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Peixe fresco Bacalhau com broa Picanha

No próximo dia 5 de março decorrem as eleições na Comissão Política do PSD/Paredes. Três militantes 
já assumiram que são candidatos: Joaquim Neves, Raquel Moreira da Silva e Inácio Costa. Nesta corrida 
poderá entrar ainda Pedro Mendes, que diz estar disponível mas ainda não decidiu se avança.

Desfi le de carnaval na cidade de Lordelo sai à 
rua este domingo e vai contar com 13 carros 
alegóricos, 7 grupos de bombos e uma escola 
de samba. A atriz Joana Alvarenga será a rainha 
do carnaval.
Em Louredo, Gandra, Mouriz e Rebordosa tam-
bém haverá festa.  

Concelho já entrou no
espírito do carnaval

Moto Clube de Gandra
1.ª Prova de Resistência

foi um sucesso

59% dos eleitores paredenses votou em Marcelo Rebelo de Sousa nas 
presidenciais de 24 de janeiro. A taxa de abstenção no concelho fi cou 
nos 43%. Em Duas Igrejas e Vilela Marcelo obteve mais de 70% dos vo-
tos. Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans, foi o segundo mais 
votado em seis freguesias.

Eleições Presidenciais

Marcelo Rebelo de Sousa
venceu nas 18 freguesias do concelho

Satisfação do cliente
é a prioridade

RUBEN SOUSA
é campeão nacional 

Paredense conquistou
o título no escalão de

juvenis em pista coberta

Loja “Mais Utilidades”

Podoativa fabrica palmilhas personalizadas para 
atletas de alta competição. Este serviço de elite 
vai estar a partir de agora ao alcance de todos.
A empresa espanhola foi a primeira no mundo 
a desenvolver e patentear a tecnologia 3D Scan 
do pé. Abriu o seu primeiro espaço em Portugal, 
mais concretamente em Penafi el, fruto de uma 
parceira com a Clínica Nuno Mendes – Saúde e 
Estética Intensiva.

CLÍNICA NUNO MENDES
inaugurou novo espaço

Comissão Política do 
PSD/PAREDES vai a votos
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A COMISSÃO POLÍTICA 
CONCELHIA DO PSD 
tem eleições marcadas 
para o próximo dia 5 de 

março e para já há três candida-
tos conhecidos, sendo que Pedro 
Mendes ainda não decidiu se irá 
avançar.

Joaquim Neves, ex-vereador 
do PSD que em 2007 abandonou 
o cargo em rutura com Celso Fer-
reira, foi o primeiro a afirmar pu-
blicamente que ia avançar com 
uma lista, mas agora confirma-se 
que Raquel Moreira da Silva e Iná-
cio Costa também vão entrar  na 
“corrida” eleitoral. 

Raquel Moreira da Silva, que 
também foi vereadora da câma-
ra de Paredes nos executivos de 
Granja da Fonseca e Celso Ferrei-
ra, tendo abandonado o cargo por 
divergências com o presidente da 
câmara, garantiu mesmo ter sido 
convidada por Celso Ferreira para 
encabeçar uma lista às eleições 
internas do partido. A apoiar a sua 
lista estarão também muitas figu-
ras importantes do partido, como 
o presidente da Assembleia Mu-
nicipal Granja da Fonseca, o atual 
presidente da Comissão Política 
do PSD Adriano Campos e vários 
elementos dos órgãos atuais.

O atual vice-presidente da câ-
mara de Paredes, Pedro Mendes, 
garantiu entretanto ao jornal O 
Paredense que está disponível 
para assumir uma candidatura 
caso o partido o entenda. “Pelas 
responsabilidades que tenho 
não posso fugir ao debate. E 
nesse sentido, estou no debate 
para também ajudar a encon-
trar aquela que será a melhor 
solução para o partido. Não 
mais que isso”. Para Pedro Men-
des, a melhor solução para a con-
celhia do PSD será aquela que 
consiga unir todos os militantes e 
garanta aquilo que são os perga-
minhos do partido no concelho. 

Pedro Mendes não confirma 
para já que é candidato. Diz ape-
nas que se avançar para a corrida 
tem a certeza que contará com o 
apoio e o voto de Celso Ferreira. 
Ainda que o presidente da câmara 
tenha dito ao JN, de 28 de janeiro, 
que era Raquel Moreira da Silva 

ELEIÇÕES na Comissão
Política do PSD/PAREDES

 AS ELEIÇÕES ESTÃO MARCADAS PARA 5 DE MARÇO.
 Raquel Moreira da Silva, Inácio Costa e Joaquim Neves são candidatos
 Pedro Mendes ainda está a ponderar se vai avançar

HELENA NUNES

HÁ QUEM PENSE e também quem diga que a situação a que 
chegamos é o cumprimento de um desígnio anunciado por 
Salazar do que aconteceria se em Portugal fosse instituído um 
regime democrático, com a implantação de partidos políticos, 

já que estes se guerreariam entre si, o que impediria uma boa governa-
ção. Mas esse já lá vai. Agora é connosco.

Ouvimos, por que há quem diga, e lemos, por que existe quem es-
creva que, por vezes, andamos à roda da nossa história e descobrimos 
que a vida dá muita volta, o que não deixa de ser verdade, quanto mais 
não seja para nos lembrar que o défi ce português é de há séculos es-
trutural. Conjuntural tem sido é certo, a conversa de muitos políticos, 
os que devem cuidar da “coisa pública”, sem nenhum, até hoje, o haver 
conseguido. É certo que houve um que lhe deu um certo brilho, como se 
dá pomada às botas: logo que chova tal brilho desaparece. 

Não é menos verdade que aquilo que foi considerado um milagre 
fi nanceiro não foi mais que gisar a forma de criar pobres cada vez mais, 
lançados estes à engorda de tubarões e outros que tais. Nunca se foi mais 
além por que não queria ir longe no concerto das nações e, por isso, optou 
por se declarar “orgulhosamente só” e quem não quisesse acompanhar a 
via-sacra de tal confraria tinha de saltar fora, se possível para bem longe.

Quando o destino marcou a sua hora, lá foi de abalada e o país das 
maravilhas sacrossantas lá se mostrou nu, despido de conversas a exibir 
a falta de hospitais, de estradas, de escolas, de centros de saúde, de justi-
ça, de água e saneamento, de habitação, etc. E se quisermos compreen-
der o futuro e viver melhor o presente não podemos fechar os olhos à 
história que nós próprios sentimos ser. 

Mas se o passado vale como testemunho, memória ou referência, 
melhor pode viver ou cumprir a sua história quem assume com cons-
ciência o desenrolar dos acontecimentos e da sua vida própria. Tal como 
está mais perto do futuro quem sabe olhar dentro de si e observar as 
histórias da história ou os factos do seu percurso, sem olhar para os se-
guidores de qualquer ditadura, que por aí andam alguns com as mesmas 
ideias.

Se quisermos compreender o futuro, sendo evidente que o passado 
e o futuro crescem juntos, e viver melhor o presente, não podemos fe-
char os olhos à história que nós próprios somos, havendo razões bastan-
tes para não deixar o sonho que comanda a vida, assim como há razões 
de sobra para não matar defi nitivamente a própria utopia da história, tão 
necessária esta é à realidade de amanhã.

AMANHÃ O 1.º ANIVERSÁRIO

FAZ PRECISAMENTE AMANHÃ UM ANO QUE SE PUBLICOU O 
JORNAL O PAREDENSE, dando registo legal a um título que tivera 
o seu nascimento em 1884.

É curta, ainda, a sua vida, mas tudo faremos para criar uma matriz, 
para dar verdadeiramente sentido à história e à vida humana, num mundo 
composto de mudanças como de mudanças é composta a nossa própria 
caminhada que vai fazendo história ao longo da nossa existência, procu-
rando que a nossa consciência seja o verdadeiro historiador da nossa vida. 

Sentimo-nos convidados a acabar com a ideia feita de que vivemos 
um tempo marcado pelo vazio dos espíritos, um tempo de quotidianos 
cansados e superfi ciais, de intrigas novelísticas e, até de cabeças deso-
rientadas pelas ideologias do prazer e do consumo, da surdez, dos ou-
vintes que não querem ouvir, da hipocrisia instalada como escalracho 
daninho, do salve-se quem poder e da indiferença assumida. 

Cada um, no seu lugar e condição tem o dever de dar poesia às coisas, ter 
um sentido para a vida e repousar um pouco sobre a utopia que ainda nos 
resta e pode ser o bastante, para que se ressuscite o sonho perdido e o ideal 
de camaradagem. Ficamos a torcer por isso n’O Paredense aniversariante!

História com gente

quem reunia melhores condições 
para assumir a liderança do parti-
do nesta altura. 

SERÁ A NOVA
COMISSÃO POLÍTICA
A INDICAR O
CANDIDATO À
CÂMARA EM 2017 

As eleições internas no PSD/
Paredes estão marcadas para o pró-
ximo dia 5 de março e o resultado 
pode claramente infl uenciar a es-
colha do candidato do PSD para as 
próximas eleições autárquicas em 
2017, já que, depois de três man-
datos na presidência da câmara de 
Paredes, Celso Ferreira não se pode 
recandidatar. 

Para já apenas um dos candida-
tos à Comissão Política do PSD/Pa-
redes assumiu publicamente que se 
vencer as eleições na concelhia será 
candidato às autárquicas em 2017. 
Em declarações ao JN, o ex-verea-
dor Joaquim Neves defendeu que 
quem ganhar as eleições tem todas 
as condições para ser candidato à 
câmara.

Já Inácio Costa diz que se vencer 
as eleições no dia 5 de março tem 
a intenção de realizar sondagens 
internas para apurar o candidato 
melhor posicionado para discutir a 
câmara de Paredes em 2017.

O ex-vereador de Granja da Fon-
seca entende que o futuro candida-
to do PSD às eleições autárquicas 
não precisa de pertencer à Comis-
são Política do partido. “Dentro do 
PSD existem excelentes candida-
tos, mas só na altura certa é que 
a Comissão Política decidirá qual 
o candidato melhor posicionado”, 
garante, acrescentando: “O impor-
tante é que os candidatos esco-
lham um caminho que respeite a 
fi losofi a social-democrata e não 
um caminho que os leve a alme-
jar o que quer que seja só com a 
intenção de tirar algum proveito 
próprio”. 

Inácio Costa diz que “está na 
altura de prestar um serviço ao 
partido” e que o seu projeto é o úni-
co que pode conciliar a vontade da 
maioria dos militantes. Garante que 
depois das eleições de 5 de março o 
PSD estará mais forte e conseguirá 
apresentar um projeto credível nas 
eleições autárquicas em 2017.  

SEDE DO PSD/PAREDES NA RUA 1.º DE DEZEMBRO



3
Quinta-feira

4 de fevereiro 2016

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

HELENA NUNES

PUB

MARCELO REBELO DE 
SOUSA FOI ELEITO 
XX PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, depois 

de vencer as eleições presidenciais 
do passado dia 24 de janeiro com 
52% dos votos. Uma vez mais este 
ato eleitoral ficou marcado pela 
elevada taxa de abstenção, que 
atingiu os 51,16%, a segunda mais 
elevada em eleições para o Chefe 
de Estado.

Sampaio da Nóvoa foi o segun-
do candidato mais votado, com 
22,9% dos votos. Na 3.ª posição 
ficou Marisa Matias, do Bloco de 
Esquerda, que obteve 10,1% dos 
votos. Já a candidata Maria de Be-
lém ficou-se pelos 4,2% dos votos. 
Edgar Silva, do PCP, obteve 4%.

A surpresa da noite eleitoral 
foi mesmo Vitorino Silva, mais 
conhecido como Tino de Rans. O 
candidato, natural de Penafiel, foi 
o 6.º mais votado, obteve 3,3% dos 
votos, ficando mesmo à frente de 
Paulo Morais, 2,2% dos votos, Hen-
rique Neto, Jorge Sequeira e Cândi-
do Ferreira, que obtiveram menos 
de 1% dos votos. 

Marcelo Rebelo de Sousa ven-
ceu em todos os distritos do país. 
No Porto, por exemplo, obteve 
51,28% dos votos, uma percenta-
gem bastante superior ao segun-
do mais votado que foi Sampaio 
da Nóvoa, que obteve 21,77%. A 
candidata do BE Marisa Matias foi a 
terceira mais votada, com 10,22%, 
seguindo-se Vitorino Silva, com 
5,68% dos votos. Maria de Belém 
obteve no distrito do Porto 4,53% 
dos votos. 

TAXA ABSTENÇÃO NO
CONCELHO FOI DE 43%

Os resultados eleitorais no con-
celho de Paredes evidenciam uma 
vitória confortável de Marcelo Re-
belo de Sousa. 59% dos eleitores 
paredenses escolheu votar no can-
didato Marcelo Rebelo de Sousa, 
que venceu em todas as freguesias 
do concelho.

Sampaio da Nóvoa obteve 14% 
dos votos e o terceiro mais votado 
foi Vitorino Silva, com 11,7% dos vo-
tos. Marisa Matias conseguiu 7,8% e 
Maria de Belém 3,6% dos votos. 

Nas freguesias de Duas Igrejas 

MARCELO REBELO DE SOUSA
venceu em Paredes com 59% dos votos

 NOVO PRESIDENTE DA REPÚBLICA VENCEU EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO.
 Vitória mais expressiva foi em Duas Igrejas e Vilela, onde Marcelo obteve mais de 70% dos votos.
 Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans, foi o segundo mais votado em seis freguesias.

e Vilela Marcelo Rebelo de Sousa 
obteve a maior percentagem de 
votos. Em Duas Igrejas, venceu com 
73,18% e em Vilela 72,48% dos vo-
tos. O pior resultado foi registado 
em Parada de Todeia, onde Marcelo 
obteve 31,2% dos votos.  

De destacar que o candidato 
Vitorino Silva foi o segundo mais 
votado em seis freguesias do con-
celho. Em Beire, por exemplo, onde 
Marcelo Rebelo de Sousa venceu 
com 65% dos votos, Vitorino Silva 
obteve 14,58%, ficando bastan-
te à frente de Sampaio da Nóvoa 
(10,35%) e Marisa Matias (5,64%). 

Em Cristelo Tino de Rans con-
quistou 11,66% dos votos, em 
Duas Igrejas 10,82%, em Louredo 
14,15%, Vandoma 12,36% e em Vile-
la 11,05% dos votos. 

No concelho de Paredes 41.292 
eleitores foram às urnas no dia 24 
para escolher o próximo Presidente 
da República. A taxa de abstenção 
no concelho ficou nos 43%. 

Marcelo Rebelo de Sousa toma 
posse a 9 de março.
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“ARRISCA-TE AO SUCES-
SO” é o Programa de Res-
postas Integradas de Paredes 
instituído pela APPIS – Asso-
ciação de Empresários Pela 
Inclusão Social e pela câma-
ra municipal de Paredes que 
está a acompanhar 198 pes-
soas com problemas de de-
pendências. Os dados foram 
divulgados na semana pas-
sada, durante uma reunião 
do Conselho Local de Ação 
Social, e mostram o resultado 
de 20 meses de trabalho. 

O projeto surgiu por 
iniciativa da autarquia e da 
APPIS que disponibilizaram 
seis técnicos da área da psi-
cologia e do apoio social para 
sinalizar, acompanhar e enca-
minhar para as estruturas da 
Unidade de Intervenção Lo-
cal da Administração Regio-
nal de Saúde do Norte - Cen-
tro de Respostas Integradas 
Porto Oriental – estes utentes 
com dependências. 

Os casos mais proble-
máticos continuam a estar 
relacionados com o álcool e 
as drogas, mas os técnicos 
acompanham também víti-
mas de violência doméstica 
e jovens e famílias problemá-
ticas – os quatro grupos de 
dependências. 

Dos 198 casos sinaliza-
dos, 100 estão em tratamen-
to e 30 em processo de rein-

APPIS e autarquia apoiam 198 pessoas 
com problemas de dependências

 Dados apresentados na semana passada durante uma reunião do Conselho Local de Ação Social.
 PRINCIPAIS PROBLEMAS CONTINUAM A SER O ÁLCOOL E O CONSUMO SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS.
 Foi assinado um protocolo para a criação de um Núcleo Territorial de combate às dependências.

serção. Os dados divulgados 
pelo técnico Rui Macedo 
mostram ainda que pelo me-
nos 30 utentes acompanha-
dos por este projeto estão 
em abstinência. O programa 
“Arrisca-te ao Sucesso” tem 
acompanhado estes utentes 
através de um gabinete de 

apoio psicológico e de vários 
programas de treino de com-
petências. “Estes progra-
mas pretendem dotar os 
utentes de competências 
para que sejam capazes de 
fazer uma busca ativa de 
emprego”, explicou Rui Ma-
cedo. 

OBJETIVO É
CHEGAR ÀS 300
PESSOAS NOS
PRÓXIMOS 2 ANOS

Em apenas 20 meses de 
trabalho o Programa de Res-
postas Integradas de Pare-
des “Arrisca-te ao Sucesso” 
conseguiu sinalizar quase 
duas centenas de casos de 
pessoas com dependências. 
Um resultado que Jorge Bar-
bosa diz evidenciar o sucesso 
do projeto. “Paredes é um 
exemplo a nível nacional”, 
salientou o responsável do 
CRI (Centro de Respostas 
Integradas) Porto Oriental. 
“Há 20 anos que se fala na 
necessidade de criar uma 
resposta para estes proble-
mas, mas nunca se concre-
tizou. A câmara de Paredes 
e a APPIS disponibilizam 
tudo, transporte e outros 
recursos técnicos para in-
tervir nesta área. De outra 
forma não seria possível 
acolhermos estas pessoas”.

