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O antigo presidente da República de Timor-Leste e Prémio Nobel da Paz em 1996 
presidiu à inauguração das obras de requalifi cação da Torre dos Alcoforados, em 
Lordelo. O monumento foi alvo de uma profunda intervenção e reabriu agora ao 
público conservando a história e identidade da cidade de Lordelo.  As obras custa-
ram cerca de 285 mil euros e foram comparticipadas por fundos comunitários. 

Ramos Horta em Paredes 
na Torre dos Alcoforados

Foi no parque da cidade de Paredes 
que se apuraram os novos campeões 
nacionais da modalidade. Mais de 
120 atletas marcaram presença na 
prova organizada pela Nortbike, em 
parceria com a Associação de Ciclis-
mo do Porto e a Federação Portugue-
sa de Ciclismo.  

Campeões de ciclocrosse em Paredes

O WCR Vodafone Rally 
de Portugal 2016 vai 

Rally de Portugal volta a Paredes em maio
Estatuto de IPSS

é fundamental para
obter mais apoios

Associação para
Inclusão de Jovens
e Adultos

O temporal que se fez sentir nos dias 9, 10 e 11 deste mês provocou estragos um pou-
co por todo o concelho. O caso mais grave registou-se em Baltar, onde uma habitação 
fi cou parcialmente destruída após um desabamento de terras. Os serviços municipais 
da Proteção Civil registaram 49 ocorrências relacionadas com inundações, quedas de 
árvores e muros.

Os estragos do mau
tempo no concelho

regressar ao norte do país 
entre 19 e 22 de maio. A 
prova arranca com o sha-
kedown em Paredes, com 
as últimas centenas de me-
tros a serem disputadas no 
kartódromo de Baltar. Ha-
verá ainda uma classifi ca-
tiva de espetáculo na Ave-
nida dos Aliados, no Porto.
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PREPARAR A SANTA CASA 
DA MISERICÓRDIA DE 
PAREDES para os desafi os 
do futuro é o principal ob-

jetivo da nova Mesa Administrativa 
que tomou posse no passado dia 
15 de janeiro. A Mesa liderada por 
Ilídio Meireles, que foi reeleito Pro-
vedor, pretende dar continuidade 
aos sonhos e projetos que nortea-
ram as mesas anteriores e projetar 
a instituição para o futuro. “Quere-
mos fazer com que as pessoas de 
Paredes sintam a necessidade de 
participar da vida da instituição. 
Se formos muitos mais podemos 
certamente fazer muito 
mais coisas”. Ilídio Meireles 
salientou que um dos desa-
fi os para o próximo mandato 
é abrir a instituição à comu-
nidade e conseguir que mais 
pessoas comunguem deste 
propósito. “Precisamos de 
fortalecer esta irmandade 
com irmãos disponíveis 
para alcançar uma maior 
capacidade de interven-
ção, melhorar a nossa ca-
pacidade de atendimento 
e projetarmos a instituição 
neste início de século de 
uma forma diferente”.

Na cerimónia de tomada 
de posse que decorreu nas 
instalações da Misericórdia 
de Paredes o Provedor fez 
questão de reforçar no seu 

NAS GRANDES CRISES NEM TUDO É NEGATIVO. Por estranho 
que pareça, a crise travou a crescente concentração urbana, sustou 
a construção sem nexo e de muita altura, mesmo nas pequenas 
aglomerações do interior. Por onde vamos, qualquer terrinha mos-

tra-nos, aqui e ali, o seu arranha-céus sem propósito e sem os exigentes pro-
jetos de ordenamento e a adequada requalifi cação com vista à melhoria da 
qualidade de vida dos seus habitantes.

Ora a crise deu-nos tempo para corrigir a marca que a construção de 
“gaiolas” podem dar grossos lucros a alguns, mas que infernizam a vida 
das populações urbanas, com graves repercussões na sua própria saúde 
mental e física. 

Nunca, como agora, as políticas do futuro terão de considerar a vida 
rural e urbana, na conciliação do ambiente com o desenvolvimento, a 
modernidade e a tradição, a justiça social com o progresso. 

A criação de uma melhor qualidade de vida nas cidades deve obri-
gar, deve ter em conta a necessidade de revitalizar a vida nos campos, 
para assim evitar a saída das populações para a periferia dos aglomera-
dos. 

Bem preciso se torna enquadrar nisto tudo a nossa vocação recetora 
do turismo. Para se processar um equilíbrio entre o interior rural e o lito-
ral urbano é preciso conciliar todas as atividades produtivas, revitalizan-
do os campos através duma pluriatividade económica e humanizando 
as cidades através de um planeamento urbanístico que esteja ao serviço 
dos cidadãos.

Numa sociedade de consumo e de competição desenfreada, no 
mundo complexo e publicitário que nos envolve e nos coloca desafi os, 
cidade e qualidade de vida não encontram relação fácil entre si. E como 
será possível questionar de forma positiva toda a complexidade que nos 
rodeia? Primeiro é urgente observar a cidade no seu “todo”, estudá-la, in-
vestigá-la; depois é preciso planear, tendo em conta a sua própria iden-
tidade histórica e cultural. Isso exige dinâmicas e estratégias. 

A cidade sendo uma realidade, tem de ser também um sonho. Terá de 
preservar o passado pensando no futuro. As cidades precisam de espaços de 
vida e de vivência. Precisam de uma intervenção urbana qualifi cada, além de 
jardins fl oridos e de zonas de lazer.

Ele há toda uma responsabilidade ética de cidadania que contribui 
de forma decisiva para a democratização da mesma. 

Portugal não deve ser um país de betão armado. 

António Almeida Santos
Desapareceu fi sicamente o exemplo que nos explicou a forma que é pre-

cisa para evitar estilos totalitários de prática política e evitar também que em 
nome da democracia se destrua a democracia. 

Nestas alturas parece invadir-nos um certo vazio, um nada, um não 
sei quê, uma mão cheia de coisa nenhuma. Mas como somos a história 
de muitas histórias e todos os dias vivemos e morremos um pouco, im-
portante é mergulharmos no mar das nossas emoções e seguirmos o 
conselho de viver cada dia como se fosse o último.

Almeida Santos, exemplo da dimensão espiritual do homem, mor-
reu agarrado à vida, com a esperança de que viveu a vida como escultor 
da sua própria caminhada, encontrando a sua paz interior através do seu 
constante aperfeiçoamento, para que o sentido de esperança chegasse 
a todos os lugares, a todas as famílias e a todas as sociedades.

MORREU UM HOMEM BOM.

OS CAMPOS
E AS CIDADES

ILÍDIO MEIRELES
quer fortalecer a

Misericórdia de Paredes

discurso que todos 
os responsáveis que 
o acompanham nes-
ta “desafi o” estão 
empenhados em 
traçar um caminho 
novo para a institui-
ção. “Os desafi os 
hoje são diferen-
tes e exigem uma 
intervenção muito 
mais atuante para 
acompanhar as exi-
gências do próprio 
Estado e as insti-
tuições que nos 
tutelam. Estamos 
todos irmanados 
neste desafi o que 
se nos coloca, o de 
fazer mais e melhor 

a cada dia que passa”, garantiu.
Neste desafio conjunto estão 

também os funcionários da ins-
tituição a quem Ilídio Meireles 
agradeceu o empenho e apoio e o 
reconhecimento pelo bom traba-
lho que tem sido feito nos últimos 
anos. “Já fizemos algumas coi-
sas nestes últimos 3 anos e con-
seguimos conhecer em profun-
didade a casa, as pessoas e per-
ceber aquilo que elas anseiam. 
E a nossa obrigação é assumir 
com toda a simplicidade que 
estamos prontos para aceitar o 
desafio”.

O Provedor não deixou ainda 
de reforçar que a Misericórdia de 
Paredes irá continuar a melhorar 

a sua capacidade de intervenção 
e a qualidade dos serviços que 
presta, e referiu que a presença de 
alguns destes utentes na cerimó-
nia de tomada de posse é um sinal 
evidente de que a instituição tem 
conseguido dar resposta às suas 
necessidades. “Este é um traba-
lho difícil e que não é compen-
sado a não ser pelo sorriso que 
vemos nas pessoas mais velhas. 
A simples presença deles aqui é 
um reconhecimento de que têm 
consciência que a nossa vonta-
de é fazermos tudo mais e me-
lhor por eles”.  

Ilídio Meireles garantiu ainda 
que quer continuar a dar um ca-
minho certo, seguro e profundo à 
vida dos mais de 470 utentes que 
a Misericórdia de Paredes auxilia, 
nas valências de jardim-de-infân-
cia, creche, atl, lar de idosos, cen-
tro de dia e apoio domiciliário. 

Da nova Mesa Administrati-
va que vai comandar os destinos 
da Misericórdia de Paredes nos 
próximos quatro anos fazem par-
te, ainda, Joaquim Camilo Ruão, 
Maria Madalena Vieira Nogueira 
Carvalho da Silva, Ildebrando da 
Mota Coelho e Teresa Maria Pai-
va Leal. O Conselho Fiscal será 
presidido por António Lourenço 
Martins. Já Alberto Soares Carnei-
ro volta a presidir à Assembleia 
Geral, composta também por Au-
gusto Manuel Teixeira de Barros 
Ruão, Luzia Maria de Sousa Pinto 
e Maria Manuel de Sousa.

 Nova Mesa Administrativa para os próximos 4 anos tomou posse no dia 15.
 O Provedor, Ilídio Meireles, garantiu que o desafi o é preparar a instituição para o futuro. 
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O PRÉMIO NOBEL DA 
PAZ em 1996 e antigo 
presidente da República 
de Timor-Leste inaugu-

rou, no passado dia 18 de janeiro, 
as obras de requalificação da Torre 
dos Alcoforados, em Lordelo, cujo 
investimento rondou os 285 mil 
euros. 

O monumento que integra a 
Rota do Românico desde 2010 e 
que estava abandonado há vários 
anos, foi alvo de uma profunda in-
tervenção que permitiu recuperar 
toda a zona envolvente e espaços 
verdes, construir acessos a viatu-
ras e peões e criar uma zona de 
lazer. O projeto de requalificação 
abrangeu ainda um edifício ad-
jacente à torre, uma casa rural, 
onde será instalado um Centro de 
Informação da Rota do Românico. 
Nesta cerimónia José Ramos Hor-
ta foi apontado como um símbolo 
da lusofonia e dos direitos huma-
nos a nível mundial e foiu lembra-
da a relação que o Prémio Nobel 
da Paz em 1996 já mantinha com 
o concelho. José Ramos Horta é 

José Ramos Horta inaugurou
requalificação Torre dos Alcoforados

 ANTIGO PRESIDENTE DE TIMOR-LESTE INAUGUROU, NO DIA 18, AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO.
 Monumento classificado de Interesse Público integra a Rota do Românico desde 2010.
 Obras custaram 285 mil euros e foram comparticipadas por fundos comunitários.

O PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA TORRE DOS ALCOFO-
RADOS arrancou em 2014. O monumento estava abandonado 
há vários anos, encontrava-se em ruínas e já tinha perdido a co-

bertura. Em finais de 1987 a câmara de Paredes propôs a classificação 
do imóvel como de Interesse Público, mas só após um longo processo 
administrativo a proposta de classificação foi reconhecida pelo Decreto 
n.º 45/93 de 20 de Novembro de 1993.

Com data de construção do século XIV a Torre dos Alcoforados é 
também conhecida como Torre Alta ou Torre de Lordelo e incorpora 
elementos arquitetónicos do românico tardio, como as janelas com ar-
cos de volta quebrada e caraterísticas do gótico. 

É uma casa senhorial fortificada que seguia a arquitetura militar 
das torres de menagem românicas, mas era usada para habitação por 
famílias nobres menos abastadas que pretendiam mostrar poder. A sua 
denominação surge da ligação à família dos Alcoforados que ali habi-
tou, mas a Rota do Românico aponta para que antes deles tenham ali 
vivido também outras duas famílias nobres, a família dos Brandões e 
de Urrô (Penafiel).

Dados históricos

cidadão honorário do concelho 
de Paredes e inspirou uma das ca-
deiras que integrou o projeto ‘Art 
on Chairs’.

OBRA INAUGURADA
POR UM “SÍMBOLO
DA LUSOFONIA”

O projeto de requalificação da 
Torre dos Alcoforados representou 
um investimento de 285 mil euros, 
comparticipados em 80% por fun-
dos comunitários e em 20% pela câ-
mara municipal de Paredes. Na ceri-
mónia, Celso Ferreira reconheceu o 
esforço financeiro que a autarquia 
fez para avançar com o projeto, mas 
salientou que o valor identitário e 
cultural daquela obra justificam o 
investimento. “Esta obra justifi-
ca-se pelo seu valor identitário 
e cultural. Do ponto de vista da 
arquitetura esta torre represen-
ta um marco significativo, por-
que mudou a forma de viver das 
pessoas mais abastadas naquela 
época”. 

O autarca salientou ainda que 
o monumento representa um 

marco significativo para a história 
do concelho e deve ser preserva-
do e reforçou o papel importante 
que a Rota do Românico teve na 
concretização do projeto. Rosário 
Machado salientou que a Rota do 
Românico tem-se empenhado em 
valorizar o acervo arquitetónico 
da região como instrumento de 
desenvolvimento dos territórios e 
lembrou que a Torre dos Alcofora-
dos esteve abandonada durante 
vários anos, mas está agora ao dis-
por da população. “O património 
só tem sentido se a comunidade 
lhe der sentido. Sintam orgulho 
neste património e não o deixem 
cair em esquecimento”, apelou a 
responsável. 

 O presidente da junta de fre-
guesia de Lordelo falou de um dia 
emblemático para a cidade, com o 
renascimento de uma obra impor-
tante e agradeceu o empenho es-
pecial de Celso Ferreira e da Rota do 
Românico na concretização deste 
projeto. Nuno Serra lançou o desa-
fio aos dois responsáveis de requali-
ficar um outro monumento históri-
co da cidade, a Torre das Penhas Al-
tas. “É um dos ex-libris de Lordelo. 

Depois de ser requalificada será 
um orgulho para os lordelenses 
mas também uma importante ri-
queza para a Rota do Românico”. 
O autarca de Lordelo sugeriu ainda 
a criação de um percurso pedonal 
que fizesse a ligação entre a Torre 
dos Alcoforados e a Torre das Pe-
nhas Altas e atravessasse o parque 
da cidade. 

Num discurso breve José Ra-
mos Horta agradeceu o convite do 
município e a oportunidade de re-

gressar ao norte de Portugal, região 
que considerou como um motor 
do desenvolvimento do país. Sobre 
Paredes, o antigo presidente de Ti-
mor-Leste lembrou as boas relações 
que sempre manteve com o municí-
pio. “O melhor projeto que temos 
em Timor-Leste veio de Paredes. 
Em parceria com a diocese de Ba-
cau a autarquia ajudou a criar a 
carpintaria de Bacau que é hoje 
uma das referências da herança 
portuguesa em Timor-Leste”.

JOSÉ RAMOS HORTA MOSTROU-SE SATISFEITO POR INAUGURAR EM PAREDES UM MONUMENTO HISTÓRICO
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O PARTIDO SOCIALISTA DE PA-
REDES divulgou nesta semana 
a resposta do Ministério Público 
de Paredes à queixa apresentada 

pelo seu vereador Alexandre Almeida sobre o 
“empolamento fictício dos orçamentos da 
câmara municipal de Paredes”. Os socialis-
tas dizem agora que o Tribunal lhes veio dar 
razão e confirmar aquilo que já tinham de-
nunciado, “a existência de irregularidades 
e empolamento nos orçamentos da autar-
quia” liderada por Celso Ferreira.   

Em comunicado, os socialistas explicam 
que a conclusão do Ministério Público de 
Paredes é sustentada num relatório de veri-
ficação interna das contas do município de 
Paredes, elaborado pelo Tribunal de Contas. 
Segundo este relatório “o aumento do capi-
tal social da empresa AMI Paredes, maio-
ritariamente através de bens em espécie 
(escolas) originou um aumento dos inves-
timentos financeiros e consequentemen-
te um aumento do ativo relevante, o que 
influenciou o valor apurado do endivida-
mento nos anos 2010 e 2011”. No mesmo 
documento pode ler-se ainda que “se não se 

PS diz que o Tribunal confirmou
irregularidades nos orçamentos da câmara

 Ministério Público de Paredes sustenta posição com base num relatório do Tribunal de Contas.
 Conclusão foi apresentada depois do PS ter apresentado queixa no Ministério Público.
 EM CAUSA ESTÁ O EMPOLAMENTO FICTÍCIO DOS ORÇAMENTOS DA CÂMARA DE PAREDES. 

