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Peixe fresco Bacalhau com broa Picanha

Gala do Desporto 

ATLETAS E CLUBES DO
CONCELHO HOMENAGEADOS

CATARINA PINTO
sofre de uma doença rara 

COMÉRCIO DE VINHOS DE ALTA QUALIDADE
ABRE PORTAS A NOVOS MERCADOS

Na próxima segunda-feira, dia 18 de abril, a Vigararia de Paredes vai 
receber a visita da Imagem de Nossa Senhora de Fátima, que tem es-
tado nos últimos dias a percorrer as paróquias da Diocese do Porto. 
O acolhimento acontece na Praça da Constituição, junto ao parque 
da cidade de Paredes, pelas 10 horas, seguindo-se uma procissão até 
à igreja. Durante a tarde a imagem da Virgem Peregrina vai realizar 
passagens simbólicos pelas 24 freguesias do concelho.

Imagem
da Virgem
Peregrina
vai estar

em Paredes

O projeto é da Associação de Apoio à 3.ª idade de São Miguel de Beire 
e pretende responder a uma necessidade há muito identifi cada na fre-
guesia. O novo lar de idosos será construído na antiga escola primária de 
Beire, cedida pelo município de Paredes à instituição, e terá capacidade 
para 25 utentes. O edifício será alvo de obras de requalifi cação e passará 
a albergar também as valências de Centro de Dia e Serviço de Apoio Do-
miciliário, que a instituição tem atualmente.

Associação de Apoio à 3.ª Idade São Miguel de Beire 

A ANTIGA ESCOLA
DE BEIRE VAI SER

UM LAR DE IDOSOS 

Daniel Seabra tem 22 anos
e é natural de Sobrosa

Jovem
acrobata

na fi nal de um 
concurso de 

talentos

FielCerve - distribuição de bebidas e produtos alimentares

O polo aquático venceu na categoria de melhor equipa sénior do ano. 
Adão Barbosa da APD Paredes foi eleito dirigente do ano. Luís Filipe Se-
reno da secção de patinagem da Casa do Benfi ca em Paredes foi eleito 
melhor treinador. José Mota recebeu o prémio Alto Prestígio. O Paredes 
Golf Clube venceu na categoria de Clube Desportivo do Ano.
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OS PAIS DA CRIANÇA DE 
DOIS ANOS QUE MOR-
REU NO DIA 2 DE ABRIL 
em Toulouse, França, aos 

cuidados do tio e da companheira, 
residem em Rebordosa, freguesia do 
concelho de Paredes, onde o pequeno 
Leonardo chegou a estar instituciona-
lizado. 

O menino de 2 anos foi retirado 
pela Segurança Social à família bio-
lógica pouco tempo depois de ter 
nascido e foi entregue aos cuidados 
de uma instituição, o Centro de Aco-
lhimento Temporário para Crianças 
em Risco de Rebordosa, até novem-
bro do ano passado. Nessa altura um 
tio que estava emigrado em França 
levou a criança para viver consigo e a 
companheira de 24 anos, que agora 
é suspeita do homicídio da criança. 
Sobre o tio recai a suspeita de omis-
são de auxílio ao sobrinho quando 
este corria perigo de vida. 

Segundo a imprensa francesa, na 
tarde do dia 1 de abril, alguns vizi-
nhos do casal de emigrantes portu-
gueses que morava num bairro de 
Toulouse, ouviram a mulher aos gri-

HELENA NUNES

tos e viram o tio da criança a tentar 
fazer manobras de reanimação ao 
bebé. O pequeno Leonardo acabaria 
por morrer no sábado, dia 2, já no 
hospital.

A criança apresentava hemato-
mas no corpo e um traumatismo 
craniano grave o que levou os mé-
dicos a alertar as autoridades. Foi 
entretanto aberta uma investigação 
judicial para apurar as causas do su-
cedido.

Os pais biológicos de Leonardo 
vivem em Rebordosa e receberam a 
notícia da morte do fi lho no sábado 
através de um telefonema, feito pelo 
próprio tio que ligou a pedir autoriza-
ção aos pais para desligar as máquinas. 
Desde então não receberam mais no-
tícias. O casal de Rebordosa tem mais 
seis fi lhos, mas nenhum vive com eles. 
Em declarações ao Jornal de Notícias a 
mãe, Maria Teresa Pacheco, de 34 anos, 
garantiu que os fi lhos estão todos aos 
cuidados de familiares. O Paredense 
soube entretanto, através de uma fon-
te ligada à família, que o pai biológico, 
Carlos Alves, de 40 anos, já esteve pre-
so e que a Segurança Social já vinha 
a acompanhar a situação do casal há 
vários anos. 

Pais do bebé que morreu
em França são de Rebordosa
vLeonardo foi retirado aos pais biológicos pouco depois de ter nascido.
vEstava aos cuidados do tio materno, em França, desde novembro do ano passado.
vMenino de 2 anos morreu no dia 1 de abril, tinha hematomas no corpo e um traumatismo
     craniano grave.
vCasal de emigrantes portugueses é suspeito de envolvimento na morte da criança. 

Terão sido os problemas relacio-
nados com o pai que levaram a Se-
gurança Social a retirar as crianças 
à família. Leonardo foi entregue aos 
cuidados do Centro de Acolhimento 
Temporário para Crianças em Risco 
de Rebordosa, cerca de 15 dias de-
pois de ter nascido. Ficou na institui-
ção durante cerca de um ano e meio 
até que as assistentes sociais propu-
seram que a criança fosse adotada. 
Os pais recusaram e preferiram que 
o menor fosse entregue aos cuidados 
de um familiar, como já tinha acon-
tecido com os outros filhos do casal. 
Leandro acabou por ficar aos cuida-
dos de um tio que estava emigrado 
em França, tendo morrido no dia 1 
de abril.

O caso está a ser investigado pe-
las autoridades francesas e está em 
segredo de justiça. O tio do menor, 
de 29 anos, que tinha sido detido no 
dia 4 de abril, foi entretanto liberta-
do, mas está acusado de não prestar 
assistência a uma pessoa em perigo 
de vida e está sujeito a controlo po-
licial. A sua companheira de 24 anos, 
também portuguesa, ficou detida e 
está acusada de homicídio voluntá-
rio de um menor de 15 meses.

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO

D
E QUANDO EM VEZ, lá nos vem um vento que 
nos fala, como uma lufada de ar fresco a ameni-
zar um país de desigualdades estruturadas pela 
teoria neoliberal que nos tentam incutir esta 

como sendo a única com dimensão social e de qualidade 
sustentável. 

E mais: nas elites, particularmente as políticas, existe o 
hábito corrente de inferiorizar a sabedoria popular e, por 
isso, cai-se facilmente no erro de subalternizar o saber da-
queles que, na escola da vida, aprenderam mais da vida 
do que muitos intelectuais e políticos que têm, por vezes, 
uma visão redutora do mundo e da sociedades. E isto le-
va-nos a viver em sociedades que se vão desumanizando 
progressivamente, envolvidas que ficam em profundas 
contradições e em filosofias de vida contrárias à verdadei-
ra harmonia social.

Só que para um país ter um futuro harmonioso e justo, 
torna-se óbvio que a educação e a reforma das mentalida-
des são os dois pilares fundamentais a tal desiderato. Com 
estratégias adequadas, vontade coletiva, conjugação e es-
forços, é mais fácil encontrar soluções para que o nosso 
mundo ganhe a batalha do futuro. Com dinamismo e pro-
dutividade o país real pode vencer os desafios, ultrapassar 
obstáculos e as carências estruturais que ainda o afetam. 

Todos ocupamos um espaço na vida, no mundo e na 
sociedade, mas nem todos ocupamos o “mesmo” espaço e, 
ainda bem que assim é, caso contrário os conflitos seriam 
bem maiores, ainda. Os políticos e os intelectuais deve-
riam ter mais respeito pelos saberes populares, pelo saber 
de experiências feito, num mundo onde o culto da ima-
gem e da aparência distorce, quase sempre, a realidade e 
anula o próprio sonho ou aniquila a utopia. 

Parece-nos ver decisões fundamentais deste nosso go-
verno no caminho que tomou e consubstanciado numa 
decisão que é exemplar e que nesta edição se anuncia e 
tem a ver com a alteração nas cartas de condução, onde se 
lê: “governo quer retirar a morada da face do documento e 
alargar o prazo de validade”. Neste caso, quase não haverá 
necessidade de marcar qualquer tipo de limite de prazo, 
já o mesmo devia estar sujeito somente à altura em que o 
médico de família comunicasse às entidades competentes 
a incapacidade do titular para a condução. E isto obviaria 
a que os condutores andassem a recorrer “à compra” de 
atestados de capacidade e depois é o que se vê na quan-
tidade de acidentes. Outra das virtudes é aquela de: “As 
renovações das cartas passam a poder ser realizadas nas 
conservatórias”; e consequentemente a circunstância de: 
“os atestados médicos para o processo passam a ser en-
viados diretamente para o IMT”, o que já elimina bastante 
burocracia e permite maior segurança e credibilidade.

Tenhamos esperança que algo mais vai mudar. Mudar 
de mentalidades, de atitudes, de comportamentos, é con-
dição essencial para aprofundar a democracia e a dignida-
de da vida política.

O resto serão as dúvidas da própria razão!  

Estamos a mudar!
Porque não? HELENA NUNES
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A IMAGEM PEREGRINA 
DE FÁTIMA VAI VISI-
TAR O CONCELHO DE 
PAREDES NA PRÓXIMA 

SEGUNDA-FEIRA, dia 18 de abril. 
A iniciativa insere-se nas pré-co-
memorações do Centenário das 
Aparições de Fátima, a decorrer no 
próximo ano. A imagem da Virgem 
Peregrina vai ser recebida em Pare-
des na segunda-feira de manhã, pe-
las 10 horas, com um acolhimento 
na Praça da Constituição, junto ao 
parque da cidade de Paredes. 

O andor com a imagem de Nossa 
Senhora de Fátima sairá depois em 
procissão até à igreja jubilar, onde 
pelas 11 horas será celebrada uma 
missa. A imagem da Virgem Peregri-
na segue depois para a Madalena. 

O itinerário da visita envolve 
uma curta passagem pelas igrejas 
das 24 paróquias do concelho de 
Paredes e por Urrô, em Penafiel. 

vACOLHIMENTO ACONTECE NA PRAÇA DA CONSTITUIÇÃO, EM PAREDES, DIA18, PELAS 10 HORAS.
vImagem peregrina vai passar por todas as paróquias do concelho durante o dia.
vIniciativa decorre no âmbito da comemoração do Centenário das Aparições, a decorrer em 2017. 

IMAGEM DE NOSSA SRA.
DE FÁTIMA VAI PERCORRER
O CONCELHO DE PAREDES

“Vamos fazer uma paragem sim-
bólica em frente à igreja de cada 
paróquia, de apenas 15 minutos 
para que a imagem possa percor-
rer as 24 paróquias do concelho e 
a paróquia de Urrô, que faz parte 
da nossa vigararia”, explica o pa-
dre Vitorino Soares. 

O percurso pelas paróquias terá 
uma duração de cerca de 7 horas. Ao 
início da noite a imagem regressa ao 
centro do concelho e à cidade de Pa-
redes onde pelas 21 horas será realiza-
da uma procissão, com a participação 
de todas as paróquias do concelho. 

O andor com a imagem de Nos-
sa Senhora de Fátima será trans-
portado por elementos de todas 
as paróquias, durante uma parte 
do percurso, os primeiros quatro 
elementos serão os da paróquia de 
Aguiar de Sousa, depois Astromil, 
Baltar, Beire, Besteiros, Bitarães, 
Castelões de Cepeda, Cete, Cris-
telo, Duas Igrejas, Gandra, Gonda-
lães, Lordelo, Louredo, Madalena, 

Mouriz, Parada de Todeia, Rebor-
dosa, Recarei, Sobreira, Sobrosa, 
Urrô, Vandoma, Vila Cova de Carros 
e por último Vilela.

Para as 23 horas está agendada 
uma vigília que se prolongará du-
rante toda a noite e contará também 
com a participação de elementos de 
todas as paróquias. Entre as 23h e as 
24 horas a vigília fica a cargo das pa-
róquias de Astromil, Vandoma e Vila 
Cova de Carros, seguindo-se depois 
as restantes paróquias: Recarei, So-
breira e Parada de Todeia das 24 h à 1 
hora da manhã, os Religiosos da 1 h 
às 2 horas, Mouriz, Cete e Urrô das 2h 
às 3 h, Bitarães, Gondalães e Louredo 
das 3h às 4h, Castelões de Cepeda e 
Madalena das 4h às 5horas, Cristelo, 
Besteiros, Sobrosa e Duas Igrejas das 
5h às 6horas, Vilela e Beire das 6h às 
7horas, Gandra, Baltar e Rebordosa 
das 7h às 8horas e por último Lor-
delo e Aguiar de Sousa das 8h às 9 
horas da manhã. 

A imagem seguirá depois para 

Felgueiras, ao início da manhã de 
terça-feira. O padre Vitorino Soares 
salienta que este será um momento 
especial já que irá congregar a Viga-
raria de Paredes em torno de uma ce-
lebração. O pároco reconhece, entre 
os fiéis, uma “enorme devoção” por 
Nossa Senhora de Fátima e garante 
por isso que a visita será um momen-
to de união em torno das comemora-

ções do Centenário das Aparições. 
O programa da visita à Diocese 

do Porto termina no dia 1 de maio 
com a celebração na Avenida dos 
Aliados, no Porto, de uma missa, 
que é também a missa de bênção 
dos finalistas, durante a manhã, 
uma passagem pelos pescadores da 
Afurada e a despedida no Monte da 
Virgem, em Gaia, de tarde. 
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A 8.ª EDIÇÃO da 
Invista – Feira de 
Emprego, Forma-
ção e Empreende-

dorismo levou ao pavilhão 
Rota dos Móveis, em Lor-
delo, mais de 1100 pessoas, 
entre jovens estudantes e 
adultos desempregados, 
para conhecer as ofertas 
educativas, formativas e 
profissionais presentes nes-
te certame.

Este ano a Invista con-
tou com 73 expositores, 
muitos deles em estreia 
absoluta, das mais diversas 
áreas. Durante os três dias 
do certame os visitantes 
puderam conhecer mais de 
perto as organizações pre-
sentes e esclarecer dúvidas 
juntos dos seus represen-
tantes. Entre os expositores 
estiveram diversas univer-

73 ENTIDADES ESTIVERAM
NA 8.ª INVISTA – FEIRA DE EMPREGO

vPELO PAVILHÃO ROTA DOS MÓVEIS PASSARAM MAIS DE 1100 PESSOAS.
vAlgumas empresas em processo de recrutamento estiveram presentes no certame.
vAutarquia disponibilizou circuito de transporte gratuito para a população em geral.

UM INCÊNDIO DES-
TRUIU PARTE DE 
UMA HABITAÇÃO 
na freguesia de Bei-

re, Paredes, no último domin-
go, dia 10 de abril, deixando 
seis pessoas desalojadas. 

O fogo deflagrou pouco 
antes das 2h50 no primeiro 

Incêndio em Beire deixa
seis pessoas desalojadas
vFogo deflagrou no primeiro andar de uma casa antiga, em Beire, no passado domingo.
vCHAMAS CAUSARAM VÁRIOS ESTRAGOS E DEIXARAM FAMÍLIAS DESALOJADAS. 

andar de um casario antigo 
na freguesia paredense e 
mobilizou 23 elementos da 
corporação de Bombeiros de 
Paredes para o local. 

O trabalho dos bombeiros 
foi dificultado pelo facto de a 
casa ter paredes em tabique e 
soalho de madeira, o que fez 

com as chamas se propagas-
sem rapidamente. Não houve 
feridos, mas o incêndio deixou 
a habitação completamente 
destruída. O telhado acabou 
mesmo por cair. As chamas 
também causaram estragos 
em algumas divisões de uma 
outra casa anexa, onde viviam 

duas pessoas. 
O fogo só foi dado como 

extinto por volta das 5 horas 
da manhã. Os seis moradores 
foram entretanto realojados 
em casa de familiares.  

As causas do incêndio 
poderão estar relacionadas 
com problemas elétricos.  

sidades, públicas e priva-
das, politécnicos, institutos 
superiores e escolas profis-
sionais, mas ainda escolas 
secundárias, centros de 
emprego e formação pro-
fissional. 

Pela primeira vez este 
ano a Invista – Feira de 
Emprego, Formação e Em-
preendedorismo contou 
com expositores de diver-
sas empresas em processo 
de recrutamento. Algumas 
do concelho de Paredes ou-
tras com enfase na região e 
que aproveitaram este cer-
tame para divulgar junto 
dos visitantes as vagas de 
emprego. 

Entre os expositores 
estiveram também algu-
mas associações do conce-
lho que também quiseram 
aproveitar a oportunidade 
para divulgar os seus pro-
jetos. 

