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A missão e o desafi o futuro do Centro Social e Paroquial 
de Baltar, que assinalou a 2 de março 59 anos de existên-
cia, é continuar a honrar o compromisso assumido com 
a população, procurando desenvolver respostas sociais 
mais qualifi cadas e humanizadas. A instituição apoia 
atualmente 60 idosos e 170 crianças nas valências de 
centro de dia, e serviço de apoio domiciliário, atl, creche 
e jardim-de-infância. 
Para ajudar a pagar o novo edifício do jardim de infância 
Glória Leão, inaugurado recentemente, a instituição está 
a organizar um conjunto de iniciativas solidárias. A pri-
meira é já em maio, com um Torneio Solidário de Petanca.

PUB

A tradição voltou a cumprir-se no concelho de Paredes na celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Todos os anos centenas de famí-
lias se juntam em torno destas comemorações. O momento mais simbólico aconteceu no último domingo, com a visita do compasso. 
O jornal O Paredense esteve a acompanhar as comemorações em Paredes, Rebordosa e Sobrosa e registou os momentos mais impor-
tantes deste dia.

PÁSCOA CELEBRADA
NO CONCELHO DE PAREDES

COMPROMISSO É DESENVOLVER RESPOSTAS
MAIS QUALIFICADAS E HUMANIZADAS

Centro Social e Paroquial de Baltar
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O MOMENTO QUE VIVEMOS e os 
acontecimentos de que somos teste-
munhas levam-nos a diversas interro-
gações e a uma profunda refl exão po-

lítica sobre a Europa, sendo que esta não pode, 
de forma alguma, ignorar o que se passa com os 
refugiados que nos chegam e devem ser acolhi-
dos, mas muito particularmente estar atentas às 
hordas de terroristas que pululam de forma dis-
creta, como é seu apanágio, pelos mais incríveis 
sítios, onde possam semear a destruição.

Em termos axiomáticos é certo que pode-
mos afi rmar que o mundo está perigoso e o 
medo é avassalador. Nestas circunstâncias os 
dirigentes europeus são obrigados a refl etir e 
a debater o futuro da Europa, tendo em conta 
a segurança das pessoas e os valores da solida-
riedade e do humanismo, debate este democrá-
tico, de tradição humanista, continuar a ser um 
espaço alargado de democracia e liberdade, fi el 
à sua diversidade cultural, à sua história e iden-
tidade, levando em linha de conta que o senti-
mento de ser europeu não se confunde com a 
ideia de uma Europa federalista. Mas não pode-
remos fi car por aqui.

É muito natural que a refl exão seja bem mais 
profunda sobre outros temas candentes, já que 
é natural as pessoas interrogarem-se sobre a sua 
vida quotidiana e se preocupem ainda sobre o 
seu futuro, sobre as questões do desemprego, 
da segurança, da emigração/imigração, da des-
localização de empresas, etc. Vê-se que as socie-
dades europeias estão já marcadas pelo drama 
da falta de emprego, do desenraizamento social 
e das desigualdades, sendo que este estado de 
coisas se torna perigoso para a coesão social e 
para o aprofundamento da democracia que a 
maioria dos povos deseja justa e estável. 

Sabe-se por experiência que os defensores 
da democracia, da paz e da estabilidade e da 
justiça social, não querem uma União Europeia 
condicionada por uma crise de valores, onde a 
vida quotidiana seja, ainda, cada vez mais difícil. 
Sabe-se também que só há liberdade com auto-
ridade, num mundo globalizado e cada vez mais 
interdependente.

Torna-se imperativo que haja uma estreita 
ligação entre quem administra e é administrado, 
entre quem governa e é governado, tendo em 
conta que as classes médias, factor de progresso 
e desenvolvimento das sociedades, estão a des-
capitalizar-se e a empobrecer de forma acelera-
da, sendo o fosso cada vez maior entre pobres e 
ricos. É preciso que haja uma grande harmonia 
entre interesses e valores comuns.

Estamos convencidos que a Europa precisa 
de mais consciência crítica, de mais intervenção 
cultural e de maior solidariedade económica. E 
tal facto só se consegue com o esforço coletivo 
dos diferentes povos, no respeito pela identi-
dade de cada um. Somente uma Europa ver-
dadeiramente humanista pode progredir, com 
sucesso, num mundo que precisa de harmonia, 
de paz e de mais fraternidade entre os povos, as 
pessoas e as nações.

Que a bem do futuro a Europa tenha capa-
cidade de compreender a sua própria história. 
Certo é que não podemos mudar o mundo do 
pé para a mão, mas podemos mudar de vida e 
isso permite que o mundo possa ser outro.

JOÃO NICOLAU DE MELLO BREY-
NER MOREIRA LOPES, ou simples-
mente, Nicolau Breyner, como era 
conhecido, faleceu no passado dia 14 

de março, segunda-feira, quando contava 
75 anos de idade. Actor, realizador, apresen-
tador de televisão, foi um dos mais proemi-
nentes artistas portugueses do século XX, 
dispensando, por isso, grandes apresenta-
ções. O que nem todos saberão é que, pelo 
lado paterno, as raízes familiares de Nicolau 
Breyner o ligam ao concelho de Paredes, 
mais propriamente à freguesia de Recarei, 
de onde provém, aliás, por tradição familiar, 
o seu nome próprio, Nicolau, bem como os 
apelidos Moreira Lopes. Vejamos então a 
sua genealogia na parte que aqui nos cabe.

NICOLAU MOREIRA LOPES, fi lho de 
António Moreira Júnior e de Rosa de Sousa 
Dias, nasceu no lugar da Costa, Recarei, no 
dia 4 de fevereiro de 1886 (Reg. Bapt. n.º 
6, fl s. 3v., 1886). Veio a casar com Hermínia 
Augusta das Neves Lobo, fi lha do também 
recaredense e professor de ensino primário 
Luís das Neves Lobo, em Covelo, Gondomar, 
no dia 25 de maio de 1907. Deste casamento 
nascem cinco fi lhos: Rosa, Luís, José, Silvino 
e Nicolau. Este último, homónimo do pai, 
nasce no ano de 1911, faz um percurso de 
formação religiosa na Congregação Espirita-
na de Viana do Castelo, mas acaba por se for-
mar em Letras. Posteriormente, o já doutor 
Nicolau Moreira Lopes casa em Setúbal, com 
Augusta de Araújo Pereira de Mello Breyner 
Pereira e vai viver para a localidade alenteja-
na de Serpa, onde leccionará e alcançará no-
toriedade. Do seu casamento nasce então, 
em 30 de julho de 1940, Nicolau Breyner, o 
popular artista que os portugueses se habi-
tuaram a ver no teatro e na televisão.

Naturalmente que há, nos dias de hoje, 
familiares do artista na freguesia de Recarei, 
mas também na localidade paredense de 
Cete. Pelo menos três dos irmãos de Hermí-
nia Augusta das Neves Lobo, avó paterna de 

AS RAÍZES PAREDENSES
DE NICOLAU BREYNER

O GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA 
apresentou um resultado lí-
quido consolidado de 40,7 mi-
lhões de euros no exercício de 

2015, continuando a apresentar confor-
táveis níveis de liquidez e solvabilidade. A 
contribuir para este desempenho esteve, 
essencialmente, o resultado do negócio 
bancário que apresentou um crescimen-
to superior a 130% face a 2014.

A carteira de crédito bruto a clientes 
ascendeu a 8,43 mil milhões de euros, um 
aumento de 3,5% face a 2014, em contra-
ciclo com o mercado que registou uma 
quebra de 4,2%*, o que consubstancia 
um reforço de quota de mercado.

Os recursos totais de clientes totaliza-
ram 13,3 mil milhões de euros que resultam 
do crescimento homólogo de 4,3%, reparti-
do pelos depósitos que aumentaram 3,3%, 
pelos fundos de investimento que aumen-
taram 10,2% e pelos seguros de capitaliza-
ção que aumentaram 9,4%.

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 
Paredes faz parte de um grupo fi nanceiro 
sólido, de capitais exclusivamente nacio-
nais, que agrega 675 agências e continua a 
apostar numa relação de proximidade e de 
confi ança com os seus mais de 1.200.000 
Clientes e 400.000 Associados. 

O Grupo Crédito Agrícola foi galardoa-
do com seis distinções nas diversas áreas 

de actividade e mereceu o prémio 5 Es-
trelas na categoria do Atendimento ao 
Cliente**. O Banco foi ainda considerado, 
pela revista britânica The Banker/Financial 
Times, no seu mais recente estudo “Top 
1000 World Banks”, o terceiro banco mais 
sólido a operar em Portugal e o primeiro 
de capitais exclusivamente nacionais. 

(*) Fonte: Boletim Estatístico do 4.º tri-
mestre de 2015 – Empréstimos e Depósi-
tos Bancários (BdP/BCE)

(**) O CA foi a instituição melhor clas-
sifi cada no estudo de mercado realizado 
pela APEME e promovido pela U-Scoot 
em 2015

Nicolau Breyner, foram residir, trabalhar e/ou 
constituir família para essa mesma localida-
de. A saber: Adelina das Neves Lobo, solteira, 
e Adélia das Neves Lobo, foram ambas pro-
fessoras primárias em Cete; Virgínia das Ne-
ves Lobo, por seu turno, casou com Rosendo 
Fernandes dos Santos, igualmente professor 
na mesma freguesia, tendo leccionado ainda 
em Fonte Arcada, Penafi el e Gondomar.

A título complementar, aqui se deixa a 

informação de que a genealogia de Nicolau 
Breyner está presente, no todo ou em par-
te, nas seguintes publicações: «O Professor 
Luís das Neves Lobo» (1991), «Covelo: On-
tem e Hoje» (1996), ambas da autoria do Pe. 
José da Rocha Ramos; «Nicolau Breyner: É 
melhor ser alegre que ser triste» (2010), de 
Sarah Adamopoulos; e, por fi m, «Crónicas 
Recaredenses: Subsídios para História de 
Recarei» (2013), de Ivo Rafael Silva.

LUCROS DO CRÉDITO AGRÍCOLA
sobem para 40,7 milhões de euros

EM 2015, O NEGÓCIO BANCÁRIO CRESCEU MAIS DE 130% FACE AO ANO ANTERIOR.
Recursos totais dos clientes totalizaram 13,3 mil milhões de euros.
É o 3.º banco mais sólido a operar em Portugal e o 1.º de capitais exclusivamente nacionais, segundo
   o ‘Financial Times’.
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DUAS MULHERES DEI-
XARAM UM BEBÉ RE-
CÉM-NASCIDO NO 
QUARTEL DOS BOM-

BEIROS VOLUNTÁRIOS DE RE-
BORDOSA, na noite da passada 
segunda-feira, dia 21 de março. 
Segundo o adjunto de comando 
Manuel Moreira as duas mulheres 
chegaram ao quartel num carro 
por volta das 23h48, carregando 
nos braços um bebé embrulhado 
num cobertor. “Nenhuma das 
mulheres era a mãe da criança”, 
garantiu o adjunto de comando 
dos bombeiros de Rebordosa, 
explicando que depois de presta-
rem cuidados de saúde ao bebé 
conseguiram que as duas mulhe-
res revelassem a identidade e mo-
rada da mãe. “Por aquilo que vi-
mos ao examinar o bebé o parto 
deveria ter acontecido minutos 
antes. Insistimos um bocado e 
elas acabaram por dizer quem 
era a mãe e onde vivia”, salienta 
o adjunto dos bombeiros de Re-
bordosa.

Duas mulheres entregaram recém-nascido
nos bombeiros de Rebordosa

vBebé foi deixado ao final da noite de segunda-feira, dia 21, no quartel da corporação.
vO CASO FOI COMUNICADO À GNR DEPOIS DE A MÃE, RESIDENTE EM REBORDOSA, TER SIDO IDENTIFICADA.
vMãe e filha foram transportadas para o hospital de Penafiel e estão bem de saúde.

A mulher de 38 anos reside em 
Rebordosa e acabou por ser trans-
portada pelos bombeiros para o 
hospital Padre Américo, em Pe-
nafiel, juntamente com a criança. 

Segundo o adjunto de coman-
do mãe e filha encontram-se ago-
ra bem de saúde. Nos largos anos 
de experiência como bombeiro 
Manuel Moreira diz que nunca 
tinha sido confrontado com uma 
situação destas. 

A GNR foi informada do caso. 
Segundo conseguimos apurar 

a mulher de 38 anos tinha conse-
guido esconder de toda a família 
e dos vizinhos que estava grávida. 
Mãe de três filhos e com o marido 
a trabalhar no estrangeiro a mu-
lher acabou por dar à luz em casa 
sozinha. Só ligou a uma prima de-
pois de o bebé ter nascido e terá 
sido esta prima, juntamente com 
outra familiar, a entregar a criança 
nos bombeiros de Rebordosa. 

A família ficou surpreendida 
com a situação, mas já mostrou 
disponibilidade para acolher a 
criança, caso a mãe não queira fi-
car com ela.
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CORPO ENCONTRADO NO RIO EM LORDELO
vCadáver foi encontrado ao início da noite do dia 22 de março.
vFoi um popular que avistou o corpo e deu o alerta.
vHOMEM ESTAVA DESAPARECIDO HÁ 13 DIAS, DEPOIS DE TER FUGIDO DE UM LAR PARA DOENTES MENTAIS. 

da água conseguimos iden-
tifica-lo imediatamente”, 
adianta o comandante Pedro 
Alves. 

O individuo era natural 
de Valadares, Vila Nova de 
Gaia, mas tinha vindo para 
Lordelo, no início deste mês, 
para ser internado num cen-
tro de acolhimento para toxi-
codependentes. Luís Miguel 
Silva Ferreira tinha 41 anos 
de idade e sofria de pertur-
bações mentais. Tinha fugido 
da instituição um dia depois 
de ter sido internado. 

Vários agentes da Polícia 
Judiciária estiveram no local, 
a pedido da GNR, a investigar. 
Os bombeiros voluntários de 
Lordelo mobilizaram para o 
local 12 homens e a equipa 
de resgate. O INEM também 
foi acionado.

A família já tinha partilha-
do vários apelos no facebook 

para conseguir encontrar al-
guma informação que pudes-
se levar até ao seu paradeiro, 
mas sem sucesso. A mulher 
da vítima garantiu ao nosso 
jornal que o marido não tinha 
reagido bem ao internamento, 
estava mais instável emocio-
nalmente e já tinha expressado 
vontade de pôr fim à própria 
vida. “Ele não gostava de es-
tar na instituição, mas nunca 
pensamos que fosse fugir”, 
admite Maria Ferreira. 

HOMEM
SOFRIA DE
PERTURBAÇÕES
MENTAIS

Ao fim de 13 dias desa-
parecido Luís Miguel Ferreira, 
de 41 anos, foi encontrado 
sem vida, na margem do rio 
em Lordelo. As autoridades 

suspeitam de suicídio, mas 
só a investigação criminal e 
os exames de medicina legal 
poderão ajudar a explicar os 
contornos da sua morte. 

O homem, residente em 
Valadares, sofria de perturba-
ções mentais e tinha fugido 
da instituição de acolhimento 
em Lordelo, onde foi interna-
do pela família depois de, no 
início do ano, ter sido vítima de 
um ataque cerebral. Ness altu-
ra Luís Miguel Ferreira deixou 
o trabalho como técnico numa 
operadora de telecomunica-
ções e fechou-se em casa. 

