muscular na extremidade inferior, minimi-
zando a dor e melhorando a postura, o que 
se traduz num aumento do bem-estar. 

As palavras-chave são: maior adaptação 
ao pé, melhor resposta dinâmica, comodi-
dade, leveza, durabilidade e qualidade.

O nosso objetivo será sempre encontrar 
tecnologias mais avançadas e formas de 
tratamento que ofereçam resultados mais 
efi cazes e num curto espaço de tempo. 

Uma boa postura começa nos seus pés.

O que são
palmilhas
personalizadas?

Licenciatura em Podologia – CESPU, Formação complementar espe-
cializada em Podoposturologia — Palmilhas Personalizadas, Terapias 
Manuais em Podologia, Treino Neuromuscular Reativo e Barefoot ® 
Rehab Specialist Certifi cation - Nível 1

FUTEBOL
Resultados da última jornada

Divisão de Elite
18.ª  jornada

FC Vilarinho .......................................0
U. de Paredes ....................................1

Barrosas ..............................................2
Aliados de Lordelo ...........................2

Rebordosa .........................................2
Aliança de Gandra ............................2

1.ª divisão AF Porto
Série 2 – 14.ª jornada

Sobrosa ...............................................2
Rio Tinto .............................................3

Melres ..................................................3
Nun’Álvares .......................................1

SC Campo ..........................................2
Baltar ...................................................0

2.ª divisão
Série 3 – 14.ª jornada

FC Parada ...........................................3
Paços de Gaiolo ................................0

Vila Boa Quires .................................0
Sobreirense .......................................2

FUTSAL 
2.ª Divisão Nacional

Série B – 12.ª jornada
Mogadouro .......................................2
 Paredes ..............................................2

A EQUIPA DE ATLE-
TISMO DA ASSO-
CIAÇÃO DESPOR-
TIVA E CULTURAL 

DE ASTROMIL esteve repre-
sentada na 38.ª edição da Cor-
rida de São Silvestre de Coim-
bra, prova que decorreu no 
passado dia 27 de dezembro. 

O clube de atletismo de 
Astromil esteve representado, 
no escalão sénior, por Pedro 
Silva, que terminou a prova na 
186.ª posição. A melhor clas-
sifi cação foi de Ilídio Oliveira, 
que conquistou o 2.º lugar do 
pódio no escalão de vetera-
nos, terminando a prova em 
37 m58s.

A prova foi organizada 
pela Escola de Atletismo de 
Coimbra e a Associação Re-
creativa Casaense.

A CIDADE DE PAREDES VOLTA A 
SER PALCO, já este sábado, dia 9 de 
janeiro, da 3.ª edição da Corrida dos 
Reis. A prova é organizada pela As-

sociação Juvenil de Paredes – ParJovem, com 
duas vertentes, a corrida de 10 quilómetros e 
uma caminhada de 5. 

A prova tem início marcado para as 20 
horas, com partida e chegada no parque José 
Guilherme, no centro da cidade de Paredes. 

AS RUAS DA CIDADE DO PORTO 
voltaram a ser palco de mais uma 
edição da Corrida de São Silvestre, 
que este ano bateu todos os recor-

des de participação. A organização garante 
que a 22.ª edição da Corrida de São Silvestre 
do Porto foi a prova de atletismo na vertente 
de 10 quilómetros mais participada do país.

Entre os 10.875 atletas que terminaram 
a prova, estiveram dois jovens atletas pare-
denses da Casa do Benfi ca de Paredes que 
conquistaram bons resultados no escalão de 
juniores. 

A melhor prestação foi a de Cristina Frei-
tas, que foi campeã nos juniores femininos. Já 
Fábio Rodrigues foi 6.º classifi cado nos junio-
res masculinos. 

No escalão principal a vitória foi de dois 
atletas do Sporting. Rui Teixeira venceu 
com o tempo 30.14 minutos e destronou 
o corredor do Benfica Rui Pedro Silva, que 
já tinha vencido esta prova seis vezes con-
secutivas. Já Sara Moreira foi a campeã em 
femininos, terminando a prova com 33.43 

ADC Astromil
no pódio em Coimbra

III Corrida dos Reis realiza-se
em Paredes este sábado

Pódio para Cristina Freitas
na São Silvestre do Porto

 ATLETA DA CASA DO BENFICA DE PAREDES VENCEU NO ESCALÃO DE JUNIORES NO SEU GÉNERO.
 Na corrida de 10 quilómetros participaram mais de 10 mil atletas.
 Organização estima que 100 mil pessoas estiveram nas ruas do Porto a assistir à prova.

A corrida de 10 quilómetros terá dois es-
calões principais, geral masculinos e femini-
nos, para atletas nascidos em 1996 e anos an-
teriores e o escalão de veteranos para atletas 
nascidos em 1974 e anteriores. 

A caminhada de 5 quilómetros é aberta a 
todas as idades.   

Na edição do ano passado, o campeão foi 
Carlos Rodrigues, atleta do Futebol Clube de Pa-
rada, que terminou a prova com 32.56 minutos.

minutos, à frente de Mónica Silva, do Benfi-
ca (34.59 minutos).

A par da corrida de 10 quilómetros reali-
zou-se uma caminhada (5 km) onde participa-

ram mais de 20 mil pessoas. As principais ruas 
da cidade do Porto estiveram cheias de públi-
co. A organização estima que mais de 100 mil 
pessoas assistiram à prova. 
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O CENTRO CULTURAL E 
RANCHO FOLCLÓRICO 
DE PAÇO DE SOUSA vol-
tou a realizar, no dia 27 de 

dezembro, os tradicionais “Canta-
res ao Menino”. Este ano o evento 
aconteceu nos salões paroquiais do 
mosteiro que, recentemente, foram 
alvo de obras de reabilitação onde foi 
notório o melhoramento no aspeto 
visual daquele anfiteatro que possui 
excelentes condições para espetácu-
los de qualquer natureza. 

“Cantares ao Menino” em Paço de Sousa
 Iniciativa voltou a ser realizada pelo Rancho Folclórico de Paço de Sousa.
 Crianças da catequese recriaram presépio com personagens reais.