Muitos estudantes do 
concelho, que concluíram 
o 9.º ano ou o 12.º ano de 
escolaridade, aproveitaram 
o certame para conhecer 
melhor as áreas profissio-
nais que poderão seguir e 
ajudar a esclarecer dúvidas 
importantes sobre as uni-
versidades e escolas pro-
fissionais. “Estamos satis-
feitos com a edição deste 
ano, temos empresas de 
recrutamento de trabalho 
temporário e empresas do 
concelho de Paredes com 
ofertas de emprego para 
as pessoas que visitam a 
Invista. Sentimos que a 
feira tem vindo a crescer 
e é já uma referência re-
gional” afirmou Hermínia 
Moreira na abertura oficial.

Este ano foi disponibi-
lizado aos alunos de todas 
as escolas do concelho 
transporte gratuito para 

que todos pudessem visi-
tar o certame. O município 
disponibilizou ainda, du-
rante os três dias do cer-
tame, transporte gratuito 
a todos os habitantes do 
concelho. “Foi um circuito 
de transporte que passou 
por todas as freguesias do 
concelho para que todos 
os interessados tivessem 
a oportunidade de visitar 
a feira”, salientou a verea-
dora.  

A 8.ª edição da Invista 
– Feira de Emprego, For-
mação e Empreendedoris-
mo foi visitada por mais de 
1100 pessoas, sobretudo 
jovens estudantes e de-
sempregados do concelho 
e da região. A iniciativa foi 
da responsabilidade do pe-
louro de ação social da câ-
mara municipal de Paredes 
e do CLDS – Horizontes de 
Inclusão.
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MOURIZ ESTEVE EM FESTA no 
último fim-de-semana com o 
objetivo de ajudar a angariar ver-
bas para pagar as obras do salão 

paroquial e salas de catequese na freguesia. 
A população respondeu ao convite do grupo 
de catequistas, responsável pela iniciativa, e 
participou na festa que durante dois dias ani-
mou a freguesia e terminou no domingo, com 
uma caminhada solidária que juntou cerca de 
350 pessoas. 

A iniciativa “Catequese em Festa” con-
tou com um programa cheio de atividades e 
uma feirinha de produtos da terra, com diver-
sas barraquinhas de doces, compotas, artigos 
de bazar e uma creperia. Houve também es-
petáculos de grupos da catequese e atuações 
de grupos de dança e a animação musical do 
grupo de cavaquinhos e concertinas. 

Durante os dois dias do evento, a orga-
nização manteve ainda a funcionar um bar, 
junto ao parque desportivo de Mouriz e no 
sábado serviu o jantar a 150 pessoas, que se 
juntaram num jantar convívio incluído tam-
bém nesta iniciativa de angariação de fundos. 

A organização salienta que a população 
aderiu bem à iniciativa. “A solidariedade é 
contagiosa. Mouriz deixou-se contagiar 
por esta causa e isso é muito gratificante”, 
salienta Iolanda Pinto, desejando que este 
evento seja uma rampa de lançamento para 
mais iniciativas do género. “Quando todos 
ajudam nada custa. Foi trabalhoso e es-
gotante preparar este evento, mas valeu a 
pena ver que a população se deixou conta-
giar. Só temos a agradecer a todos os que 
contribuíram fosse com trabalho, dedica-
ção e artigos para venda, donativos e atua-

‘CATEQUESE EM FESTA’ animou
Mouriz no último fim-de-semana

vEvento decorreu nos dias 9 e 10 de abril e registou uma forte adesão.
vGRUPO DE CATEQUISTAS ORGANIZOU FEIRINHA DE PRODUTOS DA TERRA, UMA CAMINHADA SOLIDÁRIA E VÁRIOS ESPETÁCULOS.
vVerbas angariadas vão ajudar a pagar as obras no salão paroquial.

Nádia Pinto
15 anos

“É sempre importante 
que os jovens ajudem 
a freguesia e a cate-
quese a crescer”.

Paula Moreira
45 anos

“Vim com meu marido 
e a minha filha porque 
acho que é importante 
para Mouriz ter inicia-
tivas destas”.

PUB

ções assim como às entidades públicas e 
privadas que responderam de forma posi-
tiva a todas as nossas solicitações”, salienta. 

No domingo, e apesar do mau tempo, 
centenas de pessoas compareceram na cami-
nhada solidária inserida no evento e que con-
tou com 350 inscrições. Antes da caminhada 
houve ainda uma aula de zumba, dinamizada 
pelo professor Rui Neves. “Mesmo com chu-
va e frio as pessoas não perderam a vonta-
de de participar”, salienta a catequista Iolan-
da Pinto, sublinhando que a caminhada jun-
tou muitos jovens e pais, mas também idosos 
com mais de 80 anos de idade. 

Esta foi a primeira iniciativa de grande di-
mensão organizada pelo grupo de catequistas 
de Mouriz, com a duração de dois dias e a envol-
ver diversas atividades e grupos da freguesia. 

Esta semana a paróquia prepara a receção 
ao bispo auxiliar do Porto, D. António Taipa, 
que estará de visita à freguesia.

FEIRA DE PRODUTOS DA TERRA

GRUPO DE CATEQUISTAS COM DOIS IDOSOS QUE PARTICIPARAM NA CAMINHADA

OS PARTICIPANTES A PREPAREM-SE PARA O INÍCIO DO PERCURSO

ATUAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CATEQUESE
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RESPONDENDO ao desafio 
da Área Metropolitana do 
Porto, o Município de Pare-
des, está a levar a cabo ras-

treios de daltonismo e acuidade visual 
nas escolas do concelho no sentido 
de implementar o código gráfico para 
daltónicos, ColorADD, criado pelo de-
signer português Miguel Neiva. 

O daltonismo é uma perturbação 
da perceção visual caracterizada pela 
incapacidade de diferenciar todas ou 
algumas cores, manifestando-se mui-
tas vezes pela dificuldade em distinguir 
o verde do vermelho. Esta perturbação 
tem normalmente origem genética, 
mas pode também resultar de lesão 
nos órgãos responsáveis pela visão, ou 
de lesão de origem neurológica.

O K A R T Ó D R O M O 
DE BALTAR vai vol-
tar a acolher um dos 
maiores encontros 

de clássicos realizados no con-
celho de Paredes. O evento de-
corre no próximo domingo, dia 

Alunos de Paredes realizam
rastreios à visão e daltonismo

vIniciativa do município surge de um desafio lançado pela Área Metropolitana do Porto.
vRASTREIOS SÃO DIRIGIDOS A TODA A COMUNIDADE ESCOLAR NUMA PERSPETIVA DE SENSIBILIZAÇÃO.
vProjeto envolve a implementação do código gráfico para daltónicos nas escolas do concelho.

Cartas de condução vão mudar

AS CARTAS DE CONDU-
ÇÃO VÃO SOFRER AL-
TERAÇÕES EM BREVE. 
A secretária de Estado da 

Modernização Administrativa, Gra-
ça Fonseca, anunciou na semana 
passada que o governo pretende 
fazer quatro alterações às atuais 
cartas de condução. 

A primeira está relacionada com 
o prazo de validade que deverá ser 
alargado de 10 para 15 anos. O go-
verno pretende ainda retirar da face 
do documento a morada. A altera-

vGoverno quer retirar a morada da face do documento e alargar o prazo de validade.
vAS RENOVAÇÕES DAS CARTAS VÃO PASSAR A PODER SER REALIZADAS NAS CONSERVATÓRIAS.
vOs atestados médicos necessários para o processo passam a ser enviados diretamente para o IMT. 

Veículos clássicos estão de regresso
ao Kartódromo de Baltar

A iniciativa visa assim ajudar a 
minorar o problema de um universo 
significativo da população mundial 
numa área em que todas as socie-
dades são e estão cada vez mais en-
volvidas e preocupadas, a inclusão.

O sistema universal de identifica-
ção de cores para daltónicos está a ser 
aplicado progressivamente em várias 
áreas, incluindo já a sua utilização em 
lápis de cor da Viarco para os alunos 
do 1.º ciclo do concelho de Paredes 
ou pulseiras hospitalares (Triagem de 
Manchester), entre outros.

Depois da distribuição de um kit 
de lápis de cor Viarco devidamente 
identificados com os símbolos da 
Coloradd aos alunos que beneficiam 
de ação social escolar, o município 

de Paredes vai avançar para a fase 
de diagnóstico. “Acreditamos que 
daqui a 2 meses já teremos uma 
perceção do número de casos de 
crianças com daltonismo e como 
podemos ajudar a minorar os seus 
constrangimentos.” revelou Hermí-
nia Moreira, vereadora dos pelouros 
de  ação social e educação da câma-
ra de Paredes.

Os rastreios serão dirigidos à co-
munidade escolar (alunos do pré-
-escolar, 1.º 2.º e 3.º ciclo e escolas 
secundárias), numa perspetiva de 
sensibilização para estas temáticas. 
São parceiros deste projeto o Cen-
tro Ótico Boa Imagem, Ótica Médica 
de Baltar, Ótica Nova de Paredes e a 
Opticália. 

ção vai permitir que de cada vez que 
o cidadão altere a sua morada não 
fique obrigado a atualizar a carta de 
condução. Neste caso, a alteração da 
morada é feita apenas no cartão de 
cidadão e essa informação passa a ali-
mentar todos os outros documentos 
pessoais, incluindo o passaporte. 

Além disso o governo pretende 
que a recolha de dados feita para o 
cartão de cidadão, nomeadamente 
a fotografia e impressão digital pas-
se automaticamente a alimentar as 
renovações das cartas de condução.

Os atestados médicos necessá-
rios para a renovação das cartas de 
condução vão ser também “desma-
terializados”. O Ministério da Saúde 
vai passar a enviar diretamente o 
atestado para o Instituto de Mobili-
dade e dos Transportes.

O governo pretende ainda alar-
gar a frente de atendimento para 
as cartas de condução, permitindo 
também que as conservatórias fa-
çam a renovação do documento. 

As medidas deverão entrar em 
vigor no início do próximo ano. 

posição dos veículos, um lo-
cal destinado para a “gincana 
tira ferrugem” e veículos clás-
sicos de competição também 
em exposição no recinto do 

Kartódromo de Baltar.
As portas do recinto 

abrem no domingo às 10 
horas, estando a entrada no 
evento reservada a veículos 

até ao ano de 1996.
O bilhete de entrada tem 

um custo de um euro que re-
verte na totalidade para a As-
sociação Humanitária dos Bom-

beiros Voluntários de Baltar.
O evento é organizado 

pelo Moto Clube de Gandra e 
tem o apoio da junta de fre-
guesia de Gandra. 

24 de abril, e vai juntar no re-
cinto do Kartódromo de Baltar 
dezenas de veículos clássicos e 
muita festa e animação.

Os automóveis e motos 
clássicos vão ter reservado 
um extenso espaço para ex-
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EDUARDO SILVA VIVE HÁ 
SETE ANOS EM BASILEIA, 
a terceira maior cidade da 
Suíça, localizada entre a 

fronteira com a Alemanha e a Fran-
ça. Eduardo tem 32 anos e é natural 
da freguesia de Duas Igrejas, Pare-
des, de onde partiu em 2008, com a 
companheira e o filho rumo a Fran-
ça em busca de uma vida melhor. 
“Tinha cá família e foi bom para 
nós. Ao fim de um ano tínhamos 
a vida estabilizada. Acabei por 
me separar da mãe do meu filho 
e vim para a Suíça em 2009”, conta 
o jovem. 

Deixar a família para trás foi o 

mais difícil, garante Eduardo, mas a 
mudança para a Suíça também teve 
aspetos positivos. Eduardo tornou-
-se mais independente. Aprendeu a 
falar francês e alemão e conseguiu 
estabilizar a sua vida depois de ter 
vivido um período mais conturba-
do. “Uma separação custa sempre 
muito, sobretudo quando esta-
mos num país que não é o nosso. 
Estar longe do meu filho é o mais 
difícil, mas aos poucos fui-me 
tentando habituar. Foi uma al-
tura complicada na minha vida, 
também porque perdi um irmão”.  

Por norma Eduardo vem a Por-
tugal de dois em dois meses para 
estar com o filho e matar saudades 
do resto da família. Nunca conse-

“ESTOU A INVESTIR TUDO
PARA PODER VOLTAR A PAREDES”

vEduardo Silva, 32 anos, natural de Duas Igrejas, vive na Suíça há 7 anos.
vEmigrou em 2008 para França, mas foi na Suíça que acabou por assentar.
vVive sozinho e vem a Portugal com frequência visitar o filho.
vQUER VOLTAR A DUAS IGREJAS, QUANDO TIVER CONDIÇÕES PARA DAR UMA VIDA MELHOR AO FILHO.

EDUARDO SILVA TRABALHA 
COMO MANOBRADOR DE 
GRUAS numa pequena em-

presa com 30 trabalhadores. Gos-
ta do que faz e garante que a nível 
salarial muitas vezes um operário 
ganha mais do que um empre-
gado de escritório, por exemplo. 
“Aqui respeita-se da mesma 
forma um trolha e um médico. 
Admiro muito esta postura dos 
suíços”. Eduardo vive bem no cen-
tro da cidade e assume que em 
Basileia a vida é muito “diferente”. 
“É uma cidade linda. Não temos 
mar, mas temos um grande rio 
com uma marginal linda e mui-
tos parques de diversão. Para 
quem está só, como eu, a cidade 
tem muito para oferecer”. 

guiu desligar-se totalmente das 
suas raízes. Já começou a investir 
o seu dinheiro na compra de dois 
apartamentos na cidade de Pare-

des que depois de alugados serão a 
sua fonte de rendimento. “Quando 
voltar quero ter 3 ou 4 casas para 
alugar. Mesmo que ganhe o salá-

rio mínimo consigo ter um nível 
de vida melhor com estes rendi-
mentos”, assume o jovem. 

“Basileia é uma cidade linda”

“Temos aeroporto, hospital, escolas, discotecas, 
casinos, cafés, restaurantes, etc. é uma cidade muito 
segura, tem um bom sistema de educação e de saú-
de”. Eduardo aprecia sobretudo a liberdade de poder 
sair com as “calças rotas e a barba grande e ninguém 
se meter na sua vida. Em Portugal as coisas são dife-
rentes”, assume o jovem, recordando algumas das ca-
racterísticas da pequena vila de Duas Igrejas. 

A vida de emigrante na Suíça não é fácil, garante 
o jovem paredense. O dia de trabalho começa sem-
pre bem cedo, ainda de madrugada. “Saio de casa 
às cinco da manhã e entro às sete da tarde. Tenho 
tempo para fazer duas horas de ginásio todos os 
dias, mas não há espaço para mais nada. Por nor-
ma trabalho aos sábados também, pelo menos de 
manhã, por isso sobra apenas o domingo para ar-
rumar a casa, fazer compras, descansar e, se tiver 
tempo, para tomar um café com amigos”. Eduardo 
assume que o nível de vida na Suíça é mais caro e por 
isso se quiser juntar dinheiro não pode dar-se a mui-
tos “luxos”.  

Apesar da vida dura de muito trabalho, Eduardo 

gosta de estar na Suíça. Vive bem e acredita que esta 
fase da sua vida será determinante para alcançar um 
futuro melhor para si e para a sua família. “Estou a 
trabalhar cá para conseguir dar o melhor ao meu 
filho, que tem hoje 12 anos. É claro que o mais im-
portante seria estar ao lado dele, mas a vida exige 
sacrifícios e sei que quando voltar a Portugal vou 
poder compensá-lo por tudo”. 

Eduardo Silva mantém contacto com vários emi-
grantes portugueses, mas assume que não abdica da 
sua independência por nada. Os verdadeiros amigos 
ficaram em Portugal. “Conhecemos sempre boas 
pessoas por cá, mas também conhecemos más 
pessoas. Há de tudo, claro. Tento sempre ajudar 
naquilo que posso, quando me pedem, mas é claro 
que as verdadeiras amizades estão na terra onde 
cresci”. 

De Duas Igrejas Eduardo guarda as melhores 
recordações e uma enorme saudade das pessoas. 
O jovem está certo de que mais tarde ou mais cedo 
vai regressar às suas origens e reconstruir a sua 
vida por cá.
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A I N AU G U R AÇ ÃO 
DA EXPOSIÇÃO 
“Desenho e Escul-
tura do Mestre José 

Rodrigues” realizou-se no 
passado dia 9 de abril, pelas 
21h30, no Foyer do Auditó-
rio da Fundação A LORD, e 

É 
já um dos espetáculos 
clássicos promovidos 
pela Fundação A Lord. 
O Concerto de Páscoa 

pelo Orfeão da Fundação A 
Lord levou ao salão paroquial 
de Lordelo dezenas de pes-
soas para assistir à atuação 
do Orfeão e do Quarteto de 
Cordas da Fundação.

O espetáculo começou 
à hora marcada, 21h30, e 
voltou a demonstrar a quali-
dade dos músicos que estão 
integrados nestes projetos 
musicais. 

A Fundação A Lord pre-
tendeu honrar a tradição mu-
sical da cidade de Lordelo, 
que remonta à primeira me-
tade do século XX, época em 
que Vergílio Pereira fundou, 
nesta cidade, o Orfeão Castro 
Araújo, que chegou a obter a 
medalha de ouro no primeiro 
concurso orfeónico realizado 
na cidade do Porto, em 1932.