Foi a família que acabou 
por o convencer a procurar 
ajuda e Luís Miguel Ferrei-
ra foi acolhido no centro de 
acolhimento da Betel em Lor-
delo, Paredes, no dia 10 de 
março. Fugiu da instituição 
um dia depois e desde então 
nunca mais tinha sido visto. 

O CORPO DE UM 
HOMEM FOI EN-
CONTRADO NA 
PASSADA TERÇA-

-FEIRA, dia 22 de março, na 
margem do rio Ferreira, em 
Lordelo. O corpo foi avistado 
por um pescador, por volta 
das 19h30, altura em que foi 
dado o alerta às autoridades.

Segundo o comandante 
dos bombeiros de Lordelo, 
o corpo foi encontrado pre-
so a um tronco na margem 
do rio, perto da levada do 
Poço Negro, em Lordelo. A 
identidade da vítima viria a 
ser confirmada depois de a 
equipa de resgate dos bom-
beiros de Lordelo ter retirado 
o corpo da água. “Tínhamos 
uma fotografia do senhor 
que estava desaparecido e 
quando o corpo foi retirado 

HELENA NUNES

A MEGA AULA DE 
ZUMBA encheu o 
pavilhão gimno-
desportivo da es-

cola secundária de Vilela na 
manhã de sexta-feira, dia 18 
de março. Os alunos foram 
convidados a participar nesta 
iniciativa promovida no âmbi-
to do projeto AMEA teens, do 
programa MUN-SI, que apoia 
famílias de baixo estatuto 
socioeconómico com adoles-
centes maiores de 12 anos.

Os membros do AMEA 
teens trouxeram à escola de 
Vilela alguns dos participantes 
do programa televisivo ‘O Peso 
Certo’, tendo a iniciativa acolhi-
do forte adesão dos alunos. 

O projeto centra-se na 
promoção da saúde em ado-
lescentes e envolve o acom-
panhamento em visitas do-
miciliárias por parte de um 
nutricionista e a adoção de 
uma estratégia de mudança 
para um estilo de vida mais 
saudável, incluindo a avalia-
ção do estado nutricional, o 
aconselhamento individual 
e planificação alimentar, 
idas ao supermercado para 
orientação na aquisição de 
produtos alimentares saudá-
veis de acordo com o rendi-
mento familiar, participação 

Alunos de Vilela participaram
em mega aula de zumba

vEvento aconteceu no passado dia 18, no pavilhão gimnodesportivo da escola.
vIniciativa está integrada no projeto AMEA teens, que envolve 5 municípios do país.
vObjetivo é promover a saúde infantil. 

O que é o programa MUN-SI

O MUN-SI é coordenado pelo Centro de Estudos e In-
vestigação em Dinâmicas Sociais e Saúde (CEIDSS) 
congregando a atuação das autarquias e a iniciativa 

de investigadores do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricar-
do Jorge, com o apoio do Ministério da Educação e Ciência 
e do Ministério da Saúde.

O objetivo principal consiste em retardar a progressão 
da prevalência da pré-obesidade e da obesidade infantil em 
Portugal, envolvendo a comunidade através de atividades 
que a mobilizem para uma vida saudável. Tem ainda como 
finalidade envolver a autarquia na luta contra a obesidade, 
inserida no Plano Nacional de Saúde, e pretende ser decisivo 
nas decisões políticas para a promoção e a incorporação da 
saúde nas atividades de desenvolvimento comunitário, em 
particular no que diz respeito aos hábitos alimentares e à 
promoção de atividade física em todos os planos da comu-
nidade (família, escola e ambiente, entre outros).

em workshops de cozinha 
saudável com chefs locais e 
atividades de grupo dirigidas 
aos adolescentes, nomeada-
mente facebook challenge e 
atividades nas escolas.

Paredes, Odivelas, Oeiras, 
Águeda e Figueira da Foz, são 
os municípios envolvidos. 

O Programa MUN-SI, de 
promoção de saúde infantil 
em municípios, pretende dar 
uma resposta interventiva e 
interativa à problemática da 
obesidade infantil, procuran-
do a sua prevenção ao nível 
municipal, com base em 
ações contínuas por períodos 
de quatro anos.
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A HISTÓRIA DE LUTA DE 
MARIA JOSÉ MOREIRA, 
de 44 anos, começou em 
maio do ano passado, 

quando após a realização de uma 
mamografi a sentiu dores pou-
co normais no peito esquerdo. O 
médico aconselhou-a a fazer uma 
biopsia e pouco tempo depois Ma-
ria recebia a confi rmação de que 
tinha cancro de mama. “Quando 
ele me disse o resultado eu fi quei 
de tal forma em choque que não 
ouvi mais nada do que o médico 
disse”, recorda. O tumor, de grau III, 
era galopante e tinha grande pro-
babilidade de espalhar para o teci-
do próximo. 

Maria José foi internada a 29 
de junho e operada para retirar o 
tumor e fazer o esvaziamento dos 
gânglios linfáticos e axilares, que 
já tinham grande percentagem de 
células cancerígenas. “Fiquei com 
o braço esquerdo inutilizado 
depois da cirurgia. Com 69% de 
incapacidade os médicos deram-
-me logo a reforma por invalidez”, 
explica Maria José, que esteve de 
baixa médica durante três anos.

Fez seis sessões de quimiote-

me sentia completamente desfei-
ta, mas nunca perdi a fé”. 

Maria José vai repetir em breve 
os exames médicos para confi rmar 
se venceu a batalha, mas já se sente 
uma guerreira por ter ultrapassado 
todos os momentos mais difíceis. 

“NUM INSTANTE
A VIDA MUDA 
COMPLETAMENTE”

Maria José costuma dizer que 
no meio do azar até teve bastante 
sorte. Em 2007 já tinha sido operada 
para retirar quistos do peito e desde 
essa altura que fazia exames regu-
lares para controlar o crescimento 
dos nódulos. E foi num destes exa-
mes de rotina que acabou por des-
cobrir o cancro de mama. 

“Há males que vêm por bem”, 
garante Maria José Moreira. “Tive 
uma excelente equipa médica. A 
família, os amigos e os vizinhos, 
como a Carla, que também sofreu 
o mesmo que eu, foram incansá-
veis. E hoje sei mesmo que na-
queles momentos em que estive 
quase a desistir foram eles que 
me ajudaram a olhar em frente e 

“UM DIAGNÓSTICO DE CANCRO
NÃO É UMA SENTENÇA DE MORTE”

vMARIA JOSÉ MOREIRA, DE 44 ANOS, LUTOU NO ANO PASSADO CONTRA UM CANCRO DE MAMA AGRESSIVO.
vO diagnóstico mudou completamente a sua vida, mas não lhe roubou a fé para vencer a doença.
vAtirou por diversas vezes a toalha ao chão, mas nunca desistiu de viver.

para toda a vida, mas Maria José re-
cusa-se a baixar os braços e a deixar 
de viver. “Dou muito mais valor às 
coisas simples da vida. Quando 
olho para a nossa sociedade hoje 
e vejo tanta maldade, penso que 
aquelas pessoas não dão o ver-
dadeiro valor à vida. Basta um 
diagnóstico de cancro, por exem-

com o braço, mas gostava de vol-
tar a trabalhar no centro”. 

Antes de entrar de baixa Ma-
ria José Moreira trabalhou durante 
12 anos no Centro Social de Cete, 
como auxiliar de ação educativa. 
“Trabalhava na parte do centro 
de dia com os idosos e andava no 
apoio domiciliário também. Sei 
que agora não vou poder pegar 
em coisas muito pesadas e ter 
cuidado com os movimentos, 
mas não estou completamente 
inválida e tenho vontade de vol-

tar ao trabalho”. 
Maria José Moreira 

acredita que o seu teste-
munho pode ser impor-
tante para motivar outros 

doentes em momentos 
de maior dúvida. “O 

cancro não é uma 

selhando todas as pessoas que en-
frentam a mesma doença a nunca 
desistir. “Não podem desistir. É 
uma batalha muito difícil, mas 
não pudemos perder a fé. 50% 
das hipóteses de vencer a doença 
dependem da nossa determina-
ção e força de vontade”.

Com a ajuda da família, em par-
ticular do marido e do fi lho de 18 
anos, dos amigos e da amiga e vizi-
nha Carla, que enfrentou a mesma 

que agora não vou poder pegar 
em coisas muito pesadas e ter 
cuidado com os movimentos, 
mas não estou completamente 
inválida e tenho vontade de vol-

tar ao trabalho”.
Maria José Moreira 

acredita que o seu teste-
munho pode ser impor-
tante para motivar outros 

doentes em momentos 
de maior dúvida. “O 

cancro não é uma 

anos, dos amigos e da amiga e vizi-
nha Carla, que enfrentou a mesma 

plo, para mudar 
completamente 

o sentido de 

doença, Maria José Moreira foi con-
seguindo ultrapassar os momentos 
menos bons. “Todos eles viveram 
a doença comigo. Os meus ir-
mãos e sobrinhos foram grandes 
apoios. Em alguns momentos 
tentei esconder o meu sofrimen-
to para não os magoar, mas nem 
sempre foi fácil”.

 O cancro deixou-lhe marcas 

tudo”. 
Maria José Moreira fi cou com o 

braço esquerdo imobilizado após a 
cirurgia para retirar o tumor e está 
reformada por invalidez. “Tenho 
69% de incapacidade, mas sou 
muito nova para fi car parada. 
Trabalhei desde os meus 14 anos 
e quero continuar a fazê-lo. Sei 
que vou ter agora mais limitações 

sentença de morte. A medicina 
hoje está muito avançada e, por 
exemplo, no caso do cancro de 
mama a taxa de sobrevivência é 
superior a 89%. É uma luta diária 
que temos de travar, mas cada 
degrau desta escada que vamos 
subindo signifi ca mais um passo 
em direção à vitória. Não pode-
mos nunca desistir”. 

rapia, 25 de rádio e braquiterapia 
e conseguiu ultrapassou todos os 
momentos difíceis que viveu duran-
te os tratamentos. Sofreu, chorou, 
atirou algumas vezes a toalha ao 
chão, mas nunca chegou a desis-
tir completamente. Encarou a luta 
contra o cancro como uma jornada, 
em que cada dia signifi cava mais 
uma vitória e um passo em frente 
para vencer a doença. “Sofri muito 
e cheguei a pedir para Deus me 
levar naqueles momentos em que 

a continuar a lutar. Não teria con-
seguido sem o seu apoio”.

“Ela chegou a atirar muitas 
vezes a toalha ao chão”, garante 
o marido Joaquim, recordando os 
momentos mais difíceis que viveu 
ao lado da esposa durante os trata-
mentos. “Tive todos os sintomas 
possíveis na quimioterapia. Vó-
mitos, mau estar, dores muscula-
res, prisão de ventre. Sofri muito. 
Cheguei a pedir para Deus me 
levar”, recorda Maria José, acon-
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CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BALTAR

SERVIR A COMUNIDADE É UMA
MISSÃO CADA VEZ MAIS EXIGENTE

vInstituição tem tido um papel fundamental na comunidade nos últimos 59 anos.
vAPOIA ATUALMENTE MAIS DE 60 IDOSOS E CERCA DE 170 CRIANÇAS E JOVENS.
vNo futuro, o grande desafio é desenvolver respostas sociais cada vez mais qualificadas e humanizadas.

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
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CONTRIBUIR PARA A PROMOÇÃO 
INTEGRAL DE TODOS OS HABITAN-
TES, unindo serviços públicos e insti-
tuições particulares num só espírito de 

solidariedade humana cristã e social nas res-
postas sociais para crianças e idosos é a grande 
e principal missão do Centro Social e Paroquial 
de Baltar, fundado a 2 de março de 1957.

Nos últimos 59 anos de existência, esta 
instituição tem vindo a assumir um compro-
misso cada vez mais claro de prestar um servi-
ço de qualidade aos seus utentes, procurando 

nuar a servir a comunidade, garante o presi-
dente da direção. O padre Mário João garante 
que a instituição vai continuar a procurar for-
necer aos seus utentes “uma resposta cada 
vez mais qualificada e humanizada”. A ins-
tituição conta atualmente com uma equipa 
de 54 funcionários e 4 colaboradores e um 
parque automóvel com três autocarros, duas 
carrinhas de 9 lugares e três carrinhas de dois 
lugares para o Serviço de Apoio Domiciliário. 

Entre as instituições parceiras estão a 
junta de freguesia de Baltar, os bombeiros 
voluntários de Baltar, a escola Daniel Faria, a 
unidade de saúde familiar de Baltar, a Funda-
ção A Lord, a câmara municipal e o Instituto 
de Emprego e Formação Profissional. Outro 
dos grandes parceiros da instituição é o Ban-
co Alimentar Contra a Fome que, duas vezes 
por mês, entrega no Centro Social e Paroquial 
de Baltar, vários alimentos para consumo in-
terno.

APOIO AOS IDOSOS
E JOVENS É A PRIORIDADE

A primeira valência a ser criada na institui-
ção foi o jardim-de-infância, inaugurado em 
1973, com apenas 20 crianças. Hoje a valência 
conta com 117 crianças, demonstração clara 
do crescimento da instituição nos últimos 
anos. 

Anos mais tarde o Centro Social e Paro-
quial de Baltar inaugurou a segunda valência, 
o ATL, celebrando em 1992 o protocolo com 
a Segurança Social. A abertura da creche, que 
apoia 38 crianças, foi também um passo im-
portante no sentido da ampliação e diversifi-

oferecer sempre soluções e respostas às ne-
cessidades específicas da comunidade. 

Atualmente o Centro Social e Paroquial de 
Baltar conta com duas respostas sociais dire-
cionadas para a população idosa, o Centro de 
Dia que apoia 33 utentes e o Serviço de Apoio 
Domiciliário, que dá resposta a 30 idosos. 

O Centro Social e Paroquial de Baltar con-
ta ainda com as valências de creche, atual-
mente com 38 crianças divididas pelas salas 
do berçário, 1.º e 2.º anos, jardim-de-infância, 
que acolhe 117 crianças dos 3 aos 6 anos, e o 
ATL, com 25 utentes.

O grande desafio para o futuro é conti-

cação dos serviços prestados à comunidade. 
O trabalho desenvolvido por educadores, 

auxiliares e professores nestas três valências é 
fundamental não só como retaguarda social 
para as famílias, mas sobretudo do ponto de 
vista do desenvolvimento e formação destas 
crianças. “O objetivo é proporcionar o de-
senvolvimento harmonioso das crianças 
e proporcionar-lhes aprendizagens reais 
com o objetivo de que sejam cada vez mais 
autónomas, responsáveis e educadas, no 
sentido lato da palavra”, salienta a coorde-
nadora Susana Barbosa. Para além das ativi-
dades prevista no plano anual, desde visitas, 
passeios, participação em workshop’s, etc, o 
Centro Social e Paroquial de Baltar propor-
ciona ainda, uma vez por semana, atividades 
extra, como a música, o inglês, a natação e a 
ginástica. “Há atividades intergeracionais 
que desenvolvemos em conjunto com os 
idosos do Centro de Dia para estimular a li-
gação entre os mais novos e os mais velhos 
e a partilha de experiência e conhecimen-
to”, acrescenta a diretora técnica. 