Jorge Barbosa garantiu 
que 50% dos novos doentes 
que são recebidos no Cen-
tro de Respostas Integradas 
(instalado no concelho vi-
zinho de Paços de Ferreira) 
são de pessoas do concelho 
de Paredes. “São doentes 
com especificidades muito 
próprias e que precisam de 

uma resposta estruturada. 
O objetivo é chegar às 300 
pessoas abrangidas nos 
próximos dois anos, com a 
possibilidade de renovação 
do projeto”, assumiu. 

Lembrando que os re-
cursos disponíveis para o 
combate à exclusão social 
estão cada vez mais afasta-
dos das agendas políticas o 
presidente da câmara de Pa-
redes enalteceu o trabalho 
da rede social de Paredes e 
da APPIS. “Não há autarca 
nenhum que goste de dar 
a cara quando os números 
não são positivos, mas se 
não tivermos a humilda-
de de assumir não vamos 
conseguir fazer nada”, dis-
se Celso Ferreira, reforçando 
o compromisso de alcan-

çar resultados práticos no 
combate à exclusão social. 
“Se a APPIS e o município 
não estivessem presentes 
neste projeto havia famí-
lias, jovens e pais no nos-
so concelho que estariam 
a passar mal”, acrescentou 
Pedro Mendes, em nome da 
APPIS.

A reunião culminou com 
a assinatura de um protoco-
lo para a constituição do Nú-
cleo Territorial do Programa 
de Resposta Integrada de 
combate às dependências, 
assinado pela APPIS, a câ-
mara municipal de Paredes, 
o Centro de Atendimento de 
Toxicodependência Oriental 
do Porto e as instituições 
que integram a Rede Social 
de Paredes.

HELENA NUNES

JORGE BARBOSA RESPONSÁVEL PELO CENTRO DE RESPOSTAS 
INTEGRADAS - PORTO ORIENTAL
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50 pilotos participaram na  1.ª Prova
de Resistência da Cidade de Gandra

 Competição foi organizada pelo Moto Clube de Gandra, no passado dia 10 janeiro.
 ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONTA ATUALMENTE COM 130 SÓCIOS.
 Dinamizam várias atividades para divulgar a cidade de Gandra.

FOI DEBAIXO DE CHUVA INTENSA 
e num terreno difícil que cerca de 50 
pilotos tentaram alcançar a meta de 
mais uma prova de resistência, a 1.ª 

organizada na cidade de Gandra. O percur-
so com aproximadamente 4 quilómetros e 
as zonas de passagem espetaculares criaram 
grandes emoções e momentos de adrenalina 
entre competidores e assistência. 

A prova organizada pelo Moto Clube de 
Gandra foi a primeira das muitas já planea-
das para 2016, entre elas várias participa-
ções em competições nacionais e estran-
geiras e em encontros de motards de norte 
a sul do país.

Fundado a 15 de fevereiro de 2012 o 
Moto Clube de Gandra conta hoje com 
cerca de 130 associados. Em comum têm a 
paixão pelas motas, mas não estão alheios 
à realidade que os rodeia e associam-se a 
todo o tipo de causas solidárias. No conce-
lho, o Moto Clube de Gandra já se associou 
a vários eventos de angariação de fundos 
para a Liga Portuguesa Contra o Cancro e 
tem ajudado na recolha e transporte de 
bens alimentares e roupas para os sem-
-abrigo da cidade do Porto. “Só faz senti-
do numa associação como esta termos 
um plano para colaborar com todos os 
que realizam atividades sem fins lucrati-
vos”, reforça o próprio presidente Alberto 
Ferreira,

Recentemente, o Moto Clube de Gan-
dra criou também uma equipa amadora de 
futebol, os “Estrelas Negras – Moto Clube 
de Gandra” que compete atualmente na 
Liga Desportiva de Gondomar. 

MOTO CLUBE
DE GANDRA
PARTICIPA EM
DIVERSAS
COMPETIÇÕES
NACIONAIS

Com a desativação de algumas das anti-
gas escolas primárias do concelho, o Moto 
Clube de Gandra recebeu, através de um pro-
tocolo de cedência assinado com a junta de 
freguesia de Gandra e a câmara municipal de 
Paredes, uma das salas da antiga escola pri-
mária de Vilarinho de Cima para instalar a sua 
sede.

Com o crescimento do número de asso-
ciados o espaço foi-se tornando pequeno. 
Por isso mesmo, e tendo em conta que a 
outra associação da freguesia a quem foi 
atribuída a segunda sala daquela esco-
la tem instalações próprias, a direção do 
Moto Clube entende que o protocolo devia 
ser revisto. “É impossível muitas vezes 
realizar aqui atividades porque não con-
seguimos meter 130 pessoas nesta sala. 
Sabemos que a outra associação tem 
instalações próprias, e bem grandes. É 
motivo suficiente para se rever esta si-
tuação”, reforça Alberto Ferreira.

Apesar das limitações de espaço, o Moto 

50 pilotos participaram na  1.ª Prova

Clube de Gandra foi realizando durante o 
ano passado dezenas de atividades. Em maio 
organizaram o 1.º Encontro de Carros Clássi-
cos da cidade, que contou com 140 partici-
pantes, e onde estiveram também presentes 
as corporações de bombeiros do concelho.  
Organizaram também o 1.º Encontro de Mo-
tas nas festas da cidade de Gandra e o desfi le 
de tochas. Na vertente solidária, o Moto Clu-
be de Gandra associou-se à caminhada soli-
dária da Liga Portuguesa Contra o Cancro e 
ao Movimento Ajuda. Durante o ano, o clube 
foi organizando ainda diversos eventos de 
convívio para os associados, como sardi-
nhada, magusto, geocaching pelo concelho, 
etc. Participam também em vários passeios 
convívio tt, em Amares, Amarante, Celorico 
de Basto, Fafe, Lousada, Caminha e Vilar de 
Mouros. 

Nos últimos dois anos consecutivos o 
Moto Clube de Gandra foi o clube com maior 
número de membros inscritos na maior con-
centração de moto turística de Portugal, que 
se realiza em Gois e junta perto de 25 mil mo-
tas.

Ao nível da competição o grupo esteve 
presente em 5 provas do Campeonato Nacio-
nal de Enduro, 6 provas do Campeonato Luso 
Galaico de Enduro e 4 provas do Campeonato 
Nacional de Resistências, com uma média de 
3 pilotos por prova.

Anualmente o Moto Clube de Gandra 
também se faz representar na prova de Resis-
tência 24 horas de karting de Mer, em França, 
através de seis sócios residentes em França. 
“É uma prova importante onde estão 220 
pilotos e 35 equipas de vários continen-
tes”, explicam.

Este ano vão estar também a participar, 
como habitual, na prova de resistência Inter-
nacional de Xassos Cup Fontes, no Extreme 
XL Lagares – considerada a prova de enduro 
mais dura do mundo – no Enduro Regiões e 
na prova de resistência enduro de Lordelo. 
“Somos um moto clube muito jovem e isso 
traz muita dinâmica ao grupo. A média de 
idades está entre os 30 anos”, assume Rena-
to Ferreira, atual secretário da direção e um 
dos sócios fundadores do clube.

Neste momento o Moto Clube de Gandra 
tem as fi nanças estabilizadas. “Contamos 
com as quotas dos 130 sócios, as verbas 
angariadas com os eventos que vamos rea-
lizando e da barraquinha que temos nas 
festas da cidade. A junta também tem sido 
um importante parceiro, colaborando em 
tudo o que pode”. Para o presidente Alberto 
Ferreira este apoio serve também para reco-
nhecer o papel importante que o Moto Clube 
de Gandra tem tido na dinamização de ativi-
dades na freguesia e na promoção do nome 
da terra pelo país fora. “Só tenho a agrade-
cer ao presidente da câmara Celso Ferreira 
e ao antigo e atual presidente da junta de 
Gandra, José Mota e Paulo Ranito por tudo 
o que fi zeram para ajudar esta associação”, 
reforça.

O Moto Clube de Gandra voltará este ano 
a fazer parte da organização do shakedown 
do Rally de Portugal, em Baltar. A prova acon-
tece a 19 de maio e os elementos do Moto 
Clube de Gandra vão estar na linha da fren-
te para auxiliar a corrida e os grandes pilotos 
que vão estar a competir no kartódromo de 
Baltar.

VISITA DO BISPO AUXILIAR DO PORTO D. ANTÓNIO TAIPA

PASSEIO PELA CIDADE DO PORTO

PROVA DE RESISTÊNCIA DECORREU JUNTO AO COMPLEXO DESPORTIVO DE GANDRA

FIGURA DA QUINZENA
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UM ANO DEPOIS do arran-
que do projeto “Paredes 
na Rota da Proteção do 
Idoso”, a Polícia Municipal 

identifi cou quase 60 casos de ido-
sos em situações de risco nas duas 
freguesias em que o projeto esteve 
em prática, Aguiar de Sousa e Astro-
mil.

O projeto foi implementado 
pela câmara municipal de Paredes e 
posto em prática pelos agentes da 
Polícia Municipal e os técnicos do 
pelouro de ação social que anda-
ram no terreno a sinalizar idosos em 
situações de isolamento ou carên-

Polícia Municipal sinalizou
59 idosos em situação de risco

 11 DOS 59 IDOSOS SINALIZADOS FORAM ALVO DE INTERVENÇÃO SOCIAL.
 Números foram divulgados na cerimónia que assinalou a passagem de 1 ano do projeto.
 “Paredes na Rota da Proteção do Idoso” vai continuar no terreno, agora na freguesia da Sobreira.

cia fi nanceira. 
Na freguesia de Aguiar de 

Sousa, onde arrancou o projeto, 
os agentes sinalizaram 43 idosos, 
sendo que 10 desses casos foram 
alvo de intervenção social. Entre 
os casos mais graves está um ca-
sal que sofre de Alzheimer, outro 
de um homem que vivia sozinho 
em condições miseráveis e um 
casal com dois filhos também 
numa situação de extrema pobre-
za. Segundo os agentes da Polícia 
Municipal, dois casos também si-
nalizados nesta freguesia foram 
resolvidos com a colocação do 
aparelho de teleassistência. 

Na freguesia de Astromil foram 

sinalizados 16 idosos, sendo que 
apenas um foi alvo de intervenção 
social. Todos foram encaminhados 
para instituições de solidariedade 
social, estando neste momento in-
tegrados em regime de centro de 
dia e apoio domiciliário. 

PROGRAMA SEGUE
PARA AS RESTANTES
FREGUESIAS
DO CONCELHO

O programa “Paredes na Rota 
da Proteção do Idoso” tem todas 
as condições para continuar. A ga-

rantia foi deixada pela vereadora 
do pelouro de Ação Social da câ-
mara de Paredes, tendo em conta 
os “bons resultados” alcançados 
este ano. “Este projeto é uma 
prioridade para nós. Ainda há 
muito trabalho a fazer e iremos 
percorrer todas as freguesias 
do concelho e revisitar as que 
já foram intervencionadas para 
que exista um acompanhamen-
to constante destes casos”, re-
forçou Hermínia Moreira.

Os agentes da Polícia Muni-
cipal já iniciaram o trabalho de 
campo na freguesia da Sobreira, 
mas face ao elevado número de 
idosos que ali residem (cerca de 

500) os resultados do projeto só 
poderão ser apresentados quan-
do as visitas estiverem concluídas. 

Também no âmbito deste 
projeto foram realizadas cinco 
ações de sensibilização nas IPSS’s, 
que abrangeram um total de 130 
idosos institucionalizados. Para a 
próxima semana estão já agenda-
das outras duas sessões, na Santa 
Casa da Misericórdia de Paredes 
(dia 11) e na Casa do Povo de Bi-
tarães. Nestas sessões os agentes 
da Polícia Municipal abordam as 
questões de segurança e deixam 
conselhos para que se possam 
evitar situações de crimes e bur-
las a idosos. 
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NO CONCELHO DE PA-
REDES JÁ SE VIVE O 
ESPÍRITO DO CARNA-
VAL e ultimam-se as úl-

timas máscaras e carros alegóricos 
que vão sair à rua em mais uma 
época carnavalesca feita de ani-
mação e muita sátira política. Este 
ano, são várias as freguesias que 
não vão deixar em branco esta 
época festiva e organizam corsos 
carnavalescos, de maior ou menor 
dimensão. 

As ruas da cidade de Lordelo, 
por exemplo, voltam a ser palco já 
este domingo, de mais um desfile 
de carnaval, o maior realizado no 
concelho, composto por 13 carros 
alegóricos, 7 grupos de bombos e 
a escola de samba de Lordelo. 

O corso é organizado pela 
Associação Lordelo Lazer e 
apoiado pela junta de freguesia 
de Lordelo e a Fundação A Lord 
e espera atrair centenas de pes-
soas à cidade. “O carnaval de 
Lordelo tem tradição no con-
celho e por isso esperamos 
que toda a população venha 

Tudo a postos para a folia do carnaval
 NO CONCELHO SÃO VÁRIAS AS ALTERNATIVAS PARA CELEBRAR O CARNAVAL.
 Lordelo volta a realizar desfile de carnaval.
 O mesmo acontece nas freguesias de Louredo, Gandra e Mouriz.  

assistir a este espetáculo”, sa-
lienta António Ferreira, presiden-
te da A2L – Lordelo Lazer. 

O evento está a ser preparado 
há quase um ano e representa um 
investimento de cerca de 20 mil eu-
ros. Este ano o carnaval de Lordelo 
vai ter uma rainha, a conhecida atriz 
Joana Alvarenga, que protagonizou 
a série juvenil televisiva “Rebelde 
Way”.

Em Louredo o carnaval será ce-
lebrado no dia 9, terça-feira. O cor-
so carnavalesco, organizado pelo 
Movimento de Animação Paroquial, 
com o apoio da junta de freguesia, 
vai sair à rua por volta das 15 ho-
ras e percorrer as principais vias da 
freguesia, terminando no adro da 
igreja paroquial. E bem ao espírito 
do carnaval português a organiza-
ção convida todos os habitantes 
da freguesia a elaborar o seu pró-
prio carro alegórico, e seguir neste 
desfile representando o lugar ou a 
rua onde vive ou até mesmo o clu-
be, movimento e associação a que 
pertence.

Em Gandra, a junta de freguesia 
também está a preparar um desfile 
de carnaval. Já em Rebordosa, a 

época será assinalada com uma 
festa, organizada pela Comissão de 
Festas de 2016. O evento decorre 
no pavilhão dos bombeiros volun-
tários e o custo da entrada é de 3 

euros.
Para domingo, dia 7, está tam-

bém agendado um desfile de carna-
val em Mouriz. O evento está a ser 
organizado pela Associação para o 

ARQUIVO

Desenvolvimento da Freguesia de 
Mouriz e irá decorrer no Cruzeiro 
do Terreiro. Haverá prémios para 
crianças e adultos e para as me-
lhores fantasias.
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SETE INSTITUIÇÕES DA 
CIDADE DE LORDELO 
assinaram, no passado dia 
30, os protocolos com a 

câmara municipal de Paredes para 
a cedência de sete edifícios esco-
lares que ficaram devolutos na se-
quência da abertura dos Centros 
Escolares de Lordelo 1 e Lordelo2. 
A cerimónia, que decorreu no sa-
lão nobre da junta de freguesia de 
Lordelo, marcou a passagem sim-
bólica da posse destas antigas es-
colas para sete instituições sociais 
e recreativas da cidade, incluindo 
a junta de freguesia, por um pe-
ríodo de 25 anos.

“As associações são as forças 
vivas de uma comunidade. São 
alavancas de desenvolvimento 
e são responsáveis pelo impul-
so cultural, desportivo e social 
das comunidades”, disse o pre-
sidente da junta de Lordelo Nuno 
Serra, agradecendo à câmara pelo 
compromisso de cedência des-
tes equipamentos e também ao 
seu antecessor na junta, Joaquim 
Mota, por ter iniciado o processo.  

Câmara entregou edifícios escolares
a instituições de Lordelo

 Assinatura de protocolos decorreu no dia 30, no salão da junta de freguesia.
 ANTIGAS ESCOLAS FORAM CEDIDAS A 7 INSTITUIÇÕES SOCIAIS E RECREATIVAS DA CIDADE.
 Protocolo de cedência vigora por um período de 25 anos. 