Na tentativa de retomar 
esta tradição foi criado em 
1998 o Orfeão da Fundação 
A Lord que pretende sensibi-
lizar e incutir na população o 

Inaugurada exposição “Desenho e
Escultura do Mestre JOSÉ RODRIGUES”

vInauguração decorreu no dia 9 de abril, na Fundação A Lord com a presença do artista.
vExposição conta com trabalhos de pintura e carvão e esculturas em bronze.
vAS OBRAS PODEM SER VISTAS NA FUNDAÇÃO A LORD, ATÉ 29 DE JULHO.

Orfeão da Fundação A Lord
realizou concerto de Páscoa
vEspetáculo decorreu no passado dia 2 de abril, no salão paroquial de Lordelo.
vConcerto do Orfeão foi acompanhado pelo Quarteto de Cordas da Fundação A Lord.

gosto pela música. 
Atualmente, o Orfeão da 

Fundação A Lord é consti-
tuído por 27 elementos. Do 
seu reportório fazem parte 
os mais diversos estilos mu-
sicais, com destaque para a 
música vocal e capella.

O orfeão é dirigido pelo 
maestro Luís Bovião Mon-
teiro e foi apresentado pela 
primeira vez ao público em 
1999, aquando do aniversá-
rio da Fundação A Lord.

O grupo gravou um cd 
em 2007 e tem vindo a apre-

sentar o seu trabalho um 
pouco por todo o país. Em 
2011 o Orfeão da Fundação 
A Lord efetuou a sua primei-
ra internacionalização ao 
participar no VIII Certame de 
Habaneras de Naron, em Es-
panha. 

contou com a presença do 
artista. A abertura da expo-
sição foi realizada pelo presi-
dente da Fundação A LORD, 
Francisco Leal, apresentada 
pela filha do escultor, Ágata 
Rodrigues, e acompanhada 
musicalmente pela harpista 

Catarina Rebelo.
O Mestre José Rodrigues 

tem desenvolvido vários tra-
balhos notáveis, destacan-
do-se a parceria na fundação 
da Bienal de Vila Nova de 
Cerveira. Reconhecendo a 
qualidade e a importância 

do trabalho e obra do Mestre 
José Rodrigues no sucesso da 
Bienal de Cerveira, o executi-
vo do município de Vila Nova 
de Cerveira, esteve presente 
na inauguração desta expo-
sição, representado pelo pre-
sidente da câmara Fernando 

Nogueira, pelo vice-presi-
dente Vítor Costa, e pela ve-
readora da cultura Maria Au-
rora Viães.

A excelência dos traba-
lhos expostos, pintura a car-
vão e esculturas em bronze, 
surpreendeu todos aqueles 

que marcaram presença na 
inauguração desta exposi-
ção.

A exposição estará aberta 
ao público de 9 de abril a 29 
de julho, de segunda a sexta-
-feira, das 10h às 12h30 e das 
14h às 17h30.
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 “NUNCA PODEMOS VIVER
EM FUNÇÃO DE UM DIAGNÓSTICO”

vSÓNIA CATARINA PINTO SOFRE DE UMA DOENÇA RARA, MUCOPOLISSACARIDOSE, TIPO VI.
vA doença afeta os órgãos e causa deformidades progressivas.
vÉ natural de Rebordosa e encontrou na escrita a melhor forma de expressar os seus pensamentos.
vNo ano passado esteve na terra natal a apresentar o seu primeiro conto infantil.

PUB PUB

vas. Na maioria dos casos o diag-
nóstico pode ser feito através de 
sintomas como défice de cresci-
mento, otites e infeções pulmo-
nares recorrentes.

No caso de Sónia a doença foi-
-lhe diagnosticada aos 16 meses de 
vida, depois de várias idas ao hos-
pital devido a problemas respirató-

atravessou muitos obstáculos e mo-
mentos menos bons, mas sempre 
conseguiu encontrar forças para 
superar tudo. Aos 18 anos começou 
a ter problemas na visão e fez dois 
transplantes para conseguir recu-
perar a vista. Fez uma traqueosto-
mia depois de ter estado internada 
alguns meses com pneumonia. Foi-

-lhe colocada uma cânula num ori-
fício feito na traqueia para permitir 
a passagem do ar, que Sónia utiliza 
até hoje. 

“É importante aceitarmos os 
nossos problemas, mas não po-
demos viver a nossa vida em fun-
ção de um diagnóstico”, assume.

Na altura em que começou 
a perder a visão a jovem rebor-
dosense, que desde sempre foi 
apaixonada por livros, decidiu 
começar a escrever. Desde então 
que não parou. Publicou no ano 
passado o seu primeiro conto in-
fantil “Uma princesa e uma fada 
má” e está já a trabalhar no pró-
ximo livro, que deverá abordar a 
temática da natureza. 

PUBLICOU UM CONTO
INFANTIL INSPIRADO

NA SUA INFÂNCIA

Desde criança que Sónia é fas-
cinada por livros. “Sempre que 
saía com a minha mãe em vez 
de pedir bonecas como todas 
as meninas faziam pedia livros”, 
conta. Frequentou a escola até ao 
12.º ano, seguiu a área de humani-
dades e começou a escrever as suas 
próprias histórias. “Eram desaba-
fos, pequenas histórias que ia 
escrevendo sobre coisas que não 

conseguia dizer diretamente 
às pessoas”, assume a 

jovem. 
A partir dos 

18 anos e de-
pois de ter re-

cuperado totalmente a visão Sónia 
dedicou-se a 100 % à escrita. Depois 
de ter saído da escola ainda lhe che-
garam a propor trabalhar numa es-
cola secundária no Marco de Cana-
veses, como telefonista, mas Sónia 
decidiu não aceitar. “Queriam que 
fosse trabalhar, mas sem receber 
ordenado”, lamenta a jovem. 

Publicou o seu primeiro conto 
no ano passado, com a ajuda da 
Chiado Editora, baseando-se um 
pouco na sua própria infância. “É a 
história de uma princesa fora do 
perfi l das princesas que conhe-
cemos dos contos de fada. Uma 
princesa com limitações físicas, 
que se cansava muito a andar e 
precisava da ajuda de um amigo 
para superar as suas limitações”, 
explica. 

Através do conto “Uma Prince-
sa e a Fada Má” Sónia quis trans-
mitir uma mensagem muito clara. 
“Todas podemos ser princesas 
independentemente das nossas 
diferenças”, confessa. “Vivemos 
numa sociedade de estereótipos 
e para mim era importante trans-
mitir esta mensagem às crianças 
para aceitarem a diferença. As 
crianças de hoje são os adultos 
do futuro e são elas que podem 
contribuir para uma sociedade 
melhor e mais inclusiva”. 

Sónia vive com os pais há mais 
de vinte anos no Marco de Canave-
ses, mas veio à sua terra natal apre-
sentar o livro na Associação Cultu-
ral e Recreativa de Rebordosa. Na 
sessão de apresentação estiveram 
presentes crianças, jovens, amigos 
e familiares e Sónia aproveitou para 
explicar um pouco da sua doença. 

Em breve a jovem estará a 
apresentar o segundo conto in-
fantil, sobre a temática do am-
biente. Reconhece que viver da 
escrita em Portugal será difícil, 
mas mesmo assim não pretende 
desistir. Até porque é algo que faz 
parte da sua vida. 

Quanto ao futuro, Sónia não 
tem certezas nenhumas, mas as-
sume que irá continuar a escrever 
os contos infantis e a tentar trans-
mitir mensagens importantes às 
crianças para construírem uma 
sociedade mais responsável e in-
clusiva. 

SÓNIA CATARINA PINTO 
TEM 22 ANOS, É NATU-
RAL DE REBORDOSA, 
PAREDES, E É PORTA-

DORA DE UMA DOENÇA RARA 
DE NOME MUCOPOLISSACARI-
DOSE (mps) tipo VI, também co-
nhecida como Síndrome de Maro-
teaux-Lamy.

A doença é causada pela de-
ficiência de enzima arilsulfatase 
(abs), afeta os sistemas de órgãos 
e causa deformidades progressi-

rios. “Na altura existiam ape-
nas 1500 pessoas em todo o 

mundo com esta doença”, 
recorda a jovem rebordo-

sense que sempre soube 
aceitar muito bem a dife-
rença. “Fui muito adulta 
e sempre aceitei o meu 
problema. Tinha cons-
ciência de que podia 
ter algumas limita-

ções, mas nunca en-
carei isso como um 
problema”, assume.

Desde os 10 
anos de idade 

que Sónia inte-
gra um estudo 
promovido pe-
los Estados Uni-

dos da América, 
com enzimas. 

Todas as sema-
nas a jovem faz 
um tratamento 
experimental no 
Hospital de São 

João, no Porto, 
para atrasar a 

progressão da 
doença.

Depois de 
descobrir que so-

fria de uma doença 
rara Sónia Catarina 



10
Quinta-feira

14 de abril 2016

ECONOMIA  &  NEGÓCIOS

CRIADA EM MAIO DE 2015 a Fiel-
Cerve é hoje uma empresa de 
referência sempre que se fala de 
distribuição de bebidas e produtos 

alimentares sobretudo na região do Vale 
do Sousa e em vários concelhos do Grande 
Porto. 

O sucesso foi trilhado por Rogério Sou-
sa, CEO e gestor comercial da empresa, em 
conjunto com uma equipa de 14 funcioná-
rios experientes e sempre empenhados em 
ajudar a empresa a crescer de forma susten-
tada e a desenvolver projetos promissores 
no futuro.

“Prestamos um serviço
diferente da concorrência”

Bebidas e produtos alimentares da FielCerve, com sede em Vandoma, já chegam a cinco concelhos da região.
ABASTECEM CAFÉS, RESTAURANTES E HOTÉIS E ESTÃO A CRESCER NO MERCADO DOS CASAMENTOS.
Vendas da empresa têm crescido em média 15 a 20% todos os meses.

O SEGREDO DA FIELCERVE está na 
enorme variedade de produtos que 
estão dispersos pelo armazém de 

1000 metros quadrados, localizado na Rua 
de Trevoares, na zona industrial de Vando-
ma. Para além das marcas líderes no merca-
do de sumos, refrigerantes e cervejas a em-
presa de Rogério Sousa assegura a distribui-
ção exclusiva nesta região de quatro marcas 
de vinho e gins de grande qualidade e com 
enorme procura no mercado. “Na área geo-
gráfi ca em que trabalhamos só nós é que 
estamos referenciados para vender estes 
produtos. No negócio dos vinhos, gins e 
bebidas brancas estamos prestes a con-
quistar novos mercados”. 

O projeto já está traçado e deverá levar 
a marca FielCerve a vários concelhos da re-
gião do Grande Porto, como Matosinhos, 
Valongo e Ermesinde. “Em breve teremos 
um vendedor exclusivamente a vender 
estes vinhos e gins de grande qualidade 
em cafés, bares, restaurantes, hotéis e 
discotecas do Grande Porto. Estamos ain-
da a desenhar novas parcerias com distri-
buidores e a pensar criar alguns produtos 
alimentares com o nosso nome. Será sem 
dúvida uma mais-valia para a empresa”, 
assume Rogério Sousa. 

Para além da variedade, da qualidade 
comprovada dos seus produtos e dos preços 
competitivos a FielCerve apresenta-se como 

SATISFAZER AS NECESSIDADES
DOS CLIENTES É PRIORITÁRIO 

uma empresa diferente da concorrência 
pelo serviço que presta. “Nunca deixa-
mos o cliente fi car mal. Entregamos 
mercadoria aos sábados e domingos 
se for preciso, ao contrário da maio-
ria das empresas que trabalha neste 
ramo, mesmo as grandes empresas. E 
fazemo-lo porque temos consciência de 

que são estas pequenas coi-
sas que ajudam a conquistar 
um cliente. A concorrência 
não gosta, mas a FielCerve 

não deixa ninguém por 
servir”, brinca o empre-

sário.
A FielCerve esta-

beleceu ainda par-
cerias com duas 

empresas de ca-
tering que reali-
zam casamentos, 
fornecendo todo 
o tipo de bebi-
das para estes 
eventos. Nes-
te domínio, a 
empresa está 

diferente da concorrência”

da distribuição de bebidas desde 1991, altura 
em que começou a trabalhar na empresa do 
pai, a Sousa, Lopes e Mota, Lda, que foi duran-
te anos a distribuidora certifi cada da Unicer 
nos concelhos de Paredes e Penafi el.

Em 2013, os quatro sócios da Sousa, Lopes 
e Mota, Lda acabaram por vender a empresa 
à Unicer, num negócio de vários milhões, e os 
trabalhadores foram integrados na estrutura 
da maior empresa do sector de bebidas em 
Portugal. Para Rogério Sousa a experiência na 
Unicer durou pouco mais de um ano. Resol-
veu lançar-se num negócio próprio, aprovei-
tando os mais de 24 anos de experiência que 

A FielCerve tem clientes em toda a re-
gião e está presente nos concelhos de Pa-
redes, Penafi el, Lousada, Paços de Ferreira, 
Vizela e em breve também em Felgueiras. 
Aposta em produtos com grande procura 
no mercado e num serviço de entrega rá-
pido, efi caz e de confi ança. “Trabalhamos 
com todas as marcas líderes no mercado. 
Para além dos produtos Unicer, temos 
sagres, sumol compal, temos ainda todo 
o tipo de refrigerantes, sumos, vinhos 
águas, leite, sumos naturais e néctares 
e café”. Rogério Sousa trabalha no ramo 

levava no ramo. Começou sozinho com ape-
nas um funcionário e em menos de um ano 
construiu um negócio sólido, que emprega 
atualmente 14 pessoas. “As coisas têm cor-
rido bem”, admite o empresário, sublinhando 
que em 11 meses de atividade a sua empresa 
conquistou o seu lugar no mercado e conti-
nua a crescer. “As vendas têm crescido em 
média 15 a 20% em cada mês e isso mos-
tra que estamos bem. Somos diferentes da 
concorrência e apostamos sempre numa 
estratégia de boa relação com os nossos 
clientes”.

contactos com os proprietários de diversas 
quintas na região, que organizam diversos 
tipos de eventos sem recorrer a empresas 
de catering. “A ideia é assegurar também 
aqui o fornecimento de todo o tipo de 
bebidas para estes eventos”, assume o 
empresário.  

Em julho a FielCerve vai estar também 
envolvida num outro projeto de grande 
dimensão na região. A empresa foi convi-
dada pela comissão de festas de Lousada 
de 2016 para assegurar toda a logística do 
evento, no que toca ao fornecimento de 
stand’s, máquinas e bebidas, bem como 
técnicos capacitados para assegurar a 
montagem dos materiais. 

Acreditando que a FielCerve tem ain-
da muito para crescer no futuro Rogério 
Sousa mostra-se confiante na dinâmica 
de trabalho dos seus funcionários para 
abraçar projetos mais ambiciosos e de-
fender a imagem da empresa. “Tenho 
uma equipa de trabalho muito expe-
riente. Mas também não esquecemos 
que é importante publicitarmos a nos-
sa marca junto dos clientes. Por isso 
resolvemos também apostar na di-
vulgação através do desporto, patro-
cinando neste momento uma equipa 
de trail e o atual campeão nacional de 
Enduro, o que eleva esta visibilidade a 
um patamar mais alto”, assume.

ROGÉRIO SOUSA GESTOR COMERCIAL DA EMPRESA também a esta-
belecer novos 
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DANIEL SEABRA fez magia com acro-
bacias aéreas incríveis e acabou por 
deixar o júri e o público do concurso 
de televisão “Got Talent Portugal” 

completamente rendidos ao seu talento. 
O jovem é natural de Sobrosa, Paredes, 

mas vive em Lisboa desde os 15 anos de ida-
de, altura em que foi estudar artes de palco 
para a capital. Na gala do último domingo, 
Daniel Seabra voltou a apresentar uma per-
formance de acrobacias aéreas, que deixou 
o público rendido. Entre os oito candidatos 
à procura de um lugar na final, Daniel Seabra 
foi um dos preferidos e mais votados pelo pú-
blico e carimbou o passaporte para a grande 
final do concurso de talentos exibido na RTP1. 

Daniel Seabra começou a praticar ginás-
tica acrobática aos 12 anos e aos 15 decidiu ir 
estudar para Lisboa. Tirou um curso de artes 
circenses no Chapitô e já trabalhou em várias 
companhias e fez animação em diversos es-

JOVEM DE SOBROSA
na final do concurso

‘GOT TALENT PORTUGAL’

vDANIEL SEABRA, DE 22 ANOS, NASCEU EM SOBROSA, MAS VIVE EM LISBOA DESDE OS 15 ANOS.
vAcrobacias aéreas do artista conquistaram o júri e o público.
vDaniel foi um dos concorrentes mais votados na 5.ª gala do concurso.

paços da capital. 
Foi a família, mas sobretudo os amigos 

que o incentivaram a participar no concurso 
de talentos da RTP1. Numa publicação par-
tilhada na sua página oficial do facebook, o 
jovem admitiu que concorreu “sem grandes 
expectativas” de passar a fase do casting e 
que o mais importante não era ganhar, mas 
“ajudar a promover a arte do circo novo em 
Portugal”. 

Certo é que o jovem acrobata de Sobrosa 
acabou sempre por receber fortes elogios do 
júri ao longo do programa e no último domin-
go conseguiu carimbar o seu passaporte para 
a grande final do programa, conquistando a 
preferência do público.

