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Peixe fresco Bacalhau com broa Picanha

O ex-Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho inaugurou, esta segunda-feira, o Centro Escolar de Lordelo 1, que já 
estava em funcionamento desde o ano letivo de 2013/2014. O líder do PSD fez elogios às políticas de educação im-
plementadas em Paredes. 

Centro Escolar de Lordelo
inaugurado por Passos Coelho

Ana João Ferreira, de 15 anos, desapareceu 
esta terça-feira, ao fi nal da tarde. Disse à mãe 
que ia ao treino do futebol, mas não chegou 
a entrar no estádio do Aliados Futebol Clube 
de Lordelo. A GNR está investigar o desapare-
cimento da jovem. 

Jovem de Lordelo
está desaparecida

Grupo ‘Estímulus Eventos’

O jovem designer de 26 anos chegou à semi-
fi nal da 5.ª edição do concurso de talentos 
“Danmark Han Talent”. Marcos Bessa é natural 
de Vilela, mas vive na Dinamarca desde 2010. 
É atualmente sénior designer da Lego, mas 
sonha com uma carreira musical. 

Voz de Marcos Bessa
está encantar a Dinamarca 

A Associação Social e Cultural de Louredo, fun-
dada a 2 de janeiro de 1982, denominada à data 
por Associação Social e Desportiva de Louredo, 
tem assumido nos últimos 34 anos um papel 
fundamental no desenvolvimento da freguesia e 
também do concelho de Paredes. Atualmente a 
instituição dá resposta às necessidades de várias 
crianças, jovens e idosos da freguesia e não só e 
apoia dezenas de famílias carenciadas. A ambição 
no futuro, assegura o presidente Lino Costa, é 
alargar a capacidade de resposta na terceira idade 
e construir um lar. O projeto já está pronto e a 
instituição pretende agora avançar com uma can-
didatura a fundos comunitários. 

Associação Social e Cultural de Louredo
Lar de Idosos é uma necessidade na freguesia

Pedro Mendes é candidato ao PSD/PAREDES
Vice-presidente da câmara quer unir os militantes

Ao jornal O Paredense este defende que “é a pessoa que está melhor preparada para defender a união do PSD/Paredes”. 
A disputar as eleições marcadas para 5 de março estão também Inácio Costa e Joaquim Neves.

Marca a diferença no mercado
de animação de eventos
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MARCOS BESSA está a dar 
nas vistas na edição do 
concurso “Got Talent” da 
Dinamarca. O jovem, natu-

ral de Vilela, Paredes, passou à semifi -
nal do programa de talentos depois de 
na fase das audições ter conquistado 
os jurados e o voto do público. 

O jovem engenheiro foi um dos 
concorrentes mais votados pelos espe-
tadores do programa nos quartos-de-
-fi nal da 5.ª edição do Danmark Han 
Talent. Marcos Bessa agradeceu atra-
vés da sua página ofi cial no facebook 
todo o carinho do público. “Palavras 
não são sufi cientes. Obrigado, thank 
you, tusind tak! Passei às semifi nais 
do Danmark Han Talent! O sonho 
continua!”, lê-se na mensagem publi-
cada pelo jovem.

Já na fase das audições o talento 
de Marcos Bessa não passou desperce-
bido aos jurados do concurso. O reali-
zador Jarl Friis-Mikkelsen, a atriz Cecilie 
Lassen, o ator Peter Frodin e a canto-
ra Nahiba fi caram encantados com a 
interpretação do jovem das músicas 
“Some one like you”, de Adele e “Use 
Somebody”, dos Kings of Leon. 

Marcos Bessa vive e trabalha na Di-
namarca desde 2010 e integra a equipa 
de designers da conhecida marca de 
brinquedos Lego.

PATRÍCIA CARVALHO, jornalis-
ta do jornal Público e autora do 
livro “Portugueses nos campos 

de concentração nazis”, vai estar em 
Rebordosa a apresentar a obra. 

A jornalista vai estar na biblioteca 
A Celer da junta de freguesia de Re-
bordosa no próximo dia 26 de feverei-
ro para falar de alguns factos inéditos 
sobre portugueses que foram depor-
tados para os campos de concentra-
ção de Adolf Hitler. 

Na “Tertúlia venha conhecer a 

Jornalista do Público
apresenta livro
em Rebordosa

É COMUM OUVIR-SE O SLOGAN: “As pessoas estão 
primeiro”, especialmente pelos “políticos” em tem-
po de campanha eleitoral. E tem sentido que assim 
seja, já que o termo inglês se reporta, definindo o 

étimo como “expressão concisa, fácil de lembrar, utilizada 
em campanhas políticas, de publicidade, de propaganda, 
para lançar um produto, marca, etc.”, sendo o termo usado 
em Inglaterra já em 1513 de forma documentada, abran-
gendo ainda o sentido de apoio, arrimo, bordão e fabor-
dão, bebido do gaélico. 

Claro que as pessoas terão de estar primeiro, pelo seu 
mistério, pelas suas relações de solidariedade, e com a sua 
capacidade inata de viver em sociedade. É por isso que 
para lá da cultura, do património e da história, são as pes-
soas de uma região, por excelência, os fatores mais impor-
tantes para o desenvolvimento de uma comunidade. 

Seja em que sítio for, sem as pessoas não haverá pla-
neamento do futuro nem comportamento consonante 
com o progresso e sabedoria enriquecida de muitos sé-
culos, que dispensem o atributo e o poder dos que vivem 
inspirados na beleza perene da tradição. Dentro deste es-
pírito seria muito interessante que pudéssemos ser os pio-
neiros autênticos de uma regionalização nestes moldes, 
feita de baixo para cima, cimentada na força e na vontade 
das nossas gentes, com alicerces no património comum 
do rico fantástico da nossa cultura autêntica e genuína, 
visto que assim nos sentiríamos parte de corpo inteiro de 
um “todo” que por isso constituiria uma riqueza diversifi-
cada e veríamos respeitados o testemunho vivo de valores 
humanos que enraízam de muito fundo.

Não se pode negar que temos uma identidade profun-
da e que dispomos de um conjunto de valores que nos 
realiza e que nos dá a capacidade de nos envolver numa 
visão harmónica a perdurar ao longo de gerações. Estamos 
capacitados que é urgente salvaguardar perante as pres-
sões de uma certa globalização e os efeitos nefastos de 
capitalíssimos costumes que aniquilam as mais legítimas 
e sagradas utopias. Saibamos pois, galvanizar as novas ge-
rações para a defesa vivida e sentida do nosso património 
cultural na sua expressão mais vasta, enaltecendo sem 
complexos as múltiplas facetas do que é verdadeiramente 
“nosso” e a continuidade do saber e a experiência que nos 
une. Mais uma vez há aqui um campo imenso aberto à im-
prensa e às intelectualidades de cada região que, em to-
mada de consciência coletiva muito pode fazer, tendo em 
vista as causas disponíveis, dentro de um quadro cultural 
que constitua a nossa grandeza pessoal. 

Falta-nos, talvez, um pouco de sonho, mas sobretudo 
um pouco mais de visão comunitária das coisas e uma 
causa regional que seja fator de comunhão sem ofuscar a 
consciência da nossa singularidade no contexto nacional. 
Talvez até, por que não a capacidade de dar sentido à nos-
sa própria história. 

“As pessoas estão primeiro”, porque são património 
fundamental.    

AS PESSOAS
SÃO PATRIMÓNIO

Jovem de Vilela
arrasa em concurso

de talentos na Dinamarca

 Marcos Bessa, de 26 anos, chegou à semifi nal do concurso “Got Talent” da Dinamarca.
 Jovem engenheiro de Vilela vive na Dinamarca desde 2010.
 É DESIGNER DA LEGO, MAS SONHA COM UMA CARREIRA MUSICAL. 

Marcos Bessa emigrou para a Dina-
marca em 2010, depois de ter concor-
rido a uma oportunidade de emprego 
na Lego. A empresa acabaria por o con-
vidar a prestar provas e Marcos Bessa 
acabou por ser um dos 10 selecionados 

para fi car no lugar 
(entre cerca de 40 
candidatos de vá-
rios países). 

É atualmente 
sénior designer 
da Lego e já criou 
algumas dezenas 
de projetos para 
a marca de brin-
quedos, como a 
conhecida casa 
dos Simpsons e a 
ofi cina de Natal. 
Para além da pai-
xão pelos legos, 
Marcos Bessa 
sonha com uma 
carreira musical e 
já está a caminhar 
para alcançar o 
sucesso no ramo 
da produção mu-
sical. Faz parte 
do trio musical 
“The Souled Out”, 
juntamente com 
duas cantoras di-
namarquesas.

autora Patrícia Carvalho”, serão par-
tilhadas algumas histórias de vida que 
são contadas no livro. A sessão tem iní-
cio às 21h30 e é aberta ao público. 

O livro “Portugueses nos campos 
de concentração nazi”, escrito pela jor-
nalista Patrícia Carvalho, resulta de uma 
investigação que deu origem também a 
uma reportagem homónima publicada 
em 2014 pelo jornal Público e que venceu, 
entre outros, o prémio de Melhor Reporta-
gem Multimédia, atribuído nesse ano pelo 
Observatório do Ciberjornalismo. 

É DESIGNER DA LEGO,
MAS SONHA COM UMA
CARREIRA MUSICAL
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O EX-PRIMEIRO-MINIS-
TRO PEDRO PASSOS 
COELHO foi a persona-
lidade convidada pelo 

município de Paredes para inaugu-
rar o Centro Escolar de Lordelo 1, 
que já está em funcionamento des-
de o ano letivo de 2013/2014, mas 
só agora o líder do PSD teve dispo-
nibilidade de agenda para inaugu-
rar o equipamento. 

Na cerimónia de inauguração 
Passos Coelho reconheceu o em-
penho do município de Paredes em 
fazer da educação a prioridade e sa-
lientou que graças a estas políticas 
Paredes tem conseguido resultados 
positivos ao nível do sucesso esco-
lar. Já antes o autarca Celso Ferreira 
tinha reforçado que a aprovação da 
Carta Educativa, em 2005, permitiu 
que o concelho deixasse de estar na 
cauda do desenvolvimento em Por-
tugal para estar entre os 30 melho-
res concelhos do país. 

No mesmo dia Pedro Passos 
Coelho visitou ainda uma fábrica de 
mobiliário em Paredes. Durante a 
cerimónia no Centro Escolar Lorde-
lo 1 o ex-Primeiro-Ministro foi ainda 
agraciado com a Chave de Honra 
da cidade, a mais alta distinção do 
município.

EX-PRIMEIRO-
-MINISTRO ELOGIOU
POLÍTICAS
DE EDUCAÇÃO

Passos Coelho destacou em Pa-
redes que as políticas seguidas pelo 
seu governo em matéria de educa-
ção contribuíram para uma melho-
ria significativa da taxa de aban-
dono escolar no país. Entre 2010 e 
2015, lembrou o líder do PSD, a taxa 
de abandono escolar no país baixou 
de 28,3% para 13,7%, resultado que 
Passos Coelho diz ter sido possível 
graças às medidas impostas no últi-
mo mandato, sobretudo a introdu-
ção dos exames nacionais no 4.º e 
6.º ano de escolaridade e a aposta 
no ensino vocacional.  

“Obrigou toda a comunidade 
educativa a lutar por resultados 
melhores”, reforçou, deixando crí-
ticas às mudanças impostas pelo 
atual governo liderado pelo PS. 
“Agora fala-se em substituir estes 

exames por provas de aferição 
que já existiram no passado e a 
meu ver não deram resultado. 
Porque transmitiam às crianças 
que as provas não contam para 
nota e por isso não valem nada. É 
diferente ter provas que não con-
tam para a avaliação e ter provas 
que gradualmente vão preparan-
do os alunos e puxando o nível de 
exigência no ensino”.

  Em Lordelo, Passos Coelho 
defendeu ainda que o anterior go-
verno que liderou conseguiu gene-
ralizar os 12 anos de escolaridade 
obrigatória em Portugal, meta que 
o país tentava alcançar há muitos 
anos, introduzir o ensino obrigató-
rio do inglês durante 7 anos e dar 
“passos significativos” na vincu-
lação permanente de centenas de 
docentes. “Quem quiser apostar 
na formação dos jovens tem de 
fazer tudo aquilo que é feito aqui 
em Paredes”, realçou o ex-Primei-
ro-Ministro, traçando elogios ao pa-
pel que as autarquias locais tiveram 
na redução da taxa de abandono 
escolar. “Tiveram um papel muito 
importante para que Portugal pu-
desse agora ser apontado como 
exemplo na Europa”, acrescentou.

Já antes o presidente da câ-
mara municipal de Paredes tinha 
reforçado a importante aposta do 
município na Carta Educativa pro-
jetada em 2005 que permitiu ao 
concelho melhorar os resultados 
do abandono escolar. “Queríamos 
criar uma rutura no concelho. Em 
2005 eramos o 9.º pior território 
do país com abandono escolar e 
soubemos aproveitar a oportu-
nidade de reverter isto”, salientou 
o autarca. “Deixamos de estar na 
cauda do desenvolvimento para 
estar entre os 30 melhores conce-
lhos do país. Isto demonstra que 
soubemos utilizar bem os instru-
mentos”.

Celso Ferreira reforçou que a 
melhoria dos resultados na edu-
cação só foi possível graças a uma 
“agenda reformista e renovado-
ra”, e ao desenvolvimento de ferra-
mentas de combate ao abandono 
escolar, num trabalho que envol-
veu toda a comunidade educativa 
e os empresários da região, através 
do projeto EPIS – Empresários Pela 
Inclusão Social. “O meu executivo 
sempre elegeu a educação como 
prioridade e isso é um enorme 

Passos Coelho elogiou Paredes na
inauguração do Centro Escolar Lordelo 1
 Ex-Primeiro-Ministro elogiou aposta na educação feita em Paredes.
 Passos Coelho foi distinguido com a Chave de Ouro do Município.
 CENTRO ESCOLAR DE LORDELO 1 FOI INAUGURADO NA SEGUNDA-FEIRA, MAS JÁ ESTAVA A FUNCIONAR DESDE ANO LETIVO DE 2013/2014.

orgulho para mim hoje”, rematou. 
Antes de terminar o discurso, o 

presidente da câmara de Paredes 
elogiou Pedro Passos Coelho, que 
“desempenhou as funções de 
Primeiro-Ministro com um enor-
me sentido de responsabilidade”. 
Evocando o percurso político do 
antigo governante e tudo o que fez 

pelo país, Celso Ferreira mostrou-
-se honrado em atribuir a Chave de 
Honra do Município de Paredes a 
Pedro Passos Coelho.  

O Centro Escolar de Lordelo 1 
foi um dos 14 criados através da 
Carta Educativa projetada em 2005. 
O equipamento agora inaugurado 
pelo ex-Primeiro-Ministro Pedro Pas-

sos Coelho já está em funcionamen-
to desde o ano letivo de 2013/2014 
e é frequentado por 321 alunos do 
pré-escolar e do ensino básico. 

Tem 15 salas de aula, uma bi-
blioteca, refeitórios separados para 
o pré-escolar e 1.º ciclo, três salas de 
expressões e um pavilhão gimno-
desportivo.

O ATO DA INAUGURAÇÃO PRESIDIDO POR PASSOS COELHO

LÍDER DO PSD RECEBEU A CHAVE DE HONRA DO MUNICÍPIO
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APOSTAR NA FOR-
MAÇÃO DOS 130 
ELEMENTOS do 
corpo ativo é o 

principal objetivo do novo 
comandante dos bombeiros 
voluntários de Rebordosa. 
Simão Barbosa tomou posse 
no passado dia 5 de feve-
reiro, assumindo desde já 
o compromisso de garantir 
mais formação ao seu corpo 
de bombeiros, nas mais di-
versas áreas, como o socorro 
e o combate a incêndios in-
dustriais.  

“Vou fazer de tudo 
o que estiver ao meu al-
cance para estar com eles 
em todos os momentos, 
criando, sobretudo, con-
dições para que eles te-
nham formação nas mais 
diversas áreas. Estamos 
inseridos numa área mui-
to industrializada e a prio-
ridade neste momento é 
começar a dar formação 
no combate a incêndios 
urbanos e industriais”, sa-
lientou o novo comandan-
te, que garante estar já a 
preparar, juntamente com a 
direção da AHBVR, a unida-
de de treino que irá orientar 
estas formações. “As em-
presas e indústrias estão 
hoje mais modernizadas e 

SIMÃO BARBOSA é o novo comandante 
dos bombeiros de Rebordosa

 Principal objetivo do novo comandante é apostar na formação do corpo de bombeiros.
 SIMÃO BARBOSA PROMETE AINDA ADQUIRIR MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E RENOVAR A FROTA.
 Tomada de posse decorreu no passado dia 5 de fevereiro.

equipadas com novas tec-
nologias e no caso de ser 
necessária a intervenção 
dos bombeiros esta tem 
de ser rápida e muscula-
da, mas também muito 
ponderada”, acrescenta.  

Simão Barbosa, de 45 
anos, quer ainda apostar na 
renovação da frota auto-
móvel e na segurança dos 
elementos do corpo ativo, 
adquirindo novos equipa-
mentos de proteção indivi-
dual. O novo comandante 
dos bombeiros de Rebordosa 
garante estar já a trabalhar 
com a direção, com quem 
garante ter uma “excelente 
relação”, para alcançar estes 
objetivos. “Iremos trabalhar 
em conjunto com o objeti-
vo de criar condições para 
que os nossos bombeiros 
possam continuar a fazer 
um trabalho ao mais alto 
nível”, salientou. 