● Astro Fingido, Associação Cultural – Escola EB1 de Parteira

● Centro Sócio Educativo da Parteira – Escola EB1 de Vila

● Associação Lordelo Lazer – Jardim de Infância e Escola EB1 de Cor-
regais

● Aliados Futebol Clube de Lordelo – Jardim de Infância e Escola 
EB1 de Moinhos

● Grupo Expansivos de Lordelo – Edifício do Parque do Rio Ferreira

● AIJA - Associação para a Inclusão de Jovens e Adultos - Jardim de 
Infância Parteira

● ADIL - Associação Para Desenvolvimento Integral de Lordelo - Es-
cola EB1 de Igreja

● Junta de Freguesia de Lordelo - Jardim de Infância e Escola EB1 
de Soutelo

No seu discurso o presidente 
da câmara municipal de Paredes 
realçou a aposta do seu executivo 
na educação. Por sua vez, o pre-
sidente da Câmara Municipal de 

Paredes realçou também a aposta 
na educação feita pelo seu Exe-
cutivo. “Faz em junho 10 anos 
que aprovámos a Carta Educa-
tiva e, na altura, entendemos 

A LOJA SOCIAL DE PAREDES re-
cebeu, no dia 25 de janeiro, brin-
quedos e vestuário de criança e 
adulto, no âmbito do protocolo de 

cooperação com o ID – Instituto do Desen-
volvimento.

A campanha, promovida durante o mês 
de dezembro, permitiu ao Instituto de De-
senvolvimento angariar mais de 10 caixas de 
brinquedos e ainda roupas para bebé, crian-
ça e adulto. 

Tanto os brinquedos como as roupas 
entregues à loja social de Paredes servirão 
para apoiar os mais desfavorecidos. A verea-
dora da Ação Social da câmara de Paredes 
salientou que este é o resultado de mais 
uma parceria da qual a autarquia se orgulha. 
Hermínia Moreira lembrou também que no 
domínio do apoio aos mais desfavorecidos já 
têm sido estabelecidas várias sinergias.

Loja Social de Paredes recebeu 
10 caixas de brinquedos

que esta seria a oportunidade 
não só para a melhoria da Edu-
cação, que tão bons resultados 
tem tido no concelho, mas que 
poderia igualmente revolucio-
nar o movimento associativo. 
São 64 escolas que servem e 
têm servido para impulsionar o 
movimento associativo social, 
cultural e desportivo do con-
celho de Paredes”, referiu Celso 

Ferreira.
Desafiado a promover a ce-

dência definitiva dos edifícios 
às instituições, o edil devolveu o 
repto: “Qualquer instituição do 
concelho que, nos próximos dois 
anos, queira protocolar com a câ-
mara municipal a transformação 
de um dos 64 edifícios escolares 
em centro de dia ou em lar, o mu-
nicípio doa as instalações”.

EDIFÍCIOS PROTOCOLADOS
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JÁ ABRIU!
Venha experimentar as nossas novidades!

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

MARIA CÂNDIDA FER-
REIRA é mais um dos 
muitos rostos sobrevi-
ventes da luta contra o 

cancro. Aos 42 anos foi-lhe diagnos-
ticado um carcinoma ductal invasi-
vo, o tipo mais comum de cancro de 
mama. “Não fi quei muito em cho-
que porque já ia mentalizada de 
que tinha alguma coisa má. Algo 
em mim já pressentia de que a no-
tícia não seria nada boa”, recorda. 

Depois do diagnóstico a pare-
dense iniciou os tratamentos de qui-
mio e radioterapia. “Foram seis ses-
sões de quimio e 25 de radiotera-
pia”, conta. Cerca de um ano e meio 
depois de concluir os tratamentos 
Maria Cândida sofreu duas trombo-
ses graves nas veias subclávias e en-
trou em coma. “Deram-me poucas 
esperanças de sobreviver. O meu 
corpo rejeitou o cateter que me 
colocaram para os tratamentos do 
cancro e entrei em coma”, explica. 

Esteve um mês internada no 
hospital, sem andar nem falar, mas 
contra todas as probabilidades Maria 
Cândida acordou do coma e come-
çou um processo lento de recupe-
ração. Porém, um ano depois foi-lhe 
diagnosticado outro cancro, desta vez 
nos ovários. Nesta altura Maria Cân-
dida já sabia que era portadora de 
um gene que aumenta em 50% 
o risco de desenvolver cancro, 
por isso, foi submetida a uma 
histeroctomia total um tipo 
de procedimento cirúrgi-
co que consiste na remo-
ção do útero, trompas de 
Falópio, ovários e o cérvix 
para prevenir o apareci-
mento de novos tumores. 

“Era o melhor 
que tinha a fazer ten-
do em conta o risco 
de aparecer nova-
mente. Hoje tenho 
ainda mais cons-
ciência disso. Pouco 

“FOI MAIS DIFÍCIL ULTRAPASSAR
O PRECONCEITO DO QUE A DOENÇA”
 A paredense superou um cancro da mama, diagnosticado aos 42 anos. Um ano mais tarde descobriu que tinha cancro nos ovários.
 FEZ UMA HISTEROCTOMIA TOTAL E UMA MASTECTOMIA PARA PREVENIR O REAPARECIMENTO.
 Maria Cândida é portadora de um gene que aumenta em 50% o risco de desenvolvimento da doença. 

HELENA NUNES
tempo depois resolvi tirar o outro 
peito também”, conta.  

Tendo em conta o histórico de 
cancro de mama na família, Ma-
ria Cândida não hesitou na hora 
de decidir avançar com a cirur-
gia preventiva. Só após o diag-
nóstico do 1.º cancro é que a 
paredense descobriu através 
de testes genéticos que era 
portadora de um gene que 
aumenta em 50% o risco de de-
senvolver esta doença. “A minha 
mãe já tinha morrido aos 40 e 
poucos anos com cancro da 
mama. E eu já tendo vencido 
essa doença uma vez não quis 
estar a passar pelo processo 
novamente. Acabei por 
perceber que o melhor 

seria fazer a cirurgia de preven-
ção”.

A PAREDENSE
ULTRAPASSOU DOIS 
CANCROS, DE MAMA
E DOS OVÁRIOS

Já se passaram 10 anos desde 
o diagnóstico de cancro da mama 
e hoje Maria Cândida sabe que en-
frentou a doença com a maior das 
armas que tinha: a determinação. 

Aprendeu a sorrir mais para a 
vida e a valorizar cada momento. 

“Sinto que venci uma batalha di-
fícil, que me podia ter roubado 
a vida, mas saí mais forte disto 
tudo. Hoje sinto que tenho de 
aproveitar a vida ao máximo e 
não trabalhar tanto”, conta.

Os dias menos felizes da doença, 
a queda do cabelo, os enjoos e todas 
as outras consequências negativas 
só a fortaleceram a nível emocio-
nal. A família foi, desde o primeiro 
momento, o principal apoio de Ma-
ria Cândida. Foi na fi lha e no mari-
do que a paredense se apoiou nos 
momentos mais frágeis. “A minha 
fi lha foi o meu grande pilar. Acom-
panhou-me em todo o processo. 
Tanto ela como o meu marido vi-
veram a doença e de certa forma 
também aprenderam com ela”. 

Apesar de nunca ter escondi-
do de ninguém a doença, Maria 
Cândida admite que se não fosse a 
família a incentivá-la a sair de casa, 
sobretudo durante o processo dos 
tratamentos, talvez não tivesse tido 
forças de encarar o mundo. “A pa-
lavra cancro continua a ser muito 
forte para as pessoas. Nunca usei 
lenços para esconder a queda do 

cabelo e senti muitas 
vezes os olhares repro-
vadores, como se tivesse 
uma doença contagiosa. 
Olhando para as coisas 
hoje, sinto que foi mais 
difícil lidar com esse pre-
conceito do que propria-
mente com a doença”. 

A fé foi de alguma for-
ma também importante 
na superação do pro-
blema. Maria Cândida 
Ferreira continua a ser 
acompanhada regular-
mente devido a diver-
sos nódulos benignos 
diagnosticados na ti-
roide e nos pulmões, 
mas sente que já con-
seguiu de alguma for-
ma recuperar a nor-
malidade da sua vida. 
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Médica de Medicina Geral e Familiar

Opinião

O CANCRO DO COLO DO ÚTERO é um tumor que surge na porção 
mais estreita do útero, designada de colo. O útero tem a forma de 
pêra invertida e é o local onde cresce o feto. A região do colo faz a 
ligação entre o útero propriamente dito e a vagina. Todos os anos 

são diagnosticados cerca de mil novos casos de cancro do colo do útero em 
Portugal, sendo o país da Europa Ocidental com a taxa de incidência mais 
elevada. Na região Norte, por ano, são diagnosticados, aproximadamente, 
325 novos casos de cancro do colo do útero e morrem cerca de 65 mulheres. 
Uma das causas amplamente reconhecida é a infeção pelo vírus papiloma 
humano (HPV), geralmente por contacto sexual com um parceiro infetado. 
Existem inúmeros subtipos de HPV, mas nem todos causam cancro, aliás, os 
mais perigosos são o 16 e 18. Outros subtipos são responsáveis pelas verru-
gas ou “cravos”, nas mãos e pés, sendo relativamente inócuos. 

O cancro do colo do útero dá sintomas? Em fases precoces não pro-
voca sintomas (assintomáticos), no entanto com o avançar do tempo e 
da doença podem surgir alguns sintomas como hemorragias vaginais 
anormais, dor pélvica ou dor durante as relações sexuais. Se hemorra-
gias vaginais depois da menopausa deve procurar ajuda médica! A pre-
venção é, por isso, o melhor remédio!

É possível prevenir o cancro do colo do útero? Sim, é possível através de 
duas formas: vacinação contra HPV e o rastreio. A vacinação protege as mu-
lheres da infeção pelos dois tipos de HPV mais agressivos, o HPV 16 e o HPV 
18, sendo disponibilizada através do plano nacional de vacinação desde ou-
tubro de 2008 num esquema de duas doses (0, 6 meses) a administrar a rapa-
rigas entre os 10 e os 13 anos de idade inclusive. Como a vacina não protege 
contra todos os tipos de HPV continua a ser necessário realizar o rastreio. Em 
alguns casos selecionados a vacinação poderá ser aconselhada para indiví-
duos doutras faixas etárias, mediante aconselhamento médico. 

Já o rastreio do cancro do colo do útero permite a identifi cação de le-
sões pré-cancerígenas, sendo importante na deteção precoce de alterações, 
antes da existência de sintomas. Poderá permitir tratar a mulher antes das 
células se transformarem em cancro, ou detetar o cancro do colo do útero 
numa fase muito precoce. Como é feito o rastreio? Consiste na realização de 
citologia ou teste de Papanicolau (por vezes designado por esfregaço Pa-
panicolau ou esfregaço cervical) que é um procedimento simples utilizado 
para analisar as células do colo do útero. Regra geral este procedimento não 
é doloroso, contudo, nalgumas mulheres pode causar um certo desconforto, 
sendo importante que descontraia, respirando de forma lenta e profunda. O 
exame de Papanicolau pode realizar-se no centro de saúde pelo seu médico 
de família ou ginecologista, durante o exame pélvico. Nalguns locais o pro-
cedimento é realizado por enfermeiros.

O médico coloca um espéculo no interior da vagina e depois recolhe 
(“raspa”) uma amostra de células do colo do útero, colocando-as, posterior-
mente, numa lâmina de vidro (citologia convencional) ou, alternativamente, 
as células são mergulhadas num pequeno recipiente com líquido (citologia 
em meio líquido), a partir do qual um aparelho especial coloca as células nas 
lâminas. A citologia em meio líquido tem tido uma aceitação crescente pois 
tem uma leitura facilitada e permite a realização de testes complementares, 
como a pesquisa de HPV na mesma amostra. A quem se destina o rastreio? 
As recomendações variam consoante os países mas em Portugal está reco-
mendado em mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 60 anos. 
Por vezes, o rastreio pode ter início mais cedo, pelo menos 3 anos após iní-
cio da atividade sexual. A periodicidade depende do método de rastreio e 
deve ser realizada mediante aconselhamento com o seu médico de família 
ou ginecologista. Depois de conhecer o resultado será convenientemente 
orientada e ajudada. 

As boas notícias… Nas últimas décadas, o número de casos de cancro do 
colo do útero diagnosticados anualmente tem vindo a diminuir, sobretudo 
pela sensibilização da importância do rastreio. Por isso, deixe-se sensibilizar! 

Rastreio do cancro do colo 
do útero - O QUE SABER!

O NÚCLEO DE INVES-
TIGAÇÃO e Apoio a 
Vítimas Específi cas (NIA-
VE) de Penafi el deteve, 

no passado dia 2 de janeiro, em 
PUB

Detido por
maus tratos aos pais 

 HOMEM DE 42 ANOS FOI DETIDO EM PAREDES NO PASSADO DIA 2.
 Arguido ameaçava os pais, com uma espingarda de ar comprimido e um “cutelo”. 

Paredes, um homem de 42 anos 
que maltratava os pais, “vítimas 
especialmente vulneráveis em 
razão da idade”. Em comunicado 
enviado à redação, o Comando 

Territorial do Porto da GNR garante 
que recaía sobre aquele indivíduo 
um mandato de detenção no âm-
bito de um inquérito de violência 
doméstica que decorre no Depar-
tamento de Investigação e Ação 
Penal (DIAP) de Penafi el.

Segundo o mesmo comunica-
do, o indivíduo já tinha cumpri-
do pena de prisão efetiva e tinha 
antecedentes de violência. “Nos 
últimos tempos teria vindo a 
ofender física e verbalmente os 
seus progenitores, chegando 
mesmo a ameaça-los de mor-
te, utilizando para o efeito um 
“cutelo” e uma espingarda de ar 
comprimido, objetos que lhe fo-
ram apreendidos”, lê-se ainda no 
comunicado.

O arguido foi presente ao tribu-
nal de Instrução Criminal do Marco 
de Canavezes para primeiro inter-
rogatório judicial e fi cando sujeito 
a apresentações semanais no pos-
to da sua área de residência até ao 
início do julgamento.

O 
secretário de estado da 
Administração Interna, 
Jorge Gomes, garantiu, em 
reunião com o presidente 

da câmara municipal de Penafi el que 
“o Governo de Portugal vai fazer 
todos os esforços para garantir fi -
nanciamento comunitário para a 
aquisição de uma autoescada para 
os Bombeiros de Penafi el.”

Em nota enviada à redação a au-

Governo e Câmara de
Penafi el unem esforços para
aquisição de autoescada

tarquia penafi delense diz que a ga-
rantia foi deixada numa reunião de 
trabalho com o secretário de estado 
e da Administração Interna, solicita-
da pelo presidente da câmara muni-
cipal de Penafi el no início de Janeiro 
e que contou ainda com a presença 
do vereador da Proteção Civil Rodri-
go Lopes, do presidente da direção 
dos Bombeiros de Penafi el, Eduardo 
Nunes e do 2.º comandante Fernan-

do Campos.
 “A candidatura 

deverá avançar já no 
próximo mês”, garantiu 
Jorge Gomes, visto que 
“é um equipamento im-
portante para o auxílio 
no combate a incêndios 
urbanos em Penafi el e 
na região”. Ainda segun-
do o governante, “este 
equipamento poderá 
ser chamado para pres-
tar auxílio em outros 
pontos da região, no 

âmbito do dispositivo operacio-
nal da Autoridade Nacional da 
Proteção Civil, e, por isso, não 
cabe à autarquia assumir a totali-
dade do custo da viatura.” O presi-
dente da Câmara de Penafi el reafi r-
mou “total disponibilidade para o 
fi nanciamento dos restantes 15% 
para a aquisição do veículo”, que 
fi cará sediado no quartel dos Bom-
beiros de Penafi el.
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O PAREDENSE EMIGRANTE

PUB

NA FERREIRA, 22 anos, 
chegou a França em 
2008. Tinha acabado de 
concluir o 9.º ano de es-
colaridade quando a mãe 
perdeu o emprego em 
Portugal e as “despesas 
em casa começaram a 
acumular”. Durante al-

“Fechamos a porta de casa
na expectativa de uma vida melhor”

 A 25.ª história d’O Paredense Emigrante.
 ANA FERREIRA SAIU DO PAÍS COM A FAMÍLIA HÁ 8 ANOS, DEPOIS DE A MÃE TER PERDIDO O EMPREGO.
 Terminou os estudos em França e hoje trabalha como cabeleireira em Lyon. 

ANA FERREIRA vive em Lyon há 8 
anos, mas continua a sentir grandes 
diferenças entre a vida na cidade 

francesa e na sua terra natal. “Aqui a vida 
é completamente diferente. Lyon é uma 
cidade muito agitada, que nunca dorme. 
Há muitos espaços para quem se quer di-
vertir e há sempre imensa gente na rua. 
As pessoas andam constantemente atra-
sadas e a correr. Aconteça o que aconte-
cer na rua, por exemplo, ninguém para. 
Os franceses são mais distantes e reagem 
com sangue frio. Moro há quase 2 anos 
no mesmo apartamento e não conheço 
os meus vizinhos do lado”, conta. 

Para Ana Lyon é uma cidade para trabalhar. 
“Aqui não temos o hábito de tomar um café 
durante a semana, sair do trabalho e ir ter 
com uma amiga. Saio do trabalho e para 

andar 15 quilómetros demoro uma hora e 
às vezes mais. Quando chego a casa já nem 
quero sair mais, sinceramente”.  

A relação próxima que mantém com al-
guns emigrantes portugueses espalhados 
por várias cidades francesas ajuda-a a man-
ter Portugal mais próximo do coração. 

