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Peixe fresco Bacalhau com broa Picanha

Paredes EM GRANDE no desporto

SC NUN’ÁLVARES
subiu à Divisão de Honra

O Nun’Álvares sagrou-se campeão da série 2 
da 1.ª Divisão da AF Porto, conquistando a 
subida à Divisão de Honra. No fi nal do jogo 
com o Rio Tinto, que a formação de Recarei 
venceu por 2-1, jogadores, adeptos e diri-
gentes fi zeram a festa. 

POLO AQUÁTICO
conquistou Taça de Portugal

A atual bicampeã nacional absoluta em tí-
tulo, conquistou mais uma Taça de Portugal, 
ao vencer o Fluvial Portuense, na última se-
gunda-feira. Este é o sexto título consecutivo 
conquistado pela equipa paredense, a juntar 
às vitórias nos últimos dois campeonatos na-
cionais e nas duas supertaças. 

MÁRIO BARBOSA
no pódio do Mundial de Rallycross
Mário Barbosa colocou a bandeira portugue-
sa no pódio da 1.ª prova do Campeonato do 
Mundo de Rallycross, que decorreu em Mon-
talegre. O piloto da Compincar Team fi cou em 
2.º lugar na fi nal Super 1600, lutando lado a 
lado com os melhores da Europa. 

JOÃO BARROS
venceu Rali de Castelo Branco

O piloto paredense venceu o Rali de Castelo 
Branco, disputado no último fi m-de-sema-
na. Numa prova emocionante até ao derra-
deiro quilómetro João Barros bateu José Pe-
dro Fontes no último troço por 1 segundo, 
garantindo o lugar mais alto no pódio da 2.ª 
etapa do Campeonato Nacional de Ralis.

Nasceu a Associação
de Empresas de Paredes

A visita ao concelho em imagens

MILHARES SAUDARAM
A VIRGEM PEREGRINA

Quer apoiar os empresários e já tem 60 sócios 

Samuel nasceu sem
dedos na mão esquerda 

EMAÚS
apoia 70 jovens
e adultos com

deficiências mentais
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SOCIEDADE

A REVOLUÇÃO ACONTECIDA EM ABRIL DE 
1974, tem tudo a ver com o conceito de liber-
dade adquirida – ela é mesmo a sua premissa. A 
cultura faz parte desse cardápio e não permite a 

mistura de alhos com bugalhos, por muito que os manipu-
ladores de conceito se esforcem por fazer carreirismo nesta 
especialidade, ainda que se sintam catedráticos nesta área 
e dela façam a sua praia. 

“Quanto à liberdade que o 25 de Abril permitiu em pleno 
e que muitas vezes sofre alguma poda, o conceito vem já da 
antiguidade, que na História da Filosofi a, lato sensu, ensi-
na nas escolas que a liberdade pertence especifi camente ao 
homem; ou seja, é a faculdade de que o que é possível, pro-
vindo da refl exão ou do raciocínio. Daí que o homem é livre 
de convidar e ser convidado e que o direito de quem convi-
da tem a liberdade de o fazer, tal como o convidado tem as 
faculdades de aceitar tal convite ou de o rejeitar, especial-
mente quando o comportamento anterior do convidante se 
comporta para com o convidado em forma de parecer (e há 
situações em que o que parece é) tratar-se de um mero exer-
cício de cariz de pendor hipócrita que, de reiterado se pres-
ta a parecer não tanto por questões de justiça reconhecida, 
mas tão só usar o convidado como um troféu de caça. E isto 
é coisa que não funciona com todos, como se prova.

No que à vertente cultural, e a propósito do 25 de Abril, 
há muito ou quase tudo por fazer na nossa terra, senão veja-
mos ao correr da memória: Carlos Lopes Cardoso, com uma 
obra de investigação intensa cá e em Angola, não mereceu 
até hoje qualquer interesse do município, quer na vertente 
da sensibilização, quer na sua junção e ou reprodução para 
se tornar conhecida da população; Dom Gabriel de Sousa, 
antigo D. Abade beneditino de Singeverga, que deixou di-
versas obras na gaveta; outro, o Pe. Moreira das Neves, sobre 
cuja obra há ainda a descobrir; António Gomes de Sousa que 
no ano de 2015 completou 50 anos de escrita e que muito 
tem trabalhado por Paredes e que nunca ouviu das adequa-
das instituições um simples obrigado; Armando Moreira, co-
nhecido como fotojornalista com o pseudónimo de MARCO, 
licenciado em pintura, o qual completou este mês 80 anos, 
autor de quatro grandes livros, que durante o ano que de-
corre até abril do próximo ano será motivo de intervenção 
comemorativa neste jornal; Jorge de Amorim, que na Vene-
zuela morreu, há já alguns anos, em acidente, um paredense 
desconhecido e olvidado, conhecido internacionalmente 
como poeta; José Barbosa Pinto que a expensas suas publi-
cou a melhor obra histórica sobre a igreja e antigo mosteiro 
de Cete, além de, com o Pe. José Nunes de Oliveira (música) 
ter procedido à recolha e publicação, também à sua custa, 
do “Cancioneiro Popular de Cete”; Vergílio Pereira, com uma 
obra monumental na etnomusicologia, com vários cancio-
neiros, etc; Pe. Joaquim Alves Correia, condecorado com a 
“Ordem da Liberdade” e autor de livros e seu irmão Manuel; 
Daniel Faria, poeta de valor imenso, que morreu jovem con-
sagrado, com prémio literário em seu nome patrocinado 
pela câmara de Penafi el, por recusa da de Paredes; Eugénio 
Mendes Pinto, no campo da comunicação social e no roman-
ce; Carlos Porto, que passou a juventude em Paredes e se dis-
tinguiu na crítica teatral e outras; Ivo Rafael Silva, a historiar 
Recarei; Teixeira de Vasconcelos com romances situados em 
Paredes; Fernando Madureira a nascer em Baltar e grande na 
fi cção e jornalismo; Aires Montenegro, que lecionou em Bal-
tar e que se fi xou neste concelho, com obras de bom recorte 
literário.

E mais, muito mais, haveria a suscitar, mas o futuro há-
-de dar-nos a oportunidade de o fazer!

O 25 DE ABRIL,
A CULTURA

E A LIBERDADE

A A S S O C I A Ç Ã O 
H U M A N I TÁ R I A 
DOS BOMBEIROS 
V O L U N TÁ R I O S 

DE CETE celebrou, no pas-
sado dia 22 de abril, o seu 
91.º aniversário, numa ceri-
mónia simbólica que reuniu 
no quartel os elementos da 
direção e corpo ativo e os fa-
miliares dos bombeiros.

A segunda corporação de 
bombeiros mais antiga do con-
celho de Paredes recebeu no 
seu 91.º aniversário oito novos 
elementos para o corpo ativo, 
que foram promovidos a bom-
beiros de 3.ª. Na cerimónia de 
aniversário, o presidente da 
direção começou por salientar 
o mérito e a dimensão de uma 
instituição “reconhecida a ní-
vel nacional” e enaltecer o tra-
balho do corpo de bombeiros 
na defesa da honra e do bom 
nome da corporação. Celso Mo-
reira assumiu que nos últimos 
anos a AHBVC tem atravessado 
algumas difi culdades fi nancei-
ras, mas ainda assim tem con-
seguido assegurar o socorro às 
populações graças a um esfor-
ço de redução de custos levado 
a cabo pela atual direção e à 
ajuda dos organismos públicos 
e das empresas, que Celso Mo-
reira assume serem “pilares 
fundamentais”, na sustentabi-
lidade da corporação.  

Para o responsável, a AH-
BVC tem neste momento três 
problemas que carecem de 
resolução urgente, a come-

çar pela construção do Posto 
Avançado em Recarei, a remo-
ção do telhado do quartel, que 
é de amianto, e a moderniza-
ção do parque de viaturas que 
já está bastante envelhecido. 

“POSTO
AVANÇADO
EM RECAREI
É DE EXTREMA
NECESSIDADE”

“De extrema necessida-
de” é a construção do Posto 
Avançado em Recarei, já pro-
metido pela câmara munici-
pal de Paredes, mas ainda não 
concretizado, o que obriga a 
corporação a percorrer cerca 
de 20 quilómetros para socor-

BOMBEIROS DE CETE
CELEBRARAM 91 ANOS

vSegunda corporação mais antiga do concelho comemorou 91 anos de vida.
vNa cerimónia, foram promovidos oito elementos que passam a integrar o corpo ativo.

rer a população de Aguiar de 
Sousa. “Não se justifi ca em 
pleno século XXI tanto tem-
po de espera”, criticou Celso 
Moreira, frisando que o posto 
vai permitir um socorro mais 
rápido às populações de Reca-
rei, Sobreira e Aguiar de Sousa. 

As outras duas priorida-
des da atual direção liderada 
por Celso Moreira passam 
por remodelar o telhado do 
quartel, que é feito de amian-
to, e modernizar o parque au-
tomóvel “que já tem largos 
anos e muitos quilómetros 
de estrada” com a aquisição 
de novas viaturas. A média 
de idades dos veículos ron-
da os 20 anos, o que acarreta 
elevados custos de manuten-
ção, sustenta Celso Moreira.

O vice-presidente da câ-

mara de Paredes disse que o 
posto avançado “é uma deter-
minação” do atual executivo e 
garantiu que o projeto vai acon-
tecer dentro do próximo ano. 
Pedro Mendes deu ainda conta 
que no próximo mês o municí-
pio vai entregar 50% do subsí-
dio prometido à corporação.

A Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Cete tem a segunda 
maior área de intervenção do 
concelho, abrangendo cinco 
freguesias (Cete, Parada de 
Todeia, Sobreira, Recarei e 
Aguiar de Sousa), uma área 
de 53 quilómetros quadra-
dos e 16 mil pessoas. A cor-
poração conta agora com 
106 elementos no corpo ati-
vo e 22 viaturas para prestar 
socorro às populações. 

Vereadores do PS votaram contra 
Socialistas garantem que a dívida

continua em valores “elevadíssimos”

OS VEREADORES DO PS liderados por Alexandre Al-
meida votaram contra as contas da Câmara Municipal 
de Paredes de 2015, argumentando, entre outros, que 

a dívida do município continua em valores “elevadíssimos”. 
Em nota de imprensa, os socialistas garantem que “a câ-

mara municipal de Paredes volta a apresentar resultado 
negativo no exercício de 2015, no montante de 3. 032.576 
euros e que a execução orçamental volta a ser muito bai-
xa”. Os vereadores do PS sustentam que isso revela, uma vez 
mais, a apresentação de orçamentos “irrealistas e desajusta-
dos da realidade”. “A câmara apenas executou 67% do or-
çamentado. Apresentou um orçamento de 68 milhões de 
euros e executou apenas 45 milhões de euros”, defendem.

Na mesma nota, os vereadores socialistas referem ainda 
que a dívida da câmara continua em valores “elevadíssimos e 
que o passivo da autarquia era, no fi nal de 2015, superior 
a 100 milhões de euros”. “As contas da câmara continuam 
de tal forma desequilibradas que o município continua a 
aguardar pelo visto do Tribunal de Contas para a realização 
de um empréstimo de saneamento fi nanceiro, no valor de 
11.761.348,00 euros, a 14 anos”, sustentam.

HELENA NUNES

Autarquia defende que baixou a dívida
em quase 7 milhões euros. 

FOI APROVADO, na reunião de câmara da passada 
quarta-feira, dia 20 de abril, o Relatório e Contas relati-
vo ao exercício de 2015. De acordo com a autarquia, “a 

dívida baixou pelo terceiro ano consecutivo. De um to-
tal de 60.046.233,64 euros, no fi nal de 2014, passa para 
53.353.330,95 euros, no fi nal de 2015, uma redução de 
11,15%”, sustenta o comunicado de imprensa. 

“Este resultado é ainda mais notável se retirarmos 
o valor que, por força da lei, o município e todos os que 
estão em situação de saúde fi nanceira têm de transferir 
para o Fundo de Apoio Municipal, para a apoiar os muni-
cípios em rotura fi nanceira. E se ainda se retirar o que se 
encontra cativo para devolução de cauções aos fornece-
dores, a dívida efetiva tem uma redução de cerca de 11 
milhões de euros, mais de 20% relativamente ao exercí-
cio anterior”, refere o município. Na mesma nota é referida 
ainda a “forte execução orçamental” da receita corrente, 
que teve um grau de execução de 91,43%.

O município garante que a redução de dívida foi conse-
guida sem descurar o investimento na educação, no despor-
to, nos transportes e comunicações, a forte captação de in-
vestimento e criação de emprego no concelho e o “elevado 
apoio às famílias”.

Relatório e Contas de 2015
aprovado em reunião de câmara



3
Quinta-feira

28 de abril 2016
SOCIEDADE

HELENA NUNES

PUB

Associação de Empresas de Paredes quer 
dignificar tecido empresarial do concelho

vNOVA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO FOI APRESENTADA NA SEMANA PASSADA.
vASEP já tem 60 sócios e já deu a conhecer o seu projeto a mais 200 empresas.
vAssociação quer preencher o “vazio” criado pela insolvência da Associação Empresarial de Paredes. 

Regulamento
interno
será definido
pelos associados 

A ASEP foi oficializada a 1 
de março, por escritura 
pública, e o regulamen-

to interno deverá ser definido 
pelos associados na primeira 
assembleia da instituição. Os 
fundadores garantiram ainda 
que nesta primeira assembleia 
será apresentada a propos-
ta para os órgãos sociais, que 
representam um “leque di-
versificado de atividades e 
abrangem todo o território 
do concelho”.

Alberto Pereira Leite deverá 
ficar à frente da direção, tendo 
como vice-presidente Gualter 
Torres (Gualtorres, Indústria e 
Design de Mobiliário, Lda), como 
secretário Luís Barbosa (Guarni-
ção, Lda), como tesoureiro João 
Fernandes (Móvis) e como vogal 
Carlos Macedo (Iluminações Tei-
xeira do Couto). 

Como suplentes deverão 
ficar Rui Moreira (Restaurante 
Terramar), Sandra Rodrigues 
(Nortefor) e Eurico Nogueira (Bit-
shop). Alexandre Almeida é indi-
cado para ocupar a presidência 
do Conselho Fiscal, tendo como 
representantes Silvestre Carnei-
ro (Pelcorte) e Norberto Durães 
(José Durães – Móveis e Decora-
ções, Lda).

Os nomes para a Assembleia 
Geral deverão ser conhecidos 
em breve.

CHAMA-SE ASSOCIAÇÃO 
DE EMPRESAS DE PARE-
DES E É A MAIS RECENTE 
ASSOCIAÇÃO DO CONCE-

LHO, criada para preencher o “vazio” 
no movimento associativo empresa-
rial após a falência da Associação Em-
presarial de Paredes, cuja insolvência 
foi decretada pelo Tribunal de Ama-
rante, em meados de março.

A nova Associação de Empresas 
de Paredes foi apresentada na pas-
sada quarta-feira, dia 20 de abril, 
e pretende “dignificar o tecido 
empresarial do concelho como 
elemento essencial à qualidade 
de vida”. Os fundadores garantem 
que a ASEP quer defender os inte-
resses de todos os empresários do 
concelho, nos mais diversos setores 
de atividade, e chegar a toda a área 

“ASEP É UMA SOLUÇÃO
ALTERNATIVA AO

VAZIO QUE SE CRIOU”

“As empresas precisam de ter 
associações empresariais que as 
defendam, disponibilizem servi-
ços e lhes deem garantias de con-
fiabilidade no tempo, por forma a 
ultrapassarem as suas limitações 
decorrentes da micro e pequena 
dimensão que as caracterizam”, 
afirmou Alberto Pereira Leite, de-
fendendo que ao longo dos anos foi 
a Associação Empresarial de Pare-
des que ocupou esse espaço. 

A circunstância da falência da AE 
Paredes, aliada às dificuldades acen-
tuadas da economia portuguesa e 
da previsível entrada em velocidade 
cruzeiro dos Fundos Estruturais do 
Portugal 2020, levaram ao desenvol-
vimento de uma “solução alternati-
va, capaz de responder, de imedia-
to, ao vazio que se criou”.