 

APOSTA NA
FORMAÇÃO É A
PRIORIDADE 

Depois de, em agosto do 
ano passado, Licínio Rocha 
se ter demitido do comando 
dos bombeiros de Rebor-
dosa, a corporação passou 
a ser liderada por Paulo Fer-
reira. Porém, o adjunto do 

comando garantiu sempre 
que apenas ocuparia o car-
go temporariamente até que 
fosse nomeado um novo co-
mandante. 

O projeto apresentado 
por Simão Barbosa acabou 
por merecer a confiança e 
apoio da direção, tendo to-

mado oficialmente posse no 
início de fevereiro. Era bom-
beiro nesta corporação há 26 
anos e ostentava as divisas 
de bombeiro de 2.ª classe. 
Resolveu aceitar o cargo por-
que sente que pode fazer um 
bom trabalho em benefício 
dos bombeiros. “É uma hon-

ra ser comandante desta 
corporação. Tenho o me-
lhor corpo de bombeiros e 
tenho condições de desen-
volver um bom trabalho em 
benefício desta corporação 
e da população. A direção 
sempre me apoiou desde 
o início e resolvi avançar 
com um projeto”, explica Si-
mão Barbosa, frisando a boa 
relação que sempre manteve 
com todos os elementos que 
integram esta corporação.

O projeto do novo co-
mandante passará no imedia-
to pela aposta na formação 
do corpo ativo, a sua grande 
prioridade e posteriormente 
será alargada à renovação da 
frota automóvel e à compra 
de novos equipamentos de 

proteção individual para to-
dos os bombeiros da corpo-
ração. “A direção renovou o 
compromisso de continuar 
a fazer um esforço neste 
sentido. E o objetivo final 
será sempre melhorar o tra-
balho dos nossos homens e 
a satisfação da população”, 
admite. 

A Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa 
foi fundada em janeiro de 
1978 e tem atualmente 130 
elementos no seu corpo ati-
vo. Dentro de cinco meses 
este número irá ser alarga-
do com a integração de 24 
jovens que estão a terminar 
o estágio para a categoria 
de bombeiro. 

SIMÃO BARBOSA A RECEBER AS DIVISAS DE COMANDANTE
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FRIO E CHUVA NÃO ESTRAGARAM 
OS FESTEJOS, EM TODO O CONCE-
LHO. Milhares de pessoas estiveram 
em Lordelo, no dia 7, para ver o desfi le. 

Em Louredo o carnaval foi adiado uma sema-
na, mas a festa fez-se na mesma.   

Foi com muita música, animação, cor e 
alegria que se festejou o carnaval no concelho 
de Paredes. O mau tempo acabou por condi-
cionar alguns festejos, em Gandra e Louredo, 
mas nem assim a festa perdeu o brilho e mes-
mo com frio milhares de pessoas saíram à rua 
para participar nesta festa.

Em Lordelo centenas de foliões saíram à 
rua, no domingo dia 7 de fevereiro, para parti-
cipar naquele que é já um dos corsos mais im-
portantes da região do Vale de Sousa. Mais de 
500 pessoas estiveram diretamente envolvi-
das na preparação deste cortejo, que este ano 
contou com 13 carros alegóricos, 7 grupos de 
bombos e uma escola de samba. O evento co-
meçou a ser preparado há vários meses com 
grande detalhe para que no dia nada falha-se. 
Nas ruas da cidade de Lordelo desfi laram car-
ros com os mais variados temas, não faltando 
as já habituais críticas sociais e políticas, as 
mais apreciadas pelo público. Muita música, 

MAU TEMPO NÃO ESTRAGOU
A FESTA DO CARNAVAL

animação e alegria não faltaram neste desfi -
le que saiu do Pavilhão Rota dos Móveis em 
Lordelo e terminou na praça em frente à junta 
de freguesia.  

O jovem lordelense Emanuel Delgado, que 
participou no programa de talentos The Voice 
Portugal, exibido pela RTP1, e a atriz portugue-
sa Joana Alvarenga deram ainda mais brilho à 
festa, assumindo o papel de rei e rainha do car-
naval, organizado pela Associação A2L.

Em Louredo, o desfi le não chegou a sair 
na terça-feira, dia 9, como o previsto. A festa 
acabou por ser adiada devido ao mau tempo. 
Os foliões saíram à rua no último domingo, 
mesmo debaixo de chuviscos, e animaram as 
centenas de pessoas que estiveram a assistir. 

Os carros alegóricos voltaram a sair da 
zona de Carreiras Verdes, passando pelas 
principais ruas da freguesia e com chegada 
ao parque urbano, junto à igreja. E porque 
a agricultura continua a ser nos dias de hoje 
uma atividade com relevo para as famílias 
não faltaram as críticas à nova lei que obriga 
os agricultores a realizar um curso para a apli-
cação de fi tofarmacêuticos e outras questões 
mais locais. 

A festa terminou no auditório paroquial 
com a eleição dos novos símbolos do carna-
val de 2017.

 Em Lordelo milhares de pessoas assistiram ao corso carnavalesco.
 MAIS DE 500 PESSOAS ESTIVERAM ENVOLVIDAS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.
 Em Louredo o carnaval saiu à rua no último domingo, depois de ser adiado por causa do mau tempo. 



6
Quinta-feira

18 de fevereiro 2016
SOCIEDADE

HELENA NUNES

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

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

marmilages@marmilages.pt   |   www.marmilages.pt

IND. COM. MÁRMORES E GRANITOS, LDA.

PUB PUB

HÁ MAIS UM CANDIDA-
TO na corrida à lideran-
ça do PSD/Paredes. Pe-
dro Mendes, atual vice-

-presidente da câmara municipal 
de Paredes anunciou a sua can-
didatura no último plenário do 
partido que decorreu na passada 
quinta-feira. Ao jornal O Pareden-
se, Pedro Mendes garante que de-
cidiu avançar por entender que é 
o “candidato melhor preparado 
e posicionado para defender a 
união do partido”. 

União que o vice-presidente da 
câmara de Paredes assume ser fun-
damental para pensar o futuro de 
Paredes. Pedro Mendes conta com 
o apoio de Celso Ferreira e dos seus 
colegas vereadores do PSD e de 
muitos outros militantes do parti-
do. Com as eleições autárquicas de 
2017 no horizonte, o candidato não 
admite para já candidatar-se à câ-
mara. “Neste momento interessa 
unir o partido e depois encontrar 
a melhor solução. Não digo mais 
do que isto”, salientou. 

As eleições no PSD/Paredes 
vão acontecer no próximo dia 5 de 
março. Nesta corrida estão também 
dois ex-vereadores do PSD, Joa-
quim Neves e Inácio Costa. 

Pedro Mendes é candidato
à liderança do PSD/Paredes

 VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DECIDIU AVANÇAR COM CANDIDATURA À COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA.
 Pedro Mendes defende que é o candidato melhor posicionado para liderar o PSD/Paredes.
 Eleições estão marcadas para 5 de março. 

“ESTOU MELHOR
PREPARADO
PARA DEFENDER
A UNIDADE
DO PARTIDO”

“Neste momento sou a pes-
soa que está melhor preparada 
e posicionada para defender a 
união do PSD/Paredes”, garante 
Pedro Mendes, estabelecendo o 
primeiro objetivo da sua candida-
tura. “O PSD sempre conseguiu 
vitórias em Paredes unido e 
esse é o meu primeiro objetivo 
e também da grande equipa 
que me acompanha”, sublinha. O 
atual vice-presidente da câmara 
de Paredes defende que a partir 
dessa união o partido deve refletir 
sobre o futuro, “com a esperan-
ça de que efetivamente todos 
juntos consigam encontrar as 
melhores respostas para que 
Paredes continue a ganhar”. 

Pedro Mendes conta com o 
apoio de várias figuras de relevo do 
partido, incluindo o presidente da 
câmara, Celso Ferreira, e os colegas 
vereadores do PSD. “Todas as pes-
soas que me acompanham têm 
história no partido, ao serviço da 
comunidade e do concelho de Pa-

redes. As pessoas que trabalham 
diariamente comigo apoiam esta 
candidatura e isso é o mais im-
portante. É óbvio que não faria 
sentido apresentar uma candida-
tura à Comissão Política do PSD/
Paredes sem o apoio de Celso Fer-
reira. E é com muito agrado que 
registo o apoio dele”, salienta. 

Sobre a existência de mais 
candidaturas, Pedro Mendes diz 
apenas que todos têm legitimi-
dade para apresentar um proje-
to e que isso só demonstra que 
o partido está vivo. Ainda assim, 
o atual vice-presidente da câma-
ra de Paredes acredita que a sua 
candidatura é aquela que apre-
senta a melhor solução. “Acredito 
que pelo meu passado, pelo fac-
to de estar sempre disponível 
para os mais altos desígnios e 
interesses do PSD estou melhor 
preparado para ganhar no dia 5 
de março a Comissão Política”, 
defende. Depois de vencer as elei-
ções na concelhia, Pedro Mendes 
estará preparado para no dia se-
guinte “chamar todos aqueles 
que estiveram envolvidos nes-
te processo para construir uma 
ideia coletiva de esperança, 
força e rigor e continuar a de-
fender Paredes e o PSD acima 
de tudo”. 

A EX-VEREADORA DA CÂMARA DE PAREDES RAQUEL MOREI-
RA DA SILVA anunciou publicamente que já não é candidata à 
liderança do PSD/Paredes. A notícia foi avançada pelo jornal Ver-

dadeiro Olhar, na semana passada, com base num comunicado enviado 
pela própria à redação do jornal. 

Nesse mesmo comunicado, segundo o referido jornal, a ex-vereado-
ra garante que decidiu retirar a candidatura à Comissão Política do PSD/
Paredes depois de sentir “quebra de apoios” e de “solidariedade po-
lítica”, condições que a ex-vereadora assumia como fundamentais para 
avançar com o seu projeto.

Raquel Moreira da Silva acrescenta nesse documento que se viu en-
volvida numa “trama” política criada por “pessoas sem escrúpulos, na 
clara intenção de se servir do partido” e que decidiu retirar a candida-
tura por não “suportar situações dúbias e comportamentos enigmá-
ticos”. O Paredense tentou durante todo o dia falar com a ex-vereadora 
da câmara municipal de Paredes, mas Raquel Moreira da Silva teve sem-
pre o telemóvel desligado. 

Raquel Moreira da Silva
RETIROU CANDIDATURA

Se vencer as eleições na conce-
lhia, Pedro Mendes quer dar início 
a uma profunda reflexão dentro do 
partido com base naquilo que é a 
história do PSD em Paredes e apon-
tando baterias para o futuro. “Atra-
vés da reflexão conjunta o PSD 
deverá encontrar as melhores 
soluções para o futuro”. A meta é 
voltar a vencer a câmara em 2017, 
mas para isso o partido tem de es-
tar unido. “O meu compromisso é 

envolver todos numa discussão 
franca na procura das melhores 
soluções e projetos para con-
tinuar a fazer de Paredes uma 
grande terra e continuar a fazer 
do PSD uma grande referência 
neste concelho”, admite. 

Na corrida à liderança do PSD/
Paredes estão já outros dois ex-ve-
readores: Joaquim Neves e Inácio 
Costa. As eleições decorrem a 5 de 
março. 

UMA JOVEM DE 15 
ANOS, RESIDENTE 
EM LORDELO, PARE-
DES, DESAPARECEU 

AO FINAL DA TARDE DA PAS-
SADA TERÇA-FEIRA, DIA 16 
DE FEVEREIRO. Quando saiu 
de casa Ana João Ferreira disse à 
mãe que ia para o treino de fute-
bol, mas a jovem nunca chegou 
a entrar no estádio do Aliados 
de Lordelo. 

“Ela disse-me que ia ao 
treino, mas por voltas das 19 

Jovem de 15 anos desapareceu em Lordelo
 ANA JOÃO FERREIRA DESAPARECEU NA PASSADA TERÇA-FEIRA POR VOLTA DAS 19 HORAS.
 Jovem de Lordelo disse aos pais que ia ao treino de futebol, mas não chegou a aparecer.
 GNR de Lordelo, Sobrado e Paços de Ferreira estão envolvidas nas buscas. 

horas quando a fui buscar dis-
seram-me que ela não tinha 
aparecido e que já tinha avisa-
do antes que não ia treinar na-
quele dia”, garante Carina Neto, 
mãe da jovem. 

Desde a tarde de terça-feira 
que ninguém teve notícias de Ana 
João. A GNR de Lordelo está a in-
vestigar o desaparecimento da jo-
vem, em colaboração com a GNR 
de Sobrado e de Paços de Ferreira. 

A jovem de 15 anos é natural 
de Sobrado, mas atualmente vive 
em Lordelo com a família. A mãe 
da jovem garante que ontem a 

GNR esteve na EB 2/3 de Sobrado 
a falar com alguns dos amigos de 
Ana João, mas segundo a família 
nenhum deles conseguiu dar in-
formações relevantes que pudes-
sem levar ao paradeiro da jovem. 

Ana João Ferreira frequenta o 
curso vocacional de eletricidade e 
agropecuária na escola básica de 
Sobrado. Integra também a equi-
pa de futebol feminino do Aliados 
Futebol Clube de Lordelo. A famí-
lia desespera por notícias da jo-
vem, que desapareceu, “sem mo-
tivo aparente”, na tarde da últi-
ma terça-feira, dia 16 de fevereiro. 

A mãe, Carina Neto, 
e vários familiares 
e amigos da jovem 
têm partilhado vá-
rias mensagens nas 
redes sociais pedin-
do ajuda para encon-
trá-la. “Ela saiu de 
casa com um casaco 
vermelho vestido. 
Se alguém tiver al-
guma informação 
sobre o seu para-
deiro informe as 
autoridades”, apela 
a mãe Carina Neto.

HELENA NUNES
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FORAM 70 AS EMPRESAS 
DA REGIÃO DISTINGUI-
DAS, no passado dia 10 de 
fevereiro, com o estatuto de 

PME Excelência 2015, numa cerimó-
nia que decorreu em Santa Maria da 
Feira e contou com a presença do 
atual Ministro da Economia, Manuel 
Caldeira Cabral. 

Em 2015, 1509 empresas por-
tuguesas foram distinguidas com a 
qualificação PME Excelência, menos 
336 do que no ano anterior. Ainda 
assim, destacam-se os aumentos 
de 49,6% do resultado líquido e de 
32,1% do ebitda (lucro operacio-
nal) destas empresas em relação a 
2014. “Verifica-se um crescimento 
em todos os indicadores das PME 
Excelência, o volume de negócios 
subiu 13,8% face ao ano anterior 
e as exportações aumentaram 
19,4%”, explica o Instituto de Apoio 
às Pequenas e Médias Empresas e à 
Inovação (IAPMEI).

● Alcino e Manuel, Lda
● Bifase – Material Elétrico e Eletrónico, Lda
● Farmácia Confiança de Paredes, Lda
● Moreira da Silva e Filhos, S.A.
● Maxifardas – Vestuário para Trabalho, Lda
● Meilex, Lda
● Soeiro – Centro Têxtil, Lda
● ARC – Industria de Mobiliário, S.A. 
● Au Revoir – Industria de Estofos, Lda
● CRS – Industria de Vestuário, S.A.
● Farimóvel – Industria de Mobiliário, Lda
● Guarnição, Lda
● InsParedes – Centro de Inspeção de Veículos Automóveis, S.A.
● Lusoracks, Unipessoal, Lda
● Manuaço – Manutenções Metálicas, Unipessoal, Lda
● Metalurgia Videira, Lda
● New Espresso Co., S.A.
● Newcoffee – Assistência Técnica, Lda
● Oniram – Sociedade Construtora de Máquinas Industriais, Lda
● Tranduo – Logística e Transportes, Lda

VINTE EMPRESAS DO CONCELHO
distinguidas como PME Excelência

 Distinção é atribuída anualmente pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal.
 Galardões foram entregues no dia 10 fevereiro, em Santa Maria da Feira.
 NO CONCELHO DE PAREDES FORAM PREMIADAS 20 EMPRESAS, EM FELGUEIRAS 18 E EM PAÇOS DE FERREIRA 11. 

PME Excelência do concelho de Paredes
distinguidas em 2015

As 1509 empresas distinguidas 
com estatuto de PME Excelência 
2015 empregam no conjunto mais 
de 57 mil trabalhadores. 

O estatuto PME Excelência 
funciona como “um selo de qua-
lidade e reputação que permite 
às empresas distinguidas rela-
cionarem-se com a sua envol-
vente – fornecedores, clientes, 
sistema financeiro e autori-
dades nacionais e regionais – 
numa base de confiança facili-
tadora do desenvolvimento dos 
seus negócios. Para empresas 
exportadoras e com ambição 
internacional, o Estatuto PME 
Excelência é particularmente 
relevante, constituindo um fa-
tor de diferenciação e um ga-
rante da solidez e idoneidade 
das empresas”, sublinha o IAP-
MEI. “O estatuto das ‘melhores 
das melhores’ tem como objeti-
vo conferir notoriedade às PME, 
num justo reconhecimento do 
seu mérito e do seu contributo 

para os resultados da econo-
mia”, acrescentam.

As PME Excelência são escolhi-
das entre as PME Líder e cumprem 
critérios muito rigorosos: estar classi-
ficadas entre os três primeiros níveis 
de rating do Sistema de Garantia 
Mútua; ter uma autonomia financei-
ra igual ou superior a 35% e registar 
um volume de negócios igual ou su-
perior a 1 milhão de euros. 

É na região Norte do país que 
está o grosso das PME Excelência, 
mais concretamente no distrito 
do Porto, onde 315 empresas fo-
ram distinguidas com este estatu-
to. Segue-se Lisboa, com 259 em-
presas distinguidas, Aveiro com 
199 e Leiria com 121 empresas 
premiadas. 