Porém, Ana Ferreira continua a sentir 
saudades de muitas coisas, sobretudo dos 
momentos de convívio com a família no Na-
tal, na páscoa, e até dos passeios à beira mar. 
Sempre que regressa a Portugal em agosto, 
para gozar férias, Ana sente-se feliz por revi-
sitar o seu país, mas ao mesmo tempo triste 
por deixar Lyon, que já faz parte da sua vida. 
“Sinto que de uma maneira ou de outra 
tenho alguma coisa que me prende aqui. 
Estou habituada a estar cá e sei que vou 
sentir falta quando um dia sair daqui”. 

“França é um país de igualdade”

HELENA NUNES França e depois de completar um curso 
de cabeleireira encontrou trabalho nes-
ta área. Hoje a jovem já está casada, vive 
com o marido em Lyon e espera começar 
a construir a sua própria família. “Gostava 
de poder dar aos meus filhos a oportuni-
dade de ter uma infância como a minha. 
Numa terra acolhedora”. 

Com o passar dos anos as dificuldades 
iniciais de adaptação foram sendo supera-
das, sobretudo em relação à língua. “Não 
sabia falar francês. Fui aprendendo aos 
poucos, mas não foi fácil no início. No 
trabalho quando me pediam para ligar 
para alguém tinha sempre grandes difi-
culdades. É muito difícil querermos ex-
pressar-nos e não saber como”.

Recordando as dificuldades por que 
passou Ana Ferreira sente que o esforço 
valeu a pena. “França é um país de igual-
dade. Sendo pobre ou rico de origem 
francesa ou não todos têm direito e são 
tratados da mesma maneira”, defende. A 
jovem acredita que a mudança para França 
lhe trouxe mais regalias, ao nível da saú-
de, estabilidade financeira e qualidade de 
vida.

A
gum tempo a família conseguiu suportar, 
com muito esforço, as dificuldades, mas a 
esperança na reviravolta do país foi-se per-
dendo e a situação tornou-se clara. “Todas 
as empresas falavam da crise. Não havia 
aumentos de ordenados, mas as contas 
não paravam de subir. Foi quando deci-
dimos emigrar”.

Com a ajuda de alguns familiares emi-
grados há vários anos, a família conseguiu 
encontrar casa e trabalho fixo e mudou-se 
definitivamente para Lyon. “Foi aí que fe-
chamos a porta de casa na expectativa 
de uma vida melhor”, salienta a jovem 
lordelense.

Ana Ferreira terminou os estudos em 

ANA FERREIRA EM LYON COM O MARIDO E UM CASAL AMIGO
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Negócio de utilidades aposta em
serviços rápidos e atendimento efi caz

 Loja “Mais Utilidades” está situada em Paredes e já leva 10 anos de atividade.
 Cópia de chaves, comandos, mudança de fechaduras e arranjos de calçado são apenas alguns dos serviços que realiza.
 Empresa aposta na variedade de serviços e num atendimento efi caz e de qualidade.

OS SERVIÇOS
● Cópia de chaves

● Cópia de chaves com código (para au-
tomóveis)

● Cópia de comandos (para automóveis)

● Duplicação de telecomandos (gara-
gem e alarmes)

● Fotocópias (preto e branco e a cores)

● Impressão de trabalhos armazenados 
(usb e cd)

● Encadernação

● Plastifi cação de documentos

● Carimbos rápidos

● Tinteiros e toners

● Placas de identifi cação

● Cilindros para fechaduras

● Molduras por medida

● Matrículas em acrílico (para automó-
veis e motos)

● Arranjos rápidos de calçado

● Terminal payshop

SERVIÇOS RÁPIDOS, EFICAZES 
E DE QUALIDADE é a imagem 
de marca da loja de utilidades, 
situada na Rua Dr. José Bragança 

Tavares, em Mouriz, Paredes. O negócio 
gerido por Joaquim Morais cresceu des-
de há 10 anos e hoje oferece uma varie-
dade enorme de serviços de baixo custo, 
desde cópia de chaves para habitação e 
automóveis até aos arranjos de sapatos. 

Ao entrar na loja da “Mais Utilida-
des” o cliente depara-se com uma imen-
sa variedade de expositores com produ-
tos diversos, com destaque especial para 
a cópia de chaves para habitação e auto-
móveis com ou sem comando, a vertente 
do negócio que é mais procurada. Mas 
a “Mais Utilidades” assegura ainda ou-
tros serviços relacionados como a cópia 
de comandos de garagens e de coman-
dos para alarmes de automóveis e faz 
matrículas acrílicas na hora. Presta ainda 
serviço ao domicílio na mudança de fe-
chaduras em habitações. “Por exemplo, 
no caso de o cliente perder a chave de 
casa ou do carro também asseguramos 
a abertura de portas”, acrescenta o pro-
prietário. 

Nos últimos 10 anos o negócio foi 
alargando o tipo de produtos e serviços 

disponibilizados aos clientes. Hoje a “Mais 
Utilidades” aposta também num serviço 
personalizado de molduras por medida. “O 
cliente encomenda diretamente na nos-
sa loja e o produto é emoldurado na Mol-
duprenda, empresa que é nossa parceira 
nesta área”, explica o empresário Joaquim 
Morais. No interior da loja é ainda possível 
encontrar pequenos artigos personaliza-
dos, como canecas, malgas e mealheiros, 
que poderão ser o presente ideal para ofe-
recer a amigos e familiares.

Personalizadas são também todas as 
placas de identificação para caixas do cor-
reio, empresas, etc, gravadas em função do 
interesse do cliente, o mesmo que aconte-
ce com os carimbos de identificação.

SATISFAÇÃO
DO CLIENTE
É UMA PRIORIDADE

No espaço de 10 anos a loja Mais Uti-
lidades viu crescer o seu volume de ne-
gócios, crescimento que acompanhou a 
mudança para as novas instalações mais 
amplas. A excelente localização – na Rua 

Dr. José Bragança Tavares – bem próximo 
da EN 15 permitiu a esta pequena empre-
sa alargar horizontes e consequentemente 
aumentar a variedade de serviços disponi-
bilizados ao cliente. 

Hoje a loja assegura ainda arranjos de 
calçado e serviços de impressão, encader-
nação e plastificação de documentos. Ao 
cliente é dada a possibilidade de fazer a 
encomenda diretamente na loja ou através 
do endereço de email, com a maior como-
didade possível e com a garantia de que no 
dia seguinte ou até no próprio dia pode le-
vantar a sua encomenda.

Outra das mais-valias da loja “Mais 
Utilidades” é o terminal payshop que 
permite pagar qualquer conta de água, 
luz e internet, carregar o telemóvel, ou até 
pagar o Imposto Municipal sobre Imóveis, 
Imposto de Selo e Iva sem que o cliente 
tenha de se deslocar a uma caixa de mul-
tibanco.

A estratégia desta empresa para fideli-
zar os seus clientes tem assentado sobre-
tudo num conceito de serviço rápido de 
qualidade. Apesar da forte concorrência de 
preços no mercado Joaquim Morais acredi-
ta que o atendimento eficaz e o serviço de 
qualidade ajudam a marcar a diferença e a 
garantir a preferência do cliente. “O cliente 

tem de se sentir importante”, assume 
o empresário, mostrando-se confiante 
na rentabilidade do negócio no futuro. A 
estratégia de consolidação empresarial 
passa não só por manter a qualidade e o 
atendimento eficaz, mas sobretudo pelo 
esforço feito para acompanhar a evolu-
ção constante do mercado através da 
modernização de equipamentos. 

A loja “Mais Utilidades” está aberta 
se segunda a sábado das 9h às 13h e das 
14h às 20h.

ECONOMIA  &  NEGÓCIOS
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ECONOMIA  &  NEGÓCIOS

JÁ CONQUISTOU CLU-
BES E ATLETAS EM 
TODA A EUROPA e está 
agora à disposição de 

qualquer português. A Podoac-
tiva, uma empresa espanhola 
especializada em Podologia e 
Biomecânica inaugurou, no dia 
30 de janeiro, o seu primeiro 
espaço em Portugal, fruto de 
uma parceria com as Clínicas 
Nuno Mendes – Saúde Estética 
Intensiva.

Entre a vasta lista de clien-
tes estão clubes como Real 
Madrid, Liverpool, CSKA Mos-
covo, Shakhtar Donetsk ou 
Atlético de Madrid, a que se 
juntam outras personalidades 
do desporto como Kaká, David 
Villa ou Cristiano Ronaldo, por 
exemplo. 

A empresa espanhola, se-
diada em Huesca, é dirigida 
por Victor Alfaro, podologista 
do Real Madrid e o seu irmão 
Javier Alfaro, professor na Uni-
versidade de Barcelona e po-
dologista do Saragoça FC. e da 
seleção Nacional Espanhola. 
Conta com mais de 100 clínicas 
em Espanha, produzindo todos 
os anos milhares de palmilhas 
personalizadas. 

“Esta parceria Clínicas 
Nuno Mendes, ROPE e Po-
doactiva é um grande gosto 
para nós”, salientou Victor Al-
faro, lembrando que os ma-
teriais produzidos pela sua 
empresa são indicados não só 
para atletas de alta competi-
ção, mas para o público em 
geral, colocando ao alcance do 
cidadão comum um serviço de 
elite.

A Podoactiva foi a primeira 
clínica no mundo a desenvol-
ver e patentear a tecnologia 
3D Scan do pé, que permite a 
reprodução exata do compor-
tamento do pé no calçado. Du-
rante as avaliações é utilizada 
uma pista de fi lmagem a alta 
velocidade, sistema optogait 
(obtém dados sobre a marcha 
da pessoa avaliada através de 
múltiplos sensores inseridos 
na pista), estabilometria (plata-
forma de pressões) e múltiplos 
testes biomecânicos direciona-
dos para o pé.

As palmilhas são depois 
produzidas em fi bra de carbo-
no, material que para além de 
ser mais leve, tem maior dura-
bilidade e melhores proprie-
dades de amortecimento em 
comparação com as palmilhas 
tradicionais. A empresa produz 

Marca que faz palmilhas
para Real Madrid chegou à
CLÍNICA NUNO MENDES

 PODOATIVA ABRIU NOVO ESPAÇO NA SEDE DAS CLÍNICAS NUNO MENDES, EM PENAFIEL. 
 Empresa especialista em podologia e biomecânica está iniciar processo de internacionalização.
 Palmilhas personalizadas, caneleiras e talas de imobilização em 3D são alguns dos produtos inovadores que desenvolveu. 

ainda outros tipos de materiais 
inovadores, como caneleiras, 
talas de imobilização feitas 
em 3D e máscaras de proteção 
personalizadas a cada cliente. 

Com a inauguração deste 
novo espaço, a Clínica Nuno 
Mendes – Saúde e Estética 
Intensiva oferece mais um 
serviço de referência aos seus 
clientes, apostando na mais 
alta tecnologia e nos melhores 
profi ssionais e especialistas em 
podologia e biomecânica. 

“A Podoactiva vem com-
plementar todos os nossos 
serviços. Agradeço o voto 
de confi ança. Esta empresa 
tem provas dadas e é uma 
referência a nível mundial”, 
salientou o diretor geral das 
Clínicas Nuno Mendes. 

Depois do projeto ROPE – 
Reabilitação e Otimização de 
Performance, inaugurado em 
2015, a Clínica Nuno Mendes 
volta a associar-se a profi ssio-
nais de referência no ramo da 
podologia e biomecânica para 
oferecer aos seus clientes um 
serviço de excelência. “Nesta 
parceria a Clínica Nuno Men-
des tentou aliar o melhor de 
dois mundos, a podologia 
clínica aliada à saúde do pé 
e ao estudo da biomecânica. 
Seremos pioneiros no desen-
volvimento destes produtos 
em Portugal”, reforçou Emília 
Ribeiro, podologista da Clínica 
Nuno Mendes e ROPE.

Instalada em Penafi el des-
de setembro de 2013 a Clínica 
Nuno Mendes é já uma referên-
cia na área da saúde e estética 
em Portugal. Conta com oito 
departamentos - saúde estética 
intensiva, unidade de lazer, saú-
de da mente, ciências bioener-
géticas, saúde íntima, estética 
e imagem e especialidades clí-
nicas e uma equipa de mais de 
60 profi ssionais especializados.

 O projeto ROPE, que surgiu 
em março do ano passado, é 
outro dos departamentos mais 
inovadores da empresa, que 
reúne num só espaço diferentes 
especialidades combinadas, des-
de medicina desportiva, fi siote-
rapia, osteopatia e outras com 
vista a otimizar a performance 
de atletas de alto rendimento. 

A todos estes serviços a 
Clínica Nuno Mendes acres-
centou agora o novo espaço 
Podoactiva, especializado em 
podologia e biomecânica, que 
promete ser mais um serviço 
de elite para todos.   
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ESTA É A QUARTA ÉPOCA 
QUE A EQUIPA DE FUTSAL 
DO UNIÃO SPORT CLUBE 
DE PAREDES COMPETE 

NA II DIVIÃO NACIONAL DE FUT-
SAL – série B. Na última jornada, 
a 15.ª da 1.ª fase do campeonato 
2015/2016, o Paredes venceu em 
casa o Freixieiro, por 4-3, e somou a 
terceira vitória consecutiva. 

A três jornadas do final do cam-
peonato a equipa consolidou o 4.º 
lugar da tabela, somando 7 vitórias, 
3 empates e 5 derrotas, posição que 
o mister Paulo Sousa diz ser confor-
tável para alcançar os objetivos da 
época. “O balanço é positivo e re-
parando naquilo que foi a época 
transata torna-se um resultado 
ainda mais positivo. 

Chegar à 15.ª jornada com 24 
pontos é uma vitória acrescida para 

A “UNIÃO” FAZ A FORÇA
PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO

 Equipa sénior de futsal do U. de Paredes está no 4.º lugar da II Divisão Nacional – série B.
 2.ª fase do campeonato arranca em março e o plantel promete dar tudo para garantir a manutenção.
 DIRIGENTES CRITICAM A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL PELA EXTINÇÃO DA III DIVISÃO NACIONAL. 

A EXTINÇÃO DA 3.ª DIVISÃO 
NACIONAL, onde o Paredes 
chegou a competir várias 

épocas, e as restantes alterações im-
postas pela Federação Portuguesa 
de Futebol na competição “não fa-
voreceu em nada a modalidade”, 
entende o treinador do Paredes que 
acredita que só a criação de uma 
Federação própria se conseguiria 
assegurar respeito pelas raízes da 
modalidade. “Não faz sentido acabar com a III Divisão Nacional. 
Não valorizaram as raízes da modalidade, muito pelo contrário, de-
monstram que querem acabar aos poucos com ela”. 

Paulo Sousa critica as regras impostas pelo organismo e a forma 
como estão organizados os campeonatos e as séries. “Não é muito jus-
to chegar ao final do campeonato no 4.º lugar, por exemplo, e estar 
em risco na mesma de descer. E também não me parece justo que 4 
clubes desçam em cada série e ainda se vá apurar os piores entre os 
segundos classificados”.

O técnico paredense garante que as mudanças geraram uma gran-
de onda de contestação junto dos clubes, que não se sentem repre-
sentados neste modelo, e que mais cedo ou mais tarde a Federação vai 
acabar por perceber as falhas e reverter o processo. 

SÉRGIO É O TIMONEIRO de 
uma equipa muito jovem e 
cheia de garra e a sua ambição 

expressa bem uma ambição maior, 
comum a todos os colegas de equipa. 
“Os jogadores queriam mais que 
a manutenção. Temos qualidade 
para andar nos lugares cimeiros do 
campeonato e talvez com um bo-
cadinho mais de sorte conseguís-
semos estar nos dois primeiros”. 
Sérgio Sousa recorda que a saída de 
dois importantes atletas no final da época passada acabou por condicio-
nar o desempenho do grupo esta época. “Da forma como estávamos a 
jogar na fase final da época passada tínhamos tudo para estar esta 
época a disputar a fase de subida. Eles regressaram agora ao clube, 
mas se os tivéssemos cá desde o início certamente o Paredes teria 
uma palavra a dizer na disputa pela subida”. Sérgio Sousa não deixa 
ainda assim de destacar a enorme qualidade do plantel, sobretudo dos 
atletas mais jovens, ex-juniores que já estão a dar cartas na equipa prin-
cipal. “Temos seis atletas da formação neste grupo, três deles com 
uma enorme qualidade. Na época passada já tinham estado con-
nosco, mas este ano jogam com mais regularidade”. 

O capitão lembra ainda que nos últimos jogos a formação do U. de 
Paredes tem sido afetada com várias lesões, mas que o grupo continua 
forte, unido e determinado em conquistar três vitórias nestes últimos 
jogos do campeonato.

Paulo Sousa - Treinador
TREINADOR DEFENDE A CRIAÇÃO

DE UMA FEDERAÇÃO PRÓPRIA 

Sérgio Sousa, 28 anos - Capitão

“OS JOGADORES QUERIAM
MAIS QUE A MANUTENÇÃO”

sas não correrem bem o resulta-
do caímos automaticamente na 
distrital”. O diretor Paulo Ribeiro 
reconhece contudo valor suficien-
te neste grupo de atletas para al-
cançar a manutenção esta época. 
Os responsáveis não escondem 
que a massa associativa perdeu 
algum ânimo com a saída do pa-
vilhão de Paredes para o Rota dos 
Móveis, em Lordelo, mas acreditam 
que os bons resultados e a dedica-
ção da equipa vão ajudar a reacen-

der a chama unionista dentro dos 
adeptos e mobilizá-los.