A nova associação empresarial 
da região pretende apoiar os em-
presários de Paredes com os meios 
já existentes no concelho e não criar 
custos efetivos para a associação. 
“Há imensos espaços onde nos 
podemos reunir. Não precisamos 
de sacrificar milhares de euros na 
construção do nosso auditório”, 
salientou Pereira Leite, adiantando 
que já solicitaram à autarquia um 
espaço para a sede da instituição. 

A ASEP não quer ser concorren-
te daqueles que representa, nem 
prestar serviços que os próprios 
associados já prestam. “O que faz 
sentido é trabalhar para obter 
junto dos seus associados preços 
mais competitivos na prestação 
desses serviços a outros associa-
dos”, defendeu Pereira Leite. 

O primeiro projeto que a ASEP 
está a contratualizar com a Asso-
ciação Empresarial de Portugal será 
uma formação-ação que pretende 
melhorar a capacidade de gestão dos 
empresários, através de conselhos de 
consultoria.   

A ASEP quer ter ainda um diretor 
na associação a receber os associa-
dos pelo menos uma vez por sema-
na e criar parcerias com as associa-
ções locais para que as informações 
disponibilizadas na sede cheguem 
a todas as freguesias do concelho. 
Outro dos objetivos passará pela 
criação de comissões setoriais para 
trabalhar diretamente com os em-
presários dos diversos setores.

geográfica do concelho. 
A ASEP quer assumir-se ainda 

como uma alternativa para ajudar os 
empresários de Paredes a superar as 
dificuldades ainda existentes na eco-
nomia e a servir de apoio nas candi-
daturas a Fundos Comunitários. “Não 
era possível deixar cair o apoio as-
sociativo numa altura em que os 
apoios devem começar a chegar às 
empresas”, defendeu Pereira Leite.

O ex-secretário geral da Asso-
ciação Empresarial de Penafiel foi 
um dos fundadores desta associa-
ção, tal como o vereador da câma-
ra municipal de Paredes Alexandre 
Almeida. O primeiro deverá presidir 
à direção da instituição e o segundo 
ao Conselho Fiscal. Para já, a ASEP 
conta com 60 associados. Outras 
200 empresas do concelho estão já 
a receber informação sobre o pro-
jeto e a ser convidadas a participar.

OS FUNDADORES ALEXANDRE ALMEIDA E PEREIRA LEITE

O PROJETO FOI APRESENTADO À COMUNICAÇÃO SOCIAL 
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A SOCIEDADE NÃO RECONHECE, 
muitas vezes, nas pessoas com 
deficiência mental capacidade 
para construírem o seu próprio 

futuro. As portas fecham-se logo depois 
que saem da escola aos 18 anos, havendo 
um vazio de apoios do Estado.

No concelho de Paredes há apenas 
uma instituição direcionada para acolher 
jovens com deficiências mentais. O Emaús 
foi fundado pelo Padre António Batista dos 
Santos, em 1976, precisamente para dar 
resposta às necessidades desta parte da 
população. Há data foram realizados diver-
sos estudos sobre a população escolar do 
concelho e percebeu-se que à medida que 
estes alunos terminavam a escolaridade 
obrigatória os mecanismos de apoio come-
çavam a escassear.

O Emaús foi procurando criar respos-
tas para estes problemas e ao longo dos 
anos foi desenvolvendo as ferramentas 
necessárias para apoiar estes jovens a 
serem capazes de construir a sua própria 
autonomia. 

No Polo de Paredes, onde funciona o 
Centro de Atividades Ocupacionais, estão 
neste momento 23 utentes. Neste grupo 
foram ainda integrados dois jovens em ida-
de escolar que beneficiam das atividades 
através do Centro de Recursos Integrado.

Todos eles participam diariamente em 
diversas oficinas ou ateliers, mediante as 

A DEFICIÊNCIA NÃO IMPEDE
DE SONHAR, AMAR E SER FELIZ

vINSTITUIÇÃO APOIA 69 UTENTES, PROMOVENDO A SUA INTEGRAÇÃO NA SOCIEDADE.
vAtual direção quer apoio para criar um lar para pessoas com defi ciências.
vInstalações do Polo de Baltar seriam readaptadas para integrar esta valência.

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

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

marmilages@marmilages.pt   |   www.marmilages.pt

IND. COM. MÁRMORES E GRANITOS, LDA.

PUB PUB

suas capacidades e expectativas, para que 
a inclusão na comunidade seja o mais ver-
dadeira possível. “Temos barro, pintura, 
serigrafia, jardim-horta, madeiras, têx-
teis, trabalhos manuais, educação físi-
ca, reciclagem e terapia ocupacional e 
outras atividades como piscina, hidro-
terapia, lúdica e dança”, explica a diretora 
técnica Luciana Ribeiro. Os mesmos ateliers 
são realizados também nas instalações de 
Baltar, onde 11 utentes frequentam o Cen-
tro de Atividades Tempos Livres e 35 o Cen-
tro de Atividades Ocupacionais. 

Para cada um destes jovens, a institui-
ção define um Plano de Desenvolvimento 
Individual, onde identifica as suas necessi-
dades e expectativas e as expectativas da 
própria família. Mediante essa avaliação 
os utentes são integrados nas diferentes 
áreas, num processo que pretende ser di-
nâmico e flexível, tendo em conta as metas 
estabelecidas pelos próprios professores 
ao longo do ano. 

Para além dos diferentes ateliers, os 
utentes desenvolvem ainda Atividades de 
Vida Diária, como arrumar a cozinha, pôr 
as mesas, dobrar e arrumar as roupas na la-
vandaria. “São atividades que trabalham 
diversas competências. Para nós são ta-
refas básicas, mas para eles são grandes 
desafios.”

No CAO de Paredes estão integrados 
os jovens com deficiências mentais menos 
profundas. Alguns transmitem desde cedo 
a expectativa de ingressar no mercado de 

trabalho e por isso são orientados para 
as Atividades Socialmente Úteis (ASU). O 
projeto já abrangeu seis utentes da insti-
tuição e continua a dar excelentes resulta-
dos. “Neste momento temos um jovem a 
trabalhar na Santa Casa da Misericórdia 
de Paredes, na equipa de RSI. Os outros 
dois foram integrados num curso promo-
vido pela URBE que também está a fun-
cionar nas instalações da Misericórdia. 
Temos ainda um jovem num curso de 
cozinha com a URBE e uma menina que 
está com um Contrato de Emprego e In-
serção Profissional destinado a pessoas 
portadoras de deficiência na Creche da 
Expansão, em Paredes”, explica a diretora 
técnica.

Esta parceria com a Urbe, entidade 
acreditada pela Direção Geral do Emprego 
e das Relações de Trabalho para organizar e 
promover atividades formativas, está a ser 
proveitosa, de tal forma que a própria en-
tidade formadora vai em breve realizar um 
curso de fruticultura e horticultura nas ins-
talações do Emaús em Baltar. “Vai ser uma 
iniciativa muito importante para toda 
a comunidade”, defende Luciana Ribeiro, 
tendo em conta que qualquer jovem porta-
dor de deficiência poderá participar.

É nestas instalações que são realizadas 
também as festas e espetáculos integrados 
no Plano Anual de Atividades e a Semana 
Emaús, dedicada à exposição, demonstra-
ção e venda de artesanato produzido pelos 
próprios utentes. São trabalhos diversos 

com madeiras, barro, têxteis, serigrafia, 
pintura e até gastronomia. Em julho, a ins-
tituição vai realizar ainda diversas ativida-
des ao ar livre, convívios dos santos popu-
lares, piqueniques, caças ao tesouro e idas 
à praia.   

Neste polo, estão integrados alguns dos 
utentes com deficiências mais profundas, a 
quem são prestados outro tipo de cuidados 
mais básicos e alguns exercícios de fisiote-
rapia. Procurando a melhoria do seu bem-
-estar e saúde mental, a instituição apro-
veitou uma das salas para criar um espaço 
de estimulação sensorial. “Todo o material 
terapêutico que fomos adquirindo foi 
conseguido com a venda das tampinhas 
de plástico que os nossos utentes sepa-
ram diariamente. E ainda conseguimos 
comprar alguns equipamentos despor-
tivos para o nosso pavilhão”, salienta a 
diretora da instituição.

É IMPORTANTE
DESCONSTRUIR
PRECONCEITOS

A sociedade continua a fechar muitas 
portas a quem é portador de deficiências. 
No acesso ao emprego, à saúde, educação 
e lazer há certas barreiras que se criam 
diariamente. Porém, Luciana Ribeiro acre-
dita que têm sido dados passos impor-
tantes no sentido de desconstruir estes 
preconceitos. “Já deixaram de ser vistos 

POLO DE PAREDES UTENTES FAZEM TRABALHOS MANUAIS
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como coitadinhos. A sociedade está 
mais sensível para esta questão da in-
clusão e também é importante que nós, 
enquanto instituição de apoio, façamos 
a ponte entre os utentes e a comunida-
de local”. 

A atual direção do Emaús, presidida 
por Maria João Fonseca, tem consciência 
da importância de abrir a instituição à co-
munidade, num claro apelo para que todos 
contribuam para a construção de uma so-
ciedade mais justa e inclusiva. “O sarau so-
lidário que organizamos no ano passado 
foi um sucesso. O auditório da Casa da 
Cultura tornou-se pequeno para tanta 
gente e isso mostra que a comunidade 
reconhece e valoriza o nosso trabalho”, 
salienta a presidente, garantindo que as 
iniciativas vão continuar a ser realizadas. 
“A sociedade paredense está diferente 
e isso também tem sido conseguido gra-
ças ao excelente trabalho realizado pela 
câmara de Paredes no domínio da ação 
social, com a promoção de diversas ini-
ciativas de sensibilização para as ques-
tões da inclusão”. 

O município tem sido um importante 

parceiro do Emaús e tem auxiliado a insti-
tuição no transporte dos utentes, na utili-
zação gratuita das piscinas municipais, no 
fornecimento de lenha e no tratamento 
dos jardins da instituição. 

NOVA DIREÇÃO QUER
UM LAR PARA PESSOAS

COM DEFICIÊNCIA MENTAL

A nova direção do Emaús, eleita em de-
zembro do ano passado, é presidida por Ma-
ria João Fonseca, que no mandato anterior já 
tinha estado na vice-presidência da institui-
ção. Carlos Costa assumiu agora este cargo, 
ficando Nazaré Jorge como secretária, Ma-
nuel Aguiar como tesoureiro e Cardoso Gar-
cês como vogal. O Padre Batista, fundador e 
presidente da instituição durante vários anos, 
passou a presidir à Assembleia Geral. 

Todos eles têm em comum a vontade de 
fazer mais e melhor pela instituição, mesmo 
com todas as limitações financeiras que os 
afetam. “O Emaús é uma instituição com di-
ficuldades financeiras”, assume a presiden-
te, frisando que o apoio dado pela Segurança 

Social é insuficiente para responder a todas as 
despesas. “Os recursos não são suficientes 
para aquilo que é exigido a uma institui-
ção como esta”, salienta Maria João Fonseca, 
garantindo que o valor das próprias mensa-
lidades dos utentes é, em alguns casos, de-
masiado baixo para cobrir sequer as despesas 
com a alimentação. “O gasto médio mensal 
com a alimentação é de 75€ por utente e 
temos alguns a pagar mensalidades de 
40€”, exemplifica, lembrando que muitas ve-
zes a instituição assume ainda outros encar-
gos com o reforço da alimentação e cuidados 
de higiene devido ao facto de as famílias não 
conseguirem suportar essas despesas.

Apesar das limitações financeiras, a insti-
tuição tem conseguido honrar os seus com-
promissos e manter a qualidade nos serviços 
que presta, graças a uma gestão financeira 
rigorosa. Em 2012 a instituição conseguiu 
realizar obras de melhoramento nas casas de 
banho e balneários no Polo de Baltar, depois 
de submeter uma candidatura ao PRODER e 
o projeto ter sido financiado em 75%. “Era 
uma necessidade urgente”, sublinha a dire-
ção, agradecendo o apoio de três empresas 
do concelho, a Fibromade, Cácio e a Banema 

e dos dois particulares que doaram o restante 
valor da obra.

“Agradecemos também à NGB que to-
dos os meses nos fornece, de forma gratui-
ta, carne para as refeições dos utentes e à 
confeitaria Asas de Anjo que nos fornece o 
pão”, acrescenta o vice-presidente.

O gabinete de arquitetura dos paredenses 
Spaceworkers realizou o projeto a custo zero 
e só assim, garantem, foi possível concretizar 
a obra. A direção espera agora poder contar 
com a ajuda de todos para a concretização 
daquele que será o grande projeto do man-
dato: a renovação das instalações do Polo de 
Baltar para criar um lar para pessoas com de-
ficiência mental.

 “Temos consciência que é uma obra de 
grande dimensão, mas isso não nos demo-
ve, porque acreditamos que é um projeto 
de grande importância para a região”, ex-
plica Maria João Fonseca, notando que o úni-
co lar com características idênticas na região, 
em Sobrosa, está completamente lotado.

A direção espera contar com a colabora-
ção de todas as entidades públicas e privadas 
para dar este passo importante para a região 
e para as pessoas com incapacidade mental.

NA CARPINTARIA FAZEM-SE SOBRETUDO TRABALHOS DE RESTAURO CONVÍVIO DE VERÃO

CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA MÚSICA SARAU SOLIDÁRIO
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A ESCRITURA PÚ-
BLICA DE CONS-
TITUIÇÃO DO 
PARQUE DAS 

SERRAS DO PORTO foi 
celebrada, na tarde da pas-
sada segunda-feira, 18 de 
abril, no Museu Mineiro de 
São Pedro da Cova, em Gon-
domar, perante um auditó-
rio cheio. Esta associação 
dos municípios de Paredes, 
Gondomar e Valongo visa a 
requalificação de uma vasta 
área de cerca de 6 mil hec-
tares nas serras a nascente 
da cidade do Porto. 

Um projeto geracional, 
para ser desenvolvido ao 
longo de décadas, mas que 
vê serem já lançadas as ba-
ses da criação de uma uni-
dade para a região, concre-
tizando uma ideia antiga de 
70 anos.

PROJETO
GERACIONAL

ORIENTADO PARA
VALORIZAÇÃO

DO TERRITÓRIO 

O Parque das Serras do 
Porto está integrado numa 
região com elevado poten-
cial económico, cultural e 
ambiental e é ainda um pro-
jeto orientado para valoriza-
ção e proteção do território. 
Este pulmão verde da Área 
Metropolitana do Porto visa, 
igualmente, promover a ofer-
ta turística da região que, por 
estar tão próxima da cidade 

PARQUE DAS SERRAS DO PORTO
FOI OFICIALMENTE CONSTITUÍDO

vESCRITURA PÚBLICA FOI CELEBRADA ENTRE AS CÂMARAS DE PAREDES, GONDOMAR E VALONGO.
vAssociação de municípios visa requalificação de 6 mil hectares de área nas serras a nascente da cidade do Porto.

do Porto, tem um potencial 
que está longe de ser con-
cretizado. Foi precisamente 
isso que os três presidentes 
de câmara signatários, Celso 
Ferreira, por Paredes, Marco 
Martins, por Gondomar, e 
José Manuel Ribeiro, por Va-
longo, também fizeram ques-
tão de salientar.

“Quando começámos 
este projeto, há dois anos, 
percebemos logo o grande 
potencial para a região e 
para a Área Metropolita-
na do Porto. Promove-se 
a marca Porto, não como 
cidade, mas como região. 

Como está identificada, por 
exemplo, com o rio Douro, 
estará igualmente com este 
parque”, realçou Marco Mar-
tins, presidente da câmara de 
Gondomar.