No que toca aos setores de ati-
vidade, é no comércio (537) e na 
indústria (508) que se distinguem 
mais PME Excelência. No setor do 
turismo 169 empresas foram distin-
guidas com este estatuto. 

Da lista das PME Excelência 

2015 divulgada pelo IAPMEI fazem 
parte 20 empresas paredenses. Foi 
aliás o concelho de Paredes que na 
região teve mais empresas distin-

guidas. Seguem-se Felgueiras (18), 
Paços de Ferreira (11), Penafiel e Va-
longo (8), Lousada (4) e Castelo de 
Paiva (1). 

CERIMÓNIA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM SANTA MARIA DA FEIRA

MINISTRO DA ECONOMIA MANUEL CALDEIRA CABRAL ESTEVE PRESENTE
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O ESCRITOR E POE-
TA NUNO SILVA, 
natural de Parada 
de Todeia, apresen-

tou recentemente o seu ter-
ceiro livro de poesia, que tem 
como titulo “Frágil”. Álvaro 
Pinto, presidente do Futebol 
Clube de Parada, deu início à 

A ASSOCIAÇÃO HUMA-
NITÁRIA DOS BOMBEI-
ROS VOLUNTÁRIOS DE 
LORDELO foi premiada 

na categoria de recolha de pilhas 
e lâmpadas, numa iniciativa pro-
movida pelo Quartel Eletrão. 

A corporação de Lordelo vai 
receber 1.000 euros em equipa-
mentos de proteção individual 
e 50 euros por cada tonelada de 
material recolhido. A Associação 
Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Lordelo conseguiu 
recolher cerca de 39 toneladas de 

BOMBEIROS DE LORDELO premiados
pela recolha de eletrodomésticos

 Quartel Eletrão desafiou corporações de bombeiros a reunir maior número de equipamentos elétricos.
 Campanha nacional reuniu cerca de 150 corporações de bombeiros.
 CORPORAÇÃO DE LORDELO VENCEU NA CATEGORIA DE RECOLHA DE PILHAS E LÂMPADAS.

NUNO SILVA APRESENTOU
TERCEIRO LIVRO DE POESIA

 Escritor de Parada de Todeia apresentou a nova obra no passado dia 13.
 Evento contou com participação de amigos e familiares do jovem escritor.
 NUNO SILVA SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL E ENCONTROU NA POESIA A SUA MELHOR FORMA DE EXPRESSÃO. 

equipamentos eletrónicos. 
Nesta categoria foi premiada 

também a corporação de bom-
beiros do Marco de Canaveses, 
que vai receber 2.000 euros em 
equipamento de proteção indivi-
dual e 50 euros por cada tonelada 
de eletrodomésticos recolhida. A 
corporação do Marco de Canave-
ses conseguiu recolher mais de 50 
toneladas.

Ao longo de três meses mais 
de 150 corporações de bombeiros 
do país participaram nesta cam-
panha promovida pelo Quartel 
Eletrão. No total foram recolhidas 
mais de 1.000 toneladas de resí-

duos, 15 toneladas de lâmpadas e 
oito toneladas de pilhas. A inicia-
tiva partiu de um desafio lançado 
pelo Quartel Eletrão às corpora-
ções de bombeiros e às comuni-
dades locais com vista a reunir 
a maior quantidade possível de 
resíduos de equipamentos elétri-
cos e eletrónicos, pilhas usadas e 
lâmpadas.   

Os bombeiros voluntários de 
Vila Nova de Famalicão consegui-
ram recolher quase 66 toneladas 
de resíduos e por isso receberam 
uma ambulância de transporte 
de doentes, o primeiro prémio da 
campanha.

cerimónia, com algumas pa-
lavras acerca do poeta, apre-
sentando em seguida quem 
estaria presente na mesa do 
lançamento da obra. A apre-
sentação da obra ficou a cargo 
do professor de filosofia Aires 
Montenegro, que discorreu 
sobre a obra, deixando-lhe 

saliente a profundidade dos 
temas e a forma dura (e tal-
vez doce) como o poeta os 
aborda. Caracterizou o livro 
como algo duro de se ler, algo 
inquietante e repleto de ima-
gens poéticas bastante fortes, 
cativando assim os leitores. 

Atentou também para o 

facto de esta ser uma obra 
com pessoas dentro, uma 
obra que absorve o seu leitor. 
O autor homenageou, com 
emoção, o seu falecido avô 
e um amigo muito próximo. 
Lembrando o quanto é dura 
a perda daqueles que nos 
são queridos. E quis também 
dizer aos presentes que vi-
vessem a vida sem qualquer 
medo, porque a escuridão 
existe para que a luz possa 
nascer. Disse, ainda, “o meu 
livro não é para ser lido en-
quanto se come biscoitos e 
se bebe chá, mas sim para 
desconcertar o leitor”. A 
leitura de alguns poemas da 
obra foi protagonizada por 
Filipa Pinho, uma amiga do 
poeta.

Na mesa esteve também 
presente o presidente da jun-
ta de Parada de Todeia e a re-
presentante da vereadora da 
cultura da Câmara de Paredes. 
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ARMANDO DIAS 
consegue fa-
zer hoje uma 
vida comple-

tamente normal, ape-
sar dos problemas que 
desde cedo afetaram o 
seu desenvolvimento 
motor. As sequelas da 
hidrocefalia continuam 

“Prefi ro não pensar muito sobre o futuro”

 Armando Dias, de 42 anos, nasceu com hidrocefalia.
 Está reformado por invalidez e continua a viver com a mãe em Rebordosa.
 REFORMA DE 245 EUROS POR MÊS CHEGA APENAS PARA PAGAR OS MEDICAMENTOS. 

COM A MORTE DO PAI e o encerra-
mento do negócio da família, Arman-
do Dias tentou obter a reforma por 

invalidez, para ajudar nas despesas da casa, 
mas o processo também não foi fácil. “Fui 
a várias juntas médicas, mas sempre me 
recusaram a reforma. Só ao fi m de várias 
tentativas é que consegui”, recorda. Com 
50% de incapacidade física foi-lhe atribuída 
uma reforma por invalidez, no valor de 245 
euros mensais. O dinheiro é pouco, garante 
Armando, mas vai dando para as 
despesas com os medicamentos. 
“A minha casa parece uma far-
mácia. Tomo 6 comprimidos 
por dia. O dinheiro da reforma 
chega para pagar os medica-
mentos, mas não sobra nada”. 

A sua mãe Maria Júlia tam-
bém tem problemas de saúde e 
há cerca de um ano foi operada 
ao coração. Desde então é Ar-
mando Dias quem trata das ta-
refas em casa, quem faz as com-
pras, arruma e cozinha. “Não me 
dou muito tempo parado. Faço 
tudo aqui em casa e gosto. Vou 
mantendo a cabeça ocupada e 
ajudando a minha mãe naqui-
lo que é preciso”. O rebordo-
sense não esconde que gostava 
de voltar a arranjar um trabalho 
fora, semelhante ao que mante-
ve durante seis anos numa em-
presa de mobiliário do concelho. 
“Distribuía as ferragens aos 
marceneiros e ajudava os meus colegas 
na parte da maquinaria. Foi uma fase 
muito boa da minha vida”, recorda Arman-
do, com saudades daqueles tempos em que 
acordava bem cedo de manhã e só voltava a 
casa ao fi nal do dia. “Sentia-me muito útil. 
O meu trabalho era valorizado e ganhava 
o meu dinheiro”. Mesmo tendo deixado de 
trabalhar na fábrica de móveis ao fi m de 6 
anos Armando Dias continua a ser convida-
do para os jantares da empresa. “Eles gos-
tavam de mim e por isso sempre que há 
algum jantar fazem questão de me con-

PUB

hoje bem presentes e não o deixam esque-
cer as batalhas que foi travando ao longo 
dos anos contra esta doença.

Com poucos dias de vida Armando Dias 
foi submetido à primeira cirurgia para co-
locar uma válvula no cérebro e drenar o 
líquido acumulado dentro do sistema ven-
tricular até ao abdómen, impedindo o seu 
refluxo e facilitando a absorção para a cor-
rente sanguínea. 

Desde então já realizou mais 9 operações, 
à cabeça e aos pés, para tentar corrigir o ní-
vel das sequelas que a hidrocefalia provocou. 
“Infelizmente já passei por muito. Para 
além das operações à cabeça já fi z outras 
aos pés porque arrastava muito a perna 
direita. Chegaram a colocar-me parafusos 
nos pés, mas como não corrigiram o pro-
blema acabei por os tirar mais tarde”.

Hoje, com 42 anos, Armando Dias tenta 
levar uma vida normal, apesar das limita-
ções que o impedem de trabalhar e sonhar 

cência nos hospitais e acabou por deixar a 
escola cedo. “Fiz o 8.º ano incompleto. Não 
gostava de estudar. Queria tentar arran-
jar um trabalho e acabei por fi car a ajudar 
a minha mãe aqui na loja. Tinha sempre 
de ter a ajuda de alguém para atender os 
clientes, mas gostava daquele trabalho”. O 
negócio da família foi durante muito tempo a 
única ocupação de Armando. A pequena loja 
de revistas e brinquedos em Rebordosa era o 
sustento da família e sem outras perspetivas 
de emprego Armando foi-se dedicando ao 
negócio dos pais.

Em 2001 a loja acabou por fechar de-
pois de o pai de Armando ter ficado doen-
te. “Descobriram que ele tinha cancro no 
reto e a minha mãe já não tinha tempo 
para estar aqui. Fechamos a loja e fiquei 
com uma depressão. A minha vida era 
cuidar da casa e da minha mãe e deixei 
de ter forças. O meu pai acabou por fale-
cer um ano mais tarde”. 

com uma vida diferente. “Não 
sou capaz de fazer certos 

trabalhos como as outras 
pessoas da minha idade, 

porque não tenho tanta 
força. Tenho algumas 
limitações a caminhar, 
mas tento levar uma 
vida normal. A ginás-
tica tem-me ajudado a 
recuperar alguma força 

na perna direita, mas é 
claro que nunca vou recu-

perar a 100%”, lamenta. 
Passou grande parte da 

sua infância e adoles-

“A GRANDE DIFICULDADE
É A REFORMA SER MUITO PEQUENA”

vidar”, diz com orgulho.
Nos dias de hoje Armando procura 

manter-se ativo e não dispensa as caminha-
das, os passeios e as aulas no ginásio, que 
o ajudam a sentir-se melhor física e psico-
logicamente. Sobre o futuro, o rebordo-
sense não gosta muito de falar, sobretudo 
porque os pensamentos lhe deixam muitas 
dúvidas. “Não penso muito nisso, since-
ramente. Quando não tiver a minha mãe 
para me ajudar tenho as minhas irmãs. 

Somos uma família unida e sei que posso 
contar com elas”. 

Do Estado Armando Dias continua a 
reclamar mais apoios. “A grande difi culda-
de na minha vida é ter uma reforma pe-
quena”, assume o rebordosense, criticando 
os cortes que foram impostos nos últimos 
anos aos reformados. “O governo devia 
cortar nas reformas chorudas dos gran-
des e não dos reformados que recebem 
pensões pequenas, muito menos aos 
reformados que têm limitações físicas 
como eu”, reclama.

PUB
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ALEXANDRA LEAL 
FOI VIVER PARA 
ESPANHA, EM 
2007, pouco antes 

do início da crise económi-
ca que abalou as maiores 
economias do mundo. Saiu 
do país com muitos sonhos 
e projetos de vida e com 
vontade de ver a família de-

“NÃO ESTOU PREPARADA
PARA REGRESSAR A PORTUGAL”

 A 26.ª história d’ “O Paredense Emigrante”.
 Alexandra Leal, 27 anos, que vive em Huesca, Espanha, há 8 anos.
 EMIGROU COM A MÃE E A IRMÃ PARA CONQUISTAR MELHORES OPORTUNIDADES DE VIDA.
 Trabalha na cidade de Sabiñanigo, num restaurante, e já constituiu a sua própria família.

PARA ALEXANDRA LEAL aban-
donar o país e os amigos foi a 
parte mais difícil em todo este 

processo que marcou o início de 
uma nova vida. “A maior dificul-
dade de adaptação foi o idioma, 
claro. Mas o mais difícil mesmo foi 
deixar toda a minha vida para trás 
e ser obrigada a começar tudo de 
novo”, conta a jovem. O apoio dos 
pais e da irmã, que recomeçaram 
também uma vida em Espanha, foi 
fundamental em todo o processo de 
adaptação. “No início as coisas não 
foram muito fáceis. Podia escrever 
um livro com tantas histórias cari-
catas que vivi aqui. Recordo-me, 
por exemplo, de uma altura estar 
a tentar conversar com uns amigos 
espanhóis e ser obrigada a fazer 
um desenho para conseguir que 
percebessem o que dizia. São his-
tórias que ficam gravadas na me-
mória”, brinca.

Apesar das saudades que sen-
te de Portugal, a jovem admite não 
estar preparada para deixar Sandiñanigo. 
A cidade já faz parte da sua vida. Foi ali que 
constituiu a sua própria família e fez amiza-
des para a vida. “Há sempre uma parte de 
nós que fica em Portugal, mas de momento 
não estou preparada para voltar. Tenho a 

“HÁ SEMPRE UMA PARTE DE NÓS
QUE FICA EM PORTUGAL”

está disposta a abdicar para 
regressar ao seu país. “A qua-
lidade de vida é razoavel-
mente elevada e o Estado 
ajuda muito mais. Um tra-
balhador aqui ganha quase 
o triplo do salário que rece-
be em Portugal e tem mais 
regalias”.

A jovem emigrante elogia 
as políticas espanholas no 
domínio da educação, sobre-
tudo o facto de em Espanha 
as crianças entrarem para a 
escola aos 3 anos de idade. 
Alexandra acredita que a me-
dida traz benefícios para as 
crianças sobretudo ao nível 
da integração e autonomia.   

Da cidade de Sabiñanigo, 
Alexandra Leal aprecia sobre-
tudo a forte oferta cultural e 
de espaços de lazer. “Exis-
tem imensos sítios onde 
os jovens podem passar o 
tempo. É uma cidade muito 
turística. No verão as mon-
tanhas são excelentes para 

finitivamente reunida. “O 
meu pai já vivia há 5 anos 
sozinho em Espanha e 
queríamos voltar a unir a 
família, por isso acabamos 
por tomar esta decisão”. A 
família instalou-se na cidade 
de Sabiñanigo, pertencente 
à província de Huesca, na re-
gião norte de Espanha, onde 
ainda hoje vive. Ao contrário 
de muitos outros emigrantes 

portugueses Alexandre Leal 
nunca sentiu grandes dificul-
dades em encontrar trabalho 
em Espanha. 

Nos primeiros anos, Ale-
xandra teve várias atividades 
profissionais, foi empregada 
de limpeza em vários hotéis 
da cidade e empregada de 
escritório. Há cerca de dois 
anos a jovem paredense 
decidiu abraçar uma nova 
oportunidade profissional e 
voltou a mudar de ramo de 
atividade. “Sou empregada 
num restaurante chamado 
Levolyx-Perinariun, que 
fica no centro de Sabiña-
nigo, onde trabalho há 
quase dois anos”, conta a 
jovem. “Gosto do que faço e 
dou-me muito bem com os 
meus colegas de trabalho. 
São pessoas fantásticas”, 
acrescenta. 

Ao fim de 8 anos a viver 
em Espanha, Alexandra Leal 
assume que já não sente a 
mesma vontade de regressar 
a Portugal, pelo menos por 
agora. A jovem de Vandoma, 
acredita que conseguiu obter 
em Espanha as oportunida-
des que outros dizem faltar 
em Portugal, das quais não 

passeios e no inverno as 
pessoas procuram as estân-
cias de esqui”, assume. “As 
pessoas são acolhedoras e 

as paisagens fantásticas. 
Gosto de viver aqui, por-
que me faz lembrar muito a 
minha terra”. 

minha vida feita aqui. Já tenho uma filha 
que nasceu em Espanha, a Alice, e vem 
agora a caminho o segundo filho. Meu 
namorado é espanhol e muitos dos meus 
amigos também, por isso sinto-me muito 
bem aqui”. 
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MIGUEL e ANDRÉ 
RÊGO resolveram 
criar em 2005 o grupo 
Estímulus, materiali-

zando assim um sonho comum. 
Os dois irmãos juntaram-se para 
criar um projeto de animação mu-
sical que pudesse acrescentar algo 
diferente, face às ofertas e serviços 
que já existiam nesta área. 

Começaram a prestar servi-
ços de animação em casamentos, 
sempre com a ideia de “marcar a 
diferença” e cresceram em pou-
co tempo. “O conceito de dj’s e 
animador não era ainda muito 
divulgado em casamentos. Os 
noivos já começavam a pro-
curar algo diferente e foi essa 
ideia que nos fez avançar com 
o projeto”, explica Miguel Rêgo. 
O grupo ‘Estímulus’ depressa dei-
xou o seu cunho no mercado de 
animação de casamentos, sendo 
solicitado para diversos eventos 
de norte a sul do país. 

Com o crescimento dos servi-
ços surgiram também outras ne-
cessidades e desafi os. Começaram 
a receber convites para realizar 
serviços de animação em festas 
infantis, festas de aniversário, com 
insufl áveis, largadas de balões, fo-
go-de-artifício, etc, e aos poucos 
começaram a garantir também 
esses serviços na empresa. “Con-
tratamos profi ssionais da área 
e equipamentos que nos permi-
tissem fazer estes serviços. As 
pessoas continuam à procura 
de encontrar num único espaço 
todos os serviços em que estão 
interessados e foi isso que nos 
fez começar a apostar em mui-
tos outros serviços”. 