A atuação foi inserida na festa 
da catequese do Salvador de Paço 
de Sousa que, de uma forma exem-
plar, recriaram a constituição do 
presépio com personagens reais. 
No final o Rancho Folclórico de Paço 
de Sousa “adorou” o menino com 
músicas tradicionais da sua recolha 
do ciclo de Natal. 

O recinto esteve totalmente lo-
tado de crianças que assistiram a 
um pedaço da história de Paço de 
Sousa.

O PRESIDENTE DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE 
PENAFIEL, Antonino de 
Sousa, solicitou no passa-

do dia 4 de janeiro, com carácter de 
urgência, uma audiência à Secretária 
de Estado Adjunta e da Administra-
ção Interna, Isabel Oneto, para sensi-
bilizar o Governo para a necessidade 
de dotar o concelho de Penafiel de 
um veículo com a tipologia de au-
toescada para auxílio no combate a 
incêndios urbanos.

Das três corporações de bombei-
ros existentes, apenas os bombeiros 
voluntários de Penafiel dispunham de 
um veículo autoescada (AE30 – Mer-
cedes-Benz LP 338/42 com registo no 
ano de 1983) essencial para um efetivo 
apoio no combate a incêndios urba-
nos e industriais. Este equipamento 
sofreu um acidente no combate a um 
incêndio industrial, ocorrido numa 
unidade industrial de transformação 
de pneus, na freguesia de Irivo. Na 
ocasião a viatura sofreu fortes danos 
e ficou completamente inoperacional.

Para Antonino de Sousa, presi-
dente da Câmara Municipal de Pe-

Câmara de Penafiel sensibiliza Governo
para necessidade de uma autoescada 

 ÚNICA AUTOESCADA QUE EXISTIA NO CONCELHO ESTÁ INOPERACIONAL.
 Antonino de Sousa vai reunir com Secretária de Estado para falar sobre assunto. 

nafiel, “Depois de os Bombeiros 
Voluntários de Penafiel terem 
perdido o seu veículo autoescada, 
numa operação de socorro num 
incêndio industrial, vamos sensi-
bilizar o Governo de Portugal, a 
quem cabe essa responsabilidade, 
para a necessidade deste equi-
pamento. A cidade de Penafiel 
é formada por um extenso cen-
tro histórico onde predominam 
habitações muito antigas, mas 
também com vários prédios cons-
truídos em altura, justificando a 
existência dos meios adequados 
de combate a incêndios urbanos. 
Embora o socorro funcione de for-
ma articulada pelo Comando Dis-
trital de Operações de Socorro, é 
importante que os Bombeiros de 
Penafiel estejam equipados com 
uma autoescada”, reforçou Antoni-
no Sousa. 

Para além do presidente da câma-
ra de Penafiel vão estar também na 
reunião de trabalho com a Secretária 
de Estado Adjunta e da Administração 
Interna o presidente e o comandante 
dos bombeiros voluntários de Penafiel.
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MEMÓRIA DOS COMBATENTES

PAREDENSES
na Grande Guerra

IVO RAFAEL    ivo_rafael@sapo.ptFreguesias de REBORDOSA (II) e VILA COVA DE CARROS

ANTÓNIO FERREIRA DOS SANTOS. Nasceu 
no lugar de Vilar, Rebordosa, no dia 24 de De-
zembro de 1896. Era fi lho de Joaquim Ferreira 
dos Santos e de Rosa Moreira das Neves, am-
bos proprietários e naturais daquela freguesia. 
Foi mobilizado para o Corpo Expedicioná-
rio Português (1.º Depósito de Infantaria, 1.ª 
Companhia) pelo Regimento de Infantaria n.º 
31 (Porto). Ostentava a placa identifi cativa n.º 
30376 e detinha o posto de soldado (n.º 919). 
Embarcou em Lisboa, rumo a França, no dia 12 
de Setembro de 1917. Nove dias depois, baixa 
ao Hospital n.º 2, sendo julgado «apto para 
os serviços auxiliares do exército» no dia 2 
de Outubro. A 29 de Dezembro, é colocado na 
Companhia de Trabalhadores do Corpo, onde 
não fi caria, de resto, por muito tempo. No dia 
11 de Janeiro de 1918, é julgado «incapaz de 
todo o serviço». Esta determinação não impe-
dira, porém, que dez dias depois tivesse sido 
aumentado ao efectivo da 2ª Companhia do 
Batalhão de Infantaria 35, sendo-lhe atribuído 
o n.º 552. Três meses depois, regressa a Portu-
gal, mesmo nas vésperas da tragédia de «La 
Lys», tendo saído de Cherbourg, a bordo de 
um dos dois navios portugueses (Pedro Nunes 
ou Gil Eanes), a 7 de Abril, e desembarcando 
em Lisboa três dias depois. Casou em Agosto 
de 1924 com Ana Ferreira Leal. Faleceu na sua 
terra natal, com 79 anos de idade, no dia 14 de 
Fevereiro de 1973.

JOSÉ NUNES DE SOUSA. Nasceu no lugar do 
Pinhete, Rebordosa, no dia 4 de Abril de 1896. 
Era fi lho de Joaquim de Sousa, serrador de pro-
fi ssão, e de Luzia Nunes, jornaleira. Foi mobi-
lizado para o CEP (1.º Depósito de Infantaria) 
pelo Regimento de Infantaria 31, 1.ª Com-
panhia. Ostentava a placa de identidade n.º 
30346 e detinha o posto de soldado (n.º 880). 
Embarcou em Lisboa, rumo a França, no dia 12 

«No dia 1 de Abril, José de Sousa é colocado no Depósito de Material de Base. Em 2 de Junho, por ordem do Corpo (n.º148), é transferido para a 
O� cina Ligeira de Artilharia. No dia 7 de Julho, é novamente alvo de pena de prisão disciplinar, desta feita ordenada pelo chefe da unidade em 
que agora se encontrava, com a duração de 5 dias, «por não conservar devidamente limpa a tenda que serve de messe aos sargentos, serviço 
este que lhe pertenc[ia]».