REALIZOU-SE NO PASSADO 
SÁBADO a primeira Comis-
são Política Distrital da JS Por-
to deste mandato, seguida de 

um Jantar de Reis organizado pela JS 
Paredes. A Federação do Porto da JS 
reuniu a Comissão Política Distrital no 
dia 16, em Paredes. Têm assento nes-
tes órgãos os militantes da JS Paredes 
Catarina Nogueira, Tiago Martins e 
José Silva, eleitos no último Congres-
so Distrital. 

Na ordem de trabalhos estava 
contemplada a eleição do Secreta-
riado Federativo e eleição dos se-
cretários da mesa, sendo que para o 
secretariado foram eleitas as militan-
tes paredenses, Sara Leal e Andreia 
Nogueira, bem como o presidente 
da concelhia, Luís Garcia. O plenário 

JS Paredes recebeu
a Comissão Política Federativa

 JS Paredes organizou Jantar de Reis no dia 16 de janeiro.
 Evento coincidiu com a 1.ª reunião da Comissão Política Distrital da JS Porto.
 TRÊS MILITANTES PAREDENSES FORAM ELEITOS PARA O SECRETARIADO FEDERATIVO.

contou com a presença de cerca de 
100 jovens de todas as concelhias 
do distrito, tornando-se pequeno o 
auditório da Biblioteca Municipal de 
Paredes. 

No final da Comissão Política Fe-
derativa, realizou-se o Jantar de Reis 
da Juventude Socialista de Paredes, 
contando com cerca de 70 jovens, 
maioritariamente de Paredes, mas 
onde marcaram presença jovens so-
cialistas de várias concelhias do distri-
to e ainda o presidente da Federação 
Hugo Carvalho, da Comissão Política 
José Batista Pereira e os vereadores 
eleitos pelo PS. 

O presidente da concelhia de Pa-
redes da JS, Luís Garcia, salientou que 
“estes eventos demonstram um si-
nal claro de que a JS Paredes está 

PUB

mobilizada e motivada nas duas 
frentes de combate político, a nível 
concelhio e distrital”. 

Luís Garcia garantiu que esta reu-
nião na biblioteca municipal tem um 
“enorme significado político”, já que 
se não fosse a persistência da JS Pare-
des os paredenses não teriam acesso 
a uma biblioteca no seu concelho. 

O presidente da JS Paredes refor-
çou ainda que este jantar marcou o 
início do trabalho que será realizado 
pelo partido com o objetivo de vencer 
a câmara municipal em 2017. “Traba-
lharemos no sentido de auscultar 
e defender os jovens paredenses, 
mostrando que temos um projeto 
alternativo, com verdadeiras políti-
cas de juventude que vão ao encon-
tro dos anseios de todos”, frisou.

verificasse o empolamento do ativo rele-
vante, que esse expediente veio trazer, os 
limites de endividamento líquido teriam 
sido excedidos em 47,2% e 30,7%”.

O PS Paredes diz que o Tribunal de Con-
tas não podia ser mais claro e volta a acusar 

o executivo de “enganar os paredenses e os 
fornecedores ao incluir sucessivamente nos 
orçamentos receitas fictícias que já sabe de 
antemão que não vai arrecadar”. Alexandre 
Almeida salienta também que neste mesmo 
relatório o TC recomenda que o município de 

Paredes “adote mais rigor na elaboração dos 
orçamentos municipais” e que “respeite os 
princípios de rigor e eficiência orientadores 
do endividamento autárquico (disposto na 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) a fim de 
que os orçamentos sejam alicerçados em 
previsões sinceras e fiáveis, evitando a as-
sunção de compromissos financeiros sem 
garantia efetiva de financiamento”. 

“Não é só o PS Paredes a reconhecer que 
o presidente da câmara andou a enganar os 
paredenses e todos aqueles que consultam 
os orçamentos da câmara ao colocar verbas 
fictícias que sabia que não ia obter, só para 
conseguir endividar mais a autarquia”. Para 
o vereador socialista “só esta ilusão justifica a 
apresentação de orçamentos irreais de 150 
milhões de euros em 2011, que depois tive-
ram uma execução real de apenas 40%”. 

Alexandre Almeida garante que foi graças às 
constantes chamadas de atenção do seu parti-
do e à ameaça do Tribunal de Contas de aplicar 
sanções financeiras pelo não cumprimento das 
recomendações que o executivo da câmara de 
Paredes tem vindo a reduzir os totais dos seus 
orçamentos. Apesar de tudo, o vereador socialis-
ta ressalva que estes continuam a conter receitas 
irreais, não obstante as críticas da oposição. 

ARQUIVO
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PROMOVER A AUTONOMIA, va-
lorizar as capacidades individuais 
e proporcionar uma vida social 
apoiada a jovens e adultos com in-

capacidades é a grande e principal missão 
da AIJA – Associação para Inclusão de Jo-
vens e Adultos, sediada em Lordelo, Pare-
des, fundada a 28 de fevereiro de 2014. 

No último ano e meio de existência, esta 
associação tem tido um papel fundamental 
na vida de 7 jovens, com idades entre os 18 
e os 42 anos, com diferentes incapacidades, 
que saídos da escola deixaram de ter qual-
quer tipo de ocupação diária. “Tendo 16 
anos na altura e depois de frequentarem 
o 9.º ano, a escola deixou de ter resposta 
e foram indicados para uma instituição 
ou para ficar em casa”. Numa primeira fase 
a AIJA ficou instalada na escola do Soutelo, 
que foi cedida, à data, ao Rotary Clube de 
Paredes. Foi ali que Ilda Taborda e Celeste 
Carvalho começaram a dar os primeiros 
passos para criar a associação, com o apoio 
dos pais destes jovens que não encontra-
vam no concelho uma resposta adequada 
às necessidades dos filhos. “Juntamos um 
grupo de pais, técnicos e outras pessoas 
que se identificavam com o paradigma 
da inclusão e então construímos o pro-
jeto”, explica a vice-presidente, Celeste 
Carvalho.

Começaram a criar raízes e a desenvol-
ver algumas iniciativas de apoio aos jovens 
e aos seus cuidadores e em pouco tempo 
viram o seu trabalho ser reconhecido pelas 
entidades locais. “A câmara e a junta de 
Lordelo acabaram por nos ceder estas 
instalações em Lordelo, (antigo jardim 
de infância de Parteira) porque eram 
maiores. Estamos ainda numa fase de 
reconhecimento como IPSS e por isso a 
desenvolver apenas alguns encontros e 
iniciativas, mas a construir um caminho 
longo até à prestação efetiva de servi-
ços”. 

Depois de obter o estatuto de Institui-
ção Particular de Solidariedade Social, que 
os responsáveis esperam conseguir em bre-
ve, a AIJA tenciona avançar com a criação 
de um Centro de Atividades Ocupacionais 
(CAO) “socialmente útil”. Para isso a AIJA 
precisa de ser reconhecida como IPSS para 
ter apoios financeiros do Estado e a possi-
bilidade de candidatar o projeto a fundos 
comunitários. 

Outro objetivo a curto prazo é adqui-
rir uma viatura própria para transportar 
os utentes e realizar mais atividades fora 
da instituição. “Já formulamos algumas 
candidaturas a diversos programas, mas 
temos tido dificuldades em que sejam 
aceites porque ainda não somos uma 
IPSS”. Apesar dos obstáculos que vão sur-
gindo pelo caminho, os responsáveis da 
AIJA acreditam que o projeto da associação 
tem vindo a ganhar visibilidade junto da 
comunidade local e acolhido forte receti-
vidade junto das mais diversas entidades e 
empresas. 

Todos os parceiros olham para a AIJA 
com orgulho pelo trabalho que a associa-
ção desenvolve com os jovens e as famílias, 
mas também como um exemplo a seguir no 

AIJA pretende criar um
CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS

 Instituição que apoia jovens e adultos com incapacidade quer alargar a sua área de atuação. 
 OBJETIVO É CONSEGUIR O RECONHECIMENTO COMO IPSS PARA OBTER APOIOS E  FUNDOS COMUNITÁRIOS.
 Atualmente a AIJA apoia 7 jovens entre os 18 e os 42 anos.

domínio da integração social. “Já integra-
mos outros jovens com incapacidades 
como estagiários na instituição. E temos 
parcerias com a Agito e o Centro de For-
mação de Associados de Escolas de Pa-
ços Ferreira, Paredes e Penafiel (CFAEPP) 
para assegurar aos nossos professores e 
auxiliares de ação educativa formações 
sobre inclusão social”.   

PROMOVER
A AUTONOMIA
E AS CAPACIDADES
DE CADA UM 

Atualmente a AIJA desenvolve várias 
atividades em grupo de animação e conví-
vio com o objetivo de proporcionar a inclu-
são destes jovens com incapacidades, pro-
mover a sua autonomia e independência. 
“Tudo aquilo que fazemos é com o obje-
tivo de promover as capacidades de cada 
um destes jovens e a sua participação 
na vida social. Sozinhos não consegui-
mos fazer nada e as sinergias que fomos 
criando com outras instituições e enti-
dades ajudam a alcançar este objetivo 
a curto prazo”. A vice-presidente Celeste 
Carvalho assume também que o papel dos 
pais tem sido fundamental no crescimento 
da associação. “Os pais são os maiores 
voluntários da AIJA. A direção também, 
mas os pais são os pilares fundamentais 
na concretização deste projeto”.

A primeira atividade da associação foi 
realizada nos jardins da Fundação Serral-
ves, no Porto, onde pais e jovens se reuni-
ram num convívio. Entre as mais diversas 
iniciativas a AIJA realizou ainda duas co-
lónias de férias, um magusto solidário, um 
concurso de pesca e peças de teatro solidá-
rias. Diariamente os jovens realizam ainda 
na instituição outras atividades recreativas, 
de animação, convívio, ocupação e habili-
tação, com a ajuda da auxiliar e professora. 

A AIJA conta atualmente com a aju-
da da câmara municipal de Paredes para 
assegurar o transporte dos jovens e a ali-
mentação, fornecida pela ADIL. Para além 
da autarquia também a junta de freguesia 
de Lordelo e a Fundação a Lord têm sido 
fundamentais para esta instituição que so-
brevive de donativos, das quotas dos 236 
associados e das verbas angariadas em 
eventos solidários. 

A presidente Ilda Taborda assume que es-
tas, porém, não são suficientes para suportar 
todas as despesas da associação. “As instala-
ções são nossas e temos encargos com luz, 
água, gás, etc. Já temos cá duas pessoas 
a prestar apoio a estes jovens que têm de 
ser remuneradas. Sem apoios sociais de 
nenhuma entidade é complicado suportar 
tudo isto só com donativos e angariação 
de fundos”. Ainda assim, e com a ajuda das 
entidades oficiais, empresas e outras associa-
ções do concelho e com a dedicação dos pais 
e o empenho da direção, a AIJA pretende con-
tinuar a lutar pela inclusão de jovens e adul-
tos com incapacidades e a tentar proporcio-
nar-lhes, dentro das suas possibilidades, uma 
vida social digna.

A AIJA APOIA SETE JOVENS COM INCAPACIDADES ATRAVÉS DE VÁRIAS INICIATIVAS

COLÓNIA DE FÉRIAS É UMA DAS ATIVIDADES EXTERIORES DA INSTITUIÇÃO

OLHARES QUE SORRIEM FOI UM TRABALHO ELABORADO PELOS JOVENS DA INSTITUIÇÃO
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Rua de Guilhufe (junto à Pedreira da Edilages)
— Aberto das 6h00 às 24h00 —

ABERTURA

1 de fevereiro
MÁRCIO RODRIGUES

(ex-funcionário do Ramirinho)

- Pequenos almoços
- Petiscos
- Lanches
- Todo o tipo de sandes
- Pregos em prato
- Pregos em pão

PUB

O TRIBUNAL DA COMAR-
CA DE PORTO ESTE 
arquivou o processo ori-
ginado pela acusação de 

falsifi cação de documentos feita 
por Alexandre Almeida, presidente 
do PS Paredes, contra Celso Ferreira, 
presidente da Câmara Municipal de 
Paredes.

Tribunal arquiva queixa-crime
do PS Paredes contra Celso Ferreira

 O processo teve origem numa acusação de falsifi cação de documentos movida pelos socialistas.
 Em comunicado a câmara salienta a conclusão do Tribunal de que o autarca não praticou nenhuma ilegalidade.

 Os orçamentos mencionados 
na denúncia foram analisados pelo 
Tribunal de Contas, que confi rmou 
a legalidade dos mesmos, assim 
como a homologação das contas 
do Município, pelo que o Tribunal 
da Comarca de Porto Este se deci-
diu pelo arquivamento do processo, 
concluindo que Celso Ferreira não 

praticou nenhuma ilegalidade ou 
irregularidade suscetível de incorrer 
em qualquer tipo de responsabiliza-
ção penal.

Fica assim demonstrada a ino-
cência do Presidente da Câmara de 
Paredes face às graves acusações 
proferidas pelos autarcas do PS/
Paredes.

Satisfeito com o arquivamento 
da queixa-crime do PS, Celso Fer-
reira afi rma que “o arquivamento 
demonstra que os autarcas do 
PS/Paredes mentiram e apenas 
procuraram o alarme social”. 
Celso Ferreira afi rma ainda: “Infe-
lizmente, os autarcas do PS con-
seguiram o que pretendiam, que 

era pôr o meu nome na lama. 
Qualquer socialista em Paredes 
deve ter vergonha do compor-
tamento dos seus autarcas. O 
único objetivo foi prejudicar o 
meu bom nome”. Razão pela qual 
continuará a “procurar na justiça 
a reparação para as afi rmações 
tão maldosas”.

O NÚCLEO DE 
INVESTIGA-
ÇÃO e Apoio 
a Vítimas 

Específi cas (NIAVE) de 
Penafi el apreendeu, no 
passado dia 6 de janeiro, 
em Paredes uma arma 
de fogo usada por uma 
mulher para ameaçar a 
sogra. 

A apreensão foi fei-
ta durante uma busca 
domiciliária realizada 
à casa da presumível 
agressora, surgindo no 
âmbito de diligências 
de investigação relati-
vas a um inquérito de 
violência doméstica que 
decorre no Departa-
mento de Investigação 
e Ação Penal de Pare-
des, da Comarca Porto 
Este.

Em comunicado o 
Comando Territorial do 

Mulher de 45 anos ameaçava
sogra com arma de fogo

 NIAVE de Penafi el apreendeu pistola de calibre 22 usada para as ameaças.
 ARGUIDA AGREDIU A IDOSA COM APERTÕES NO PESCOÇO E AMEAÇOU-A DE MORTE.

Porto da GNR garante que no âmbito deste 
processo os agentes do NIAVE de Penafi el 
apuraram que a presumível agressora, de 45 
anos, ameaçou a sogra de morte, utilizando 
para o feito a pistola de calibre 22, apreendida 

pelas autoridades. 
Segundo a mesma fonte, a agressora 

mantinha várias discussões com a sogra, ten-
do chegado a ofender-lhe o corpo através de 
apertões no pescoço. Para além disso, a argui-

da terá insultado constantemente a vítima, 
uma idosa, que chegou a ameaçar de morte. 

A mulher, de 45 anos, foi constituída ar-
guida no processo, continuando a decorrer as 
diligências de investigação. 

A ESCOLA DE DANÇA “Merengui-
ta - Dança de Salão” e a Escola 
“Dança de Salão José Torres”, em 

parceria com a APPDSI – Associação 
Portuguesa de professores de dança de 
salão internacional e a câmara muni-
cipal de Penafiel, organizam, no dia 30 
de Janeiro, o Campeonato de Danças de 
Salão, no pavilhão municipal Fernanda 
Ribeiro, em Penafiel. 

Este campeonato irá contar com 
mais de 150 pares em competição, que 
representam os diferentes escalões das 
danças modernas e latino-americanas. O 
evento será dividido em duas sessões. A 
sessão da tarde terá início às 13h onde 
vão competir os escalões mais jovens, e 
ainda as qualificações dos escalões su-
periores para as meias-finais e finais que 
decorrerão na sessão da noite com início 
marcado para as 20h.

A sessão da noite inicia-se com o 
desfile de todos os pares concorrentes, 
dando-se início à competição, tendo a 
mesma o seu ponto alto com a exibição 
de um Par Profissional Internacional de 
Latino-Americanas, Dorin & Marina, Fi-
nalistas do Campeonato do Mundo e da 
Europa em 2014 e 2015. 

No final do evento vão decorrer as fi-
nais de Championship, pré-profissionais 
e profissionais nas danças modernas e 
latino-americanas.