Em maio de 2012 os dois ir-
mãos constituem fi nalmente a 
empresa “Estímulus – Produ-
ção de Eventos, Lda”, que tem 
sede em Ermesinde. Dois anos 
mais tarde a empresa abre uma 
loja em Paredes, na Rua Serpa 
Pinto, onde instalaram o escritó-
rio da empresa e deram início a 
uma nova aventura. Aproveita-
ram para rentabilizar o espaço e 
colocar em exposição artigos de 
festa e começaram a ter suces-
so sobretudo graças à venda de 
balões personalizados. “Surgiu 
esta nova paixão e resolvemos 
reformular o espaço e apostar 
única e exclusivamente na per-
sonalização de balões”. 

O grupo Estímulus Eventos 
acabou por se associar a uma 
marca líder mundial no fabrico 
de balões personalizados, a Qua-
latex, parceria que deu origem a 
uma nova marca com identidade 

PAIXÃO EM CRIAR E INOVAR
 Projeto criado por dois irmãos em 2005 é uma referência na animação de eventos.
 REALIZAM SERVIÇOS DE NORTE A SUL DO PAÍS COM ANIMAÇÕES PARA TODO O TIPO DE EVENTOS.
 Casa dos Balões é o novo projeto lançado este ano, em parceria com uma marca líder mundial. 

própria e um conceito inovador a 
nível nacional de exposição e aten-
dimento na área dos balões.

NOVA MARCA
“CASA DOS BALÕES”

TEM SIDO UM SUCESSO

A “Casa dos Balões” foi apresen-
tada ao público há cerca de duas se-
manas e tem vindo a ser um sucesso 
no mercado. A marca é já solicitada 
para decorar espaços de casamentos, 
aniversários, montras de empresas e 
restaurantes em ocasiões especiais, 
como o carnaval e, mais recente-
mente, o dia dos namorados. Na loja 
os clientes podem encontrar “um 
balão para cada ocasião”, defende 
Miguel Rêgo. “O cliente escolhe no 
catálogo o tipo de balão que quer 
e o arranjo é feita na hora, o cliente 
já leva tudo pronto”. 

A aceitação tem sido boa e os 
empresários já não têm mãos a 
medir para os pedidos. “Houve um 
boom muito grande na loja que 
nem nós estávamos à espera”, 
salienta Miguel Rêgo, que acredita 
que o negócio dos balões será uma 
boa aposta para o futuro da empre-
sa. Para já os dois sócios vão con-
tratar um funcionário para estar a 
tempo inteiro na loja e dar resposta 
a todos os pedidos e encomendas.  

A loja do Grupo Estímulus, que 
abrange agora a nova marca “Casa 
dos Balões” fi ca situada na Rua Ser-
pa Pinto, n.º 73, na cidade de Pare-
des. Aqui os clientes podem encon-
trar uma variedade enorme de arti-
gos para festas e também um vasto 
conjunto de serviços personalizados 
para os mais variados eventos. 

Na animação de eventos o grupo 
oferece serviços de dj’s, coreógrafos, 
karaoke, música ao vivo, palhaços, 
cuspidores de fogo, largada de ba-
lões, insufl áveis, mágicos, balões lu-
minosos, fogo de artifício, efeitos es-
peciais, etc. O grupo Estímulus realiza 
ainda decorações temáticas ao gosto 
do cliente, para festas e aniversários, o 
aluguer e venda de som, luz, decora-
ção e artigos para eventos. Na loja em 
Paredes os clientes podem também 
agora encontrar um serviço persona-
lizado de balões para decorar espaços 
e eventos especiais. 

O conceito do Grupo Estímulus 
passa no futuro por continuar a mar-
car a diferença no mercado, transfor-
mando as ideias em soluções. Paixão 
e originalidade são dois elementos 
que fazem parte do seu ADN e por 
isso o enorme desafi o será continuar 
a manter a mesma dedicação e em-
penho em todos os serviços, procu-
rando deixar o cliente feliz.
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A 
ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CUL-
TURAL DE LOUREDO - ASCL 
tem sido, nos últimos 34 anos, 
uma instituição de referência no 
concelho de Paredes pelo contri-

buto dado na melhoria da qualidade de vida 
da população da freguesia de Louredo e fre-
guesias vizinhas.

Nos últimos anos a instituição tem-se fo-
cado em melhorar e diversificar o apoio aos 
mais idosos, mas desde a sua fundação que a 
ASCL tem procurado encontrar respostas para 
as necessidades de outras faixas da popula-
ção, como as crianças e os jovens, e prestado 
também apoio às famílias mais carenciadas. 

A aposta no crescimento continuado das 
instalações e o aperfeiçoamento do trabalho 
e meios para chegar às populações deram à 
ASCL as ferramentas necessárias para asse-
gurar um serviço de qualidade. Se no início 
a instituição estava vocacionada para a ver-
tente desportiva – associação começou com 
uma secção de atletismo fundada em abril de 
1982 – com o tempo as respostas foram sen-
do alargadas no sentido de ir ao encontro das 
necessidades das populações. 

Hoje a ASCL conta com três principais 
valências, jardim-de-infância, ATL e serviço 
de apoio domiciliário, mas assume um papel 
de relevo também na dinamização de diver-
sas atividades ligadas à cultura, ao desporto, 
convívio e lazer e na entrega de alimentos a 
famílias com carências económicas.

Estando atenta ao envelhecimento da 
população e olhando para a necessidade de 
criar outras valências com respostas mais es-
pecializadas a atual direção da ASCL, presidi-
da por Lino Costa (antigo presidente da junta 
de freguesia) pretende avançar com uma can-
didatura ao Portugal 2020 para construir um 
lar de idosos na freguesia. 

O futuro Lar de Idosos será construído 
num terreno junto à sede da instituição e 
terá capacidade de resposta para 50 utentes. 
É também ambição da ASCL criar um Centro 
de Convívio com atividades diárias para os 
idosos. A atual direção está a preparar uma 
candidatura ao projeto PARES para garantir 
financiamento. 

MELHORAR
A QUALIDADE
DE VIDA
DA POPULAÇÃO

Foi a 2 de janeiro de 1982 que Domingos 
Freire Pacheco fundou o Centro Social de Lou-
redo que teve na secção de atletismo o seu 
ponto fundamental de desenvolvimento. Em 

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE LOUREDO

Apoiar os idosos e os mais desfavorecidos é a prioridade no futuro
 Associação de Louredo apoia crianças, jovens e idosos de várias freguesias.
 Conta com as valências de Atl, jardim-de-infância e serviço de apoio domiciliário. 
 ATUAL DIREÇÃO ESTÁ A PREPARAR UM PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM LAR DE IDOSOS NA FREGUESIA. 

da campeã regional da Associação Regional 
de Pesca Desportiva do Norte.

Só a 20 de março de 1986 é que volta a ser 
alterada a sua denominação para Associação 
Social e Cultural de Louredo (como hoje a co-
nhecemos), com vista à obtenção de fundos 
que potenciassem o seu crescimento. Viria a 
ser reconhecida como Instituição Particular 
de Solidariedade Social no ano 2000. 

A primeira valência a ser criada foi o cen-
tro de atividades de tempos livres (ATL), cujo 
protocolo com a Segurança Social data de 
1990. Atualmente a valência acolhe cerca de 
39 crianças e jovens depois do horário escolar 
e nos períodos de interrupção letiva. Os jo-
vens que frequentam o ATL são apoiados por 
uma animadora sociocultural, uma professora 
e auxiliares de ação educativa.

Em funcionamento está também a va-
lência de jardim-de-infância, desde março de 
2015, que apoia 25 crianças. 

A ASCL conta ainda com uma valência 
direcionada para a população idosa. O Ser-
viço de Apoio Domiciliário, inaugurado em 
2014, que presta vários cuidados a 25 uten-
tes de Louredo e de várias freguesias e con-
celhos vizinhos, desde a higiene pessoal e 
do lar, tratamento de roupas e fornecimen-
to de alimentação. O presidente da ASCL 
assume que tem sido difícil dar resposta a 
todos os pedidos. “Temos uma lista de es-
pera bastante grande e não conseguimos 
dar resposta a todos. Na freguesia não 
existia nenhuma instituição a assegurar 
este serviço e para além das pessoas de 
Louredo apoiamos vários utentes de ou-
tras freguesias do concelho de Paredes 
e até de concelhos vizinhos”. Lino Costa 
acredita que no serviço de apoio domiciliá-
rio, tal como nas restantes valências, a ASCL 
se diferencia das restantes IPSS’s porque 
presta serviços com respostas integradas a 
diversos níveis. “Temos uma equipa bem 
constituída, com vários profissionais, 
uma enfermeira, um psicólogo e vários 
técnicos e auxiliares que possuem cursos 
especializados. Nem todas as instituições 
dispõem destes recursos. Estamos aqui 
para servir os nossos utentes em todos 
os sentidos e ajudá-los naquilo que po-
demos. Dá-nos um certo orgulho saber-
mos que nem todas as instituições têm, 
como nós, este tipo de sensibilidade. ”

A ASCL conta com uma secção específica 
para dinamizar atividades de convívio e lazer 
para os mais velhos. O Núcleo de Operação 
Social, que funciona numa das salas da insti-
tuição, tem vindo a desenvolver desde 2013 
várias atividades junto dos mais velhos no 
sentido de promover uma velhice ativa, sau-
dável e feliz. 

 O projeto resulta de uma parceria entre 

OS IDOSOS E OS FUNCIONÁRIOS DA INSTITUIÇÃO

SESSÃO DE RISOTERAPIA REALIZADA COM A POPULAÇÃO SÉNIOR

outubro do mesmo ano adquiria estatutos 
próprios e passava a denominar-se Associa-
ção Social e Desportiva de Louredo. A direção 
de então, presidida por Domingos Freire Pa-

checo, fundava em janeiro de 1983 a secção 
de pesca. Hoje a secção ainda existe, conta 
com 28 elementos (20 amadores e 8 atletas 
de competição) e sagrou-se na época passa-
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ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE LOUREDO

Apoiar os idosos e os mais desfavorecidos é a prioridade no futuro
a instituição, a junta de freguesia de Loure-
do e a câmara municipal de Paredes que, em 
conjunto, asseguram o transporte e o lanche 
a todos os idosos. As atividades acontecem 
todos os sábados e são dinamizadas por um 
grupo de 25 voluntários. “Temos ginástica, 
passeios, workshop’s, exposições, sessões 
de risoterapia, etc. Convidamos também 
outras associações a participar, como os 
bombeiros de Paredes e a Cruz Vermelha”, 
explica a diretora técnica Diana Maia. 

Os idosos do NOS e os voluntários estão 
também integrados num outro projeto da 
instituição, o Grupo de Teatro. Criado em 2006 
este grupo amador realiza diversas peças de 
teatro e participa no projeto do município PT 
Paredes com Teatro, de apoio à cultura. 

A ambição agora é alargar a frequência 
destas atividades e criar um centro de conví-
vio, até porque os próprios idosos mostram 
interessem em marcar presença todos os 
dias. “Estamos a preparar uma candida-
tura para obter financiamento e avançar 
com o projeto de requalificação deste edi-
fício-sede, com vista ao seu alargamento 
e à criação do centro de convívio”, garante 
o presidente, que assume também a ambi-
ção de construir um Lar de Idosos. “Os pro-
jetos do futuro são para a terceira idade. 
Na freguesia não existe nenhum lar de 
idosos e por isso queremos avançar com 
uma candidatura”. O futuro lar de idosos 
terá capacidade para 50 utentes e deverá ser 
construído junto à sede da Associação Social 
e Cultural de Louredo.

CRIAÇÃO
DE EMPREGO
E APOIO AOS MAIS
DESFAVORECIDOS 

A Associação Social e Cultural de Louredo 
conta atualmente com uma equipa de 42 pro-
fissionais, especializados nas mais diversas áreas, 
para dar resposta às necessidades dos seus uten-
tes. Em tempos de crise, a ASCL pode gabar-se 
de viver um período de estabilidade financeira 
que permite sonhar com novos projetos para o 
futuro e continuar a apostar na capacitação dos 
seus profissionais e na melhoria dos serviços e 
instalações. 

A junta de freguesia local e a autarquia 
são duas entidades parceiras da ASCL e Lino 
Costa garante que a boa relação entre as par-
tes ajuda a projetar as ambições da instituição 
e a melhorar a vida da população da freguesia 
e arredores. 

 A ASCL está atenta à realidade da co-
munidade local e olha para os problemas 
sociais como o desemprego e a pobreza com 
bastante preocupação. Nos últimos anos a 
instituição tem desenvolvido um conjunto 
de parcerias com diversas entidades, nomea-
damente a Die Apfel, uma empresa de Braga 
que presta serviços na área da consultoria e 
formação, e o Instituto de Emprego e Forma-
ção Profissional para acolher nas suas insta-

mais de 10 anos e conhece bem a realidade 
da freguesia de Louredo, o que ajuda a iden-
tificar facilmente as necessidades concretas 
da população. “Nestes anos como autarca, 
tive oportunidade de me relacionar direta-
mente com as pessoas e conhecer bem as 
suas necessidades. Muitas delas precisam 
de ajuda. Há muitas famílias com carências 
económicas na freguesia e neste domínio 
a ASCL também tenta ajudar naquilo que 
pode”. 

Nas instalações da ASCL são confeciona-
das diariamente cerca de 550 refeições para 
serem servidas no Centro Escolar de Bitarães 
e no jardim-de-infância de Carreiras Verdes. 
As refeições que sobram são distribuídas por 
famílias carenciadas. Para além disso, a ASCL 
já apoia diretamente cerca de 50 famílias 
carenciadas, com alimentos, através de uma 
parceria com uma grande superfície comer-
cial. “Recebemos 4 vezes por ano alimen-
tos e outros bens que são distribuídos por 
estas famílias”, assegura a diretora técnica. 
Em breve a ASCL passará a ser também uma 
instituição residente do Banco Alimentar 
Contra a Fome, o que ajudará a reforçar o 
apoio dado a estas famílias. “Estamos só a 
aguardar que o pedido seja aprovado”, re-
força Diana Maia. 

Desde 2014 que a ASCL dispõe ainda de 
um gabinete de apoio jurídico aberto à po-
pulação, com uma primeira consulta gratuita. 
Lino Costa garante que a ASCL é uma institui-
ção aberta à comunidade, que está disposta 
a abraçar todos os projetos que contribuam 
para o bem comum e o desenvolvimento da 
freguesia. 

Sendo uma instituição de referência no 
concelho de Paredes e na região do Vale 
do Sousa, a ASCL tem vindo a apostar nos 
últimos anos no alargamento dos serviços 
à população, o que exigiu o rápido cresci-
mento das infraestruturas e recursos huma-
nos. A ASCL tem atualmente 42 funcioná-
rios e 3 viaturas. Em breve a direção preten-
de realizar mais um investimento e adquirir 
uma nova viatura para facilitar o transporte 
dos idosos que todos os sábados partici-
pam nas atividades da instituição. 

Diariamente a ASCL realiza ainda outras 
atividades, desde ginástica para crianças, 
adultos e seniores, a aulas de karaté e zumba. 

Honrando a memória daqueles que es-
tiveram na fundação deste projeto, a ASCL 
criou no ano 2000 a Fundação Domingos 
Freire Pacheco, em honra do grande impul-
sionador desta obra. A ASCL realiza ainda, 
todos os anos, uma cerimónia de home-
nagem a todos os beneméritos da institui-
ção, da freguesia e da Fundação Domingos 
Freire Pacheco. Os prémios são entregues 
durante a ceia de Natal, que reúne os 100 
sócios da ASCL, os sócios da fundação, ami-
gos, familiares e a população da freguesia. 

Desde 1987 que a ASCL instituiu o dia 10 
de junho como o dia da associação, comemo-
rando a data com várias atividades abertas à 
população. 

lações diversos cursos profissionais. “Somos 
uma entidade recetora. Neste momento 
temos a decorrer um curso de restaurante 
-bar, que está a ser frequentado por 20 jo-

vens até aos 25 anos de idade e dá equiva-
lência ao 12.º ano de escolaridade”, explica 
a diretora Diana Maia. 

Lino Costa foi presidente de junta durante 

O PRESIDENTE LINO COSTA E A DIRETORA TÉCNICA DIANA MAIA

RECEÇÃO AO BISPO AUXILIAR DO PORTO D. ANTÓNIO TAIPA

FEIRA DO LIVRO
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RUBEN SOUSA, DE 16 
ANOS, SAGROU-SE CAM-
PEÃO NACIONAL DE 3000 
METROS EM PISTA CO-

BERTA, no passado dia 31 de janei-
ro, na cidade do Pombal. O atleta, 
que representa a secção de atletis-
mo da Casa do Benfica em Paredes, 
venceu a prova com a marca 8.58,24 
segundos, obtendo um novo recor-
de pessoal e a melhor marca nacio-
nal da época. Este é o primeiro tro-
feu nacional conquistado, mas não 
será certamente o último. Ruben 
Sousa quer fazer carreira profissio-
nal na modalidade e promete total 
dedicação e empenho para estar ao 
nível dos melhores do país e, quem 
sabe, da Europa. 

Ter conseguido conquistar o 
título mais importante da épo-
ca de inverno no teu escalão foi 
para o ponto mais alto da tua 
carreira?

Sim, sem dúvida. Como esta 
foi apenas a minha segunda prova 
em pista coberta, não tinha o ob-
jetivo de vencer, mas sim chegar 
ao pódio. O meu treinador não me 
quis colocar essa pressão, por ser 
muito novo nestas andanças. Mas, 
em todas as provas entro para 
vencer, e nesta não foi diferente. 