PUB

SOLDADOS PORTUGUESES À PORTA DO HOSPITAL DE BASE N.º 2, EM AMBLETEUSE, ONDE 
ESTIVERAM INTERNADOS OS PAREDENSES ANTÓNIO SANTOS E JOSÉ NUNES DE SOUSA

de Setembro de 1917. A sua fi cha individual 
tem apenas dois parcos registos, pelo que não 
é possível saber muito acerca da sua passagem 
pela guerra. Sabemos que José Nunes de Sou-
sa baixa ao Hospital n.º 2, em 9 de Janeiro de 
1918, tendo alta seis dias depois, e que inicia 
viagem de regresso, a 9 de Setembro, embar-
cando em Cherbourg, a bordo do navio Czariz-
ta e chegando a Lisboa quatro dias depois.

JOSÉ DE SOUSA. Nasceu no lugar da Co-
rujeira, Vila Cova de Carros, a 23 de Abril de 
1895. Era fi lho de Francisco de Sousa, serviçal 
de profi ssão, natural de Mouriz, e de Margari-
da Coelho, fi adeira, natural de Vandoma. Foi 
mobilizado para o CEP (2.ª Secção de Ligeiros 
de Morteiros de Artilharia) pelo Regimento de 
Artilharia 6 (Serra do Pilar, Vila Nova de Gaia). 
Na altura da ida para a guerra já residia no lu-
gar do Areal, freguesia de Baltar. Ostentava a 
placa de identidade n.º 27910 e detinha o pos-
to de soldado condutor (n.º 106). Embarcou 
em Lisboa, rumo a Brest, no dia 21 de Agosto 
de 1917. Pouco depois de chegar a França, a 
16 de Setembro, baixa ao Hospital, só rece-
bendo alta médica em 15 de Novembro. Em 
30 de Janeiro de 1918, é punido pelo coman-
dante da 1.ª Bataria com 5 dias de detenção, 
«porque tendo sido determinado para que 
limpasse um arreio, foi o mesmo encon-
trado pouco limpo à hora da instrução, in-
fringindo assim os deveres 1.º do art.º 4.º 
do Regulamento Disciplinar do Exército». 
No dia seguinte, e de acordo com a sua fi cha 
individual, é punido pelo comandante do 6.º 
Grupo de Metralhadoras pelo mesmo motivo 
e pelo mesmo número de dias de prisão. Não 
resulta claro se se trata da mesma acção, de 
uma reincidência, ou de uma ratifi cação da 
primeira, dado a segunda tratar-se de uma 
ordem aplicada por outro ofi cial. Fica aqui, 

contudo, o registo. No dia 1 de Abril, José de 
Sousa é colocado no Depósito de Material de 
Base. Em 2 de Junho, por ordem do Corpo (n.º 
148), é transferido para a Ofi cina Ligeira de Ar-
tilharia. No dia 7 de Julho, é novamente alvo 
de pena de prisão disciplinar, desta feita or-
denada pelo chefe da unidade em que agora 
se encontrava, com a duração de 5 dias, «por 
não conservar devidamente limpa a tenda 
que serve de messe aos sargentos, serviço 
este que lhe pertenc[ia]». Embarcou rumo a 
Portugal no dia 17 de Março de 1919, a bor-
do do navio SS Helenus, chegando a Lisboa 
três dias depois. Casou com Ana Rosa Pereira, 
de Baltar, em 1920, e faleceu, com 63 anos de 
idade, no dia 25 de Dezembro de 1958.

MANUEL DE SOUSA FERREIRA. De acordo 
com a sua fi cha individual do CEP, e não nos 
foi possível confi rmar os dados de nascimen-
to, Manuel de Sousa Ferreira era natural de 

Vila Cova de Carros, Paredes. Era fi lho de Albi-
no Joaquim de Sousa Ferreira e de Rosa Nunes 
Garcês. Foi mobilizado para o CEP (4.º Depósi-
to de Infantaria, 1.º Batalhão) pelo Regimento 
de Infantaria 32 (Penafi el). Ostentava a placa 
de identifi cativa n.º 21776 e detinha o posto 
de soldado (n.º 416). Embarcou em Lisboa, 
rumo a França, no dia 14 de Julho de 1917. 
No dia 2 de Agosto baixa ao Hospital n.º 26, 
tendo alta 12 dias depois. A 25 de Outubro é 
colocado no 4.º Grupo de Metralhadoras, que 
na célebre «batalha de La Lys», ocorrida 9 de 
Abril de 1918, se posicionava no subsector de 
Fauquissart, enquanto parte da 4.ª Brigada de 
Infantaria, fazendo apoio de fogo aos bata-
lhões da célebre «Brigada do Minho» (B.I. 3, 
8, 29 e 20). Os registos na sua fi cha individual 
terminam com a informação de que, no dia 1 
de Julho, Manuel de Sousa Ferreira é transferi-
do para o Porto de Desembarque. Nada mais 
sabemos, por enquanto, a seu respeito.
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FERREIRA COELHO

CURIOSIDADES DO BURGO PORTUENSE
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Av. Bombeiros Voluntários de Paredes, n.º 193
4580-053 PAREDES

“As primeiras notícias 
que é possível colher nos 
documentos conhecidos 
acerca do trânsito entre as 
duas margens do rio Douro, 
remontam apenas ao co-
meço do segundo quartel 
do século XIV. Com efeito, 
foi em 1339 que D. Afonso 
IV mandou inquirir ao cer-
to quanto rendia a cidade 
e qual a parte dessa renda 
que cabia ao Bispo e ao Ca-
bido, esclarecendo um dos 
artigos da inquirição que, 
de cada uma das barcas 
pequenas dos moradores 
de Vila Nova que andavam 
na passagem, colhia o se-
nhorio da Igreja seis soldos 
e nove dinheiros por ano, 
pagando as grandes meio 
maravedi. 

A ponte chegou a ser 
utilizada para o fim que im-
pôs a sua construção, pois D. 
Fernando já estava no Porto 
quando lhe chegou a notícia 
de ter sido levantado o cer-
co a Guimarães. Mas se tão 
ledos agiram os moradores 
do Porto no cumprimento 
do recado de el-rei, também 
não devem ter demorado 
a desfazer aquela obra que 
exigira da sua parte tamanho 
esforço, pois bem depressa a 
passagem do rio continuou a 
ser feita nas barcas. 