A 2.ª fase do campeonato (ma-
nutenção/descida) arranca em 
março, depois de uma curta para-
gem para descanso. Nesta ronda 
descem de forma automática os 
três últimos classificados e o pior 
quinto classificado, nas séries do 
continente. Os clubes iniciam a 
participação nesta segunda fase 
com 50% dos pontos conquistados 
na 1.ª fase.

o treinador e os 
atletas do Paredes, 
que estão cada vez 
mais focados em 
preservar esta boa 
posição no cam-
peonato. A equipa 
transpira confian-
ça, apesar de ter 
consciência das di-
ficuldades que ain-
da irá ter pela fren-
te, na 2.ª fase de 
play-off de despro-
moção. “Estamos 
certos das dificul-
dades nesta série, 
mas o que nos de-
fine desde o início 
da pré-época é o 
nosso objetivo, 

adversidades, se mantem muito 
unido e focado nos seus objetivos 
e estes resultados estão à altura 
do valor e da capacidade deste 
grupo”. Apesar da tranquilidade 
que se vive no plantel a única cer-
teza do treinador é que na 2.ª fase 
o União de Paredes encontrará bas-
tantes dificuldades e adversários à 
altura. 

Mesmo que o União de Paredes 
consiga manter o 4.º lugar até ao 
final do campeonato, na 2.ª fase 
estará a lutar pela manutenção. 
“Não interessam os resultados 
que conseguimos durante as 18 
jornadas da 1.ª fase. Na 2.ª fase 
podemos descer na mesma e o 
último classificado pode ficar”. 
Para quem dirige os destinos de 
uma equipa de futsal dentro e fora 
de campo este modelo de jogo im-
posto pela Federação não “respei-
ta nem valoriza” o esforço e traba-
lho dos responsáveis, atletas e dos 
próprios clubes. “Todos os que se 
dedicam a um projeto durante 
um ano inteiro não concordam 
com isto. Porque é injusto. An-
damos uma época inteira a jogar 
pela manutenção, podemos até 
terminar a época em 4.º lugar, 
mas vamos na mesma à 2.ª fase 
disputar a manutenção, numa 
única ronda de 7 jogos. Se as coi-

que passa pela manutenção. É 
isso que temos de conseguir. Te-
mos um grupo que se supera nas 

PAULO RIBEIRO - DIRETOR DO FUTSAL
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O 
EMPRESÁRIO REBOR-
DOSENSE ELIAS BAR-
ROS foi o rosto escolhido 
por Pinto da Costa para 

assumir a direção da nova equipa 
de ciclismo do FC Porto. A decisão 
foi conhecida no passado dia 23 de 
janeiro, aquando da apresentação 
da nova equipa de ciclismo do clu-
be, no estádio do Dragão.

Na cerimónia de apresentação 
o novo diretor nomeado pelo FC 
Porto para o ciclismo, Elias Barros, 
assumiu que quer ser o “braço di-
reito” de Pinto da Costa na modali-
dade. “Estou orgulhoso de repre-
sentar o FC Porto”, reafirmou Elias 
Barros, mostrando-se consciente 
da responsabilidade que assumiu, 
mas dando conta da grande moti-
vação que sente para “dignificar 
e honrar o clube”. Pinto da Costa 
disse que conhece Elias Barros há 
vários anos e reforçou plena con-
fiança no trabalho deste “portista 
convicto”. 

 A equipa W52 FC Porto Porto 
Canal marca assim o regresso dos 
portistas ao ciclismo, modalidade 
que foi suspensa em 1984.

 Da estrutura diretiva da equi-
pa fará ainda parte o ex-vencedor 
da Volta a Portugal, Nuno Ribeiro, 

ELIAS BARROS É DIRETOR
DA EQUIPA DE CICLISMO DO FC PORTO

 O empresário e presidente da Junta de Rebordosa quer ser o “braço direito” de Pinto da Costa para a modalidade.
 Equipa W52, FCPorto, Porto Canal integra oito ciclistas portugueses e quatro espanhóis.
 Apresentação oficial decorreu a 23 de janeiro. 

atual presidente da União Ciclista 
de Sobrado, que assumirá o co-
mando desportivo. Na cerimónia 
de apresentação, Nuno Ribeiro re-
forçou que o objetivo dos ciclistas 
é “dignificar a camisola do clube 
nas estradas”. 

Os portistas vão ter como chefe 
de fila o galego Gustavo Veloso, que 
venceu as últimas duas edições da 
Volta a Portugal. A equipa é com-

posta por 12 ciclistas profissionais, 
entre os quais Juan Inacio Pérez, 
Ángel Rebollido e Raúl Alarcóm. 
Entre os portugueses estão Samuel 
Caldeira, Rui Vinhas, António Carva-
lho, Joaquim Silva, Rafael Reis, João 
Rodrigues, Daniel Freitas e Ricardo 
Mestre, ex-team Tavira, que tam-
bém conta no seu currículo com um 
triunfo na Volta a Portugal. 

Ao firmar uma parceira com 

Alexandro Quintanilha (da W52) e 
Nuno Ribeiro, o FC Porto assegurou 
o regresso ao ciclismo 31 anos de-
pois, assumindo o claro objetivo de 
vencer o maior número de provas 
possível, em particular a revalida-
ção da Volta a Portugal. O presiden-
te do FC Porto, Pinto da Costa, tam-
bém fez questão de evidenciar na 
cerimónia que a “equipa tem tudo 
para vencer”, mostrando-se con-

fiante que irá alcançar uma grande 
percentagem de vitórias nas provas 
que realizar.  

O FC Porto teve uma equipa de 
ciclismo entre 1945 e 1984, período 
em que conquistaram 13 vitórias 
coletivas na Volta a Portugal. 

O primeiro teste oficial da equi-
pa esta época será na Volta ao Al-
garve, que decorre entre 17 e 21 de 
fevereiro.

HELENA NUNES

APRESENTAÇÃO DA EQUIPA SEGUIDA DE UMA VISITA AO MUSEU DO F.C. DO PORTO

FUTEBOL
Resultados da última jornada

PUB

Divisão de Elite
22.ª  jornada

Aliados de Lordelo ................0
Aliança de Gandra .................1

Vila Meã ....................................0
Rebordosa ...............................3 

União de Paredes ...................2
Perafita .....................................3

1.ª divisão AF Porto
Série 2 – 18.ª jornada

Baltar .........................................1
Rio de Moinhos .......................0 

Nun’Alvares ..............................2
Nevogilde ................................2

Melres .......................................1
Sobrosa ....................................2

2.ª divisão
Série 3 – 18.ª jornada

Sobreirense .............................6
Ancede .....................................0

FUTSAL 
2.ª Divisão Nacional

Série B – 15.ª jornada
Paredes .....................................4
Freixieiro ..................................3

Divisão de Honra 
AF Porto – 14.ª jornada

CD Boavista ..............................5
Os Romanos .............................0
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EMÍLIA RIBEIRO
Podologista ROPE - Clínica Nuno Mendes

Licenciatura em Podologia – CESPU, Formação complementar especializada em Podoposturolo-
gia — Palmilhas Personalizadas, Terapias Manuais em Podologia, Treino Neuromuscular Reativo, 
Barefoot® Rehab Specialist Certifi cation - Nível 1 e Formação Internacional - Podoactiva®

A PODOACTIVA É UMA EMPRESA DE BASE 
TECNOLÓGICA especializada em Podologia e 
Biomecânica Clínica. Originalmente de Huesca 
(Espanha) em apenas 18 anos conseguiu criar 

uma forte rede de pesquisa e desenvolvimento dentro da 
área das tecnologias aliadas a estudos de biomecânica, nas 
mais diversas áreas do desporto até ao cidadão comum. A 
empresa é responsável pelo desenvolvimento de um ino-
vador sistema para criação de palmilhas personalizadas - o 
3D Scan Podoactiva® -, que reproduz fi elmente a posição 
e comportamento do pé dentro do calçado. Após obter 
um molde do pé, uma equipa de engenharia trabalha li-
vremente o modelo, combinando-o com ferramentas de 
cálculo e de design. O sistema permite, ainda, fazer répli-
cas exatas no prazo de 24h para os clientes que queiram 
um segundo par de palmilhas. A empresa tem também ao 
dispor outros produtos inovadores: talas imobilizadoras 
para substituição do gesso, caneleiras scan 3D personali-
zadas, máscaras de proteção, entre outros, com materiais 
patenteados a nível mundial. Esta marca fabrica milhares 
de palmilhas para toda a Espanha, para os principais clu-
bes desportivos e para atletas reconhecidos mundialmen-
te. Ainda assim, o grande foco desta marca é o cidadão 
comum, a pessoa, a criança que recorre à nossa consulta 
todos os dias, melhorando a sua qualidade de vida e cui-
dando de cada paciente de forma singular e única. A Clíni-
ca Nuno Mendes viu nesta empresa uma oportunidade de 
diferenciação. Os produtos podem ser recomendados por 
vários especialistas da área da saúde, tais como Médicos, 
Ortopedistas, Fisioterapeutas, Osteopatas, etc. Trata-se de 
um projeto único em Portugal, sendo uma das apostas 
de parceria internacional da Clínica Nuno Mendes.

Mas, o que distingue estas palmilhas personalizadas 
das que já existem no nosso mercado? Podemos começar 
por enumerar o material em que são fabricadas – Polipro-
pileno e Fibra de Carbono, que lhes permite ter uma leveza 
extraordinária e potenciar a sua resistência; o espaço que 
ocupam dentro do calçado é mínimo; as suas propriedades 
de amortização; e a sua durabilidade. São elaboradas a 
partir de uma série de dados que a equipa de podologia 
adquire no fi nal do Estudo Biomecânico. Este estudo in-
clui uma avaliação detalhada do paciente com tecnologias 
inovadoras, plataforma de pressões e estabilometria, fi lma-
gem a alta velocidade da marcha, análise do movimento 
4D, análise do gesto desportivo, Scan 3D do pé e desenho 
das palmilhas por programas operados por uma equipa de 
engenharia vinculada somente a este trabalho. Cada mol-
de é a réplica mais fi el do pé do utente, não existindo 
nenhuma tecnologia que seja cientifi camente compro-
vada como mais efi caz. As palmilhas personalizadas po-
dem ser comparadas a pares de óculos, ou seja cada pes-
soa tem os seus e são intransmissíveis, certo? O mesmo se 
passa com as palmilhas personalizadas, são uma necessi-
dade cada vez mais procurada e vistas cada vez mais como 
aliadas no tratamento de patologias de ordem postural, ou 
outras. Este produto faz parte do que de mais avançado se 
produz na área da biomecânica em palmilhas personaliza-
das, tendo como embaixadores atletas de reconhecimen-
to mundial tais como Cristiano Ronaldo, Benzema, Kaká, 
Marcelo, Xavi, David Villa, Aauri Bokesa, Jordi Matos, entre 
muitos outros. Equipas como a Seleção Espanhola de Fute-
bol, Seleção Espanhola de Parolímpicos, Real Madrid, Bétis, 
Atlético de Madrid, Saragoça, Panathinaikos, etc., confi am 
no trabalho da Podoactiva®.

Confi e também neste novo serviço da
Clínica Nuno Mendes – ROPE®– Podoactiva

Clínica Nuno Mendes
inova na Podologia

O ATLETA DA CASA 
DO BENFICA DE 
PAREDES Ruben 
Sousa conquistou, 

no passado dia 31 de janeiro, 

A CASA DO BENFI-
CA DE PAREDES 
voltou a estar em 
destaque em mais 

uma importante prova de 
atletismo. Em Felgueiras, no 
Campeonato do Norte de 
Corta Mato Regional inicia-
dos, juniores e seniores o 
atleta paredense Jorge Mo-
reira sagrou-se vice-campeão 
regional e vice-campeão do 
norte de corta-mato. 

A atleta Cristina Freitas 
conquistou o título de vice-
-campeã regional e foi 3.ª 
classifi cada no campeonato 
do norte. Já Pedro Moreira 

O C A M P E O N AT O 
NACIONAL DE 
TRIAL 4X4 volta 
este ano ao con-

celho de Paredes, mais con-
cretamente à freguesia de 
Rebordosa, que será palco 
uma vez mais da sexta e úl-
tima prova da competição, 
marcada para 23 de outubro 
de 2016.

Será no concelho de Pare-
des que irá decorrer já este mês 
(fevereiro) uma formação para 
Comissários e diretores da pro-
va, marcada para o dia 20.

A época de 2016 conta 
já com algumas novidades 
em termos do regulamento 
técnico, entre elas a inclusão 
de uma nova classe na com-
petição - a classe TT UTV/

Ruben Sousa é campeão nacional 
de juvenis em pista coberta

na cidade do Pombal, o títu-
lo de campeão nacional em 
juvenis Pista Coberta. Ruben 
Sousa venceu a prova de 3000 
metros com a marca 8.58,24 

segundos, o seu novo record 
pessoal e a melhor marca 
nacional da época. O atleta 
paredense iniciou as 15 voltas 
à pista de uma forma cautelo-

sa, integrando o pelotão, mas 
acabou por assumir a lideran-
ça a 4 voltas do fi nal da prova. 

O atleta paredense cor-
tou a meta com uma van-
tagem confortável para os 
mais diretos adversários. Em 
2.º lugar fi cou Luís Oliveira, 
do Clube Desportivo Fei-
rense, que terminou a prova 
com o tempo 9.00,28 segun-
dos. Em terceiro lugar fi cou 
Rafael Rebelo, da Fundação 
Cebi, com o tempo 9.01,72 
segundos.

A prova, organizada pela 
Federação Portuguesa de Atle-
tismo e Associação de Atle-
tismo de Leiria, contou com a 
participação de vários clubes e 
associações de atletismo e reu-
niu mais de 230 atletas. 

Casa do Benfi ca de Paredes
conquista 3 títulos em Felgueiras

conquistou o 3.º lugar do pó-
dio no campeonato regional 
e campeonato do norte.

No coletivo, a secção de 
atletismo da Casa do Benfi ca 
de Paredes sagrou-se cam-
peã regional e campeã do 
norte. 

O Campeonato do Norte 
de Corta Mato Regional foi 
organizado pelo município 
de Felgueiras, em parceria 
com a Associação de Atletis-
mo do Porto e os clubes de 
atletismo do concelho, União 
Desportiva da Várzea, Grupo 
Desportivo de Moure e Nú-
cleo de Barrosas Amador.

Rebordosa volta a acolher
última etapa do CN Trial 4x4

Buggy. Na cerimónia de apre-
sentação ofi cial da época 
2016, que decorreu no Fó-
rum Cultural de Ermesinde, a 
organização divulgou ainda 
que haverá uma classifi cação 
separada para esta Geral In-
dividual para pilotos e nave-
gadores. 

Serão cinco as classes em 
competição: Extreme, Proto, 
Super Proto, Buggy/ UTV e 
Promoção. Será ainda dispu-
tada a classe Absoluto, que 
determina o campeão dos 
campeões, informa ainda a 
organização.   

O arranque ofi cial do 

C a m p e o n a t o 
Nacional Trial 
4x4 acontece a 
13 de março, em 
Valongo, numa 
prova organizada 
em parceria pelo 
Clube Trilhos do 
Norte e a câmara 
municipal de Va-
longo. 

A 2.ª prova 
está marcada 
para 24 de abril, 
em Mação. De-

pois, em maio (dia 8) decorre 
em Chaves a terceira etapa. 
Segue-se Bragança a 7 de 
agosto, Torres Vedras a 2 de 
outubro e a grande fi nal em 
Paredes a 23 de outubro. A 
gala de entrega de prémios 
está marcada para 19 de no-
vembro, em Lisboa.

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

BEATRIZ MACHADO

A arte de amar ao cubo
Continuação 

ESTAVAM ALI OS DOIS, nenhum de-
les pronunciou uma palavra durante, 
sensivelmente, uma hora, até que 
Orlando, talvez por ser o mais des-

pachado dos irmãos, olhou fixamente para 
Camilo a fim de este reparar para poder fa-
lar com ele. Finalmente, Camilo reparou que 
Orlando não desviava o olhar dele e por fim, 
olhou para o seu irmão e perguntou-lhe sar-
casticamente: 

– Tudo bem? 
   Orlando não gostou da brincadeira do 

irmão e retorquiu furioso: 
– Achas que isto tem piada? Ela vai ter 

que escolher alguém e quando isso aconte-
cer, um de nós vai ficar muito feliz, mas o ou-
tro nem tanto e tu sabes disso, apenas não 
o queres admitir porque sabes que existem 
várias probabilidades de ela me escolher a 
mim. 

– A sério que estás numa de convencido 
neste momento? – Perguntou Camilo, com 
um ar de desprezo. – Sim, eu sei que ela vai 
ter que escolher um de nós, apenas não 
quero pensar naquilo que vai acontecer de-
pois. Isso é o que me assusta. Acho que am-
bos concordamos que, independentemente 
daquele que a Maria escolher, não podemos 
ficar de costas voltadas. Nós somos irmãos e 
isso está acima de qualquer coisa...

– Sabes que isso de “somos irmãos e isso 
está acima de qualquer coisa...” não se aplica 
ao nosso caso, não sabes?