Na próxima fase do programa, Daniel Sea-
bra vai estar a competir com os melhores con-
correntes que passaram pelo palco do “Got 
Talent Portugal”, mas promete “continuar 
a dar o seu melhor” para voltar a brilhar na 
final. O vencedor do concurso ganha um pré-
mio de 30 mil euros.
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EM BEIRE HÁ MUITO QUE SE 
AGUARDAVA PELA OPOR-
TUNIDADE DE AVANÇAR 
COM A CONSTRUÇÃO 

DE UM LAR DE IDOSOS para dar 
resposta às necessidades da popu-
lação da freguesia. A ausência de 
respostas sociais direcionadas para 
o apoio aos mais idosos contras-
ta com o retrato de uma freguesia 
cada vez mais envelhecida. Nos últi-
mos anos, muitos jovens saíram de 
Beire para procurar oportunidades 
profissionais junto das grandes ci-
dades, outros optaram por sair do 
país.

A freguesia tem atualmente 
2800 habitantes, a maioria com 
mais de 65 anos de idade. “A popu-
lação de Beire está a envelhecer”, 
admite o presidente da junta José 
Fernando Santos, que há cerca de 
meio ano assumiu a presidência 
da única instituição de solidarieda-
de social da freguesia que acolhe e 
apoia idosos. “Gostávamos de ter 
outra capacidade para apoiar es-
tas pessoas. Muitas estão cá no 
centro de dia, mas precisavam de 
outro tipo de apoio”. 

A Associação de Apoio à 3.ª 
Idade de S. Miguel de Beire apoia 
atualmente 40 idosos na valência 
de Centro de Dia e 10 no Serviço de 
Apoio Domiciliário. Há utentes em 
lista de espera para receber apoio, 

FREGUESIA DE BEIRE VAI TER UM LAR DE IDOSOS
vAS OBRAS DEVERÃO ARRANCAR AINDA ESTE ANO.
vO projeto é da Associação de Apoio à 3.ª Idade S. Miguel de Beire.
vA antiga escola primária da freguesia será alvo de um projeto de requalificação.
vAs novas instalações vão permitir alargar a capacidade do centro de dia e do Serviço de Apoio Domiciliário. 

muitos idosos que não queriam 
sair de casa, mas precisavam de 
apoio na confeção de refeições, 
para fazer a sua higiene pessoal, 
etc. Hoje os nossos utentes do 
SAD são mais dependentes e pre-
cisam de ajuda para realizar ou-
tro tipo de tarefas. A maioria, por 
exemplo, já não consegue ir so-
zinho às compras, ao médico ou 
até à farmácia. Nós estamos aqui 
para ajudar nisso tudo. O serviço 
funciona de domingo a domingo 
sem folgas, pausas ou descansos”. 

Patrícia Moreira defende que a 
associação se preocupa em pres-
tar um apoio diferenciado aos seus 
utentes. Prova disso é que os ido-
sos que frequentam o Centro de 
Dia da instituição usufruem de ou-
tros cuidados que normalmente só 
são prestados em regime de lar. “A 
maioria dos idosos está depen-
dente de terceiros para fazer a 
sua higiene pessoal, tratar da sua 
roupa, etc. Por isso, o nosso cen-
tro de dia funciona quase como 
um lar. São as nossas técnicas que 
os ajudam a realizar todas estas 
tarefas, que os acompanham ao 
médico, ao hospital, ao cabelei-
reiro, etc”. 

Para além disso o Centro de Dia 

Miguel de Beire pretende dar o seu 
contributo para a melhoria da qua-
lidade de vida dos idosos da fregue-
sia e fazer avançar ainda este ano as 
obras para o novo edifício sede que 
vai passar a acolher as valências da 
instituição. 

HISTÓRIA
DA INSTITUIÇÃO

A Associação de Apoio à 3.ª Ida-
de de S. Miguel de Beire foi fundada 
a 29 de julho de 1985 por um grupo 
de habitantes locais com o objetivo 
de criar um espaço onde os idosos 
pudessem realizar atividades re-
creativas. Sendo assim, a primeira 
valência a entrar em funcionamen-
to foi o Centro de Dia. Diariamente 
cerca de 20 utentes realizavam ati-
vidades na instituição, participavam 
em passeios abertos à freguesia e 
em diversas iniciativas desenvolvi-
das pela junta de freguesia e a câ-
mara municipal.

No ano 2000 a instituição alar-
gava a sua capacidade de resposta 
e abria o Serviço de Apoio Domi-
ciliário, após a assinatura do acor-
do com o Instituto da Segurança 
Social, para 10 utentes. “Existiam 

mas as instalações não estão pre-
paradas para acolher mais pessoas. 
“Para darmos respostas a todos 
os pedidos teríamos de ter uma 
cantina maior. Neste momento 
estamos quase no limite das nos-
sas capacidades”, sublinha a dire-
tora técnica Patrícia Moreira. “Esta-
mos a aguardar a resposta da Se-
gurança Social para aumentar o 
número de vagas nas duas valên-
cias. Mas não podemos aumentar 
muito mais porque as instalações 
já começam a ser pequenas para 
tanta procura”.

Para conseguir alagar a sua ca-
pacidade de resposta a instituição 
tentou conseguir junto das enti-
dades locais, sobretudo da câma-
ra municipal de Paredes, o apoio 
necessário para avançar com um 
projeto de requalificação da antiga 
escola primária de Beire. “A câmara 
cedeu-nos a escola por um perío-
do de 25 anos e já conseguimos 
que nos ajudassem a desenvol-
ver um projeto para a criação de 
um lar, centro de dia e serviço de 
apoio domiciliário”. 

O projeto está praticamente 
pronto, mas a instituição precisa 
de adquirir as verbas necessárias 
para suportar as obras. “Não temos 
orçamento ainda, mas sabemos 
que uma obra desta natureza sig-
nifica um grande investimento. 
Vamos submeter uma candida-
tura a fundos comunitários para 

conseguir pelo menos uma parte 
do valor da obra”.

Estando atenta ao envelheci-
mento da população e olhando 
para a necessidade de criar outras 
valências com respostas mais es-
pecializadas a atual direção da As-
sociação de Apoio à 3.ª Idade de S. 



13
Quinta-feira

14 de abril 2016

FIGURA DA QUINZENA

PUB

FREGUESIA DE BEIRE VAI TER UM LAR DE IDOSOS

JOSÉ FERNANDO SANTOS não tem dúvidas que o novo projeto 
da Associação S. Miguel de Beire será uma mais-valia para a fregue-
sia. “Os idosos são obrigados a ir procurar noutras freguesias 

do concelho porque aqui não existe nenhuma instituição com essa 
capacidade”, lamenta. O novo lar de idosos será construído na antiga 
escola primária de Beire, cedida pela autarquia à instituição. O edifício 
será alvo de um projeto de requalificação para ter as condições neces-
sárias ao funcionamento do lar de idosos, com capacidade de resposta 
para 25 utentes, e para albergar os serviços de Centro de Dia e Apoio 
Domiciliário que a instituição já presta. 

“Temos todo o interesse que o projeto arranque o mais rápido pos-
sível”, defende a diretora técnica, reforçando que as novas instalações vão 
permitir à instituição melhorar as condições de acolhimento dos idosos no 
centro de dia. “Vamos claramente ter melhores condições para os nos-
sos idosos e ter a capacidade de alargar esta resposta aos utentes que 
aguardam em lista de espera”, sublinha Patrícia Moreira.

A instituição está apenas a aguardar que a Segurança Social aprove o 
projeto para arrancar com a primeira fase. “Esperamos conseguir avançar 
com as obras ainda este ano”, sublinha o presidente da direção, que não 
consegue precisar para já qual o investimento necessário para o projeto. 
“Terá certamente custos elevados que sozinhos não conseguimos su-
portar”, admite José Fernando Santos, garantindo por isso que a Associação 
S. Miguel de Beire pondera candidatar o projeto a fundos comunitários. 

A direção da instituição quer ainda adquirir em breve uma nova car-
rinha devidamente adaptada para o transporte de utentes em cadeiras 
de rodas.

Nova valência terá
capacidade para 25 utentes

trabalha em horário alargado, todos 
os dias até às 19 horas, incluindo 
fins-de-semana e feriados. “Deve-
mos ser a única instituição social 
do concelho de Paredes a funcio-
nar com horário alargado e a fe-
char apenas três dias por ano, no 
Natal, no Ano Novo e na Páscoa”, 
salienta a diretora técnica.

No Centro de Dia as rotinas são 
muito importantes e as regras tam-

bém. Os idosos gostam de partici-
par nos trabalhos manuais, jogos 
e ginástica com a animadora, mas 
valorizam sobretudo as atividades 
mais religiosas. “Rezar o terço to-
dos os dias é muito importante 
para eles. Quando chega à hora 
todos, sem exceção, participam 
nas orações”. Para além das ativida-
des do Movimento Sénior, em que 
também participam, os idosos da 

Associação S. Miguel de Beire vão 
poder começar a fazer fisioterapia 
também na instituição. Em termos 
de refeições tanto os utentes do 
SAD como do Centro de Dia são 
apoiados com três refeições por dia, 
incluindo pequeno-almoço, o almo-
ço e o jantar.

“Estamos a fazer um bom tra-
balho junto dos nossos idosos, 
mas se tivéssemos outras con-

dições podíamos ajudar muito 
mais”, assume o presidente José 
Fernando Santos. A Associação 
de Apoio à 3.ª Idade S. Miguel de 
Beire conseguiu nos últimos meses 
reunir apoio junto das entidades 
locais para projetar um novo inves-
timento que trará benefícios à po-
pulação idosa da freguesia.

Os responsáveis da institui-
ção assumem que o projeto para a 
construção do novo lar de idosos de 
Beire está prestes a arrancar, aguar-
da apenas a aprovação do Instituto 
da Segurança Social. A nova valên-
cia virá colmatar uma necessidade 
existente na freguesia e dotar a 
Associação de S. Miguel de Beire de 
melhores capacidades para conti-
nuar a desenvolver o seu trabalho 
no sentido de melhorar a qualidade 
de vida da população.

A instituição conta atualmente 
com uma equipa de 7 funcionários 
e três viaturas. Tem cerca de 80 só-
cios com as quotas anuais em dia e 
conta com a ajuda de alguns habi-
tantes da freguesia que entregam 
donativos monetários à instituição. 
Fora isso, são as mensalidades dos 
utentes e o valor da comparticipa-
ção da Segurança Social que vão 
equilibrando as contas da Associa-
ção de S. Miguel de Beire. 

A junta de freguesia, também 
presidida por José Fernando San-
tos, é um dos parceiros impor-
tantes da instituição, bem como 
“a câmara municipal que tem 
vindo a prestar um importante 
apoio na elaboração do proje-
to de requalificação da escola” 
onde vai nascer a nova sede da 
associação. 

MAQUETA DO NOVO EDIFÍCIO-SEDE

ANTIGA ESCOLA DE BEIRE FOI CEDIDA À INSTITUIÇÃO QUE JÁ TEM PROJETO PARA REQUALIFICAR O EDIFÍCIO
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EM SOBROSA, PAREDES, as 
vitórias não são o mais im-
portante. A prioridade está 
na promoção do convívio e 

na aposta na formação dos jovens 
da terra. O lema do CCD Sobrosa 
inspirou Fernando Santos a assu-
mir a presidência, no ano passa-
do, evitando que o clube fechasse 
portas por falta de elementos para 
constituir uma nova direção. “O 
antigo presidente não quis ficar 
e a junta acabou por me conven-
cer a assumir”, reforça o dirigente, 
que ainda assim não deixou de im-
por condições para ficar. “Tudo se 
resolveu porque encontrei gente 
de confiança e com vontade de 
trabalhar para liderar este gru-
po”. Fernando Santos acredita que 
em Sobrosa as pessoas confiam 
nas suas capacidades e valorizam o 
seu passado de dedicação ao clube. 
“Fui jogador durante 11 anos e 
já dei muito a esta casa. Não tive 
medo de assumir. O projeto do 
Sobrosa é ambicioso, mas não é 
impossível, o que é preciso é ter 
pessoas com vontade de ajudar”. 

 Quis o destino que, mesmo de-
pois de deixar de jogar, Fernando 
Santos continuasse ligado ao So-
brosa. Nem mesmo a lesão grave 
fez com que o ex-capitão da equipa 
sénior pusesse fim à ligação com o 
clube, ao qual esteve ligado duran-
te 11 anos. Agora como presidente, 
Fernando Santos quer continuar a 
trabalhar para melhorar as infraes-
truturas do CCD Sobrosa e poten-
ciar ainda mais a formação de jo-
vens atletas. 

A apenas quatro jornadas do 
final do Campeonato Distrital da 

Associação de Futebol do Porto, 
a equipa sénior do Sobrosa está 
num tranquilo 9.º lugar da série 2, 
a 12 pontos dos lugares de descida. 
“A manutenção sempre esteve 
ao nosso alcance. Atravessamos 
uma fase menos boa a meio do 
campeonato, mas a equipa con-
seguiu dar a volta e recuperar”, 
salienta o treinador. Na altura, os 
maus resultados levaram António 
Babo a colocar o lugar à disposição, 
mas a direção manteve a confiança 
no técnico. “Sabíamos que ele era 
uma mais-valia e que o grupo ti-
nha valor para dar a volta à situa-
ção, mas precisava de se manter 
unido. Não era a saída do treina-
dor que ia melhorar a situação da 
equipa”, assume o presidente do 
Sobrosa.  

António Babo só teve a agrade-
cer o voto de confiança do presiden-
te. Depois de reforçado o plantel os 
dirigentes conseguiram recuperar a 
confiança da equipa. “Se fosse ou-
tra pessoa a estar na direção pro-
vavelmente despedia o treinador. 
O presidente também já foi atleta 
e sabe que nestas situações essa 
pode não ser a melhor solução. 
Depois disso demos um salto na 
tabela. Chegamos a estar em 6.º 
lugar”, recorda o treinador, lamen-
tando apenas a falta de sorte nos jo-
gos em casa. “Temos 33 pontos, 20 
conquistados fora e 13 em jogos 
em casa. Nem eu sei explicar isto. 
Não temos tido sorte nos jogos 
em casa, tudo nos acontece. Ou é 
a bola que não quer entrar ou são 
os guarda-redes adversários que  
defendem tudo…”. Pelas contas do 
técnico foram quase 10 pontos per-
didos em casa que podiam colocar 
o Sobrosa nos lugares cimeiros da 

tabela e a lutar pela subida.
Quanto à formação, os dirigen-

tes assumem que os objetivos para 
esta época também foram alcança-
dos em pleno. “Os juvenis desta-
caram-se mais esta época porque 
terminaram a primeira fase do 
campeonato da 2.ª Divisão Dis-
trital, Série 7, na 3.ª posição da 
tabela e foram a única equipa a 
conseguir derrotar o campeão, o 
Freamunde. Mas todas as equi-
pas (juniores, iniciados, infantis 
e escolinhas) fizeram bons cam-
peonatos”, salienta o presidente 
Fernando Santos.

CLUBE RECLAMA
COBERTURA PARA
A BANCADA E UM

RELVADO SINTÉTICO 

Mesmo com falta de sorte os 
seniores do Sobrosa conseguiram 
corresponder às expectativas da di-
reção para esta época. Os dirigentes 
acreditam que a manutenção está 
praticamente assegurada graças à 
dedicação dos atletas que honram 
a camisola do clube. “Os jogadores 
estão cá porque gostam do So-
brosa. Fazem vários quilómetros 
todas as semanas para estar con-
nosco e isso é muito bom”, assume 
o presidente do clube, garantindo 
que tanto nos seniores como nas 
cinco equipas da formação jogam 
atletas de outras freguesias do 
concelho e até do concelho vizi-
nho de Paços de Ferreira. “Somos 
um clube cumpridor, mas o pou-
co que damos aos atletas não dá 
para pagar as despesas. É bom 
ver que eles andam cá não pelo 
que recebem, mas pela vontade 

“A MANUTENÇÃO ESTEVE
SEMPRE AO NOSSO ALCANCE”

vEquipa sénior do Sobrosa tem praticamente assegurada a manutenção no campeonato da 1.ª Divisão da AF Porto.
vAS CINCO EQUIPAS DOS ESCALÕES DA FORMAÇÃO TAMBÉM CONSEGUIRAM BONS RESULTADOS.
vAtual direção reclama mais apoio da câmara para construir uma cobertura na bancada do estádio.

de ajudar”, salienta Fernando San-
tos, que lamenta apenas a falta de 
apoio de algumas entidades locais. 
“A junta de freguesia tem sido um 
parceiro importante, e tem-nos 
ajudado sempre que pode, mas o 
município de Paredes devia reco-
nhecer mais a nossa freguesia, o 
futebol e esta coletividade.”. 