Penafi el recebe
Campeonato

de Danças
de Salão
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VINTE DIAS DEPOIS DO DESAPA-
RECIMENTO as autoridades con-
tinuam sem encontrar quaisquer 
pistas do paradeiro de Antero Men-

donça, de 49 anos, que desapareceu no dia 1 
de janeiro deste ano. 

As operações de busca da GNR que estavam 
a ser realizadas junto ao Rio Tâmega, em Boelhe, 
Penafiel, foram entretanto suspensas. As equipas 
cinotécnicas da GNR com a ajuda de cães treina-

GNR suspendeu buscas
junto ao Rio Tâmega

 Operações em Boelhe, Penafiel, foram suspensas por não terem sido 
encontradas quaisquer pistas.
 Antero Mendonça, que residia em Rebordosa, desapareceu há mais 
de 20 dias.
 Família garante que a PJ está agora a investigar outras possibilidades. 

dos para o resgate de vítimas patrulharam, du-
rante vários dias, as margens do rio, sem encon-
trar qualquer pista do seu paradeiro.

As buscas foram entretanto suspensas, es-
tando agora o caso a ser investigado pela Po-
lícia Judiciária do Porto. A família garante que 
as autoridades estão agora a investigar outras 
hipóteses. “Ele não tinha motivos nenhuns 
para se matar. Estava bem e não tinha 
problemas com ninguém”, garante Adelino 
Mendonça que acredita que o irmão possa ter 
sido aliciado ou ameaçado por alguém. “Ele 
é uma pessoa fácil de convencer. Não sei, 
mas acredito que ele possa ter recebido o 
telefonema de alguém que o ameaçou e 
que agora o mantem preso nalgum lado”. 

A família continua desesperada por notícias 
do seu paradeiro, mas não perde a esperança 
de encontrar Antero Mendonça com vida. O ho-
mem desapareceu no primeiro dia do ano. Foi 
visto pela última vez numas bombas de gasolina 
da cidade de Rebordosa, onde terá dito à fun-
cionária que tinha recebido um telefone e que 
estava com pressa para ir a Penafiel. 

No dia seguinte o carro que Antero Mendon-
ça conduzia foi encontrado em Boelhe, Penafiel, 
perto do rio, onde se intensificaram as buscas. 
Porém, e sem ter encontrado quaisquer pistas 
sobre o paradeiro do homem, a GNR e os bom-
beiros acabaram por suspender as operações. 

O caso está agora a ser investigado pela PJ.

O 
NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO 
CRIMINAL (NIC) da GNR de Pe-
nafiel deteve, no passado dia 
12 de janeiro, um homem de 49 

anos que vendia cocaína e heroína na Rua 
da Alameda, na cidade de Penafiel. 

O individuo que residia em Gondalães, 
Paredes, já se encontrava referenciado pelas 
autoridades pelo crime de tráfico de estupe-
facientes. Fonte da GNR de Penafiel adianta 
que o homem, de 49 anos, vendia droga 
junto de um hipermercado em Penafiel e do 

Detido em flagrante a 
vender cocaína e heroína

jardim de infância Padre António Rodrigues 
Pimentel, localizado nesta cidade.

Após a detenção, os militares do NIC da 
GNR de Penafiel realizaram ainda uma bus-
ca domiciliária à residência do indivíduo, em 
Gondalães, onde foram encontradas 3 gra-
mas de cocaína, 1,5 gramas de heroína, três 
telemóveis e cerca de 2700 euros em notas 
do Banco de Portugal. A GNR de Penafiel 
apreendeu ainda a viatura que o homem 
usava para se deslocar para os locais onde 
vendia a droga.

HELENA NUNESHELENA NUNES
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NO PASSADO DIA 16 DE JANEIRO 
ABRIU EM PAREDES A PADARIA 
CAFETARIA ‘LE PARK’. O novo es-
paço fi ca situado junto ao parque da 

cidade de Paredes. Amigos, clientes e fornece-
dores juntaram-se, num ambiente de festa e 
convívio, para a abertura ofi cial do espaço que 
promete marcar a diferença na cidade. 

Num espaço pequeno, mas acolhedor e 
com uma decoração simples a cafetaria ‘Le 
Park’ pretende criar um ambiente agradá-
vel para os clientes descontraírem enquan-
to tomam um café ou experimentam algu-
mas das novidades mais deliciosas da casa. 

Na vitrina saltam aos olhos a variedade 
de bolos e doces e os famosos pãezinhos de 
queijo que serão o grande destaque desta 

Nova cafetaria e padaria em Paredes
tem pão de queijo do Brasil

 Cafetaria Padaria ‘Le Park’ abriu no passado dia 16 ao público.
 SITUA-SE NO PARQUE DA CIDADE DE PAREDES E ESTÁ ABERTO TODOS OS DIAS
 Casal de empresários quer marcar a diferença com produtos distintos e inovadores.  

cafetaria. Antero Costa acredita que a aposta 
neste produto vai ajudar a diferenciar o seu 
negócio. “Nunca vi à venda por aqui nas 
padarias e será certamente uma novidade 
que irá agradar a muita gente”, sublinha.

A ideia de comercializar o pão de queijo 
aqui em Paredes surgiu através de um ou-
tro negócio de que Antero e a esposa Diana 
Costa são sócios no Brasil. Trata-se de uma 
padaria gourmet, mais propriamente na ci-
dade do Recife, na região nordeste do Brasil. 
“É um produto com enorme sucesso no 
Brasil. Em Portugal não existe nada deste 
género, pelo menos a ser comercializado 
em padarias. Por isso será certamente uma 
novidade que irá atrair a curiosidade das 
pessoas”. 

Do Brasil poderão vir ainda outros produ-
tos de sucesso, como é o caso das cochinas de 
frango, mas para já a grande aposta será mes-
mo no pão de queijo quentinho e delicioso. 

A nova cafetaria na cidade de Paredes vai 
apostar ainda na venda de pão quente de fa-
brico próprio, de alguma variedade de bolos e 
snack’s, sopas e bebidas, com especial desta-
que para o sumo de laranja natural, outra das 
grandes apostas da casa. 

Aos clientes a cafetaria oferece a garantia 
de produtos de grande qualidade a preços 
acessíveis, com um atendimento de referên-
cia. Os empresários acreditam que a locali-
zação será uma mais-valia para o crescimen-
to do negócio. “O centro da cidade já está 
cheio, mas aqui junto ao parque da cidade 

fazia falta um espaço como este. Acre-
ditamos que tem tudo para dar certo”. 
Antero e Diana Costa quiseram trazer a sua 
visão de negócio para Paredes e criar um es-
paço diferente na cidade. Estiveram um ano 
e meio a viver no Brasil de onde pretendem 
trazer muitas novidades e produtos para fa-
zer as delícias dos clientes. 

Quanto ao futuro as expectativas são as 
melhores. “A nossa expectativa é poder 
corresponder ao gosto e às necessidades 
dos clientes que nos visitam. E se isso não 
acontecer estaremos cá para ouvir, melho-
rar e adaptar se for necessário. O principal 
é conseguir que as pessoas se sintam bem 
cá porque conseguimos corresponder às 
suas expectativas”, garante Diana Costa.

NOVA PASTELARIA ABRIU NA AVENIDA DO PARQUE DA CIDADE DE PAREDES OS PROPRIETÁRIOS E OS FUNCIONÁRIOS DO ‘LE PARK’

DIANA E ANTERO COSTA FELIZES COM A INAUGURAÇÃO DO SEU ESPAÇO UMA DAS NOVIDADES DO ‘LE PARK’ É O FAMOSO PÃO DE QUEIJO DO BRASIL

A cafetaria e padaria ‘Le Park’ estará aberta todos os dias, entre as 7 e as 21 horas.
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QUANDO FALA-
MOS DE CANCRO 
A PALAVRA-
-CHAVE É PRE-

VENÇÃO. Um diagnóstico 
precoce pode fazer toda a di-
ferença entre a vida e morte 
do paciente. Ana Ferreira, de 
73 anos, está convicta disso 
mesmo, não tivesse ela pró-
pria tido a “sorte” de travar 
esta batalha quando ainda 
lhe restavam forças para lu-
tar. 

Ana Ferreira descobriu 
que tinha cancro do colo do 
útero aos 63 anos de idade, 
depois de, por exigência do 
médico do centro de saúde, 
ter feito o seu 1.º papani-
colau. O resultado foi preo-
cupante: o cancro já estava 
numa fase avançada. Em 
janeiro de 2007 começou a 
ser seguida no IPO do Porto 
e um mês depois começou a 
fazer os tratamentos de quí-
mio, rádio e braquiterapia. 
Foram três meses de uma 
dura luta que acabou por ter 
um final feliz. Ana concluiu 
os tratamentos com sucesso 
e 10 anos depois do diagnós-
tico teve alta. “Disseram-me 
que tive um grande santo 
ao meu lado a proteger-me. 
E que só por isso é que so-
brevivi”, recorda. 

Ana Ferreira acredita que 
a doença lhe mudou a forma 
de encarar a vida e que a sua 
história poderá servir de aler-
ta para muitas outras mulhe-
res. “É preciso ter muita for-
ça para vencer esta doença. 
O cancro mostrou-me que 
não posso deixar de estar 
atenta aos sinais do meu 
corpo e tenho de fazer os 
exames regulares”. Até vi-
ver o problema na 1.ª pessoa 
Ana Ferreira acreditava que 
estava tudo bem. Hoje sabe 
que as coisas podem mudar 
rapidamente, principalmente 
quando não estamos infor-

“É PRECISO TER MUITA FORÇA
PARA VENCER ESTA DOENÇA”

 Ana Nunes Ferreira tinha 63 quando descobriu que tinha cancro no colo do útero.
 Acredita que metade da cura está na força interior de cada um para superar todas as batalhas.
 DEZ ANOS DEPOIS DO DIAGNÓSTICO ESTÁ CURADA DA DOENÇA. 

HELENA NUNES

mados e alertados para os 
problemas. “Que a minha 
história sirva de exemplo 
para outras pessoas. Não 
desvalorizem os sintomas e 
estejam atentas”, apela.

UMA BATALHA
DURA QUE TEVE
UM FINAL FELIZ

A luta contra o cancro foi 
dura. Ana Ferreira sabe bem 
que o apoio da família foi 
fundamental para superar 
os momentos mais compli-
cados. E foram muitos, desde 
os tratamentos agressivos 
ao cancro até às cirurgias 
para retirar pedras da bexiga. 
“Normalmente as pedras 
aparecem nos rins e não na 
bexiga. E ela tinha pedras 

enormes. Os próprios mé-
dicos não acreditavam que 
fosse possível. Estudaram 
o caso e concluíram que 
era uma consequência dos 
tratamentos para o cancro”, 
conta a filha mais nova, Susa-
na Carvalho.  

O cancro no colo do útero 
acabou por mudar muita coi-
sa na sua vida. Ana Ferreira só 
tomou consciência da gravi-
dade do problema quando 
chegou ao IPO para o primei-
ro tratamento. “Sempre lhe 
escondemos a gravidade 
da situação porque se ela 
soubesse o que realmente 
tinha iria negar que estava 
doente e recusar os trata-
mentos”, recorda outra das 
filhas, Maria Carvalho.

Ana Ferreira reconhece 
que sempre negligenciou os 

sintomas da doença e que 
os próprios filhos é que a 
obrigavam a ir fazer os trata-
mentos. “Eu achava que não 
estava doente. Comecei os 
tratamentos porque as mi-
nhas filhas me obrigavam. 
Hoje sei que fui teimosa e 
que tive sorte de descobrir 
o problema cedo”, assume.

Perante a possibilidade 
de não sobreviver a uma ci-
rurgia para retirar o cancro 
do colo do útero, os médicos 
optaram por não operar e 
Ana Ferreira iniciou os tra-
tamentos em fevereiro de 
2007. “O último tratamento 
de braquiterapia foi muito 
agressivo”, recorda. “Desa-
nimei muito. Não queria 
comer, tinha poucas forças. 
Só queria que aquilo termi-
nasse”.

Mesmo tendo concluído 
os tratamentos com sucesso, 
Ana Ferreira passou ainda por 
outro processo difícil. “Te-
nho próteses na anca e com 
os tratamentos do cancro 
elas descolaram. Tive de ser 
novamente operada para 
colocar novas próteses”. 
Para além disso, há cerca de 
3 anos Ana Ferreira começou 
a ter problemas na bexiga e 
foi operada duas vezes para 
retirar pedras enormes da 
bexiga. “As pedras só eram 
daquela dimensão devido 
aos tratamentos que ela 
tinha feito para o cancro”, 
conta a filha Susana. 

Dez anos depois do diag-
nóstico de cancro, Ana Fer-
reira teve alta do hospital. 
Agora que venceu a doença, 
Ana Ferreira acredita que 
se tornou uma pessoa mais 
atenta e que a sua história 
pode servir de exemplo para 
muitas mulheres. “A doença 
serviu de alerta para mim, 

mas pode servir de exem-
plo para outras. Que não fa-
çam o que eu fiz, não igno-
rem os sintomas estranhos 
e não deixem passar muito 
tempo”. 

Ana Ferreira diz que teve 
força para vencer o cancro, 
mas também teve sorte. O 
pai já tinha morrido com can-
cro na próstata. A doença já 
lhe tinha roubado também 
uma irmã que acabou por 
não resistir ao fim de uma 
luta que durou 9 anos. Por 
isso mesmo Ana Ferreira 
acredita que teve um santo a 
protegê-la. 

Retomou a sua vida nor-
mal e continua a tratar da 
casa e do campo. Foi na agri-
cultura que trabalhou toda a 
sua vida e hoje, com 73 anos 
de idade, continua a tratar 
todos os dias dos animais e 
do cultivo. O cancro fez parte 
de uma fase menos boa da 
sua vida, mas ajudou-a a ser 
quem é hoje.
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DANIELA PEDROSA
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Médica de Medicina Geral e Familiar

A HIPERTENSÃO ARTERIAL (HTA) 
é o termo médico para tensão alta 
e refere-se à pressão que o sangue 
aplica nas paredes internas das ar-

térias. As artérias transportam o sangue do 
coração para outros órgãos e partes do cor-
po. A tensão arterial (TA) é defi nida por duas 
medidas:-A sistólica (TAs) é a pressão nas 
artérias produzida quando o coração se con-
trai (no momento de um batimento do cora-
ção) e a -Tensão diastólica (TAd) refere-se à 
pressão nas artérias durante o relaxamento 
do coração entre os batimentos cardíacos.

Quais os valores de referência para o 
diagnóstico para a HTA? 

Tensão arterial ótima –TAs inferior a 
120 mmHg e  TAd inferior a 80mmHg;

Tensão arterial normal- TAs-120-129 
e/ou TAd-80-84mmHg;

Tensão arterial normal alta ou pé-
-hipertensão – TAs-130-139 e/ou TAd-
-85-89mmHg;

HTA – TAs igual ou acima de 140 mmHg 
e/ou TAd igual ou acima de 90mmHg.

Para o diagnóstico de HTA é necessário 
que a TA se mantenha elevada nas medições 
realizadas em, pelo menos, duas diferentes 
consultas, com um intervalo mínimo entre 
elas de uma semana. Esta defi nição é válida 
para pessoas de idade igual ou superior a 18 
anos, que não sujeitas a tratamento farma-
cológico anti-hipertensor e que não apre-

Hipertensão Arterial

sentem patologia aguda ou se encontrem 
grávidas. A maioria dos indivíduos com hi-
pertensão tem uma hipertensão primária, o 
que signifi ca que a sua causa é desconhecida. 
Contudo, existe um pequeno subconjunto 
de indivíduos que possuem uma hipertensão 
arterial secundária, ou seja, existe uma causa 
subjacente que é potencialmente corrigível.

Que sintomas pode causar a HTA?
A hipertensão arterial não costuma causar 

sintomas, ou seja, não existe um sintoma típi-
co que possa servir de alarme. Um erro muito 
frequente é adivinhar que a a pressão arterial 
está alta ou normal baseado ou na ausência de 
sintomas, como dor de cabeça, tonturas, ver-
tigens, cansaço, dor nos olhos ou palpitações, 
etc. Um indivíduo que não costuma medir sua 
tensão arterial simplesmente porque não tem 
nenhum sintoma, pode muito bem ser hiper-
tenso e não saber. Por outro lado, se o paciente 
é sabidamente hipertenso, mas também não 
mede a pressão arterial periodicamente, pode 
ter a falsa impressão de a ter controlada. Não 
existe nenhuma maneira de avaliar a pressão 
arterial sem que se faça a aferição da mesma 
através de um aparelho específi co, chamado 
esfi gmomanômetro, conhecido popularmen-
te como “aparelho de pressão”. É importante 
salientar que a dor aumenta a pressão arterial, 
sendo difícil saber nestes casos se a pressão 
subiu pela dor de cabeça ou a dor de cabeça 
surgiu pela pressão alta.