O autarca de Valongo, 
José Manuel Ribeiro, falou 
de um projeto especial, 
constituído por três municí-
pios, que passa a ser um dos 
maiores ativos da Área Me-
tropolitana do Porto. “Trata-
-se de uma área quase tão 
grande como o Alvão, que 
é também o livro geoló-
gico mais antigo do país e 
dá novos argumentos para 

se esticar a oferta turística 
do Porto. Eu cresci nestas 
serras, porque a cidade de 
Valongo está encostada a 
elas, e sempre me pergun-
tei como é que um sítio tão 
bonito e tão rico, com tanto 
potencial, não era devida-
mente aproveitado. Hoje 
foi dado o primeiro passo”, 
salientou.

Já o presidente da câma-
ra de Paredes, Celso Ferreira, 
que é também o primeiro 
presidente da Associação de 
Municípios Parque das Ser-
ras do Porto, falou de um dia 
histórico. “É um dia históri-

co para os três municípios, 
mas sobretudo para a Área 
Metropolitana do Porto. E 
este é um projeto de cida-
dania e de ordenamento 
do território, que recupera 
o património e não deixa 
que se degrade. Tem como 
objetivo «coser» este ter-
ritório, embora cada con-
celho tivesse já trabalho 
antes de haver uma frente 
comum. De Paredes traze-
mos não só a vontade, mas 
também a aldeia de Alvre, 
as minas de ouro de Castro-
mil e Banjas, o castelo de 
Aguiar de Sousa, a Senho-
ra do Salto e, brevemente 
o parque de campismo, 
locais de grande interesse 
histórico, cultural e turís-
tico, para além da grande 
beleza paisagística”.

José Carlos Pimenta Ma-
chado, Administrador Regio-
nal da ARH Norte, elogiou os 
municípios e “a forma inteli-
gente e criativa” que desen-
volveram para valorizar um 
espaço magnífico e garantiu 
que a ARH Norte, através das 
suas competências, vai traba-
lhar conjuntamente para o 
contributo financeiro.

A data de 18 de abril de 
2016 torna-se um marco his-
tórico no processo de classi-
ficação das serras de Santa 
Justa, Pias, Castiçal, Flores, 
Santa Iria e Banjas como área 
de paisagem protegida re-
gional, dando origem a uma 
nova forma de ver, pensar e 
trabalhar o património co-
mum aos três municípios por 
onde o Parque das Serras do 
Porto se estende.

DOIS HOMENS que condu-
ziam uma viatura ligeira de 
mercadorias despistaram-se 
num trilho florestal, no lugar 

de Parteira, em Lordelo, Paredes, du-
rante uma perseguição policial. Os in-
divíduos tinham sido intercetados pela 
GNR de Santo Tirso na noite da passa-
da segunda-feira, dia 25 de abril, mas 
não acataram a ordem para encostar 
a viatura, tendo-se colocado em fuga.

Já em Lordelo, a viatura em que os 
dois homens seguiam acabou por se 

FUGA À GNR
TERMINA EM DESPISTE

vGNR acabou por deter, em Lordelo, um dos dois
     indivíduos envolvidos numa fuga.
vCarrinha em que seguiam despistou-se em Parteira,
     mas um dos homens conseguiu fugir.

despistar num trilho florestal, tendo 
sido detido um dos ocupantes. O 
homem, de 21 anos de idade e de 
nacionalidade romena, acabou por 
sofrer várias fraturas nas pernas e 
ficar encarcerado dentro do veícu-
lo, tendo sido depois transportado 
para o hospital Padre Américo, em 
Penafiel. 

No local estiveram elementos 
da GNR de Lordelo, Santo Tirso e de 
Sobrado. O outro ocupante da via-
tura conseguiu fugir.
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A JUVENTUDE SOCIALISTA DE 
PAREDES organizou, no passado 
dia 15 de abril, um debate no café 
Tropical Burger, em Gandra, sobre 

políticas autárquicas direcionadas para a ju-
ventude. A iniciativa promovida pela Federa-
ção Distrital da JS do Porto, em parceria com 
a Juventude Socialista de Paredes, teve como 
convidados a deputada da Assembleia da Re-
pública e membro do Secretariado Nacional 
do PS Luísa Salgueiro e o vereador socialista 
da câmara municipal de Paredes, Alexandre 
Almeida. 

Num ambiente descontraído e perante 
a presença de vários elementos da JS Mato-
sinhos, JS Amarante, JS Trofa e JS Gondomar, 
os jovens debateram os problemas da demo-
cracia, a importância de chamar a juventude 
para o debate político e os desafios do poder 
local. 

“Não há políticas para a juventude em 
Paredes”, começou por dizer o presidente da 
JS Paredes, Luís Garcia, na abertura do deba-
te, referindo-se “à falta de espaços de lazer 
e diversão” e de um orçamento participati-
vo jovem que reflita as ambições dos jovens 
do concelho de Paredes. “Paredes é um dos 

concelhos mais jovens do país”, frisou o ve-
reador do PS Alexandre Almeida, criticando a 
falta de políticas autárquicas em Paredes dire-
cionadas para a juventude. 

INICIATIVA JS CAFÉ DEBATEU
EM PAREDES POLÍTICAS AUTÁRQUICAS

vEvento decorreu em Gandra, no dia 15, e juntou várias juventudes partidárias concelhias.
vDeputada da Assembleia da República, Luísa Salgueiro, elogiou iniciativa da JS do Porto.
vVEREADOR ALEXANDRE ALMEIDA GARANTIU MAIS APOIO AOS JOVENS DE PAREDES, SE VENCER A CÂMARA EM 2017.

nhuma infraestrutura como esta”, criticou 
o vereador.

Para além da aposta na criação destes 
equipamentos, o PS Paredes quer ter, neste 
domínio da juventude, a criação de emprego 
como grande prioridade. “Queremos tornar o 
concelho mais atrativo, dotá-lo de todas as 
infraestruturas necessárias para que mais 
empresas se queiram fixar no nosso conce-
lho”, defendeu Alexandre Almeida, criticando 
as políticas do atual executivo da câmara de 
Paredes, que “afastam as empresas do con-
celho”, como a fixação da taxa de IMI no valor 
máximo. “Nenhuma empresa pensa em vir 
para cá quando sabe que em Paredes paga-
rá mais de IMI do que em Penafiel, Paços de 
Ferreira ou Lousada”, frisou o vereador. 

Luísa Salgueiro falou daqueles que são os 
desafios atuais do poder autárquico e apontou 
Paredes como “mau exemplo” na mobilização 
dos eleitores para participar na vida política 
local. A deputada da Assembleia da República 
defendeu que um dos desafios que se impõe 
ao poder autárquico é manter a proximidade 
entre eleitos e eleitores. “É importante que 
as pessoas participem na definição daquilo 
que são as prioridades de cada concelho. Se 
a autarquia de Paredes não tem neste mo-
mento grandes canais abertos à participa-

ção dos eleitores, o PS, como oposição, pas-
sa a ter um papel redobrado para manter 
esta proximidade com as pessoas e para sa-
ber ouvi-las”, defendeu a deputada, reforçan-
do que é necessário combater o afastamento 
dos eleitores da política. 

Ainda sobre a gestão autárquica em Pa-
redes o vereador socialista José Sá criticou a 
estratégia seguida pelo atual executivo, de 
“fazer obras que só pretendem conquis-
tar votos”. Em resposta Alexandre Almeida 
garantiu que se o PS vencer a câmara em 
2017 deixará de haver uma gestão autárquica 
pautada pela “megalomania”. “Estaremos 
atentos às prioridades do concelho e sabe-
remos fazê-lo com rigor”, assumiu.

O debate prolongou-se por mais de duas 
horas, falando-se ainda sobre temas mais es-
pecíficos como a regionalização e as comuni-
dades intermunicipais e a gestão dos Fundos 
Europeus, com vista à criação de projetos in-
termunicipais com maior impacto no desen-
volvimento dos territórios.

Esta iniciativa “Café com a JS”, promo-
vida pela Federação Distrital da JS do Porto, 
engloba um ciclo de 18 conferências. Paredes 
acolheu o 2.º encontro deste ciclo, que nos 
próximos meses irá passar pelos restantes 16 
municípios do distrito.

JOVENS CONDENAM
FALTA DE POLÍTICAS
PARA A JUVENTUDE

Alexandre Almeida garantiu aos jovens 
socialistas que o PS Paredes se vai empenhar, 
já em 2017, na concretização de algumas 
ideias e projetos para a juventude. Se vencer 
a câmara de Paredes em 2017 o PS irá refor-
çar a aposta no desporto escolar jovem e criar 
espaços noturnos de referência no concelho. 
“Faz falta em Paredes um espaço de diver-
são noturna. Já temos espaços delineados 
e vamos aproveitar as zonas próximas à 
linha do comboio para criar mais dinamis-
mo à noite para os jovens”, explicou o ve-
reador da câmara de Paredes. Outra das pro-
postas do PS Paredes para a juventude passa 
por construir uma piscina ao ar livre, “equipa-
mentos que já existem noutros concelhos 
da região” e construir mais parques de lazer 
em mais freguesias do concelho. “Gandra, 
por exemplo, que é cidade, não tem ne-

OS CONVIDADOS DO DEBATE FORAM ALEXANDRE ALMEIDA E LUÍSA SALGUEIRO

VEREADOR SOCIALISTA JOSÉ SÁ CRITICOU “OBRAS PARA CONQUISTAR VOTOS”
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CATARINA MARTINS 
esteve em Paredes, no 
último sábado, para 
inaugurar a nova sede 

do Bloco de Esquerda em Pare-
des, localizada junto ao centro 
comercial Vale do Sousa, no 
centro da cidade.

Pedro Ferraz, da conce-
lhia do BE Paredes, mostrou-
-se orgulhoso e satisfeito 
pela concretização deste 
projeto há muito ambiciona-
do e agradeceu “a forte sen-
sibilização e carinho” com 
que foram acolhidos pelos 
paredenses.

“Pretendemos que esta 
sede seja um espaço onde 
possa existir a partilha, o 
debate de ideias e a troca 
de opiniões”, disse Pedro 
Ferraz, reforçando que o es-
paço poderá ser utilizado por 
toda a comunidade pareden-
se, tendo ou não cor política. 

A nova sede do BE em 
Paredes é vista como um mo-

BLOCO DE ESQUERDA
INAUGUROU NOVA SEDE EM PAREDES

vA concelhia de Paredes do Bloco de Esquerda passa a ter uma sede própria, localizada no centro da cidade de Paredes.
vNOVA SEDE SERÁ UM “ESPAÇO DE DEBATE” ABERTO A TODOS OS PAREDENSES.
vCatarina Martins garantiu que o núcleo é essencial para debater política na região.

Porto continuam a ser pú-
blicos e não privados e há 
uma série de prestações 
sociais, como o abono de 
família, que foram refor-
çados para responder ao 
que as pessoas precisam”.

Catarina Martins admi-
tiu contudo que o que foi 
conseguido no último ano 
“é muito pouco” para o 
que o país verdadeiramente 
precisa, deixando a ressalva 
de que o Bloco de Esquerda 
estará disponível para uma 
maioria capaz de repor ren-
dimentos e de respeitar o 
estado social e não para im-
plementar novos planos de 
austeridade.

A líder dos bloquistas 
terminou o seu discurso 
lembrando que a política 
se faz com a participação 
de todos, apelando a  que a 
comunidade se junte neste 
debate e ajude a construir o 
futuro do seu território.

mento de reforço na afirma-
ção do Partido no concelho 
de Paredes e na região do 
Vale do Sousa. 

“É importante que o 
Bloco de Esquerda esteja 
presente em todo o terri-
tório e que a sede seja um 
espaço de convívio, onde 
se prepara a nossa inter-
venção política neste terri-
tório”, garantiu João Soeiro, 
agradecendo em nome da 
Distrital do Bloco Esquerda 
do Porto, o convite. 

ESPAÇO ESTARÁ
ABERTO A TODA
A COMUNIDADE

“É muito bom ver que a 
sede é demasiado pequena 
para as pessoas todas que 
aqui estão”, salientou Cata-
rina Martins, agradecendo o 
convite para estar presente 
na inauguração da nova sede 
do BE em Paredes, um novo 
espaço de luta política para o 

partido, 
Catarina Martins apro-

veitou a ocasião para lem-
brar que no último ano 
o país viveu um cenário 
político diferente daquele 
que tinha sido apregoado 
pelo anterior governo PSD/
CDS, quanto à necessidade 
de cortar cerca de 600 mi-
lhões de euros nas pensões, 
à rejeição do aumento do 
salário mínimo nacional e 
à necessidade de entregar 
hospitais e escolas públicas 
à gestão de privados. “Con-
seguimos provar que não 
tinha de ser assim”, frisou 
a responsável do Bloco de 
Esquerda, garantindo que 
só com um projeto político 
alternativo se conseguiu 
garantir alguma dignidade 
na vida dos portugueses. 
“As pensões não foram 
cortadas. O salário míni-
mo foi aumentado e vai 
continuar a ser aumen-
tado no ano que vem. Os 
transportes públicos do 

HELENA NUNES

A LÍDER DO PARTIDO CATARINA MARTINS

PEDRO FERRAZ DO BLOCO DE ESQUERDA DE PAREDES
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SAMUEL TEM 8 ANOS, é natural de 
Duas Igrejas, Paredes e nos últimos 
anos tem lutado com a ajuda dos pais 
para conseguir concretizar aquele 

que será o maior sonho da sua vida. Samuel 
nasceu sem os dedos da mão esquerda e so-
nha desde muito cedo em colocar uma pró-
tese mioelétrica que o ajudará a superar com 
menor dificuldade as tarefas simples do dia-
-a-dia. 

A própria família iniciou há já cinco anos 
uma campanha de recolha de plásticos e 
tampinhas para angariar os 10 mil euros ne-
cessários para a colocação da prótese. Até ao 
momento conseguiram angariar cerca de 8 
mil euros.

O longo caminho que percorreram nos 
últimos cinco anos levou Alexandre e Amélia 
a darem por terminada esta campanha das 
tampinhas. Na última semana os pais de Sa-
muel entregaram o último carregamento de 
12 toneladas de tampinhas numa empresa, 
e com o valor angariado na carga, chegaram 
aos 8 mil euros. 

Agora, para angariar o dinheiro que falta, 
a família vai tentar realizar outro tipo de even-

SAMUEL PRECISA DE AJUDA
PARA TER UMA MÃO MIOELÉTRICA

vMenino nasceu sem os dedos da mão esquerda.
vPRECISA DE UMA PRÓTESE QUE CUSTA 10 MIL EUROS.
vFamília já conseguiu juntar 8 mil euros através da recolha de tampinhas.  

tos solidários e contar com a generosidade de 
todos os que quiserem depositar algum do-
nativo na conta bancária do pequeno Samuel.

MENINO NASCEU
SEM OS DEDOS

DA MÃO ESQUERDA

Em 2008 Alexandre e Amélia viveram um 
dos momentos mais felizes das suas vidas, 
quando foi confirmada a chegada do primei-
ro filho do casal. Porém, esta alegria confir-
mou também o pior receio dos pais, após a 
realização da segunda ecografia. “Disseram-
-nos que o Samuel ia nascer sem dedos na 
mão esquerda”, recorda o pai. De facto, Sa-
muel nasceu assim, mas apesar da limitação, 
foi aprendendo a superar os seus próprios 
medos e incertezas.

Com apenas dois anos Samuel começou a 
ser acompanhado por médicos e terapeutas 
num centro especializado e aos poucos foi 
aprendendo a comer, escrever e até brincar 
com as duas mãos. Porém, ainda hoje o me-

nino de Duas Igrejas continua a enfrentar dia-
riamente alguns problemas para realizar al-
gumas das tarefas mais simples do dia-a-dia, 
como comer de garfo e faca, apertar os ataca-
dores dos sapatos ou os botões dos casacos. 
“Para nós são tarefas muito simples, mas 
para ele são verdadeiros desafios”, assume 
a mãe Amélia. 

Em abril do ano passado Samuel colocou 
a primeira prótese de mão mecânica, finan-
ciada pelo Sistema Nacional de Saúde, mas 
não se adaptou ao equipamento. A prótese 
mecânica que Samuel utiliza é mais pesada 
do que as próteses mioelétricas ou biónicas 
e é fixada ao corpo com a ajuda de uns cintos 
que cruzam a zona dos ombros e das costas. 