Há muito que em Sobrosa se 
sonha com um relvado sintético e 
uma cobertura para a bancada do 
estádio. O clube não dispõe de ca-
pacidade financeira para avançar 
com a obra, garante o presidente, 
que reclama mais apoio do muni-
cípio para conseguir melhorar as 
infraestruturas. “Nenhum adep-
to gosta de estar a assistir a um 

jogo de futebol e a levar com 
chuva ou sol. A câmara munici-
pal tem-se esquecido de Sobro-
sa ”, acusa o dirigente, lembrando 
que o município realizou recen-
temente vários investimentos em 
infraestruturas de outros clubes do 
concelho. “O Sobrosa merece ser 
reconhecido da mesma manei-
ra”, defende Fernando Santos. “A 
cobertura faz-nos muita falta até 
para trazer mais receitas para o 
clube. Temos 120 miúdos na for-
mação e continuamos a jogar no 
pelado. Se tivéssemos uma ban-
cada coberta e um sintético não 
tenho dúvidas que teríamos o 
dobro dos miúdos a treinar”, ad-
mite Fernando Santos. 
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Divisão de Elite
30.ª  jornada

União de Paredes ..............................0
SC Rio Tinto .........................................0

Baião ......................................................1
Aliados de Lordelo .............................0

Oliv. Douro ..........................................0
Aliança de Gandra ..............................0

Serzedo ................................................0
Rebordosa ...........................................2

1.ª divisão AF Porto
Série 2 – 26.ª jornada

Caíde Rei ..............................................1
Nun’Álvares .........................................2

Águias de Eiriz ....................................3
Baltar .....................................................0

ASS Nevogilde ....................................3
Sobrosa ................................................2

FUTEBOL
Resultados da última jornada

2.ª divisão
Série 3 – 28.ª jornada

UD Torrados ........................................4
Sobreirense .........................................0

FC Parada .............................................0
FC Frende .............................................1

FUTSAL 
2.ª Divisão Nacional

2.ª Fase – Manutenção
série B - 3.ª jornada

Paraíso Foz ...........................................1
Paredes .................................................3

Divisão de Honra 
AF Porto – 22.ª jornada

Os Romanos ........................................6
AR Negrelos ........................................3

5.ª Gala do desporto homenageou
atletas e clubes do concelho
vGala decorreu no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, no dia 1 de abril.
vPRÉMIO ALTO PRESTÍGIO FOI ENTREGUE AO TREINADOR DE FUTEBOL JOSÉ MOTA.
vLuís Filipe Sereno venceu na categoria de treinador do ano. 

O PAVILHÃO ROTA DOS 
MÓVEIS, em Lordelo, 
voltou a acolher a gala 
de desporto da câmara 

municipal de Paredes, iniciativa que 
pretende reconhecer o mérito dos 
atletas, associações, clubes e diri-
gentes do concelho.

O Paredes Golf Clube foi eleito 
clube desportivo do ano, contri-
buindo para a distinção o papel de 
relevo que tem assumido desde 
2012 na promoção do golf no con-
celho de Paredes. 

O prémio de equipa do ano jo-
vem foi entregue à equipa sub-15 
feminina do Paredes Polo Aquático/ 
Halcon/Rota dos Móveis. Criada em 
2014 a equipa conseguiu alcançar 
um enorme crescimento ao longo da 
época 2014/2015, tendo conquistado 
o 2.º lugar no campeonato nacional. 

O atual campeão do mundo de 
quadcross na classe kids, João Del-
gado, foi distinguido na categoria 
atleta do ano sub-14. Filipa Dias, da 
Academia Pé de Chumbo detentora 
de vários títulos regionais, nacio-
nais, europeus e mundiais também 
foi distinguida nesta categoria. 

 Também da Academia Pé de 
Chumbo foi distinguido o atleta 
Diogo Sousa, na categoria sub 18 
masculino, pela conquista, entre 
outros, do título de campeão do 
mundo em light kick 70 kg, no ano 

O ANTIGO FUTEBO-
LISTA E TREINADOR 
JOSÉ NOTA foi home-

nageado nesta cerimónia com 
o prémio alto prestígio e foi 
considerado pela autarquia 
como um dos melhores trei-
nadores do futebol português. 
José Mota nasceu em Lordelo 
e iniciou a sua carreira futebo-
lística no Aliados. Representou 
o FC Paços de Ferreira durante 
quase dez anos, pondo fim à 
carreira de jogador em 1996.

Como treinador conseguiu 
o feito de qualificar o Paços de 
Ferreira para a Taça UEFA na 
temporada 2006/2007. Passou 
pelo Santa Clara dos Açores, 
pelo Leixões, Belenenses, Vi-
tória de Setúbal e Gil Vicente. 
Atualmente treina o Feirense 
da 2.ª Liga.

O treinador não esteve pre-
sente por motivos profissio-
nais, mas num vídeo divulgado 
na cerimónia mostrou-se orgu-
lhoso e feliz com a distinção.

HELENA NUNES O Polo Aquático foi aliás uma das 
modalidades em destaque nesta gala. 
A equipa sénior masculina do Paredes 
voltou a ser eleita equipa sénior do 
ano. Há duas épocas conquistou o 
campeonato e a supertaça e na época 
passada fez o ‘triplete’, conquistando 
também a taça de Portugal. 

Adão Barbosa, presidente da 
delegação de Paredes da Associa-
ção Portuguesa de Deficientes foi 
eleito dirigente do ano e viu ser 
reconhecido o seu esforço e dedi-
cação para manter ativo o desporto 
adaptado no concelho. 

Já Luís Filipe Sereno da secção 
de patinagem artística da Casa do 
Benfica em Paredes foi eleito treina-
dor do ano, sendo-lhe reconhecido 
um “extraordinário trabalho” em 
prol da evolução do clube e mérito 
nos 42 títulos conquistados pelos 
seus atletas em campeonatos distri-
tais, nacionais, europeus e mundiais. 

passado. No feminino o galardão foi 
entregue à patinadora da Casa do 
Benfica em Paredes Mariana Souto, 
atual campeã do mundo júnior em 
pares de dança. O jovem hoquista 
Carlos Ramos, da Casa do Povo da 
Sobreira, foi eleito atleta do ano nas 
modalidades coletivas. 

O município reconheceu ainda 
dois clubes que se destacaram ao 
longo da temporada, a APD Paredes 
e a Casa do Povo da Sobreira e vários 
atletas convocados para as seleções 
nacionais, em diversas modalidades.

JOSÉ MOTA
RECEBEU PRÉMIO
ALTO PRESTÍGIO
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DESPORTO

A 
PARALISIA CEREBRAL (PC) refere-se a um grupo de 
desordens no desenvolvimento do controlo motor e da 
postura, como resultado de uma lesão não progressiva 
aquando do desenvolvimento do sistema nervoso central. 

A lesão pode ocorrer no nascimento, anteriormente ou no período 
que se segue. Não agrava, não progride, mas causa limites evidentes 
de movimento.  

A PC afeta aproximadamente 2 em cada 1000 indivíduos e é o 
problema de desenvolvimento mais comum nas crianças.

A incapacidade mais visível é a motora, que torna a mobilidade 
difícil e pode incluir movimentos involuntários. Frequentemente, as 
crianças têm problemas de marcha e/ou em usar adequadamente 
os braços e as mãos, assim como problemas em equilibrar-se e em 
outras diversas tarefas.

Muitas crianças com PC têm, também, outras alterações que re-
sultam de lesão cerebral, as quais incluem, por exemplo, problemas 
de cognição, comunicação, perceção, atenção, concentração, entre 
outras.

Em Portugal, normalmente as crianças com PC têm acom-
panhamento de fisioterapia, no entanto, muitas vezes este 
acompanhamento cessa com a entrada na idade da adolescên-
cia/adulta. O que aconteceu? Deixaram de precisar de tratamen-
to? Errado! Quando estes pacientes param o tratamento, é comum 
acontecer uma regressão da condição clínica, nomeadamente de 
mobilidade que afeta significativamente as tarefas da vida diária dos 
utentes. É verdade que a maioria destes utentes são autónomos e in-
dependentes dentro das suas limitações recorrendo a ajudas técni-
cas, como andarilhos ou talas. Porém, as alterações neurológicas que 
apresentam requerem tratamento especializado de forma a minimi-
zar as alterações músculo-esqueléticas associadas, nomeadamente 
musculares e articulares. Por exemplo, o errado alinhamento das ar-
ticulações das ancas, frequentemente em rotação interna (joelhos 
rodados para dentro), durante a fase de apoio da marcha provoca 
várias lesões nas superfícies articulares do fémur. Além deste pro-
blema, com as alterações de tónus, é normal existirem encurtamen-
tos musculares verdadeiramente limitativos que não permitam uma 
amplitude articular considerada normal, nomeadamente ancas e 
joelhos em flexão, resultando muitas vezes em deformações a nível 
do apoio plantar e consequentemente a alterações estruturais do 
próprio pé devido à errada dispersão de forças. Todas estas alte-
rações estruturais podem ser minimizadas com um contínuo e 
adequado tratamento de fisioterapia. No entanto, quando já es-
tão instaladas, é possível que estes utentes sintam dor e nesse caso a 
fisioterapia deve intervir através dos mesmos meios que utiliza para 
a população comum. Minimizar a dor é também uma forma de 
provocar menos compensações e facilitar o movimento harmo-
nioso e com menos esforço. A principal preocupação é alcançar o 
objetivo com o mínimo de dispêndio energético e não simplesmen-
te alcançá-lo. Ou seja, não importa só que faça marcha, interessa 
como faz! É diferente realizar marcha e simplesmente “dar passos”. 
Uma avaliação detalhada do fisioterapeuta pode ser capaz de 
identificar os problemas e as causas de forma a atuar de forma 
precoce melhorando a qualidade de vida destes utentes não só 
em termos de movimento como em termos de consequências fu-
turas.

Especialista em Reabilitação Neurológica | Licenciatura em Fisioterapia, Instituto Superior de Ciência da 
Saúde do Norte – CESPU e Mestrado em Fisioterapia Neurológica em Adultos e Pediatria, Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde do Porto

MARISA CARDOSO
Fisioterapeuta ROPE | Clínica Nuno Mendes

O papel da Fisioterapia 
na Paralisia Cerebral

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

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

marmilages@marmilages.pt   |   www.marmilages.pt

IND. COM. MÁRMORES E GRANITOS, LDA.

PUBPUB

A EQUIPA DE BTT ProRe-
bordosa/Garrafeira Gomes/
Oforsep voltou a estar em 
destaque na 3.ª Prova da 

Taça Cycling Portugal de cross coun-
try olímpico (XCO), a corrida de classe 
1 internacional pontuável para a qua-
lifi cação para os Jogos Olímpicos no 
Rio de Janeiro.

A prova decorreu no último fi m de 
semana, em Sobrado, Valongo e reuniu 
mais de 400 corredores. Os atletas da 
equipa rebordosense de btt ProRebor-
dosa/Garrafeira Gomes/Oforsep vol-
taram a destacar-se nas categorias de 
masters 40, masters 50 e elite feminina 
e na classifi cação geral por equipas. 

ProRebordosa conquista
4 pódios em Sobrado

v3.ª Prova da Taça Portugal de cross country olímpico decorreu nos dias 9 e 10 de abril.
vANTÓNIO SILVA VENCEU NOS MASTERS 50.
vEquipa ProRebordosa/Garrafeira Gomes/Oforsep foi 3.ª na classifi cação por equipas.

O paredense António Sousa con-
quistou o 3.º lugar na prova de mas-
ters 40. O atleta sofreu uma queda e 
fi cou impedido de lutar pelo 1.º lugar 
do pódio na sua categoria. Já o cole-
ga de equipa António Silva voltou a 
vencer nos masters 50. Maaris Meier 
terminou a prova de elite feminina na 
3.ª posição, subindo também ela ao 
pódio em Sobrado. 

A ProRebordosa/Garrafeira Go-
mes/Oforsep conquistou ainda a 3.ª 
posição na classifi cação geral por 
equipas. 

Já no início do mês, na 2.ª prova 
do campeonato Inter-regional de btt 
XCO Minho e Porto, que decorreu em 

Melgaço, a equipa rebordosense de 
btt se tinha destacado entre os cor-
redores com um 2.º lugar na classifi -
cação geral por equipas e os pódios 
de Lígia Santos (masters femininas), 
António Sousa (masters 40) e António 
Silva (masters 50).

Na véspera, em Amarante a 
equipa já tinha registado um saldo 
positivo na 1.ª prova do campeonato 
Inter-regional BTT XCO. António Sil-
va venceu nos masters 50, António 
Sousa foi 2.º classifi cado nos masters 
40, Lígia Maia terminou em segundo 
nos masters femininos e Fátima Vida 
foi 3.ª classifi cada na prova de elites 
femininas.

A EQUIPA DE FUTEBOL 
AMERICANO PAREDES 
LUMBERJACKS foi afas-
tada da luta pelo título de 

campeão nacional da modalidade, 
depois de perder por 38-0 frente 
aos Devils. O jogo decorreu nos Oli-
vais, no passado domingo, dia 10 de 
abril, e terminou com a vitória da 
equipa da casa, tida como favorita 
neste confronto. Os Lumberjacks 
não conseguiram contrariar o favo-
ritismo dos Lisboa Devils e acaba-
ram por não conseguir pontuar na 
partida. 

A derrota em Lisboa deixa os 
Lumberjacks fora da corrida pelo 
título de campeão nacional de fute-

Paredes Lumberjacks
derrotados nas meias-fi nais 

bol americano. 
No outro jogo das meias-fi nais o 

Algarve Sharks levou a melhor sobre 
o Mutts, vencendo a partida por 0-2 e 
garantiu a qualifi cação para a fi nal da 

Liga de Futebol Americano, onde vai 
defrontar os Lisboa Devils, apontados 
como os principais candidatos à con-
quista do título de campeão nacional 
na época 2015/2016.
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OPORTUNIDADE DE TRABALHO (M/F)

produção@pelcorte.com - tlf’s 22 411 49 73 ou 91 999 52 41

ESTOFADORES

Empresa fabril em expansão, sediada em Rebordosa, 
concelho de Paredes, ADMITE para os seus quadros 

- Entrada imediata;
- Experiência profi ssional comprovada;
- Pessoa dinâmica e com espírito de equipa.

Marcar entrevista ou enviar CV para: 

PUB

Nos termos do n.º 4 alínea a) do Art.º 22 dos Compromissos, convoco os 
Irmãos desta Misericórdia para reunirem em Assembleia-geral Extraordi-
nária no dia 30 de Abril, às 14 horas, no Auditório desta Santa Casa, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
2. Apresentação do Plano de execução de obras de benefi ciação e amplia-
ção dos edifícios do Lar e Jardim Infantil;
3. Apresentação e apreciação do Projeto de Construção de um novo Lar 
de Idosos;
4. Aceitação da doação, pelo Município de Paredes, do conjunto de edifícios 
do antigo liceu de Baltar e aprovação dos respetivos encargos.

Nos termos do n.º 2 do Art.º 28, se no dia e hora designados para a reu-
nião, não estiver presente a maioria, a Assembleia funcionará em segunda 
convocatória, trinta minutos depois com qualquer número de Irmãos.

Paredes, 08 de Abril de 2016

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL

Irmandade da Santa 
Casa da Misericórdia 

de Paredes

CONVOCATÓRIA

PUB

FORAM MILHARES OS MO-
TOCICLISTAS que se reuni-
ram em Penafi el, no passado 
domingo, dia 3 de abril, no 

âmbito da 20.ª edição do Dia Nacio-
nal do Motociclista. 

O evento foi organizado pela 
Federação de Motociclismo de 
Portugal e contou com o apoio da 
Câmara Municipal de Penafi el e do 
Moto-Clube Vale do Sousa.

No dia ofi cial das comemora-
ções os representantes dos Moto-
clubes e Grupos de Motociclistas fo-
ram recebidos no Museu Municipal 
de Penafi el para uma visita guiada à 
descoberta do património e das tra-
dições do território penafi delense. 

Da parte da tarde os represen-
tantes dos Motoclubes e Grupos de 

Motociclistas, com os respectivos 
estandartes e bandeiras de clubes, 
saíram em cortejo, da igreja do Sa-
meiro, com o andor de S. Rafael, pa-
droeiro dos motociclistas, o andor 
de Nossa Senhora da Piedade, pa-
droeira da Igreja de Nossa Senhora 
da Piedade e Santos Passos (San-
tuário do Sameiro) e o andor de S. 
Martinho, padroeiro de Penafi el, em 
direção ao campo da feira, onde de-
correu a sessão solene e a tradicio-
nal bênção de motos e capacetes. 

O presidente da câmara de Pe-
nafi el sublinhou o forte prestígio 
que o evento à escala nacional trou-
xe para Penafi el, promovendo junto 
dos visitantes, o património, gastro-
nomia e hospitalidade penafi delen-
ses. “Esta iniciativa fez parte da 
nossa estratégia de atrair gran-
des eventos para o nosso Conce-

lho. Aos milhares de visitantes 
que por aqui passaram, durante 
este fi m-de-semana, redobramos 
o convite para cá voltarem”, acres-
centou Antonino de Sousa.

Já o presidente da Federação de 
Motociclismo de Portugal elogiou o 
empenho de todos os parceiros en-
volvidos na organização da iniciativa e 
considerou o dia histórico para todos 
os motociclistas. Manuel Marinheiro 
deixou ainda uma palavra de apreço 
ao município de Penafi el, “que este-
ve à altura deste evento nacional” 
e confi rmou que a seu tempo o con-
celho penafi delense irá receber nova-
mente o Dia Nacional do Motociclista. 