Foram tais desmandos a 
causa próxima dum agravo 
levado à Câmara pelos le-
sados. O Senado deliberou 

DAS BARCAS DE PASSAGEM À PONTE PÊNSIL
ANTÓNIO CRUZ

De seu nome completo António Augusto Ferreira da Cruz, nasceu em St. Tirso, freguesia de Bougado, 
em 1911. Licenciado em Ciências Históricas e Filosóficas e doutorado em História na Universidade do 
Porto, onde lecionou. Foi diretor da Biblioteca Pública Municipal e encarregado de curso na Faculda-
de de Letras do Porto.

PONTE PÊNSIL
CONSTRUÍDA E DIRIGIDA PELO ENG.º FRANCÊS ESTANISLAU BIGOT,

SUBSTITUIU A PONTE DAS BARCAS EM 1842

PONTE DAS BARCAS
AGUARELA TIRADA DA SERRA DO PILAR, ONDE SE DIVISA A PONTE DAS BARCAS

E UM ACAMPAMENTO LIBERAL, VINDO DO PORTO

sobre o caso, na vereação de 
19 de Janeiro de 1391, ten-
do ordenado um Regimento 
que mereceu a aprovação de 
João de Alpoim, Juiz por el-
-rei, e que estabelecia os se-
guintes preços de passagem:

Da carga rocinal e asnal, 
com seu dono, com a carga e 
besta, 4 soldos.

Do homem e da mulher e 
do moço, 1 soldo.

Devemos concordar que 
era respeitada, neste Regi-
mento, a dignidade da pes-
soa humana…

A segunda tentativa 
data de 1744. A 9 de Janei-
ro desse ano, o secretário 
de Estado Pedro da Mata e 
Silva assinava uma carta em 
que era ordenado à Câma-
ra do Porto que desse toda 
a ajuda a Bento de Moura 
Portugal, que vinha a esta 
cidade, por ordem de S. M., 
a uma diligência do seu ser-
viço, como havia de declarar 
no Senado. Essa declaração 
consta duma carta enviada 
à Câmara pelo interessado 
e que foi apreciada na ve-
reação de 14 de Fevereiro 
seguinte; perante numerosa 

e variada representação da 
cidade, assim discriminada 
no assento: a maior parte da 
nobreza, cidadãos, homens 
de negócio e mais pessoas 
do povo. Esclarecia a mes-
ma carta que havia chegado 
ao conhecimento de S. M. a 
notícia de que na passagem 
do rio Douro, entre o Porto 
e Vila Nova, “precisam todas 
as carruagens apear-se, em-
barcando-se com trabalho 
e com muito mais os carros 
carregados”, pelo que “man-
dou se fizesse três barcas 
pela mesma forma da de Sa-
cavém a fim de que em cada 
uma delas possa entrar toda 
a sorte de carruagens sem 
se apear, e se possa ir nelas 
com segurança”. 

Aos barcos de passagem, 
puxados a remos, sucedeu a 
Ponte das Barcas, que ofere-
cia maior comodidade e rela-
tiva segurança.

O primeiro projecto 
duma semelhante obra de-
ve-se ao Corregedor Francis-
co de Almada e Mendonça, 
o grande Almada a quem o 
Porto tanto deve. E se ele não 
levou por diante o seu inten-

to foi apenas por ter concebi-
do uma empresa mais gran-
diosa, qual era a construção 
duma ponte de pedra que 
ligasse a porta do Sol à Serra 
do Pilar. O respectivo projec-
to chegou a ser delineado 
pelo engenheiro Luís Ferreira 
da Cruz Amarante.

A Ponte Pênsil foi cons-
truída num prazo relativa-
mente curto, pois em Janeiro 
de 1843, portanto a menos 
de dois anos sobre o início 
das obras, foram feitas expe-
riências de resistência. Ines-
peradamente, abriu ela ao 
trânsito público no dia 17 de 
Fevereiro.

Uma cheia imprevista foi 
a causa próxima de tal facto, 
como se lê, em notícia com a 
data desse dia, no Periódico 
dos Pobres. A notícia é assim 
redigida: 

“O Rio Douro promete 
grande cheia, hoje pouco 
deu por maré: a Ponte das 
Barcas tirou-se, e segundo 
nos consta pela última vez; a 
Ponte Pênsil já se acha aberta 
ao trânsito público.”

(De “Velho Burgo”). 

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

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

marmilages@marmilages.pt   |   www.marmilages.pt

IND. COM. MÁRMORES E GRANITOS, LDA.

PUB
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FICHA TÉCNICA

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

O SEU QUINZENÁRIO
DE ELEIÇÃO

HISTÓRIA e CULTURA

NO DIA 13 DE FEVEREI-
RO DE 1803 casaram 
na igreja do Salvador de 
Castelões de Recesinhos 

José Ribeiro e Joaquina Tomásia 
da Silva.

O José era natural da Vale, em 
São Mamede de Recesinhos, filho 
de Manuel Ribeiro de Sousa, de 
São Mamede e Maria Coelho de 
Beça, de São Martinho de Rece-
sinhos, neto paterno de José de 
Sousa e Teresa Ribeiro, naturais da 
mesma São Mamede, neto pater-
no de Manuel Coelho e Rosa Ma-
ria, da Carreira, em São Martinho.

A Joaquina era natural da Casa 
da Agua Levada, em Castelões de 
Recesinhos, filha de Luís Bernar-
do da Silva Leitão e Antónia Ma-
ria Moreira de Carvalho, da Casa 
da Água Levada, neta paterna de 
Bernardo da Silva Leitão e Clara 
Maria da Cruz, neta materna de 
Manuel Moreira de Carvalho e 
Ângela Moreira da Silva, de Sebes, 
todos de Castelões.

Perante o padre Bernardo da 
Silva, natural da mesma freguesia, 
foi testemunha o padre José Viei-
ra Soares, assistente na residência 
e lavrou o assento o abade Sebas-
tião Nunes.

Joaquina Tomásia faleceu a 26 
de Outubro de 1872, pelas duas ho-
ras da madrugada, na residência pa-
roquial de Ataíde, onde o seu fi lho 
António era Abade. 

José e Joaquina viveram no lu-
gar da Vale, em São Mamede de Re-
cesinhos, e ai nasceram seus fi lhos:

1. António. Nasceu a 28 de Ju-
lho de 1805. 

2. António. Nasceu a 15 de Se-
tembro de 1808. Padrinho o Bene-
ficiado Bernardo António, da Casa 
de Vila Nova, em Castelões. 