Susana Moreira coordena as respostas so-
ciais direcionadas aos idosos. O Centro de Dia 
funciona de segunda a sexta das 9 às 18 ho-
ras, e acolhe 33 utentes. “O grande objetivo 
é mantê-los ativos durante o dia e propor-
cionar-lhes atividades diferentes”, salienta. 
Para além das atividades internas desenvol-
vidas pelas educadoras do centro, os idosos 
participam em iniciativas externas, promovi-
das por entidades e instituições parceiras, e 
desenvolvidas no âmbito de projetos como o 
Movimento Sénior e o sinergias XXI.

As atividades de cariz religioso também 
são muito importantes para os utentes. “Uma 

VISITA DO BISPO D. ANTÓNIO TAIPA MISSA CELEBRADA PELO BISPO DO PORTO NO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BALTAR
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vez por mês celebramos aqui uma missa. 
Diariamente os idosos rezam o terço e às 
sextas-feiras temos cá um ministro da co-
munhão. O melhor passeio que fazemos 
todos os anos com eles é o passeio ao San-
tuário de Fátima. Eles adoram e vão sem-
pre em grande número”, admite a diretora 
técnica.  

 No serviço de Apoio Domiciliário o Cen-
tro dá resposta às necessidades de 30 uten-
tes ao nível da alimentação, higiene pessoal 
e do lar e o tratamento de roupa. O grande 
objetivo é contribuir para a melhoria da sua 
qualidade de vida e para isso o Centro Social 
e Paroquial de Baltar tenta sempre fomentar 

uma rede de entreajuda, não só com a família, 
mas também com os amigos e vizinhos dos 
idosos. “Estamos sincronizados com a câ-
mara municipal de Paredes para assegurar 
o serviço de teleassistência sempre que é 
necessário”. 

No âmbito do Rendimento Social de In-
serção, o Centro Social e Paroquial de Baltar 
realiza o acompanhamento de pelo menos 
240 beneficiários deste apoio social. As três 
técnicas e as duas auxiliares de ação dire-
ta gerem processos de oito freguesias do 
concelho de Paredes: desde Baltar, Astro-
mil, Gandra, Vandoma, Mouriz, Vila Cova de 
Carros e Aguiar de Sousa.

COMUNIDADE PODE AJUDAR 
NA ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

O Centro Social e Paroquial de Baltar inau-
gurou recentemente o novo edifício do jar-
dim de infância Glória Leão, projeto financia-
do pelo PRODER em 200 mil euros. “O valor 
era de 500 mil euros e tivemos de realizar 
algumas obras extras, por isso agora esta-
mos a realizar um conjunto de eventos de 
angariação de fundos para ajudar a pagar 
este encargo”, refere Susana Moreira. 

A instituição tem já agendadas duas 
caminhadas, para dia 1 de maio e 18 de se-

tembro, e ainda a Feira Gastronómica das 
Sopas, iniciativa que vai contar com a co-
laboração de outras entidades locais. Para 
maio está também já agendado um Tor-
neio Solidário de Petanca e para outubro 
um Trail Solidário com o apoio da junta de 
freguesia de Baltar. 

Susana Moreira recorda ainda que qual-
quer pessoa pode ajudar o Centro Social e Pa-
roquial de Baltar através do seu IRS sem qual-
quer tipo de custo. Basta que na declaração 
de IRS, no quadro 11 – campo 1101 coloque 
o NIF 501198229. Desta forma está a doar ao 
Centro Social e Paroquial de Baltar 0,5% do 
valor liquidado do IRS.

DIA DO IDOSO UTENTES DO CENTRO NUMA DESFOLHADA EM LORDELO

APOIO AO DOMICÍLIO VÁRIOS UTENTES NO CENTRO
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RUI GUEDES apresenta em Penafiel
“Ri o Joaquim com cócegas assim…”

vPrimeira obra literária do escritor será apresentada dia 8 de abril, na biblioteca municipal.
vLIVRO CONTA A HISTÓRIA DE UM MENINO PORTADOR DE DISLEXIA QUE É DISCRIMINADO NA ESCOLA.
vO escritor garante que estão previstas sessões também em Paredes, sua terra natal.  

Pormenores:
Género: Conto infantil 
Autor: Rui Guedes
Ilustração: pintor José A. Nunes
Editora: ‘Letras & Coisas’
Público: crianças que frequentem o 1.º ciclo e alunos do 5.º e 
6.º ano de escolaridade

Preço: Entre 12 e 15 euros
Onde comprar?
- Na Biblioteca Municipal de Penafiel 
- Através da “Letras & Coisas”

vro e quais as expectativas 
para estas sessões?

De momento ainda não há 
datas em concreto, mas estão 
previstas sessões nos Centros 
Escolares de Mouriz e Paredes 
e na EB 2/3 de Paredes. Quan-
to às sessões agendadas, as 
expectativas são animadoras 
mas, atendendo ao panorama 
literário global, uma boa dose 
de moderação será sempre 
tida em boa consideração.

Sonhava com a publica-
ção deste livro?

O facto de a minha ativi-
dade profissional englobar a 
biblioteca e diversas escolas 
potenciou a escrita do conto. 
Mas apesar da minha vontade 
de editar, nunca imaginei po-
der fazê-lo pela primeira vez 
através de um conto infantil. 

Tenho um projeto “on-li-
ne” desde há dois anos (So-
frimento abreviado) onde 
partilho crónicas, contos e 

fotografias. O “feedback” tem 
sido positivo e o incentivo 
para a escrita dirigida a um 
público mais adulto tem sido 
constante. Mas não deixa de 
ser curiosa esta forma de me 
estrear editorialmente.

Tem planos para lançar 
outros projetos?

Participarei numa coletâ-
nea de contos infantis promo-
vida pela Editorial Minerva, 
contribuindo com dois peque-
nos contos, a ser apresentada 
(previsivelmente) em junho do 
corrente ano. Pessoalmente, 
gostaria de poder compilar as 
crónicas e contos publicados 
on-line, transformando-os em 
livro, objetivo esse que deseja-
ria ver atingido até ao final do 
ano de 2016. 

Tenho algumas ideias 
quanto a projetos futuros re-
lativos a escrita infantil: falta 
apenas passá-las das ideias 
ao papel.

A BIBLIOTECA MU-
NICIPAL DE PE-
NAFIEL vai aco-
lher, no próximo 

dia 8 de abril, a apresentação 
da primeira obra literária do 
paredense Rui Guedes, inti-
tulada “Ri o Joaquim com 
cócegas assim…”, um con-
to infantil com ilustração do 
pintor José A. Nunes. 

A sessão de apresentação 
decorrerá num registo algo 
diferente, com leitura en-
cenada pelo ator Fernando 
Soares e alguns momentos 
em que o autor e o ilustrador 
vão contar as incidências e 
sensações inerentes ao pro-
cesso de construção do livro. 

Naquela que é a sua pri-
meira obra literária, Rui Gue-
des, de 41 anos, abordou a 
questão da diferenciação 
de tratamento no seio das 
comunidades escolares das 
crianças portadoras de defi-
ciência ou com menor capa-
cidade de interação, convi-
vência e aprendizagem.

Depois de Penafiel, o escri-
tor vai estar a apresentar o livro 
nos Centros Escolares de Mou-
riz e Paredes e na escola básica 
de Paredes. As datas deverão 
ser anunciadas em breve.

 Como surgiu a ideia de 
escrever este livro?

A ideia surge assente nos 
14 anos de experiência profis-
sional com a Biblioteca Itine-
rante da Biblioteca Municipal 
de Penafiel. Foi o juntar de 
certas vivências e ocorrências 
no dia-a-dia de algumas das 
crianças das escolas do 1.º ci-
clo e jardins-de-infância de 
Penafiel. Situações em que ser 
portador de um qualquer tipo 
de deficiência ou, simplesmen-
te, uma maior incapacidade 
de interação, convivência e 
aprendizagem potenciam, de 
certa forma, um tratamento 
desigual, diferenciado.

O elemento principal é 

um menino chamado Joa-
quim, portador de uma for-
ma rara de dislexia, discrimi-
nado e isolado da restante 
comunidade escolar e que 
encontra na biblioteca da 
escola, particularmente num 
livro, a chave para resolver o 
seu problema ou, quem sabe, 
o de alguém mais.

Vai estar também em 
Paredes a apresentar o li-
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O PAREDENSE EMIGRANTE

A FAMÍLIA DE ISABEL GONÇALVES 
ESTÁ EMIGRADA HÁ QUASE OITO 
ANOS. Em agosto de 2008 a jovem 
lordelense rumou a França com a 

mãe e o irmão e instalou-se na região de Ven-
dée, perto de Nantes, onde o seu pai já vivia 
há cerca de um ano. “Apenas segui a vonta-
de dos meus pais”, conta a jovem, garantindo 
que preferia não ter nunca saído do seu país. 

Esteve três anos a viver em Vendée, onde 
completou o ensino secundário, mas mudou-
-se em 2011 para a Lourdes, cidade onde aca-
bou por tirar um curso profissional de hotela-
ria e restauração. Isabel vive em Lourdes há já 
quase cinco anos, com os pais e o irmão e fala 
da cidade com especial carinho. “O que mais 
aprecio é o Santuário de Lourdes e o caste-
lo da cidade”, que é hoje o Museu de Artes e 
Tradições Populares dos Pirineus.  

“A CRISE BATEU-NOS À PORTA
E TIVEMOS DE EMIGRAR”

vA 29.ª história d’O Paredense Emigrante.
vIsabel Gonçalves, 20 anos, que emigrou com os pais e o irmão para França, devido à crise em Portugal.
vViveu três anos na região de Vendée, perto de Nantes, mas em 2011 mudou-se para Lourdes, onde ainda vive.
vTIROU UM CURSO DE HOTELARIA E RESTAURAÇÃO E TRABALHA NUM HOTEL DA CIDADE.  

do mundo, visitado todos os anos por cerca 
de 6 milhões de pessoas. Tem várias capelas, 
igrejas e locais de oração onde são celebradas 
missas em todas as línguas. 

A cidade conta com cerca de 200 hotéis e 
220 lojas de souvenirs religiosos. Há quase três 
anos que Isabel Gonçalves trabalha num des-
tes hotéis da cidade. “Neste momento estou 
no fundo de desemprego. Em abril os hotéis 
começam a trabalhar para acolher os pere-
grinos e nessa altura volto ao trabalho”, ex-
plica a jovem, que espera em breve conseguir 
mudar de atividade profissional. “Vou tentar 
fazer outra formação”, admite. 

Isabel Gonçalves trabalha como servente 
do restaurante do hotel e faz ainda as tarefas 
de limpeza dos quartos. Trabalha oito horas 
por dia, tem uma ou duas folgas por semana, 
dependendo da afluência de hóspedes, e rece-
be um ordenado “dentro da média francesa”. 

Com a vida estabilizada em França a jovem 
lordelense não pensa regressar a Portugal tão 
cedo para “matar saudades da restante famí-
lia e dos amigos”. “Gosto de viver em França. 
Um dia quero voltar ao meu país, mas por en-
quanto não penso nisso”, assume a jovem. Para 
Isabel, “França é um país cheio de oportunida-
des, é preciso é saber aproveitá-las”. 

Da cidade de Lourdes, e para além das igrejas 

ISABEL GONÇALVES tem vários familiares a viver em Paris e Chambéry e alguns amigos 
em Lyon, Nice, Poitiers e Toulouse e é o contacto que mantém com todos eles e com a 
família que ficou em Portugal que a ajuda a diminuir a distância física que a separa das 

pessoas mais importantes da sua vida. 
A experiência de viver no estrangeiro tem sido para a jovem de Lordelo bastante enrique-

cedora. A história mais caricata que viveu em Lourdes mostra de forma muito clara as dificul-
dades que a maior parte dos emigrantes enfrenta quando está a recomeçar a vida num outro 
país. “Antes um mês de nos mudarmos definitivamente para Lourdes vim à cidade ter 
com o meu pai para me inscrever na escola de formação profissional. Tinha de estar pre-
sente para assinar os documentos. Apanhei o comboio, fiz uma viagem de 450 quilóme-
tros mas acabei por me perder. Viajava sozinha e sabia que tinha de mudar de comboio 
em Bordéus, mas entrei em pânico e só saí na última paragem em Toulouse. Recordo-me 
que liguei ao meu pai e tive de esperar duas horas pelo próximo comboio para Lourdes. 
Fiz quase o dobro dos quilómetros, mas acabei por lá chegar finalmente”. 

“Manter contacto com a família
faz-me sentir mais em casa”

e todos os espaços religiosos, Isabel aprecia a na-
tureza, as paisagens e o sossego que caracteriza 
aquela cidade montanhosa. “Ao fim de semana 
podemos aliviar o stress, sair um pouco para 
fazer montanhismo, visitar monumentos, ir 
a bares ou discotecas, bailes, teatros, exposi-
ções, etc. As semanas de trabalho por vezes 
são duras e precisamos de espaços para ficar 
mais tranquilos”. 

Durante cinco meses do ano (entre abril 
e outubro) a cidade é invadida por milhões de 
peregrinos, mas no resto do ano Lourdes é uma 

cidade normal e extremamente pacata, até de-
mais, garante Isabel Gonçalves, não escondendo 
as saudades da sua terra natal. “As diferenças 
são imensas. A começar pelas pessoas. Os 
habitantes de Lourdes não são tão sociáveis 
como os lordelenses. Depois, recordo-me 
que em Lordelo haviam imensas atividades 
sociais, desportivas e culturais que anima-
vam a cidade todo o ano. Aqui a cidade é mo-
vimentada durante as peregrinações e na al-
tura do Natal, no resto do ano as coisas ficam 
muito mais tranquilas”. 

“A cidade tem duas facetas distintas. En-
tre abril e outubro é muito frequentada por 
peregrinos que visitam o Santuário de Lour-
des. A cidade ganha vida nesta altura e mui-
to movimento. Mas fora desse período Lour-
des é uma cidade muito parada”, assume.

Ao redor da gruta onde a Virgem Maria 
apareceu 18 vezes a Bernadette Soubirous 
cresceu uma cidade fortemente direcionada 
para o turismo religioso. O santuário de Lour-
des é um dos principais santuários católicos 

PUBPUB
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EM 2008 A GASFER ERA UMA MICROEMPRESA, COM APENAS 
UM TRABALHADOR, que atuava no mercado de armazenamento e 
distribuição de combustíveis ao domicílio – para empresas e habita-
ções. Era o proprietário Fernando Pinto que andava na estrada com o 

camião a assegurar o serviço de entrega em casa de combustíveis e também 
gasóleo agrícola. 

Fernando Pinto quis alargar o ramo dos negócios e em 2013 assumiu 
a gerência do posto de combustível CEPSA, localizado na Avenida dos 
Bombeiros Voluntários, em Paredes. “Trabalhei em postos de abaste-
cimento durante muitos anos”, garante o empresário, que resolveu va-
ler-se da experiência adquirida para não deixar fugir esta oportunidade 
única de negócio. 

Desde então a Gasfer não tem parado de crescer e hoje já dá tra-
balho a 7 pessoas. Para além do mini market, com café, multibanco, 
jornais e revistas e um ambiente acolhedor, o posto de abastecimen-
to tem serviços de aspiração e lavagem de viaturas ligeiras. “Foi uma 
boa aposta. Tem correspondido às nossas expectativas”, assume o 
empresário. 