 Colocar a prótese mioelétrica é o grande 
sonho do pequeno Samuel e da sua família. A 
prótese custa cerca de 10 mil euros e pode ser 
colocada quando o Samuel completar 9 anos 
de idade. 

Como neste caso o SNS não comparticipa 
o equipamento e os pais de Samuel resolve-
ram embarcar numa campanha solidária de 
tampinhas, que começou há cinco anos e já 
permitiu juntar cerca de 8 mil euros. 

Nos últimos cinco anos a família e os 
amigos fizeram largos quilómetros por 
todo o país para juntar todas as tampinhas 
possíveis. O processo foi longo e cansativo, 
assumem os pais, que pretendem agora 
terminar com esta campanha e angariar o 
valor que falta através de outras iniciativas 
solidárias. 

“As cargas de tampinhas têm rendido 
cada vez menos”, lamentam os pais. As em-
presas de reciclagem estão a pagar 200 euros 
por cada tonelada de plástico. Muitas vezes 
este valor é insuficiente para cobrir as despe-
sas com o transporte, gasolina e portagens. 
Na semana passada os pais conseguiram en-
tregar a última carga de tampinhas de cerca 
de12 toneladas, que rendeu pouco mais de 
2.400 euros. 

Feitas as contas, a família vai agora dedi-
car-se a organizar outro tipo de eventos soli-
dários durante este ano para conseguir os 2 
mil euros que faltam para Samuel concretizar 
o seu sonho. Daqui a um ano o menino já 
poderá colocar a prótese mioelétrica e nessa 
altura a família conta já ter o dinheiro neces-
sário para superar esta meta.

PUBPUB

FAMÍLIA DO SAMUEL JUNTOU MILHARES DE TAMPINHAS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

SAMUEL NÃO SE ADAPTOU
À PRÓTESE MECÂNICA
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●  Escola Secundária de Vilela

CLEMENTE MOREIRA JOÃO MIGUEL ROCHA  PEDRO RICARDO NETO

Durante o voo, no jato privado de 
Pitágoras, as instruções foram sendo da-
das:

− Muito bem, rapazes; agora, chegou 
a fase em que vocês terão que pensar. 
Estou a enviar-vos os arquivos que vocês 
terão de decifrar para saberem os próxi-
mos passos. 

− Tentaremos fazê-lo o mais rápido 
possível. − responderam todos sincroni-
zadamente.

Em Londres, aguardaram a hora cer-
ta para a entrada no museu. Tinham de 
decifrar o primeiro código, que Reta lem-
brou em voz alta:

− O código corresponde às iniciais de 
um pintor famoso, que é também muito 
célebre pelos seus desenhos de enge-
nharia.

− Bem… Só me estou a lembrar de 
Leonardo Da Vinci. Mas, como queremos 
as iniciais, acho que é LDV.

Raio inseriu as iniciais no teclado da 
máquina de entrada e ouviu-se um clique. 
A porta abriu. Puseram rapidamente as 
máscaras para, caso algo corresse mal, não 
serem detetados e puseram-se a caminho.

Exatamente às 20:15, entram facilmen-
te no museu. Teriam agora de chegar à sala 
do segurança e a única pista que possuíam 
era o formato da fechadura. Com um fi o 
metálico, abriram a porta; de seguida, tran-
quilizaram o segurança sem ele se aper-
ceber da presença deles e puseram-no no 

Uma proposta (ir)recusável

armário. Enquanto isso, o Retângulo tenta 
desativar o sistema geral de segurança auto-
mática. Aparece uma palavra de segurança e 

a pista era que o vetor =(P,-1) e vetor 

=(-4,P) e que o ponto P fazia estes vetores 
serem iguais. O Retângulo demora algum 
tempo a resolver o problema. Necessita de 
fazer os cálculos adequados:

Chegou fi nalmente à solução: . 
Retângulo desativou todo o sistema. Faltava 
agora destruir as cassetes. Enquanto isso, Raio 
e Reta procuravam a chave certa. Estavam a 
experimentar a 26.ª quando… EUREKA! Des-
cobriram a chave certa. 

No meio de todos os quadros, viram ime-

diatamente o “Sunfl owers”. Pegaram nele, 
enrolaram-no cuidadosamente e fugiram o 
mais rapidamente possível, sem deixar rasto. 
A caminho do hotel, deixaram a célebre tela 
no local combinado para a entrega.

Estavam já no hotel quando receberam 
o telefonema de Pitágoras a confi rmar que 
tinha recebido o quadro. Acrescentou que, 
quando voltassem, iriam receber o que lhes 
havia prometido.

Nessa noite, os três amigos celebraram. 
Quando se preparavam para assistirem a um 
fi lme na televisão, a emissão foi interrompida 
com uma notícia de última hora: tratava-se 
do assalto à National Gallery. Sentiram-se 
ameaçados e saíram do hotel. Sabiam que 
as autoridades iriam procurar pelos ladrões 
em todo o lado. Já na rua, receberam uma 
sms com as coordenadas de um lugar. Nem 
hesitaram: dirigiram-se imediatamente para 
lá. No local indicado, estava um helicóptero, 
enviado por Pitágoras para a fuga deles. 

Suspiraram de alívio, quando, duas horas 
e meia de viagem depois, entraram em casa 
de Pitágoras. Pensaram que estavam livres de 
perigo. Mas, esta sensação durou apenas o 
sono daquela noite.

 No dia seguinte, foram surpreendidos 
pelos agentes da autoridade antes mesmo de 
se terem arranjado para o pequeno-almoço. 
Sem qualquer hipótese de fuga, tiveram de 
se entregar. Como puderam ter sido tão ingé-
nuos? Claro que a casa de Pitágoras seria o lu-
gar procurado imediatamente. Pitágoras era 

conhecido pelo roubo de quadros famosos. 
Era óbvio que fosse esse o primeiro lugar 
onde os detetives criminais iriam.

Mesmo com o melhor advogado da 
cidade, foram condenados a 10 anos de 
prisão efetiva. Seguiu-se o recurso, inter-
posto pelo advogado que trabalhava para 
Pitágoras. Conseguiram, pelo menos, que o 
juiz desse autorização para que eles aguar-
dassem o resultado do recurso em prisão 
domiciliária, sujeitos a pulseira eletrónica. 

Mais uma vez, foram arrastados por um 
esquema de Pitágoras, que os levou, numa 
carrinha camufl ada, para o Dubai. Nunca 
mais poderiam voltar ao seu país, disse-lhes 
o condutor da carrinha, um matulão mus-
culado, com a cara tapada. Vão fi car numa 
casa que será vossa. Mas, a partir daí, a vida 
é vossa.

Quando entraram na casa, viram que 
era modesta e muito simples. Raio ainda 
disse:

− Eu sabia que não podíamos confi ar 
nele, mas agora vamos ter de levar com as 
consequências das nossas escolhas.

A vida tinha sido estranha duas vezes, 
para estes três amigos. Mas também lhes 
tinha dado duas oportunidades para vive-
rem. Não se pode confi ar em tudo que se 
ouve e o crime não compensa: duas lições 
que não esqueceriam. Pelo menos, conti-
nuavam juntos e unidos para novas aven-
turas.

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO

NO DIA 6 DE ABRIL, na escola da So-
breira, teve lugar a atividade “E se 
fosse eu?” - ação de sensibilização 
sobre a problemática dos refugia-

dos, promovida pela Plataforma de Apoio aos 
Refugiados. Neste dia, os alunos que iniciaram 
as aulas no primeiro tempo da manhã, viram 
vídeos, discutiram o que levariam nas mochi-
las e tentaram imaginar os perigos e difi culda-
des que enfrentam os refugiados.

Sismos, tsunamis, cheias, secas, erup-
ções vulcânicas e guerras são só alguns 
exemplos de situações de catástrofe e 

confl itos que podem obrigar dezenas de mi-
lhares de pessoas a fugir de casa e ir procurar 
refúgio noutro lugar, juntamente com as suas 
famílias.

Claro que estas pessoas não encaram es-
tes problemas com serenidade nem tranqui-
lidade, mas sim com pânico por não saber o 
que fazer, com medo do que irão enfrentar, 
angústia de deixar tudo para trás (casa, em-
prego, animais de estimação, carros, etc.) e 
também com ansiedade por poder voltar a 
ter uma rotina diária.

“E se fosse Eu?” O que levaria na mo-
chila? Certamente levaria água, barras de 
cereais/chocolate, roupa, medicamentos, 
artigos de higiene pessoal, pensos rápidos, 
mapas, bússolas, navalha, cobertores, rádios 
de comunicação, documentos de identifi ca-
ção e por último, mas não menos importante, 
dinheiro para me poder orientar na cidade 
onde me irei refugiar.

Todos os dias, os meios de comunicação 
social mostram a tragédia de milhares de 
imigrantes que procuram chegar à Europa. 

Porém, são poucos os que cumprem o sonho 
de uma nova vida. Esse sonho esfuma-se nas 
cercas que circundam os campos de refugia-
dos, onde a incerteza acerca do futuro, o frio, a 
falta de condições sanitárias e até a fome são 
a companhia de todos os dias. Salvam-se de 
naufrágios e tornam-se apenas sobreviventes. 
A maioria são sírios que fugiram da guerra e 
da ocupação dos fundamentalistas islâmicos. 

Após o 25 de abril e a descolonização, há 
cerca de quarenta anos, Portugal também vi-
veu este drama. Foram cerca de quatro mil os 
“retornados”, nome pelo qual fi caram conhe-
cidos os portugueses que fugiram das guerras 
em Angola, em Moçambique, na Guiné. Nos 
aeroportos da Portela e no atual Francisco Sá 
Carneiro, na altura Pedras Rubras, viam-se ros-
tos tristes, às vezes famílias separadas, muitos 
apenas com a roupa no corpo. Uma teste-
munha anónima confi denciou que quando 
chegou a Lisboa, só tinha a roupa que trazia 
vestida e mais nada: “Cheguei com a mesma 
roupa com que parti. (…). Os militares im-
pediram-me de trazer bagagem e a única 

E SE FOSSE EU?
FACTOS: 

NA EUROPA, cerca de 1,3 milhões 
de refugiados aguardam resposta 

ao pedido de asilo. Destes, 51 mil estão 
na Grécia. Desde 20 de março, altura em 
que a União Europeia assinou com a Tur-
quia um acordo, mais de 5600 chegaram 
à ilha grega de Lesbos, onde o posto de 
registo passou a ser um centro de deten-
ção e a esperança ilusória deu lugar ao 
desespero.

Os números publicados pela Amnis-
tia Internacional são ainda mais terríveis: 
estima-se que haja cinquenta milhões 
de pessoas, em todo o mundo, que são 
forçadas a abandonar as suas casas pe-
los mais variados motivos.

................................................................
8.º A ● Escola Básica da Sobreira

ALEXANDRA ALVES

coisa que consegui trazer foi dinheiro 
que tinha escondido nas cuecas para que 
quando me fossem revistar não dessem 
conta que o dinheiro estava lá e tentas-
sem roubar”.
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O PAREDENSE EMIGRANTE

HELENA NUNES

ROSÁRIO SILVA SAIU DE PORTU-
GAL HÁ QUATRO ANOS e emigrou 
para França com a filha mais nova e 
o marido. A família foi viver para Di-

jon, comuna francesa na região de Borgonha, 
onde já vivia Bruna, a filha mais velha do casal 
de Rebordosa, há cerca de dois anos.

“Tomamos esta decisão de vir para cá 
para que ficássemos todos juntos”, conta 
a emigrante, recordando o momento difícil 
que a sua família atraves-
sou nessa altura. “Em 2008 
perdi uma das minhas 
três filhas. Foi uma altura 
muito complicada para 
todos, mas sobretudo 
para a minha filha mais 
nova, então com 7 anos, 
que passou por momen-
tos difíceis. Cerca de dois 
anos depois, a filha mais 
velha quis vir para Fran-
ça juntar-se ao namora-
do. Em 2012, decidimos 
juntarmo-nos a eles para 
manter a família unida”, 
explica. 

A mudança para Fran-
ça não foi tão difícil como 
para a maioria dos emi-
grantes porque Rosário le-
vou consigo a família mais 
próxima. Ainda assim, a 
rebordosense admite ter 
vivido nos primeiros tem-
pos situações mais compli-
cadas em França devido à 
dificuldade em falar fran-
cês. “Não foi fácil adap-
tar-me. No início, quando 
alguém tentava falar co-
migo respondia sempre: 
desculpe, mas não falo 
francês. Com o tempo fui 
aprendendo e hoje isso 
já não é um problema”, 
assume. 

A adaptação ao país 
acabou por ser facilitada 
pelo facto de já ter família 
a residir em Dijon. Rosário 

“TENHO SAUDADES DE PORTUGAL,
MAS NÃO QUERO VOLTAR”

vA 31.ª história d’ O Paredense Emigrante.
vROSÁRIO SILVA, 41 ANOS, EMPREGADA DE LIMPEZA EM DIJON, FRANÇA.
vA rebordosense emigrou em 2012 com o marido e a filha mais nova para manter a família unida. 

PUB

trabalha no centro da cidade como empre-
gada de limpeza, mas nos últimos meses 
começou também a dedicar-se a confecio-
nar bolos de aniversário e salgados para 
encomendas. A vida corre-lhe bem, admite a 
emigrante, e por isso não tem para já vontade 
de regressar a Portugal. “Tenho saudades, 
claro, sobretudo daqueles pequenos há-
bitos de tomar o pequeno-almoço no café, 
etc. Mas gosto de viver em Dijon e para já 
não sinto vontade de voltar a Portugal”, as-
sume.

“Dijon é uma cidade onde
vivem muitos portugueses”

A C I D A D E 
DE DI-
JON é 

um dos centros 
culturais com 
maior importân-
cia em França, 
depois de Paris, 
c o n s e r v a n d o 
atualmente im-
portantes obras 
de arte e edifí-
cios históricos 
que reforçam 
o seu passado 
medieval. Di-
jon é conhecida 
pela arquitetu-
ra, herança dos 
duques de Bor-
gonha, mas tam-
bém pela gastro-
nomia e pelos 
espaços verdes. 

Na cidade 
existem as igre-
jas de Saint Phi-
libert, de estilo 
românico, Notre 
Dame (século 
XIII), uma das 
mais importan-
tes obras do 
estilo gótico, a 
igreja de Saint 
Michel (renas-
centista) e a ca-
tedral de Saint 
Bénigne. Entre 
os edifícios civis 
os mais simbóli-
cos e conhecidos 
são o Palácio da 
Justiça e o Palá-
cio dos Duques 
de Borgonha. 
Este último foi 
convertido no Museu de Belas Artes. No ano 
passado, o centro histórico de Dijon foi clas-
sificado como Património da Humanidade 
pela UNESCO.

“A vida aqui é pacata. Dijon é uma ci-
dade com muita história e muito conhe-
cida pela arquitetura. Mas o que aprecio 
mais na cidade são os inúmeros espaços 
verdes, parques e jardins, muito bem cui-
dados”, explica Rosário Silva, sublinhando 
porém que o estilo de vida lá é completa-
mente diferente do que tinha em Portugal. 
Trabalham mais horas e por isso têm menos 
tempo para passear pela cidade. “No inver-
no nem sequer ao fim de semana existem 
muitas coisas para fazer”, lamenta a emi-
grante. 

Rosário Silva começa todos os dias a 
trabalhar por volta das 5 horas da manhã. 
“Faço limpeza na faculdade de gestão 

e depois sigo para as casas das minhas 
patroas. Quando chego a casa ainda faço 
bolos de aniversário por encomenda e 
também alguns salgados”, explica a rebor-
dosense. 

Apesar da correria diária, o esforço aca-
ba por ser compensado ao final do mês, 
com um ordenado bem mais reforçado do 
que aquele que conseguiria em Portugal se 
trabalhasse na mesma área das limpezas. 
Talvez por isso, e pelo facto de ter perto de 
si o marido, as filhas, e agora também uma 
sobrinha e o marido, Rosário não pense nem 
deseje, por enquanto, regressar a Portugal. 
“Dijon é uma cidade com muitos portu-
gueses. Conheci aqui pessoas de Paredes 
que se tornaram amigas da família e mui-
tos outros emigrantes portugueses. A 
convivência com eles é sempre boa. Sen-
timo-nos mais próximos de casa, claro”.