Quais os fatores de risco contribuem 
para a HTA?
-ser fumador;
-ser sedentário (ter uma vida pouco ativa);
-consumir alimentos ricos em sódio (sal);
-consumir bebidas alcoólicas;
-ser diabético;
-ter Apneia obstrutiva do sono;
-ter o colesterol alto;

Qual o tratamento?
A hipertensão se não tratada aumenta o 

risco de eventos cardiovasculares como ata-
ques cardíacos e acidentes cerebrais vascula-
res (AVC) podendo levar à morte. Vários estu-
dos avaliaram, durante um período de 5 anos, 
pessoas com hipertensão e verifi caram que 
aqueles que tiveram uma redução da pressão 
arterial através da alteração do estilo de vida e 
da medicação tiveram uma redução signifi ca-
tiva no número de eventos cardiovasculares e 
consequentemente menos mortes do que os 
que não receberam tratamento. Portanto, as 
principais intervenções no estilo de vida são 
a) adoção de uma dieta variada, nutricional-
mente equilibrada, rica em legumes, legumi-
nosas, verduras e frutas e pobre em gorduras; 
b) prática regular e continuada de exercício 
físico, 30 a 60 minutos, quatro a sete dias por 
semana; c) controlo e manutenção de peso 
normal, isto é, índice massa corporal igual ou 
superior a 18,5 mas inferior a 25, e perímetro 
da cintura inferior a 94 cm, no homem, e in-

ferior a 80 cm, na mulher; d) restrição do 
consumo excessivo de álcool (máximo 2 
bebidas/dia); e) diminuição do consumo 
de sal (valor ingerido inferior a 5,8 g/dia); 
f ) cessação do consumo de tabaco. A ca-
feína pode causar um pequeno aumento 
na pressão arterial em indivíduos que não 
bebem regularmente café, embora este 
efeito é geralmente temporário. Beber uma 
quantidade moderada de cafeína (máximo 
2 cafés por dia) não aumenta o risco de de-
senvolvimento da pressão alta na maioria 
das pessoas.

Se continuar a ter a tensão alta, apesar 
de fazer alterações na sua dieta, realizar 
exercício físico regularmente e tiver um 
IMC abaixo de 25, poderá precisar da toma 
de medicação que deverá ser instituída 
pelo seu médico assistente. A medicação 
tem que ser tomada diariamente mesmo 
que os valores da pressão arterial estejam 
controlados. Lembre-se que os valores da 
tensão estão normais porque está a tomar 
a medicação. Uma descontinuação desta 
poderá provocar picos tensionais originan-
do enfartes, AVC e outras doenças agudas 
podendo acabar em morte.

A HTA é na grande maioria uma doen-
ça tratável e controlável com estilo de vida 
saudável e se o seu médico achar necessário 
com a toma da medicação. Faça uma visita 
regular ao seu médico assistente, e aprovei-
te para colocar todas as suas dúvidas. 

OPINIÃO
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HELENA NUNES
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Deseja a todos os Clientes e Amigos
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EDRO SOUSA EM-
BARCOU HÁ 4 ANOS 
PARA A FRANÇA, 
depois de ter recebi-
do uma proposta de 
trabalho “aliciante” 

“EM FRANÇA ENCONTREI MELHORES
OPORTUNIDADE DE TRABALHO”

 A 24.ª história d’ “O Paredense Emigrante”.
 O eletricista Pedro Sousa, de 26 anos, que encontrou em França a oportunidade profi ssional que procurava.
 O JOVEM, NATURAL DE VILELA, EMIGROU HÁ MAIS DE 4 ANOS PARA ORLEÃES E JÁ NÃO PRETENDE VOLTAR A PORTUGAL. 

PEDRO SOUSA encontra algumas semelhanças entre a sua terra na-
tal e a cidade de Sandillon, em Orleães, França, mas encontra tam-
bém e sobretudo grandes diferenças no que diz respeito ao nível 

de vida, direitos laborais, salários, etc. “A grande diferença aqui são 
as regalias profi ssionais. Para ter uma ideia, o salário mínimo em 
França é de 1400 euros, fora as “gorjetas” que a empresa pode e dá 
ao funcionário todos os meses”, explica. Outra grande diferença está 
na área da saúde, particularmente no acesso a cuidados médicos. “Toda 
a pessoa assalariada tem a obrigação de ter um seguro de saúde, 
mas a vantagem é que cobre a maior parte dos gastos nesta área, 
como farmácia, hospitais, etc. Em Portugal as coisas funcionam de 
forma diferente”.

desejava. “Recebi uma proposta 
de trabalho através de uns ami-
gos que viviam cá há já algum 
tempo. A remuneração era mui-
to superior à que recebia em 
Portugal, por isso resolvei arris-
car”, conta. “Trabalhei sempre na 
construção civil, tanto em Portu-
gal como na França. No entanto, 
foi nesta empresa em que estou 
atualmente que ganhei mais ex-
periência noutras áreas”.

Hoje Pedro Sousa acredita que 
emigrar foi a decisão acertada para 

a sua vida. Vive com a namo-
rada na pequena cidade de 
Sandillon, em Orleães, Fran-
ça e já não pensa regressar a 
Portugal. “Estou habituado 
à vida cá. Por agora voltar 
a Portugal já não está nos 
meus pensamentos”, assu-
me o jovem. 

Pedro Sousa e a namorada 
Falón convivem diariamente 
com vários portugueses que 
tal como eles optaram por 
abandonar o país em busca 
de melhores oportunidades. 
“Viver em Orleães é quase 
como viver em Vilela. Gran-
de parte dos emigrantes 
portugueses que residem 
aqui são originários de Vile-
la”, conta o casal.

Apesar de manter ligação 
com vários conterrâneos, Pe-
dro Sousa não esconde que 
esta convivência com pes-
soas da terra não ajuda mui-
tas vezes a sanar as saudades 
da família, dos convívios com 
os amigos e das famosas ro-
marias da terra que deixaram 
boas memórias. Porém, o 
jovem assume que este con-
tacto com portugueses ajuda 
quem está longe a sentir-se 
mais perto de casa, das raí-
zes, costumes, tradições e a 
manter vivas as memórias da 
terra natal.

Pedro Sousa vive a 12 qui- Este jovem emigrante de Vilela defende que em Portugal a carga 
fi scal imposta sobre os contribuintes é muito maior do que em França, 
facto que agrava o nível de vida dos portugueses. Mesmo as reformas, 
diz Pedro Sousa, são mais baixas em Portugal do que em França. 

A mudança para França trouxe a Pedro a estabilidade fi nanceira que 
precisava para começar a construir projetos de futuro com a namorada, 
que hoje trabalha como agente de serviço. “Estou habituado à vida 
cá e por agora voltar a Portugal não está nos meus pensamentos”, 
assume. Gosta do que faz e da vida que conseguiu construir em Orleães 
e por isso sente que o seu futuro passará certamente por ali. 

Tem família em Portugal, na França e na Bélgica, e há sempre alturas 
no ano em que Pedro e Falón aproveitam para os visitar. O Natal, por 
exemplo, foi passado em Bruxelas, Bélgica, com alguns familiares de Pe-
dro que ali vivem.

“A grande diferença aqui
são as regalias profi ssionais”

PEDRO SOUSA COM A NAMORADA FALON

P
na área da construção civil. Depois 
de ter ultrapassado as difi culdades 
iniciais com a língua, Pedro Sousa 
começou a organizar a sua vida e 
conseguiu aos poucos alcançar a 
estabilidade fi nanceira que tanto 

lómetros de distância de Orleães, 
mas conhece bem a cidade e va-
loriza sobretudo “a sua história e 
arquitetura”. A vida em Sandillon é 
contudo mais pacata, característica 
que Pedro Sousa também aprecia. 
“Uma das coisas que não gosto de 
Orleães é o trânsito caótico nas 
horas de ponta. Sandillon é uma 
cidade mais pacata, quase igual 
a Vilela, mas com a diferença de 
que aqui as pessoas não frequen-
tam tão assiduamente os cafés, 
bares e clubes noturnos”.
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O MAU TEMPO que se 
fez sentir um pouco por 
todo o país, nos dias 9,10 
e 11 de janeiro provocou 

estragos em vários concelhos da 
região e Paredes não foi exceção. A 
chuva forte, que caiu durante o fi m-
-de-semana, fez subir o caudal do 
Rio Sousa, deixando várias estradas 

MAU TEMPO provocou estragos em todo o concelho

Avenida Francisco Ribeiro da Mota, N.º 121 |  PAREDES
(Na avenida do parque da Cidade de Paredes)

Tel. (+351) 919618282  |  lepark2015@hotmail.com

JÁ ABRIU!
Venha experimentar as nossas novidades!

Horário de funcionamento:
Todos os dias das 7h30 às 21h00

 Proteção Civil registou um total de 49 ocorrências.
 Chuva forte provocou deslizamento de terras, queda de muros, árvores e inundações.
 CASO MAIS GRAVE REGISTOU-SE EM BALTAR, ONDE UMA CASA FICOU PARCIALMENTE DANIFICADA. 

HELENA NUNES e pontes intransitáveis. 
Os serviços da Proteção Civil da 

câmara municipal de Paredes foram 
alertados para vários deslizamentos 
de terra, quedas de muros e árvores, 
inundações e várias situações de 
cheias, que em alguns casos afeta-
ram habitações. No total foram re-
gistadas 49 ocorrências em todo o 
concelho. Domingo, 11 de janeiro, 
foi o dia mais complicado. 

Proteção Civil aconteceu em Duas 
Igrejas onde parte de uma casa caiu, 
obrigando ao realojamento de uma 
família. Mãe e fi lho (de 70 e 50 anos 
de idade, respetivamente) fi caram 
sem condições de pernoitar nesta 
habitação e foram acolhidos por 
familiares. 

Há registo ainda de uma outra 
habitação que fi cou parcialmente 
destruída. O forte vento que se fez 

FAMÍLIAS REALOJADAS
EM DUAS IGREJAS 

E SOBREIRA 

A chuva intensa que se fez sentir 
naquele fi m-de-semana deixou em 
sobressalto as populações de várias 
freguesias do concelho. Um dos 
casos mais graves registado pela 

sentir no dia 11 de janeiro arrancou 
o telhado de uma habitação no sul 
do concelho de Paredes, mais con-
cretamente na freguesia da Sobrei-
ra. A família foi realojada até que os 
trabalhos de recuperação do telha-
do fi quem concluídos. 

Em Baltar, uma outra família de 
8 pessoas viu parte da sua casa ser 
“engolida” pela lama. Uma grande 
quantidade de terra foi arrastada para 

EM BALTAR UM ALUIMENTO DE TERRA PROVOCOU ESTRAGOS NUMA HABITAÇÃO ONDE MORAVAM OITO PESSOAS

EM PAREDES A SUBIDA DO CAUDAL DO RIO SOUSA DEIXOU TERRENOS ALAGADOS E LEVOU AO CORTE DE ALGUMAS VIAS DE ACESSO

SOCIEDADE
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MAU TEMPO provocou estragos em todo o concelho
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 Proteção Civil registou um total de 49 ocorrências.
 Chuva forte provocou deslizamento de terras, queda de muros, árvores e inundações.
 CASO MAIS GRAVE REGISTOU-SE EM BALTAR, ONDE UMA CASA FICOU PARCIALMENTE DANIFICADA. 

dentro da habitação, provocando es-
tragos avultados no rés-do-chão. Um 
dos elementos da família ficou preso 
no interior da habitação e teve de ser 
retirado pelos bombeiros. Fonte dos 
serviços municipais da Proteção Civil 
garantiu contudo que o desabamen-
to de terra não provocou estragos na 
estrutura da habitação e que a família 
recusou ser realojada, porque o pri-
meiro piso da casa não sofreu danos 

maiores. 
Em Lordelo, um deslizamento de 

terra levou à queda de uma pedra 
de grandes dimensões na estrada, 
que complicou o acesso à rua Antero 
Ferreira Leal. Devido às cheias no Rio 
Sousa os serviços municipais da Pro-
teção Civil encerraram várias pontes 
no concelho, nomeadamente nos 
lugares de Alvre (Aguiar de Sousa) e 
Além Rio (Recarei). No primeiro caso, 

a subida do caudal do rio deixou a 
ponte completamente submersa, 
deixando os habitantes de Alvre par-
cialmente isolados e obrigados a per-
correr mais quilómetros para chegar à 
estrada nacional. 

 Na cidade de Paredes a ponte de 
Cepeda também foi cortada ao trânsi-
to devido à subida das águas. A situa-
ção repetiu-se na Senhora do Salto. 

O mau tempo provocou estragos 

em todo o distrito do Porto e atingiu 
com especial intensidade os conce-
lhos da Maia e Trofa, onde várias es-
tradas foram cortadas devido a inun-
dações, aluimentos de terras e quedas 
de muros. Na região do Vale do Sousa 
registaram-se também várias situa-
ções idênticas. Em Lousada várias es-
tradas foram cortadas em pelo menos 
5 freguesias. Uma família residente 
em Pias ficou desalojada depois de 

a água da ribeira ter galgado as mar-
gens e inundado a habitação. Em Pe-
nafiel, a Proteção Civil registou mais 
de três dezenas de ocorrências, entre 
queda de árvores, telhados arranca-
dos pelo vento, derrocada de muros, 
estradas e pontes intransitáveis. Em 
Paços de Ferreira o cenário repetiu-se. 
Várias ruas estiveram cortadas, por 
exemplo em Meixomil e Frazão, e a 
igreja de Eiriz ficou inundada.

EM ALVRE, AGUIAR DE SOUSA A PONTE FICOU SUBMERSA

O SUL DO CONCELHO FOI BASTANTE AFETADO. NA SOBREIRA O VENTO FORTE
ARRANCOU O TELHADO DE UMA HABITAÇÃO DEIXANDO A FAMÍLIA DESALOJADA

SOCIEDADE
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JORGINHO SANTOS É A FI-
GURA DO MOMENTO NA 
DIVISÃO DE ELITE PRO NA-
CIONAL DA ASSOCIAÇÃO 

DE FUTEBOL DO PORTO. O extre-
mo direito do Aliança de Gandra é 
o melhor marcador da divisão, com 
19 golos apontados em 20 jornadas.

Aos 34 anos o atleta assume 
que está a atravessar um bom 
momento na sua carreira e que 
o Aliança de Gandra continua a 
manter os mesmos objetivos que 
tinha no início da época: ficar en-
tre os cinco primeiros do campeo-
nato. 

O Aliança de Gandra é líder no 
arranque da 2.ª volta do campeona-
to, com 2 pontos de vantagem para 
o segundo classifi cado, o rival União 
de Paredes e 4 pontos para o Vala-
dares de Gaia, terceiro classifi cado 
no campeonato.

O Aliança de Gandra termi-
nou a 1.ª volta do campeonato 
na liderança isolada da tabela. A 
equipa está a atravessar um dos 
melhores momentos da sua his-
tória?

A equipa está a atravessar uma 
boa fase em termos de resultados. 
Já não perdemos há 14 jogos conse-
cutivos e isso é muito bom. Estamos 
na liderança da tabela desde a 6.ª 
jornada do campeonato.

O Aliança de Gandra tem o 
melhor ataque e o melhor mar-
cador do campeonato. Só o Jor-
ginho marcou 19 dos 40 golos 
apontados pela equipa. Esta mar-
ca traz-lhe um estatuto de relevo 
no plantel? 

Penso que sim, em termos de 
golos claro. Toda a equipa tem 
trabalhado muito para estes resul-
tados, mas tem-me cabido a mim 
marcar golos. É bom sentir que 

“ESTE PODE SER UM DOS MELHORES
ANOS DA MINHA CARREIRA”

 JORGINHO SANTOS É O MELHOR MARCADOR DO CAMPEONATO, COM 19 GOLOS.
 O extremo direito do Aliança de Gandra diz que esta poderá ser uma das melhores épocas da sua carreira.
 Aliança de Gandra é a equipa sensação do momento da Divisão de Elite da AF Porto.

PUB

JORGINHO SAN-
TOS iniciou o 
seu percurso de 

futebolista na forma-
ção do clube da terra, 
o Rebordosa Atlético 
Clube. Representou 
três emblemas do 
concelho de Paredes, 
o RAC, Aliados de Lor-
delo e agora o Alian-
ça de Gandra, mas 
também conta com 
passagens pelo Braga 
B, Gondomar, Leça, 
Pedras Rubras, Fama-
licão e Lousada. 