3. Joaquim. Nasceu a 25 de 
Outubro de 1811. Foi testemunha 
o padre João Moreira assistente 

O DR. ANTÓNIO LEITÃO
na residência. 

4. Maria. Nasceu a 24 de Se-
tembro de 1815. Padrinhos os tios 
maternos José e Antónia, soltei-
ros, da Água Levada. 

O António – 2º – foi o Padre 
António Ribeiro da Silva Leitão. Fi-
zeram-lhe as inquirições de gene-
re, para receber ordens menores, 
a 7 de Fevereiro de 1825.

Foi coadjutor de São Mame-
de de Recesinhos de Fevereiro a 
Junho de 1840. Pároco da Igreja 
Paroquial de São Pedro de Ataí-
de, por decreto de 18-12-1844. 
A Carta foi passada a 1845-06-
21 e transcrita no Registo Geral 
de Mercês, D. Maria II, liv.27, fl.
81-81v. Já era encomendado em 
Setembro de 1842, coadjutor em 
Junho de 1843, pároco em Março 
de 1844 e Abade de Ataíde desde 
Junho de 1845 até que faleceu, re-
pentinamente, a 22 de Junho de 
1884, com 74 anos. Fez ttº cerrado 
e foi sepultado na igreja de Ataíde 
em caixão de chumbo. 

O Joaquim Ribeiro da Silva 
Leitão casou em Real, Amarante, a 
6 de Setembro de 1835 com Ana 
Emília, quinta da Lama, em Salva-
dor de Real, filha de Lourenço Pin-
to de Matos e Ana Bernardina de 
Aguiar. Tiveram dois filhos, nume-
rosos netos (legítimos e naturais) 
e bisnetos até à actualidade.

A Maria Rita da Conceição 
casou com José Teixeira de Beça, 
natural de São Pedro de Ataíde, fi-
lho de Francisco Teixeira e Balbina 
Rita Cerqueira.

Viveram na casa da Presa Ve-
lha, em Ataíde, onde nasceram os 
seus sete filhos.

Destacamos o António que 
nasceu a 14 de Junho de 1855. Pa-
drinhos António Luís de Beça, da 
Casa do Cabo, São Paio de Olivei-
ra, Amarante, [naquele tempo do 
arcbp de Braga] e João Ribeiro da 

Silva Leitão, da Casa do Vale.
Formou-se pela Escola Médico 

Cirúrgica do Porto em 1882 e de-
fendeu a tese ‘A anesthesia geral 
pelo brometo d’ethylo’, impressa 
no Porto pela Imprensa Civilisação, 
de Santos & Lemos. [64 pág., 43 de 
texto].

O dr. António Teixeira da Silva 
Leitão tinha 29 anos quando ca-
sou em Bustelo, a 1 de Fevereiro de 
1885, com Margarida Rosa Coelho 
Rebelo de Carvalho, com 19 anos, 

natural da Sé, da cidade do Porto, 
fi lha natural de Augusto Coelho de 
Carvalho, natural de Santa Marinha 
de Lodares e Emília Rosa, natural do 
Salvador de Novelas. 

Foi proprietário da quinta do 
Convento de Bustelo onde fale-
ceu.

Era Cirurgião ajudante de in-
fantaria 6, em Penafiel, quando 
lhe nasceu o filho Augusto. 

Augusto Carvalho Teixeira da 
Silva Leitão nasceu no largo de 
São Bartolomeu a 3 de Maio de 

1889. Faleceu em Bustelo a 3 de 
Outubro de 1932.

Margarida Rosa Coelho de 
Carvalho faleceu no largo de São 
Bartolomeu, n.º 3, em Penafiel, a 
28 de Maio de 1889, com 21 anos!

Foi duas vezes presidente da 
Câmara Municipal de Penafiel: de 
27 de Fevereiro de 1908 a 3 de No-
vembro de 1910 e de 2 de Janeiro 
de 1914 a 12 de Agosto de 1919.

Da primeira vez teve a honra 
de receber el-Rei D. Manuel II na 
sua passagem por Penafiel a 4 de 
Julho de 1909.

–—

O dr. António Leitão é o «Dr. da 
Presa Velha», que era chamado ao 
Seixo, de São Mamede de Recesi-
nhos, quando António Nobre ali 
buscava algum refrigério para os 
males que o afl igiam…

O Poeta ‘andava a ares’ na al-
deia, adoeceu e a Carlota – «Quiz 
por força chamar o bom Sr. Doutor. 
— E eu consenti, emfi m. E lá man-
dou o creado — Buscar o cirurgião. 
Elle é o mais afamado — N’estas 
trez legoas, o Dr. da Preza Velha. — 
Eil-o que chega... — – Olá!... Ve-me 
a lingua vermelha, — Toma-me o 
pulso… – Está bem, isso não é nada, 
— Beba-lhe bem, vá aos domingos 
á toirada, — E, sobretudo, veja lá... 
nada de versos... — Mas o doutor 
mais eu, nós somos tão diversos! 
— Certo, elle é sábio, mas não tem 
pratica alguma — D’estas molestias 
e o que eu tenho é, apenas, uma — 
Tysica d’Alma. Emfi m...»

«Só», Paris, 1892, pág. 148.
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Agenda Cultural 7 a 20 de janeiro
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Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa firme dos valores mais emblemáticos do concelho de Paredes em áreas como a política, 
religião, desporto, sociedade e do seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, independentemente da sua cor, raça, 
religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e privacidade das pessoas. 

EFEMÉRIDES 7 DE JANEIRO

1980
1984
1985
1987
1990
1994

2004
2006
2007
2008
2009

1979
1977
1976
1965
1960
1953
1952
1948
1927
1911

1891

Morre, aos 67 anos, Amália de Vitória Pereira, líder do Partido Liberal Democráti-
co e única mulher à frente de uma força partidária, em Angola.