No início da prova tentei man-
ter o ritmo para não desgastar 
muito, mas quando vi que tinha 
oportunidade de me destacar re-
solvi ir para a frente da corrida e 
acabou por correr bem. 

Sinceramente nunca cheguei 
a imaginar mesmo que podia 
ganhar, mas ganhei. A sensação 
foi muita boa, que nunca tinha 
sentido antes. É claro que todos 
os títulos são importantes, mas 
conquistar um trofeu nacional é 

“QUERO ESTAR AO NÍVEL DOS MELHORES”
 Com apenas 16 anos Ruben Sousa sagrou-se campeão nacional de 3000 metros em pista coberta.
 O ATLETA DA CASA DO BENFICA EM PAREDES ESPERA QUE ESTE SEJA O PRIMEIRO DE MUITOS TÍTULOS.
 Ruben Sousa quer seguir o exemplo de outros atletas da casa que já assinaram contrato com grandes clubes.

RUBEN SOUSA começou a 
participar em provas com 
apenas 8 anos de idade, na 

secção de atletismo do Futebol 
Clube de Penafiel. Foi aqui que 
conheceu Jorge Moreira, que 
também foi atleta da Casa do 
Benfica em Paredes e que com-
pete agora pelo Sport Lisboa e 
Benfica. 

Antes de chegar também à 
secção de atletismo da Casa do 
Benfica em Paredes, Ruben Sou-
sa esteve 5 anos a competir pelo 
clube da terra, o ACJ Mozinho, 
tendo-se sagrado por diversas 
vezes campeão regional. 

Nas últimas épocas vários 
atletas da Casa do Benfica em 
Paredes têm saído para grandes 

CASA DO BENFICA EM PAREDES
pode abrir portas
para novas oportunidades

clubes portugueses com história na modalidade, como são os casos de 
Diana Almeida, Eduarda Barbosa, Miguel Borges, Jorge Moreira ou Pe-
dro Ferreira. Ruben Sousa espera que esta oportunidade na CBP possa 
abrir também portas para integrar grandes projetos na modalidade.

sempre um ponto alto, por isso, 
senti-me ótimo. 

“SEI QUE AINDA TENHO 
MUITO PARA EVOLUIR”

O Ruben integra a secção de 
atletismo da Casa do Benfica em 
Paredes há apenas 4 meses, mas 
esta época já conquistou dois 
grandes títulos no escalão de ju-
venis, Campeão Regional do Nor-
te em 3000 metros e Campeão 
Nacional 3000 metros em pista 
coberta. A época corre-te bem?

É verdade que estou na Casa do 
Benfica em Paredes há pouco tem-
po, mas tenho tentado trabalhar 
muito para evoluir. Já pratico atle-
tismo há 8 anos e espero que esta 
mudança para a Casa do Benfica em 
Paredes me traga novas conquistas.  

Já saíram daqui muitos bons 
atletas para grandes clubes e eu 
também gostava de chegar lá. Ain-
da cheguei a correr no FC Penafiel 
com o Jorge Moreira e ele tem sido 
um grande exemplo para mim. De-
pois de vir para a Casa do Benfica 
em Paredes o Jorge conseguiu evo-
luir muito e assinar pelo SL Benfica. 
Espero conseguir o mesmo. 

 
Quais as provas mais impor-

tantes que se aproximam?
Estou já a preparar-me para o 

corta mato nacional em Albufeira, 
que decorre em março. O objetivo é 
ficar entre os três primeiros classifi-
cados, mas vou dar o máximo para 
conseguir vencer a prova. 

Como vês o teu futuro no atle-
tismo?

Acho que pode ser promissor. 
Estou no atletismo para ser o me-
lhor e é para isso que trabalho e 

treino todos os dias. Sei que ainda 
tenho muito para evoluir, mas acre-
dito que posso chegar longe. Vi 
sempre no atletismo uma oportuni-
dade de mostrar as minhas qualida-
des. O meu objetivo é fazer carreira 
profissional. Quero estar ao nível 
dos melhores. Sei que para isso é 

preciso muito trabalho, esforço e 
dedicação, e por isso tento dar o 
meu melhor nos treinos diariamen-
te para atingir o sucesso. 

O trabalho que o Jorge Morei-
ra tem feito tem sido uma grande 
inspiração para mim. Conheço o 
percurso dele e sei que é um exce-

lente atleta, que trabalha e se esfor-
ça muito para conquistar grandes 
títulos. É aquele tipo de atleta que 
se levanta às 6 horas da manhã para 
treinar antes de ir para a escola. 

O Miguel Borges também é um 
exemplo a seguir pelas mesmas ra-
zões.
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FUTEBOL
Resultados da última jornada

Divisão de Elite
24.ª  jornada

Valadares de Gaia ..................1
Aliados de Lordelo ................0

Rio Tinto ...................................0
Aliança de Gandra .................1

União de Paredes ...................1
Rebordosa ...............................1

1.ª divisão AF Porto
Série 2 – 20.ª jornada

Baltar .........................................1
Ataense ....................................3

Nun’Alvares ..............................5
Rio de Moinhos .......................1

Citânia de Sanfins ..................2
Sobrosa ....................................0

2.ª divisão
Série 3 – 20.ª jornada

Sobreirense .............................2
FC Felgueiras ...........................2

FUTSAL 
2.ª Divisão Nacional

Série b – 16.ª jornada
Unidos Pinheirense ..............4
Paredes .....................................0

Divisão de Honra 
AF Porto – 15.ª jornada

Os Romanos .............................1
Revela Desafios ......................8

O JOGADOR DO UNIÃO DE 
PAREDES GUSTAVO FRA-
TUROU O OSSO FRON-
TAL DA CABEÇA durante 

o jogo a contar para a 23.ª jornada 
do campeonato, entre o Barrosas e o 
União de Paredes, que terminou com a 
vitória da formação unionista, por 0-3.

Gustavo levou uma pancada forte 
na cabeça durante os festejos do pri-
meiro golo dos unionistas, apontado 
aos 10 minutos da partida. Na euforia 
o médio de 34 anos acabou por cho-
car com a cabeça contra um outro co-
lega de equipa. Não chegou a perder 
os sentidos, mas teve de abandonar a 
partida para ser encaminhado para o 
hospital Padre Américo, em Penafiel. 
“Já estavam dois ou três jogado-
res a festejar o golo. Eu fui a correr 
e acabei por chocar com a cabeça 
contra o Madureira. A pancada foi 
muito forte e fraturei o osso frontal 
da cabeça”, garantiu o atleta em de-
clarações ao jornal O Paredense.

Gustavo fez dois exames à cabeça 

GUSTAVO fraturou cabeça durante
os festejos do golo do U. de Paredes

 Médio de 34 anos chocou violentamente contra colega de equipa.
 SITUAÇÃO ACONTECEU NO JOGO BARROSAS-PAREDES, DURANTE OS FESTEJOS DO PRIMEIRO GOLO DOS UNIONISTAS.
 O atleta está a recuperar em casa e espera regressar aos relvados ainda esta época.

HELENA NUNES

e ficou 24 horas em observação. Aca-
bou por deixar o hospital no início da 
semana passada e desde então tem 
estado em casa a recuperar. “Não 
gosto de estar parado em casa e 
já tenho saído para ir ao meu esta-
belecimento e estar com amigos”, 
garante o atleta do U. de Paredes, 
que no último domingo já conseguiu 
ir ao estádio ver o dérbi entre o U. de 
Paredes e o Rebordosa, que terminou 
empatado a uma bola.

A lesão foi grave, mas Gustavo 
quer regressar aos relvados o mais rá-
pido possível. “Acho que a força de 
vontade conta muito e estou deter-
minado em recuperar rapidamente. 
Das poucas lesões que tive na minha 
carreira consegui voltar a jogar pou-
co tempo depois e espero que desta 
vez não seja diferente”, assume.

Gustavo espera voltar a vestir a 
camisola 8 do União de Paredes ainda 
esta época, mas terá de esperar pela 
consulta no hospital de São João, no 
Porto, para saber ao certo se tem con-
dições de regressar. “Sexta-feira vou 

a uma consulta com um especialista 
e só nessa altura é que vou conse-
guir perceber melhor a gravidade 
do problema. Espero que isto não 
me impeça de voltar a jogar ainda 
esta época, mas só os médicos o po-
derão dizer”, acrescenta o jovem. 

O médio de 34 anos, natural de 
Paços de Ferreira, chegou ao União 
de Paredes esta época, depois de 
ter estado dois anos ao serviço do 
Aliados de Lordelo. Apesar de estar 
há pouco tempo no União de Pare-
des, Gustavo sente-se apoiado por 
toda a estrutura do clube. “Eles têm 
sido excelentes”, garante o atleta, 
agradecendo todo o apoio que os 
colegas de equipa, direção, equipa 
técnica e adeptos lhe prestaram nos 
últimos dias.

JOGADOR LESIONOU-SE NO JOGO ENTRE O BARROSAS E O PAREDES
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MARISA CARDOSO
Fisioterapeuta ROPE - Clínica Nuno Mendes

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

A DOENÇA DE PARKINSON (DP) é uma doença neurode-
generativa complexa que afeta 1 em cada 100 pessoas com 
idade superior a 60 anos e 4 em cada 100 pessoas com idade 
superior a 80 anos, nos países industrializados. Em Portugal, 

as estimativas apontam para a existência de 20.000 portadores da 
doença. Com o envelhecimento da população, prevê-se que, até 
2020, mais de 40 milhões de pessoas no mundo apresentem esta 
condição neurológica progressiva. 

Os principais sintomas da DP são bradicinesia (lentifi cação dos movi-
mentos), rigidez, tremor de repouso e instabilidade postural. No decurso 
da DP, a maioria dos doentes enfrenta défi ces na mobilidade, diminuição 
do controlo postural, difi culdades nas transferências e na marcha. Isto 
resulta na diminuição da independência, em quedas (e medo de cair), 
em lesões e inatividade, o que, por sua vez, leva a isolamento social e ao 
aumento do risco de osteoporose e doença cardiovascular. A DP gera, 
portanto, graves implicações estruturais e funcionais, bem como limi-
tações e restrições nas atividades e participação dos doentes e seus fa-
miliares, que tornam relevante a inclusão da fi sioterapia na intervenção 
destes indivíduos. 

De acordo com o Guide to Physical Therapist Pratice da American Phy-
sical Therapy Association, o principal papel do fi sioterapeuta é ensinar 
aos utentes com DP estratégias para lidar com as limitações e incapa-
cidades que lhes permitam mover-se com mais facilidade, minimizar a 
incapacidade e manter a independência. Neste âmbito, a intervenção 
em Fisioterapia necessita de proporcionar oportunidades neuro-moto-
ras para que os utentes possam, através de experiências propriocetivas 
do movimento, reforçar uma interconecção neuronal para a organização 
do Controlo Postural. Ou seja, através de estímulos visuais, vestibulares, 
somatosensoriais e propriocetivos é possível potenciar mecanismos de 
feedback para a aprendizagem motora e para a reorganização do con-
trolo postural. Por conseguinte, o processo de reabilitação neurológi-
ca visa maximizar o potencial funcional individual, através da obser-
vação e análise do alinhamento dos segmentos corporais numa relação 
com o meio, do movimento dos segmentos corporais numa relação com 
a base de suporte e da orientação do corpo numa relação com a gravi-
dade. Um dos métodos mais utilizados nas intervenções em pacientes 
neurológicos segue este princípio, estando orientado para objetivos e 
tarefas específi cas e tendo em conta as características, perspetivas e ob-
jetivos do utente, bem como o ambiente que o rodeia. A intervenção em 
fi sioterapia é realizada sempre tendo em conta a fase da doença.

É de salientar que no caso da DP, é essencial que o tratamento de 
fi sioterapia seja acompanhado de um tratamento farmacológico ade-
quado, nomeadamente dopaminérgico. Os tratamentos de fi sioterapia 
devem coincidir com os períodos de maior efi cácia dos medicamentos.

A Fisioterapia
na doença de Parkinson

PUB

A UM MÊS DO ARRAN-
QUE DO CAMPEONATO 
NACIONAL DE TRIAL 
4X4 2016, estão ofi cial-

mente abertas as inscrições para 
a primeira etapa, que se realiza no 
fi m-de-semana de 12 e 13 de mar-
ço, em Valongo. 

É o quarto ano que a cidade 
nortenha recebe a maior competi-
ção de trial em Portugal e cada vez 
o faz com mais sucesso. Segundo 
o relatório da Cision, uma empresa 
especializada na análise da comuni-
cação, Valongo foi a prova mais me-
diática da temporada 2015. 

Na época passada, Valongo 
também foi palco do arranque do 
CNTrial 4x4, numa prova disputa-
da debaixo de chuva e muita lama. 
Seja em que condições climatéricas 
for, Valongo é um concelho muito 

Inscrições abertas para
primeira etapa do Trial 4x4

 CAMPEONATO NACIONAL DE TRIAL 4X4 ARRANCA A 12 E 13 DE MARÇO.
 Concelho de Valongo recebe pelo 4.º ano consecutivo a primeira etapa da prova.
 Este ano as classes Extreme, Proto e Super Proto vão discutir o título absoluto. 

HELENA NUNES forte nos desportos outdoor: “Va-
longo é uma localidade com con-
dições muito especiais para a prá-
tica desta modalidade”, já adian-
tou Orlando Rodrigues, vereador do 
desporto da câmara municipal de 
Valongo. 

Esta primeira prova é uma or-
ganização a cargo do Clube Todo-
-o-Terreno Trilhos do Norte, sob a 
égide da Federação Portuguesa de 
Todo-o-Terreno Turístico Trial e Na-
vegação 4x4 com o forte apoio da 
Câmara Municipal de Valongo. 

A organização garante tam-
bém a atribuição de prémios extra 
campeonato. Ao primeiro classi-
fi cado de cada classe (Extreme; 
Proto; Super Proto) será atribuído 
um prémio monetário de 500€, 
ao primeiro classifi cado de cada 
classe Promoção e UTV/Buggy um 
prémio monetário de 250€, ao se-
gundo e terceiro classifi cados de 

cada classe é atribuído material 
todo-o-terreno e aos 3 primeiros 
classifi cados de cada classe troféus 
personalizados. 

Este ano as Classes Extreme, 
Proto e Super Proto vão discutir o 
título Absoluto que coroa, digamos 
assim, o campeão dos campeões. 

A pontuação a atribuir para 
o Campeonato Nacional de Trial 
4x4/2016 Absoluto é determinada 
pela classifi cação geral fi nal de cada 
evento, contabilizando as classes 
Extreme, Proto e Super Proto. No fi -
nal de cada prova é publicada uma 
classifi cação geral, determinada 
pelo número de voltas. Quem der 
o maior número de voltas em cada 
etapa é quem mais pontua para a 
Classe Absoluto.

A inscrição para a primeira pro-
va, em Valongo, pode ser feita no 
site ofi cial da competição, em www.
cntrial4x4.com

FOI UMA VITÓRIA SO-
FRIDA, MAS MERECIDA. 
A formação do Aliança 
de Gandra bateu o Rio 

Tinto, por 0-1, na 24.ª jornada do 
campeonato da Divisão de Elite 
da AF Porto. A equipa de Gandra 
conseguiu garantir os três pon-
tos praticamente em cima do 
apito fi nal e manter a liderança 
da tabela classifi cativa, não per-
dendo terreno para os adversá-
rios mais diretos.

Zé Tó, que só entrou na se-
gunda parte, marcou o único 
golo da partida, já em cima do 
minuto 90, que garantiu os três 
pontos ao Aliança de Gandra. No 
fi nal, os atletas fi zeram a festa 
no balneário, pela conquista de 
mais uma vitória, a 14.ª em 24 
jornadas.

A equipa liderada pelo mis-

Aliança de Gandra mantém 
liderança no campeonato

ter Mário Rocha soma 51 pontos no 
campeonato, mais dois do que o Va-
ladares de Gaia e cinco que o União 

de Paredes. Este domingo o Aliança 
de Gandra recebe em casa o Vila 
Meã, atual 14.º classifi cado.
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FRANÇOIS RABELAIS uma vez disse: 
”Parto em busca de um grande talvez.”

Tal como ele, vejo-me presa num 
tamanho labirinto, não sei quando nem 

como vim aqui parar, nem quero saber, não me 
interessa. Anseio por uma saída. E quem eu 
sou? Nem eu mesma sei. Vejo-me ao espelho e 
já não reconheço aquele tetraedro que sempre 
fui ou pensei ser. 

Avanço, que equação é esta? Não me lem-
bro de a ter estudado mas noto a ausência de 
algumas ignotas. Tento avançar mas as minhas 
pernas não se movem. Será medo? Insegu-
rança? Antes que consiga distinguir este sen-
timento sinto o chão a cair-me, tudo gira como 
um raio que percorreu toda uma esfera pro-
curando pelo seu lugar e sinto o impacto ao 
embater no solo. Ou será o teto? Não sei mais 
distinguir. Ergo-me devagar e percorro um pe-
queno caminho.

À minha frente encontram-se 5 portas. 
Não sei por qual delas entrar. Como simplificar 
tais radicais? Faço-o mesmo assim e entro na 

LABYRINTHUM

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10.º ano  ●  Escola Secundária de Vilela

CARINA SEABRA ISABEL SEABRA  JÉSSICA SOUSA JOÃO BESSA

que me parece ser mais acertada. Sorrio, vejo 
uma ínfima quantidade de algarismos, letras, 
gráficos e pontos numa perfeita melodia. Num 
instante tudo desaparece, isto é, quase tudo. A 
melodia estava agora insuportável. O ruído, ás-
pero, queimava-me.