– Então porquê? – Questionou Camilo 
muito surpreendido.

– Pode estar acima de qualquer coisa, 
mas não está acima do amor e esse é o nos-
so grande problema! Podemos ser irmãos, 

mas o amor que ambos sentimos por Maria 
vai acabar com o nosso laço, com a nossa 
ligação, porque um de nós vai ficar tão frus-
trado pelo facto de ela ter escolhido o outro 
que nunca mais nos vamos poder ver um ao 
outro... Talvez, aquele que seja escolhido vá 
querer ficar de bem com o outro, no entanto 
“o outro” vai sentir-se rejeitado e mesmo que 
não queira vai culpar o irmão pelo sucedido e 
vamos entrar numa guerra que desde já am-
bos queremos evitar-declarou Orlando com o 
ar mais sério que Camilo alguma vez o tinha 
visto. 

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

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

– Mas vamos partir assim? Sem explica-
ção? Sem motivo aparente?

– O que te interessa aquilo que as ou-
tras pessoas pensam? És mesmo menino da 
mamã! 

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

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

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

– Chega! Chega desta brincadeira! Perce-

bam que se continuarem assim, vão acabar 
ambos sem mim...

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

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

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

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

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

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

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

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

Voltando à realidade, Pitágoras acrescen-
tou: 

– Como todos os contos de fada o casal 
viveu feliz para sempre, um casal um pouco 
fora do normal, no entanto, apaixonado como 
muitos outros. 

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

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

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

– Eu cá acho muito fixe – retorquiu a 
Carla. 

Pitágoras riu-se e prosseguiu: 
– Eu acredito no amor, na arte de amar. 

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

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

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

É ESTE O TÍTULO DA EXPOSIÇÃO 
que esteve patente, entre os dias 8 
e 21 de janeiro, na scola Básica de 
Sobreira.

A expo-
sição é com-
posta por um 
conjunto de 
58 aguarelas 
que ilustram 
outros tantos 
m o n u m e n -
tos que inte-
gram a Rota 
do Români-
co. Mostei-
ros, igrejas, 
ermidas, cas-
telos, torres, 
pontes e 
m e m o r i a i s 
são os monu-
mentos que o olhar pôde visitar e que mos-
tram a riqueza do património dessa época.

O estilo românico desenvolveu-se em 

A 
ESCOLA BÁSICA DE SOBREIRA 
participa mais uma vez no Par-
lamento dos Jovens do Ensino 
Básico, um programa dinamizado 

pela Assembleia da República. No âmbito 
desta participação, o deputado Tiago Bar-
bosa Ribeiro esteve presente no dia 18 de 
janeiro num debate com os alunos que par-
ticipam, este ano, nesta atividade. 

O deputado Tiago Ribeiro foi eleito pelo 
Círculo Eleitoral do Porto, pelo Partido Socia-
lista, na eleição de 4 de outubro de 2015, e é 
presidente do PS Porto. Atualmente integra 
a Comissão de Trabalho e Segurança Social, 
sendo o coordenador do seu grupo parlamen-
tar na mesma. As comissões parlamentares são 
compostas por deputados das diferentes forças 
partidárias com assento parlamentar e debru-
çam-se sobre matérias específicas de acordo 
com a respectiva comissão. O funcionamento, 
na generalidade, da Assembleia da República e 
o trabalho que os deputados têm de realizar ao 
longo de cada semana foram alguns dos escla-
recimentos dados aos alunos, nesta sessão. 

O tema do Parlamento dos Jovens propos-
to, neste ano letivo, é Racismo, Preconceito, Dis-
criminação ao Debate. Por isso, houve também 

Rota do Românico: uma
experiência fundada na história

Deputado Tiago Ribeiro
na Escola Básica de Sobreira

....................................................................
8.º A  ●  Agrupamento de escolas da Sobreira

ALEXANDRA ALVES

Portugal, sobretudo no século XII, com a 
chegada de ordens religiosas e a conquis-
ta de territórios por D. Afonso Henriques. É 
dessa época a construção da Sé do Porto, 
por exemplo. 

A Rota do Românico estende-se pelo 
norte do país e os percursos estão bem as-
sinalados em toda a região.  

A exposição foi organizada em torno 
dos três vales: Tâmega, Sousa e Douro. O 
professor Manuel Inácio Santos coordenou 
essa organização com a colaboração dos 
alunos do Curso de Educação Vocacional. 

A arte é uma parte indispensável na forma-
ção de cada um. A vinda desta exposição itine-
rante possibilitou à comunidade educativa co-

nhecer os monumentos do Românico a partir 
das aguarelas da autoria de António Silva. Este 
autor nasceu em Vila Nova de Gaia, em 1960.

MARTA PINTOMARA OLIVEIRA
...............................................................................................................................................

8.º A  ●  Agrupamento de escolas da Sobreira

oportunidade para definir estes conceitos e 
discutir os principais problemas em torno dos 
mesmos. Concluiu-se que mais do que propor 
leis que salvaguardem o respeito por todos os 
cidadãos, o que já é salvaguardado pelo direi-
to de igualdade pela Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa, no artigo 13.º, importa mudar 
mentalidades e, isso, infelizmente, não se faz 
por decreto.

Os alunos agradeceram a presença do de-
putado Tiago Barbosa Ribeiro e consideraram 
que o debate contribuiu para a sua formação 
enquanto cidadãos.
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MANUEL PINTO TADEU. Nasceu no lugar de 
Braços, Irivo, concelho de Penafi el, no dia 24 de 
Fevereiro de 1894. Era fi lho de Fernando Pin-
to, natural de Gandra, Paredes, e de Margarida 
Tadeu, natural de Irivo. Aquando da mobiliza-
ção para a guerra, era já casado com Ricardina 
de Barros. Era moleiro de profi ssão e residia 
na localidade de Parada de Todeia. Foi incor-
porado no Corpo Expedicionário Português 
pelo Regimento de Infantaria 32, 4.º Depósito, 
1.º Batalhão, 2.ª Companhia. Ostentava a pla-
ca identifi cativa n.º 21714 e detinha o posto 
de soldado (n.º 336). Embarcou em Lisboa, 
rumo a França, no dia 14 de Julho de 1917. 
Em 21 de Agosto é colocado no Batalhão de 
Infantaria 34, então posicionado nas trinchei-
ras do subsector direito de Ferme-du-Bois. 
Os meses seguintes foram bastante agitados 
para as tropas do «34», com a ocorrência de 
bombardeamentos inimigos, ataques de pa-
trulhas e tentativas de raides às linhas alemãs. 
No dia 12 de Dezembro, Manuel Tadeu baixa 
ao hospital, recebendo alta a 16. A 8 de Ja-
neiro de 1918 é punido pelo Comandante da 
Companhia com 4 dias de detenção, «porque 
tendo-lhe sido notado por um Sargento da 
Companhia que tinha o capote todo sujo 
e sem botões, respondeu-lhe com modos 
pouco respeitosos que não tinha outro 
melhor.» No dia 13 de Fevereiro é transferido 
para o Batalhão de Infantaria 35, que na altura 
ocupava o mesmo sector. A 4 de Abril, o «35» 
guarnecia La Couture e a 6 era rendido na 1.ª 
linha por Infantaria 10, sendo então enviado 
em repouso para Steenbecque. Aquando da 
ofensiva de La Lys, iniciada na madrugada do 
dia 9 seguinte, a unidade seguia em viagem 
de comboio para Doudeauville, escapando 
dessa forma ao avanço devastador da «Ope-
ração Georgette». No mês de Julho, Manuel 
é aumentado ao efectivo da 2.ª Companhia 
do mesmo batalhão, onde fi ca com o n.º 558. 
Em Setembro, quando o batalhão se encontra 
acantonado junto da estrada Locon-Béthune, 
corre entre as praças um «abaixo-assinado» 
pedindo a rendição (Martins, D., 1995). Ma-
nuel Pinto Tadeu é um dos muitos subscrito-
res do protesto, acto pelo qual acabará por ser 
punido uns meses mais tarde. Na antevéspera 
da assinatura do armistício, a 9 de Novembro, 
participa na perseguição ao inimigo e pas-
sagem do Rio Escalda, uma valorosa jornada 
militar em que os aliados obrigam os alemães 
a bater em retirada dentro de território belga. 
No dia primeiro de Maio, Manuel é então dis-
ciplinado com 25 dias de prisão pelos aconte-
cimentos de Setembro do ano anterior, bem 
como por «faltar a algumas formaturas 
alegando que a isso era constrangido pe-

«A 8 de Janeiro de 1918 é punido pelo Comandante da Companhia com 4 dias de detenção, «porque tendo-lhe sido notado por um Sargento da 
Companhia que tinha o capote todo sujo e sem botões, respondeu-lhe com modos pouco respeitosos que não tinha outro melhor.»

cipam na memorável perseguição ao inimigo 
nas margens do Rio Escalda. Por este e por 
outros feitos em campanha, no ano de 1922, 
sob proposta do Ministro da Guerra, o Bata-
lhão recebe a condecoração colectiva de Cruz 
de Guerra de 1.ª Classe. O paredense António 
Durães termina a sua passagem pela guerra 
no dia 22 de Junho de 1919, embarcando em 
Cherbourg, a bordo do navio Northwestern 
Miller e chegando a Lisboa três dias depois.

INOCÊNCIO DA COSTA. Nasceu na Casa da 
Roçada, Parada de Todeia, no dia 1 de Julho 
de 1895. Era fi lho de José da Costa, lavrador 
caseiro, natural de Parada de Todeia, e de Car-
lota Joaquina Vieira, empregada no serviço 
doméstico, natural de Valpedre, Penafi el. Foi 
mobilizado para o CEP pelo Regimento de 
Infantaria 32, 4.ª Companhia. Ostentava a pla-
ca de identidade n.º 44472 e detinha o posto 
de soldado (n.º 728). Embarcou em Lisboa, 
rumo a França, no dia 21 de Abril de 1917. Foi 
incorporado na 8.ª Secção do Comboio Au-
tomóvel. No dia 2 de Maio de 1917, o admi-
nistrador do Município de Paredes remete ao 
Chefe da Repartição de Abonos e Assistência 
aos Mobilizados a documentação relativa à 
sua mãe, Carlota Joaquina Vieira, viúva, tendo 
em vista o recebimento da subvenção a que a 
mesma teria direito (Liv. Reg. Corr. Exp. 1917, 
p. 9v., AMP). Da fi cha individual de Inocêncio 
da Costa, constam três punições e um lou-
vor. Punido a 11 de Dezembro de 1917, pelo 
comandante do grupo, com 6 dias de deten-
ção, «por ter faltado à formatura para a 2.ª 
refeição do dia 9 do corrente sem motivo 
justifi cado». Louvado «por se ter oferecido 
espontaneamente em 10 de Abril, estando 
o grupo acantonado em Ring, para ir, como 
foi, ao antigo acantonamento do grupo 
perto de Merville, buscar algum material 
automóvel sobresselente e outro material 
diverso, que ali tinha fi cado, e que estava 
em vias de cair em poder do inimigo, evi-
denciando qualidades de coragem, deci-
são e zelo pelos interesses do Estado». Pu-
nido em 18 de Fevereiro, pelo comandante do 
grupo, com 5 dias de prisão disciplinar, «por-
que tendo sido nomeado para sair com o 
carro de que é chauff eur não compareceu a 
este serviço». Por fi m, punido em 7 de Agos-
to, com 2 dias de detenção, «por usar para 
guardar a sua roupa no camião que lhe 
está distribuído caixas de gasolina e ou-
tras». Foi repatriado em 14 de Junho de 1919, 
partindo nesse dia de Cherbourg, a bordo do 
navio Northwestern Miller e chegando a Lis-
boa três dias depois. Faleceu, com 63 anos de 
idade, no dia 18 de Março de 1958.

TROPAS DO CEP NO SUBSECTOR DE FERME-DU-BOIS

las tropas que se encontravam revoltosas». 
Regressou a Portugal em Junho de 1919, a 
bordo do navio «Northwestern Miller», tendo 
partido de Cherbourg no dia 22 e chegando 
a Lisboa a 25. De acordo com a D. Zilda Alves 
Moreira, natural e residente na freguesia de 
Sobreira, que o conheceu pessoalmente, Ma-
nuel Tadeu costumava contar que na guerra 
«passava muita fome e sede». Dizia que era 
habitual molhar um lenço em poças de água 
da chuva para conseguir sorver o precioso lí-
quido. Mas uma coisa era a guerra, outra era o 
país onde ela decorria. Manuel costumava di-
zer também que «na França é que era bom», 
até porque lá «havia sanicato» (sindicato), 
organização que, por certo, respondia positi-
vamente aos anseios da população. Entre as 
suas memórias estavam ainda os momentos 
de pausa nos combates, «em que não havia 
guerra», dizia ele, durante os quais os solda-
dos de ambos os lados do confl ito «até tro-
cavam cigarros uns com os outros». Faleceu 
com 58 anos de idade, no dia 24 de Setembro 
de 1952, no lugar de Redondo, Parada de To-
deia.

ANTÓNIO BARBOSA DURÃES. Era fi lho de 
Camilo Barbosa Durães e de Maria Barbosa. 
À data da incorporação no CEP era casado 
com Maria Barbosa e residia em Parada de 
Todeia. Foi mobilizado pelo Regimento de 
Infantaria 32, 1.º Batalhão, 4.º Depósito de 
Infantaria, 4.ª Companhia. Ostentava a placa 
identifi cativa n.º 22255 e detinha o posto de 
soldado (n.º 176). Embarcou em Lisboa, rumo 
a França, no dia 14 de Julho de 1917. Doze 

dias depois, baixa ao Hospital n.º 26, tendo 
alta a 2 de Agosto. No dia 21 é colocado na 
4.ª Companhia do Batalhão de Infantaria 35, 
que na altura se encontrava nas trincheiras do 
subsector de Neuve-Chapelle. Em Novembro, 
as tropas da unidade acusavam já, segundo 
Dorbalino Martins (1995), «fadiga e cansa-
ço depauperantes» (op. cit., p. 267), sendo 
então rendidas pelo Batalhão de Infantaria 
28. Depois de quarenta dias de repouso na 
retaguarda, o Batalhão regressa às trincheiras, 
desta feita para o subsector de Ferme-du-
-Bois. Em 6 de Abril, é novamente rendido, 
agora pelas tropas de Infantaria 10, retirando 
para Steenbecque. No dia da batalha «de La 
Lys», 9 de Abril, a 2.ª Brigada de Infantaria, da 
qual o 35 fazia parte, seguia de comboio para 
Doudeauville, escapando assim às trágicas 
incidências do grande ataque alemão sobre 
o sector do CEP. Nos dias 13 e 14, a brigada 
é enviada de novo para a frente, ocupando 
posições no bosque de La Goulée. Nos meses 
seguintes registam-se episódios de insubor-
dinação entre as tropas, desde um abaixo-
-assinado pedindo a rendição até recusas de 
formatura, algumas das quais resolvidas pelos 
ofi ciais com recurso a armas de fogo. António 
Durães subscrevera o manifesto e fora um dos 
faltosos, delitos que lhe valeriam mais tarde 
(em 1 de Maio de 1919) uma punição de 23 
dias de prisão disciplinar. A partir de Outubro, 
após reorganização do corpo, o 35 fi ca adstri-
to a forças inglesas. No dia 9 de Novembro, 
antevéspera da assinatura do armistício, as 2.ª 
e 4.ª companhias do batalhão, esta última à 
qual António Barbosa Durães pertencia, parti-
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O DR. JOSÉ BARBOSA 
LEÃO NASCEU EM 
PERRACE, SÃO RO-
MÃO DE MOURIZ, a 6 

de Novembro de 1850.
Seus pais — João Barbosa de 

Leão e Rosa Rodrigues de Sousa 
— casaram em Mouriz a 28 de Ju-
lho de 1838.

O João nasceu na Quebrada, de 
Mouriz, a 11 de Julho de 1807, era 
filho de Custódio Barbosa de Leão 
e Vitorina Rosa Coelho da Silva, re-
cebidos em Mouriz a 19 de Janeiro 
de 1804, neto paterno de Manuel 
Barbosa de Leão e Maria Clara Mo-
reira, da Quebrada e bisneto de 
João Barbosa de Leão e Maria Bar-
bosa da Silva, da Casa de São Mar-
tinho, de Parada de Todeia, e ainda 
de João Coelho Dinis e Maria Rosa, 
da Casa da Roçada, de Parada. Neto 
materno de [José Ferreira Gomes] e 
Custódia Maria Coelho, solteira, da 
Amoreira, Mouriz, e bisneto de José 
Coelho da Silva e Teresa Francisca, 
da Amoreira.

A Rosa nasceu em Perrace, de 
Mouriz, a 3 de Janeiro de 1807, 
era filha de José Rodrigues de 
Sousa e Ana de Sousa, recebidos 
em Castelões de Cepeda a 17 de 
Fevereiro de 1806, 2.ª feira de 
manhã, neta paterna de Manuel 
Adão e Rosa Joaquina, de Perrace, 
Mouriz, bisneta de Caetano José 
Vieira e Maria [?] de Sousa, ambos 
do Souto, Castelões de Cepeda, e 
ainda de Henrique Rodrigues e Catarina Pin-
to, de Perrace, Mouriz. Neta materna de José 
de Sousa e Ana Maria de Sousa, de Abadim, 
Castelões de Cepeda, bisneta de Manuel de 
Sousa, de Guilhufe e Maria Pinto, de Castelões 
de Cepeda, e ainda de Manuel Alves de Sousa 
e Custódia de Sousa, de Mamoa, Baltar.