A EMIGRANTE COM A FAMÍLIA EM DIJON, FRANÇA
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SOCIEDADE

HELENA NUNES

MILHARES DE PAREDENSES ACOLHERAM A 
IMAGEM PEREGRINA DE NOSSA SENHORA 
DE FÁTIMA. As manifestações de fé começaram 
logo à chegada à cidade de Paredes, onde várias 

centenas de fieis se concentraram junto à Praça da Constitui-
ção para saudar com lenços brancos e flores a Virgem Maria. 

Do Parque da Cidade de Paredes a imagem seguiu em 
procissão até à igreja jubilar, onde muitos fiéis se voltaram 

MILHARES ACOLHERAM A IMAGEM PEREGRINA DE FÁTIMA
vO CONCELHO DE PAREDES ACOLHEU DA MELHOR FORMA A IMAGEM DA VIRGEM MARIA.
vA passagem pelas paróquias foi momento simbólico para os fiéis.
vO ponto alto da visita aconteceu na procissão de velas, onde estiveram milhares de pessoas.

a concentrar para assistir à missa celebrada pelo bispo auxiliar 
do Porto, D. António Taipa. 

Durante a tarde, a Imagem Peregrina de Fátima foi percor-
rendo as 25 paróquias da Vigararia de Paredes, e foi sempre 
acolhida de forma muito calorosa pelos fiéis que aguardavam 
a passagem da Virgem Maria pela igreja de cada freguesia. 

O percurso pelas 25 paróquias demorou mais de 7 horas a 
ser feito, mas o programa foi cumprido de forma rigorosa. Ao 
contrário do que tem acontecido nas restantes vigararias da 
Diocese do Porto, em Paredes a Imagem Peregrina passou por 

ACOLHIMENTO NO PARQUE DA CIDADE

CHEGADA À IGREJA DE PAREDES

MISSA PRESIDIDA POR D. ANTÓNIO TAIPA

JUNTO À IGREJA DA MADALENA

PASSAGEM POR BITARÃES

EM GONDALÃES

todas as paróquias do concelho, por opção da Vigararia, para 
que os fiéis pudessem estar mais próximos da Virgem Santa. 
“Mobilizamos mais pessoas porque levamos a imagem 
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MILHARES ACOLHERAM A IMAGEM PEREGRINA DE FÁTIMA
vO CONCELHO DE PAREDES ACOLHEU DA MELHOR FORMA A IMAGEM DA VIRGEM MARIA.
vA passagem pelas paróquias foi momento simbólico para os fiéis.
vO ponto alto da visita aconteceu na procissão de velas, onde estiveram milhares de pessoas.

de paragem em cada igreja para que tudo corresse bem”, 
salienta o padre Vitorino Soares.

Aguiar de Sousa foi a última paragem no itinerário da visi-
ta pelas freguesias. De regresso à cidade de Paredes a Imagem 
Peregrina de Fátima voltou a ser acolhida por milhares de fiéis 
que participaram na procissão de velas. “Há uma enorme de-
voção pela Virgem Maria no nosso concelho, mas este foi 
um momento único na visita. A procissão de velas conse-
guiu juntar uma massa humana incrível. Acho que nunca 
tinha visto a Avenida da República com tanta gente”, ga-

rante o padre Vitorino Soares.
A Imagem Peregrina seguiu no dia seguinte para Fel-

gueiras e nos últimos dias passou também por Lousada, 
Santo Tirso, Paços de Ferreira, Trofa, Vila do Conde, Gondo-
mar e Espinho. O programa da visita à Diocese do Porto ter-
mina no próximo domingo, dia 1 de maio, com a celebração 
na Avenida dos Aliados, no Porto, de uma missa durante a 
manhã. Da parte da tarde a Imagem Peregrina vai passar 
pela Afurada e a despedida da Diocese acontece no Monte 
da Virgem, em Gaia, ao final da tarde.

PROCISSÃO DE VELAS EM PAREDES

EM FRENTE À IGREJA DE REBORDOSA
EM FRENTE À IGREJA DE GANDRA

NA CIDADE DE GANDRA

NAS RUAS DA CIDADE DE LORDELO

PASSAGEM PELA IGREJA DE LORDELO

até às igrejas das suas paróquias. Sabíamos que a visita 
às 25 paróquias seria o mais difícil de cumprir em termos 
de programa e nós conseguimos manter o rigor no tempo 

Foto: PAULO ALEXANDRE

Foto: PAULO ALEXANDRE
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O SPORT CLUBE NUN’ÁL-
VARES SAGROU-SE 
CAMPEÃO DA SÉRIE 2 
DA 1.ª DIVISÃO DA AS-

SOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO POR-
TO, após bater no passado domin-
go, dia 17 de abril, o Clube Atlético 
de Rio Tinto, por 2-1.

A equipa de Recarei assegurou 
a conquista do título a três jornadas 
do fi nal da temporada e no fi nal 
da partida jogadores, dirigentes e 
adeptos fi zeram a festa. O momen-
to foi histórico para o clube, depois 
de na época passada ter ido à fi nal 
da Taça Brali e ter estado na iminên-
cia de subir de divisão. 

Amândio Guimarães fala do 
culminar de uma “época em 
cheio” tendo em conta os resul-
tados das restantes equipas da 

NUN’ÁLVARES sagrou-se campeão
e SUBIU À DIVISÃO DE HONRA 

vEQUIPA DE RECAREI SAGROU-SE CAMPEÃ DA SÉRIE 2 DA1.ª DIVISÃO DA AF PORTO.
vTítulo foi conquistado a três jornadas do fi nal do campeonato.
vNun’Álvares fez a festa em casa após bater o Rio Tinto, por 2-1.

formação e a conclusão do sinté-
tico. “Estávamos confiantes na 
vitória”, salientou o presidente 
do clube, mencionando o enor-
me valor da sua equipa. Para o 
técnico António Moreira esta su-
bida foi muito simbólica porque 
demonstrou que era possível fa-
zer bons resultados mesmo com 
um orçamento mais reduzido e 
uma grande aposta nos atletas da 
formação. “Estou bastante feliz 
por estes jovens e pelo clube. 
Era um dos passos importantes 
que podia dar para mostrar às 
pessoas que a aposta na forma-
ção pode e dá excelentes resul-
tados”, sublinhou o técnico que 
treina há três anos a equipa sénior 
do Nun’Álvares.

A festa maior foi feita pelos jo-
gadores que, após o jogo, resolve-
ram percorrer as ruas da freguesia 

numa carrinha com bandeiras 
e cachecóis do clube e gritos de 
“campeões, campeões”. O capi-
tão da equipa, Custódio, garante 
que a festa foi merecida pelo tra-
balho que os atletas desenvolve-
ram nos últimos três anos. “É uma 
recompensa para toda a equipa, 
para os atletas mais jovens e os 
mais experientes, que deram 
tudo o que tinham por este clu-
be”, salienta o capitão, garantindo 
que o grupo vai tentar somar mais 
vitórias nos próximos jogos, mes-
mo já tendo o título assegurado.   

Na próxima época o Nun’Álva-
res vai estar a competir na Divisão 
de Honra da AF Porto. Custódio 
admite que a equipa tem qualida-
de para disputar esta divisão su-
perior. O técnico António Moreira 
partilha da ideia de que o grupo 
tem capacidade para fazer uma 

boa época na Divisão de Honra. 
“O desafio é grande mas vamos 
tentar mostrar que estamos à 
altura”, frisou o treinador.

PRESIDENTE FALA
DE UMA ÉPOCA

DE CONQUISTAS

É certo que a conquista do títu-
lo de campeão e a subida de divisão 
foram as razões mais evidentes para 
os adeptos do Nun’Álvares fazerem 
a festa no domingo. Mas para os di-
rigentes é importante não esquecer 
que também os juvenis e juniores 
tiveram uma excelente época e que 
também houve grandes conquistas 
fora das quatro linhas. 

Amândio Guimarães garante 
que já conseguiu cumprir as pro-
messas que fez quando chegou ao 

clube. “Concluímos o sintético, 
estamos prestes a conseguir a 
cobertura para a bancada e du-
plicamos o número de atletas da 
formação”, salienta o presidente do 
Nun’Álvares. 

Quanto à equipa sénior 
Amândio Guimarães reforça que 
a conquista do título de campeão 
teve ainda mais valor porque foi 
conseguida com uma equipa 
composta por 13 jogadores da 
formação. Amândio Guimarães 
adianta que o clube vai voltar a 
fazer a festa no final do próximo 
jogo em casa, frente ao Melres. 
“Vamos ter algumas atividades 
e porco no espeto para os sócios 
e algumas surpresas”, admite o 
presidente, deixando o convite a 
todos para se juntarem à festa do 
campeão da série 2 da 1.ª Divisão 
da AF Porto.
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A EQUIPA DE POLO AQUÁ-
TICO Paredes/Halcon/
Rota dos Móveis conquis-
tou pela segunda vez con-

secutiva a Taça de Portugal, depois 
de bater, na passada segunda-feira, 
o Fluvial Portuense por 12-8, nas 
piscinas municipais da Mealhada. 
A equipa campeã da 1.ª Divisão em 
2015 assegurou a vitória na final da 
Taça de Portugal com os parciais de 
2-4; 2-3; 2-4; 2-1.

Este é o sexto título consecuti-
vo conquistado pela equipa pare-
dense de Polo Aquático, a juntar 
às vitórias nos últimos dois cam-
peonatos nacionais e nas últimas 
duas supertaças. Depois de bater 
o ADO nos quartos-de-final por 
16-8 e o Coral por 22-2 a equipa 
do Paredes teve de se aplicar para 
conseguir anular a iniciativa do 

POLO AQUÁTICO DE PAREDES
CONQUISTA TAÇA DE PORTUGAL

vEquipa paredense venceu Fluvial Portuense, por 12-8, e assegurou 2.º troféu na competição.
vJogo decorreu do dia 24, nas piscinas municipais da Mealhada.
vESTE É O SEXTO TÍTULO CONSECUTIVO CONQUISTADO PELA ATUAL CAMPEÃ DA 1.ª DIVISÃO. 

FUTEBOL
Resultados da última jornada

Divisão de Elite
32.ª  jornada

Candal ...................................................0
Aliança de Gandra ..............................3

Paredes .................................................2
Lixa .........................................................2

FC Vilarinho .........................................2
Aliados de Lordelo .............................5

Perafita .................................................1
Rebordosa ...........................................0

1.ª divisão AF Porto
Série 2 – 28.ª jornada

Águias de Eiriz ....................................1
Nun’Álvares .........................................2

Citânia de Sanfins ..............................3
Baltar .....................................................1

Folgosa da Maia .................................3
Sobrosa ................................................1

2.ª divisão
Série 3 – Última jornada (30.ª)

AD Marco 09 .......................................4
Sobreirense .........................................1

FC Parada .............................................3
Salvadorense ......................................1 

FUTSAL 
2.ª Divisão Nacional

2.ª Fase – Manutenção
série B - 4.ª jornada

Paredes .................................................3
Mogadouro .........................................3

Divisão de Honra 
AF Porto – 23.ª jornada
Balantuna ..........................................12
Os Romanos ........................................3

HELENA NUNES Fluvial Portuense. 
Após a conquista da Taça de 

Portugal o treinador do Paredes 
assumiu que o resultado se deve 
a muito trabalho e a algumas al-
terações táticas na equipa. “O 
Fluvial bateu-se bem mais fo-
mos superiores durante todo 
o jogo. Esta vitória foi fruto de 
alterações que resultaram na 
mudança de posicionamento”, 
salientou Ricardo Sousa.

Em relação ao jogo Rui Ferraz 
disse ter sido “muito intenso, 
mas correto”, e reforçou que a 
equipa do Paredes, após a con-
quista deste trofeu, conseguiu 
dar mais um passo importante na 
concretização dos objetivos para 
esta época. Para o jogador do Pa-
redes a vitória “integra os objeti-
vos da sua equipa que passa por 
fazer o pleno em 2016... mas 
cada coisa a seu tempo”.
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Licenciado em Fisioterapia e Mestrando em Terapia Manual Ortopédica, na 
Escola Superior de Tecnologia e Saúde do Porto - Instituto Politécnico do Porto

fi sioterapeuta ROPE - Clínicas Nuno Mendes

UM ENORME NÚMERO DE INTERVENÇÕES ma-
nuais/exercícios clínicos foram desenvolvidos ao 
longo dos anos, com o intuito de “eliminar/redu-
zir” as restrições fasciais, bem como os pontos-

-gatilho (zonas de tensão muscular aumentada suscetíveis 
de referir dor à distância), restaurando assim a amplitude 
fi siológica de movimento e restante função neuromuscu-
lar: força, tempo de ativação muscular e força máxima. 

Existem já diversos estudos que comprovam a efi cácia 
de algumas destas técnicas, nomeadamente os já “famo-
sos” e grandes “aliados” do desportista, tanto de alta com-
petição como do quotidiano: os rolos miofasciais ou “Foam 
Roller”. Mas será verdade que, associado à sensação 
subjetiva de “bem-estar” e menor “tensão muscular” 
pós-rolo (ainda que precedida de algum “desconforto” 
durante a execução do trabalho), também se verifi ca 
uma recuperação objetiva do sistema musculoesque-
lético, nomeadamente no que diz respeito a aumentos 
de amplitude, ativação muscular e produção de força 
muscular?

Para dar resposta a esta questão foi levada a cabo uma 
revisão sistemática de toda a literatura referente a este 
tema, por uma equipa de investigação do “Sports Medici-
ne Research Laboratory” da Universidade da Carolina do 
Norte, EUA. Este grupo de investigação concluiu que o 
trabalho miofascial com rolo é efetivo no aumento e 
normalização da amplitude fi siológica de movimen-
to (ou seja, quando existe uma diminuição da amplitude 
comparativamente ao lado contrário, ou antes e após o 
treino). Sendo isto verdade relativamente à amplitude de 
movimento, no que diz respeito ao tempo de ativação 
e produção de força máxima não se verifi caram quais-
quer efeitos positivos após o trabalho com rolo.

Estes dados são importantes uma vez que esta norma-
lização da amplitude de movimento, registada pós-rolo 
miofascial, pode ser relevante como preparação para uma 
sessão de trabalho de reeducação, força e/ou treino do 
atleta, promovendo maior mobilidade e eventualmente 
padrões de movimento mais efi cientes (podendo minimi-
zar o risco de lesão), quando associados a outras interven-
ções com profi ssionais especializados. 

De referir ainda que, para obter estes ganhos, são 
necessários apenas 20 segundos de trabalho na zona 
pretendida, podendo os resultados ser potenciados 
quando o trabalho se estende entre 1 minuto e meio 
a 3 minutos.

Conclui-se, assim, que o rolo miofascial, não substituin-
do de todo o acompanhamento clínico individualizado, 
pode ser uma ferramenta importante para atletas, para 
que os mesmos possam ser aconselhados por um corpo 
clínico especializado e possuindo assim uma rotina de tra-
balho diário de “higiene miofascial” (específi ca e ajusta-
da à sua modalidade, postura corporal e padrões de movi-
mento), auxiliando assim a normalização da amplitude de 
movimento articular no pré e pós-treino.

Rolo Miofascial:
O NOVO “ALIADO”
DO DESPORTISTA?

PUB

O P A R E D E N S E 
MÁRIO BARBO-
SA arrasou na 
1.ª jornada do 

Campeonato do Mundo de 
Rallycross, disputada nos 
dias 16 e 17 de abril, em 
Montalegre. O piloto da 
Compincar Team levou o 
seu Citroen Saxo Kit Car até 
ao 2.º posto na fi nal da clas-
se Super 1600. 