Outra aposta que tem dado frutos é a estação de serviço para veí-
culos pesados, que Fernando Pinto adquiriu em 2015, depois de esta 
ter estado fechada durante anos. Situada mesmo ao lado do posto de 
combustível CEPSA, a estação de serviço assegura a mudança de óleo e 
filtros, afinação, lavagem, e muitos outros serviços, sempre com garan-
tia de qualidade. É a única existente na cidade de Paredes direcionada 
especificamente para viaturas pesadas. 

Fernando Pinto espera que os negócios continuem a crescer, cada 
vez mais sólidos e sustentados, e acredita que a variedade e qualidades 
dos serviços que oferece aos seus clientes vão continuar a ser a chave 
do sucesso no futuro. 

está a crescer e a criar
emprego em Paredes

Empresa tem serviço de entrega de combustíveis ao domicílio.
PROPRIETÁRIO É NATURAL DE LOUSADA E JÁ CRIOU 7 POSTOS DE TRABALHO NA CIDADE DE PAREDES.
Negócio do posto de combustível Cepsa e da estação de serviço para viaturas pesadas está a crescer. 
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O 
AUTOR E JORNALISTA, Germano 
Silva, apresenta hoje, dia 31, pelas 
21h30, na biblioteca A Celer, da 
junta de freguesia de Rebordosa, 

o seu mais recente livro, intitulado “Porto 
Desconhecido e Insólito”, que reúne curio-
sidades e histórias inéditas da cidade invicta.

Na “Tertúlia venha conhecer o autor 
Germano Silva”, o jornalista vai partilhar al-
gumas das histórias pouco conhecidas do 
Porto abordadas neste livro, tais como a de 
um imperador caloteiro, um amor de fazer 
perder a cabeça ou a de uma igreja envergo-
nhada.

Na sinopse deste livro, Germano Silva 
diz: “julguei que sabia muito do Porto, das 

Histórias inéditas da cidade do Porto 
contadas na biblioteca A Celer
vEvento decorre hoje, pelas 21h30, na Biblioteca A Celer, na junta de Rebordosa.
vJornalista e autor Germano Silva vai contar histórias do seu mais recente livro “Porto Desconhecido e Insólito”. 

pessoas que nele habitam, das suas ruas e 
ruelas, esconsas e estreitas, e dos sorrisos 
atrás das janelas. Mas um dia comecei a 
olhar também para os jardins escondidos 
nas traseiras das casas e para o interior de 
certas habitações e a prestar mais atenção 
a certas imagens das nossas igrejas e cape-
las. E não imaginam as histórias e outras 
curiosidades que acabei por descobrir…”

Há anos que o jornalista e escritor penafi -
delense percorre as ruas e escadinhas do Por-
to para descobrir e contar outras histórias de 
uma cidade que existe também nas traseiras 
dos edifícios e que poucos conhecem. Hoje 
vai estar a partilhá-las com os leitores em Re-
bordosa. 

GERMANO SILVA nasceu 
em São Martinho de 
Recezinhos, Penafi el, 

em 1931, e foi viver para 
o Porto um ano depois. O 
autor começou a trabalhar 
desde novo, frequentou e 
concluiu o Curso Geral de 
Comércio e iniciou a carrei-
ra de jornalista no Jornal de 
Notícias, em 1956, como cola-
borador desportivo. 

Foi dirigente sindical e mem-
bro do desaparecido Con-
selho de Imprensa. 
Pertenceu aos 
corpos geren-
tes do Teatro 
Experimental 
do Porto, da 
Cooperativa 
Árvore e da 
A s s o c i a ç ã o 
dos Jornalis-
tas e Homens 
de Letras do 
Porto. Foi cor-

PERFIL: Germano Silva
ERMANO SILVA nasceu 
em São Martinho de 
Recezinhos, Penafi el, 

em 1931, e foi viver para 
o Porto um ano depois. O 
autor começou a trabalhar 
desde novo, frequentou e 
concluiu o Curso Geral de 
Comércio e iniciou a carrei-
ra de jornalista no Jornal de 
Notícias, em 1956, como cola-
borador desportivo. 

Foi dirigente sindical e mem-
bro do desaparecido Con-
selho de Imprensa. 
Pertenceu aos 
corpos geren-
tes do Teatro 
Experimental 
do Porto, da 
Cooperativa 
Árvore e da 
A s s o c i a ç ã o 
dos Jornalis-
tas e Homens 
de Letras do 
Porto. Foi cor-

respondente do semanário Expresso no 
Porto e delegado do desaparecido 

semanário ‘O Jornal’. Está aposenta-
do desde 1996, mas continua liga-

do ao JN e à revista Visão, onde 
escreve uma coluna dedicada 
ao Porto.

 Foi distinguido pelas câma-
ras municipais do Porto e de Pe-

nafi el com as medalhas de mérito 
de ouro.
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Foto-reportagem da VISITA PASCAL no concelho de ParedesvA Páscoa celebrou-se no concelho de Paredes
vVeja aqui o registo fotográfico de O PAREDENSE em algumas freguesias

Foto: Juliana Ribeiro

PAREDES - SAÍDA DO COMPASSO DA IGREJA

PAREDES - AS CRUZES A DIRIGIREM-SE PARA A RESIDÊNCIA PAROQUIAL

PAREDES - O COMPASSO NA RESIDÊNCIA DO JUIZ DA CRUZ

PAREDES - PASSAGEM PELO PARQUE JOSÉ GUILHERME

REBORDOSA - A CRUZ A ENTRAR NUMA RESIDÊNCIA

REBORDOSA - JÁ FOI EFETUADA A VISITA PASCAL

Foto: Juliana Ribeiro

Foto: Juliana Ribeiro
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PÁSCOA 2016

Foto-reportagem da VISITA PASCAL no concelho de Paredes

SOBROSA - O COMPASSO NAS RUAS DA FREGUESIA

SOBROSA - PASSAGEM PELA CASA DA TORRE

REBORDOSA - DURANTE A VISITA PASCAL

PAREDES - O REGRESSO DAS CRUZES À IGREJA

REBORDOSA - A RECOLHA DO COMPASSO

PAREDES - CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO DO DOMINGO DE PÁSCOA

Foto: Juliana Ribeiro

Foto: Juliana Ribeiro

PUB
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HELENA NUNES

DESDE OUTUBRO DE 
1994 que a Associação 
Cultural, Desportiva e Re-
creativa ‘Olá Mouriz’ tem 

fomentado a prática do desporto 
entre os mais jovens. Fundada por 
um grupo de amigos que jogava 
futsal, a ACDR Olá Mouriz foi desen-
volvendo as suas competências e 
envolvendo os jovens em projetos 
ligados à patinagem artística, ao 
basquetebol, ao futsal e ao hóquei 
em patins. 

E foi no hóquei que o clube se 
foi destacando ao longo dos anos, 
sendo hoje uma das principais “es-
colas de formação” na modalida-
de, onde grandes clubes como o AD 
Valongo, atual campeão nacional 
de hóquei em patins, vão buscar 
muitos atletas.

A atual direção do Olá Mouriz 
tem tentado evitar a fuga de atletas 
para os clubes rivais, mas o desafio 
não tem sido fácil. “Esta época as 
equipas de iniciados e juniores 
perderam vários atletas e o meu 
trabalho tem sido feito a conta-
-gotas. Estamos muito limitados 
e não posso pedir aos atletas 
mais do que eles já dão em cam-
po”, admite André Cunha.

O treinador dos iniciados e ju-
niores e coordenador técnico do 
clube reconhece talento suficiente 
nos seus atletas para construir um 
projeto sólido e coerente. Porém, 
não esconde que o número redu-
zido de atletas que tem em cada 
equipa torna o seu trabalho mais 
difícil e acelera o desgaste físico dos 
jogadores.

“O MAIS IMPORTANTE 
É CONSEGUIR FORMAR 
ESTES ATLETAS”

Ainda assim, e no caso dos ini-
ciados, que não somam qualquer 
vitória no Campeonato Distrital 
Sub-15 da Associação de Patina-
gem do Porto, o treinador garante 
que a equipa tem vindo a evoluir 
bastante. “Em termos desportivos 
as coisas não têm corrido mal. No 
início sofríamos muitos golos e 
já temos vindo a melhor do pon-
to de vista defensivo”. O mesmo 
tem acontecido com os juniores, 
que estão a disputar o campeonato 
distrital no seu escalão e a competir 
também no campeonato distrital 
de seniores. 

“Os resultados não são o mais 
importante”, garante porém o 
treinador Hugo Moreira. “O mais 
importante é conseguir formar 
estes atletas, educá-los para te-
rem ambição e a trabalhar para 
alcançar os seus objetivos. Se 
conseguirmos atingir esta meta 

os resultados vão aparecer mais 
tarde ou mais cedo”. 

Hugo Moreira é treinador das 
equipas de benjamins e escolares 
do Olá Mouriz e também atleta da 
equipa sénior. O jovem não tem 
dúvidas que a grande missão do 
clube é promover a modalidade, 
através da formação de atletas. 
Neste domínio, garante, o Olá 
Mouriz tem cumprido bem o seu 
papel e irá continuar a tentar re-
crutar, diretamente nas escolas, 
mais crianças para praticar a mo-
dalidade.

A mudança dos treinos e jogos 
para o pavilhão da escola de Baltar 
veio complicar ainda mais a situa-
ção do clube, que se viu obrigado 
a sair do pavilhão gimnodesportivo 
de Paredes, onde treinou durante 
anos. Só em setembro de 2014 é 
que o Olá Mouriz, com a ajuda da 
autarquia, conseguiu voltar a jogar 
na cidade de Paredes, no pavilhão 
da escola E.B. 2/3. 

Os responsáveis do clube ad-
mitem que o pavilhão tem “exce-
lentes condições”, mas lamentam 
o facto de “continuarem afasta-
dos” do centro da cidade e de não 
terem, como antes, entre 150 a 200 
pessoas a assistir aos jogos, como 
tinham no pavilhão gimnodespor-
tivo de Paredes. Para além disso, o 
horário dos treinos passou a estar 
reduzido a uma hora devido às limi-
tações de utilização do espaço. 

“É muito pouco tempo para 

OLÁ MOURIZ continua a honrar
a tradição do hóquei em Paredes
vA Associação Cultural, Desportiva e Recreativa tem reforçado a aposta na formação de jovens.
vConta atualmente com 5 equipas e cerca de 50 atletas.
vRESULTADOS MENOS POSITIVOS NÃO DESMOTIVAM O GRUPO PARA FORMAR GRANDES HOMENS.

um treino, mas o calendário do 
pavilhão não permite mais. Há 
mais equipas a utilizar o espaço”, 
lamenta o treinador André Cunha, 
admitindo que os treinos curtos 
acabam também por ter reflexos na 
preparação e rendimento dos atle-
tas nos jogos. “Independentemen-
te dos resultados, a equipa man-
tém sempre um grande espírito, 
mas é claro que estamos muito 
limitados e isso afeta o rendimen-
to da equipa”, assume o treinador.

“TODOS ESTÃO CÁ
APENAS POR
AMOR À CAMISOLA”

A equipa sénior do Olá Mouriz 
compete na 3.ª Divisão do Campeo-
nato Nacional e ainda não conse-
guiu somar pontos esta época, em 
22 jornadas decorridas. As dificul-
dades começaram logo no início da 
época quando tinham apenas três 
atletas para formar uma equipa. 
“Fomos buscar alguns jogadores 
que estavam parados há algu-
mas épocas e alguns amigos para 
formar a equipa”, explica André 
Cunha, mostrando-se orgulhoso 
com a evolução do grupo. “Apesar 
dos maus resultados já se nota 
uma evolução. Já conseguimos 
corrigir alguns problemas do 
ponto de vista defensivo e sofre-
mos menos golos. Para nós o mais 
importante não são os resulta-

A COMPETIÇÃO irá decorrer no Pavilhão Rota dos Móveis, em 
Lordelo, Paredes, nos dias 1, 2 e 3 de julho deste ano. A prova é 
organizada pelo Olá Mouriz, com o apoio da câmara municipal 

de Paredes e da junta de freguesia de Lordelo, e tem como objetivo di-
vulgar a modalidade, o clube e o concelho de Paredes. 

“Todas as equipas do Olá Mouriz vão participar e vamos convi-
dar também equipas internacionais para estarem presentes”, assu-
me o presidente Valentim Cunha, reforçando que este é um grande mo-
mento para que o clube possa dar a conhecer o seu trabalho e mostrar 
o talento dos seus atletas. 

O objetivo global do evento é honrar a história que o concelho tem 
no hóquei em patins.

dos, mas isso a união e espírito de 
grupo. Todos estão cá apenas por 
amor à camisola”, frisa o treinador.

O Olá Mouriz tem enfrentado 
algumas dificuldades financeiras, 
principalmente para suportar as 
despesas inerentes à equipa sénior. 
Valentim Cunha é o grande impul-
sionador do projeto e está na pre-
sidência do clube desde 2008. Não 
esconde que a falta de apoios e pa-
trocínios leva-o muitas vezes a ter 
de suportar despesas do seu pró-
prio bolso. “Inscrevemos a equipa 
na 3.ª divisão sem ter jogadores, 
correndo o risco de ter de pagar 
uma multa se tivéssemos de de-
sistir. E o valor da inscrição fui eu 
que o paguei para que o projeto 
não acabasse. Essa é a realidade”. 

Valentim Cunha garante que o 

seu esforço é recompensado pelo 
crescimento dos jovens e da mo-
dalidade, mas admite que o clube 
precisa de conseguir mais apoios 
para continuar a ser capaz de de-
senvolver o seu projeto e pensar 
em apostar noutras modalidades 
desportivas. “Gostava de ter ou-
tras modalidades ligadas à pati-
nagem, mas sem mais apoios não 
conseguimos avançar com estes 
projetos que só beneficiam os 
nossos jovens”, assume. 

O clube continua à procura de 
novos atletas que queiram apren-
der hóquei em patins e deixam aos 
interessados o convite para visitar a 
página do facebook do Olá Mouriz e 
assistir aos jogos e treinos das equi-
pas no pavilhão da Escola E.B. 2/3 
de Paredes.

TORNEIO INTERNACIONAL OLÁ MOURIZ
ROTA DOS MÓVEIS DECORRE EM JULHO

O OLÁ MOURIZ TEM 5 EQUIPAS EM COMPETIÇÃO
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FUTEBOL
Resultados da última jornada

Divisão de Elite
28.ª  jornada

União de Paredes .............................1
Aliados de Lordelo ..........................0

Padroense .........................................0
Aliança de Gandra ...........................2 

Vilarinho ............................................1
Rebordosa ........................................2

1.ª divisão AF Porto
Série 2 – 24.ª jornada

Nun’Álvares ......................................3
Livração .............................................0

Caíde Rei ...........................................2
Baltar ..................................................0 

Bougadense .....................................1
 Sobrosa .............................................1

2.ª divisão
Série 3 – 26.ª jornada

S. Lourenço Douro ..........................1
Sobreirense ......................................0

FC Parada ..........................................2
FC Felgueiras B ................................0

FUTSAL 
2.ª Divisão Nacional

2.ª Fase – Manutenção
série B -  2.ª jornada

Paredes ..............................................1
Arsenal Parada ................................0

Divisão de Honra 
AF Porto – 20.ª jornada

ADC Santa Isabel .............................9
Os Romanos .....................................5

A CÂMARA MUNICIPAL 
DE PAREDES E O RE-
BORDOSA ATLÉTICO 
CLUBE (RAC) assinaram, 

esta sexta-feira, 18 de março, um 
contrato programa de desenvolvi-
mento desportivo para a constru-
ção da nova bancada no relvado 
sintético do clube. A obra, orçada 
em 104.300 euros, deve ficar con-
cluída até final de maio próximo.