O João Barbosa de Leão teve oito irmãos, 
tios do dr. José Barbosa Leão: 

A Maria nasceu na Quebrada a 11 de No-
vembro de 1804.

O José António Barbosa que nasceu na 
Quebrada a 24 de Fevereiro de 1806 e casou 
com Ana Rita, filha de Manuel José Ribeiro e 
Maria Joaquina, da Casa do Cruzeiro. Viveram 
na Casa da Quebrada e tiveram quatro filhos.

As gémeas Polónia e Teresa nasceram na 
Quebrada a 9 de Fevereiro de 1811.

O Vitorino nasceu na Casa da Quebrada a 
12 de Julho de 1813.

A Ana Barbosa de Leão nasceu na Casa 

O DR. JOSÉ LEÃO, DE MOURIZ
Dele diz a Gepb – 4, 203: 

“Defendeu tese a 21 de Julho de 
1878, tese que publicou com o 
seguinte título: Do tratamento 
consecutivo às grandes operações, 
1883. Foi cirurgião ajudante num 
regimento de artilharia. Granjeou 
fama de excelente prático.” Ou 
seja, diz a Enciclopédia que ter-
minou o curso em 1878 e publi-
cou a tese em 1883…

A Escola Médica, no ‘Catalogo 
das theses defendidas na Escola 
Medica do Porto desde 6 de Outu-
bro de 1827 até ao fim de Julho de 
1908’ inclui a sua tese entre as de-
zasseis publicadas em 1873.

A simples leitura da folha de 
rosto da tese confirma: – Disser-
tação inaugural para Acto Grande, 
seguida de nove proposições, apre-
sentada à Escola Médico Cirúrgica 
do Porto para ser defendida por 
José Barbosa Leão sob a presidên-
cia do Exmº Snr. Eduardo Pereira 
Pimenta, lente da décima cadeira. 
Porto, tipografia francesa e nacio-
nal, 1873.

Em 1873 era efectivamente 
lente proprietário da 10.ª Cadeira 
— Anatomia patológica — Eduar-
do Pereira Pimenta, enquanto em 
1878 eram lentes proprietários da 
9.ª Cadeira — Clínica cirúrgica— 
Eduardo Pereira Pimenta e da 
10.ª Cadeira — Anatomia patoló-
gica —Manuel de Jesus Antunes 
Lemos.

©©©©

Nesta passagem por Mouriz encontrei o 
registo de um casamento que não resisto à 
tentação de resumir aqui por nos apresentar 
uma circunstância normal nos princípios do 
século XIX e difícil de imaginar actualmente, 
apesar das voltas que o mundo já deu: 

A 13 de Dezembro de 1805 depois de fei-
tas as denunciações [proclamas ou banhos] 
na forma do Sagrado Concilio Tridentino e 
Constituições do Bispado do Porto e por man-
dado do Vigário Geral da Comarca Eclesiástica 
de Penafiel, e havendo dúvida se o contraen-
te era escravo ou não ao que a contraente à 
vista das testemunhas presentes disse que o 
queria receber fosse escravo ou não – se re-
ceberam Caetano José Coelho, filho natural 
de Maria Josefa, escrava de João Coelho de 
Carvalho, moradores que foram nas Quintãs, 
de Duas Igrejas, neto materno de Miguel de 
Sousa e Serafina Maria, escravos que foram do 
dito João Coelho de Carvalho – com Leonora 
Maria Rosa, Enjeitada [da Roda] deste conce-
lho que criou Custódia Maria Lopes, viúva do 
lugar de Fundões, em Mouriz. 

E no dia 25 de Dezembro de 1806 nasceu 
o menino Bento, filho legítimo do Caetano e 
da Leonora…

Ora eis!
da Quebrada a 25 de Janeiro de 1815 casou 
em Baltar a 22 de Abril de 1841 com Mateus 
Ferreira, filho de Eduardo Ferreira e Margarida 
Moreira, de Além do Rio, Baltar.

O Custódio nasceu na Quebrada a 9 de 
Julho de 1818.

A Bernardina nasceu na Quebrada a 7 de 
Setembro de 1820.

É natural que haja muitos descendentes de 
Custódio José Barbosa Leão e de Vitorina Rosa. 
Por exemplo a filha Ana Barbosa de Leão teve 
sete filhos e dela descendem em sexta geração: 
Ângela Patrícia Moreira da Silva, Cristina Daniela 
da Costa Santos e Cátia Filipa dos Santos Silva, 
primas entre si, de Baltar…

O dr. José Barbosa Leão era o mais novo de 
cinco irmãos: a Maria que nasceu a 9 de Dezem-
bro de 1839, a Bernardina a 14 de Maio de 1845 
e as gémeas Teresa e Eva a 28 de Junho de 1848.

O dr. José terminou o curso da Escola Médica 
do Porto no ano lectivo de 1872 para 1873. 
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●Pequenos almoços ●Petiscos
●Lanches ●Todo o tipo de sandes
●Pregos em prato ●Pregos em pão

Rua de Guilhufe (junto à Pedreira da Edilages)
— Aberto das 6h00 às 24h00 —

JÁ ABRIU!

MÁRCIO RODRIGUES
(ex-funcionário do Ramirinho)
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ARMANDO MOREIRA (MARCO)
— Texto e fotos de Marco —

JOSÉ DUARTE RAMALHO OR-
TIGÃO, literariamente Rama-
lho Ortigão, é claramente um 
nome maior entre as maiores 

figuras da cultura em Portugal e orgu-
lho do Porto, a sua cidade natal, onde 
nasceu na Casa de Germalde, na Rua 
de Santo Ildefonso, em 24 de Outubro 
de 1836, vindo a falecer em Lisboa a 
27 de Setembro de 1915, com setenta 
e oito anos.

Cresceu numa quinta do Porto 
sob os cuidados de sua avó materna 
e a sua educação orientada por seu 
tio-avô, Frei José do Sacramento. Era o 
filho mais velho duma numerosa pro-
le de nove irmãos, filhos do primeiro-
-tenente Joaquim da Costa Ramalho 
Ortigão e de sua mulher, D. Antónia 
Alves Duarte Silva. Foi na sua idade 
infância-adolescência que frequentou 
com intensidade a Foz do Douro e por 
ela com verdade se apaixonou vindo 
a retracta-la literariamente com parte 
dos seus mais belos textos na forma 
de um legado único, tratando-a de 
«Foz! Saudosa Foz! Residência querida 
da minha infância.»

Com catorze anos apenas, matri-
culou-se em Direito na Universidade 
de Coimbra e em simultâneo assume 
a direcção do Colégio da Lapa, no Por-
to, onde seu pai tinha sido director e aí 
lecciona a língua francesa.

Inicia-se no jornalismo, colabo-
rando em diversas publicações como 
Jornal do Porto; Acção Realista; O An-
tónio Maria; Branco e Negro; Gazeta 
Literária do Porto; A Imprensa; O Oci-
dente; Renascença; Revista de Estu-
dos Livres, entre outros.

Em 1866, o jovem Ramalho já es-

No Centenário de Falecimento de Ramalho Ortigão

Autor das suas Famosas “As Farpas”

tava envolvido na Questão Coimbrã 
a partir do Porto e com trinta anos 
apenas lança a publicação de um fo-
lheto «Literatura de Hoje», apodando 
Antero de Quental de cobarde, em 
defesa do muito conceituado escritor 
António Feliciano de Castilho que, se-
gundo ele, o havia insultado de cego 
e velhinho. (De facto, à data, Castilho 
tinha 66 anos e era cego, resultado de 
um ataque de sarampo que assim o 
vitimou aos 6 anos de idade. Todavia, 
Castilho foi e é um grande vulto do 
Romantismo Português e prestigiado 
pedagogo que Antero, com a sua ju-
ventude, não teve o devido cuidado 
de respeitar.)

A questão agravou-se entre os 
dois escritores que se bateram em 
duelo de espadas no coração do jar-
dim da Arca de Água, no Porto, no 
dia seis de Fevereiro do referido ano e 
de cujo combate Ramalho saiu fisica-
mente ferido. Todavia, posteriormen-
te Ramalho e Antero fizeram as pazes 
e foram bons amigos.

Em 1868, Ramalho deixa o Porto 
e a sua saudosa Foz, rumo a Lisboa 
para assumir o cargo de oficial da 
Secretaria da Academia das Ciências, 
e na capital reencontra-se com o seu 
ex-aluno Eça de Queiroz. Juntos vão 
dar corpo a um romance «O Mistério 
da Estrada de Sintra. (Execrável, se-
gundo eles próprios assim o classifica-
ram mais tarde). Publicado em 1870, 
o romance é, segundo os estudiosos, 
obra pioneira do romance policial em 
Portugal.

Em 1871, e ainda em parceria 
com o imortal Eça de Queiroz, são pu-
blicados os primeiros folhetos de «As 

Farpas», seguidamente compilados 
em dois volumes intitulados «Uma 
Campanha Alegre». A partir do fim de 
1872, e pelo motivo de Eça ter partido 
para Havana a ocupar o cargo consu-
lar para o qual foi nomea-do, Ramalho 
assume sozinho a autoria de «As Far-
pas» cuja obra havia de tornar-se a sua 
criatura mais profundamente emble-
mática, notável pela qualidade do seu 
português com que se exprimia, pela 
riqueza da sua crítica humoradamen-
te refinada e profunda perspicácia da 
sua capacidade de observação. Sobre 
ele escreveu mais tarde Eça de Quei-
roz: “Ramalho Ortigão, em As Farpas, 
estudou e pintou o seu país na alma 
e no corpo.”

Ramalho, com as suas Farpas sa-
tíricas de temática política e social, 
teve sempre o cuidado de não pôr 
em causa a defesa dos seus valores 
patrióticos, tornando-se figura desta-
cada de uma geração que conduziu 
ao Integralismo Lusitano.

Inquieto e sempre em crescen-
do, Ramalho faz parte da intitulada 
“Geração de 70” da qual se torna 
uma das suas principais figuras. Pre-
tendia-se com ela uma aproxima-
ção ao que na moderna Europa se 
praticava, mas as “luzes europeias” 
conduzem à desilusão e ao retorno 
para dentro de Portugal. 

É dessa fase e estado de espírito 
que aparece “Os Vencidos da Vida” 
de cujo grupo fazem parte, além de 
Ramalho, o Conde de Sabugosa, o 
Conde de Ficalho, o Conde de Arno-
so, o Marquês de Soveral, Antero de 
Quental, Guerra Junqueiro, Oliveira 
Martins e António Cândido, entre ou-
tros, numa não disfarçada aproxima-
ção da nobreza ao poderoso grupo 
de intelectuais num esforço visível 
de conquistar prestígio para a Monar-
quia, tendo para isso mesmo sido elei-
to D. Carlos I para “confrade suplente 
do grupo”.

Com a ausência de Eça de Quei-
roz, em virtude da sua carreira diplo-
mática, o seu grande amigo e ex-pro-
fessor Ramalho Ortigão é influenciado 
por uma aproximação ao republicano 
Teófilo Braga, sem contudo beliscar a 

sua indisfarçável simpatia pela Monar-
quia e, na sequência do assassínio de 
D. Carlos I e do seu filho herdeiro, em 
1908, escreveu e publicou mais uma 
obra literária, “D. Carlos, o martirizado”.

Em 1910, com a implantação da 
República, Ramalho que ocupava o 
cargo de bibliotecário da Real Biblio-
teca da Ajuda, pede de imediato a sua 
demissão do cargo a Teófilo Braga de-
clarando-lhe por escrito que recusava 
aderir à Republica e com a coragem e 
requinte, dados que sobejamente lhe 
são reconhecidos, afirma “…engros-
sando assim o abjecto número de per-
cevejos que de um buraco estou ven-
do nojosamente cobrir o leito da go-
vernação.”, e exila-se voluntariamente 
em Paris, virando agora a agulha d’”As 
Farpas” para, de forma implacável, 
criticar o regime republicano. Foram 
naturalmente as suas últimas, “As Far-
pas”, 1911-1914.Vitimado por doença 
cancerosa, faleceu em Lisboa no ano 
seguinte, na sua Casa da Calçada dos 
Caetanos, à Lapa.

Entre as muitas obras que Ra-
malho nos legou, destacamos além 
das já citadas, “As Praias de Por-
tugal” em 1876, onde o autor se 
debruça sobre a sua “Foz! Saudosa 
Foz!”, desta maneira tão verdadeira-
mente amorosa e apaixonada:

No paredão do quebra-mar so-
bressai da superfície plana da cantaria 
uma ponta de rocha negra, áspera, du-
ramente recortada, como uma grande 
flor granítica. Essa rocha, em que eu 
me sentei em criança, com o meu cha-
péu de palha, e o meu bibe cheirando 
ao algodão novo azul e branco da 
fábrica do Bolhão, reconheci-a com a 
mesma ternura saudosa com que se 
torna a ver um velho móvel de família! 
Boas pedras! Entre tantas cousas que 
desapareceram, ou se transformaram, 
umas para mal, outras para pior, vós, 
somente, persistis como éreis! Servis-
tes de canapé a minha avó, que mui-
tas vezes me trouxe aqui pela mão, 
pensativa e triste, porque já a avó dela 
a trouxera também em pequena a ver 
o mar, deste mesmo sítio… Eu vos 
abençoo e peço à vagas do mar e ao 

fogo do céu, que vos poupem, até que 
os que descendem de mim, que não 
tenho eira nem beira nem ramo de 
figueira que testar aos netos, venham 
encontrar no vosso conhecido relevo 
amigo a lembrança que em vós fica 
daqueles que passam, como fica num 
travesseiro tépido, o vestígio da cabe-
ça de um ente amado…

Destacamos ainda ”O Culto da 
Arte em Portugal”, de 1896, porque 
Ramalho na especialidade, além de 
mais uma vez ser pioneiro, torna-se 
também um notável crítico de arte. 

Não queremos deixar de salien-
tar, ainda, Ramalho o pensador com 
alguns exemplos, como:

O papel do marido atraiçoado 
continuará a ser ridículo até o dia 
em que a sociedade reconhecer 
que a honra é uma propriedade 
como qualquer outra, e que, rou-
bado esse património, o desprezo 
como punição do delito, deve cair 
não no que sofre, mas sim no que 
perpetrou o roubo.

E agora a sua definição de 
casamento:

 O casamento é a identifica-
ção de duas pessoas imperfeitas 
num individuo completo.

Não menos curiosa esta sua 
definição de amizade:

“O tête-à-tête” da verdadeira 
amizade só existe entre um ho-
mem e uma mulher. A mulher é o 
amigo natural do homem. Dois 
homens raramente se estimam 
verdadeiramente.

E para terminar Ramalho 
pensador e filósofo, vamos faze-
-lo com esta sua máxima:

Sem a alegria, a humanidade 
não compreende a simpatia nem o 
amor.

Armando Moreira (Marco) escreve de 
acordo com a antiga ortografia.