Morte do ex-agente da CIA Philip Agee, que rompeu com os Estados Unidos e 
denunciou as suas atividades. Tinha 72 anos e vivia em Cuba;

Uma equipa de cientistas norte-americanos, em artigo publicado na revista Na-
ture, a descoberta de uma nova fonte de células estaminais no líquido amnióti-
co que rodeia os embriões em desenvolvimento;

Charles Kennedy, 46 anos, demite-se da liderança do partido liberal-democrata 
britânico;

Aprovada a reforma do Ensino Secundário a vigorar no ano letivo de 2004-2005; 
- Entrada em vigor do Sistema de Triagem de Manchester na maioria das unida-
des hospitalares do país;

Paulo César Farias, empresário brasileiro, é condenado a quatro anos de prisão, 
pelas irregularidades cometidas durante a campanha eleitoral de Collor de Mel-
lo, ex-presidente do Brasil; 

Com 83 anos morre o pintor modernista Thomaz de Mello, Tom;

Tomada de posse da Comissão Nacional das Comemorações dos 500 anos dos 
Descobrimentos; 

Com 56 anos, morre José Maria Pedroto, antigo jogador e treinador de futebol, 
do Futebol Clube do Porto;

Morte de Costa Pimpão, professor catedrático da Faculdade de Letras de 
Coimbra; 

Vetada pela URSS a proposta de resolução da ONU que previa a retirada das suas 
tropas do Afeganistão; 

O Partido Socialista sugere aos trabalhadores a sua inscrição na UGT e que lu-
tem nos seus sindicatos por esta central sindical;

Segundo dados de recenseamento, vieram para Portugal mais de 400.000 desa-
lojados das ex-colónias; 

O semanário “O País” apresenta o seu primeiro número;

Primeira emissão de rádio de uma estação do PAIGC, realiza-se na Guiné portu-
guesa; 

Começa a construção da Barragem de Assuão, no Egito, com apoio da URSS;

Os Estados Unidos da América divulgam a posse da bomba de hidrogénio; 

Morte do historiador Joaquim Bensaúde, investigador dos Descobrimentos Por-
tugueses;

A República da Áustria vê as potências ocidentais reconhecerem as suas frontei-
ras que detinha em 1936; 

Primeiro serviço telefónico transatlântico inaugurado entre Londres e Nova 
Iorque; 

Dá.se a primeira greve geral ferroviária, corolário de uma vaga de greves no ca-
minho-de-ferro, que se iniciara em 16 de novembro do ano anterior. Registam-
-se, ainda, outros movimentos grevistas na região de Lisboa e Setúbal;

Encerrado o Congresso do Partido Republicano com aprovação do programa 
oficial apresentado e que fora elaborado por Bernardino Pinheiro, Azevedo e 
Silva, Francisco Homem Cristo, Jacinto Nunes, Manuel de Arriaga e Teófilo Braga; 

1841
1794

Victor Hugo, escritor e autor entre mais, de “Os Miseráveis”, é admitido na Aca-
demia Francesa; 

Processa-se o Estabelecimento em Portugal e seus domínios, de uma Farmaco-
peia Geral;

Dia 6 – Biblioteca Municipal

14h30 – Cinema de animação: “7.º anão – o pequeno herói”

Dia 9 – Biblioteca Municipal

10h30 – Sábados em família

Dia 10 – Pavilhão de Feiras e Exposições

14h00 – Janeiras, encontro de cantares

Dia 13 – Biblioteca Municipal

14h30 – Cinema de animação: “Frozen, o reino do gelo”

Dia 16 – Museu Municipal

16h00 – Inauguração da exposição “My Art is Female”, de Francesco Zavattari

Dia 9 – Auditório da Fundação A Lord

21h30 – Concerto de Reis com Orquestra e Orfeão da Fundação A Lord

Dia 9 – Parque José Guilherme, em Paredes

20h00 – III Edição da Corrida dos Reis

Dia 10 – Pavilhão Gimnodesportivo

Das 08h30 às 11h30 – Prova de Resistência – Enduro Gandra Team

Dia 9 – Auditório Municipal

21h00 – XVIII Encontro de Cantares de Janeiras

Dia 10 – Pavilhão Municipal 

09h30 – Ginástica com energia

Dia 9 – Biblioteca Municipal

16h00 – Exposição de pintura: “Eve and the bear”, de José Rosinhas

Dia 10 – Avenida Senhor dos Aflitos

09h00 – Feira de antiguidades, colecionismo e velharias

Dia 16 – Auditório Municipal

21h30 – Concerto Initialis, do Conservatório do Vale do Sousa

De 10 a 20 – Biblioteca Municipal
Atividade pedagógica: cyberbulling: é bom saber como usar a internet

Dia 9 – Museu Municipal

17h00 – Inauguração da exposição “O Prazer de Fotografar”, de Eduardo Teixeira Pinto

Dia 17 – Parque Urbano de Paços de Ferreira
Feira das Antiguidades

1785 A primeira travessia do Canal da Mancha num balão a gás foi efetuada por Jean 
Pierre Blanchard e Daves Jefferies;

1610 Quatro satélites de Júpiter são identificados pelo astrofísico Galileu Galilei;

1355 D. Inês de Castro é assassinada por razões de Estado;
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Sofi a da Silva Carvalho
FALECEU

Sofi a da Silva Carvalho faleceu no passado dia 
31 de dezembro, com 80 anos de idade. Era natu-
ral da freguesia de Vilela e residente em Modelos, 
concelho de Paços de Ferreira. Era viúva de Alfredo 
Castelo Ribeiro Martins.

REBORDOSA

Alberto Moreira dos Santos
FALECEU

Alberto Moreira dos Santos faleceu no passa-
do dia 19 de dezembro, com 77 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Rebordosa, na 
Rua de Santa Luzia, n.º 144. Era casado com Maria 
Olinda Oliveira Pereira que deixa na maior dor junta-
mente com seus fi lhos, noras, genros, netos e demais família.

REBORDOSA

Albino Ferreira
FALECEU

Albino Ferreira faleceu no passado dia 31 de 
dezembro, com 85 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Gandra e residente na freguesia de 
Rebordosa, na Rua de São Marcos, n.º 111-F. Era 
casado com Elisa Bessa Ferreira que deixa na maior dor juntamente 
com seus fi lhos, nora, genros, netos e demais família.