Depois de ter financiado, em 
2015, a construção do referido rel-
vado sintético do RAC em 150 mil 
euros, a autarquia volta a reforçar 
a aposta na dotação de infraestru-
turas para a prática desportiva, que 
“revolucionou a oferta nesta área 
em todo o concelho de Paredes, 
num investimento de dezenas de 
milhões de euros ao longo dos úl-
timos 11 anos”.

Joaquim Barbosa garante que a 
construção da nova bancada “vem 
completar a aposta na formação 
feita pelo RAC”. O presidente do 
clube agradeceu à autarquia e ao 
presidente Celso Ferreira e salien-
tou ainda que com este investimen-
to o RAC passa a ter “condições 
extraordinárias” para a formação. 

Nova bancada do RAC
vai custar 104 mil euros
vCâmara de Paredes vai financiar a obra que ficará concluída em maio próximo.
vBancada será construída junto ao novo relvado sintético do clube. 

“Vamos fazer uma grande festa 
de fim de época, com todos os 
atletas do clube, para assinalar 
precisamente a construção da 
nova bancada e a conclusão dos 
balneários junto ao relvado sinté-
tico”, acrescentou o dirigente.

Celso Ferreira realçou que “o RAC 
agora tem dois estádios”, frisando 

que depois de no início da sua gestão 
à frente da câmara municipal de Pa-
redes ter apostado mais no desporto 
indoor, com a construção de 21 pavi-
lhões gimnodesportivos, neste último 
mandato a câmara já financiou cinco 
relvados sintéticos.  

“Revolucionamos por comple-
to a oferta nesta área”, reforçou o 

presidente da câmara de Paredes, 
reforçando que o investimento de 30 
milhões de euros nos complexos des-
portivos construídos de raiz, aliado 
ao financiamento dos cinco relvados 
sintéticos oferece condições para a 
prática desportiva numa lógica de 
proximidade a todas as pessoas do 
concelho de Paredes.

O Paredense corrige:  “Equipas do concelho campeãs de série”

A EQUIPA de juniores do 
Nun’Álvares sagrou-se 
campeã de série 5 da 2.ª 

Divisão da Associação de Futebol 
do Porto, após empatar em casa 
com o Rio Tinto, num jogo sem 
golos. Agora, os juniores vão es-
tar a disputar a subida à 1.ª divi-
são da AF Porto. O mesmo acon-
tece com os juniores do Aliados 
de Lordelo e os juvenis do Rebor-
dosa, campeões das séries 6 e 7 
da 2.ª Divisão da AF Porto. 

Os jogos entre as equipas que 

vão estar a disputar a subida vão ser 
disputados em grupos de quatro e 
colocam frente a frente os 1.º e 2.º 
classificados de cada série. No final, 
sobem à 1.ª Divisão os dois primei-
ros classificados. 

Corrigimos assim a notícia pu-
blicada na última edição do jornal, 
que dava conta, erradamente, que 
as equipas do concelho campeãs 
de série subiam automaticamente à 
1.ª Divisão da AF Porto. O calendá-
rio dos jogos deverá ser divulgado 
em breve.  
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PROF. DRA. MARIANA COUTO
Imunoalergologista ROPE | Clinicas Nuno Mendes

DURANTE AS ÚLTIMAS DUAS DÉCADAS a ques-
tão da asma e alergia entre atletas de alta compe-
tição tem captado cada vez mais a atenção não 
só dos médicos, mas também do público em ge-

ral, facto que se deve a um reconhecimento da sua elevada 
prevalência. Vários estudos têm demonstrado que atletas 
de alta competição e mesmo indivíduos que praticam ac-
tividade física de forma recreativa têm um risco aumen-
tado de asma e doenças alérgicas, principalmente os que 
participam em desportos de alta endurance, tais como 
natação, ciclismo ou atletismo, e em desportos de Inverno.

As doenças alérgicas que afetam os atletas são, além da 
asma, a rinite, a urticária induzida pelo exercício e a anafi -
laxia induzida pelo exercício (dependente ou não da inges-
tão alimentar). 

Nesta edição vamos focar a asma e outras patologias 
do foro respiratório, deixando para edições futuras a abor-
dagem dos restantes temas.

A AIE - Asma Induzida por Exercício defi ne-se como 
uma obstrução das vias aéreas inferiores e sintomas de 
tosse, pieira (“chiadeira, “gatinhos ao respirar”) ou dispneia 
(“falta de ar”) induzidas pelo exercício, em indivíduos com 
asma subjacente. 

No que diz respeito aos atletas, este é um signifi cativo 
problema de saúde porque se tem verifi cado um aumento 
na prevalência desta condição e também porque os sinto-
mas clínicos vão agravando com a duração da actividade 
competitiva. De facto, existem dois grandes subtipos de 
asma em atletas: a asma de início precoce, desde a infân-
cia, que se associa a alergias e que dá sintomas durantes o 
exercício; e outro subtipo de asma que se desenvolve mais 
tardiamente durante a carreira desportiva e em relação es-
treita com esta, que se vai agravando, em que não se de-
tecta relação com alergias, mas em que ocorre melhoria/
regressão completa dos sintomas após término do exercí-
cio de alta intensidade. 

Apesar de não serem precisos os números relativos à 
epidemiologia da AIE, sabe-se que é a doença crónica mais 
prevalente em atletas olímpicos, e que é mais frequente em 
alguns desportos, nomeadamente atletas que participam 
em desportos de resistência. Têm sido relatadas prevalên-
cias de asma em atletas de desportos de inverno, natação 
e desportos de resistência a alcançar valores de até 54,8%. 

O modelo explicativo de AIE em atletas inclui prova-
velmente a interação entre fatores ambientais, incluindo 
fatores relacionados com o treino, alérgenos e condições 
ambientais, tais como temperatura, humidade e qualidade 
do ar, bem como fatores de risco pessoais do atleta, como 
determinantes genéticos e neuro-imuno-endócrinos. Ou-
tras hipóteses mais recentes têm incluído o sistema nervo-
so autónomo e a descamação do epitélio das vias aéreas.

O diagnóstico de asma em atletas é na maior parte das 
vezes um desafi o clínico, porque ao contrário de outros 
doentes, nesta população as queixas e os sintomas são 
quase ausentes ou muito frustres, sendo raras as crises gra-
ves de asma como habitualmente as conhecemos. Sinto-
mas como tosse após o exercício podem passar facilmente 
despercebidos. Por outro lado, sintomas ligeiros são fre-
quentemente desvalorizados mesmo pelo próprio atleta, 
que os interpreta como normais no contexto da elevada 
carga que é imposta ao sistema respiratório pela intensida-
de dos treinos. Por esse motivo, é essencial que sejam con-
sultados médicos com experiência no acompanhamento e 
tratamento de patologia respiratória e alérgica especifi ca-
mente nesta classe particular de doentes.

Professora de Imunologia na Pós-Graduação em Medicina Desportiva, Faculdade de Medici-
na Universidade do Porto, Coordenadora do Grupo de Interesse de Alergia, Asma e Deporto 
da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica; Secretário do Grupo de Inte-
resse de Alergia, Asma e Deporto da Academia Europeia de Alergologia e Imunologia Clínica

Asma e Doenças
Alérgicas

no Desporto Pa
rt

e 
1
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O ÚLTIMO fi m-de-
-semana foi de 
preparação para as 
seleções nacionais 

de Polo Aquático de que fa-
zem parte 14 atletas da equi-
pa Paredes/Halcon/Rota dos 
Móveis - Polo Aquático.

Na sexta-feira, dia 25 de 
março, o Paredes/Halcon/

Polo Aquático organizou
estágio da seleção nacional
vEstágio da seleção nacional sénior masculina decorreu no dia 25, na piscina Rota dos Móveis.
vNo dia 26 foi a vez da seleção nacional S17 feminina se juntar no Porto.
v14 atletas da equipa do Paredes de Polo Aquático integram as duas formações.

Rota dos Móveis organi-
zou, em conjunto com a 
Federação Portuguesa de 
Natação, na Piscina Rota, o 
estágio da Seleção Nacional 
Sénior Masculina, que entre 
os convocados contaram 
com seis atletas do Paredes: 
António Cerqueira, Carlos 
Gomos, Ricardo Sousa, Ri-

cardo Teixeira, Salvador Lo-
pes e Tiago Costa, fizeram 
parte das escolhas do novo 
selecionador nacional Fer-
nando Leite, que integrou 
na sua equipa técnica o 
treinador Rui Diogo Ferraz, 
técnico deste clube.

No sábado, dia 26, foi 
a vez da Seleção Nacional 

S17 Feminina concentrar-
-se na cidade do Porto, com 
destaque para as sete atle-
tas paredenses presentes, 
Ana Sousa, Beatriz Barbosa, 
Beatriz Cabral, Beatriz Pei-
xoto, Fabiana Duarte, Leo-
nor Coelho e Luana Silva, 
escolhas do selecionador 
nacional Miguel Pires.
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O ATLETA PAREDENSE 
ANTÓNIO SOUSA, da 
equipa ProRebordosa/
Garrafeira Gomes/ Ofor-

sep, voltou a somar mais um pódio 
desta vez na 2.ª prova da Taça de 
Portugal de XCO, que decorreu no 
passado domingo, dia 20 de março, 
em Marrazes, Leiria. 

António Sousa conquistou o 
1.º lugar na categoria de master 40, 
conseguindo o melhor resultado 
individual da equipa de btt de Re-
bordosa. Nos masters 50 António 
Silva conseguiu o 2.º lugar, ficando 
a pouca distância de Reinaldo Luís 

ANTÓNIO SOUSA vence em Marrazes
v2.ª prova da Taça de Portugal de XCO decorreu no dia
    20 de março.
vEquipa ProRebordosa/Garrafeira Gomes/ Oforsep
    conseguiu bons resultados.

(HC Turquel/TalachaShop/Valsabor, 
vencedor da prova.

Já a atleta Maaris Meier con-
quistou o 6.º lugar na prova de eli-
tes femininas, prova esta dominada 
pelas atletas da seleção da Polónia, 
que conseguiram ocupar as duas 
primeiras posições e pontuar, tendo 
em vista o apuramento para o Rio 
de Janeiro.

Na prova de elite masculina o 
triunfo foi do galego Pablo Rodrí-
guez (MMR Factory Racing Team). 

A Taça Cyclin’Portugal de XCO 
prossegue no dia 10 de abril, em 
Valongo, com a realização de mais 
uma prova de classe 1 internacio-
nal. 

HELENA NUNES

OS PAREDES LUMBER-
JACKS conseguiram no 
passado sábado a quali-
ficação para as meias-fi-

nais da Liga Portuguesa de Futebol 
Americano. A equipa comandada 
por Rui Abreu deslocou-se até Bra-
ga onde defrontou e venceu os Bra-
ga Warriors por 8-16.

Kevin Turner e Gil Dias aponta-
ram os touchdowns da equipa de 
Paredes, tendo Miguel Dias e Vítor 
Carvalho convertido os respetivos 
pontos extra. A equipa de Braga 
ainda conseguiu reduzir, mas os 

Paredes nas meias-finais da Liga
de Futebol Americano

Lumberjacks não permitiram a revi-
ravolta no resultado, que ao interva-
lo era de 0-16.

Os Lumberjacks voltam assim a 
ganhar um jogo dos playoffs, algo que 
não acontecia há 5 anos. Nas meias-fi-
nais, terão pela frente os Lisboa Devils, 
apontados como os principais candi-
datos à conquista do título.

O jogo irá decorrer nos Olivais, 
Lisboa, dia 10 de abril, às 15horas. 
Em caso de vitória os Lumberjacks 
atingirão pela 3.ª vez na sua história 
a final da Liga Portuguesa de Fute-
bol Americano.

OS ATLETAS da Associa-
ção Desportiva e Cultural 
de Astromil participaram, 
no passado dia 20 de 

março, no 14.º Grande Prémio de 
atletismo de Macieira de Sarnes, em 
Oliveira de Azeméis, tendo conquis-
tado três lugares no pódio.

Nos benjamins o melhor resul-

ADC Astromil sobe ao pódio em Macieira de Sarnes

tado foi conseguido por Lara Lopes, 
que terminou a prova em 2.º lugar. 
Ainda nos benjamins, a atleta Joa-
na Costa conquistou o 3.º lugar do 
pódio. Em destaque esteve ainda 
André Lopes, que conquistou o 2.º 
lugar do pódio nos infantis.  

Com um total de 13 atletas em 
prova, a ADC Astromil conquistou 

ainda o 5.º e 9.º lugares nos benja-
mins masculinos, através de Afonso 
Lopes e Tiago Costa. Na prova femi-
nina Lara Rodrigues conquistou o 
7.º lugar e Luana Rocha terminou 
na 8.ª posição. Já nos infantis Bruna 
Rodrigues ficou em 14.º lugar. 

Nos seniores Cláudia Rocha foi 
28.ª classificada e Pedro Silva termi-

nou a prova na 101.ª posição. Desta-
que ainda para as classificações de 
Paula Silva (14.º lugar), Ilídio Oliveira 

(12.º lugar) e Manuel Silva (16.º lu-
gar) nos veteranos. 

vLara Lopes e Joana Costa conquistaram 2.º e 3.º lugares do pódio nos benjamins.
vAndré Lopes foi o 2.º melhor atleta na prova dos infantis. ADC Astromil contou com 13 atletas em prova. 
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A PIOR NÓDOA NÃO CAIU NO ME-
LHOR PANO. As turmas do quarto 
ano de escolaridade realizaram uma 
excelente visita de estudo, no dia 14 

de março, ao Museu dos Descobrimentos, loca-
lizado no interior dos antigos armazéns da Real 
Companhia Velha, na Rua de Miragaia, n.º 106, 
no centro histórico do Porto. Assim, o Agrupa-
mento de Escolas de Sobreira, mais concreta-
mente a Escola Básica de Recarei e a Escola Bá-
sica N.º 1 de Sobreira, as famílias, os alunos, os 
professores, os assistentes operacionais e outros 
ilustres estão de parabéns. Tudo correu bem, os 
autocarros tinham bom alinhamento de direção 
e todas as pessoas evidenciaram sentido de en-
treajuda e convivência salutares. 

A cidade do Porto tem um ótimo perfil, 
merece ser visitada, pois possui um Patrimó-
nio Cultural Imaterial e Natural do país e da 
Humanidade magnificentíssimo. Plena de be-
leza, encanto e tradição, situada bem no no-
roeste de Portugal, no extremo sudoeste do 
histórico continente Europeu, na Península 
Ibérica, está o Porto, uma cidade hospitaleira 
com tanto para dar, ver, conhecer e apreciar. 
Marcada pelo mar, e marcando os oceanos e 
descobrimentos do Mundo, o Porto é uma ci-
dade de referência, que através do Infante D. 
Henrique, fez partir almas aventureiras, ousa-
das e curiosas em busca de novos horizontes 
longínquos, de fortunas vindouras, mostran-
do “novos mundos ao mundo”.