A jornada começou bem 
para o piloto de Paredes que 
no sábado conseguiu fi car 
em 5.º lugar na primeira cor-
rida de qualifi cação e vencer 
de forma brilhante na se-
gunda volta. No domingo, 
Mário Barbosa conseguiu 
dois quintos lugares na 3.ª e 
4.ª corridas de qualifi cação, 
assegurando defi nitivamen-
te um lugar nas meias-fi nais 
da prova. O piloto arrancou 
para a segunda semifi nal 
na pole position, e teve pela 
frente uma corrida dura. 
Acabou por não vencer na 
semifi nal, facto que acabou 
por não ser determinante na 
sua prestação já que o lugar 
na grande fi nal já estava ga-
rantido.

Mário Barbosa arrancou 
na segunda linha da gre-
lha de partida para a final, 
onde conseguiu mostrar a 
sua garra e levar ao rubro 
os cerca de 25 mil adeptos 
que estiveram no circuito 
de Montalegre. O piloto Ul-
rik Linnemann acabou por 
vencer a prova, ficando Má-
rio Barbosa no 2.º lugar da 
final.  “É um orgulho enor-
me poder levar a bandeira 
portuguesa ao pódio de 
uma prova do Mundial de 
Rallycross”, frisou o piloto 
de Paredes numa mensa-
gem deixada na sua página 
oficial do facebook. Mário 
Barbosa garantiu que o mo-
mento foi muito especial e 
aproveitou para agradecer 

MÁRIO BARBOSA
arrasou na 1.ª prova

do Mundial de Rallycross

HELENA NUNES

vPiloto paredense da equipa Compincar Team fi cou em 2.º lugar na fi nal Super 1600.
vPrimeira prova do Campeonato Mundial de Rallycross decorreu em Montalegre, nos dias 16 e
    17 de abril. 

à família, à equipa e aos pa-
trocinadores que o acom-
panham. 

Após esta prova em que 
o piloto de Paredes conse-

guiu estar lado a lado na 
luta com os melhores da 
Europa e surpreender pela 
positiva será a vez de Bruno 
Gonçalves estar ao volante 

do Citroen Saxo na segun-
da prova do Campeonato 
Nacional de Rallycross, que 
vai decorrer em Mação, nos 
próximos dias 7 e 8 de maio.
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TERMINOU COM UMA VITÓRIA 
PAREDENSE O RALI DE CASTE-
LO BRANCO, a segunda etapa do 
Campeonato Nacional de Ralis. João 

Barros subiu ao 1.º lugar do pódio no final 
de uma prova 
emocionante até 
ao derradeiro qui-
lómetro, em que 
o piloto do Ford 
Fiesta R5 bateu 
José Pedro Fon-
tes (Citroen DS3 
R5), numa luta ao 
segundo que foi 
apenas decidida 
na última das nove 
classificativas.

José Pedro 
Fontes dominou 
no primeiro dia, 
mas acabou por 
perder a lideran-
ça para João Barros, na segunda passagem 
pelo troço de São Domingos. O piloto do 
Citroen DS3 R5 perdeu a vantagem de 9,3 
segundos, ficando, a duas classificativas do 
final, a 11,6 segundos de João Barros.

Na segunda passagem por Fonte Lon-
ga, José Pedro Fontes atacou forte, venceu 
a especial e recuperou 6,3 segundos para 
o líder e deixou a decisão em aberto para 
os últimos quilómetros do troço de Alvito.

João Barros, mais do que gerir a van-
tagem, atacou a fundo, venceu a classifi-
cativa e conquistou a primeira vitória da 
temporada, no que foi o primeiro rali do 

JOÃO BARROS vence Rali de Castelo Branco
vPiloto paredense bateu José Pedro Fontes no último troço por 1 segundo e sagrou-se vencedor.
vJOÃO BARROS CONSEGUIU 1.ª VITÓRIA DA TEMPORADA, NO PRIMEIRO RALI EM PISO DE ASFALTO. 
vCampeonato Nacional de Ralis regressa de 2 a 4 de junho, com o Rali dos Açores.

PUB

HELENA NUNES ano em piso de asfalto. “Desde o princí-
pio que sabia que havia três pilotos com 
condições para vencer: Eu, o Fontes e o 
Campos. Acabei por ser eu e o José Pedro 
a discutir o rali até ao derradeiro troço. 
Ele deu-me uma grande luta. Tinha a no-
ção que um erro ditaria a vitória no Rali 

de Castelo Branco e acabou por pender 
para o meu lado. Esta é uma prova muito 
bonita de que eu gosto bastante. A luta 
foi espetacular porque nos fez andar 
sempre no limite”, garantiu o piloto pare-
dense, no final da prova.

Nas contas do campeonato, José Pedro 
Fontes, apesar do segundo lugar, reforçou 
a liderança, já que João Barros havia ficado 
em ‘branco’ no Rali Serras de Fafe.

O Campeonato Nacional de Ralis re-
gressa de 2 a 4 de junho, com o Rali dos 
Açores, já que o Rali de Portugal volta a não 
integrar o calendário nacional esta época.
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ProRebordosa no pódio da 13.ª Maratona de BTT
vEquipa de Rebordosa conquistou quatro trofeus individuais e um coletivo.
vANTÓNIO SOUSA E ANTÓNIO SILVA TRIUNFARAM NOS MASTERS 40 E 50, RESPETIVAMENTE.
vFormação rebordosense subiu ao 2.º lugar do pódio coletivo.

DISPUTOU-SE no passado 
domingo, dia 24 abril, em 
Sandim, Vila Nova de Gaia, 
a 13.ª Maratona BTT, a 

contar para a Taça Regional do Por-
to XCM 2, onde os atletas da equipa 
ProRebordosa/ Garrafeira Gomes/ 
Oforsep voltaram a conquistar pó-
dios e estar entre os melhores atle-
tas em prova.

António Sousa e António Silva 
chegaram ao triunfo, respetivamen-
te, em masters 40 e masters 50, o 
que acabou por não surpreender 
visto que os dois já são “clientes” ha-
bituais dos pódios. Em maior desta-
que acabou por estar Cecília Araújo, 
que andava arredada dos pódios 
há já algum tempo e no último do-
mingo conseguiu fazer o 3.º melhor 
tempo na elite feminina.

Lígia Maia voltou a provar que 
se encontra em forma, sendo 3.ª 

putada em Murça. Já o seu colega 
de equipa Nuno Pedronho foi 12.º 
classificado.

classificada em femininas.
A nível coletivo, a equipa Pro-

Rebordosa subiu ao pódio para re-

ceber o troféu da segunda melhor 
formação da competição gaiense.

Numa outra competição, a 

atleta da ProRebordosa Fátima 
Vida alcançou a 3.ª posição na 
vertente de Enduro, na prova dis-

HELENA NUNES

O FIM-DE-SEMANA foi 
muito produtivo para os 
atletas da secção de atle-
tismo da Casa do Benfica 

em Paredes, que conquistaram novos 
recordes pessoais em diversas provas 
do Torneio Regional Atleta Completo, 
que decorreu no estádio Professor 
Doutor Vieira Carvalho, na cidade da 
Maia, nos dias 16 e 17 de abril.

O torneio organizado pela As-
sociação de Atletismo do Porto 
englobou várias provas extra de 
preparação para os atletas que 
procuram melhorar as marcas 
pessoais e obter mínimos para a 
participação nos campeonatos 
nacionais.

Os resultados finais dos atletas 
paredenses “superaram as expec-
tativas”, salientou o responsável 
pela secção Paulo Borges. No sába-
do (dia16) Jorge Pereira conseguiu 
vencer nos 1500 metros iniciados, 
com um novo recorde pessoal de 
4.20,60s.

No escalão de juvenis, juniores e 
seniores, Cristina Freitas e Ana Vieira 
foram 2.ª e 4.ª classificadas, respeti-
vamente, terminando a prova de 

Bons resultados no Torneio Regional 
vProva da Associação de Atletismo do Porto decorreu na Maia, nos dias 16 e 17 abril.
vAtletas da Casa do Benfica em Paredes conseguiram novos recordes pessoais nas provas de 200, 400, 800 e 1500 metros. 

O GRUPO DESPORTIVO DA POR-
TELA vai organizar, este domin-
go, dia 1 de maio, o IX Grande 
Prémio de Atletismo de Rebordo-

sa, prova do calendário oficial da Associação 
de Atletismo do Porto. 

As corridas arrancam às 9h30 da manhã, 
no parque do Rio Ferreira, em Rebordosa, 

1500 metros com novos recordes 
pessoais. Cristina Freitas 4.49,50s e 
Ana Vieira 4.54,90s. 

No masculino destacaram-se 
Ruben Sousa, 2.º classificado na 
prova de 1500 metros, com um 
novo recorde pessoal de 4.04,40s. 
Samuel Vieira foi 6.º classificado 
com a nova marca de 4.10,90s, Pe-
dro Moreira ficou em 13º lugar e Mi-
guel Monteiro em 14.º melhorando 

a sua marca pessoal para 4032,30s.
Nos 400 metros, a atleta em des-

taque foi Diana Ribeiro que fixou a 
sua marca pessoal em 1.08,10s. Re-
nato Almeida terminou a prova com 
0.56,30s. 

No domingo foi a vez de Ângela 
Cruz se destacar nos 1500 metros 
obstáculos. A atleta dos iniciados 
da Casa do Benfica em Paredes ven-
ceu a prova com um novo recorde 

pessoal de 6.01,80. Na Maia, Diana 
Ribeiro acabou por ter um dia fe-
liz, ao conseguir também um novo 
record pessoal (29,50s) na prova 
de 200 metros juvenis/juniores e 
seniores femininos, em que foi 5.ª 
classificada. 

No masculino, o melhor resul-
tado foi conseguido por Guilherme 
Moreira, 3.º classificado com a nova 
marca pessoal de 5.07,80s.

Ana Vieira foi 3.ª na prova de 
800 metros e fixou o seu recorde 
pessoal em 2.21,20s. A colega de 
equipa Cristina Freitas terminou na 
5.ª posição. No masculino, Ruben 
Sousa foi 2.º classificado com um 
novo recorde pessoal de 1.57,90s; 
Samuel Vieira terminou em 4.º lu-
gar, Pedro Moreira em 9.º, Miguel 
Monteiro foi 13.º e melhorou a sua 
marca para 2.12,80s.

HELENA NUNES

Grande Prémio de Atletismo de Rebordosa é este domingo
com os escalões de benjamins A e B (masculi-
no e feminino), seguindo-se os infantis (mas-
culino e feminino). Às 10h15 arranca a prova 
dos iniciados, depois os juvenis e juniores. Os 
seniores e veteranos competem às 11 horas, 
numa prova com extensão de 8 quilómetros. 
Para o final da manhã está marcada a cerimó-
nia de encerramento. Os primeiros 10 classifi-

cados de cada escalão e as melhores equipas 
em prova vão receber prémios monetários.

As inscrições na prova de 8 quilómetros e 
na caminhada têm um custo de 2,50€ e po-
dem ser feitas antecipadamente na sede do 
Grupo Desportivo da Portela, na junta de fre-
guesia de Rebordosa e na Desportave ou no 
próprio dia, junto ao local da prova. 

A todos os participantes será entregue 
uma tshirt e um boné. 

À semelhança de anos anteriores, a organi-
zação espera voltar a receber centenas de atle-
tas da região e envolver também uma grande 
parte da população na caminhada do Dia da 
Mãe, que decorre no mesmo dia, com partida 
às 10 horas, junto ao parque do Rio Ferreira.
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ANTÓNIO DA ROCHA. Nasceu na Casa da No-
gueira, lugar de Além, Cete, no dia 24 de Março 
de 1895. Era fi lho de Joaquim da Rocha, lavrador 
caseiro de profi ssão, e de Maria Moreira Barbosa, 
dona de casa, ambos naturais da dita freguesia. 
Foi mobilizado para o Corpo Expedicionário 
Português pelo Regimento de Obuses de Cam-
panha (2.ª Bataria) e incorporado no 2.º Grupo 
de Batarias de Morteiros, 4.ª Bataria. Ostentava a 
placa de identidade n.º 50543 e detinha o posto 
de soldado condutor (n.º 107). Embarcou em Lis-
boa, rumo a França, no dia 13 de Abril de 1917. 
O primeiro registo da fi cha individual de Antó-
nio da Rocha é uma punição disciplinar. No dia 
24 de Março de 1918, o General Comandante da 
2.ª Divisão pune-o com 15 dias de prisão por ter 
«conduzido os animais a trote», contra o que 
estava «determinado, infringindo o dever 4.º 
do art.º 4.º do Regulamento Disciplinar do 
Exército». No mês seguinte, mais concretamen-
te a 9 de Abril, toma parte na «batalha de La 
Lys». De madrugada, a coberto de uma espessa 
neblina, os alemães lançam contra a muito des-
gastada 2.ª Divisão do CEP, na altura composta 
por 20 mil homens, quatro divisões em 1.º es-
calão com cerca de 50 mil militares. Após uma 

«O primeiro registo da fi cha individual de António da Rocha é uma punição disciplinar. No dia 24 de Março de 1918, o General Comandante da 
2.ª Divisão pune-o com 15 dias de prisão por ter «conduzido os animais a trote», contra o que estava «determinado, infringindo o dever 4.º do 
art.º 4.º do Regulamento Disciplinar do Exército». No mês seguinte, mais concretamente a 9 de Abril, toma parte na «batalha de La Lys».»

uns meses mais tarde, mais concretamente a 1 
de Agosto, o combatente paredense António 
da Rocha é colocado na 1.ª Bataria do 6.º Grupo 
de Batarias de Artilharia, sendo-lhe atribuído o 
n.º 1032. Quatro dias depois passa à 3.ª Bataria 
do mesmo grupo, onde fi ca com o n.º 873. Em 9 
de Agosto, faz-se presente na unidade, fi cando 
adido à formação. Inicia viagem de regresso a 
Portugal no dia 30 de Abril de 1919, partindo de 
Cherbourg a bordo do navio Northwestern Mil-
ler e chegando a Lisboa a 4 de Maio. António da 
Rocha faleceu na freguesia de Campanhã, Porto, 
no dia 16 de Dezembro de 1963.

JOSÉ MOREIRA DE FREITAS. Temos pouca in-
formação a seu respeito. A indicação de ter sido 
combatente da Grande Guerra consta do registo 
de correspondência expedida do Arquivo da Câ-
mara Municipal de Paredes. De acordo com esse 
mesmo registo, residia em Vandoma, Paredes, 
era 1.º Cabo servente da 6.ª Companhia do Regi-
mento de Artilharia e encontrava-se destacado 
para Moçambique. 

ANTÓNIO GOMES FERREIRA. Era fi lho de 
António Gomes Ferreira e de Isabel Gomes Fer-

ro de 1918 é punido uma vez mais, desta feita 
com 20 dias de detenção, «por fazer negócio 
com cebo das cozinhas militares». No dia 3 de 
Julho baixa ao Hospital de Base n.º 2, em Amble-
teuse, tendo alta para o Depósito Misto em 16 
de Agosto. Cinco dias depois baixa ao Hospital 
de Base n.º 1, tendo sido abatido ao efectivo da 
sua companhia e julgado «incapaz de todo o 
serviço» no dia 2 de Setembro. Recebe alta mé-
dica no dia 30 do mesmo mês. Em 4 de Outubro 
é enviado para o Porto de Embarque a fi m de 
ser repatriado. Embarca em Cherbourg, a bordo 
do cruzador auxiliar Gil Eanes, no dia 19 de No-
vembro, chegando a Lisboa quatro dias depois.