BESTEIROS

António Gaspar Teixeira
FALECEU

António Gaspar Teixeira faleceu no passado dia 
27 de dezembro, com 80 anos de idade. Era natural 
de Bitarães e residente na Travessa do Rio, n.º 123, 
Besteiros, Paredes. Era casado com Maria da Con-
ceição Barbosa Rodrigues. 

AGRADECIMENTO
Sua esposa, fi lhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família 

vêm por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram 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.

ASTROMIL

Faustino Ferreira da Rocha
FALECEU

Faustino Ferreira da Rocha faleceu no passa-
do dia 28 de dezembro, com 68 anos de idade. Era 
natural e residente na Rua Salvador Leite, n.º 214, 
Astromil, Paredes. Era casado com Albertina Moreira 
Coelho de Oliveira. 

AGRADECIMENTO
Sua esposa, fi lho, nora, neto 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.

VILELA

Albino Coelho
FALECEU

Albino Coelho faleceu no passado dia 3 de janei-
ro, com 82 anos de idade. Era natural de São Pedro 
de Veiga de Lila, Valpaços e residente na Avenida São 
José, Vilela, Paredes. Era viúvo de Rosa Ferreira.

AGRADECIMENTO
Seus fi lhos, netos, bisnetos 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 aquando 
do falecimento e funeral ou que de outro modo lhes manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometi-
da. Comunicam que a celebração da missa de 7.º dia se realiza sábado, 
dia 9 de janeiro, pelas 19h15, na capela de São José, em Vilela, agrade-
cendo também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

VILELA

Fernando Manuel Ribeiro de Barros
FALECEU

Fernando Manuel Ribeiro de Barros faleceu no 
passado dia 26 de dezembro, com 51 anos de idade. 
Era natural de Lordelo e residente na Rua das Cava-
das, n.º 48, Vilela, Paredes. Era solteiro. 

AGRADECIMENTO
Sua mãe, irmãos, sobrinhos 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.

MADALENA

Maria Teresa da Silva Pacheco
FALECEU

Maria Teresa da Silva Pacheco faleceu no pas-
sado dia 29 de dezembro, com 54 anos de idade. 
Era natural de Gondalães e residente na Rua da 
Igreja, n.º 73, Madalena, Paredes. Era casada com 
António Joaquim de Almeida Barbosa.

AGRADECIMENTO
Seu marido, fi lho, nora, neta 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.

VANDOMA

António Jorge Martins Barros
FALECEU

António Jorge Martins Barros faleceu no passado 
dia 4 de janeiro, com 40 anos de idade. Era natural 
de Sobrado, Valongo e residente na Rua São João, 
n.º 46 – 2.º Esq., Vandoma, Paredes. Era casado com 
Helena Maria Nunes Alves Barroso. 

AGRADECIMENTO
Sua esposa 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 ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedin-
do desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam 
que a celebração da missa de 7.º dia se realiza sábado, dia 9 de janeiro, 
pelas 19h, na capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

MADALENA

Idalina de Oliveira e Silva
FALECEU

Idalina de Oliveira e Silva faleceu no passado 
dia 3 de janeiro, com 82 anos de idade. Era natural 
e residente na Rua da Abal, n.º 18, Madalena, Pare-
des. Era viúva de António Batista da Silveira. 

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

tremamente 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 ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam ainda 
que a celebração da missa de 7.º dia se realiza sábado, dia 9 de janeiro, 
pelas 18 horas na igreja paroquial da Madalena, agradecendo também, 
desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

CRISTELO

Rosa de Jesus 
FALECEU

Rosa de Jesus faleceu no passado dia 26 de 
dezembro, com 74 anos de idade. Era natural de 
São Pedro de Veiga de Lila, Valpaços e residente na 
Rua Dona Benilde Meireles, n.º 151, Cristelo, Pare-
des. Era casada com João Alberto.

AGRADECIMENTO
Seu marido, fi lhos, 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 descul-
pa por qualquer falta involuntariamente cometida.

BOLSA DE EMPREGO

Agência Funerária

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

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

PUB

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

Oferta n.º 588624977

Valpedre
PEDREIRO

Com experiência na construção
de muros de suporte em pedra

Oferta n.º 588629773

Guilhufe e Urrô 
OPERADOR DE MÁQUINAS DE 

ESCAVAÇÃO E TERRAPLENAGEM
Maquinista de auto betoneira e retroescavado-
ra, com experiência mínima de 3 anos

Oferta n.º 588629547

Eiriz
CANALIZADOR

Com conhecimentos na área da pichelaria e, se pos-
sível, com alguns conhecimentos da parte elétrica

Oferta n.º 588628325

Caíde de Rei
ENCARREGADOS

DAS INDÚSTRIAS TÊXTEIS
Chefe de linha de produção de costura,

com experiência

Oferta n.º 588629616

Freamunde
ESTOFADOR

Com experiência em estofar sofás,
cadeirões e camas

Oferta n.º 588570931

Rebordosa
MARCENEIRO

Com experiência no setor das madeiras

Oferta n.º 588626483

Recarei
MOTORISTA DE VEÍCULOS

PESADOS DE MERCADORIAS
Pessoa responsável, assídua, pontual e com 

espírito de equipa

Oferta n.º 588619538

Gandra
CORTADOR DE CARNE

Cortador e desossador de carnes, com compe-
tências para cortar e desossar carnes e para o 
atendimento ao público

NECROLOGIA

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

VILELA | Tlf. 255871570 | Tlm. 967012537
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GONDALÃES

Joaquina de Sousa e Silva
FALECEU

Joaquina de Sousa e Silva faleceu no passado 
dia 24 de dezembro, com 61 anos de idade. Era natu-
ral de Bitarães e residente em Gondalães, Paredes.

GONDALÃES

Arlindo Marques Pereira
FALECEU

Arlindo Marques Pereira faleceu no passado dia 
24 de dezembro com 77 anos de idade. Era natural 
de Besteiros e residente em Gondalães, Paredes. 

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 apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

BITARÃES

António Augusto de Sousa Moreira
FALECEU

António Augusto de Sousa Moreira faleceu no 
passado dia 22 de dezembro com 65 anos de idade. 
Era natural e residente em Bitarães, Paredes. Era 
casado com Maria Emília Moreira da Silva e pai de 
3 filhos.