VISITA DE ESTUDO À CIDADE DO PORTO
Turma C do 4.º ano ● Escola Básica de Recarei 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
— Professor Manuel Moura —

“- Diga lá, Sr. Contente,
- Diga lá, Sr. Feliz.
- Diga à gente, diga à gente,
- Como vai este País (…) ”.

Entrámos na cidade do Porto, admirando a 
sua beleza natural e as suas famosas pontes, até 
chegarmos ao Museu dos Descobrimentos do 
Porto, conhecido internacionalmente por World 
of Discoveries. É um Museu Interativo e Parque 
Temático dedicado aos Descobrimentos Portu-
gueses. De montante para jusante, observámos 
as pontes que ligam a cidade do Porto à cidade 
de Vila Nova de Gaia: Ponte do Freixo, Ponte de 
São João, Ponte D. Maria, Ponte do Infante, Ponte 
D. Luís I e Ponte da Arrábida. 

A partir da página eletrónica oficial do 
Museu - https://pt.wikipedia.org/wiki/World_
of_Discoveries - percebe-se a importância 
que tem: 

“Oferecendo uma viagem histórica 
pela Epopeia dos Descobrimentos Por-
tugueses, retratados a partir de cenários 
construídos à escala real. Representa um 
investimento de 8 milhões de euros da 
empresa Douro Azul. Com 5.000 metros 
quadrados, o museu tem salas temáticas 
com a evolução das embarcações, instru-
mentos de navegação, cartografia, globos 
4D e LCD touchscreen sobre navegadores, 
vida a bordo e um estaleiro naval. O espaço 
museológico tem uma zona navegável com 
réplicas de pequenos barcos, onde estão 
recriados os caminhos marítimos desbra-
vados pelos portugueses, com passagens 
pela China, Japão, Indonésia, Índia, Norte 
de África e Brasil. As visitas são orientadas 

por guias vestidos à época quinhentista”.
No Palácio de Cristal, etapa seguinte da 

viagem, as crianças, sob os voos rasantes das gai-
votas à procura de comida, adoraram fazer um 
piquenique, passear pelos recantos maravilho-
sos dos jardins, desfrutando de deslumbrantes 
panorâmicas do rio Douro e do mar, brincar nos 
parques, visitar a Biblioteca Municipal Almeida 
Garrett, o Museu Romântico e os seus jardins, 

igualmente românticos e esplendorosos. Mais 
pela tarde, a visita à Catedral do Porto deliciou 
todos os participantes. No regresso a Recarei e 
a Sobreira, o monumento da Torre dos Clérigos 
deu azo a muitos olhares e estimulou os apetites 
dos pequenos artistas. 

As crianças regressaram às suas escolas 
com vontade de repetir a visita de estudo no 
mesmo dia!

PUB
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PAREDENSES
na Grande Guerra

IVO RAFAEL    ivo_rafael@sapo.ptFreguesia de SOBREIRA (IV) e PARADA DE TODEIA (IV)

MANUEL PINTO MOREIRA. Nasceu no lugar 
e freguesia de Sobreira, no dia 11 de Agosto 
de 1898. Era fi lho de António Pinto Moreira, 
lavrador, natural de Sobreira, e de Ana Luísa de 
Almeida (ou Ana Carneiro), lavradeira, natural 
de Baltar. À data da mobilização para a guerra 
residia no lugar do Padrão, freguesia de Baltar. 
Foi recrutado para o CEP (1.ª Divisão de Infan-
taria, 1.ª Companhia) pelo Regimento de Infan-
taria n.º 31. Ostentava a placa identifi cativa n.º 
30372 e detinha o posto de 1.º Cabo (n.º 915). 
Embarcou em Lisboa, rumo a França, no dia 12 
de Setembro de 1917. De acordo com os regis-
tos militares, a sua experiência na guerra resu-
me-se a episódios de hospitalização. No dia 21 
de Outubro baixa ao Hospital n.º 32. No dia 30 
é julgado «incapaz de todo o serviço não po-
dendo angariar os meios de subsistência», 
tendo alta médica no dia seguinte. Em 18 de 
Janeiro de 1918 baixa ao Hospital n.º 2 e, dois 
meses depois, à unidade hospitalar de Brest. 
Tem alta a 2 de Abril, parte de Cherbourg no 
dia 7 e desembarca em Lisboa no dia 10. Fale-
ceu na freguesia de Alcabideche, concelho de 
Cascais, no dia 25 de Maio de 1976.

JOSÉ TEIXEIRA. Nasceu no lugar de Casco-
nha, Sobreira, no dia 10 de Março de 1892. Era 
fi lho de António Carlos Teixeira, carpinteiro de 
profi ssão, natural de Ovadas, Marco de Cana-
veses, e de Maria Joaquina, fi adeira, natural 
de Sobreira. Era serviçal de profi ssão. Assen-
tou praça no dia 10 de Agosto de 1912, como 
«recrutado», para servir «até aos 45 anos de 
idade», como era de lei. Foi mobilizado para 
o CEP pelo Regimento de Infantaria 32 (1.º 
Batalhão, 3.ª Companhia). Ostentava a placa 
de identidade n.º 27559 e detinha o posto de 
soldado (n.º 132). Embarcou em Lisboa, rumo 
a França, no dia 17 de Julho de 1917. Em Se-
tembro é colocado no Batalhão de Infantaria 
15, na altura entrincheirado no subsector di-
reito de Fauquissart. No dia 12 de Dezembro, 
José Teixeira é ferido por gazes. Em Janeiro a 
sua unidade transfere-se para Neuve-Chapel-
le, onde fi ca até 9 de Abril, data da tragédia 
de «La Lys». Na sequência da batalha é feito 
prisioneiro pelos alemães. Faz-se de novo pre-
sente em 30 de Janeiro de 1919. Regressa a 
Lisboa no dia 18 de Fevereiro. É condecorado 
com a Medalha Comemorativa da Expedi-
ção à França, com a legenda «França 1917-
1918», e ainda com a Medalha da Vitória, nos 
termos do Dec.º n.º 6186 de 30 de Outubro de 
1919. Mais tarde pede licença para se ausen-
tar para Espanha, em 1921, e para o Brasil, em 
1927, para onde terá ido viver.

«No dia 12 de Dezembro, José Teixeira é ferido por gazes. Em Janeiro a sua unidade transfere-se para Neuve-Chapelle, onde fi ca até 9 de Abril, 
data da tragédia de «La Lys». Na sequência da batalha é feito prisioneiro pelos alemães. Faz-se de novo presente em 30 de Janeiro de 1919. 
Regressa a Lisboa no dia 18 de Fevereiro. É condecorado com a Medalha Comemorativa da Expedição à França, com a legenda «França 1917-
1918», e ainda com a Medalha da Vitória, nos termos do Dec.º nº6186 de 30 de Outubro de 1919.»

ANTÓNIO RODRIGUES PRATA. Nasceu no 
lugar e freguesia de Sobreira, a 4 de Setembro 
de 1899. Era fi lho de Camilo Rodrigues Prata, 
tamanqueiro de profi ssão, natural de Sobrei-
ra, e de Maria de Sousa, fi adeira, natural de 
Oldrões, Penafi el. Ostentava a placa de iden-
tifi cação n.º 62142 e detinha o posto militar 
de 2.º sargento. Embarcou em Lisboa, rumo a 
França, no dia 16 de Maio de 1917. Integrava a 
2.ª Companhia do 3.º Grupo de Metralhadoras 
(Porto). Faleceu vítima de ferimentos adquiri-
dos em combate, no dia 26 de Setembro do 
mesmo ano. Foi sepultado no Cemitério Mili-
tar Português de Richebourg l’Avoué.

JOSÉ ANTÓNIO DE SOUSA. Nasceu no lugar 
de Casconha, Sobreira, no dia 4 de Abril de 
1893. Era fi lho de Venâncio António de Sousa 
e de Felícia Moreira da Cunha, ambos lavrado-
res de profi ssão. À data da mobilização para 
a guerra já era casado com Deolinda Moreira 
da Silva. Foi mobilizado para o CEP em 22 de 
Abril de 1917, enquanto parte da 2.ª Bateria 
do Regimento de Obuses de Campanha. Em-
barcou em Lisboa, rumo a França, no dia 26 
de Setembro de 1917. Ostentava a placa de 
identidade n.º 31593 e detinha o posto de 1.º 
Cabo (n.º 296A). Em França, no dia 10 de No-
vembro, é colocado na 4.ª Bataria do 2.º Gru-
po de Batarias de Artilharia. Baixa ao hospital 

no dia 25, tendo alta a 30. No dia 17 de Março 
de 1918, obtém a classifi cação de “B” no 2.º 
Concurso de Observadores de Artilharia (Or-
dem de Corpo n.º 76). Em Junho, passa ao De-
pósito Misto, a fi m de gozar 60 dias de licença 
da Junta em Portugal. Contudo, só embarca 
em Cherbourg, a bordo do navio Czaritza, no 
dia 9 de Setembro, chegando a Lisboa quatro 
dias depois. Faleceu com 55 anos de idade, no 
dia 30 de Setembro de 1948.

FRANCISCO PINTO PEREIRA. Nasceu no 
lugar do Marco, Parada de Todeia, no dia 25 
de Fevereiro de 1896. Era fi lho de Emídio Pinto 
Pereira, trolha de profi ssão, e de Justina Mo-
reira, doméstica, ambos naturais e residentes 
naquela freguesia. Foi mobilizado para o Cor-
po Expedicionário Português (2.º Grupo de Ba-
taria de Morteiros, 4.ª Bataria) pelo Regimento 
de Obuses de Campanha (2.ª Bataria). Osten-
tava a placa de identidade n.º 32729 e detinha 
o posto de soldado-clarim (nº118). Embarcou 
em Lisboa, rumo a França, no dia 15 de Abril 
de 1917. De acordo com a sua fi cha individual, 
o percurso de Francisco Pereira fi cara muito 
marcado por episódios de indisciplina. No dia 
17 de Agosto, é punido pelo comandante do 
grupo com 15 dias de prisão correccional «por 
ter soltado propositadamente dois cavalos 
que conduzia à data d’água, a fi m de, ati-

rando-lhes pedras, se divertir com as cor-
rerias e coices que este provocava, e aten-
dendo ao seu péssimo comportamento an-
terior, infringindo assim o n.º 9 do RDE». Em 
26 do mesmo baixa ao Hospital, tendo alta no 
dia seguinte. No dia 4 de Setembro, é punido 
com mais 15 dias de prisão correccional «por 
se ter ausentado da ambulância nº1, onde 
se achava com baixa, tendo em conside-
ração o seu mau comportamento anterior 
e a informação que da mesma praça deu 
o seu comandante da bateria, infringindo 
daquele modo o n.º 5 do art.º 4 do RDE». Em 
Novembro, é levado a Tribunal de Guerra, sen-
do na circunstância sentenciado com 90 dias 
de prisão correccional. No dia 2 de Agosto de 
1918, é colocado no Depósito de Artilharia de 
Campanha. Em 16 de Setembro, é novamen-
te alvo de punição disciplinar, desta vez com 
6 guardas, «por ter faltado à formatura do 
recolher (…) apresentando-se meia hora 
depois». No dia seguinte, Francisco Pereira 
volta a infringir as regras, sendo agora punido 
com 20 dias de detenção «por ter proposita-
damente faltado à formatura do recolher 
[do dia anterior] e a todas as formaturas 
[daquele dia] para se esquivar do cumpri-
mento de um castigo que lhe tinha sido 
imposto, infringindo assim os deveres 5.º, 
7.º do art.º 4.º do RDE». Em 27 de Novembro, 
novo episódio de indisciplina, tendo Francisco 
Pereira sido condenado pelo director da Esco-
la de Sinaleiros a 10 dias de prisão disciplinar 
«por ter faltado ao 1.º tempo de instrução 
de 25 do corrente e ainda por pretender 
obter explicações em termos pouco res-
peitosos do sargento que participou esta 
falta». No dia 19 de Dezembro, baixa à ambu-
lância n.º 2, sendo evacuado para o Hospital 
de Sangue n.º 8 no dia seguinte. Recebe alta 
médica em 27 do mesmo. No dia 3 de Janeiro 
de 1919, marcha da Escola de Sinaleiros para 
o Depósito de Artilharia e daí, no dia 7, para a 
Coluna de Munições. Em 15 de Janeiro, baixa 
ao Hospital General n.º 35 de Calais, tendo alta 
três dias depois. No dia 1 de Fevereiro, passa 
ao Estado Maior e Menor e, onze dias volvi-
dos, ao Quartel General n.º 1. Em 23 de Março 
tem passagem à 2.ª secção de Infantaria. Três 
meses depois, a 22 de Junho, conclui a sua 
passagem pela guerra sendo repatriado para 
Portugal. Embarca nesse dia em Cherbourg a 
bordo do navio Northwestern Miller, desem-
barcando em Lisboa três dias depois. Casou 
no Porto, com Maria Pires Guerra, em 1920. 
Faleceu em Campanhã, da mesma cidade, no 
dia 9 de Agosto de 1974.

CEMITÉRIO MILITAR PORTUGUÊS DE RICHEBOURG L’AVOUÉ, FRANÇA, ONDE ENTRE OUTROS
PAREDENSES SE ENCONTRA SEPULTADO O 2.º SARGENTO ANTÓNIO RODRIGUES PRATA
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MEMÓRIA DOS COMBATENTES
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HISTÓRIA e CULTURA

M. FERREIRA COELHO

GOMES DE SOUSA

Paredenses “Brasileiros”

O CORONEL J.R. COSTA JÚNIOR
(Continuação da edição anterior)

FLORA CONTINUOU A LAS-
TIMAR-SE por se ver órfã tão 
nova e continuou a contar:

- Logo a bordo do vapor 
que nos trouxe, começamos a ser 
infelizes. Roubaram a meu querido 
pai o dinheiro que ele trazia, pro-
duto do trespasse da loja e dumas 
terras de semeadura que possuía-
mos em Mesão-Frio. Meu saudoso 
pai, que era corajoso, calou-se com 
o desgosto e a perspectiva de difi-
culdades aqui no Rio; mas minha 
pobre mãe nunca se conformou.

- Pudera…
- Por falta de dinheiro para pagar 

a nossa hospedagem e duma carta de 
recomendação que desapareceu com 
o dinheiro roubado, tivemos de dor-
mir a primeira noite, em terra brasilei-
ra, sob o arco da Travessa do Mercado. 
Dormir? Dormi eu que tinha apenas 
6 anos; mas meus pobres pais, como 
poderiam eles dormir, com a preocu-
pação negra do futuro?... Valeu-nos 
um companheiro de bordo que meu 
pai foi procurar na manhã seguinte e 

viola e tinha a loja sempre bem for-
necida. Passados tempos, comprava 
a parte dum sócio na hospedaria da 
Rua da Misericórdia que dava fundo 
para a nossa casa e que pensava fa-
zer comunicar com ela. 

- Seu pai era um homem de vis-
tas largas.

- Se era. Ele pretendia melhorar 
muito as condições em que dormem 
os desgraçados que se acolhem à 
hospedaria…Você devia ir ver…

- Com muita satisfação, se me 
consentirem.

- Regressando à Rua da Miseri-
córdia, lhe mostrarei.