Exijo silêncio mas ninguém me ouve, e o tur-
bilhão de ideias riscadas faz-se ouvir na minha 
consciência, vejo uma escultura e um quadro, 
um refutando o outro, um aclamando ser mais 
merecedor de atenção que outro. Não aguento. 
Calem-se! O som aumenta, imploro por silêncio 
mas ninguém parece atentar o meu exício. Gri-
to agora freneticamente mas mais uma vez o 
som monstruoso de duas irmãs, discutindo por 
meras casualidades, assuntos sem magnitude 
abafa-me. Caio por fim no chão de mármore, 
débil, jorra escarlate dos meus ouvidos, grito por 
mim mais uma vez usando toda a esperança e 
rubidez que me resta. Notam enfim o meu estio-
lamento, faz-se finalmente silêncio mas levo um 
tempo a recuperar.

-Uma pirâmide triangular!

-Tetaedro. - defendo-me, a raiva cresce em 
mim, fortalece-me.

E elas continuam arrazeando, demandando 
que eu deslinde o seu infortúnio, qual delas a 
mais significativa no grande mundo da Matemá-
tica e da Arte, claro, nesta secção importantíssi-
ma, segundo elas, que é a música? Faço ver a mi-
nha posição, sustento que não considero que a 
matemática seja importante, e não vejo ligação 
alguma com a música e nem com a arte.

Elas elam, ofendidas não só pelo que eu pro-
feri mas também por não ver uma ligação tão 
óbvia, isto, mais uma vez, segundo elas.

-Pelo que mais aspiraste quando aqui en-
traste?

Não precisei de debater o assunto, a respos-
ta foi émera- Silêncio,estagnação, organização, 
harmonia.

-“A harmonia é o que liga a matemática à mú-
sica. Ela pode ser considerada como uma mistura 
concordante de sons desiguais e a música não pas-
sa da teoria da concordância em si mesma, porém 
a ela se junta também a teoria dos números, e é 

através dos números que devemos compreen-
der.”,Pois o que pode unir o corpo físico com a ati-
vidade incorporal da razão, senão uma espécie 
de adaptação mútua, da mesma forma que os 
sons    graves e os agudos se unem numa conso-
nância única?�-Assegura a escultura.

-E a arte? Sem a matemática ela não passa-
ria de um mero caos. Uma desordem sem fim 
e nem propósito porque tanto para criar arte 
como para a admirar é necessária a destreza 
numérica ,“Os filósofos que afirmam que a Mate-
mática não tem nada a ver com a Estética, estão 
seguramente errados. A Beleza é de facto o objeto 
principal do raciocínio e das demonstrações ma-
temáticas”,e Hardy afirmava que “O matemático, 
tal como o pintor ou o poeta,é um criador de 
padrões. Um pintor faz padrões com formas e 
cores, um poeta com palavras e o matemático 
com ideias.Todos os padrões devem ser belos. As 
ideias, tal como as cores, as palavras ou os sons, 
devem ajustar-se de forma perfeita e harmonio-
sa.”- completa o quadro.

Continua na próx. edição

UM DIA DE DANÇA E DE CORRERIAS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   Agrupamento de Escolas da Sobreira  ●  Membros do Clube de Jornalismo

NO DIA 5 DE FEVEREIRO, 
os alunos da Escola Básica 
de Sobreira tiveram uma 
atividade lúdico-desporti-

va que aliou a música à dança.
A comemoração do Dia da 

Dança é dinamizada pelos do-
centes de Educação Física. Por 
motivos de organização do plano 
anual de atividades, a celebração 
não coincide com o Dia Mundial 
da Dança, decorrendo geralmen-
te no segundo período. E assim 
aconteceu, aproveitando a pro-
ximidade do Carnaval e a alegria 
própria da época. 

A dança, para além de ser uma 
arte, é uma forma privilegiada 
de promover o exercício físico, o 

O Dia da Dança
É celebrado pela UNESCO, 

desde 1982, a 29 de abril, em 
homenagem ao francês Jean-
-Georges Noverre, bailarino e 
mestre de dança clássica que 
nasceu, nessa data, em 1727.

bem-estar e o convívio. Os ritmos 
latinos, africanos, pop e hip-hop 
marcaram os passos de dança e 
os professores Juliana e Fábio aju-
daram os alunos de 2.º e 3.º ciclo 
a acertar os movimentos. Foram 
mais de duas horas de dança. No 
final, e apesar de algum cansaço, 
os sorrisos eram o sinal mais evi-
dente de que todos gostaram.

Aproveitando a interrupção 
de pouco mais do que duas horas, 
as professoras de Inglês prepara-
ram uma corrida de panquecas 
(Pancake Race). Deste modo, pre-
tendeu-se assinalar uma tradição 
anglo-saxónica cujas origens se 
perdem no tempo e misturam cele-
brações pagãs e cristãs. 

Há quem diga que os povos 
eslavos associavam a alteração 
das estações do ano a uma luta 
entre deuses. As panquecas, por 
serem redondas e se comerem 
quentes, simbolizavam o sol. 
Quem as comesse, teria o poder 
do astro rei!    

Já a escolha da data, que coin-
cide com a terça-feira de Carnaval 
associa-se aos excessos que ca-
racterizam os festejos anteriores à 
Quaresma.

No Reino Unido, as corridas fa-
zem-se um pouco por toda a par-
te, sendo a de Londres uma das 
mais populares.

Na escola, a corrida é mais po-
pular entre os alunos mais novos. 
Dois a dois, cada qual com uma fri-
gideira e respetiva panqueca, con-
correram entre si, contra o relógio 
e a sua própria habilidade para 
virar a panqueca em andamento. 
Os vencedores da corrida foram os 
alunos Gonçalo Rodrigues do 5.º B 
e Rúben Cruz do 8.º B. Porém, to-
dos se divertiram e quando assim 
é, todos ganham.
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JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS. Natural e 
residente na freguesia de Besteiros, Paredes. 
Era fi lho de Vitorino Ferreira dos Santos e de 
Luzia Moreira. Foi mobilizado para o Corpo 
Expedicionário Português pelo Regimento 
de Infantaria 32, 4.º Depósito, 1.º Batalhão. 
Ostentava a placa de identidade n.º 21732 
e detinha o posto de soldado (n.º 367). Em-
barcou em Lisboa, rumo a França, no dia 14 
de Julho de 1917. No dia 21 de Agosto, é 
colocado no Batalhão de Infantaria 34, na al-
tura entrincheirado no subsector direito de 
Ferme-du-Bois. Dois dias depois, a unidade 
enfrenta bombardeamentos e uma das suas 
patrulhas trava combate na «terra de nin-
guém», forçando o inimigo a retirar «desor-
denadamente» (Martins, D., 1995). O feito 
merecera o louvor do Comandante da 2.ª Di-
visão, o general Gomes da Costa, que bapti-
zara o 34 como «o seu batalhão porreiro». 
No dia 26 de Agosto dá-se novo bombar-
deamento sobre o subsector português, 
que, contudo, não causa mais que ferimen-
tos ligeiros num soldado. Pela madrugada, 
ocorre novo enfrentamento de patrulhas em 
«terra de ninguém», mas desta feita sendo 
colocada pelos portugueses uma 2.ª patru-
lha de apoio, bem como um contingente 
de artilharia, junto da 1.ª linha. O inimigo 
julgara tratar-se de um raide, e não de uma 
patrulha, pelo que decide recuar e abando-
nar a 1.ª linha. Desta forma, os objectivos da 
acção são plenamente alcançados: «casti-
gar a audácia das patrulhas que se apro-
ximavam das nossas linhas (…) e levantar 
o moral e incutir o espírito ofensivo nos 
nossos soldados» (Martins, D., 1995, p.256). 
Nas semanas seguintes registam-se, sem su-
cesso, ataques e tentativas de raides a linhas 
inimigas. No dia 23 de Setembro, o batalhão 
é rendido por Infantaria 3 e acantona em 
Epinette. A 8 de Setembro regressa às trin-
cheiras e ocupa o subsector direito de Neu-
ve-Chapelle. Ocorrem nos meses seguintes 
ataques, bombardeamentos e tentativas 
de raides, tendo o confronto mais signifi -
cativo eclodido na véspera de ano novo. 
Como represália pelo ataque português 
desencadeado uma semana antes, na noite 
de Natal, os alemães bombardeiam toda a 
frente do CEP. Na sequência deste ataque, 
no B.I. 34 morre um soldado e cinco fi cam 
feridos. A 23 de Janeiro de 1918, as praças 
da 3.ª Companhia insubordinam-se contra 
o seu comandante. Na origem do protesto 
a irregularidade na concessão de licenças e 
a não rendição das tropas, à semelhança do 
que acontecera com as expedições coloniais 
em África. O movimento é, contudo, domi-
nado pelo comandante. No dia 12 de Março, 
enquanto o 34 rendia Infantaria 21 no sub-
sector esquerdo de Ferme-du-Bois, o inimi-
go desencadeia um vigoroso ataque com 
recurso a granadas de gás, causando grande 
desfalque sobretudo na 3.ª Companhia. Na 
madrugada de 13 e 14, nova e violenta in-
vestida alemã abate-se sobre o batalhão a 
que José Ferreira dos Santos pertencia, ten-
do os militares da unidade conseguido re-
sistir apesar das baixas registadas (5 mortos 

Na madrugada de dia 9 dá-se o avassalador ataque das tropas alemãs, e a rápida penetração terrestre faz com que, pelas 8h, já o inimigo se 
encontre na 2ª linha do subsector de Fauquissart. Morrem 8 ofi ciais e 2 praças, fi cam feridos 1 ofi cial e 16 praças, desaparecem 28 e são feitos 
prisioneiros 8 ofi ciais e 376 soldados. Entre estes, o paredense José da Rocha Nunes.

QUARTEL GENERAL DA 1ª DIVISÃO (CHÂTEAU DE LA CIGALE, LESTREM) ONDE O PAREDENSE
ANTÓNIO DE CARVALHO FOI ENVIADO EM DILIGÊNCIA EM JANEIRO DE 1918

1917. O efectivo do RI 29, composto por 23 
oficiais e 930 praças, desembarca em Brest 
cinco dias depois. Recebe instrução na re-
gião de Nord-Pas-de-Calais, primeiro em 
Wismes (até 1 de Junho), depois em Engui-
negatte (de 1 de Junho a 21 de Julho), e por 
fim na 1.ª linha inglesa (de 15 a 27 de Julho). 
Nesta última fase, a 4.ª Companhia, de que 
José da Rocha Nunes fazia parte, efectua 
instrução em Bac Saint-Maur (Sailly-sur-La-
-Lys), onde sofre um bombardeamento de 
morteiros e artilharia que provoca uma bai-
xa (soldado gaseado). No dia 22 seguinte, a 
unidade retira para Epinette. Em Agosto, o 
batalhão marcha para Sailly-sur-La-Lys e re-
cebe instrução no sector inglês de Boutille-
rie. Durante este período, em que ficara de-
pendente da 171.ª Brigada da 57.ª Divisão 
Britânica, o RI 29 sofre 39 baixas (12 mortos 
e 27 feridos). Entre 23 de Setembro e 30 de 
Dezembro de 1917, o batalhão permanece 
nas linhas, alternando com Infantaria 8 em 
posição de apoio (Pénin-Mariage e Séne-
chal Ferme) e da frente (Ferme-du-Bois). Na 
madrugada de 10 e 11 de Novembro, um 
raide inimigo causa baixas (2 mortos, 12 
feridos e 11 prisioneiros) e a apreensão de 
uma metralhadora. Na madrugada seguin-
te é desencadeada uma patrulha às linhas 
inimigas, que ao ser pressentida e por não 
ter tido a devida cobertura de artilharia 
(que em antecipação deveria ter destruído 
as defesas) é forçada a bater em retirada 
(Martins, D. 1995). No dia 22 seguinte, ocor-
re novo raide alemão sobre os subsectores 
de Ferme-du-Bois e Neuve-Chapelle, ao 
qual as unidades de infantaria 3 e 29 res-
pondem com sucesso. A partir de 5 de Fe-
vereiro de 1918, o 29 guarnece o subsector 
de Fauquissart, alternando na 1.ª linha com 
o Batalhão de Infantaria 20. Depois de um 
período de intensa actividade, a partir de 30 
de Março instala-se uma estranha acalmia, 
observando-se contudo alguma movimen-
tação, naquilo que se tratava, no fundo, do 
preâmbulo da grandiosa acção militar de 9 
de Abril – Operação Georgette –, conhecida 
entre nós como «Batalha de La Lys». Pelas 
18h de dia 8, a aviação germânica realiza 
um voo demorado de reconhecimento às li-
nhas portuguesas. «Tudo isto fazia prever 
que a todo o momento se desencadearia 
o formidável ataque de há muito prepa-
rado pelo inimigo» (Martins, D., 1995, p. 
247). Na madrugada de dia 9 dá-se então 
o avassalador ataque das tropas alemãs, e 
a rápida penetração terrestre faz com que, 
pelas 8h, já o inimigo se encontre na 2.ª li-
nha do subsector de Fauquissart. Morrem 
8 oficiais e 2 praças, ficam feridos 1 oficial 
e 16 praças, desaparecem 28 praças e são 
feitos prisioneiros 8 oficiais e 376 soldados. 
Entre estes, o paredense José da Rocha Nu-
nes. Esteve cativo até 20 de Novembro, e 
no mês seguinte, a 28, embarca em Cher-
bourg a bordo do navio Pedro Nunes, de-
sembarcando em Lisboa no dia 3 de Janeiro 
de 1919. Faleceu na freguesia de Ramalde, 
Porto, com 79 anos de idade, no dia 31 de 
Maio de 1972.

e 17 feridos). Durante o dia 14 repete-se o 
ataque, que causa ferimentos em quatro sol-
dados. Quinze dias depois, o batalhão é ren-
dido e acantona em La Couture, mas nem aí 
se livra das ofensivas germânicas. Um bom-
bardeamento sobre o acantonamento causa 
um morto e cinco soldados feridos. No dia 
6 de Abril, o 34 é rendido por Infantaria 4 e 
parte para Saint-Venant, juntamente com os 
batalhões 28 e 35. Na véspera de «La Lys» a 
unidade marcha para Samer, só tendo tido 
conhecimento da grande ofensiva que ar-
rasara o CEP no dia seguinte à mesma. De 
13 de Abril até ao mês de Agosto, as tropas 
são colocadas em tarefas de fortifi cação na 
região de Fauquembergues e Isbergues. 
Durante o mês Outubro dá-se uma reorga-
nização de tropas, passando os militares do 
34 a integrar o 3.º Batalhão da 1.ª Brigada de 

Infantaria (juntamente com os B.I. 1, 2, 8 e 
29). Em Dezembro, um capitão britânico elo-
gia o comportamento dos portugueses nas 
localidades devastadas pela guerra (Saint-
-Venant, La Gorge, Estaires, Laventie, etc.), o 
que resulta numa menção honrosa colectiva 
registada em Ordem de Serviço (Martins, 
D. 1995). No dia 1 de Março de 1919, José 
Santos parte de Cherbourg a bordo do navio 
«SS Goentoer», chegando a Lisboa quatro 
dias depois.

ANTÓNIO DE CARVALHO. Nasceu na fre-
guesia de Besteiros, Paredes. Era fi lho de An-
tónio de Carvalho e de Ana Rosa de Pinho. 
Na altura da incorporação no CEP era soltei-
ro e residia na freguesia de Bitarães, do mes-
mo concelho. Foi mobilizado pelo Regimen-
to de Infantaria 31 (Porto), pertencendo à 2.ª 
Companhia. Ostentava a placa identifi cativa 
n.º 73205 e detinha o posto de soldado (n.º 
682). Embarcou em Lisboa rumo a França no 
dia 12 de Setembro de 1917. No dia 19 de 
Janeiro de 1918, é enviado em diligência ao 
Quartel General da 1ª Divisão, sedeado no 

Château de La Cigale, Lestrem. Dois dias de-
pois é aumentado ao efectivo da 2.ª Com-
panhia do Batalhão de Infantaria 35, que 
na altura se encontrava entrincheirado no 
subsector de Ferme-du-Bois. A 9 de Abril, a 
unidade seguia em viagem de comboio para 
Doudeauville, escapando assim à tragédia 
de «La Lys». No dia 3 de Maio, António de 
Carvalho é punido pelo Comandante da 2.ª 
Bataria de Infantaria com 10 dias de prisão 
disciplinar «por faltar em 29 do mês fi ndo 
aos trabalhos sem motivo justifi cado in-
fringindo dessa forma a 1.ª parte do n.º 
5 do art.º 4.º do RDE». Em 29 de Agosto é 
novamente punido, desta vez com «oito 
dias de prisão disciplinar» e «atendendo 
ao seu mau comportamento anterior». No 
dia 9 de Novembro, enquanto parte da 2.ª 
Companhia do B.I. 35, participa na persegui-

ção ao inimigo e passagem do rio Escalda, 
um feito militar de avanço das forças aliadas 
que atacando o oponente fazem-no recuar 
para território belga. Dois dias depois é assi-
nado o armistício que põe fi m à guerra, mas 
as tropas portuguesas permanecem ainda 
em França durante vários meses até ser as-
segurado o transporte de regresso ao seu 
país natal. António de Carvalho é repatriado 
em 22 de Junho de 1919, data em que par-
te de Cherbourg, a bordo do Northwestern 
Miller, desembarcando em Lisboa três dias 
depois.