“Depois de muito empenho, 
dedicação e trabalho para realizar 
este evento nacional, mesmo com 
condições climatéricas adversas, o 
Moto Clube do Vale do Sousa está 

PENAFIEL ACOLHEU MILHARES
DE MOTOCICLISTAS

vDia Nacional do Motociclista decorreu no dia 3 de abril.
vAPESAR DO MAU TEMPO MILHARES DE MOTOCICLISTAS MARCARAM PRESENÇA EM PENAFIEL.
vFederação de Motociclismo de Portugal garantiu regresso do evento a Penafi el. 

muito satisfeito e honrado por 
ter cumprido este objetivo”, frisou 
também o presidente do Moto Clu-
be do Vale do Sousa. “As condições 
atmosféricas não interferiram no 
espirito e na celebração deste dia. 
A simpatia, o companheirismo e 
a amabilidade desta organização 

reforçou o afeto que todos nós 
sentimos neste dia”, acrescentou 
Fernando Gomes. 

Do programa ofi cial do evento 
constaram ainda várias atuações de 
grupos de música, com “Blueberries 
for Chemical”, “Rock Luso”, e “Lucky 
Duckies”.

HELENA NUNES

VALE DO SOUSA
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ESPAÇO ESCOLA

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

●  Escola Secundária de Vilela

CLEMENTE MOREIRA JOÃO MIGUEL ROCHA  PEDRO RICARDO NETO

NUMA MANHÃ DE SOL, três 
amigos, chamados Reta, Raio e 
Retângulo, estavam no Parque 
Isósceles, quando ouviram um 

grande estrondo vindo do Café Angular, 
onde as suas famílias estavam reunidas. 
Os miúdos, aflitos, foram ver o que se 
passava e depararam-se com um cenário 
aterrorizante. Viram os seus pais morre-
rem mesmo à sua frente, num cenário de 
total destruição.

Esse dia foi o início de um período 
muito difícil. Foram levados pela Segu-
rança Social e pela Proteção de Menores; 
foram colocados numa instituição. Fi-
caram lá 7 anos. Enquanto lá estiveram, 
não conseguiram deixar de refletir sobre 
o que tinha acontecido. Não davam gran-
des hipóteses aos estudos. Já havia, por 
isso, indícios de que não teriam um bom 
futuro, quando atingissem a fase adulta.

Quando atingiram a maioridade, tive-
ram de abandonar a Instituição Augustus 
Circulus. Já estavam em idade de esco-
lher o rumo das suas vidas.

Como eles eram inseparáveis, conti-
nuaram sempre juntos. Viviam com gran-
des dificuldades económicas, porque 
não tinham experiencia em nenhum tipo 
de trabalho e, portanto, ninguém os con-
tratava. 

No entanto, numa dada semana, re-
ceberam uma carta anónima. Dizia:

24 de março de 2017
“Caros amigos,
Reparei que, nas últimas semanas, 

vocês têm vivido com dificuldades eco-
nómicas. Por isso, queria fazer-vos uma 
proposta tentadora. Se aceitarem, ficarão 
ricos; se recusarem, permanecerão na 
miséria.

Caso aceitem, dirijam-se à Rua Terno 
Pitagórico, n.º 345, daqui a três dias, às 19 
horas.

Não posso dizer, por escrito, qual é 
o trabalho. Mas posso adiantar que diz 
respeito ao quadro Sunflowers, do Museu 
Nacional Gallery, em Londres.

Cumprimentos,
(Um “amigo” anónimo) ”

Após esta mensagem, os três jovens 
tiveram de tomar a decisão mais impor-
tante da vida deles. Que fazer: ser um vi-
lão milionário ou ser um pobre coitado 
que nem dinheiro tem para a comida?

Passados três dias, decidiram tentar 
perceber melhor o que ganhariam com 
aquele “trabalho” e o que tinham de fazer 
concretamente. O Raio iria falar com esse 
tal anónimo.

Chegou ao n.º 345 da Rua Terno Pita-
górico no dia e hora indicados no bilhe-
te. Viu à sua frente uma mansão enorme 
com, talvez, o tamanho de dois campos 
de futebol. Decidiu tocar à campainha. 
A porta foi-lhe imediatamente aberta e 
ele, sem qualquer medo do que pudesse 
acontecer, entrou.

Uma proposta (ir)recusável

No instante seguinte, viu varias instru-
ções com setas que indicavam o caminho. 
Enquanto fazia o percurso, vai reparando 
que este tal anónimo parece ser um co-
lecionador fanático de quadros valiosos. 
Quando as setas acabaram, Raio parou e 
observou atentamente à sua volta para ver 
se não estava perdido. Reparou, entretan-
to, num homem ruivo e com um pouco de 
excesso de peso, sentado à beira de uma 
piscina de água quente. Sendo a única 
pessoa que viu, decidiu ir perto dele para 
perguntar:

− Foi você que nos escreveu a carta? − 
perguntou o Raio.

− Sim, claro que fui eu, Raio. − respon-
deu o Anónimo, com tranquilidade.

− Como é que sabe o meu nome?
− Eu sou como os mágicos, nunca reve-

lo os meus segredos.
− Hmm. E então, quanto à proposta…? 

– ia a perguntar Raio, meio assustado, 
quando foi interrompido.

− Cada assunto a seu tempo, meu caro. 
Fez uma breve pausa e, depois, recome-

para tomarem uma decisão. Amanhã aqui à 
mesma hora. Se não, não faltarão interessa-
dos, com certeza. 

− Cá estarei. Até amanhã!
Raio saiu, foi ter com os amigos, muito 

pensativo por causa da proposta que lhe 
foi feita, pois eles teriam pela frente a deci-
são mais importante das vidas deles.

Chegando perto dos amigos, foi logo 
bombardeado com 1002 perguntas. Já to-
dos reunidos, Raio, com um ar pensativo e 
duvidoso, contou o sucedido aos compa-
nheiros. Reta e Retângulo, sem hesitarem e 
muito entusiasmados, aceitaram a propos-
ta, mas Raio interrompe-os dizendo que a 
proposta lhes pode estragar a vida. Reta e 
Retângulo dizem que aceitam, só falta a 
decisão de Raio, mas o tempo era escasso 
e a decisão tinha de ser tomada. Passadas 
umas horas, Raio acaba mesmo por recusar 
a proposta, Reta e Retângulo ficam tristes 
com a decisão. Nessa noite, Reta e Retân-
gulo passam a noite toda juntos a falar e a 
comentar a decisão de Raio. 

Raio também não consegue dormir. 
Volta a refletir e chega à conclusão de 
que, mesmo que recusem a proposta, 
as suas vidas serão uma desgraça e, por 
isso, se aceitarem, terão 50% de hipóte-
ses de conseguirem a vida com que sem-
pre desejaram. Não podia abandonar os 
amigos de sempre. Decide aceitar.

No dia seguinte, foram os três até 
casa de Pitágoras e informaram-no da 
decisão final:

− Pitágoras, decidimos aceitar a pro-
posta. Na verdade, não havia muito por 
onde escolher. − disse Raio, com um ar 
pouco aliviado.

− Pois bem, fizeram a melhor escolha. 
Os treinos começam já hoje. Quanto mais 
rápido, melhor.

Após 14 meses de pura adrenalina, o 
dia decisivo tinha chegado. Os três rapa-
zes já estavam prontos para partir para a 
viagem até Londres.

(Continua na próxima edição)

çou.
− Mas, se está assim com tanta pres-

sa, eu vou contar-lhe. 
Explicou, então, que teriam, primei-

ramente, de entrar num treino militar 
intensivo, financiado por ele, como seria 
de esperar. Duraria 14 meses, muito can-
sativos. Partiriam para Londres, depois. E 
contou com pormenores o que se segui-
ria.

− Irão até à morada que vos fornece-
rei, onde estará localizado todo o tipo de 
material para o assalto, desde fatos ne-
gros até ao mais avançado equipamento. 

De seguida, enviarei o plano do as-
salto, que começará por uma entrada rá-
pida, sem que ninguém se aperceba de 
nada, seguida da desativação de todos 
os equipamentos de segurança. Terão de 
entrar na cabine do segurança e neutra-
lizá-lo-ão sem que isso ponha a vida dele 
em risco. Não quero que haja qualquer 
crime, nem quero que haja ninguém 
magoado. Tu e o Reta procuram a chave, 
o Retângulo remove todas as cassetes, 
destrói-as e desativa os equipamentos, 
desligando o sistema de segurança. Após 
terem encontrado a chave, entram na 
sala em que estão guardados os quadros 
quando uma exposição termina. Vocês 
entram rapidamente nessa arrecadação 
e roubam o Sunflowers.

− E quanto a recompensas? − per-
gunta o Raio, suspirando.

− Bem… Quanto a recompensas, só 
te posso adiantar que, se este serviço for 
bem-sucedido, todos vocês terão uma 
vida luxuosa, numa mansão do Dubai. 
Nada vos faltará. Apenas te garanto isso.

− Como sabe, não decidirei isto so-
zinho. Pode dar-me uns dias para me 
reunir com os meus amigos? Tomaremos 
uma decisão os três juntos.

− O relógio não para e não há tem-
po a perder. 24 horas é o que vocês têm 

PUB
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PAREDENSES
na Grande Guerra

IVO RAFAEL    ivo_rafael@sapo.pt
Freguesias de CASTELÕES DE CEPEDA (VI),
                              BITARÃES (IV) e VILELA (IV)

MEMÓRIA DOS COMBATENTES

JOÃO CORREIA BESSA. Apesar de 
natural de Penafi el, era na freguesia 
de Castelões de Cepeda, Paredes, 
que residia aquando da sua mobili-
zação para a Grande Guerra. Era fi -
lho de José Correia Bessa e de Maria 
Rosa Bessa. Em 1917, era já casado 
com Ana Moreira da Silva Bessa. Foi 
mobilizado para o Corpo Expedicio-
nário Português pelo Regimento de 
Artilharia nº1 (Lisboa). Ostentava a 
placa de identidade nº64575 e deti-
nha o posto de 1º sargento (nº125). 
Embarcou em Lisboa, rumo a França, 
no dia 26 de Setembro de 1917. Em 
terras gaulesas, a 25 de Dezembro, é 
colocado na 2ª Bataria de Morteiros 
Pesados, Coluna de Munições da 1ª 
Divisão do CEP. Em Abril, poucos dias 
antes da célebre «batalha de La Lys», 
chega ao Porto de Desembarque com 
o intuito de ser repatriado para Por-
tugal no gozo de 53 dias de licença. 
Fica a aguardar transporte até 11 de 
Maio, data em que embarca a bordo 
do cruzador auxiliar Pedro Nunes. Em 
28 de Setembro é promovido a Alfe-
res e, dois dias depois, colocado no 
Regimento de Infantaria 9, unidade 
na altura entrincheirada no subsector 
de Neuve-Chapelle. No mês seguin-
te, pela Ordem de Exército nº19-2ª 
série, é transferido para o Regimento 
de Infantaria 18, que constituía o 3º 
Depósito de Infantaria do CEP. Da sua 
fi cha individual não consta a data de 
regresso a Portugal. 

RODRIGO DA SILVA. Apesar de 
natural de Aveleda, Penafi el, era na 
freguesia de Castelões de Cepeda, 
Paredes, que residia aquando da sua 
mobilização para a Grande Guerra. 
Era fi lho de António da Silva e de Joa-
quina Ferreira. Em 1917 era já casado 
com Albertina Ferreira de Campos. Foi 
mobilizado para o Corpo Expedicio-
nário Português pelo Regimento de 
Sapadores Mineiros (1º Batalhão, 4ª 
Companhia). Ostentava a placa iden-
tifi cativa nº39971 e detinha o posto 
de soldado (nº623). Embarcou em Lis-
boa, rumo a França, no dia 26 de Maio 
de 1917. No dia 1 de Abril de 1918 bai-
xa à ambulância nº5, tendo alta a 17. 
Em 20 de Junho é colocado no Quar-
tel General de Base. Em 24 de Outubro 
é incorporado na Secção Técnica Au-
tomóvel (com o nº1301), sendo aba-
tido ao efectivo da companhia a que 
até então pertencia. Termina a sua 
passagem pela guerra no dia 5 de Ju-
lho de 1919, data em que embarca no 
porto de Cherbourg, a bordo do navio 
Pedro Nunes, chegando a Lisboa três 
dias depois.

JOSÉ NOGUEIRA. O registo consul-
tado dá-o como natural de Paredes. 

«Foi mobilizado para Moçambique enquanto soldado (nº1049) do Regimento de Artilharia de Montanha. Morreu durante a sua campanha ex-
pedicionária, vitimado por doença (não especifi cada), no dia 24 de Maio de 1918. É tudo o que sabemos a seu respeito.»

NAVIO «SS MENOMINEE», QUE TROUXE O COMBATENTE PAREDENSE
ARTUR RIBEIRO DA SILVA DE REGRESSO A PORTUGAL
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Foi mobilizado para Moçambique 
enquanto soldado (nº1049) do Re-
gimento de Artilharia de Montanha. 
Morreu durante a sua campanha ex-
pedicionária, vitimado por doença 
(não especifi cada), no dia 24 de Maio 
de 1918. É tudo o que sabemos a seu 
respeito.

JOSÉ FERREIRA DA SILVA. Nasceu 
no lugar do Calvário, Castelões de Ce-

peda, no dia 22 de Maio de 1892. Era 
fi lho de Joaquim Ferreira, cocheiro de 
profi ssão, natural de Sobrosa, e de Al-
bina Gomes, empregada na vida do-
méstica, natural de Madalena. À data 
da ida para a guerra, já era casado com 
Maria José Ribeiro e residia na fregue-
sia paredense de Cete. Foi mobilizado 
pelo Regimento de Obuses de Cam-
panha (1ª Bataria). Ostentava a placa 
de identidade nº 34024 e detinha o 
posto de soldado condutor (nº159). 
Embarcou em Lisboa, rumo a França, 
no dia 24 de Março de 1917. No dia 

16 de Março do ano seguinte, baixa à 
ambulância nº7. No mesmo dia é eva-
cuado para o Hospital de Sangue nº1, 
sito na localidade de Merville. Dois 
dias depois baixa ao hospital canadia-
no nº3, em Doullens, tendo alta para 
o Depósito Misto no dia 20. Estas hos-
pitalizações evidenciam ferimentos 
ou problemas graves de saúde, que 
por certo o fazem regressar a Portugal 
ainda antes do fi nal da guerra. No dia 

9 de Setembro, parte então de Cher-
bourg a bordo do navio Czaritza, de-
sembarcando em Lisboa quatro dias 
depois. Faleceu, com 42 anos de ida-
de, no dia 13 de Dezembro de 1934.

ARTUR RIBEIRO DA SILVA. Nasceu 
no lugar de Bairros, Bitarães, no dia 17 
de Novembro de 1895. Era fi lho de 
José Ribeiro da Silva, lavrador, natural 
de Bitarães, e de Maria Ribeiro, lavra-
dora, natural de Lodares, Lousada. Foi 
mobilizado para o CEP pelo Regimen-
to de Infantaria 29 (Braga), 1ª Compa-

nhia. Ostentava a placa identifi cativa 
nº46430 e detinha o posto de soldado 
condutor (nº368). Embarcou em Lis-
boa, rumo a França, no dia 7 de Agos-
to de 1917. Em 21 de Janeiro de 1918, 
baixa à ambulância nº1, sendo eva-
cuado, no mesmo dia, para o Hospital 
de Sangue nº1. Em 30 de Outubro, já 
depois da razia de «La Lys», é coloca-
do na 1ª Companhia (com o nº368) do 
Batalhão de Infantaria 34, que junta-

mente com os B.I. 1, 2, 8 e 29, passara a 
constituir o 3º Batalhão da 1ª Brigada 
de Infantaria. Parte de Cherbourg, a 
bordo do navio SS Menominee, no dia 
31 de Março, desembarcando em Lis-
boa no dia 3 seguinte. Casou com Ca-
rolina Correia, natural de Lodares, no 
dia 7 de Setembro de 1921. Faleceu 

em Santiago de Subarrifana, Penafi el, 
no dia 6 de Janeiro de 1976.