O extremo direito 
do Aliança de Gandra 
alcançou aos 34 anos 
o estatuto de melhor 
goleador do campeo-
nato da Divisão de 
Elite da AF Porto. Faltam 18 jornadas para terminar a época e Jorginho 
acredita que, até lá, ainda poderá chegar aos 30 golos.

Histórico do jogador
HELENA NUNES consigo ajudar o 

clube a estar onde 
está. Mas também 
se não fosse eu 
a marcar seria 
outro, não sinto 
mais responsabi-
lidade por isso. Se 
me dissessem no iní-
cio da época que 

ia marcar tantos golos, eu próprio 
não acreditava. Acabou por ser uma 
surpresa positiva para todos. Já vou 
nos 19 e é lógico que agora vou ten-
tar superar este número.

“GOSTAVA DE CHEGAR 
AOS 30 GOLOS”

Qual é a meta que pretende 
atingir?

Gostava de chegar aos 30 golos. 
(risos) É uma boa meta para atingir.

Vive um dos momentos mais 
felizes da sua carreira?

Está a ser uma época muito boa. 
Tenho conseguido concretizar os 

meus objetivos pessoais. Tenho 
jogado sempre e conseguido 
marcar muitos golos. Acredi-
to que este possa ser um dos 
melhores anos da minha car-
reira. O mais importante para 

mim não é marcar muitos go-
los, mas sentir que sou valoriza-
do pelos meus colegas, pelos 

responsáveis do clube e pe-
los adeptos. Estou fe-

liz porque sinto 
que o meu 

trabalho 

tem sido valorizado.

O Aliança de Gandra é um dos 
clubes favoritos à vitória no cam-
peonato?

Acho que não. A direção do clu-
be quer fazer uma época tranquila e 
estabeleceu o objetivo de fi carmos 
entre os cinco primeiros. Neste mo-
mento temos a noção de que este 
objetivo é cada vez mais real e ten-
do em conta estes resultados acre-
ditamos também que até podemos 
conseguir fi car nos três primeiros. 
Mas ainda faltam muitos jogos para 
o fi nal do campeonato e pode mu-
dar muita coisa. Os próximos 5 ou 
6 jogos do calendário serão muito 
importantes para nós.

Acho que o Aliança de Gandra é 
um outsider na liderança deste cam-
peonato, mas vamos dar tudo para 
continuar nesta posição. Há clubes 
com orçamentos mais elevados do 
que o nosso. Se falarmos em favoritos 
penso que serão o Valadares de Gaia, 
o Rebordosa e o Oliveira do Douro. 

Mesmo com um orçamento 
baixo e uma equipa com muitos 
jogadores da formação, o Aliança 
de Gandra tem conseguido exce-
lentes resultados. A atitude em 
campo tem sido o fator decisivo? 

Penso que sim. Isso foi evidente 
em alguns jogos em que os nossos 
adversários eram tecnicamente 
melhores. O nosso plantel é muito 
jovem e muitos destes atletas po-
dem ter difi culdades em jogos mais 
complicados. Porém, a entrega e a 
atitude da nossa equipa ajudou a 

superar os obstáculos. 

Começou no futebol profi ssio-
nal e ainda passou pelo Braga B e 
o Gondomar na II Liga, mas aca-
bou por não ter a oportunidade 
de chegar mais longe. Acredita 
que passou ao lado de uma gran-
de carreira no futebol?

Aquilo que sei é que dei o meu 
máximo. Se tive algumas oportu-
nidades que acabaram por não se 
concretizar é porque não tivessem 
mesmo de acontecer. Depois de sair 
do Gondomar e regressar ao Alia-
dos de Lordelo surgiu a oportuni-
dade de trabalhar na área do design 

e acabei por agarrar isso. Olhando 
para trás não me arrependo de 
nada, porque sei que dei sempre o 
meu melhor para agarrar todas as 
oportunidades. 

  
Como encaras o futuro no fu-

tebol?
Vou continuar a jogar enquanto 

tiver vontade e força. Ainda sinto que 
consigo ajudar uma equipa a atingir 
os seus objetivos e por isso acho que 
consigo jogar mais 3 ou 4 anos. Es-
tou aberto a todas as oportunidades 
que surjam, mas é claro que procuro 
sempre projetos interessantes, como 
aconteceu com o Aliança de Gandra.
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VÍTOR SANTOS E 
ISABEL CAETANO 
(Quinta das Arcas/
Interdesign/Xarão) 

venceram o campeonato na-
cional de ciclocrosse na cate-
goria de elite, subindo ao pó-
dio da prova que decorreu no 
parque da cidade de Paredes. 

Mesmo com condições 
climatéricas adversas, debai-
xo de chuva e ventos fortes, 
cerca de 120 corredores esti-
veram a competir pela con-
quista dos primeiros títulos 
de 2016 da modalidade de 
ciclocrosse em Portugal. 

O mau tempo foi aliás a 
maior condicionante da pro-
va organizada pela Nortbike, 
em parceira com a Associação 
de Ciclismo do Porto e a Fede-
ração Portuguesa de Ciclismo. 
Por questões de segurança 
alguns dos troços da prova fo-
ram anulados, mas a alteração 
de planos não roubou contu-
do espetacularidade à prova. 
“Já tínhamos o percurso 
alinhado no sábado, mas à 
última da hora fomos obri-
gados a encurtá-lo e trans-
formá-lo devido à subida do 
caudal do rio, que deixaram 
as pontes submersas. Ainda 
assim, conseguimos manter 
um percurso fantástico, do 
agrado de todos os atletas, 
e bastante mais duro”, assu-
me António Rosendo, da Nor-
tebike, entidade organizadora 
da prova.

Eram esperados entre 
140 a 150 atletas, mas o mau 
tempo acabou também por 
condicionar a adesão dos 
corredores, alguns acabaram 
mesmo por não comparecer. 
Ainda assim, António Rosen-
do garante que o balanço foi 
positivo, tendo em conta que 
a modalidade ainda se está a 
afirmar em Portugal.

120 ATLETAS
PARTICIPARAM
NA PROVA

A prova teve início pelas 
10h30, com a corrida C1 (mas-
ters 30, masters 40 e masters 
50) e prolongou-se até às 15 
horas, com o início da corrida 
rainha do programa, onde ali-
nharam os atletas de elite, sub 
23 e juniores masculinos. 

Vítor Santos recuperou o tí-
tulo de campeão nacional que 
havia conquistado em 2013 e 
2014. O corredor da Quinta das 
Arcas/Interdesign/Xarão lide-
rou a corrida elite masculino e 
terminou a prova com 1m50’s 
de vantagem para o seu con-

Paredes acolheu
Campeonato Nacional de Ciclocrosse

 Primeiros títulos de 2016 da modalidade foram decididos em Paredes.
 Vítor Santos e Isabel Caetano venceram na categoria de elite.
 Prova decorreu no parque da cidade de Paredes no dia 10 janeiro.

HELENA NUNES corrente mais direto, Mário 
Costa, o vencedor da edição 
do ano passado.

Já Isabel Caetano sagrou-
-se hexacampeã nacional de 
ciclocrosse na categoria de 
elite feminina. A atleta termi-
nou a prova com 2 minutos de 
vantagem para Joana Montei-
ro, que foi 2.ª classificada. 

Roberto Ferreira (CC Gon-
domar/Gondobike) venceu na 
categoria sub 23 masculino, 
garantindo com uma vanta-
gem de 1m02s para o 2.º clas-
sificado, José Dias (Seissa/MGB 
Bikes/Matias e Araújo Frulact). 
Em 3.º lugar ficou Fábio Man-
silhas. Na liderança do pódio 
sub 23 feminino ficou Marta 
Branco (ASC/Focus Team/Vila 
do Conde), seguindo-se Ana 
Tomás (Btt Seia) e Cláudia Cos-
ta (Maiatos/Reabnorte). 

Nos juniores a vitória foi 

de Bruno Silva (Longusbike 
Team/Carlic Porto). Nos ca-
detes os campeões nacionais 
foram Rafael Serafim (Btt Lou-
lé/Bpi) e Raquel Queirós (ASC/
Focus Team/Vila do Conde). 

Rúben Nunes conquistou 
o título nos masters 30. Os cor-
redores paredenses António 
Sousa e António Silva, da Pro/
Garrafeira Gomes/Oforsep fo-
ram os vencedores nas catego-
rias de masters 40 e masters 50. 
Ângela Fernandes foi a melhor 
na corrida masters feminino.

A prova foi patrocinada 
pela Clínica Nuno Mendes e 
Rope – Centro de Recuperação 
e Optimização de Performan-
ce, Power Store, Jorbi e a Nor-
tbike e apoiada pela câmara 
municipal de Paredes que, 
contudo, não teve nenhum 
elemento presente na cerimó-
nia de entrega de prémios. 
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Divisão de Elite
20.ª  jornada

Aliança de Gandra .................3
AD. Grijó ...................................0 

Aliados de Lordelo ................2
S. Pedro da Cova .....................0

Valadares de Gaia ..................2
Rebordosa ...............................4

U. de Paredes ...........................3
Serzedo ....................................1

1.ª divisão AF Porto
Série 2 – 16.ª jornada

Baltar .........................................2
ASS Nevogilde ........................2

Nun’Álvares ..............................3
SC Campo ................................0

Águias de Eiriz .........................1
CCD Sobrosa ............................1

2.ª divisão
Série 3 – 16.ª jornada

Lousada ....................................5
FC Parada .................................1

Sobreirense .............................2
ARD Macieira ...........................1

FUTSAL 
Divisão de Honra
AF Porto - 12.ª jornada

Os Romanos .............................4
Alfa AC ......................................7

MAIS UM PÓDIO CON-
QUISTADO ESTA 
ÉPOCA por Ruben 
Sousa, atleta da secção 

de atletismo da Casa do Benfica de 
Paredes, desta vez em Braga. O jo-
vem paredense sagrou-se campeão 
do Norte no Campeonato do Norte 
de Juvenis de Pista Coberta, após 
vencer a prova de 3000 metros com 

UMA SEMANA DEPOIS 
DA DISPUTA DO CAM-
PEONATO NACIONAL, 
EM PAREDES, os atletas 

de ciclocrosse voltaram a disputar 
uma prova importante do calendá-
rio oficial. Em Sobrado disputou-se 
a terceira e última prova da Taça de 
Portugal, com uma competição ace-
sa entre os principais candidatos ao 
título. 

Tal como no ano passado, o 
circuito foi desenhado no interior 
da Quinta das Arcas. Sem grandes 
surpresas e a confirmar o favoritis-
mo que lhes era atribuído, António 
Sousa (masters 40) e António Silva 
(masters 50) venceram as respeti-
vas provas e conquistaram para a 
equipa de ciclocrosse de Rebordosa 
(ProRebordosa/Garrafeira Gomes/
Oforsep) dois importantes títulos 
nacionais. 

Na categoria de Elite, Ricardo 
Marinheiro (Maiatos Reabnorte) e 
Isabel Caetano confirmaram a con-
quista da Taça de Portugal. Esta úl-
tima juntou a Taça de Portugal ao 
Campeonato Nacional, que já tinha 
vencido há uma semana. 

Na categoria de sub 23, a con-
quista do trofeu foi para Marta 
Branco (ASC/Focus Team/Vila do 
Conde). Já Bruno Silva foi o mais 
rápido nos juniores, mas foi o 2.º 
classificado João Rocha que levou 
o trofeu para casa. Nos cadetes a 
vitória foi de Hélder Gonçalves. 
No setor feminino Raquel Queirós 
venceu a corrida e a Taça de Por-
tugal. 

FUTEBOL
Resultados da última jornada

Ruben Sousa é campeão 
juvenil do norte

 Campeonato do Norte de Pista Coberta decorreu em Braga, no dia 9.
 ATLETA DA CASA DO BENFICA DE PAREDES VENCEU COM A MARCA 8.58.59.

a marca 5.58.59’s. 
Ruben Sousa conquista assim o 

seu segundo título esta época. Já no 
dia 2, o atleta da CBP tinha vencido 
o campeonato regional de corta-
-mato curto, que decorreu em Pare-
des, na categoria de juvenis.

Em Braga estiveram também 
outros dois atletas da CBP. Jorge 
Pereira venceu a segunda série do 

escalão de iniciados e foi 4.º clas-
sificado na geral, com o tempo 
2.04.88’s, conquistando um novo 
recorde pessoal e os mínimos para 
participar no Campeonato Nacio-
nal de Juvenis. Já Guilherme Mo-
reira ficou na 25.ª posição da geral, 
conseguindo também alcançar um 
novo record pessoal, com a marca 
2.22.28’s.

Vitória rebordosense
na Taça de Portugal de Ciclocrosse

 Dois atletas de uma 
equipa de Rebordosa subi-
ram ao pódio em Sobrado.

 António Sousa venceu 
em masters 40 e António 
Silva em masters 50.

 Final da Taça de Portu-
gal decorreu no último 
domingo, em Sobrado, Va-
longo.  
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III Corrida dos Reis
JUNTOU 700 ATLETAS EM PAREDES

 Prova organizada pela ParJovem contou com vertente corrida e caminhada.
 CERCA DE 700 ATLETAS PERCORRERAM AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE PAREDES.

HELENA NUNES

É OFICIAL: o WRC Vodafo-
ne Rally de Portugal 2016, 
que decorre entre 19 e 22 
de maio, vai manter-se no 

norte do país e vai passar este 
ano por 14 municípios da região, 
Amarante, Baião, Fafe, Guimarães, 
Lousada, Matosinhos, Mondim 
de Basto, Paredes, Ponte de Lima, 
Porto, Valongo, Viana do Castelo e 
Vieira do Minho.

O formato da prova foi divul-
gado pelo Automóvel Clube de 
Portugal, no dia 11 deste mês. Na 
reunião com os municípios onde 
a prova vai passar, o ACP reforçou 
que o “enorme sucesso alcan-
çado na edição do ano passado 
permitiu garantir a permanên-
cia do Rally de Portugal no nor-
te e no Campeonato do Mundo 
de Ralis” e manter inalterado o 
essencial da estrutura da prova. 

Recorde-se que a edição do ano 
passado gerou um impacto econó-
mico recorde de 127, 4 milhões de 
euros de retorno, para uma despesa 
direta de 65 milhões de euros. 

A edição de 2016 do Rally de 

Rally de Portugal volta ao Norte e a Paredes
 O WRC Vodafone Rally de Portugal 2016 mantém-se no Norte.
 PROVA ARRANCA COM SHAKEDOWN NO KARTÓDROMO DE BALTAR, NO DIA 19 DE MAIO.
 Este ano há mais três superespeciais, duas delas no centro da cidade do Porto.

Os participantes regressam depois à 
pista de ralicross de Lousada, onde a 
partir das 19 horas terá lugar a única 
superespecial da prova.

Na sexta-feira, dia 20, as atenções 
mudam-se para o Alto Minho, mais 
concretamente para Ponte de Lima, 

cativa de espetáculo centrada na 
Avenida dos Aliados e desenhada 
ao longo de 1850 metros em vários 
arruamentos da cidade, que prome-
te atrair milhares de pessoas ao co-
ração da cidade invicta, a partir das 
19 horas.

No sábado, dia 21, o WCR Rally 
de Portugal segue para o Marão, 
para uma dupla passagem pelos 
troços de Baião, Marão e Amarante. 

As maiores alterações em rela-
ção ao formato da edição anterior 
acontecem na etapa de domingo, 
dia 22 de maio. A classificativa de 
Vieira do Minho disputa-se este ano 
por duas vezes, a par do tradicional 
Fafe, sendo a segunda passagem 
considerada o Power Stage

O posto de comando da prova 
volta a ficar instalado na Exponor, 
em Matosinhos, que acolhe tam-
bém a generalidade das partidas e 
chegadas das etapas.

Outra novidade anunciada pelo 
ACP está relacionada com o local da 
cerimónia final de consagração dos 
vencedores. Os principais nomes 
do rally mundial vão subir ao pódio 
montado no calçadão em frente à 
praia de Matosinhos.

Portugal arranca novamente em Pare-
des, com o shakedown que se irá dis-
putar no concelho, sendo as últimas 
centenas de metros disputadas no 
kartódromo de Baltar. A partida ofi-
cial do rali acontece ao final da tarde 
do dia 19, novamente em Guimarães. 

Caminha e Viana do Castelo, onde te-
rão lugar três classificativas distintas, 
cada uma delas com dupla passagem 
de concorrentes, a primeira de manhã 
e a segunda durante a tarde.