AUGUSTO MOREIRA. Nasceu no lugar do 
Cabido, Recarei, no dia 5 de Janeiro de 1896. 
Era fi lho de Bernardino Moreira e de Ana Ma-
ria Rodrigues. À data de mobilização para a 
guerra era solteiro e alfaiate de profi ssão. De 
acordo com o seu registo militar tinha 1,55m 

HOSPITAL DE BASE N.º 2, AMBLETEUSE, ONDE ESTIVERAM INTERNADOS
VÁRIOS PAREDENSES, ENTRE OS QUAIS ANTÓNIO GOMES FERREIRA

PUB

intensa e regular tempestade de artilharia, as 
tropas germânicas avançam em número e em 
força sobre as linhas portuguesas – que tinham 
ordens expressas por parte do general Haking, 
comandante do IX Corpo de Exército britânico, 
para «morrer na linha B» –, fazendo em escas-
sas horas mais de três centenas de mortos, mais 
um milhar de feridos e cerca de sete mil prisio-
neiros. Conhecida como «o Alcácer Quibir do 
CEP», a «batalha de La Lys» dita o fi m da parti-
cipação portuguesa na Grande Guerra enquanto 
Corpo de Exército. Depois disso, e à excepção de 
algumas companhias que vão participar mais 
tarde na perseguição ao inimigo nas margens do 
Escalda, já nas vésperas do armistício, o que res-
tara das tropas lusas fi ca sobretudo encarregue 
de prestar serviços de reconstrução e faxinas. 
Tendo escapado à fúria desse grande combate, 

reira. À data da mobilização para a guerra era 
solteiro e residia com sua mãe no lugar de La-
dário, Duas Igrejas. Foi mobilizado para o Corpo 
Expedicionário Português e incorporado na 2.ª 
Companhia do Regimento de Sapadores Minei-
ros. Ostentava a placa de identidade nº54501 e 
detinha o posto de soldado (n.º 583). Embarcou 
em Lisboa, rumo a França, no dia 21 de Abril de 
1917. Oito dias depois baixa ao hospital, tendo 
alta a 10 de Maio, seguindo posteriormente 
para o Depósito de Convalescentes. Regressou 
à sua companhia no dia 9 de Junho. No dia 25 
de Outubro é alvo de punição disciplinar pelo 
comandante do D. C. B., com a pena de 5 dias 
de detenção, «por ter faltado à formatura 
extraordinária que em 25 do corrente teve 
lugar infringindo assim os deveres militares 
n.º 4 e 5 do art.º 4.º do R.D.E.». Em 20 de Janei-

de altura. Foi recrutado para o exército a 12 
de Julho de 1916, tendo-se apresentado no 
dia 13 de Setembro seguinte. Foi dado como 
pronto da instrução e recruta em 9 de Janeiro 
de 1918. Detinha o posto de soldado (n.º 324) 
do Regimento de Infantaria 32 (Penafi el), 12.ª 
Companhia, tendo mais tarde sido integrado 
na unidade de Infantaria 6 (soldado n.º 328), 
com sede no Porto. Embarcou com destino à 
então província portuguesa de Angola, como 
expedicionário, em 6 de Março, desembar-
cando em Luanda no dia 25 do mesmo. Tra-
tara-se do 3.º e último reforço da 2.ª Força 
Expedicionária àquela província, envolvendo 
um conjunto de 776 militares (Rosas, F. 2010, 
p. 295). Augusto Moreira iniciou viagem de re-
gresso em 19 de Agosto de 1919, desembar-
cando em Lisboa no dia 8 de Setembro. Casou 
com Ana Moreira no dia 28 de Abril de 1923. 
Faleceu em Recarei, com 78 anos de idade, no 
dia 17 de Outubro de 1974.
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M. FERREIRA COELHO

GOMES DE SOUSA

Paredenses “Brasileiros”

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

- Continui.
Abri o livro na letra C e li:
«Contrariedades – são em geral 

avisos de Deus, para seguirmos me-
lhor caminho».

- Abra agora na letra M – orde-
nou Flora.

Abri e li:
«Mulher – aquele que não lhe 

resistir, na ocasião em que o deve 
fazer, pode ser causador de uma 
grande desgraça».

Aliviado da minha preocupação 
pelo que me cumpria fazer, depois 
de ler este último conceito do pai 
de Flora, disse:

- Estou absolutamente de acor-
do com o pensamento de seu ma-
logrado pai e tanto assim que lhe 
dou um conselho: procure casar-se. 
Nova e formosa como é, não será 

gar a esse Cais; porque me faz essa 
pergunta?

- Porque desejo ir despedir-me 
de você.

Eu, receando o encontro com 
Flora na presença da moça dos 
olhos verdes, procurei dissuadi-la 
do propósito; mas ela, julgando o 
meu receio atenção para com ela, 
acabou por dizer que não faltaria, 
pois sabia bem quanto me devia.

Tornamos a passar, pé ante pé, 
pela sala dos infelizes emigrantes 
que continuavam a dormir, sonhan-
do talvez com as alegrias das suas 
terras, ou o amor das suas mulheres.

Despedi-me de Flora, no cimo 
da escada, dizendo-me ela:

- Até amanhã.

*

Ao ver-me na rua, recebendo 
o ar da brisa que refrescava o calor 
daquela noite de Março, ia satisfei-

to comigo. É certo que perdera a 
ocasião de me deleitar com o amor 
de Flora; mas, para isso, eu teria de 
mentir, de pôr acima dos sentimen-
tos que distinguem o homem, o ins-
tinto do animal. 

Tendo procedido como procedi, 
em lugar de trazer, de junto dela, o 
remorso de haver concorrido talvez 
para a sua desventura, trouxe, com 
a saudosa recordação da sua pre-
sença, a consolação de lhe deixar as 
possibilidades de futuro feliz…

E, nisto pensando, subi a Rua da 
Assembleia, dobrei para a Rua da 
Quitanda e entrei na Rua General 
Câmara, em direcção à Rua do Re-
gente onde ia dormir a última noite 
no Rio de Janeiro.

Na Rua do General Câmara, es-
tava encostado a um candieiro da 
iluminação pública, um mancebo 
bem trajado, tangendo um violão e, 
com os olhos amorosos assestados 
para uma moça cujo busto açuma-

difícil encontrar um homem que lhe 
traga a felicidade que seu pai vati-
cina, após a desgraça de o perder. 
Talvez que seja uma contrariedade 
para Flora, eu não poder ser esse ho-
mem- e não posso porque com 18 
anos, sou novo demais – mas esta 
contrariedade é um aviso de Deus, 
para que Flora tome outro caminho, 
isto é, que escolha homem mais ve-
lho e com melhor situação…

Flora levantou-se e, com ternu-
ra, disse-me:

- Creia que agradeço o seu con-
selho.

- E segui-lo-á? – perguntei, le-
vantando-me também.

- Tanto quanto possa. 
- A melhor notícia que posso re-

ceber de Flora, em Portugal, é a de 
que estava casada e era feliz.

- Muito obrigada. A que horas 
embarca amanhã no Cais dos Mi-
neiros?

- Às 2 horas da tarde, devo che-

va a uma janela, cantava:

«Eu tenho umà namorada
Qui é mesmo uma pápá fina,

Lá na Praça do Mêrcado;
Dizem logo: é pretà mina».

E o enamorado moço, rematava 
em estribilho:

«Làranja, banana, màçã, cambucá,
Eu tenho dà preta qui à preta mi dá».

Não deixei de achar graça aquela 
serenata tão vulgar no Rio de Janeiro, 
que me recordou outra, três anos an-
tes que não chegou a começar, por-
que o candieiro caiu e o enamorado 
fugiu perseguido pela polícia a cavalo.

Essa cena, que tanto me fizera 
rir, foi o primeiro elo duma corrente 
de causas que me levaram à contin-
gência de deixar o Brasil”.

(Continua na próxima edição)

O DR. CASIMIRO DE LEMOS COELHO 
FERRAZ nasceu na Igreja, em Mouriz, 
a 24 de Fevereiro de 1854.

Filho do dr. Albino de Lemos Coe-
lho Ferraz, bacharel formado em Direito e de sua 
segunda mulher D. Maria Machado de Miranda.

No assento do baptismo de Casimiro são 
assim identificados os avós: neto paterno de D. 
Ana Ermelinda e Jerónimo de Lemos, do lugar da 
Mogueira e pela parte materna neto do morga-
do José Joaquim Machado de Miranda e Dona 
Custódia Coelho Barbosa, da Casa da Porta.

Mas o baptismo se seu pai reza assim: Albino 
filho natural de Ana Berlinda assistente no lugar 
de Mogueira e esta Enjeitada de Josefa canas-
treira do lugar da Estrada, Mouriz, nasceu a 29 de 
Julho de 1811. 

No primeiro casamento de Albino de Lemos, 
a 8 de Junho de 1835, podemos ler filho natural 
de Jerónimo de Lemos Coelho Ferraz e de Ana 
Ermelinda, sendo que foi rasurada a palavra na-
tural. No segundo casamento, a 15 de Junho de 
1851, por ser viúvo, consta o nome da falecida 
esposa e não os nomes dos pais. 

A primeira filha de Albino de Lemos, a Albi-
na, que nasceu a 29 de Fevereiro de 1836, não 
tem avô paterno, apesar de seu pai se ter matri-
culado em Coimbra, no primeiro ano jurídico, 
em Outubro de 1835, como filho de Jerónimo 
de Lemos Coelho Ferraz…

O dr. Albino de Lemos Coelho Ferraz casou 
primeiro com Joaquina Rosa Coelho de Sousa, fi-
lha do Alferes José Coelho Vieira e de Ana Rita de 
Sousa, do lugar da Igreja e na segunda vez com 
D. Maria Machado de Miranda, filha do morga-
do José Joaquim Machado de Miranda e de D. 
Custódia Rosa Coelho Barbosa, da Casa e Quinta 
da Porta.

Do primeiro casamento teve três filhos e do 
segundo teve treze.

Albino de Lemos foi Subdelegado do Procu-
rador Régio na comarca de Paredes; Presidente 
da Câmara Municipal de Paredes, de 1878 a 1881 
e faleceu no lugar da Igreja, em Mouriz, a 4 de 
Outubro de 1884.

O dr. Casimiro Ferraz frequentou a Escola 
Médico Cirúrgica do Porto e terminou o curso 
em 1879 apresentando a tese: ‘Pathogenia e 
therapeutica da hernia inguinal estrangulada’ 

O DR. CASIMIRO FERRAZ
impressa no Porto, na Typographia de Viuva 
Gandra. [74 pág. 62 de texto].

Casimiro de Lemos Coelho Ferraz, com 29 
anos, casou na paroquial da Sé, Porto, a 9 de 
Agosto de 1883, com D. Laura de Sousa Prado 
e Lemos, natural da Sé, com 18 anos, filha de 
Manuel José do Prado, carpinteiro, natural de 
Campanhã e de Maria de Sousa ou Maria Pinto 
de Sousa Prado, natural de Mouriz.

Laura nasceu na rua de Entreparedes, paró-
quia da Sé, a 30 de Dezembro de 1864 e faleceu 
em Mouriz a 30 de 
Abril de 1941.

Manuel José 
do Prado, viúvo 
que ficou de Maria 
Rosa de Almeida, 
com 49 anos, ca-
sou na Sé a 2 de 
Fevereiro de 1863 
com Maria de Sou-
sa, criada, com 30 
anos, natural de 
Mouriz, filha de Fir-
mino José Pinto de 
Queirós e Custódia 
Rosa de Sousa. 

Casimiro e 
Laura tiveram pelo 
menos três filhos: 
Adília nasceu em 
Barreiros, Mouriz, 
a 10 de Maio de 
1884; enviuvou 
de José Pinto de 
Lemos júnior a 20 
de Abril de 1954 e 
faleceu a 3 de Janeiro de 1957. Alzira nasceu em 
Barreiros a 11 de Setembro de 1886 e faleceu em 
Mouriz a 26 de Janeiro de 1960. Casimiro nasceu 
em Barreiros a 25 de Março de 1889 e faleceu em 
1911.

Firmino José e Custódia Rosa casaram duas 
vezes?

No livro de São Mamede de Valongo encon-
trámos um registo que se pode resumir assim: a 
10 de Novembro de 1824, feitas as denunciações 
na forma do Sagrado Concílio Tridentino e da 
Constituição deste Bispado na dita igreja [de São 

Sobre o avô Jerónimo arquivamos estas 
duas referências: 

- O padre Manuel José Coelho de Barros fale-
ceu a 20 de Abril de 1807 e foi sepultado na capela 
da Casa da Agrela em Santa Maria de Duas Igrejas, 
Paredes. Fez testamento aprovado pelo Tabelião 
de Mouriz Jerónimo de Lemos Coelho Ferraz.

- D. Maria Escolástica de Magalhães Leite e 
Sousa, da quinta das Gordas, em Paço de Sousa, 
fez procuração a seu marido Flórido Teles de Me-
nezes, em 16 de Julho de 1810, nas notas de Je-
rónimo de Lemos Coelho Ferraz, de São Romão 
de Mouriz, para venda da quinta do Lodeiro, em 
S. José de Godim.

Mamede] e na de São Romão de Mouriz donde 
os contraentes são naturais e não aparecendo 
impedimento canónico se casaram em São Ma-
mede de Valongo (aonde a contraente é domici-
liária) Firmino José Pinto e Custódia de Sousa. Ele 
natural de Mouriz, filho natural de Ana Rita, de 
Mouriz. E ela natural de Mouriz, filha de Manuel 
José de Sousa e Ana Maria Barbosa, neta patena 
de Manuel de Sousa e Ana Maria, neta materna 
de Domingos Ferreira Gomes e Joana Coelho 
Gomes, todos de Mouriz. 

Apesar de 
cumprir todas as 
formalidades o 
abade de Valon-
go teve dúvida 
da validade do 
matrimónio por 
nenhum dos 
contraentes ser 
seu freguês e por 
não mostrarem 
o consentimento 
expresso dos pais 
da contraente. ‘No 
dia 10 celebraram 
o matrimónio 
nulo, tanto que 
no dia 11, tudo 
de Novembro de 
1824, se apresen-
taram nesta fre-
guesia [de Mou-
riz] onde eram e 
são domiciliários 
… e porque não 
querem viver em 

dúvida pretendem ou celebrar de novo ou reva-
lida-lo perante o pároco de Mouriz a respeito da 
legitimidade do qual nenhuma dúvida há.’ 

Obtiveram a respectiva licença do vigário 
geral de Penafiel e juiz de casamentos e o reitor 
de Mouriz logo mandou o padre Francisco Xa-
vier de Sousa para em seu nome e com sua licen-
ça fosse revalidar aquele matrimónio… e tudo 
foi registado no livro competente ‘para constar 
que o matrimónio em Valongo foi nulo por falta 
de domicílio que não havia e registos falsos que 
fizeram em Penafiel e em São Romão de Mouriz’.

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

2 – Defesa firme dos valores mais emble-
máticos do concelho de Paredes em áreas 
como a política, religião, desporto, socieda-
de e do seu património cultural e arquitetó-
nico.