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

possibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, 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.

BEIRE

Felisberto Moreira de Sousa
FALECEU

Felisberto Moreira de Sousa faleceu no passado 
dia 26 de dezembro com 88 anos de idade. Era natu-
ral de Beire e residente em Nevogilde, Lousada. Era 
viúvo de Maria Bernardete da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

PAREDES

Hélder António Alves Barbosa
FALECEU

Hélder António Alves Barbosa faleceu no passa-
do dia 19 de dezembro com 33 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residen-
te em Codessos, Paços de Ferreira. Era casado com 
Sandra Cristina da Silva 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.

LOUREDO

Eva de Jesus de Sousa Moreira
FALECEU

Eva de Jesus de Sousa Moreira faleceu no pas-
sado dia 27 de dezembro com 94 anos de idade. Era 
natural de Gondalães e residente na freguesia de 
Louredo, Paredes. Era viúva de António Pinto. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

BEIRE

Eurico Moreira da Silva Barbosa
FALECEU

Eurico Moreira da Silva Barbosa faleceu no pas-
sado dia 21 de dezembro com 48 anos de idade. Era 
natural de Angola e residente na freguesia de Beire, 
Paredes. Era divorciado. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

MOURIZ

Maria José Pacheco
FALECEU

Maria José Pacheco faleceu no passado dia 22 
de dezembro com 94 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Mouriz, Paredes e residente em Nevo-
gilde, Lousada. Era viúva de José Ribeiro. 

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.

BITARÃES

Maria Rosa da Silva Costa
FALECEU

Maria Rosa da Silva Costa faleceu no passado 
dia 1 de janeiro com 78 anos de idade. Era natural 
e residente em Bitarães, Paredes. Era casada com 
Serafim Adão Barbosa da Silva. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

BEIRE

Maria da Glória Moreira Ribeiro
FALECEU

Maria da Glória Moreira Ribeiro faleceu no pas-
sado dia 18 de dezembro com 89 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Beire, Paredes. 
Era viúva de Miguel Freire Correia. 

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.

VANDOMA

Fernando Almeida
FALECEU

Fernando Almeida faleceu no passado dia 2 de 
janeiro, com 89 anos de idade. Era natural da fregue-
sia de Vandoma e residente na Avenida Domingos 
Barros, n.º 519, Vandoma, Paredes. Era casado com 
Maria Madalena Ferreira da Costa Almeida.  

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

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

BALTAR

António Irineu de Oliveira
FALECEU

António Irineu de Oliveira faleceu no passado 
dia 18 de dezembro, com 91 anos de idade. Era na-
tural de Baltar e residente na Rua Dr. Celso Moreira 
Coelho, n.º 28, 4.º Drt., Baltar, Paredes. Era casado 
com Maria Ferreira de Sousa.  

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

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

BITARÃES

Belmiro de Sousa
FALECEU

Belmiro de Sousa faleceu no passado dia 1 de 
janeiro, com 85 anos de idade. Era natural de Bita-
rães e residente na Rua da Igreja Velha, n.º 23 – 2.º 
Esq., em Paredes. Era casado com Carma Tavares 
de Sousa.

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

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

BEIRE

Glória da Silva Ribeiro
FALECEU

Glória da Silva Ribeiro faleceu no passado dia 
1 de janeiro, com 91 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Beire, Paredes e residente no Lar da 
Santa Casa da Misericórdia de Paredes. Era viúva de 
Américo da Rocha Ribeiro.  

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

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

PAREDES

Maria Albertina Ferreira de Sousa
FALECEU

Maria Albertina Ferreira de Sousa faleceu no 
passado dia 2 de janeiro, com 88 anos de idade. Era 
natural e residente em Castelões de Cepeda, Pare-
des, na Rua Daniel Faria, 3.º Bloco, 2.ª Entr., R/C 
Esq. Era viúva de Zeferino Moreira.  

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

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

LORDELO

Maria Placídia
da Silva Barbosa

FALECEU

Maria Plácida da Silva Barbosa faleceu no pas-
sado dia 2 de janeiro, com 87 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes e 
residente na Avenida do Entroncamento, n.º 13 – 2.º Drt., em Lordelo, 
Paredes. Era viúva de Mário Pereira. 

AGRADECIMENTO
Suas filhas, nora, genros, netos e demais família vêm por este 

meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também que a missa 
de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 8 de janeiro, pelas 19h30, na 
Capela de São José, Lordelo. 

Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

NECROLOGIA

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias

dos falecidos SENTIDOS PÊSAMES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VILELA | Tlf. 255871570 | Tlm. 967012537

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

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

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

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

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

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

FILIAL: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - BALTAR | Tlm. 963 313 313
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NO LOCAL ONDE HOJE SE ENCONTRA A ROTUNDA DE BALTAR, era antigamente zona de muitos acidentes. 
A movimentada EN 15 era aqui atravessada a toda a hora por veículos que vindos de estradas secundárias provocavam acidentes de vária ordem, com prejuízo para os passageiros 

e para as seguradoras.
Não é necessário recuar muitos anos do passado da velha “estrada real” para se aquilatar da razão daquilo que se escreve. Basta atentar na fotografi a antiga, anos 90, é ver as diferenças 

a considerar.

BALTAR – Rotunda com o “Monumento à Família”

AS PLACAS EM APREÇO, que se estendem por todas as 
partes do concelho de Paredes, onde abundam como er-
vas daninhas, servem somente como propaganda política 
que todos pagam e que fi cam bem caras e que se esgo-

tam no ego dos referidos “plantadores”. 
É facto que não é por todas estas pequenas manifestações que 

o grosso das fi nanças públicas se ressentem, mas não faz qualquer 
sentido e que até pode ser negativo, já que o que se anuncia parece 
não ser feito pelo erário público, mas sim pela bolsa pessoal dos 
nomes plasmados nas tabuletas. 

Mais útil seria acorrer à manutenção das vias que em todo o 
concelho lembram a passagem de um ciclone marciano, de que 
Cete é um mero elemento exemplifi cativo.

Para além do mais, a presença de um elemento do sexo femi-
nino no exectutivo leva a que haja concordância de forma na sua 
designação.

Assim não!

Desperdício
de dinheiros
públicos
e não só!