*
Não podendo saber o que Flo-

ra pensava de mim, nem o que de 
mim pretendia naquela noite, e 
com o pensamento permanente 
no meu embarque para Portugal 
no dia seguinte, eu procurava uma 
oportunidade para prevenir a moça 
desse embarque, sem que isso a tor-
nasse mais infeliz. Aventurei então: 

- Foi pena que seu malogrado 
pai, não me tivesse oferecido, na 
“Guarda Velha”, um cartão com a 
sua morada, ou que pelo menos me 

dissesse onde era…
- Meu pai temia que nos agra-

dássemos um do outro e isso trans-
tornasse os seus planos de me casar 
cedo com um homem que lhe desse 
netos brasileiros que se pudessem 
tornar ilustres. Coitado, julgava-se 
uma inteligência que não pudera 
ser encarreirada para mais alto futu-
ro e, como não tinha filhos moços, 
ambicionava ver netos elevados às 
alturas a que ele não chegara. Aí 
está porque ele me queria casada 
com o sargento que tinha apenas 
20 anos e novo chegaria a oficial…

Encontrei a oportunidade de 
desenganar Flora e disse-lhe: 

- Seu malogrado pai via bem a 
realidade das coisas; eu era um garo-
to e ainda hoje estou longe de poder 
constituir família. A minha situação 
no Rio tornou-se tal, que deliberei ir 
a Portugal prestar obrigação do ser-
viço militar e tentar nova carreira…

Flora levantou para mim o seu 
olhar cheio de doçura triste e per-
guntou-se:

- E parte breve?
- Amanhã, infelizmente.
- Amanhã?! E diz infelizmente?...
- Digo infelizmente, porque, 

que lhe confiou a gerência da casa do 
Beco do Cotovelo.

- Onde o casal encontrou a mor-
te…

- É verdade, infelizmente. Aquele 
que nos roubou no vapor, é o primeiro 
causador da minha orfandade…

- Ao menos eu dei alguma satis-
fação a seu pai. 

- Muitíssima satisfação. Aque-
le dinheiro que você salvou a meu 
querido pai, era o último pagamento 
da loja que lhe fora trespassada. Que 
alegria na nossa casa, nesse dia!... À 
noite fomos ver representar, no Tea-
tro Lucinda Simões, a “Sardanisca”, 
uma peça em que Chaby Pinheiro e 
a Lucília Simões tanta alegria fizeram 
juntar à que levávamos…

- E agora qual é a sua situação?
- Estou hospedada na hospeda-

ria da Rua da Misericórdia – de que 
meu saudoso pai era sócio – à espera 
de que os Tribunais ultimem o inven-
tário daquilo de que sou herdeira.

- Seu pai prosperou rapidamen-
te!...

- Meu pai tinha muito geito para 
o negócio; não lhe faltava freguesia, 
porque atraía os fregueses com as 
suas boas palavras e tocadelas de 

se uma fatalidade não nos tivesse 
separado por tanto tempo, após o 
nosso primeiro encontro, eu não 
me resolveria a deixar o Rio sem…
saber se lhe poderia ser útil.

- Muito obrigada; nasci para a 
infelicidade e jamais quereria tornar 
outrem infeliz…Quer que voltemos?

- Pois sim.
Voltamos pelo mesmo caminho, 

indo Flora silenciosa e eu sem saber 
como continuar a conversa. Foi Flo-
ra que começou, enxugando as lá-
grimas com um lenço:

- Vai regressar à Pátria e à famí-
lia; feliz daqueles que têm pais e po-
dem voltar à Pátria!...

- Já muito sensibilizado pelo que 
observava naquela moça que parecia 
ter depositado em mim as suas espe-
ranças e as via perder, cheguei a pen-
sar continuar no Rio de Janeiro; mas 
eu havia já comprado a passagem; ti-
nha prevenido meus pais; estava sem 
emprego; finalmente ansiava por me 
encontrar na presença da moça dos 
olhos verdes, a bordo do Halle. En-
tendi, no entanto, procurar suavizar a 
dor que Flora poderia sentir pelo meu 
afastamento e disse-lhe:

(Continua na próxima edição)

HÁ MUITOS SÉCULOS que 
se realizam eleições em Por-
tugal. Desde a idade média 
que há eleições, para a ve-

reação e para a administração da jus-
tiça, além de outras. Os eleitores eram 
muito seleccionados. 

Para Deputados a primeira vez foi 
em Dezembro de 1820, ‘provocadas’ 
pela revolta de 24 de Agosto.

Após a chamada Belenzada, que 
foi uma tentativa de golpe de Estado 
subsequente à Revolução de Setem-
bro, de 1836, também houve eleições. 
Foi a 20 de Novembro de 1836.

De interesse para a história destas 
eleições na nossa Terra é uma ‘corres-
pondência’ de Penafiel para o jornal 
‘O Ecco’, publicada a 9 de Março de 
1837, de onde transcrevemos alguns 
trechos.

… “Portugal sabe as manobras, 
que se empregaram sobre a urna 
eleitoral dos Deputados, porque as 
presenciou: e conhece por isso que a 
maioria da Nação não pode com liber-
dade exercer seus Direitos de votar, 
por que lhe empeceu sempre todo o 
espirito de facção. 

“Tudo isto que Portugal presen-
ciou não o sabem os Estrangeiros, 
porque a prensa liberal somente lhes 
inculca essa ilusória liberdade da Urna, 
e para que o saibam, e conheçam a 
liberdade, que os Portugueses disfru-
tam, tomo a meu cargo o expor-lhe 
fielmente os precedentes, e modo da 
eleição neste círculo de Penafiel. 

“Na ocasião das feiras do São 
Martinho, e princípio delas, apareceu 
nesta Cidade de Penafiel o Sr. Procu-
rador da Fazenda A.P.D.O., cuja vinda 
já antes se anunciava, dizendo-se, que 
ele vinha influir nas próximas eleições 

AS ELEIÇÕES DE 1837
com ordem do Governo, e que daria 
as listas dos Candidatos: com efeito 
depois que ele dormiu uma noute 
nesta Cidade e outra em casa do Ba-
charel Manuel Joaquim de Valpedre 
(Concunhado do Sr. Pastos (José) e 
hoje Juiz de Direito) principiou a dis-
tribuição das listas, sendo agentes da 
mesma distribuição o então Gover-
nador militar interino desta Cidade, o 
dito Manuel Joaquim, o então Conta-
dor do Julgado [e hoje também dos 
Registos], e os Administradores dos 
Concelhos com os seus cabos de po-
lícia. 

“Nesta Cidade de Penafiel aquele 
Governador militar interino [o Tenen-
te Nogueira de infanteria 18] mandou 
no princípio da semana anterior ao 
domingo das eleições [dia 20 de No-
vembro] chamar ao seu quartel todos 
os Oficiais amnistiados do seu círculo 
militar, a cada um dos quais entregou 
dez, e mais listas, com os nomes dos 
Candidatos, a saber: os Srs. Ministros 
do Reino, e Justiça, o dito Procurador 
da Fazenda, Passos [José], José Pinto 
Soares Negociante do Porto, o Bacha-
rel Manuel Joaquim, Conde da Taipa, 
o Bacharel Sá de Penafiel, António de 
Paiva Pereira, e José Plácido Campeão; 
e a cada um daqueles amnistiados 
ameaçou com procedimentos arbi-
trários, quando não cumprissem a 
sua ordem, o que ele depois havia de 
saber. 

“Não ficam porém aqui os servi-
ços daquele patriota Governador: no 
domingo da eleição apresentou-se 
à porta da Igreja Paroquial com os 
sargentos, e soldados do seu destaca-
mento, que tiveram a liberdade de vo-
tar 3 rezes, e concluída esta cerimónia, 
nem o Governador, nem os soldados, 

desampararam o posto, porque lhes 
foi ainda preciso vigiar os votos dos 
Cidadãos concorrentes, a cada um 
dos quais, ele, ou seus sargentos exi-
giam ver as listas, porque sendo das 
da sua Comissão deixavam votar, aliás 
lhas tiravam, e substituíam por outras 
das suas; e se algum por dignidade, e 
honra sua não aceitava a oferta, via-se 
na precisão de desistir do Direito de 
votar para não ser insultado!!! 

“Não foi só aquele bom Gover-
nador que trabalhou, foi também o 
Bacharel Manuel Joaquim, que sem 
vergonha andou por casa dos realis-
tas a mendigar, e extorquir votos; foi o 
novo Tabelião dos Registos, que sen-
do da mesa na assembleia de Penafiel, 
ajudou a que se dispensasse o apuro 
das listas, que a lei mandava fazer; e 
foram os Administradores com seus 
Cabos de polícia, acrescendo, que o 
d’esta Cidade promoveu, e auxiliou a 
que todos os Negociantes, e Caixeiros 
vindos de fora à feira do S. Martinho 
fossem votar, dispensando-se para 
isso o seu recenseamento. 

“Na assembleia que se formou na 
Freguesia de Irivo, podiam concorrer 
218 pessoas, por que tantas eram as 
pessoas recenseadas, mas concorren-
do à votação somente seis, aparece-
ram todavia na urna 218 listas! 

“Em Aguiar de Sousa (hoje Conce-
lho de Paredes) esteve toda a agência 
e direcção a cargo do Administrador 
do Concelho (Mota), de seus Cabos de 
polícia, do seu Secretário António Joa-
quim, que à porta da Igreja Paroquial 
da assembleia substituiu o lugar do 
Governador de Penafiel, e do Pároco 
da freguesia de Cristelos com outro 
Padre seu irmão, os quais fingindo-se 
em outro tempo realistas, (e o deviam 

ser por inteireza de caracter, e porque 
dos Constitucionais nenhum outro 
bem tem recebido se não a morte do 
seu irmão Manuel Tomás com um tiro 
por ser realista) tiveram agora o des-
caramento de apoiarem a eleição por 
um modo ridículo, fazendo até vir da 
sua freguesia muita canalha votar, e 
afirmando à mesa, que eram os pró-
prios recenseados!!! 

“Em Baltar, e nos mais Concelhos 
observou-se o mesmo, não deixan-
do em parte alguma a eleição de ser 
apoiada pela polícia, e sendo mui-
tos dos votantes insultados por não 
aquiescerem aos votos da Comissão 
da mesma polícia. 

“E finalmente em Louredo an-
dou a urna em leilão, da Igreja desta 
Freguesia para a botica próxima, re-
cebendo listas n’uma, e n’outra parte 
de quem a polícia mandava, (e para o 
que se lhe havia feito uma fresta) e da 
botica para a Igreja de Sampaio de Ca-
sais, para onde se havia anunciado a 
eleição, e aonde quando se constituiu 
a Mesa, já а urna tinha uma boa por-
ção de listas, por cujo motivo também 
a mesa, além de espaçar a eleição por 
8 dias sem concorrentes, que a fizes-
sem prolongar nos 3 da Lei, julgou de-
cente dispensar o apuro das listas, o 
que assim devia ser por estar na mesa 
como membro dela o Administrador 
do Concelho António Nunes de Ma-
galhães, que foi o órgão da eleição, e 
o que promoveu tudo, o qual sendo 
um menor de 25 anos, é bom patrio-
ta, e tendo sido do extinto Batalhão 
do Minho, adquiriu boa habilidade, 
e sabe-a executar, porque é um dos 
mais hábeis figurinos no jogo do pilha 
moedas, e pintos, servindo-se para 
isso do nome de = indemnizações.

“E sendo finalmente para notar 
que em todo o círculo de Penafiel 
giraram as mesmíssimas listas!!! E é 
esta a Liberdade da urna eleitoral se 
é, vivam os representantes da Nação 
eleitos por Penafiel, mas eu direi com 
mais verdade, vivam os represen-
tantes do ex-Provedor Nogueira, de 
Tabelião dos Registos, e hipotecas 
de Penafiel, dos Administradores dos 
Concelhos, e de seus cabos de polícia.”

Breves notas:
Dr. Manuel Joaquim Rodrigues 

Ferreira, natural de Valpedre, fre-
quentou Coimbra de 1820 a 1824 e 
formou-se em Cânones. Avô do juiz 
Aquiles Pinto Soares Rodrigues Ferrei-
ra natural de Rio de Moinhos.

José Pinto Soares, (1795 – 1865), 
foi Deputado pela divisão eleitoral de 
Penafiel, membro destacado do Par-
tido Progressista e Director da Com-
panhia de Vinhos. Casou com Emília 
Delfina da Costa Soares. Jaz num 
mausoléu na secção privativa da SC 
da Misericórdia do Porto, no Prado do 
Repouso.

José Plácido Campeão, natural do 
Porto, filho de João Baptista Campeão 
saiu bacharel formado em Cânones 
em 1822. Foi presidente da Comissão 
Administrativa da CM de Vila Nova de 
Gaia de 19 de Julho a 8 de Novembro 
de 1847. Deputado pela divisão elei-
toral do Porto.

30.1261.
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FICHA TÉCNICA

1621
Morte de Filipe III, rei de Espanha sendo-o 
também de Portugal, designado como Fili-
pe II (Madrid, 14/4/1578 – ibid. 31/3/1621);
____________________________________

1667
Assinatura do tratado de aliança ofensiva e 
defensiva (por 10 aos), entre Afonso VI e Luís 
XIV, contra Carlos II de Espanha;
____________________________________

1703
Tratado de aliança ofensiva e defensiva 
com o Império, a Inglaterra e a Holanda e o 
governo português muda de posição e de 
campo na guerra da Sucessão de Espanha e 
uma vez imposto o novo soberano, Portugal 
seria pago com compensações territoriais 
(na Península e na América Latina);
- Estabelecido em Timor um protetorado 
português;
____________________________________

1791
O musicólogo Mozart aceita a encomenda 
anónima do Requiem, que irá compor a par 
da sua última ópera, A flauta mágica;
1809 – Nascimento de Edward Fitzgerald, 
que veio a morrer em 1883;
- Nasce Nicolai Gogol, que viria a falecer em 
1852;

1811
Nasce R.W. Bunsen, que morrerá em 1899;
_____________________________________

1821
As Cortes Gerais Constituintes extinguem o 
Tribunal do Santo Ofício, Tribunal da Inquisi-
ção, instituído no reinado de D. João III;
1854 – O almirante inglês Charles Napier, ao 
serviço da causa liberal portuguesa, invade 
Valença do Minho;
_____________________________________

1914
Dá-se a criação da União Portuguesa de Foo-
tbaall, atual Federação Portuguesa de Futebol;
_____________________________________

1936
França e Reino Unido comprometem-se a 
ajudar a Polónia, caso esta seja invadida pela 
Alemanha nazi de Adolf Hitler;
_____________________________________

1942
O governo de Salazar protesta em Londres 
contra a severidade do bloqueio económico 
imposto a Portugal (“país neutral”) pelos “Alia-
dos”, devido ao facto de o Estado Novo manter 
relações político-diplomáticas e económicas 
“normais”, quer com os países demoliberais, 
quer com as principais potências fascistas;

1948
O Congresso norte-americano aprova o Plano 
Marshall de auxílio à recuperação europeia, 
depois da II Guerra Mundial;
_____________________________________

1953
Dag Hammarskjold, diplomata sueco, é eleito 
secretário-geral da ONU;
_____________________________________

1961
Anunciada a prisão do cónego Manuel Men-
des das Neves, por se alegar o seu apoio aos 
movimentos de libertação de Angola;
- Álvaro Cunhal é eleito secretário-geral do 
Partido Comunista Português;
_____________________________________

1975
Criação do subsídio de desemprego em Por-
tugal;
- Criação do IARN, Instituto de Apoio aos Re-
tornados Nacionais das colónias;
_____________________________________

1976
Decorrem manifestações, promovidas pelo 
PCP em Évora, Portalegre e Beja, em defesa 
da reforma agrária; 

1978
O presidente da Assembleia da República 
participa, em Madrid, no Congresso de Depu-
tados que aprova o novo tratado de amizade 
e cooperação entre Portugal e Espanha;
____________________________________

1984
Morre subitamente o núncio apostólico em 
Lisboa, monsenhor Sante Portalupe;
____________________________________

1996
Marcelo Rebelo de Sousa é eleito presidente 
do PSD, no XVIII Congresso do partido;
____________________________________

2003
A Câmara de Lisboa assume a responsabili-
dade de gestão urbana do Parque Expo;
____________________________________

2008
A chama dos Jogos Olímpicos de Pequim 
2008 chega à praça Tianammen, o centro 
simbólico e político da capital chinesa;
____________________________________

2009
Tropas britânicas destacadas no Iraque reti-
ram de Bassorá, depois de seis anos de pre-
sença, passando o caminho da base para as 
forças dos Estados Unidos. 