BERNARDO ALBANO MACHADO 
LEÃO. Era casado com Maria Rosa 
da Costa Machado Amorim, nasci-
da na Casa da Fonte, Vilela, no dia 
12 de Abril de 1894. Era cunhado de 
Agostinho Machado da Costa Amo-
rim, também combatente na Grande 
Guerra. À data da mobilização residia 
na freguesia de Vilela. Embarcou em 
Lisboa, rumo a França, no dia 20 de 
Agosto de 1917. Ostentava a placa 
de identifi cação nº51262 e detinha 
o posto de soldado servente (nº181). 
Foi mobilizado pelo Regimento de 
Obuses de Campanha e integrado no 
6º Grupo de Batarias de Morteiros, 3º 
Grupo, 4ª Bataria do Corpo Expedicio-
nário Português. No dia 12 de Janeiro 
de 1918, baixa à ambulância nº6, ten-
do alta 10 dias depois. Em 24 de Maio, 
baixa ao Hospital de Base nº2, sito em 
Ambleteuse, tendo alta a 28. No dia 
29 de Outubro é alvo de punição dis-
ciplinar, sendo condenado a 8 dias de 
prisão correccional «por ter respondi-
do menos convenientemente a um 2º 
sargento do destacamento de polícia 
quando este lhe perguntava pelo pas-
se na ocasião em que ia em serviço a 
Marquise, infringindo assim o dever 
2º do artº 4º do Regulamento Discipli-
nar do Exército». Em 30 de Dezembro, 
são-lhe concedidos 30 dias de licença 
pela Junta Hospitalar. A partir de 6 de 
Janeiro de 1919, permanece no então 
extinto Hospital de Base nº2 «aguar-
dando evacuação e adido à S.A.B.» 
Três dias depois marcha para o Porto 
de Embarque, a fi m de ser repatria-
do. Regressa a Portugal em Fevereiro, 
embarcando no dia 2 em Cherbourg 
a bordo do navio SS Helenus e desem-
barcando em Lisboa três dias depois.
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M. FERREIRA COELHO

GOMES DE SOUSA

Paredenses “Brasileiros”

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

- Se me isentarem do serviço 
militar em Portugal, regresso ime-
diatamente ao Rio. A casa Silva Boa-
vista, do Largo da Sé, conserva em 
aberto o lugar que deixo…

- E se não isentarem você?
- Então a demora terá de ser um 

pouco maior.
Tinhamos parado defronte de 

um prédio de 2.º andar, onde Flora 
indicou:

- É aqui a hospedaria de que 
meu querido pai era sócio…Deve 
levar muitas recordações do Rio, 
boas e más. O que lhe vou mostrar 
certamente dará motivo a mais uma 
recordação má.

Eu queria esquivar-me a qual-
quer galanteio, por isso respondi 
apenas:

- Não fará mal. 
Penetramos num corredor de 

entrada do prédio, mal iluminado 
com um candieiro de querozene, 
subimos uma escada ao fundo e 
entramos numa sala à direita do 
patamar. 

mesinha de cabeceira para o touca-
dor, respondeu:

 - É; está mobilado com o que 
estava no quarto de minha chorada 
mãe, no Beco do Cotovelo.

- E não receia os homens que 
dormem aqui tão próximo?

Flora, sorrindo tristemente e 
convidando-me a sentar, respon-
deu:

- Coitados!... São patrícios nossos 
que chegam tão cansados do traba-
lho do dia, que o que desejam é dor-
mir… Além disso, são casados, com 
mulheres e filhos na Pátria aos quais 
dedicam todo o seu pensamento…

- Nem ao menos encontram 
uma cama para se deitarem?

- Há camas na sala da frente, 
com lençois e cobertores; mas a es-
teira é mais económica e a tempe-
ratura não exige agasalho ao corpo. 

- Que infelizes!
- Mais do que imagina.
Depois de se munir dum pe-

queno livro de capa de oleado, com 
abecedário, Flora sentou-se defron-
te a mim e continuou: 

- Se soubesse os dramas de que 
tenho sido espectadora…

- Sim?

- Como todos ou quase todos 
são analfabetos, pedem-me para 
lhes ler as cartas que recebem de 
Portugal e tenho observado o con-
tentamento, a saudade ou o de-
sespero daquelas almas, conforme 
o que nessas cartas foi escrito… O 
drama surge, quando um parente 
ou um vizinho denuncia a infelici-
dade da esposa de algum. É vê-lo 
bater com os punhos, ranger os 
dentes, querer arrancar o cabelo, 
vociferar as maiores ameaças de 
vingança. Depois vem a serenida-
de, o abatimento, as lágrimas, os 
desabafos: «que necessidade tinha 
aquela maldita de me atraiçoar, se 
lhe tenho mandado tanto dinhei-
ro»? «Não tinha os cuidados com os 
nossos filhinhos, para a distraírem»? 
«Que hei-de fazer agora»?...

- São dignos de piedade, esses 
homens… 

- Há pouco mais de um mês, um, 
novo ainda, ao saber da infelicida-
de da esposa, esteve para aí quase 
todo o dia a chorar e, à tarde, foi 
atirar-se ao mar, de bordo de uma 
barca da Companhia Cantareira. 

- Imagino a dor desse desgraça-
do…

À luz bruxuleante duma lampa-
rina, vi, nessa sala estendidos a dor-
mir sobre esteiras, 7 homens vesti-
dos, denotando pela pobreza do 
fato, ser trabalhadores braçais! Um 
fétido de corpos não lavados, mais 
desagradável me tornou a surpresa. 

Flora, fazendo-me sinal de silên-
cio, com o dedo indicador diante do 
nariz, conduziu-me pé ante pé, até 
ao fundo da sala e abriu uma porta 
que comunicava com um corredor 
às escuras.

Depois de me pedir espera, 
Flora acendeu um fósforo, abriu 
uma nova porta e acendeu a luz 
no interior. Com maior surpresa, vi 
na minha frente um quarto de dor-
mir, com leito de madeira coberto 
com colcha de seda amarelo-clara, 
guarda-fato, toucador, lavatório, 
cadeiras e vários objectos de uso 
feminino. Um perfume agradável 
veio compensar-me do mau cheiro 
da sala próxima. 

Pensando já diferentemente de 
Flora, ante aquela nova surpresa, 
perguntei-lhe:

- É o seu quarto de dormir?
Flora, depois de transportar um 

lindo candieiro de querozene, da 

- Seguindo o exemplo de meu 
saudoso pai, aconselho todos a 
mandarem vir a esposa e os filhos 
para junto deles, porque, na nossa 
Pátria, há sedutores dos mais infa-
mes e essas pobres não podem re-
sistir-lhes.

- É um conselho que aproveita a 
esses casais e ao Brasil que seu ma-
logrado pai tanto amava…

Nesta altura, Flora ofereceu-me 
o pequeno livro, dizendo: 

- Trouxe-o a você até aqui, para 
lhe poder falar dos nossos patrícios 
infelizes e também para que pudes-
se ler o que meu saudoso pai dei-
xou escrito nesse livro.

- Com muito gosto – respondi, 
começando a folhear o livro.

Abrindo-o ao acaso a letra T, li:
«Trabalho – aquele que tiver o 

prazer do trabalho, tem assegurada 
a felicidade de viver».

- Mas estou em presença de um 
filosofo! – exclamei.

- Leia noutras páginas.
Abri o livro na letra D e li:
«Desgraça – uma desgraça é em 

geral percursora duma felicidade».
- Estou positivamente admirado!...

(Continua na próxima edição)

O DR. ADRIANO FERREIRA DE CAR-
VALHO nasceu em Vez de Aviz, São 
Pedro de Abragão, Penafiel, a 31 de 
Março de 1879. Filho de Joaquim 

Ferreira de Carvalho e de Joaquina Júlia de 
Barros que casaram em Santo André de Vila 
Boa de Quires a 11 de Novembro de 1861. 

O pai era de Abragão nasceu em Vez de 
Aviz a 26 de Outubro de 1833, filho de Antó-
nio Ferreira de Brito, de Abragão e Quitéria 
Maria de Carvalho ou Quitéria Ferreira de Car-
valho, de Vila Cova de Vez de Aviz, neto pa-
terno de António Ferreira e Custódia Ferreira 
de Brito, neto materno de José Carvalho de 
Barros e Maria Josefa Ribeiro. 

A mãe era de Vila Boa de Quires nasceu 
em São Cristóvão a 20 de Junho de 1843, fi-
lha de António de Barros Freire e Joaquina Ri-
beiro de Aguiar, neta paterna de Jerónimo de 
Barros Freire e Ana Maria Rodrigues, de São 
Cristóvão, Vila Boa de Quires, neta materna 
José Pinto de Miranda e Ana Maria Ribeiro de 
Aguiar, de Vilar, Salvador de Tuías.

Foram irmãos do dr. Adriano: — Maria 
nasceu a 21 de Setembro de 1863, afilhada 
do tio padre Francisco Ferreira de Carvalho, 
faleceu em Abragão a 13 de Outubro de 1946. 
Ana nasceu a 2 de Novembro de 1867 e fale-
ceu em Abragão a 15 de Março de 1943. Luísa 
nasceu a 18 de Outubro de 1870 e faleceu em 
Abragão a 19 de Junho de 1951. José nasceu 
a 2 de Abril de 1873, casou em Abragão a 6 de 
Fevereiro de 1904 com Ana da Silva e faleceu 
em Abragão a 26 de Dezembro de 1956. Fran-
cisco nasceu a 18 de Junho de 1876, afilhado 
do tio padre Francisco Ferreira de Carvalho e 
da irmã Maria de Jesus.

Foram tios paternos do dr. Adriano: — 
Margarida nasceu em Vez de Aviz a 7 de 
Agosto de 1832. Maria nasceu 5 de Janeiro de 
1835 e foi afilhada de Frei Joaquim de Santa 
Bárbara, de Vila Cova. O padre Francisco Fer-
reira de Carvalho nasceu a 8 de Fevereiro de 
1837, afilhado do Illmo snr Francisco Montei-

O DR. ADRIANO CARVALHO

de Barros e Joaquina da Silva, de Miragaia, 
neta paterna de Jerónimo de Barros e Josefa 
Teresa do mesmo lugar, neta materna de João 
da Silva e Quitéria Maria, do Ruival, todos de 
Abragão. 

Tiveram: — Ana nasceu em Miragaia, 
Abragão, a 27 de Outubro de 1827. Miguel 
nasceu em Miragaia a 30 de Abril de 1829. 
E Leonor nasceu no Bairral, Abragão, a 4 de 
Abril de 1831.

A Ana da Silva, costureira, com 25 anos, 
moradora nas Escadas do Codeçal, casou na 
paroquial da Sé, do Porto, a 12 de Fevereiro 
de 1862, com António Cardoso, marítimo, 
com 22 anos, natural da freguesia e concelho 
de Ferreiros de Tendais, [actual concelho de 
Cinfães], morador em São Pedro de Miragaia, 
filho de outro António Cardoso e Joaquina de 
Jesus.

Tiveram: — Isolina nasceu na Ordem do 
Carmo, paróquia da Vitória, a 24 de Maio de 
1868. Filomena nasceu nas Escadas do Code-
çal, paróquia da Sé, a 19 de Janeiro de 1872. E 
Arnaldo nasceu nas Escadas do Codeçal a 10 
de Fevereiro de 1874.

A 20 de Março de 1888 Ana da Silva, viú-
va, com seus três filhos, moradores no n.º 7 da 
Viela do Anjo, foi ao Teatro Baquet, na rua de 
Santo António [actual 31 de Janeiro] e perece-
ram todos no incêndio que destruiu o teatro e 
queimou cerca de 120 espectadores.

Mais duas vítimas naturais de Penafiel 
— Miguel Joaquim Teixeira e Francisco José 
Soares. 

TPa.400.1474

ro [Guedes] Meireles de Brito e sua mãe Ex.ma 
senhora D. Maria José de Meireles, da Casa da 
Aldeia, em Abragão.

Foram tios maternos do dr. Adriano: — 
Maria nasceu em São Cristóvão a 30 de Agos-
to de 1833, afilhada do padre António Pinto 
de Miranda Soares, abade de Constance e de 
outro padre António Pinto de Miranda, de São 
Martinho de Recesinhos. Bernardo nasceu 
a 24 de Abril de 1835. Maria nasceu a 28 de 
Outubro de 1837, afilhada dos tios Vicente de 
Barros e Maria de Barros.

O Adriano Ferreira de Carvalho frequen-
tou a Academia Politécnica do Porto matri-
culando-se no ano lectivo de 1900 para 1901 
nas cadeiras 6.ª, 7.ª e 8.ª (1.ª e 2.ª partes). No 
ano lectivo seguinte nas 8.ª (1.ª e 2.ª partes), 
10.ª e 11.ª.

Depois passou à Escola Médica do Porto 
onde terminou o curso em 1910.

No ano lectivo de 1907 para 1908, andava 
no 4.º ano, obteve as seguintes classificações: 
na 5.ª cadeira: Operações - S14; na 7.ª Patolo-
gia interna - S13; na 13.ª Higiene - S13. No ano 
seguinte, o do 5.º ano, obteve as seguintes 
classificações: na 6.ª cadeira: Partos - S13; na 
8.ª Clínica médica - B15; na 9.ª Clínica cirúrgica 
- B15; na 11.ª Medicina legal - S14.

Segundo o relatório anual, pelo dr. Tiago 
de Almeida o aluno do 5.º ano Adriano de 
Carvalho praticou uma ‘phlebotomia’!

Na Gazeta dos Hospitais do Porto o mes-
mo aluno publicou no mesmo ano um traba-
lho sobre a ‘Grippe de fórma thoracica’, no n.º 
10, 3.º ano.

Para o exame final saiu-lhe em sorteio um 
caso de Apendicite, da Sala do Senhor dos 
Aflitos — Homens.

Porem só terminou o curso no ano lectivo 
de 1909 para 1910 com a média final de S12. 

A 15 de Janeiro de 1910 defendeu a tese 
“Tratamento da placenta viciosamente inseri-
da: (estudo clínico)”, impressa no Porto, na Im-
prensa Nacional de Jayme Vasconcellos. [98 

pág., 85 de texto]. 
Presidiu ao júri o lente João Lopes da Silva 

Martins júnior, catedrático da 13ª Cadeira: Hi-
giene e foi aprovado com um S13. 

O dr. Adriano faleceu em Abragão a 10 de 
Setembro de 1936.

š ›

Aproveitamos esta passagem por Abra-
gão para apresentar outra família. Não a dos 
padrinhos do padre Francisco Ferreira de Car-
valho, que vai dar aos condes do Bovieiro, mas 
outra que foi atingida por uma das maiores 
tragédias ocorridas no Porto no século XIX.

José Barbosa e Maria Joaquina casaram 
em Abragão a 20 de Outubro de 1825. Ele 
era filho de José Barbosa e Maria de Sousa, 
do Pombal, neto paterno de Manuel Barbo-
sa e Adriana Dantas, do mesmo lugar, neto 
materno de João de Sousa e Maria Josefa, do 
Outeiro de Louredo. – Ela era filha de António 
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Efemérides 14 de abril
1706
Ofensiva contra Espanha por um exército 
constituído por portugueses, holandeses 
e ingleses sob o comando do marquês das 
Minas, levando à rendição da Fortaleza de 
Alcântara e a conquista de várias terras da 
Estremadura espanhola e marcha pela zona 
da Cidade Rodrigo e Salamanca; 
____________________________________

1759
Falecimento do compositor de origem ale-
mã, George Friedrich Haendel, 74 anos, au-
tor de “O Messias”; 
____________________________________

1801
Suspensão do Habeas Corpus (já antes sus-
penso em 1794) a fim de permitir a deten-
ção, em Inglaterra, de suspeitos sem julga-
mento;
____________________________________

1812
A Luisiana, cujo nome se deve a um antigo 
estabelecimento francês, assim designado 
em homenagem do rei Luís XIV, torna-se um 
estado americano; 
____________________________________

1846
Começo, no Minho, da revolta que ficou co-
nhecida com o nome da Maria da Fonte; 
- Na Guiné Portuguesa o governador Joa-
quim Azevedo Alpoim consegue tomar pos-
se do porto de Bandim; 
____________________________________

1865
Alvejado a tiro, no teatro Ford, em Washing-
ton, o décimo primeiro presidente dos EUA, 
Abraham Lincolm, morrendo na manhã se-
guinte;

1868
Por grassar a febre amarela na Guiné Portu-
guesa foi nomeado o cirurgião de Cabo Verde, 
José Fernandes da Silva Leão, para aqui pres-
tar os serviços da sua profissão; 
_____________________________________

1890
Delegados à Conferência de Washington 
criam a União Pan-Americana; 
_____________________________________

1891
Decreto que regulamenta o trabalho de mu-
lheres e menores nas indústrias; 
_____________________________________

1909
Nascimento de Soeiro Pereira Gomes, escritor 
neorrealista, autor entre outros, de “Engrena-
gem” e “Esteiros”,
_____________________________________

1912
No Atlântico Norte, o paquete Titanic embate 
num iceberg, durante a viagem inaugural e 
afunda-se;
_____________________________________

1926
O Vaticano cria o Dia Mundial das Missões, 
que se celebra todos os anos no último do-
mingo de outubro;
_____________________________________

1934
 Em Lisboa decorre a sessão de inauguração 
do monumento ao Marquês de Pombal; 
_____________________________________

1939
Fim da Guerra Civil de Espanha com a vitória 
das tropas de Francisco Franco; 
- O governo do Estado Novo recusa o convite 

para aderir ao “Pacto Anti-Komintern”, aliança 
de estados fascistas e Itália, para destruir di-
plomática e militarmente a “ameaça comunis-
ta” e a URSS;
_____________________________________

1944
II Guerra Mundial. Holocausto. As forças nazis de 
ocupação deportam cerca de 5500 judeus de Ate-
nas para o campo de extermínio de Auschwitz;
_____________________________________

1945
II Guerra Mundial. Bombardeiros norte-ame-
ricanos atingem o palácio imperial japonês, 
em Tóquio;
_____________________________________

1952
Os ditadores da Península Ibérica, Oliveira Sa-
lazar e Francisco Franco, reúnem-se em Cida-
de Rodrigo, Espanha; 
_____________________________________

1956
Apresentação do primeiro modelo de vídeo 
gravador, fabricado nos EUA, pela Ampex;
_____________________________________

1975
O estado de Israel anuncia a produção do 
novo caça supersónico Kfir;
_____________________________________

1980
O 1.º ministro português inicia uma série de 
visitas aos governos da CEE para acelerar o 
nosso ingresso na comunidade;
_____________________________________

1981
Termina o voo experimental, na Base Ed-
wards, Califórnia, o primeiro vaivém espacial 
norte-americano Columbia;

1982
O presidente da Comissão da CEE, Gaston 
Thorn, inicia uma visita a Portugal; 
____________________________________

1986
Simone de Beauvoir, escritora francesa, mor-
re. Fora companheira de Jean Paul Sartre e 
autora de vasta obra, com saliência para “Me-
mórias de Uma Menina Bem Comportada”; 
____________________________________

1989
O poeta Eugénio de Andrade, com a obra 
Branco no Branco, vence o Prémio de Poe-
sia Jean Malrieu, atribuído em França para 
livros estrangeiros; 
- Morte do linguista brasileiro Celso Cunha, 
73 anos, responsável pela redação final da 
Constituição democrática do Brasil; 
____________________________________

1992
Na Sociedade Portuguesa de Autores, sob o 
patrocínio do escritor Miguel Torga, é apresen-
tada a Frente de Solidariedade Cultural, que 
congrega artistas, escritores e intelectuais; 
____________________________________

1994
Kurt Cobain, cantor e compositor, vocalista e 
guitarrista da banda Nirvana, 27 anos, suici-
da-se com um tiro de espingarda; 
1995 – Morte do cineasta português Antó-
nio Lopes Ribeiro, 87 anos, realizador de “A 
Vizinha do Lado” e “O Pai Tirano”;
1998 – Detido em Espanha, o ex-inspetor da 
PIDE Rosa Casaco, comandante da brigada 
que assassinou o general Humberto Delga-
do e a sua secretária Ajarir de Campos; 
1999 – Morte de Nuno Abecassis, 70 anos, 
antigo presidente da Câmara de Lisboa.