JOSÉ DA ROCHA NUNES. Nasceu no lugar 
da Estrada, Mouriz, a 9 de Janeiro de 1893. 
Era filho de Laurentino da Rocha Nunes, la-
vrador, natural de Penafiel, e de Maria Alves, 
doméstica, natural de Mouriz. Foi mobiliza-
do para o CEP pelo Regimento de Infanta-
ria 29 (Braga), 3.º Batalhão, 4.ª Brigada de 
Infantaria. Ostentava a placa identificativa 
n.º 47449 e detinha o posto de soldado 
(n.º 464) da 4.ª Companhia. Embarcou em 
Lisboa rumo a França no dia 22 de Abril de 
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EM LISBOA, NA TORRE 
DO TOMBO, encon-
tram-se os documentos 
precisos para a História 

Genealógica da Casa Real Por-
tuguesa nos demonstrar factos 
importantíssimos para a Histó-
ria de Baltar, nela perpassando 
a notável personagem de D. 
Nuno Álvares Pereira, D. João I 
e seu filho Afonso, legitimado 
por carta inscrita no livro 2, de 
D. João I, de D. Beatriz Alvim, 
que casou com este Afonso, 
sendo esta filha do Condestá-
vel, etc.

Porque importante, entre 
mais, começamos por trans-
crever a carta do rei D. Duarte, 
em que está incorporada uma 
de D. João I, porque fez mercê 
ao Conde de Barcelos (D. João 
Afonso) de juro e herdade, da 
vila de Chaves, terra e julgado 
de Montenegro, do castelo de 
Montalegre e terra de Barroso, 
Baltar e outras. Para facilida-
de de leitura e entendimento, 
atualizou-se a ortografia da 
referida “carta de mercê”, tal 
qual é: 

“Dom Duarte pela graça 
de Deus Rei de Portugal e do 
Algarve e Senhor de Ceuta. Aos 
que esta carta virem fazemos 
saber que o Conde D. Afonso 
meu irmão, que muito ama-
mos e prezamos, nos mostrou 
uma carta do muito virtuoso 
e de grandes virtudes e muito 
gloriosa memória, cuja alma 
Deus haja, da qual o teor é este 
que se segue. Dom João por 
graça de Deus Rei de Portugal 
e dos Algarves. A quantos esta 
carta virem fazemos saber que 
nos mostrou um instrumento 
de doação que D. Nuno Álva-
res Pereira, Condestável, fez 
a ele é a Condessa D. Beatriz, 
sua mulher, de algumas terras, 
castelos, vilas e lugares, segun-
do pelo dito instrumento de 
doação parecia, do qual instru-
mento e teor tal é. Em nome de 
Deus amem, saibam quantos 
este instrumento virem, como 
eu Nuno Alvares Pereira, con-
destável do meu Senhor El Rei 
nos reinos de Portugal e do 
Algarve; de minha livre vonta-
de, e sem prema, ou outro en-
duzimento algum, dou, e doo, 

BALTAR e a CASA DE BRAGANÇA
FERREIRA COELHO

e faço pura doação valedoura 
entre vivos para sempre, que 
nunca possa ser revogada, ao 
Conde D. Afonso, filho do meu 
Senhor El Rei, em casamento 
com a Condessa D. Beatris, 
minha filha, a vila e castelo de 
Chaves, com seus termos, terra 
e julgado de Montenegro e do 
castelo e fortaleza de Montale-
gre e terra de Barroso e Baltar, 
e Paços [de Ferreira] e Barcelos, 
que são Entre Douro e Minho 
e Trás-os-Montes, com seus 
termos, coutos e honras e cri-
minais e com todos os padroa-
dos das igrejas e todos os seus 
direitos e pertenças que eu ei, 
e de direito devo de haver por 
doação ou doações que me 
fossem feitas por meu Senhor 
El Rei, ou em outra qualquer 
maneira. Outrossim lhe dou e 
faço doação das minhas quin-
tas de Carvalhosa e de Covas 
e de Canedo e de Sarracens 
e de Godinhães e de Sanfins 
e da Temporão e dos casais 
de Bastelo, com todas as suas 
entradas e saídas, e direitos e 
pertenças, e com suas honras 
e coutos, e tomadas que em 
ei e de direito devo de haver 
nas ditas vilas e lugares, e jul-
gados, terras e quintãs; e ou-

trossim por esta mesma guiza 
[maneira], lhes faço doação 
das minhas quintas de Mou-
reira e de Pousada, que ora de 
mim tem João Gonçalves, meu 
meirinho, com condição que 
o dito João Gonçalves haja as 
ditas quintas em sua vida, e à 
sua morte fiquem isentamen-
te ao dito Conde D. Afonso e à 
Condessa D. Beatris; e porém 
quero, outorgo e mando, que 
o dito D. Afonso em casamento 
com a dita minha filha, daqui 
em diante hajam as ditas ter-
ras, e vilas e castelos, e lugares 
e julgados e quintas suso ditas, 
com todas as suas rendas e 
direitos, e pertenças e foros, e 
tributos; assim como os eu ei 
e de direito devo haver, e me-
lhor se as ele melhor poderem 
haver, com tal condição que 
ele com a dita minha filha as 
hajam e logrem em suas vidas 
e à hora da sua morte natural 
ou cível do dito D. Afonso, fi-
quem todos juntamente à dita 
D. Betariz, minha filha, fiquem 
todos juntamente a seu filho, 
o maior lídimo deles ambos, 
se o houverem, e falecendo o 
filho fiquem assim juntas a seu 
neto e assim descendam por 
linha direta ao bisneto e aos 

outros descendentes por linha 
direta lídimos sempre em uma 
pessoa que seja varão lídimo, 
que deles ambos descendam 
lidimamente, e falecendo o 
filho maior e seus descenden-
tes sem herdeiro lídimo, assim 
como dito é fique as outro fi-
lho do dito D. Afonso, e à dita 

minha filha, se o houverem, 
e dele venha a seu neto e bis-
neto e seus descendentes, sob 
a condição de primeiro, e não 
havendo aí filho, neto ou bis-
neto, ou outro varão que seja 
herdeiro lídimo, que descenda 
deles ambos, como dito é, en-
tão fiquem a maior filha lídi-

ma que houverem ou neta ou 
bisneta e seus descendentes 
lídimos, em tal guiza que sem-
pre juntamente, os ditos bens 
haja uma pessoa, como dito 
é, e falecendo a dita D. Beatriz, 
sem havendo filho, ou filha, 
ou neto, ou bisneta ou outros 
herdeiros que dela descendam 
como dito é, que então fiquem 
as ditas vilas e castelos e luga-
res e terras a mim dito Con-
destável se vivo for, ou a meus 
herdeiros, e isto se entenda nas 
terras que a mim foram dadas 
por El Rei meu Senhor, e os ou-
tros bens que lhe assim dou, 
que forem de meu património, 
fiquem a quem por ela foram 
mandados e os houver de ha-
ver por testamento ou abintes-
tado por sua morte dela, e em 
caso que depois da morte da 
dita D. Beatriz, ficasse filho ou 
neto ou bisneto, ou outros her-
deiros lídimos deles descen-
dentes, que herdassem as ditas 
vilas, castelos e lugares, e terras 
e depois do herdamento fale-
cesse cada um deles ou todos 
por morte natural ou cível, que 
então fiquem os ditos castelos, 
vilas, lugares e terras suso ditas 
a mim, Condestável, se vivo for, 
ou a meus herdeiros, não sen-
do eu vivo, como dito é e tres-
passe em mim defeito a posse 
e propriedade, assim”.  

(Continua na próxima edição)

D. DUARTE D. JOÃO I

PUB



20
Quinta-feira

18 de fevereiro 2016

HISTÓRIA e CULTURA

PUB

O PAREDENSE | 18-2-2016 | N.º 25

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

neste Cartório, no dia de hoje, de folhas quarenta a folhas quarenta e seis do livro de notas 
para escrituras diversas número Cento e Vinte e Nove – A, MÁRIO DA SILVA MOTA e 
mulher EMÍLIA FERREIRA DA COSTA RIOS, casados sob o regime da comunhão geral de 
bens, ambos naturais da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, onde residem na Rua 
de Santa Tecla, 459, NIFS 123 446 848 e 123 446 813, fi zeram as declarações constantes 
da certidão anexa, que com esta se compõem de três laudas e vai conforme o original.

Paços de Ferreira e Cartório Notarial, doze de fevereiro de dois mil e dezasseis. 

A Notária,
(Lic. Sónia de Jesus Pires Fernandes)

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

Prédio rústico, composto de mato, com a área de mil quatrocentos e setenta e 
oito metros quadrados, a confrontar de norte com Manuel Teles, de sul com Rua da 
Santa Tecla, de nascente com Fernando Ferreira da Rocha e de poente com Joaquim 
Alves, sito na Rua de Santa Tecla (Corregais), da freguesia de Lordelo, concelho de 
Paredes, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas ins-
crito na matriz respetiva, em nome do justifi cante marido, sob o artigo 3857, sendo de 
600,00 euros o seu valor patrimonial, a que atribuem o valor de MIL EUROS.

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

Que entraram na posse do referido prédio, por compra verbal que fi zeram a Luís 
Manuel Gonçalves Teles, casado, residente que foi no Lugar de Corregais, da freguesia 
de Lordelo, concelho de Paredes, em data que não podem precisar mas sabem ter sido 
no ano de mil novecentos e oitenta, sem que no entanto fi cassem a dispor de título formal 
que lhes permita o respetivo registo na Conservatória do Registo Predial, mas, desde 
logo, entraram na posse e fruição do identifi cado prédio, em nome próprio, posse que 
assim detêm há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja

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

Que esta posse em nome próprio, pacífi ca, contínua e pública, conduziu 
à aquisição do imóvel por usucapião, que invocam, justifi cando o direito de pro-
priedade, para o efeito de registo, dado que esta forma de aquisição não pode ser 
comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.

VENDE-SE CISNE
MACHO C/ 3 ANOS DE IDADE

Contactar: Tlm 912 061 826

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores 
da informação livre, rigorosa e isenta.

2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do 
concelho de Paredes em áreas como a política, reli-
gião, desporto, sociedade e do seu património cultu-
ral e arquitetónico.

3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os 
cidadãos, independentemente da sua cor, raça, reli-
gião, nacionalidade ou sexo.

4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a 
dignidade e privacidade das pessoas. 

GOMES DE SOUSA

A 13 DE JULHO DE 
1873, na igreja de 
São Miguel de En-
tre-os-Rios, casa-

ram Estêvão Peixoto Osório 
Sarmento e Castro e Eugénia 
da Conceição Soares Lopes.

Ele era viúvo de D. Mar-
celina Benedita de Albuquer-
que natural de Rio de Moi-
nhos e falecida na Eja anexa a 
Entre-os-Rios, a 10 de Março 
de 1870, com 66 anos. 

Tinha sessenta e dois 
anos! Natural de Vila Verde, 
em São Martinho de Sardou-
ra, no bispado de Lamego, 
onde nasceu a 2 de Janeiro 
de 1811, fi lho de José Peixoto 
da Silva Araújo e Castro e D. 
Maria Rita Osório Sarmento 
e Melo. 

Ela tinha apenas dezoi-
to anos, nasceu nas Granjas, 
Entre-os-Rios, a 31 de Agosto 
de 1854, moradora nas Tai-
pas, primeira fi lha de António 
Lopes de Azevedo, lavrador 
caseiro, natural de Santa Ma-
ria de Sardoura e de Maria da 
Conceição Soares, de Santa 
Maria da Eja. 

Estêvão e Marcelina vi-
veram nas Cans, em Rio de 
Moinhos, onde tiveram qua-
tro fi lhos:

1 – Cristóvão Peixoto de 
Albuquerque, bacharel for-
mado em Direito em 1871, 
nasceu a 16 de Novembro de 
1841, casou com Joana Au-
gusta Geraldes de Vasconce-
los e tiveram nove fi lhos.

2 – Leonor, gémea com 
o anterior, nasceu no dia se-
guinte, a 17 de Novembro de 
1841 e faleceu no dia 18.

3 – Joana Maria Baptista 

que assinava Joana Júlia Pei-
xoto de Albuquerque e Cas-
tro, nasceu a 27 de Julho de 
1843 e casou na Foz do Dou-
ro a 31 de Outubro de 1870 
com Manuel José da Silva 
Medon, com 42 anos, bacha-
rel em Direito em 1855, fi lho 
de Bernardo da Silva Medon 
e Ana Joaquina, natural de 
Entre-os-Rios, do Torrão. Sem 
geração.

4 – Henriqueta Augusta 
Peixoto de Albuquerque nas-
ceu a 11 de Janeiro de 1846 e 
faleceu em Abol de Baixo, na 
Eja, a 19 de Julho de 1870 só 
com a extrema-unção por se 
achar demente.

Estêvão e Eugénia vive-
ram em Abol, na Eja, naquele 
tempo anexa a São Miguel de 
Entre-os-Rios, onde tiveram 
quatro fi lhos.

1 – Joana nasceu a 27 de 
Abril de 1874. Joana da Con-
ceição Peixoto Osório Sar-
mento e Castro casou em Vila 
Nova de Gaia a 27 de Abril de 
1896 com Luís Augusto da 
Silva Maia.

2 – Estêvão Peixoto Osó-
rio Sarmento e Castro, como 
seu pai, nasceu a 5 de Feve-
reiro de 1876. Casou em São 
Miguel de Gandra, Paredes, 
a 22 de Janeiro de 1898 com 
Maria Madalena Coelho Mo-
reira que nasceu nas Fon-
tainhas da mesma freguesia, 
a 17 de Maio de 1873, fi lha 
do comendador José Coelho 
Moreira [Ordem de Cristo, 
por merce de D. Luís a 11 
de Agosto de 1881] e Maria 
Angélica Barbosa Cruz. Ma-
ria Madalena foi gémea de 
um Vitorino que faleceu no 

O DR. ANTÓNIO CASTRO

xoto Osório Sarmento e Cas-
tro nasceu a 20 de Dezembro 
de 1877 e casou em São Mi-
guel de Rans a 27 de Feve-
reiro de 1909 com Belizarda 
Duarte Cerdeira, fi lha natural 
de Maria Duarte Cerdeira. 
Faleceu a 27 de Fevereiro de 
1940 em Avioso, na Maia.

4 – José Peixoto Osório 
Sarmento e Castro nasceu a 
8 de Maio de 1883. Casou ca-
nonicamente in articulo mor-

tis na Eja a 12 de Novembro 
de 1940 com Gertrudes Tei-
xeira Soares, fi lha de Casimiro 
Soares de Oliveira e Margari-
da dos Anjos, de Rio de Moi-
nhos. Faleceu no dia 13.

Estêvão Peixoto, pai, fa-
leceu a 8 de Abril 1888, fez 
testamento e deixou quatro 
fi lhos.

O António Augusto 
Peixoto Osório Sarmento 
e Castro matriculou-se na 
Academia Politécnica do 
Porto nos seguintes anos 
lectivos: – de 1898 para 
1899 nas cadeiras 7ª e 10.ª; 
de 1899 para 1900 nas 6.ª, 
8.ª (l.ª e 2.ª partes) e 10ª; de 
1900 para 1901 nas 6.ª, 8.ª 
(l.ª e 2.ª partes) e 10.ª e de 
1901 para 1902 na 10.ª.

[6.ª cadeira: física; 7.ª: 
Química inorgânica; 8.ª: Quí-
mica orgânica geral e bioló-
gica + Química analítica; 10ª: 
Botânica].

Depois passou à Escola 
Médico Cirúrgica do Porto 
onde terminou o curso apre-
sentando a tese “Prophylaxia 
da Gastro-Enterite na primei-
ra infancia: (breve estudo)”, 
impressa na tipografi a do 
Porto Médico, em 1907. [62 
pág. 40 de texto].

Obteve as seguintes 
classificações nos exames 

finais: – S14 na 6ª cadeira: 
partos; S13 na 8.ª cadeira: 
clínica médica; S13 na 9ª 
cadeira: clínica cirúrgica e 
S13 na 11.ª cadeira: medici-
na legal.

***
Uma irmã da Eugénia da 

Conceição Soares Lopes, a 
Ana da Conceição Lopes de 
Azevedo, nasceu nas Gran-
jas, a 11 de Outubro de 1856, 
casou em Entre-os-Rios a 3 
de Fevereiro de 1876 com 
António Tomás de Araújo 
Almeida, natural dos Aidos, 
Entre-os-Rios, fi lho de José 
Tomás de Sousa Araújo Al-
meida e Ermelinda Rosa. Fa-
leceu na Quinta dos Aidos, 
Entre-os-Rios, a 17 de Agosto 
de 1877, em consequência 
do seu primeiro parto. O fi lho 
João sobreviveu dois me-
ses. O António Tomás casou 
novamente em 1888 e a sua 
descendência está registada 
em “A Quina dos Aidos em 
Entre-os-Rios: I – genealogia”, 
1996.

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO
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mês seguinte. Tiveram cinco 
fi lhos nascidos em Penafi el 
e, entre eles, o dr. Alberto 
Peixoto Coelho Moreira Sar-
mento e Castro, médico pela 
Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto em 
1927, que criou a Fundação 
de Santa Maria Madalena, em 
Abol e em 2008 foi agraciado 
a título póstumo com a me-
dalha de Honra da freguesia 
da Eja. 