A grande novidade desta edição 
é o Porto Street Stage, uma classifi-

HELENA NUNES

A CIDADE DE PAREDES acolheu, no 
passado dia 9 de janeiro, mais uma 
edição da Corrida dos Reis, uma 
prova organizada pela ParJovem – 

Associação Juvenil de Paredes, que contou 
com cerca de 700 atletas. 

Rui Muga, do Clube Académico de Mo-
gadouro, foi o vencedor no masculino, termi-
nando a prova com 31.50 minutos. Em segun-
do lugar ficou Bruno Jesus, do CSRDC Santia-

go, que terminou a prova com 32.01 minutos 
e em terceiro ficou Gonçalo Jesus com 32.20 
minutos.

No feminino a melhor atleta foi Silvana 
Dias, do Sport Lisboa e Benfica, que terminou 
a prova em 14.º lugar da geral, com 36.20 mi-
nutos.

Os 700 atletas em prova percorreram no-
vamente este ano algumas das principais ruas 
e pontos de interesse da cidade de Paredes, 
como a Praça José Guilherme, câmara munici-
pal, a igreja matriz e o parque da cidade. 

Com um percurso de 10 quilómetros na 
vertente da corrida e cinco na vertente cami-
nhada, a Corrida dos Reis já se tornou numa 
das provas de atletismo mais emblemáticas 
da cidade e do concelho de Paredes, onde 
participam atletas de vários pontos do país. 
“Temos cada vez mais atletas de fora do 
concelho e isso só demonstra que a prova 
tem qualidade. Há atletas a fazer vários 
quilómetros para virem participar na Cor-
rida dos Reis. Isso para nós é muito bom”, 
salientou José Sá, da associação ParJovem. 

A Corrida dos Reis bateu este ano o recor-
de em número de participantes, registando 
um aumento de 40% face ao número de atle-
tas em prova no ano passado. A organização 
salienta que estes números refletem a qua-
lidade da prova e do percurso e a crescente 
competitividade entre os atletas que partici-
pam. 

A Corrida dos Reis foi organizada pela Par-
Jovem, sendo patrocinada pela câmara muni-
cipal de Paredes, Bewater, clínica médica Dr. 
Eduardo Merino, Lusodiesel e Macdonald’s.
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ESPAÇO ESCOLA

A NOITE DO DIA 6 DE JANEIRO 
começou de maneira especial 
na Escola Básica de Recarei. Os 
alunos do 1.º ciclo juntaram 

os seus pais e familiares, trouxeram-nos 
à escola e cantaram os Reis no pavilhão 
gimnodesportivo.

A magia começou no maior silêncio, 
na penumbra e com um pouco de Histó-
ria sobre os Reis e o Presépio. 

Acenderam-se velas juntamente com 
os corações atentos e empenhados de 
todos.

A abertura aconteceu com poesia e 
foi recitada pelos mais pequeninos e… 
muito bem!

De seguida cantaram-se os Reis e de-
sejaram-se as Boas Festas com todos os 
meninos a cantar ao som de cavaquinhos 
e de acordeão (com a participação de 
dois pais). No fi nal, como agradecimento, 
a escola ofereceu um pequeno mimo: re-
buçados e separadores de livros para os 
presentes.

Foram muitos os familiares que se 

O AMOR PODE DESABROCHAR 
DA FORMA MAIS ESTRANHA, 
ser alimentado da maneira mais 
esquisita e vivido pelas persona-

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

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

No outro dia, eu e os meus amigos de-
cidimos ir ao museu da matemática, tínha-
mos ouvido falar muito bem sobre o local, 
disseram-nos que as exposições que exis-
tiam lá representavam muito bem os temas 
matemáticos, que estamos a aprender, e 
ainda para mais de uma forma divertida! 

Entramos no museu e a primeira coisa 
que vimos foi a escultura de um cubo, como 
é óbvio em três dimensões, que brilhava 
imenso, variadas cores, era fantástico! Se-
guimos ao longo do museu e em cada sala 
víamos quadros, esculturas, entre outras 
coisas muito criativas! Quase no fi nal da 
exposição, encontramos uma divisão onde 
estavam pendurados apenas quadros ca-
racterísticos de fi guras geométricas, o nosso 
grupo e um senhor, com um ar muito sábio, 
éramos os únicos naquela sala onde reina-
va o silêncio. O senhor estava estupefacto a 
olhar para aquele quadro com um triângulo 

Noite de Reis na Escola Básica de Recarei
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

● Alunos da Escola Básica de Recarei

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

BEATRIZ MACHADO

A arte de amar ao cubo
desenhado e nós, curiosos para saber do que 
se tratava tanta inquietação e admiração, per-
guntámos-lhe o que sentia, este respondeu: 

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

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

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

   (música)
– Para de cantar, orlando! – Ordenou o Ca-

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

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

– Desculpa? O meu ponto é tão ou mais 

charmoso do que o teu. E, para além do mais, 
estás a fazer isto tudo apenas para que me 
saltem os vértices...Tu nem gostas dela

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

– Não digas essas coisas dela. És demasia-
do atrevido! – Exclamou Camilo, muito indig-
nado.

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

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

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

   Passeando por Teorema City, Camilo en-
controu-se, inevitavelmente, com Genoveva, 
esta simpática como sempre, convidou-o 
para dar um passeio. Nervoso por estar per-
to da sua amada, Camilo apenas se limitava 
a acenar e a concordar com o que Genoveva 
dizia. Por fi m, esta pergunta: 

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

lhor – Respondeu este, sorridente.
– Ainda bem! E a tua família? O teu irmão? 

– Questionou Genoveva, com um ar fi ngi-
damente despreocupado. 

– O senhor Pitágoras está muito bem! 
Ahahaha. E qual é o interesse no meu ir-
mão? 

– Queria simplesmente saber se ele es-
tava bem desde aquele vosso “arrufo” no 
outro dia aqui na praça...

– Sabes do que é que se tratou aque-
le desentendimento? – Perguntou Camilo 
querendo revelar tudo a Genoveva. 

   Orlando e Camilo andavam muito 
cansados devido a todos os esforços que ti-
nham feito por Genoveva naquelas últimas 
semanas. Deram por si sentados num muro, 
perto da sua casa com uma vista lindíssima, 
um prado cheio de fl ores de todos as cores 
e feitios, o mundo parecia deserto daquele 
ponto de vista, não havia ninguém...apenas 
Orlando e Camilo, os dois irmão que por 
uma eternidade de tempo se deram tão 
mal, pensavam ser tão diferentes um do 
outro que nunca pararam para pensar, ou 
sequer repararam, o quão parecidos eram! 

(Continua na próxima edição)

juntaram à escola nesta atividade.
Apesar da chuva e vento que se ouvia 

para lá das paredes do pavilhão, dentro 
viveu-se um momento único que fez com 
que os nossos professores e todos os que 
trabalharam para este momento sentis-
sem que vale a pena deixar um pouco as 
nossas casas para partilhar a satisfação 
dos nossos alunos. É para eles e com eles 
que trabalhamos!

Esta Escola, que se preza por um en-
sino de qualidade e de valores, agradece 
a todos os que se juntaram a nós nesta 
noite de invernia lá fora mas tão caloro-
sa no seu interior. Sem a colaboração da 
direção, paróquia (cedência das roupas), 
Junta de Freguesia, técnicos do som e 
luz, pais, familiares, amigos, assistentes 
operacionais, técnicos das AEC, professo-
res e alunos, esta atividade não teria sido 
possível nem tão reconfortante.

Não temos dúvidas que atingimos o 
nosso objetivo: reunir a comunidade e 
desejar a todos Um Feliz 2016 cheio de 
prosperidade.

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.

PUBPUB

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO
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MEMÓRIA DOS COMBATENTES

PAREDENSES
na Grande Guerra

IVO RAFAEL    ivo_rafael@sapo.ptFreguesia de SOBREIRA

«O sobreirense Ramiro Soares da Silva, aprendiz e continuador da arte de seus pais, exerce durante a guerra a função de padeiro. É colocado 
no Trem Divisionário no dia 2 de Setembro, integrando o terceiro escalão. Ostenta a placa identifi cativa n.º 73212 e detém o posto militar de 2.º 
sargento (n.º 238). No dia 23 de Abril de 1918, atingido na cabeça por um estilhaço, baixa a uma das ambulâncias de serviço.»

repatriado, juntamente com todo o 
Trem Divisionário n.º 1, em 22 de Ju-
nho de 1919, partindo de Cherbourg 
a bordo do navio «Northwestern 
Miller» e chegando a Lisboa três dias 
depois. Casou com Angelina Barbo-
sa Leão, em Dezembro do mesmo 
ano. Faleceu, com 77 anos de idade, 
no dia 27 de Novembro de 1973.

ALBERTO DIAS. Nasceu no lugar 
de Casconha, Sobreira, no dia 22 de 
Outubro de 1893. Era fi lho de Bernar-
dino Dias, jornaleiro, e de Maria No-
gueira, fi adeira. Foi mobilizado para 
o CEP (1.º Depósito de Infantaria, 1.ª 
Companhia) pelo Regimento de In-
fantaria 6 (Porto). Ostentava a placa 
de identidade n.º 63360 e detinha o 
posto de soldado (n.º 226). Embarcou 
em Lisboa, rumo a França, no dia 15 
de Maio de 1917. No dia 23 de Junho 
é colocado na 1.ª Companhia do Ba-
talhão de Infantaria 24, que na altura 
se encontrava entrincheirado no sub-
sector de Neuve-Chapelle. Em 26/27 
de Julho, a unidade executa um raide 
com um efectivo de 30 homens sem, 
contudo, obter resultados. Em 14 de 
Agosto, o BI 24 apoia Infantaria 35 na 
defesa do sector face a um raide do 
inimigo. No dia 14 de Setembro sofre 
um bombardeamento de que resul-
tam três mortos e seis feridos. Na 
noite seguinte, novo ataque alemão 
atinge todo o sector, começando às 
22h05, terminando às 23h15 e reco-
meçando às 5h30. Em 7 de Outubro, 
com início às 13h, um outro bombar-
deamento causa dois mortos e um 
ferido. Em Fevereiro de 1918, Infan-
taria 24 já se encontra no subsector 
esquerdo de Ferme-du-Bois (Martins, 
D., 1995). No dia 6 de Abril, Alberto 
Dias é transferido para o Batalhão de 
Infantaria 17, uma unidade entrin-
cheirada no mesmo subsector. Três 
dias depois desencadeia-se a «bata-
lha de La Lys», uma grande ofensiva 
alemã – Operação Georgette – que 
rompe trincheiras e avança de forma 
desproporcionada sobre o já muito 
depauperado Corpo Expedicionário 
Português. Neste contexto, o BI 17 

frendo a 18/19 um bombardeamen-
to do inimigo. Em Março, a unidade 
enfrenta nova investida germânica, 
sofrendo 17 baixas, entre as quais 
dois mortos e quinze feridos. A «se-
renidade e bravura demonstradas» 
nesta operação, valeram ao batalhão 
um louvor colectivo da parte do co-
mandante do I Exército Inglês. Na 
ofensiva «de La Lys», a 9 de Abril, o 
«15» encontrava-se em Croix-Mar-
muse, enquanto parte da 3.ª Briga-
da de Infantaria, que por sua vez 
constituía a reserva da 2.ª Divisão. 
Foi encarregado de apoiar as forças 
da frente posicionadas em Ferme-
-du-Bois, fi cando o comando e a 2.ª 
Companhia em La Couture. Con-
tudo, em face do rápido avanço da 
grandiosa força oponente, as várias 
companhias não lograram ocupar os 
seus postos (Martins, D., 1995). Re-
gistam-se várias baixas no batalhão, 
tendo José de Sousa, aparentemen-
te, escapado incólume a estes acon-
tecimentos. No dia 12 de Junho é pu-
nido com 5 dias de prisão disciplinar, 
«por entrar mais tarde na formatura 
que teve lugar pelas 4 horas e ter 
respondido inconvenientemente a 
um sargento que presidia à mesma 
formatura quando o advertia por en-
trar na formatura sem pedir autori-
zação ao mesmo sargento», lê-se na 
sua fi cha individual. Em 2 de Agosto 
baixa à ambulância n.º 4, tendo alta 
médica quatro dias depois. Em 15 
de Outubro é promovido a 1.º Cabo. 
No dia 2 de Fevereiro de 1919, é des-
mobilizado e repatriado, juntamente 
com todo o Batalhão de Infantaria 
15. Embarca em Cherbourg, a bordo 
do navio SS Helenus, chegando a Lis-
boa três dias depois. Faleceu, com 73 
anos de idade, na freguesia da Lapa, 
cidade de Lisboa, no dia 14 de Feve-
reiro de 1967.

RAMIRO SOARES DA SILVA

RAMIRO SOARES DA SILVA. Nas-
ceu no lugar de Casconha, Sobreira, 
no dia 7 de Dezembro de 1895. Era 
fi lho de José Soares da Silva, natural 
de Galegos, Penafi el, e de Felicidade 
Moreira da Silva, natural de Sobreira, 
ambos padeiros de profi ssão. Foi mo-
bilizado para o Corpo Expedicionário 
Português pelo Trem de Bagagens e 
Víveres (TBV), 3.ª Companhia de Ad-
ministração Militar, 6.ª Companhia 
de Subsistência. Com sede na Póvoa 
de Varzim, o TBV parte em Julho de 
1917, de comboio, para Lisboa, em-
barcando rumo a França no dia 21 
de Agosto. Já no teatro de guerra 
a unidade transforma-se em Trem 
Divisionário (n.º 1 e n.º 2), e assume 
como função principal tratar do rea-
bastecimento das tropas. A provisão 
dos víveres é organizada segundo 
quatro escalões: o primeiro, consti-
tuído pela ração de emergência e a 
ração de campanha; o segundo, um 
dia de víveres nos trens divisionários 
(TD); o terceiro, um dia de rações na 
coluna automóvel; e, por fi m, o quar-
to escalão, com dois dias de víveres 
nos parques de reserva (Medeiros, J., 
2014). O sobreirense Ramiro Soares 
da Silva, aprendiz e continuador da 
arte de seus pais, exerce durante a 
guerra a função de padeiro. É colo-

cado no Trem Divisionário no dia 2 
de Setembro, integrando o terceiro 
escalão. Ostenta a placa identifi cati-
va n.º 73212 e detém o posto militar 
de 2.º sargento (n.º 238). No dia 23 
de Abril de 1918, atingido na cabe-
ça por um estilhaço, baixa a uma das 
ambulâncias de serviço. Dois dias 
depois é evacuado para o Hospital 
de Base n.º 1, sito em Ambleteuse, 
tendo alta médica em 2 de Maio. 
Pelo meio, segundo testemunho do 
próprio a familiares (e raramente fa-
lava da guerra…), terá sido castigado 
por ter dado pão a militares, castigo 
que, contudo, não aparece registado 
na sua fi cha individual do C.E.P. Foi 

PUB

PUB

é atacado pelo fl anco esquerdo do 
subsector, tendo desaparecido todos 
os ofi ciais que se encontravam nas 
companhias e postos de comando 
(Martins, D., 1995). Também entre as 
praças se regista grande número de 
baixas, entre elas o paredense Alber-
to Dias. Feito prisioneiro, acaba inter-
nado no campo de prisioneiros de 
Friedrichsfeld, sito no estado alemão 
de Norte-Vestefália. Regressa em 16 
de Janeiro de 1919, data a partir da 
qual fi ca adido ao 8.º contingente do 
Porto de Embarque. Terá chegado 
em mau estado de saúde, dado que 
no dia seguinte baixa à ambulância 
n.º 3 e, no dia 25, é evacuado para 
Portugal «a fi m de ser internado no 
Hospital Militar de Belém». Embar-
ca de Cherbourg no navio Helenus 
e chega a Lisboa no dia 28. Faleceu, 
com 48 anos de idade, no dia 29 de 
Outubro de 1941.