Paredes

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 31 de março a 13 de abril

Dia 1 de abril
Biblioteca Municipal de Penafiel
10h00 – Hora do conto: “O soldado e o capitão, os cravos e 
o pavão”, de Valdemar Cruz

Dia 6 de abril
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
16h30 – Cinema de animação: “A ovelha Choné – O Filme”

Dia 8 de abril
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h00 – Apresentação do livro “Ri o Joaquim com cócegas 
assim…”, de Rui Guedes 

Dia 13 de abril
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
16h30 – Cinema de animação: “Balbúrdia na quinta”

Dia 31 de março
Biblioteca A Celer da Junta de Freguesia de Rebordosa
21h30 – “Tertúlia, venha conhecer o autor Germano Silva”

De 1 a 3 de abril
Concelho de Paredes
VIII fim-de-semana gastronómico e visitas a monumentos

Dia 2 de abril
Salão Paroquial de Lordelo
21h30 – Concerto de Páscoa: orfeão da Fundação A Lord e 
quarteto de cordas

Dia 2 de abril
Loja Interativa de Turismo de Paredes
17h00 – Inauguração da exposição coletiva de pintura de 
Ana Barbosa e Jorge Nascimento 

Dia 9 de abril
Auditório da Fundação A Lord
21h00 – Inauguração da exposição do Mestre José Rodri-
gues

Até dia 31 de março
Casa da Cultura Leonardo Coimbra – Lixa
Exposição Mulheres Escritoras

Dia 1 de abril
Piscinas Municipais
Das 9h às 9h45 – Aulas para bebés

Dia 1 de abril
Escola Básica e Secundária de Idães
10h00 – III encontro de boccia sénior da Comunidade Inter-
municipal do Tâmega e Sousa

Dia 1 de abril
Biblioteca Municipal de Lousada
Das 09h30 às 18h00 – Mostra bibliográfica: “O mundo en-
cantado de Hans Christian Andersen”

Dia 2 de abril
Cais Cultural de Caíde de Rei
21h30 – Comédias “Teatro Mudo” e “Pagamento de Conta” no 
Festival de Teatro Amador

Dia 2 de abril
09h00 – Prova 100 km Portugal – ultramaratona, maratona 
e estafetas

Dia 6 de abril
Biblioteca Municipal de Lousada
21h00 – “O combate ao doping para a proteção da ética des-
portiva” – ação para treinadores

Dia 9 de abril
Cais Cultural de Caíde de Rei
21h30 – Peça “Auto da Barca do Inferno”, no Festival de Teatro 
Amador

Dia 3 de abril
Parque de Exposições da Capital do Móvel
14h00 – “Portugal em Festa” 
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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 588648321

Freamunde
CABELEIREIRO E BARBEIRO

Executar todas as tarefas inerentes
à profi ssão de cabeleireira

Oferta n.º 588650856

Meinedo
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Com alguma experiência

Oferta n.º 588648490

Carvalhosa
MARCENEIRO

Trabalhador para fabricar, montar, folhear,
lixar e reparar móveis de madeira

Oferta n.º 588508768

Ermesinde
SERRALHEIRO CIVIL

Que saiba soldar e dar acabamento em inox

Oferta n.º 588662580

U.F. de Silvares, Pias,
Nogueira e Alvarenga

ENGENHEIRO DE OBRAS
DE ENGENHARIA CIVIL

Para orientação/acompanhamento de obra e 
orçamentação; experiência mínima de12 meses

Oferta n.º 588630198

Valongo
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS DE MERCADORIAS

Motoristas TIR, com possibilidade de efetuar serviços fora de país durante 15 dias; pessoa res-
ponsável, facilmente integrável na empresa, com experiência mínima de 1 ano com camião arti-
culado no serviço internacional

Oferta n.º 588655717

Nespereira - Lousada
PEDREIRO

Trolhas com experiência: alvenaria de tijolos 
e blocos; assentamento de manilhas, tubos e 
mosaicos; rebocos e estuques

Oferta n.º 588636774

Vandoma
REPRESENTANTE COMERCIAL

Vendedor, com experiência no setor da madeira 
(fator preferencial); deve ter conhecimentos de in-
glês, francês e espanhol.

Oferta n.º 588642791

Astromil
MARCENEIRO

Com experiência em polimento para a área de 
acabamento de mobiliário 

Oferta n.º 588644803

Paredes
OUTROS TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS

DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Manuseamento de pedras; acabamento de topos; corte e polimento manual de granito (jazigos/
campas e lápides); aplicação de letras em metal, fotocerâmicas e cercaduras; corte e polimento de 
chapa de granito; alicerces e montagem de campas

Oferta n.º 588640824

Gandra
OPERADOR DE MÁQUINAS DE COSTURA

Com especialização em corte-cose, recobrimento, fl atlock e ponto-corrido para trabalhar em pro-
dução em série; pessoa responsável, educada e com método de trabalho; respeito pelas ordens 
dos responsáveis da empresa 

Oferta n.º 588653371

Gandra
DESENHADOR

E TÉCNICOS AFINS
Na área da metalomecânica e experiência nos 

programas teckla strutures e autocad

Oferta n.º 588656725

Paredes
RECECIONISTA,

EXCETO DE HOTEL
Atendimento ao cliente e interação; com conheci-
mentos de inglês e francês e informática na ótica 
do utilizador

Oferta n.º 588656749

Paredes
CARPINTEIRO DE LIMPOS

E DE TOSCO
Carpinteiro de cofragem ou serventes, com expe-
riência e, se possível, conhecimentos de inglês

Oferta n.º 588641712

Sobrosa
TÉCNICO DE CIÊNCIAS

QUÍMICAS
Para gerir a produção de um novo laboratório em 

Portugal; assegurar o manuseamento e manu-
tenção de microscópios eletrónicos, análise de 

materiais e análise de amostras de ar

Oferta n.º 588656974

Paredes
PINTOR À PISTOLA
DE SUPERFÍCIES

Para fi car responsável pela pintura de veícu-
los ligeiros, assim como de peças metálicas; 
aptidões e competências pessoais: dinâmico, 
proativo e com boa apresentação

Oferta n.º 588659273

Rebordosa
DESENHADORES E TÉCNICOS AFINS

Designer com prática em contexto de trabalho em design de mobiliário, com bons conhecimentos 
de informática e experiência de utilização das ferramentas adobe; pretende-se pessoa responsá-
vel, organizada, pontual e com bom espírito de equipa.

Oferta n.º 588657961

Duas Igrejas
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO E EXECUTIVO

Recém-licenciado (1.º emprego) numa das seguintes áreas: economia, direito, gestão, marketing, 
recursos humanos ou administração; para análise de mercados, comercial; pretende-se profi ssio-
nal dinâmico, comunicativo, com conhecimentos de línguas e disponibilidade para viagens inter-
nacionais

Oferta n.º 588662612

Vandoma
MECÂNICO E REPARADOR

DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
Com pelo menos 5 anos de experiência

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO
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GANDRA

Manuel Fernando
da Silva Lopes

FALECEU

Manuel Fernando da Silva Lopes faleceu no passa-
do dia 27 de março, com 52 anos de idade. Era natural e 
residente na freguesia de Gandra, na Rua do Calvário, 
n.º 75. Era casado com Cidália Manuela Ferreira de Sousa Lopes, que 
deixa na maior dor juntamente com o seu fi lho e demais família.     

VILELA

Maria Adelaide da Nova
FALECEU

Maria Adelaide da Nova faleceu no passado dia 23 
de março, com 92 anos de idade. Era natural da Póvoa 
de Varzim e residente na freguesia de Vilela, concelho 
de Paredes. Era viúva de Zacarias António Rajão.

VILELA

Rosa Ferreira Martins
FALECEU

Rosa Ferreira Martins faleceu no passado dia 27 
de março, com 91 anos de idade. Era natural e resi-
dente na freguesia de Vilela, concelho de Paredes. 
Era viúva de Joaquim Dias da Cunha.

CETE

Aníbal da Silva Loureiro
FALECEU

Aníbal da Silva Loureiro faleceu no passado dia 
25 de março, com 79 anos de idade. Era natural de 
Urrô, Penafi el e residente na Travessa da Gandarela, 
n.º 116, Cete, Paredes. Era casado com Maria Rosa 
Sousa 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 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.

CETE

Adelaide Vaz de Castro
Morais Pinto Marques

FALECEU

Adelaide Vaz de Castro Morais Pinto Marques 
no passado dia 22 de março com 87 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Cete, concelho de Pare-
des e residente em Freamunde, Paços de Ferreira. Era viúva de José 
Pinto Marques.

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

António Ferreira
FALECEU

António Ferreira faleceu no passado dia 18 de 
março com 63 anos de idade. Era natural da freguesia 
de Beire, concelho de Paredes e residente no Bonfi m, 
Porto. Era viúvo de Maria Arminda da Rocha Seabra.

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 manifesta-
ram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

REBORDOSA

Fernanda Filomena
Costa Barros

FALECEU

Fernanda Filomena Costa Barros faleceu no 
passado dia 17 de março com 46 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Rebordosa, concelho de Pa-
redes e residente em Nevogilde, Lousada. Era casada com Fernando 
da Silva Ferreira Dias.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

LORDELO

Maria Basilina Ferreira
de Brito Soares

FALECEU

Maria Basilina Ferreira de Brito Soares faleceu 
no passado dia 28 de março, com 67 anos de ida-
de. Era natural de Lordelo e residente na Rua Castro 
Araújo, n.º 97, Lordelo, Paredes. Era casada com Manuel Fernando 
Ferreira Soares.

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

tremamente 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

Maria Adelaide Ferreira Gomes
FALECEU

Maria Adelaide Ferreira Gomes faleceu no pas-
sado dia 19 de março, com 88 anos de idade. Era 
natural de Frazão, Paços de Ferreira e residente na 
Rua São Saturnino, n.º 93, Lordelo, Paredes. Era viú-
va de Manuel Joaquim Dias Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

CRISTELO

Manuel Moreira de Almeida
FALECEU

Manuel Moreira de Almeida faleceu no passado 
dia 21 de março, com 84 anos de idade. Era natural 
de Cristelo e residente na Rua Albertina Meireles, n.º 
28, Cristelo, Paredes. Era casado com Maria Helena 
Nunes Pacheco.  

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.

PAREDES

Vitorino Manuel da Silva Pinto
FALECEU

Vitorino Manuel da Silva Pinto faleceu no pas-
sado dia 16 de março, com 61 anos de idade. Era 
natural de Mouriz e residente na Rua dos Cedros, 
n.º 42, Paredes. Era casado com Carolina Maria dos 
Santos Vieira.  

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

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

LORDELO

Valdemar Ferreira da Costa
FALECEU

Valdemar Ferreira da Costa faleceu no passado 
dia 20 de março, com 67 anos de idade. Era natural 
de Medelos, Fafe e residente na Rua da Memória, 
n.º 5, Lordelo, Paredes. Era viúvo de Maria Cecília 
Valadares Ferreira da Costa.  

AGRADECIMENTO
Suas fi lhas, neto e demais família vêm por este meio extrema-

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

Gracinda Nunes Barbosa
FALECEU

Gracinda Nunes Barbosa faleceu no passado 
dia 15 de março, com 91 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas e residente na Avenida do Souto, 
n.º 755, Duas Igrejas, Paredes. Era viúva de António 
Moreira Machado.

AGRADECIMENTO
Sua fi lha, genro, netos e demais família vêm por este meio extre-

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

BESTEIROS

António Pereira
FALECEU

António Pereira faleceu no passado dia 15 de 
março, com 93 anos de idade. Era natural de Frei-
xianda, Vila Nova de Ourém e residente na Rua do 
Outeirinho, n.º 143, Besteiros, Paredes. Era casado 
com Deolinda Ferreira da Silva. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

NECROLOGIA

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

Agência Funerária

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

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

PUB

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. 

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)
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Passado Presente

ANTIGAMENTE O LUGAR DA REGEDOURA, ATRAVESSADO PELA 
EN 15, TINHA UMA PRESA COM ESTE NOME, alimentada pelas 
águas do ribeiro de Arnelas ou da Regedoura, que nasce acima da igreja 
paroquial e recebe o ribeiro de Larinhos, na margem direita, este a nascer 

em Rebordosa, no sítio de Souto Escuro. 
Vê-se na Monografia de Astromil, editada em 1990, que no lugar da Regedoura 

havia um engenho para fabricação de azeite, um engenho de serrar madeira e 

ASTROMIL – Regedoura

diversos moinhos de moer cereais, já na altura todos maltratados e de que hoje só 
se avista um enorme coberto de silvas.

Das fotografias colhidas para a referida monografia de 1990, tiradas de cima 
da ponte da Regedoura, pouco resta do histórico do passado. Do espaço mais ou 
menos livre, vê-se agora uma imagem do presente – os edifícios em apreço. Aliás, foi 
Lavoisier a teorizar que “na natureza nada se perde, nem se cria, tudo se transforma”. 
Ele lá sabia do que falava!

ESTA QUINZENA resolve-
mos publicar uma queixa 
enviada por um dos muitos 
leitores do jornal O Pare-

dense sobre o estado em que se 
encontram os passeios em algu-
mas ruas e avenidas da cidade de 
Paredes. 

O referido leitor natural da cida-

PASSEIOS DEGRADADOS
NO CENTRO DA CIDADE DE PAREDES

de fez chegar à nossa redação as fo-
tografias que mostram a degradação 
dos passeios, “insurgindo-se contra 
a maneira como os responsáveis 
da nossa autarquia tratam os seus 
munícipes”.

Diz o nosso leitor que uma das 
avenidas que mais trânsito rodoviá-
rio e pedestre deve ter na cidade, 

(referindo-se à Avenida Campo das 
Laranjeiras), que dá acesso ao parque 
escolar e a algumas superfícies co-
merciais, tem o passeio no estado em 
que as fotografias mostram. (dizemos 
nós completamente degradado).

Qualquer pessoa que por ali passe, 
a maior parte adolescentes, terá que 
utilizar a estrada para caminhar, com 

todos os perigos que isso acarreta. 
O leitor termina o seu texto, 

questionando as prioridades do 
executivo da câmara municipal: 
“Tanto dinheiro se gasta em mo-
numentos e homenagens e no 
que é essencial para o dia-a-dia 
das pessoas é menosprezado”. 

ASSIM NÃO!...