CULTURA

“A FLOR GRANÍTICA” - REPOSIÇÃO NO ROCHEDO DO MOLHE DE CARREIROS, DA PLACA DE HOMENAGEM DO CO-
LÉGIO BROTERO NO CENTERÁRIO DO NASCIMENTO DO ESCRITOR RAMALHO ORTIGÃO, COM A COLABORAÇÃO D’ 
O PROGRESSO DA FOZ

MONUMENTO A RAMALHO ORTIGÃO, NO JARDIM DA CORDOARIA, PORTO 
NUMA ESCULTURA DE LEOPOLDO DE ALMEIDA
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Agenda Cultural
4 a 17 de fevereiro

Paredes

1799
Nasce, no Porto, João Baptista da Silva Lei-
tão, que viria a acrescentar os apelidos Al-
meida Garrett, com maior uso. Político libe-
ral, escritor, reformador do ensino artístico e 
fundador do Teatro Nacional; 
____________________________________

1808
Napoleão Bonaparte impõe a Portugal o pa-
gamento de um imposto extraordinário de 
100 milhões de francos; 
____________________________________

1837
É instalada a Escola Politécnica no antigo 
Colégio dos Nobres; 
____________________________________

1844
Em Torres Novas, dá-se uma revolta militar 
desencadeada pelas forças setembristas radi-
cais contra o governo de Costa Cabral. Opera-
ção fracassada pela falta de apoio popular e 
do exército, que se manteve fiel ao governo;
____________________________________

1872
O ministro português da Fazenda (Finanças, 
etc), Fontes Pereira de Melo, propõe novos 
impostos para cobrir o défice orçamental; 
____________________________________

1885
Fontes Pereira de Melo procede a uma re-
modelação governamental e cria o Ministé-
rio das Obras Públicas; 

1904
Trabalhadores portuários e metalúrgicos ade-
rem às greves das indústrias metalúrgicas, ini-
ciadas no ano anterior; 
_____________________________________

1905
Decorre, em Lisboa, uma manifestação de 
apoio ao Partido Republicano; 
_____________________________________

1911
No Teatro Avenida, em Lisboa, tem lugar a 
estreia da revista Nem mais nem menos, de 
Guedes de Oliveira; 
_____________________________________

1914
Na Guiné, após a tomada de Churoenque, o 
capitão Teixeira Pinto entrou na povoação 
de Churobrique, onde se renderam os régu-
los Manjacos. A coluna de operações teve 10 
mortos e 24 feridos; 
_____________________________________

1938
Adolf Hitler centraliza o governo, assume a 
pasta da Guerra e nomeia Joaquim Von Rib-
bentrop ministro dos Negócios Estrangeiros 
da Alemanha; 
_____________________________________

1945
Derrotados os alemães na Segunda Guer-
ra Mundial, inicia-se a Conferência de Yalta, 
onde se estabelece os termos da rendição 
incondicional da Alemanha nazi e a configu-

ração da Europa após a guerra; 
_____________________________________

1947
Guiné Portuguesa. Na povoação de Varela, 
o sub secretário de Estado das Colónias, Rui 
de Sá Carneiro, visita as obras de urbaniza-
ção que aí prosseguem – abertura de ruas, 
plantações, construção da residência do go-
vernador e posto sanitário. Em Bigene, o go-
vernante visita as instalações do posto admi-
nistrativo. Fulas e Mandingas aguardam em 
Farim a chegada do governante, que percor-
re a povoação, visita as obras das residencias 
para os funcionários e a escola e efetuando o 
lançamento da primeira pedra da capela da 
Senhora da Graça. Condecorado o régulo de 
Canicó, o mandinga Braima Sissé. Em Mansa-
bá realiza-se a homenagem à memória dos 
alferes Figueira, junto do seu túmulo. Visita a 
povoação e as obras do posto administrativo 
e inaugura o posto sanitário provisório. Em 
Gêba, o subsecretário das Colónias, visita a 
igreja e a escola da Missão Católica. Termina 
o dia em Bafatá, com grande acolhimento 
pelos indígenas; 
_____________________________________

1961
Início da luta armada pela independência de 
Angola;
_____________________________________

1963
Em Argel é constituído o governo de Angola 
no exílio;

1964
A Organização Internacional do Trabalho 
condena o sistema corporativo da ditadura 
portuguesa; 
____________________________________

1975
Inaugurada, em Lisboa, a sede da Sociedade 
Portuguesa de Autores; 
____________________________________

1982
O PCP apresenta na Assembleia da Repúbli-
ca 3 projetos de diploma: proteção e defesa 
da maternidade, garantia do direito ao pla-
neamento familiar e educação sexual, inter-
rupção voluntária da gravidez; 
____________________________________

1983
Dissolução do Parlamento e eleições mar-
cadas para 25 de Abril, resultando o fim do 
acordo PSD, CDS e PPM; 
____________________________________

1985
Inauguração do Museu Nacional do Teatro; 
1998 – Assembleia da República aprova pro-
jeto de Lei da despenalização do aborto até 
às 10 semanas; 
____________________________________

2006
Morte de Betty Friedan, 85 anos, psicóloga 
norteamericana, percussora do feminismo 
moderno e autora do manifesto “The Femi-
nine Mystique”.

Efemérides

Castelo de Paiva

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

4 de fevereiro

Dia 6 – Auditório da Biblioteca Municipal
10h30 – Sábados em família: atelier de máscaras de carnaval 

Dia 10 – Auditório da Biblioteca Municipal
15h30 – Cinema de animação: “Papuça e dentuça” 

Dia 14 – Museu Municipal 
15h00 – Inauguração da exposição de cartões de S. Valentim 

Dia 17 – Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “As aventuras do gatinho Billy”

Dia 5
Loja Interativa de Turismo de Paredes
10h30 – Concurso de máscaras de carnaval

Dia 6
Biblioteca Municipal de Paredes
09h30 – Workshop “Fada”

Dia 8
Biblioteca Municipal de Paredes
14h30 – Workshop “Máscaras de cartão”

Dia 13
Loja Interativa de Turismo de Paredes
15h00 – Serviço educativo “um docinho para ti!”

Dia 14
Biblioteca Municipal de Paredes
11h00 - Yoga em Família 

Dia 7 – Largo do Conde
09h30 – Ginástica com energia

Dia 5 – Ruas do centro da cidade 
14h30 – Desfile de carnaval

Dia 8 – Biblioteca e Arquivo Municipal
Das 15h às 16h30 – Atelier de carnaval: oficina de leitura e 
expressão plástica 

Dia 9 – Biblioteca e Arquivo Municipal
Dia da internet segura 

Dia 10 – Pavilhão da Escola Básica D. Manuel Faria e Sousa
10h00 – III Encontro de Boccia Sénior

Dias 12 – Piscinas Municipais
Aulas de academia e hidroginástica - dia dos namorados

Dia 5 – Ruas da Vila
10h00 – Desfile de carnaval escolar

Dia 6 – Auditória Municipal
21h30 – Concerto de carnaval

Dia 7 – Ruas da Vila
10h30 – Corrida de Carnaval de Lousada

Dia 23 janeiro – Auditório Municipal
21h30 – Noites acústicas: concerto de David Fonseca

Dia 5 – Mercado Municipal
22h00 – Triplo concerto: Salto + Plug + Rui Taipa

Dia 6 – Biblioteca Municipal Prof. Vieira Dinis
16h30 – Yoga com histórias: “O cato quer mimos” 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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As ofertas de emprego divulgadas fazem parte da Base de Dados do Instituto de Emprego e Formação, IP. Para obter mais 
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DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

Oferta n.º 588629616

Freamunde
ESTOFADOR

Com experiência em estofar sofás, cadeirões 
e camas

Oferta n.º 588638947

Guilhufe e Urrô
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Com experiência mínima de 5 anos na máqui-
na de ponto corrido e/ou corte e cose

Oferta n.º 588629632

Frazão - Arreigada
SERRALHEIRO CIVIL

Para construção de estruturas metálicas, com ex-
periência em ferro e inox

Oferta n.º 588624407

Rebordosa
TRABALHADOR DO

TRATAMENTO DA MADEIRA

Oferta n.º 588625571

Ermesinde
EMPREGADO DE BAR

Honesto, dinâmico e aplicado

Oferta n.º 588634613

Alfena
OUTROS TRABALHADORES 

DA MONTAGEM
Montador de portas e automatismos, com sen-
tido de organização e planeamento

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 admite pintor 
de automóveis com alguma experiência, sen-
tido de responsabilidade, assiduidade e pon-
tualidade

Oferta n.º 588631879

Ferreira
SERRALHEIRO DE MOLDES,

CUNHOS, CORTANTES E SIMILARES
Para fabricação de portas, janelas e outros ele-
mentos similares em metal

Oferta n.º 588636774

Vandoma
REPRESENTANTE COMERCIAL

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

Oferta n.º 588606814

Vilela
OPERADOR DE MÁQUINAS

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

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 588640795

Rebordosa
PESSOAL DE INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

Para prestar apoio administrativo na equipa e assessorar os respetivos diretores, envolvendo gestão 
diária de agendas, atendimento telefónico, organização e marcação de viagens, gestão documental e 
de arquivo, assessoria aos elementos de direção na preparação de documentação formal, garantir a 
preparação logística das reuniões

Oferta n.º 588634655

Parada de Todeia
CALIBRADOR E VERIFICADOR DE PRODUTOS 

Confeção contrata controlador/a de qualidade do produto acabado (roupa de bebé e criança), dis-
tribuição e acompanhamento de produção junto dos subcontratados; com experiência em controlo 
de qualidade no setor têxtil (preferencialmente bebé e criança), forte sentido de responsabilidade, 
organização, autonomia, espírito de iniciativa e capacidade de comunicação e negociação

Oferta n.º 588638495

Parada de Todeia
RISCADOR DE MOLDES E CORTADOR DE TECIDOS

Modelista para elaboração e controlo de moldes, tabelas de medidas e planos de corte; pretende-se 
profi ssional com formação especializada em modelagem de vestuário, experiência em modelação em 
indústria têxtil, idealmente na área de produção de roupa de bebé; experiência de trabalho modelagem 
em sistema e manual, forte sentido de responsabilidade, organização, autonomia e espírito de iniciativa

Oferta n.º 588636983

Recarei
REPRESENTANTE COMERCIAL

Com conhecimentos sólidos de betão, carteira de clientes na zona de Vila do Conde (num raio de 50 me-
tros), responsável, pontual, assíduo, assertivo, organizado e persistente, com sentido de oportunidade e 
espírito de equipa, boa apresentação física e gosto pela área comercial no âmbito do betão

Oferta n.º 588641712

Sobrosa
TÉCNICO DAS CIÊNCIAS

QUÍMICAS
Para gerir a produção de um novo laboratório em 
Portugal; manuseamento e manutenção de micros-
cópios eletrónicos; análise de materiais e de amos-
tras de ar

Oferta n.º 588636813

Beire
SERRALHEIRO DE MOLDES, 

CUNHOS, CORTANTES
E SIMILARES

Com conhecimentos básicos de serralharia e 
mecânica, para trabalhar em equipa

Oferta n.º 588641851

Sobreira
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Pessoa responsável, honesta, trabalhadora, 
séria.

Oferta n.º 588641124

Sobreira
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Trabalhador competente, sério, honesto

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa fi rme 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, inde-
pendentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

OFERTA DE EMPREGO

ADMINISTRATIVO (F/M)

Empresa de condomínio
sediada em Paredes

Resposta a este jornal ao n.º 24, enviando CV
oparedense@gmail.com
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Casimira de Sousa Santos
FALECEU

Casimira de Sousa Santos faleceu no passado 
dia 31 de janeiro, com 84 anos de idade. Era natural 
de Mouriz e residente na Rua Elias Moreira Neto, n.º 
160, Paredes. Era solteira.  

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

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

PAREDES

José Maria Nunes Ferreira
FALECEU

José Maria Nunes Ferreira faleceu no passado 
dia 30 de janeiro, com 83 anos de idade. Era natural 
de Vila Cova de Carros, Paredes e residente na Rua 
da Agrela, n.º 126, Madalena, Paredes. Era casado 
com Maria da Conceição Nunes de Bessa.

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

possibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e funeral. Participam também 
que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 6 de fevereiro, pelas 18 
horas, na igreja paroquial da Madalena, Paredes. Antecipadamente agra-
decem a todas as pessoas que participem neste ato religioso.

ASTROMIL

António Joaquim
Moreira da Silva

FALECEU

António Joaquim Moreira da Silva faleceu no 
passado dia 2 de fevereiro, com 88 anos de idade. 
Era natural de Astromil e residente na Rua Central 
do Carreiro, n.º 160, Astromil, Paredes. Era viúvo de 
Margarida Moreira da Silva.

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

tremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhe foram endereçadas aquando do falecimento 
e funeral ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Aproveitam para 
também comunicar que a eucaristia do 7.º dia será celebrada sábado, dia 
6 de fevereiro, pelas 16 horas, na igreja paroquial de Astromil.

Antecipadamente expressam o mais profundo e reconhecido 
agradecimento a todos quantos os honrem nesta cerimónia.

VILA COVA DE CARROS

Bernardino dos Santos
Ferreira

FALECEU

Bernardino dos Santos Ferreira faleceu no 
passado dia 28 de janeiro, com 50 anos de idade. 
Era natural de Duas Igrejas e residente na Rua São 
Evangelista, n.º 199, Vila Cova de Carros, Paredes. Era casado com 
Maria Augusta Barbosa dos Reis.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, fi lhas, genro, neto e demais família vêm por este 

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

LORDELO

Joaquim Moreira (Bento)
FALECEU

Joaquim Moreira (Bento) faleceu no passado dia 26 
de janeiro, com 85 anos de idade. Era natural de Lordelo 
e residente na Rua de Penhas Altas, n.º 433, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Deolinda Dias Ferreira Tuna.

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

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

REBORDOSA

Abílio Ferreira da Silva
FALECEU

Abílio Ferreira da Silva faleceu no passado dia 
31 de janeiro, com 87 anos de idade. Era natural e 
residente na freguesia de Rebordosa, na Av. Eng.º 
Adelino Amaro da Costa, n.º 156, Rebordosa, Pare-
des. Era casado com Lucinda Moreira de Freitas que 
deixa na maior dor juntamente com demais família.

REBORDOSA/GUIMARÃES

Maria das Dores Batista Crespo
Guimarães dos Santos Leal

FALECEU

Maria das Dores Batista Crespo Guimarães dos 
Santos Leal faleceu no passado dia 23 de janeiro, 
com 70 anos de idade. Era natural de Guimarães 
(São Paio) e residente na freguesia de Lustosa, Lousada. Era casada 
com Joaquim dos Santos Leal que deixa na maior dor.

REBORDOSA

Maria Rita Moreira
de Freitas Silva

FALECEU

Maria Rita Moreira de Freitas Silva faleceu no 
passado dia 30 de janeiro, com 89 anos de idade. 
Era natural e residente na freguesia de Rebordosa, 
na Rua do Capelo, n.º 66, Rebordosa, Paredes. Era viúva de José 
Coelho da Silva e deixa na maior dor seus fi lhos, noras, genros, netos 
e demais família.

REBORDOSA

Maria de Fátima
da Silva Ribeiro

FALECEU

Maria de Fátima da Silva Ribeiro faleceu no passa-
do dia 25 de janeiro, com 76 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes e re-
sidente na Rua da Sobreira, n.º 205, freguesia de Duas Igrejas, Paredes. 
Era casada com José Dias Pereira. 

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

extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral, bem como na missa de 7.º dia da 
sua ente querida Maria de Fátima.

DUAS IGREJAS

Américo Paulo
Machado Moreira

FALECEU

Américo Paulo Machado Moreira faleceu no pas-
sado dia 21 de janeiro, com 40 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Duas Igrejas, concelho de Pa-
redes e residente na Rua da Serminhã, n.º 76, freguesia de Duas Igre-
jas, Paredes. Era casado com Maria da Conceição Ferreira da Costa.

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

tremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral, bem como na missa de 7.º dia do 
seu ente querido Américo Paulo.

VILELA

Maria Coelho Leal
FALECEU

Maria Coelho Leal faleceu no passado dia 25 de 
janeiro, com 88 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Vilela, concelho de Paredes e residente na 
Rua Alto do Castro, n.º 59, freguesia de Vilela, Pare-
des. Era viúva de Fernando Ferreira Dias. 

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

te 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 falecimento 
e do funeral, bem como na missa de 7.º dia da sua ente querida Maria.

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 XAVIER NETO
Av. Padre Manuel Pinto Abreu, 98 - SOBROSA | Tlf.255 873 803 | Tlm. 914 654 999

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

PUB

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

VILELA | Tlf. 255871570 | Tlm. 967012537

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

VILELA | Tlf. 255871570 | Tlm. 967012537

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

VILELA | Tlf. 255871570 | Tlm. 967012537

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

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

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

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

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

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

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



Passado Presente

PUB

TODOS CONHECEM ESTES EQUIPA-
MENTOS que estão espalhados pela 
cidade de Paredes e que permitem, ou 
melhor permitiam, (há muito que estão 

avariados) aceder à rede de bicicletas de uso 
partilhado, projeto lançado pela autarquia em 
2011 para incentivar o uso de transportes alter-
nativos e menos poluentes no centro da cidade.

O projeto em questão, que custou cerca de 
130 mil euros aos cofres da autarquia, foi desa-
tivado pouco tempo depois porque os equipa-
mentos, estando expostos ao tempo e sem pro-

Rede de bicicletas voltou a ser VANDALIZADA!

teção, acabaram por fi car danifi cados. O desfe-
cho não agradou à população sobretudo porque 
agora será preciso investir mais dinheiro para 
reativar o projeto: são 21 mil euros para comprar 
30 novas bicicletas (as 80 que existiam já não têm 
conserto) e corrigir os problemas nos cinco pos-
tos de aparcamento e no sistema eletrónico. 

O consequente abandono do projeto (de-
vido à inexistência de verbas para a sua reati-
vação) levou a que muitos destes equipamen-
tos fossem vandalizados. Podemos ver nesta 
fotografi a, tirada há poucos dias, o estado em 

que se encontra o posto de aparcamento 
instalado no parque da cidade de Paredes. 

É tão reprovável destruir ou vandalizar 
equipamentos públicos como deixar ao 
abandono investimentos feitos com o di-
nheiro de todos nós. Se mais equipamentos 
destes forem vandalizados a curto prazo a 
câmara irá certamente precisar de investir 
muito mais do que 21 mil euros para reabi-
litar a rede de bicicletas de uso partilhado.

ASSIM NÃO!...

QUANDO O COMBOIO, a partir de 29 de julho de 1875, começou a parar por ali, nas idas e vindas do Porto, a vila de Paredes passou a ter um instrumento fulcral direcionado ao 
seu desenvolvimento, não só para transporte de mercadorias, mas também para a movimentação das pessoas.

As pessoas continuam por ali a cirandar e a estação atual e do seu largo fronteiro já nada resta do que era.
Da velha serração, que tantas voltas dera à vida de muita gente, restam-nos algumas fotografi as e a nostalgia de um certo passado e de um certo verde que o tempo e as novas 

construções varreram do mapa. 

Avenida Sá Carneiro - PAREDES