JOSÉ DE SOUSA. Nasceu no lugar 
de Casconha, Sobreira, no dia 4 de 
Março de 1893. Era fi lho de Ana de 
Jesus (ou Ana de Sousa), fi adeira de 
profi ssão. Foi mobilizado para o CEP 
(1.º Batalhão, 4.º Depósito de Infan-
taria, 4.ª Companhia) pelo Regimen-
to de Infantaria 32. Ostentava a placa 
identifi cativa n.º 42918 e detinha o 
posto de soldado (n.º 294). Embar-
cou em Lisboa, rumo a França, no 
dia 14 de Julho de 1917. No dia 20 
de Agosto é colocado no Batalhão 
de Infantaria 15, então posicionado 
nas trincheiras do subsector direito 
de Fauquissart. No dia 22 de Dezem-
bro é enviado em diligência à Escola 
de Tiro Observação e Patrulhas, a fi m 
de frequentar o curso de «observa-
dor», regressando à unidade a 9 de 
Janeiro de 1918. Nessa altura, o ba-
talhão encontrava-se já posicionado 
no subsector de Neuve-Chapelle, so-
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FERREIRA COELHO

CURIOSIDADES DO BURGO PORTUENSE
P.E AGOSTINHO REBELO DA COSTA  —  ? – 1791

A CIDADE DO PORTO
O padre Rebelo da Costa deixa-nos um 
retrato nítido do que era a assistência em 
Portugal no século XVIII, o que nos permite 
uma leitura daquilo a que os nossos ante-
passados fizeram para alívio dos sofrimen-
tos. Além de que nos ficou clara a zona 
onde o Porto de então mais se implantara 
e se desenvolvera. Mostramos a vista 
parcial da capela da Senhora da Silva, na 
Ferraria de Cima, atualmente a Rua dos 
Caldeireiros, onde era o seu hospital.

“Recolhimento do Patrocínio da Mãe de 
Deus, vulgarmente chamado do Ferro. Teve o 
seu princípio na rua Escura, donde foi muda-
do para a rua do Codessal em mil setecentos e 
cinquenta e sete. Tem uma boa igreja e espa-
çosos dormitórios, que faceiam com o Douro, 
descobrindo-se deles todo o bairro de Vila 
Nova. É habitado por trinta e seis recolhidas 
dirigidas por uma regente. Vivem dos lucros 
que extraem do seu trabalho e das esmolas 
que os fieis e bispo lhe subministram.

Os hospitais estabelecidos para abrigo 
dos pobres e remédio dos enfermos são os 
seguintes: o Hospital Real, na Rua das Flores; 
o dos Expostos, na Rua dos Caldeireiros; o dos 
Entrevados, em Cimo da Vila; o das Entreva-
das, a Santo Ildefonso, que lhe está imediato; 
o das Velhas, na Rua dos Mercadores.

Clérigos, nas casas da sua Irmandade. A Ordem 
Terceira de Nossa Senhora do Carmo pretende 
igualmente fundar um para os seus irmãos po-
bres, e já tem emprazado no Campo dos Ferra-
dores o preciso terreno.

Entre todos estes tem o primeiro lugar o 
Hospital Real, não somente pela sua grandeza, 
número de doentes que recebe, caridade com 
que os trata, avultadas despesas que faz, de 
que já falei quando descrevi a Igreja da Mise-
ricórdia, mas também pela assistência de pe-

ritos e experimentados médicos, que visitam 
duas vezes no dia todos os enfermos, e assim 
mesmo os cirurgiões no que pertence ao cura-
tivo da sua profissão. Sobre tudo isto ele tem 
uma bem provida botica em que os remédios 
se vendem por a metade do seu custo. Em lâ-
mina de pedra, posta no mais alto da sua porta, 
estão gravados com letras de oiro estes versos:

HEC PARITER DIVES PARITER
MEDICAMINA PAUPER;
SUMPTIBUS ET MORBIS
QUAE ME DEANTUR, HABENT.

Além dos médicos partidistas deste hos-
pital, há outros que têm o partido da Relação 
e os que se empregam no curativo da cidade, 
que são dezasseis. Os cirurgiões passam de 
cinquenta, sem contar os do Hospital, onde há 
exercício prático para os principiantes, submi-
nistrado pelo cirurgião do partido, ao qual os 
rapazes e vulgo ignorante dão o título de cirur-
gião-mor, sendo certo que somente ao que ha-
via em Lisboa é que pertenceu esta graduação.

Para evitar mais longa descrição, incom-
patível com os escassos limites que me pro-
ponho, não falarei mais que do Hospital Novo, 
digno de que eu dê ao público uma clara no-
tícia da sua grandeza. Esta obra acha-se ainda 
nos seus primeiros alicerces; mas eu, que vi 
a sua planta, que medi e notei todas as suas 
partes, farei dela uma breve exposição.”

(De “Descrição da Cidade do Porto”).

GOMES DE SOUSA

O DR. MIGUEL MOREIRA

ANTÓNIO CARLOS MOREI-
RA natural de Fonte Arcada 
foi casar a Guilhufe, a 23 
de Abril de 1857, com Júlia 

Francisca de Araújo Silveira, filha do 
major Gaspar Teixeira de Queirós Sil-
veira e de Maria Clementina Leite Ca-
bral de Araújo e neta de dois capitães. 

Gaspar Teixeira da Silveira e Quei-
rós, cavaleiro professo de Cristo, sar-
gento-mor de Aguiar de Sousa em 21 
de Agosto de 1823, senhor da quinta 
do Carvalhal de Coreixas, provedor da 
canta casa de misericórdia de Penafiel 
de 1829 a 1830 e de 1832 a 1833.

António e Júlia viveram na Casa 
do Casal, em Fonte Arcada e aí tive-
ram nove filhos, entre 1858 e 1873. Jú-
lia Francisca faleceu dois meses após 
o nascimento da última filha, com 45 
anos. Quatro filhos casaram e os linha-
gistas apenas apontam descendência 
de um deles: Miguel Carlos Moreira.

Sobrinho do padre José Carlos 
Moreira que foi Vice-Presidente da 
comissão instaladora da Casa Pia, de 
Paço de Sousa e primo do padre Dr. 
Manoel Moreira Aranha Furtado de 
Mendonça e dos Dr. Bernardo Furta-
do de Mendonça Moreira Aranha e 
Dr. Abílio Moreira Aranha Furtado de 
Mendonça.

O Miguel nasceu em Fonte Arca-
da a 29 de Setembro de 1864, casou 
no Porto a 5 de Dezembro de 1903 e 
faleceu em Fonte Arcada a 19 de Se-
tembro de 1946.

No ano lectivo de 1888 para 1889 
matriculou-se pela primeira vez na 

Academia Politécnica do Porto nas se-
guintes cadeiras: – 6.ª (1.ª parte) Física 
geral, com 3 lições semanais, 7.ª (1.ª 
parte) Química inorgânica geral com 
3 lições semanais e 8.ª (1.ª e 2.ª partes) 
Química orgânica geral e biológica, 
com 2 lições semanais + Química ana-
lítica, com 1 lição semanal.

No ano seguinte repetiu as 6.ª e 
7.ª cadeiras.

No ano de 1891 para 1892 ma-
triculou-se na 10.ª (1.ª parte) Botâ-
nica, com 3 lições semanais e 11.ª 
(1.ª parte) Zoologia, com 3 lições 
semanais.

No ano seguinte matriculou-se 
na Escola Médico Cirúrgica do Por-
to e a 28 Julho de 1897, pelas doze 
horas da manhã, apresentou a tese 
‘A Raiva: (estudo historico, clinico 
e prophylactico)’, impressa no Por-
to, na Imprensa Commercial. [100 
pág., 76 de texto].

Foi presidente do júri o dr. Ro-
berto Belarmino do Rosário Frias, 
professor substituto da secção 
cirúrgica. Foram arguentes os dr. 
Augusto Henrique de Almeida 
Brandão, professor proprietário 
da 10.ª Cadeira – Anatomia pato-
lógica; António Plácido da Costa, 
professor proprietário da 2.ª Cadeira – 
Fisiologia; João Lopes da Silva Martins 
Júnior, professor substituto da secção 
médica e Carlos Alberto de Lima, de-
monstrador de anatomia: – secção 
cirúrgica.

Dizem as tabelas de efemérides 
que a 28 de Setembro de 1904, quar-

ta-feira, foi inaugurado o Real Hospital 
da Lapa, no Porto, por neste dia se 
comemorar o aniversário do nasci-
mento do Presidente Perpétuo da Ir-
mandade, Rei D. Carlos I. O arranque 
do Hospital recebeu o contributo de 
colaboradores como o Dr. Miguel Car-
los Moreira e Dr. Luís Augusto Ribeiro 
Vieira de Castro. de Viveiros Avides Moreira, industrial 

e administrador de empresas. O dr. 
António Carlos de Viveiros Avides 
Moreira, médico e assistente na Fa-
culdade de Medicina: tese ‘Sinusites: 
contribuição para o estudo das ima-
gens redondas do seio maxilar’, 1964. 
O Rolando Carlos de Viveiros Avides 
Moreira, administrador de empresas. 
O dr. José Carlos de Viveiros Avides 
Moreira, formado em Direito e bancá-
rio, da Associação Comercial do Porto 
e Santa Casa de Misericórdia do Porto. 
O dr. Miguel Carlos de Viveiros Avides 
Moreira estudou medicina, casou 
com Helena Isabel Ferreira Pinto Bas-
to, de Cete. O dr. Luís Carlos de Viveiros 
Avides Moreira, formado em direito e 
administrador de empresas. 

Por todos os netos do dr. Miguel 
Carlos Moreira, que se destacam nos 
diversos ramos do conhecimento, se-
ja-nos permitido referir apenas Maria 
do Carmo Pinto Basto Avides Moreira 
que em 1994 apresentou ao Instituto 
de Ciências Biomédicas Abel Salazar 
da Universidade do Porto uma disser-
tação sobre ‘Isolamento de proteínas 
associadas aos cromossomas de Dro-
sophila melanogaster’, para obtenção 
do grau de Doutor.

Todos estes, como já disse, pertencem à ad-
ministração da Santa Casa da Misericórdia. Se-
gue-se o de S. Crispim, na rua do mesmo nome; 
o das Mulheres Pobres, na Rua da Biquinha; o 
dos Ingleses, em Cima do Muro que, dizem, se 
transfere para o sítio em que está o grandioso ce-
mitério dos luteranos, calvinistas e protestantes, 
bem semelhantes em magnificência e grandeza 
ao cemitério que têm em Lisboa; o da Senhora 
da Silva, na Ferraria de Cima; o dos Terceiros de 
S. Francisco, na Ferraria de Baixo; o da Senhora 
da Caridade, para os irmãos da sua Ordem; o dos 

lia Branca de Azevedo, natural da Sé 
do Porto e recebidos no Bonfim a 7 
de Março de 1870. Maria Amélia foi 
condecorada com o grau de Dama da 
Ordem de Mérito a 29 de Outubro de 
1932. 

O abade de Bonfim, mais coad-
jutor da Sé, dizem que Bernardo José 
era comerciante, o dr. Elísio de Meire-

les diz que foi Conselheiro. Não sei 
se houve tal metamorfose…

O dr. Miguel Carlos Moreira 
teve dois filhos: 

O engenheiro agrónomo Car-
los Avides de Brandão Moreira que 
nasceu a 18 de Novembro de 1905 
e faleceu solteiro a 9 de Abril de 
1932.

E o dr. Manuel Carlos Avides 
de Brandão Moreira que nasceu 
no Bonfim a 23 de Janeiro de 1907 
e faleceu a 19 de Maio de 1976. Li-
cenciado em Medicina e Cirurgia 
pela Universidade do Porto. Foi 
Presidente da Junta de Freguesia 
de Santo Ildefonso (1937 a 1942), 
Vereador da Câmara Municipal do 
Porto (1942 a 1945). Esteve ligado 
a vários organismos do Estado 
Novo.

Casou em Ponta Delgada a 15 
de Outubro de 1932 com Maria Clo-
tilde Raposo do Amaral de Viveiros, 
filha de Rolando Carlos de Viveiros 
(1882-1965), jornalista, dramaturgo, 
poeta, natural de Ponta Delgada. Tive-
ram uma filha e seis filhos entre 1933 
e 1943.

Destacamos – o Manuel Carlos 

O casamento do dr. Miguel Carlos 
Moreira com Maria Amélia de Azeve-
do Avides deu origem à família Avides 
Moreira.

Maria Amélia nasceu na Praça da 
Batalha, no Porto, a 10 de Janeiro de 
1871. Filha de Bernardo José Pinto 
Avides, natural de Cedofeita e Amé-
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EFEMÉRIDES 21 DE JANEIRO

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. 

1950

1951
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1961

1965
1971
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2001
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1949
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1924
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1808
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José Manuel Durão Barroso é confirmado presidente da União Europeia pelo 
Tribunal Europeu; 
- É inaugurado o parque eólico de Vila Nova, em Miranda do Corvo.

A alemã Juta-Kleinschmidt foi a primeira mulher a vencer a prova de automó-
veis do Rali Paris-Dakar; 

Abre o período de alegações sobre o assassínio do general Humberto Delgado 
pela PIDE;

Guerra Colonial. O PAIGC entra em Bissau. São atacados autocarros da Força 
Aérea Portuguesa;

Marcelo Caetano, tal como Salazar, decreta o estado de excepção nas universi-
dades, aumentando a violência policial;

A PIDE avança, ao abrigo das regras do “Estado de Excepção”, (presença constan-
te das forças policiais fardadas e à paisana, mais amplas facilidades de efetuar 
prisões e de instaurar processos disciplinares a professores e alunos, etc.;

Henrique Galvão, com a concordância de general Humberto Delgado, lidera a 
“Operação Dulcineia” de que resulta o assalto ao paquete Santa Maria, tendo 
os EUA e o Reino Unido colaborado com o governo de Salazar para anular a 
operação. A neutralização deu-se a 4 de fevereiro, sendo o navio entregue pelos 
revoltosos às autoridades brasileiras, seguindo depois para Lisboa; 
- Morre, aos 47 anos, o ator e declamador João Villaret; 

Os EUA lançam o 1.º submarino atómico, Nautilus; 

Inauguração da Barragem de Castelo de Bode, no rio Zêzere; 
- Morte de cerca de 4 mil pessoas na erupção do vulcão Lamington, na Nova 
Guiné;

Morte do escritor inglês George Orwell, autor do livro “1984”; 

Depois da derrota eleitoral do Partido Nacionalista chinês, Chiang Kai-Chek de-
mite-se da presidência da China; 

Integrado nas comemorações centenárias da Guiné (23/7/1945 – 31/10/1947) 
realizou-se uma homenagem junto ao monumento do “Esforço da Raça”, toman-
do parte a guarnição militar de Bissau e uma companhia de Marinha de dois 
navios, “Lima” e “Pedro Nunes”, tendo lugar uma alocução pelo 1.º tenente enge-
nheiro maquinista Aníbal Carneiro Giraldes;

II Guerra Mundial. Os alemães lançam nova ofensiva no deserto do Norte de 
África; 

Morte de Vladimir Ilych Ulianov, dito “Lenine”, aos 54 anos, dirigente da revolu-
ção russa; 

O Sinn Fein, partido irlandês, organiza o Parlamento e proclama unilateralmente 
a República da Irlanda (Eire); 

Final do protesto de alguns oficiais, que tivera início na véspera, à frente dos 
quais se encontravam Machado dos Santos e Pimenta de Castro, contra a demis-
são de um seu colega, o major João Craveiro Lopes, alegadamente por motivos 
políticos. Ficou conhecido como o “Movimento das Espadas”, visto que Machado 
dos Santos entrega a sua espada (a que utilizara na Rotunda ao presidente da 
República);

Decreto que extingue o culto religioso na capela da Universidade de Coimbra e 
cria nela um museu de arte;

Ferreira de Almeida, deputado às cortes portuguesas, propõe a venda das coló-
nias para colmatar o défice orçamental de 10 mil contos; 

Foi suspensa a publicação do semanário ilustrado “O António Maria”, do humo-
rista Rafael Bordalo Pinheiro; 

Motivada pela participação portuguesa na Exposição Universal de Paris de 
1855, foi criada uma comissão central organizadora; 

Por determinação do governador-geral da Província de Cabo Verde foi satisfeita 
a representação dirigida por Nozolini Júnior & C.ª, pedindo a isenção de direitos 
sobre máquinas agrícolas e as de melhoramentos e perfeição de seus produtos, 
e designadamente de um moinho para descascar arroz, construído na Bélgica, 
sendo do mesmo modo satisfeita a de vários habitantes da praça de Bissau so-
licitando a mesma isenção para a telha importada ali de países estrangeiros; 

Chegada ao Brasil da família real portuguesa – D. Maria I e o príncipe D. João – 
acompanhada da respetiva corte; 

Execução do rei Luís XVI, na guilhotina, vítima da Revolução Francesa;

21 de janeiro a 3 de fevereiro

Dia 21 janeiro – Biblioteca Municipal

16h00 – Encontro com os escritores Benilde Susana Oliveira e Natália Oliveira

Dia 27 janeiro – Auditório da Biblioteca Municipal

14h30 – Cinema de animação: “Os pinguins de Madagáscar” 