Dia 15
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – “Dois dedos de conversa” e inauguração do evento 
“O Metro”

Dia 17
Museu Municipal de Penafiel
16h30 – Concerto pela Orquestra da Escola de Música da 
Banda Musical de Lagares

Dia 20
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Divertida-Mente”

Dia 22
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Reviver o 25 de Abril em Penafiel

Paredes Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 14 a 27 de abril

Dia 16
Biblioteca Municipal de Paredes
15h00 – Atelier “Leitura com Azulejos”

Dia 16
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Concerto de Ricardo Azevedo

Dia 17
Biblioteca Municipal de Paredes
11h00 – Atividade para bebés: “A Mosca Fosca”

Dia 18
Biblioteca A Celer da Junta de Freguesia de Rebordosa
21h30 – Apresentação dos livros “Crónica da selva” e “Quo 
Vadis Salazar – Escritos do Exílio”, da autoria do jornalista Tia-
go Salazar

Dia 23
Auditório da Fundação A Lord
15h30 – Comemoração do Dia Mundial do Livro

Dia 17
Largo do Conde
09h30 – Caminhada da Primavera

Dia 17
Pavilhão Municipal de Castelo de Paiva
09h30 – Ginástica com energia

Dia 22
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h30 – Atelier: “O 25 de Abril através das expressões”

Dia 26
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
15h00 – Videoteca: exibição do filme “Agora”, de Alejandro 
Amenábar

Castelo de Paiva

Até dia 16
Mercado Municipal de Felgueiras
Das 15h00 às 22h00 – Feira do livro

Dia 17
Auditório da Casa do Povo da Longra
15h00 – VII Encontro de Concertinas 

De 18 a 22
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
15h00 – Atelier: “O Românico – aprende jogando”, inserido nas 
comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

Dia 23 
Cooperativa Agrícola de Felgueiras
Das 09h20 às 12h30 – Dia do campo: aprender mais sobre 
o espargo

Dia 23
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
15h30 – Estória encantada com Cristina Almeida – Dia Mun-
dial do Livro

Dia 15
Cais Cultural de Caíde de Rei
21h30 – 1.º Festival de Teatro Amador de Caíde de Rei

Dia 18
Biblioteca Municipal de Lousada
13h30 – Oficina “25 de Abril – o dia em que se fez a liberdade”

Dia 22
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Folia’16 – Festival Internacional de Artes do Espetáculo 

Dia 23
Biblioteca Municipal de Lousada
14h30 – Yogando com (D) Eficiência

Dia 25
Espaço AJE
11h00 – Inauguração da exposição “Cartazes do 25 de Abril”

Dia 14
Auditório da Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira
21h00 – Lançamento do livro: “O cão que chovia”, de Luís 
Diogo

De 16
Mercado Municipal 
12h00 - Sessão de informação sobre oportunidade na agri-
cultura concelhia

Dia 20
Paços do Concelho de Paços de Ferreira
15h00 – Sessão de esclarecimento sobre agricultura, com a 
presença de César Hallak, consultor especializado no sector 
agroindustrial
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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 588508768

Ermesinde
SERRALHEIRO CIVIL

Que saiba soldar inox e dar acabamentos

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 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 588656749

Paredes
CARPINTEIRO DE LIMPOS

E DE TOSCO
Carpinteiro de cofragem ou serventes, com 
experiência e, se possível, conhecimentos de 
inglês

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 ferra-
mentas adobe; pretende-se pessoa responsável, 
organizada, pontual e com bom espírito de equipa.

Oferta n.º 588658466

Paredes
OUTROS TRABALHADORES 

DA MONTAGEM
Colaborador que apoie a montagem/lubrifi ca-
ção, veículos, muda óleos nos períodos reco-
mendados e execute os trabalhos necessários 
para manter em boas condições, além de ou-
tras tarefas indiferenciadas

Oferta n.º 588656091

Cete
REGULADOR E OPERADOR DE

FERRAMENTAS CONVENCIONAIS 
PARA TRABALHAR METAIS

Fresador mecânico, com experiência mínima de 2 
anos

Oferta n.º 588662612

Vandoma
MECÂNICO E REPARADOR DE 

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
Com pelo menos 5 anos de experiência

Oferta n.º 588656974

Paredes
PINTOR À PISTOLA DE SUPERFÍCIES

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

Oferta n.º 588662778

Paredes
AGRICULTOR DE SUBSISTÊNCIA

Pessoa para preparar a terra, semear, plantar árvores de fruto e arbustos, desinfestar fertilizar e 
colher frutos, vegetais e produtos hortícolas e tratar de animais de pequeno porte

Oferta n.º 588660891

Vandoma
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO E EXECUTIVO

Administrativa com conhecimentos de pelo menos 2 línguas estrangeiras (inglês e francês), capa-
cidade de adaptação e de aprendizagem em ambiente de trabalho

Oferta n.º 588662673

Vilela
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Costureira

Oferta n.º 588654790

Lordelo
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Adjunto de corte

Oferta n.º 588636813

Beire
SERRALHEIRO DE MOLDES, CUNHOS,

CORTANTES E SIMILARES
Com conhecimentos básicos de serralharia mecânica, para trabalhar em equipa

Oferta n.º 588660892

Sobreira
REPRESENTANTE COMERCIAL

Pretende-se profi ssional autónomo que atue diretamente nas vendas de produtos do segmento da 
higienização para comércio e indústria; é necessário ter habilidade para as vendas, boa comunica-
ção com o público, perspicácia, pro-atividade e capacidade de resolução de problemas; para além 
do acesso à carteira de cliente já existente, deverá trabalhar na angariação de novos e trabalhar 
por objetivos; deverá ter facilidade no domínio informático 

Oferta n.º 588658466

Paredes
OUTROS TRABALHADORES DA 

MONTAGEM
Colaborador que apoie a montagem/lubrifi cação, 
veículos, muda óleos nos períodos recomen-
dados e execute os trabalhos necessários para 
manter em boas condições, além de outras tare-
fas indiferenciadas

Oferta n.º 588659510

Aveleda
MECÂNICO E REPARADOR DE 

MÁQUINAS INDUSTRIAIS 
Mecânico de máquinas de costura, com expe-
riência

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS
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SOBROSA

Mário Antero da Costa
FALECEU

Mário Antero da Costa faleceu no passado dia 
6 de abril, com 78 anos de idade. Era natural e resi-
dente na freguesia de Sobrosa, Paredes. Era casado 
com Matilde da Costa Alves.

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

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

REBORDOSA

Antero Soares Mendonça
FALECEU

Antero Soares Mendonça faleceu em 2016, com 
48 anos de idade. Era natural da freguesia de Boelhe, 
Penafiel e residente na Avenida Monte de Azevido, 
n.º 960, Rebordosa, Paredes. Era solteiro e deixa na 
maior dor seus pais, irmãos, cunhadas, sobrinhos e 
demais família.

REBORDOSA

António de Jesus Ribeiro
FALECEU

António de Jesus Ribeiro faleceu no passado dia 
31 de março, com 56 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Baltar e residente na freguesia de Re-
bordosa, na Rua de São Marcos, n.º 111. Era solteiro 
e deixa na maior dor seu irmão, cunhada e sobrinhos. 

REBORDOSA

Elisa Ferreira de Meireles
FALECEU

Elisa Ferreira de Meireles faleceu no passado 
dia 1 de abril, com 90 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Gandra e residente na freguesia de Re-
bordosa, na Rua da Feiteira, n.º 146. Era viúva de 
Luís Sousa e deixa na maior dor seus filhos, noras, 
genro, netos e demais família.

REBORDOSA

António Joaquim
Dias Campos

FALECEU

António Joaquim Dias Campos faleceu no pas-
sado dia 8 de abril, com 69 anos de idade. Era na-
tural e residente na freguesia de Rebordosa, na Rua 
do Capelo, n.º 128. Era viúvo de Rosa de Fátima Ferreira de Castro 
Campos e deixa na maior dor seus filhos, noras, netos, mãe e demais 
família.

VILELA

José Joaquim
da Silva Machado

FALECEU

José Joaquim da Silva Machado faleceu no pas-
sado dia 3 de abril, com 81 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Vilela, concelho de Paredes, e resi-
dente na Travessa de Campos, n.º 31 – A, Vilela, Paredes. Era viúvo 
de Maria da Silva Machado.

.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 do funeral, bem 
como na missa de 7.º dia do seu ente querido José.

LOUREDO

Ademar António
da Rocha Ramos

FALECEU

Ademar António da Rocha Ramos no passado 
dia 11 de abril com 50 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas, Penafiel e residente na freguesia 
de Louredo, concelho de Paredes. Era casado com Maria Manuela de 
Sousa Moreira Ramos.

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

José Barbosa Teixeira
FALECEU

José Barbosa Teixeira no passado dia 10 de abril 
com 89 anos de idade. Era natural da freguesia de 
Beire, concelho de Paredes e residente em Figueiras, 
Lousada. Era viúvo de Emília Barbosa de Bessa.

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

José de Sousa Bessa
FALECEU

José de Sousa Bessa no passado dia 1 de abril 
com 83 anos de idade. Era natural e residente na fre-
guesia de Beire, concelho de Paredes. Era casado 
com Maria Teresa Moreira de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

LORDELO

José Dias de Sousa
FALECEU

José Dias de Sousa faleceu no passado dia 7 de 
abril, com 82 anos de idade. Era natural de Lordelo 
e residente na Rua da Luz, n.º 91, Lordelo, Paredes. 
Era casado com Carolina Moreira de Almeida.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filho, 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.

VANDOMA

Lucinda dos Santos Nogueira
FALECEU

Lucinda dos Santos Nogueira faleceu no passa-
do dia 2 de abril, com 80 anos de idade. Era natural 
de Vandoma e residente na Avenida da Liberdade, 
n.º 519, Vandoma, Paredes. Era viúva de Ilídio Mar-
tins dos Santos.

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

Modesto Pereira da Silva
FALECEU

Modesto Pereira da Silva faleceu no passado 
dia 11 de abril, com 52 anos de idade. Era natural de 
Vizela (São Paio), Guimarães e residente em Pare-
des. Era divorciado.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

LORDELO

Eduardo Alberto da Silva Vaz
FALECEU

Eduardo Alberto da Silva Vaz faleceu no passa-
do dia 1 de abril, com 49 anos de idade. Era natural 
de Miragaia, Porto e residente na Rua da Igreja, n.º 
1360, Lordelo, Paredes. Era casado com Maria Fe-
lismina Carvalho da Silva Vaz.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filho 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 lhes 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

Maria da Conceição
de Sousa Rocha

FALECEU

Maria da Conceição de Sousa Rocha faleceu no 
passado dia 9 de abril, com 86 anos de idade. Era 
natural de Besteiros e residente na Rua das Cavadas, 
n.º 177, Besteiros, Paredes. Era viúva de Joaquim de Sousa Babo.

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

por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram en-
dereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

Aproveitam para também comunicar que a eucaristia de 7.º dia 
será celebrada sábado, dia 16 de abril, pelas 19 horas na igreja paro-
quial de Besteiros. Antecipadamente expressam o mais profundo e re-
conhecido agradecimento a todos quantos os honrem nesta cerimónia.

LORDELO

Octávio Fernando
da Silva Brandão

FALECEU

Octávio Fernando da Silva Brandão faleceu no 
passado dia 8 de abril, com 67 anos de idade. Era 
natural de Rebordosa e residente na Rua Estrada 
Nacional 209, n.º 2447, 2.º Dto., Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria Arnaldina Dias Campos.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filha e demais família vêm por este meio extremamen-

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

Aproveitam para também comunicar que as eucaristias de 7.º dia 
serão celebradas sábado, dia 16, às 18h45 na igreja nova de Rebor-
dosa e domingo, dia 17, às 11 horas na igreja paroquial de Lordelo. 
Antecipadamente expressam o mais profundo e reconhecido agradeci-
mento a todos quantos os honrem nestas cerimónias.

NECROLOGIA

O Jornal “O PAREDENSE”
 envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

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

2 – Defesa firme dos valores mais emblemáticos do 
concelho de Paredes em áreas como a política, 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. 
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FICHA TÉCNICA

DE COMO UMA EXPRESSÃO 
SOLTADA AO VENTO, sem con-
vicção e de forma ligeira, pode 
diminuir um mandato de doze 

anos de forma bem negativa.
No caso vertente trata-se de uma ten-

tativa da CM Paredes, iniciada no consula-
do de Granja da Fonseca e continuada, sem 
grande interesse, nos mandatos de Celso 
Ferreira, a pouco de um ano do seu termo.

Ora, quando Celso Ferreira sucedeu 
a Granja da Fonseca, que não resolvera o 
assunto, não conseguindo nenhum acordo 
com os proprietários da área circundante 
da igreja de Cete, com especial destaque 
para o que resta do antigo mosteiro bene-
ditino, e a casa dita do “foral”, sede adminis-
trativa do Couto dado aos frades de Cete 
por D. Teresa e confi rmado por seu fi lho, o 
rei D. Afonso Henriques, e que durou até à 
extinção deste tipo de estrutura.

Porque na campanha eleitoral de Celso 
Ferreira, com vista a presidir à câmara de Pa-

CETE é o único Monumento Nacional
do concelho de Paredes

redes, depois de uma série de discussões sobre 
quem deveria ser o candidato do PSD local, se 
Granja da Fonseca ou se Celso Ferreira, Granja da 
Fonseca cedeu o passo ao seu ex-braço direito, 
entre outras promessas feitas por Celso Ferreira, 
destacava-se a declaração, que parecia ser sole-
ne, de resolver o problema que cercava e cerca, 
portanto, a igreja românica de Cete, como se vê. 
Acontece que este foi mais longe na calendari-
zação deste ponto, afi rmando que se não conse-
guisse resolver o problema no primeiro ano do 
seu mandato, sê-lo-ia no ano seguinte, jurando 
que se tal não fosse conseguido, então se demi-
tia da presidência da autarquia. 

Mais de 10 anos sobre a polémica declara-
ção, nem o presidente se demitiu, nem as obras 
foram feitas. E era tudo tão fácil e hoje não existi-
ria o impasse e a problemática se teria eliminado, 
quanto aos claustros e às ruínas circundantes. É 
que agora nem se lhe pode aplicar o aforismo de 
que está “tudo como dantes, quartel-general 
em Abrantes”, já que está tudo bem pior!

ASSIM NÃO!...

Passado Presente
BALTAR - Capela da Senhora da Piedade

TEMOS UMA GRAVURA DA CAPELA DA SENHORA DA PIEDADE 
DOS ANOS 40 DO SÉCULO PASSADO, que nos permite ver o estado de 
ruina do edifício em causa, que se foi arrastando.

Nos anos 90 já tinha benefi ciado de obras de restauro, que a tornaram mais 

atraente, mas continuando com falta de acessos condignos e capazes de receberem trânsito 
automóvel, no entanto ainda sem possibilidade de cruzamento.

De qualquer das formas há melhoria geral, o que permitiu a sua inclusão na Rota do 
Românico.