3 – António Augusto Pei-
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Agenda Cultural
De 18 de fevereiro a 2 de março

Paredes

Efemérides

Castelo de Paiva

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

18 de fevereiro

1665
- A cidade de Bombaim, na Índia, é entregue 
por Portugal à coroa inglesa, como dote de 
D. Catarina de Bragança; 
____________________________________

1685
– La Salle, explorador francês, funda a pri-
meira povoação europeia no atual estado 
do Texas, EUA; 
____________________________________

1834
– No decurso da guerra civil, as forças libe-
rais de D. Pedro IV batem as tropas absolu-
tistas na batalha de Almoster;
____________________________________

1853
– Na aldeia de Bolor, ex-Guiné Portugue-
sa, procedeu-se a uma convenção entre o 
governador interino de Cacheu, Honório 
Pereira Barreto, e os régulos de Bolor, Jou-
gam e António Verde que cederam à nação 
portuguesa o terreno denominado “Eguel”, 
reservando para si o direito de poder fazer 
sacrifícios a um ídolo que ali existe, pagan-
do-lhes o governador anualmente 6 barras 
de ferro, 6 frascos de pólvora e 5 galões de 
aguardente. [medida de capacidade nos 
países anglo-saxónicos para líquidos e ce-
reais, equivalente a 4,51 litros na Grã-Breta-
nha e a 3,78 litros nos EUA];

1859
– Saigão, no sul do Vietname, é ocupado pela 
França; 
_____________________________________

1900 
– Novas eleições no Porto, onde os republi-
canos alargaram a margem das anteriores, 
sendo Afonso Costa, Xavier Esteves e Paulo 
Falcão eleitos para o Parlamento;
_____________________________________

1911
– Instituído, pelo governo da I República, o 
Registo Civil obrigatório e o encerramento 
dos registos paroquiais; 
_____________________________________

1915
– A Alemanha, no decurso da guerra de 1914-18, 
impõe o bloqueio submarino ao Reino Unido;
_____________________________________ 

1930
– Dá-se a descoberta do planeta Plutão; 
_____________________________________

1933
– O Movimento Nacional-Sindicalista, organi-
zação fascista, realiza em Lisboa o primeiro de 
uma série de banquetes, no sentido de pressio-
nar o reforço da natureza totalitária do regime 
salazarista e também de reforçar a posição de 
Rolão Preto como “candidato a chefe” do regi-
me ditatorial (em alternativa a Salazar, por eles 
considerado excessivamente “moderado”); 

1946
– O governador da ex-colónia da Guiné Portu-
guesa, capitão-tenente Sarmento Rodrigues, 
procedeu à implantação da residência do chefe 
do Posto em Pirada e do posto sanitário, cujas 
obras são de imediato iniciadas, fazendo-se tam-
bém o estudo das instalações da companhia in-
dígena que será colocada na dita povoação;
_____________________________________ 

1964
– Abalos sísmicos destroem, na quase totali-
dade, a povoação de Velas, na ilha de São Jor-
ge, Açores;
_____________________________________ 

1965
– No discurso “Erros e fracassos da era política”, 
proferido na cerimónia de posse da Comissão 
Executiva da União Nacional, Salazar explicita 
a leitura oficial e “definitiva” do Estado Novo 
acerca da “função de Portugal no mundo” e 
do “sentido profundo” da “luta defensiva”, as 
guerras coloniais em Angola, Guiné-Bissau e 
Moçambique; 
_____________________________________

1977
– O PCP afirma-se contra a integração de Por-
tugal na CEE; 

1982
– O papa aceita a resignação do bispo do Por-
to, D. António Ferreira Gomes;

1983
– A Comissão de Direitos Humanos da ONU 
condena, por unanimidade, a política sul-
-africana de apartheid;
____________________________________

1986
– A equipa do cirurgião Queiroz e Melo efe-
tua a primeira transplantação cardíaca em 
Portugal; 
____________________________________

1992
– O arqueólogo Cláudio Torres é distinguido 
com o Prémio Pessoa; 
____________________________________

1998
– A atleta penafidelense Fernanda Ribeiro 
conquista a medalha de ouro dos 300 metros, 
no encontro das seis Nações, em Génova;
____________________________________ 

2005
– No santuário de Fátima passa a fazer-se pre-
ces pela chuva, em todas as orações diárias;
____________________________________ 

2008
– As cheias na grande Lisboa provocam dois 
mortos, cinco feridos e uma mulher desapa-
recida. 
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FICHA TÉCNICA

Dia 21
Biblioteca Municipal de Paredes
11h00 – “Histórias à volta da candeia. O Pai em Guerra Jun-
queiro”

Dia 23
Biblioteca Municipal de Paredes
Das 10h30 às 11h30 – Hora do conto: “A Fada Oriana”, de 
Sophia de Mello Breyner Andresen

Dia 26
Biblioteca A CELER da Junta de Freguesia de Rebordosa
21h30 - Apresentação do livro “Portugueses nos campos 
de concentração Nazis”, de Pagtrícia Carvalho

Dia 27
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Sarau pela Associação dos Antigos Orfeonistas da 
Universidade do Porto

Dia 27
Biblioteca Municipal de Paredes
11h00 – Música para bebés e papás

Até dia 29
 - Loja Interativa de Turismo de Paredes
Exposição “Máscaras de Carnaval”

Dia 19
Auditório da Escola de Música Berço da Cultura da Lixa
21h30 – Audição de percussão 

Dia 20
Casa da Cultura Leonardo Coimbra – Lixa
15h30 – Era uma vez…por Ca Cerqueira

Dia 18
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h00 – Sessão de informação sobre financiamento euro-
peu para empresas

Dia 21
Oliveira de Arda
Prova de btt Trilho do Mineiro

Dia 25
Escola Básica n.º 1 de Sobrado
Apresentação dos livros “Colar de contas” e “A caixa da avó Ma-
ria”, de Leonor Mexia

Dia 27
Largo do Conde
08h00 – Feira Agrícola

Dia 1 março
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
10h00 – Hora do conto: “A História do Alfa”

Dia 20
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – DAMA nas Noites Acústicas

Dia 27 
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Commedia à La Carte

Dias 27 e 28 f
Complexo Desportivo de Lousada
Das 10h às 12h30 – Ténis – Pink Tour Feminino Seniores

Dia 21
Parque Urbano de Paços de Ferreira
08h00 – Feira de Antiguidades

Dia 19
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Apresentação do livro: “O erro de Deus”, de Carlos 
Queirós

Dia 20
Arquivo Municipal
15h00 – Apresentação do livro: “Moçambique na I Guerra 
Mundial – Diário de um Alferes – Médico Joaquim Alves Cor-
reia de Araújo – 1917-1918, Teresa Araújo 

Dia 24
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de Animação: “Oliver e seus companheiros”

Dia 26
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Encontro com o escritor…Benilde Susana Oliveira

Dia 28
Museu Municipal de Penafiel
15h00– Ao domingo no museu: “Tarde Piaste”



22
Quinta-feira

18 de fevereiro 2016

REBORDOSA

José de Sousa Nunes 
FALECEU

José de Sousa Nunes faleceu no passado dia 
13 de fevereiro, com 76 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, na Rua de 
São Tiago, n.º 16, Rebordosa, Paredes. Era viúvo de 
Olímpia da Conceição da Rocha Nogueira Nunes e deixa na maior dor 
seus fi lhos, netos e demais família.

REBORDOSA

Ana Nunes Barbosa
FALECEU

Ana Nunes Barbosa faleceu no passado dia 
12 de fevereiro, com 92 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, na Rua do 
Capelmonte, n.º 24, Rebordosa, Paredes. Era viúva 
de António Nogueira da Rocha e deixa na maior dor 
seus fi lhos, noras, genros, netos e demais família.   

VILELA

Rosa Maria
Conceição da Rocha

FALECEU

Rosa Maria Conceição da Rocha faleceu no 
passado dia 15 de fevereiro, com 70 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Duas Igrejas, concelho 
de Paredes e residente na Rua Polidesportivo, n.º 75, freguesia de 
Vilela, Paredes. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família vêm por este 

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

VILELA

António Augusto
Leal da Cruz

FALECEU

António Augusto Leal da Cruz faleceu no pas-
sado dia 12 de fevereiro, com 89 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Vilela, concelho de Paredes 
e residente na Rua Alto do Crasto, n.º 89, freguesia de Vilela, Paredes. 
Era casado com Alzira da Silva Carvalho.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, 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. Participam também que a missa 
de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 19 de fevereiro, pelas 19 ho-
ras, na igreja paroquial de Vilela. Antecipadamente agradecem a todas 
as pessoas que participem nestes atos religiosos.

BOLSA DE EMPREGO

PUB

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

Oferta n.º 588646833

Gandra
ANALISTAS E PROGRAMADO-
RES DE SOFTWARE E APLICA-

ÇÕES
Dinâmico e disponível, com facilidade de co-

Oferta n.º 588635631

Freamunde
MECÂNICO E REPARADOR

DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
Aptidão para mecânica geral, realização de 
diagnósticos, mudança de correias de distri-
buição, caixas de velocidades, embraiagens, 
turbos, pontos de motor, etc

Oferta n.º 588646225

Cete
ENGENHEIRO MECÂNICO

Técnico de programação, com formação em engenharia mecânica, experiência 
mínima de 4 anos e conhecimentos em programação fanuc, utilização de soft-
ware de desenho e programação cad/cam, métodos de usinagem (torno e fresa-
gem), offi ce, master cam e topsolid

Oferta n.º 588508768

Ermesinde
SERRALHEIRO CIVIL

Saber soldar e dar acabamento em inox

Oferta n.º 588634559

Alfena 
SERRALHEIRO CIVIL

Serralheiro de ferro e alumínio para fabrico, monta-
gem e reparação de estruturas metálicas e medições 

Oferta n.º 588636774

Vandoma
REPRESENTANTE COMERCIAL

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

Oferta n.º 588606814

Vilela
OPERADOR DE MÁQUINAS DE COSTURA 

Com experiência em vestuário de criança e adulto e em máquina de ponto corrido 
e de corte e cose; deve saber trabalhar em grupo e ser organizado

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 588646733

Paredes
EMPREGADO DE BAR

Pessoa com capacidade de aprendizagem rápida, 
boa apresentação

Oferta n.º 588637294

Vilela
ESTOFADOR

Com conhecimentos na área de sofás

Oferta n.º 588584291

U.F. de Campo e Sobrado 
ELETROMECÂNICO, ELETRICISTA E OUTROS

INSTALADORES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 
Técnico de equipamentos hoteleiros, com experiência

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

Rua de Santo Estêvão, nº. 97 – VILELA / PAREDES
Tel./Fax 255 871 570 | Tlm | 967 012 537

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

Rua de Santo Estêvão, nº. 97 – VILELA / PAREDES
Tel./Fax 255 871 570 | Tlm | 967 012 537

NECROLOGIA

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

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

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

MOURIZ

Amadeu da Conceição
Silva e Costa

FALECEU

Amadeu da Conceição Silva e Costa faleceu no 
passado dia 12 de fevereiro, com 66 anos de idade. 
Era natural de Castelões de Cepeda, Paredes e re-
sidente na Travessa da Bouça, n.º 105, Mouriz, Paredes. Era solteiro.  

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.

BALTAR

Augusta de Jesus
Sousa Leite

FALECEU

Augusta de Jesus Sousa Leite faleceu no passa-
do dia 2 de fevereiro, com 92 anos de idade. Era na-
tural de Miragaia, Porto e residente na Rua D. Nuno 
Álvares Pereira, n.º 1871, Baltar, Paredes. Era casada com Fernando 
de Azevedo.

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

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

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

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

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
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LOUREDO

Maria Antónia Barbosa
Leão Garcez Mota

FALECEU

Maria Antónia Barbosa Leão Garcez Mota fale-
ceu no passado dia 17 de fevereiro, com 49 anos de 
idade. Era natural de Castelões de Cepeda, Paredes 
e residente na Rua Mira Gaia, n.º 191, Louredo, Pa-
redes. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Suas irmãs 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 invo-
luntariamente cometida.

LORDELO

Armando Moreira Barbosa
FALECEU

Armando Moreira Barbosa faleceu no passado 
dia 16 de fevereiro, com 77 anos de idade. Era na-
tural de Lordelo e residente na Rua dos Correios, 
n.º 131, Lordelo, Paredes. Era casado com Maria 
Oliveira Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhas, genro, neta 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.

SOBROSA

Maria Alice Moreira Nunes
FALECEU

Maria Alice Moreira Nunes faleceu no passado 
dia 3 de fevereiro, com 83 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Sobrosa, Paredes. Era 
viúva de Juvenal Pacheco Barbosa.

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 ami-
zade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, 
bem como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhes manifes-
taram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

CRISTELO

Conceição Alves de Sousa
FALECEU

Conceição Alves de Sousa faleceu no pas-
sado dia 8 de fevereiro, com 91 anos de idade. 
Era natural de Gondalães, Paredes e residente 
na freguesia de Cristelo, Paredes. Era viúva de 
Vitorino Barbosa.

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

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

BEIRE

Maria Augusta
Freire da Rocha

FALECEU

Maria Augusta Freire da Rocha faleceu no pas-
sado dia 4 de fevereiro com 85 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Beire, Paredes. 
Era casada com António Moreira Dias. 

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, bem 
como na missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

LOUREDO

Margarida Moreira Ribeiro
FALECEU

Margarida Moreira Ribeiro faleceu no pas-
sado dia 14 de fevereiro com 79 anos de idade. 
Era natural de Cristelo e residente na freguesia de 
Louredo, Paredes. Era viúva de José Maria Lopes 
de Sousa. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

PAREDES

Maria Celeste
de Sousa Freire

FALECEU

Maria Celeste de Sousa Freire faleceu no pas-
sado dia 14 de fevereiro com 94 anos de idade. Era 
natural de Beire e residente em Paredes. Era viúva 
de José Coelho Neto. 

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, bem 
como na missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

BEIRE

Maria da Silva
FALECEU

Maria da Silva faleceu no passado dia 12 de 
fevereiro com 101 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Louredo, Paredes e residente em 
Beire, Paredes. Era viúva de Serafim Ferreira da 
Silva.

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 amiza-
de que lhes foram endereçadas aquando do falecimento. Participam 
também que as missas de 7.º dia serão celebradas sábado, dia 20, 
pelas 18 horas, na igreja paroquial de Louredo, Paredes e pelas 20 
horas no Mosteiro de Ferreira, Paços de Ferreira.

PAREDES

Maria de Lurdes
Coelho Moreira

FALECEU

Maria de Lurdes Coelho Moreira faleceu no pas-
sado dia 11 de fevereiro, com 58 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Beire e residente na Rua Eça 
de Queirós, n.º 44, Paredes. Era casada com António 
Augusto da Silva Barbosa.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, nora e demais família vêm por este meio extre-

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

VILA COVA DE CARROS

Maria Emília da Silva Midão
FALECEU

Maria Emília da Silva Midão faleceu no passado 
dia 9 de fevereiro, com 81 anos de idade. Era natural 
de Bitarães e residente na Rua do Calvário, n.º 123, 
Vila Cova de Carros, Paredes. Era viúva de Albino 
Moreira.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, nora, genro, neto e demais família vêm por este meio 

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

LORDELO

Eduardo de Sousa da Silva
FALECEU

Eduardo de Sousa da Silva faleceu no passado 
dia 9 de fevereiro, com 81 anos de idade. Era natural 
de Lordelo e residente na Rua da Floresta, n.º 236, 
Lordelo, Paredes. Era viúvo de Maria Rita da Silva 
Barros.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família vêm 

por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhe foram endere-
çadas 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

Margarida Gonçalves
de Sousa

FALECEU

Margarida Gonçalves de Sousa faleceu no pas-
sado dia 3 de fevereiro, com 73 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Lordelo e residente na Rua 
Dão Antão Almada, n.º 364, 3.º frente, Rio Tinto, Gon-
domar. Era viúva de Joaquim Machado de Oliveira.

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

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

DUAS IGREJAS

José Cerejo Moreira da Silva
FALECEU

José Cerejo Moreira da Silva faleceu no passa-
do dia 4 de fevereiro, com 64 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda e residente na Tra-
vessa de Palhais, n.º 39, Duas Igrejas, Paredes. Era 
casada com Maria da Conceição Moreira Barbosa.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, genro, netos e demais família vêm por este 

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

VILA COVA DE CARROS

Valdemar Ferreira de Barros
FALECEU

Valdemar Ferreira de Barros faleceu no passa-
do dia 12 de fevereiro, com 50 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Lordelo e residente em Vila 
Cova de Carros, Paredes. Era divorciado.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

António Augusto
Nunes Teixeira

FALECEU

António Augusto Nunes Teixeira faleceu no pas-
sado dia 3 de fevereiro, com 82 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Cristelo e residente na Rua 
Eduardo Bessa, n.º 15, Cristelo, Paredes. Era casado com Delfina Fer-
reira de Bessa.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhas, genros, netos, bisnetos e demais família vêm 

por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhe foram endere-
çadas 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.

NECROLOGIA

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

NESTE TRECHO DA RUA DO CALVÁRIO, EM PAREDES, lado poente, com placa de estacionamento proibido e muro de suporte romanticamente decorado a glicínias em toda a 
sua extensão, assim se apresentava em setembro de 1995, há pouco mais de vinte anos, presente na memória, ainda, de muita gente que por ali passava.

Mas a história constrói-se destes pequenos pormenores, quando no sítio deles se implantam edifícios grandes, nem sempre grandes edifícios! Cada um tire as suas conclusões! 

Rua do Calvário - Paredes

AO BURACO de que demos nota na edição de novembro do ano fi ndo, que se mantém 
por regularizar, junto do monumento ao “professor”, acresce agora outro perigo na 
rua António Araújo, cuja extensão abrange toda a frontaria das escolas preparatória e 
secundária de Paredes. Isto porque a citada rua que tinha dois sentidos passou a um e 

uma das faixas foi asfaltada e esta perdeu a passadeira dos peões, o que cria perigo iminente.

ASSIM NÃO!...

REPROVADO
ACRESCIDO