Dia 30 janeiro – Pavilhão Municipal Fernanda Ribeiro

13h00 – Campeonato de danças de salão

Dia 31 janeiro – Museu municipal

15h00 – Ao domingo no museu

Dias 29 e 30 de janeiro – Casa da Cultura de Paredes
I Jornadas do Movimento Saúde de Paredes

Até dia 29 de janeiro – Biblioteca Municipal de Paredes

Das 09h00 às 17h30 – Exposição de autores do Vale do Sousa – António Mendes 
Moreira

Dia 23 janeiro - Biblioteca Municipal de Paredes

Às 11h00 – Música com bebés e papás 

Dia 31 janeiro - Biblioteca Municipal de Paredes

Às 11h00 – Apresentação do conto “Os Chibos Sabichões”

Dia 24 – Largo do Conde

09h30 – Ginástica com energia

Até 30 de janeiro – Centro de Interpretação da Cultura Local
Tâmega e Sousa único – exposição das 10 fotografias finalistas

Dia 31 janeiro – Largo do Conde  
Feira Agrícola

Dia 23 janeiro – Biblioteca e Arquivo Municipal

15h30 – Era uma vez…por Ca Cerqueira

Dias 29, 30 e 31 janeiro – Mercado Municipal
4.ª Feira do fumeiro e produtos artesanais

Dia 30 janeiro – Zona desportiva de Felgueiras
Das 14h às 18h30 – VI Corta-mato do calçado cidade de Felgueiras 2016

Até 31 janeiro – Casa da Cultura Leonardo Coimbra – Lixa
Exposição bibliográfica: 100 anos da vida literária de Ferreira de Castro

Dia 22 janeiro – Auditório Municipal

21h30 – Abertura do ano municipal da solidariedade: concerto de Pedro Abrunhosa 
e Comité Caviar

Dia 23 janeiro – Auditório Municipal

21h30 – Noites Acústicas: concerto de David Fonseca

Dia 30 janeiro – Auditório Municipal
Encontro de cantadores de janeiras

Dia 31 janeiro – Parque urbano Dr. Mário Fonseca

10h00 – Treino para a corrida de carnaval

Dia 3 fevereiro – Parque Urbano

18h30 – ‘Free Running’ com Aurora Cunha

Dia 22 janeiro – Biblioteca Municipal Prof. Vieira Dinis

21h30 – Tertúlia com Luís Represas – Ano Municipal da Juventude 2016

Dia 29 janeiro – Escola Secundária de Paços de Ferreira
Exposição “Visões, o interior do olho humano 

Dia 30 janeiro – Parque Urbano

22h00 – Noiserv no mercado municipal
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FICHA TÉCNICA

Oferta n.º 588631903

Termas de São Vicente
PROFESSOR DOS ENSINOS,
TECNOLÓGICO, ARTÍSTICO

E PROFISSIONAL
Formador(a) na área de bronzeamento artifi cial 
e manipuladores de solários, com certifi cado de 
competências pedagógicas e carteira profi ssional 
de estética e/ou cabeleireiro/a

Oferta n.º 588629547

Eiriz
CANALIZADOR

Com conhecimentos na área da pichelaria e, 
se possível, com alguns conhecimentos da 
parte elétrica

Oferta n.º 588508768

Ermesinde
SERRALHEIRO CIVIL

Que saiba soldar e dar acabamento em inox

Oferta n.º 588629616

Freamunde
ESTOFADOR

Com experiência em estofar sofás, cadeirões 
e camas

Oferta n.º 588625571

Ermesinde
EMPREGADO DE BAR

Honesto, dinâmico e aplicado

Oferta n.º 588624407

Rebordosa
TRABALHADOR DO

TRATAMENTO DA MADEIRA

Oferta n.º 588621378

Rebordosa
MARCENEIRO

Com conhecimento no manuseamento de madeiras, 
experiência no acabamento de madeiras em bruto 
(lixagem manual e mecanizada) para trabalhar em 
empresa especializada em cadeiras de madeira

Oferta n.º 588629288

Meixomil
ASSISTENTE DE VENDA DE

ALIMENTOS AO BALCÃO
Para efetuar atendimento, organização, reposi-
ção e limpeza de secção; deverá reunir experiên-
cia relevante em cafés/cafetarias, empregado de 
balcão, bem como orientação comercial para o 
cliente; apresentação cuidada

Oferta n.º 588635443

Paredes
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA

Oferta n.º 588624398

U.F. de Campo e Sobrado,
Lordelo e Rebordosa

ESTOFADOR
Estofador de 1.ª com experiência em molas espi-
rais e capitonê

Oferta n.º 588628648

Beire
PINTOR À PISTOLA
DE SUPERFÍCIES

Empresa que se dedica à reparação e manu-
tenção de veículos automóveis pretende admitir 
pintor de automóveis com alguma experiência, 
sentido de responsabilidade, assiduidade e pon-
tualidade

Oferta n.º 588606814

Vilela
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Com experiência em vestuário de criança e 
adulto; deve conseguir trabalhar em ambiente 
de grupo e ser organizado e ter conhecimentos 
tem máquina de ponto corrido e corte e cose  

Oferta n.º 588635639

Vandoma
MARCENEIRO

Para montagem e acabamento de mobiliário 
de madeira e auxílio na execução de outras ta-
refas relacionadas com produção de mobiliário 
de madeira

Oferta n.º 588635512

Astromil
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 

E EXECUTIVO
Responsável, com apresentação cuidada e 
bom relacionamento interpessoal; com conhe-
cimentos na área da contabilidade, fi scalidade 
e setor administrativo; tratamento e processa-
mento de salários e serviços de segurança so-
cial; com vontade de aprender e evoluir

Oferta n.º 588635967

Alfena
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

E EXECUTIVO
Candidato com resultados visíveis na sua área de 
atuação, na organização e gestão de processos 
administrativos, controlo do processo de paga-
mento e recebimento de faturas e organização de 
documentação interna; com capacidade de inte-
ragir com os clientes de língua francesa e inglesa

Oferta n.º 588636080

Recarei
MOTORISTA DE VEÍCULOS

PESADOS DE MERCADORIAS
Para conduzir e manobrar camião bomba de be-
tão; com experiência em atividade similar, respon-
sável, pontual, assíduo e espírito de grupo

Oferta n.º 588636690

Paredes
VENDEDOR EM LOJA
(ESTABELECIMENTO)

Gosto pela área comercial e atendimento de 
clientes, que saiba trabalhar em equipa e es-
teja focado em atingir objetivos; com forte 
sentido de responsabilidade, capacidade para 
novas aprendizagens e polivalência

Oferta n.º 588634740

U.F Campo e Sobrado
OUTROS ASSENTADORES

DE REVESTIMENTOS
Aplicador de isolamento térmico capoto com ex-
periência; dinâmico e com vontade de trabalhar 

Oferta n.º 588636813

Beire
SERRALHEIRO DE MOLDES,

CUNHOS E CORTANTES
Com conhecimentos básicos de serralharia e me-
cânica e saiba trabalhar em equipa

Oferta n.º 588636774

Vandoma
REPRESENTANTE COMERCIAL
Vendedor com experiência no setor da madeira 
(fator preferencial) e conhecimentos de inglês, 
francês e espanhol

Oferta n.º 588636836

Ermesinde
CONTABILISTA, AUDITOR,

REVISOR OFICIAL DE CONTAS 
E SIMILARES

Oferta n.º 588636737

Vandoma
MAQUINISTA PARA INDÚSTRIA

Outros operadores de instalações fi xas e de má-
quinas diversas

Oferta n.º 588636609

Ermesinde
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Costureira com experiência em máquinas de 
corte e cose, recobrimento e ponto corrido

Oferta n.º 588636800

Cristelo
REPRESENTANTE

COMERCIAL
Comunicativo

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS
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VANDOMA

Maria da Conceição
de Meireles Pinto

FALECEU

Maria da Conceição de Meireles Pinto faleceu 
no passado dia 7 de janeiro, com 80 anos de ida-
de. Era natural da freguesia da Ordem, Lousada e 
residente na Rua da Chã, n.º 8, Vandoma, Paredes. Era casada com 
Francisco Pereira.

BALTAR

José Teixeira Leitão Martins
FALECEU

José Teixeira Leitão Martins faleceu no passado 
dia 16 de janeiro, com 84 anos de idade. Era natural 
de Baltar e residente na Rua dos Bombeiros Volun-
tários, n.º 231, Baltar, Paredes. Era casado com Ber-
nardina Teixeira Dias Martins.

BITARÃES

Carlos Alberto Rodrigues Lopes
FALECEU

Carlos Alberto Rodrigues Lopes faleceu no pas-
sado dia 18 de janeiro com 54 anos de idade. Era na-
tural de Paredes e residente em Bitarães, Paredes. 
Era casado com Maria Goreti da Silva Mendes Lopes.

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 Manuela Alves
Barbosa da Silva

FALECEU

Maria Manuela Alves Barbosa da Silva faleceu 
no passado dia 9 de janeiro com 48 anos de ida-
de. Era natural de Bitarães, Paredes e residente em 
Nevogilde, Lousada. Era casada com Belmiro Filipe Ferreira 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.

REBORDOSA

José Maria Ferreira Pacheco
FALECEU

José Maria Ferreira Pacheco faleceu no pas-
sado dia 1 de janeiro, com 62 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Rebordosa, Paredes e resi-
dente na freguesia de São Pedro da Cova, concelho 
de Gondomar, na Travessa D. Pedro IV. Era viúvo de 
Maria da Conceição Moreira da Rocha e deixa na maior dor seu fi lho, 
mãe, irmãos e demais família.

REBORDOSA

José Joaquim Meireles Dias
FALECEU

José Joaquim Meireles Dias faleceu no passado 
dia 14 de janeiro, com 65 anos de idade. Era natu-
ral de Rebordosa e residente na Rua de Midões, n.º 
120, Rebordosa, Paredes. Era casado com Maria 
Augusta Alves Pereira Cavadas que deixa na maior 
dor juntamente com seu fi lho e demais família.

REBORDOSA

Maria Nazaré dos Santos Moreira
FALECEU

Maria Nazaré dos Santos Moreira faleceu no 
passado dia 6 de janeiro, com 77 anos de idade. Era 
natural de Mouriz e residente na freguesia de Rebor-
dosa, na Rua de São Tiago, n.º 91 – 2.º Esq. Era 
casada com António Joaquim Magalhães Mendes 
Moreira que deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos, noras, 
genros, netos e demais família.

GANDRA

Faustino de Barros Magalhães
FALECEU

Faustino de Barros Magalhães faleceu no pas-
sado dia 6 de janeiro, com 47 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Gandra e residente na Travessa 
da Agra, n.º 13, Gandra, Paredes. Era casado com 
Maria Emília da Silva Campos que deixa na maior dor 
juntamente com seus fi lhos e demais família.

REBORDOSA

Amaro da Rocha Carneiro
FALECEU

Amaro da Rocha Carneiro faleceu no passado 
dia 2 de janeiro, com 70 anos de idade. Era natu-
ral da freguesia de Rebordosa e residente na Rua 
Nova de São Martinho, n.º 44, Rebordosa, Paredes. 
Era casado com Maria Moreira da Silva que deixa na 
maior dor juntamente com seus fi lhos e demais família.

DUAS IGREJAS

Maria Júlia da Silva Moreira
FALECEU

Maria Júlia da Silva Moreira faleceu no passado 
dia 14 de janeiro, com 67 anos de idade. Era natural 
de Vila Cova de Carros e residente na Rua Santeiras 
de Baixo, Duas Igrejas, Paredes. Era casada com 
Mário José Ribeiro da Rocha. 

AGRADECIMENTO
Seu marido, fi lhos, netas e restante 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 nas missas de 7.º dia, ou que 
de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

BESTEIROS

Maria da Conceição
Carvalho da Silva

FALECEU

Maria da Conceição Carvalho da Silva faleceu 
no passado dia 9 de janeiro, com 85 anos de idade. 
Era natural de Gondalães e residente na Rua da Po-
voada, Besteiros, Paredes. Era casada com Celestino 
da Silva Coelho.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

LORDELO

Deolinda Ferreira dos Santos
FALECEU

Deolinda Ferreira dos Santos faleceu no passa-
do dia 7 de janeiro, com 85 anos de idade. Era natu-
ral de Frazão, Paços de Ferreira e residente na Rua 
da Ribeira, Lordelo, Paredes. Era casada com Félix 
Ferreira Gonçalves. 

AGRADECIMENTO

Seu marido, 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 nas missas 
de 7.º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pe-
dindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

LORDELO

Manuel Gonçalves de 
Abreu Pelota

FALECEU

Manuel Gonçalves de Abreu Pelota faleceu no 
passado dia 18 de janeiro, com 59 anos de idade. Era 
natural de Lordelo e residente na Av. do Entroncamen-
to, edifício Varanda S. Roque, ent.13 – 1.º Esq., Lordelo, 
Paredes. Era casado com Rita Gonçalves Ribeiro da Mota Pelota.

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

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

VILELA

Carlos Ferreira Torres Maia
FALECEU

Carlos Ferreira Torres Maia faleceu no passado 
dia 10 de janeiro, com 91 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Vilela, concelho de Paredes e resi-
dente na Rua da Cunha, n.º 309, freguesia de Vilela, 
Paredes. Era divorciado. 

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

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

NECROLOGIA

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

FICHA DE ASSINATURA

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

COMO PAGAR A SUA ASSINATURA:
Cheque à ordem de PRD - O Paredense - Comunicação, Unipessoal, Lda.;

Transferência bancária através do NIB: 0018 0003 38710984020 04
                                                      (Banco Santander Totta);
Depois de efetuada a transferência envie o comprovativo para o 
e-mail oparedense@gmail.com

Nas nossas instalações

Rua da Igreja Velha, 71 - Loja AJ  |  4580-113 PAREDES

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com



Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€

Agência Funerária

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

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

PUB

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

VILELA | Tlf. 255871570 | Tlm. 967012537

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ
4580-113 PAREDES

(223 272 917 | 930 589 960
oparedense@gmail.com | www.oparedense.pt

Saiba como receber
o jornal  O PAREDENSE 

em sua casa visitando-nos:



Passado Presente

PUB

ERA UMA VEZ UM POSTE DE CIMENTO em que 
ninguém reparava. Entalado entre as pedras de um 
muro, suportava o peso do ramal elétrico que leva-
va energia às habitações e iluminava a via pública. 

Estava ali esquecido e alinhado, triste por que ninguém, 
criança, jovens e adultos, passavam indiferentes e parecia 
que não tinha existência física e, por isso, sofria. 

Até que um dia, quase sem dar nada, passou a ser uma 
vedeta. Ele, o poste, manteve-se no seu sítio. O muro é que 
se afastou dele, mais para o interior do campo. A partir des-
se dia, ele ali fi cou destacado, impante e supino, com todos 

VISTAS BEM AS COISAS, às vezes não é preciso 
uma grande obra para colocar uma terra qual-
quer “nas bocas do mundo”. 

Quantas vezes basta uma crónica circuns-
tancial e, até, de certo modo brejeira, para a sua fixação 
ao longo dos tempos. Foi o que fez Camilo Castelo Bran-
co com a freguesia de Baltar, com uma narrativa intitula-
da “Os persevejos (sic) de Baltar”, inserida no livro Vinte 

Vandoma e os “Persevejos de Baltar”, em Camilo

Horas de Liteira, a pág.212 – 222, da 2.ª edição, revista pelo 
autor. 

Ora bem, qualquer leitor pode, lendo atentamente, 
chamar a atenção para o facto de “persevejos” estar assim 
no original. Talvez o escritor ao desfiar a narrativa estives-
se com os pés frios, por falta de persevão na liteira, “peça 
geralmente de madeira para apoio dos pés”, tal como nos 
coches.

Sucede que onde Camilo se albergou foi na estala-
gem do Gulpilhares, e está, e estava, bem dentro dos li-
mites da freguesia de Vandoma.

Está e estava como estalagem que, alterada a forma 
originária, foi como serração que os contemporâneos a 
conheceram e que ora está assim!

Gulpilhares este, almocreve, que se apanhava Camilo 
lhe apresentaria cumprimentos de “bordão”.

Quem acode ao poste desamparado!

a olhar para ele, há já muito tempo na rua do Monte da Vila, 
no centro histórico mais antigo de Paredes, cidade, quase no 
meio da rua, passe o exagero!

Ora, o que agora parece, é que o poste estranha não ser 
visto pelas entidades que são responsáveis pelo seu descon-
forto e pela possibilidade de se ver atropela à má fi la. 

Ele, o poste, bem pensa: será a Junta de Freguesia, a Câ-
mara Municipal ou a EDP, ou todos, os responsáveis por este 
abandono?

ASSIM NÃO!...