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

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

ALUGA-SE QUARTO
A menina ou senhora
CIDADE DE PAREDES

Tel: 912 158 860
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Efemérides 28 de abril
1738
O Papa Clemente XII publica a bula “In Emi-
nenti”, onde condena a Maçonaria; 
____________________________________

1767
Provisão régia que reitera a obrigatorieda-
de do plantio da mandioca nas fazendas do 
Brasil, em função do número dos respetivos 
trabalhadores; 
____________________________________

1789
Dá-se uma revolta no Bounty, navio britâni-
co cuja tripulação se amotinou, abandonan-
do o seu capitão, William Bligh, numa chalu\
pa em pleno mar alto, no Pacífico Sul;
____________________________________

1796 
A ilha italiana de Sardenha ficou sob a domi-
nação da Espanha até 1713, entregue então 
à Áustria pelo trabalho de Utreque, sendo a 
28 de abril de 1796 obrigada a abandonar a 
aliança austríaca, tendo origem a campanha 
Napoleónica em Itália;
____________________________________

1846
Na Guiné Portuguesa foi criado um imposto 
sobre as lojas destinadas às obras da fonte 
do Pigiguiti, da Praça de Bissau, uma vez 
que a água da primitiva fonte, por se achar 
conspurcada, era leitosa e a ela se devia a 
frequência das enterites em Bissau;
 ____________________________________

1855
Nascimento do pintor José Malhoa;

1876
Proclamação da rainha Vitória como impera-
triz da Índia;
_____________________________________

1886
 Inaugurado, em Lisboa, o Monumento aos 
Restauradores de 1640; 
_____________________________________

1891
Louvados pelas operações militares de Gêba, 
na Giné, os comandantes das lanchas-canho-
neiras “Flecha” e “Zagaia”, bem como alguns 
negociantes do Presídio de Gêba e chefes de 
guerra auxiliares;
_____________________________________

1917
Tomada de posse de Oliveira Salazar como 
assistente do 2.º grupo, Ciência Económica, 
da Universidade de Coimbra. Virá a reger as 
cadeiras de Economia Política e Finanças; 
_____________________________________

1918 
Eleições presidenciais diretas onde Sidónio 
Pais, único candidato, é eleito presidente da 
República. Morre assassinado a 14 de dezem-
bro de 1918;
_____________________________________

1920
É reaberta a Confederação Geral do Trabalho, 
enquanto vão sendo libertados os operários 
presos durante as últimas greves; 
_____________________________________

1938
O governo do Estado Novo reconhece de jure 
a Junta de Burgos, estrutura da Espanha “Na-

cionalista” chefiada pelo general Franco;
_____________________________________

1941
Por ocasião do 52.º aniversário de Oliveira 
Salazar, a União Nacional, criada pelo regime 
fascista português organiza em Lisboa, uma 
“manifestação nacional” de homenagem ao 
“chefe” e ao Estado Novo;
_____________________________________

1962
Em luta por melhores salários e condições e 
trabalho, os mineiros de Aljustrel organizam 
uma greve seguida de manifestação. Da bru-
tal repressão da GNR resultam dois mortos e 
dezenas de feridos; 
_____________________________________

1974
Mário Soares, dirigente socialista, regressa de 
França, onde se encontrava exilado pela dita-
dura; 
_____________________________________

1977
Em Estrasburgo, Mário Soares discursa na 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Eu-
ropa;
_____________________________________

1981
Ramalho Eanes dá posse ao general Concei-
ção e Silva no cargo de ministro da República 
para a Região Autónoma dos Açores;
____________________________________

1985
Mário Soares preside à sessão de encerra-
mento do Colóquio “800 anos de Cultura Por-
tuguesa” que decorrera na Casa de Mateus, 

em Vila Real; 1986 – A Gulbenkian atribui à 
escritora Maria Alberta Menéres o Grande 
Prémio de Literatura Infantil;
____________________________________

1987
O presidente da República, Mário Soares, 
dissolve o Parlamento e convoca eleições 
para o dia 19 de julho;
____________________________________

1989
O anteprojeto português de acordo orto-
gráfico reúne o consenso dos PALOP; 
____________________________________

1991
É exercido pela primeira vez o voto feminino 
no cantão suíço de Appenzell; 
____________________________________

1992
Morte do pintor britânico Francis Bacon. É 
também proclamada a República Islâmica 
do Afeganistão; 
____________________________________

1993
Os jornalistas portugueses levantam o boi-
cote informativo das atividades do Parla-
mento;
____________________________________

1995
A Procuradoria-Geral da República ordena a 
reabertura do Caso Camarate;
____________________________________

2001
O norteamericano Dennis Tito, o primeiro 
turista do Espaço, parte de Baikonur, a bor-
do de uma nave Soyuz.

Paredes

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 28 de abril a 11 maio

Castelo de Paiva Dia 6 maio
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h00 – Inauguração da exposição fotográfica “Marco: uma 
janela para o turismo”

Dia 7 maio
Museu Municipal de Penafiel
16h00 – Inauguração da exposição “A minha arte é o meu 
coração”, de A. Ribeirinho

Dia 30 abril
Auditório da Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Concerto “Allma”

Dia 30 abril
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Música do mundo: Ensemble Vocal de Freamunde 

Dia 3 maio
Salão da junta de freguesia de Rebordosa
16h30 – Espetáculo de dança solidário – Comemoração do 
Dia da Mãe

Dia 6 maio
Biblioteca A Celer, junta de freguesia de Rebordosa
10h00 – Sessão de cinema: “Gru, o mal disposto 2”

Dia 11 maio
Biblioteca A Celer, junta de freguesia de Rebordosa
14h00 – Hora do conto: “A que sabe a Lua”, de Michael Grejniec

Dia 1 maio
Pavilhão Municipal de Castelo de Paiva
09h30 – Ginástica com energia

Dia 4 maio
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h30 - Cinepipoca

Dia 28 abril
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras
14h00 – Sessões de informação sobre a melhoria da empre-
gabilidade em contexto europeu

Dia 29 abril
Salão Paroquial da Igreja de Santa Marinha da Pedreira 
21h00 – Conferência: D. António Barroso, um missionário de 
três continentes

De 29 de abril a 8 de maio
Recinto da feira: portas da cidade
Das 12h00 às 22h00 – Feira de maio

Dia 1 maio
Hipódromo de Felgueiras – Quinta da Granja
15h00 – Corrida de cavalos: grande prémio de maio

Dia 28 abril
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – “Romeo and Juliet for 2”, pela Idea Theatre - Grécia

Dia 29 abril – Salão Nobre dos Paços do Concelho
09h00 – I Jornadas sobre urbanismo

PUB

Dia 10 maio
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
10h00 – Hora do conto: “Eu gosto de ti”

Dia 11 maio
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h30 – Laborató-la-ri—ló-lela - Experiências

Dia 30 abril
Complexo Desportivo de Lousada
09h30 – Torneio concelhio de gira vólei 

Dia 29 abril
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – “Memórias partilhadas”, pelo Grupo de Teatro de 
Montemuro 

Dia 1 maio
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Companhia do Chapitô: Macbeth” – Encerramento 
do Festival Internacional de Artes do Espetáculo
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DUAS IGREJAS

Luzia Pereira de Seabra
FALECEU

Luzia Pereira de Seabra faleceu no passado dia 
16 de abril, com 76 anos de idade. Era natural e re-
sidente na freguesia de Duas Igrejas, na Travessa 
da Maia, n.º 56, Duas Igrejas, Paredes. Era viúva de 
Álvaro Ferreira Martins.

REBORDOSA

Hilário Cândido Ferreira Barbosa
FALECEU

Hilário Cândido Ferreira Barbosa faleceu no 
passado dia 11 de abril, com 75 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Rebordosa, na Av. 
Bombeiros Voluntários, n.º 417. Era casado com Ma-
ria Alzira Moreira da Silva Barbosa que deixa na maior 
dor juntamente com seus fi lhos, nora, genro, netos e demais família.

REBORDOSA

Maria Emília Teixeira Simões
FALECEU

Maria Emília Teixeira Simões faleceu no passado 
dia 12 de abril, com 82 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Campanhã, Porto e residente na freguesia 
de Rebordosa, na Rua de São Tiago, n.º 46-F. Era ca-
sada com José Torcato Cardoso que deixa na maior dor 
juntamente com seus fi lhos, nora, genro, netos e demais família.

REBORDOSA

Maria Celeste Moreira Peixoto 
FALECEU

Maria Celeste Moreira Peixoto faleceu no pas-
sado dia 10 de abril, com 69 anos de idade. Era natu-
ral da freguesia de Duas Igrejas, Paredes e residente 
na Rua de Monte Alto, n.º 134, Rebordosa, Paredes. 
Era viúva de Américo Moreira Mendes e deixa na 
maior dor seus fi lhos e demais família.

REBORDOSA

Armando Dias
FALECEU

Armando Dias faleceu no passado dia 20 de 
abril, com 88 anos de idade. Era natural da freguesia 
de Lordelo e residente na freguesia de Rebordosa, 
na Rua da Candeeira, n.º 155. Era casado com Cár-
men Martins Ferreira de Sá que deixa na maior dor 
juntamente com sue fi lhos, noras, genro, netos e demais família.

ASTROMIL

Manuel da Cunha Teles
FALECEU

Manuel da Cunha Teles faleceu no passado dia 12 
de abril, com 61 anos de idade. Era natural da fregue-
sia de Rebordosa e residente na freguesia de Astromil, 
na Rua Santa Marinha, n.º 377. Era casado com Maria 
Amélia Moreira Teles que deixa na maior dor juntamen-
te com o seu fi lho, nora e demais família. 

REBORDOSA

Miguel Ferreira de Oliveira
FALECEU

Miguel Ferreira de Oliveira faleceu no passado 
dia 15 de abril, com 56 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, na Rua do 
Sedouro, n.º 139. Era casado com Laura da Silva 
Ferreira que deixa na maior dor juntamente com seus 
fi lhos, nora, genro, netos, mãe e demais família.

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 588642791

Astromil
MARCENEIRO

Com experiência em polimento
para a área de acabamento de mobiliário 

Oferta n.º 588663330

Rebordosa, Lordelo, Gandra, Alfena
MARCENEIRO

Para trabalhar ao banco; que saiba ler esquemas 
e perceber a montagem de móveis

Oferta n.º 588636774

Vandoma
REPRESENTANTE COMERCIAL
Vendedor com experiência no setor da madei-
ra (factor preferencial); deve ter conhecimen-
tos de inglês, francês e espanhol

Oferta n.º 588656749

Paredes
CARPINTEIRO DE LIMPOS

E DE TOSCO
Carpinteiro de cofragem com experiência e serven-
tes; se possível com alguns conhecimento de inglês

Oferta n.º 588653371

Gandra
DESENHADORES

E TÉCNICOS AFINS
Desenhador na área da metalomecânica, com ex-
periência nos programas teckla strutures e autocad

Oferta n.º 588668828

Vilela
ESTOFADOR

Que se dedique à fabricação de estofos, desde 
sofás, cadeirões, cadeiras, camas, e outro tipo 
de mobiliário

Oferta n.º 588664403

Beire
MARCENEIRO

Candidatos sem experiência e com vontade de 
aprender

Oferta n.º 588644854

Gandra
DIRETOR DE VENDAS

Organizado e com boa apresentação e dicção 
e facilidade em compreender

Oferta n.º 588656942

Paredes
REPRESENTANTE COMERCIAL
Com experiência na área das telecomunica-
ções, imobiliário, entre outras; aptidões e com-
petências pessoais: comunicação, empatia e 
orientação para o cliente; com conhecimentos 
de informática na ótica do utilizador

Oferta n.º 588660891

Vandoma
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 

E EXECUTIVO
Administrativa com conhecimentos em pelo me-
nos 2 línguas estrangeiras (inglês e francês), ca-
pacidade de adaptação e aprendizagem em am-
biente de trabalho

Oferta n.º 588671725

Valongo
COVEIRO

Preparar sepulturas, escavar a terra e escorar as paredes da abertura; limpar o interior das covas 
já existentes; carregar e colocar o caixão na cova; manipular as cordas de sustentação para faci-
litar o posicionamento do caixão; zelar pela conservação e segurança do cemitério, máquinas e 
ferramentas de trabalho

Oferta n.º 588671200

Valongo
MECÂNICO E REPARADOR

DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

Oferta n.º 588670285

Freamunde
ESTOFADOR

Com experiência profi ssional e conhecimentos no 
setor da embalagem

Oferta n.º 588664276

Baltar
MARCENEIRO

Oferta n.º 588664277

Lordelo
MARCENEIRO

Profi ssional com experiência 

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 adminis-
tração; para análise de mercados; pretende-se um profi ssional dinâmico, comunicativo, com conhecimentos de línguas e disponi-
bilidade para viagens internacionais

NECROLOGIA

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

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

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

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

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

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

Associação Humanitária
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CETE

C O N V O C A T Ó R I A
Nos termos legais e estatutários, convocam-se os senho-

res Associados da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Cete, no pleno uso dos seus direitos, a reuni-
rem-se em Assembleia Geral Extraordinária, que terá lugar no 
próximo dia 08 de Maio de 2016, pelas 09h30 no salão Nobre 
deste Quartel, com  a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1 - Leitura da ata da última assembleia;
Ponto 2 - Apresentação do relatório de Contas da Gerência 
de 2015;
Ponto 3 - Assuntos de interesse desta Associação.

Nota: se à hora marcada não houver quórum, a Assembleia 
funcionará meia hora depois, no mesmo local, com qualquer 
número de Associados e com a mesma ordem de trabalhos.

Cete, 26 de Abril de 2016

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Dr. Saúl André Ferreira
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BALTAR

Maria do Carmo
Moreira da Silva

FALECEU

Maria do Carmo Moreira da Silva faleceu no passa-
do dia 16 de abril, com 79 anos de idade. Era natural de 
Baltar e residente na Rua Dr. Celso Moreira Coelho, n.º 
159, Baltar, Paredes. Era casada com Manuel Pereira da Silva.

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

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

BALTAR

Margarida Laurentina
Ferreira de Oliveira

FALECEU

Margarida Laurentina Ferreira de Oliveira fale-
ceu no passado dia 18 de abril, com 86 anos de ida-
de. Era natural de Baltar e residente na Travessa da 
Gandarinha, n.º 56, Baltar, Paredes. Era casada com Estevão Pereira 
da Costa.

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

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

VANDOMA

José Augusto
Moreira da Rocha

FALECEU

José Augusto Moreira da Rocha faleceu no 
passado dia 16 de abril, com 81 anos de idade. Era 
natural de Besteiros, Paredes e residente na Rua Se-
nhora da Guia, n.º 107, Vandoma, Paredes. 

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

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

BEIRE

Álvaro António
de Bessa Miranda

FALECEU

Álvaro António de Bessa Miranda faleceu no 
passado dia 24 de abril com 47 anos de idade. Era 
natural de Paredes e residente na freguesia de Beire, 
concelho de Paredes. Era casado com Margarida Manuela da Silva 
Madureira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

LOUREDO

Maria de Lurdes
de Oliveira Ferraz

FALECEU

Maria de Lurdes de Oliveira Ferraz faleceu no 
passado dia 18 de abril com 60 anos de idade. Era 
natural de Cristelo e residente na freguesia de Lou-
redo, concelho de Paredes. Era casado com José Carlos Pacheco.

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

Salvador Moreira Neto
FALECEU

Salvador Moreira Neto faleceu no passado dia 
14 de abril com 71 anos de idade. Era natural e re-
sidente na freguesia de Beire, concelho de Paredes. 
Era viúvo de Aida da Conceição Freire 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.

URRÔ - PENAFIEL

Maria Luísa Ferreira de Sousa
FALECEU

Maria Luísa Ferreira de Sousa faleceu no pas-
sado dia 22 de abril, com 72 anos de idade. Era na-
tural de Urrô, Penafiel e residente na Rua Sambade, 
n.º 471 (Urrô), Guilhufe e Urrô, Penafiel. Era casada 
com Agostinho Moreira da Rocha.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filho, nora, neta e demais família vêm por este meio 

extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que 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.

MOURIZ

Maria da Graça Almeida
Rodrigues Pinto da Silva

FALECEU

Maria da Graça Almeida Rodrigues Pinto da Sil-
va faleceu no passado dia 21 de abril, com 68 anos 
de idade. Era natural de Luanda, Angola e residente 
na Rua do Outeiro, n.º 32, Mouriz, Paredes. Era ca-
sada com Altino Augusto de Oliveira e Silva.

AGRADECIMENTO
Seu marido e demais família vêm por este meio 

extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral ou que de outro modo lhes manifes-
taram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

Aproveitam para também comunicar que a eucaristia do 7.º dia 
será celebrada sábado, dia 30 de abril, pelas 17h30, na igreja paro-
quial de Mouriz. Antecipadamente expressam o mais profundo e reco-
nhecido agradecimento a todos quantos os honrem nesta cerimónia.

SOBROSA

Rita Felismina Moreira de Sousa
FALECEU

Rita Felismina Moreira de Sousa faleceu no pas-
sado dia 18 de abril, com 70 anos de idade. Era na-
tural e residente na freguesia de Sobrosa, Paredes. 
Era casada com Narciso José Meireles Barbosa.

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

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

SOBROSA

Augusto Óscar Moreira Ribeiro
FALECEU

Augusto Óscar Moreira Ribeiro faleceu no pas-
sado dia 12 de abril, com 70 anos de idade. Era na-
tural e residente na freguesia de Sobrosa, Paredes. 
Era casado com Maria Beatriz Pedra Gomes.

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

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

SOBROSA

Maria Ferreira Barbosa
FALECEU

Maria Ferreira Barbosa faleceu no passado dia 
20 de abril, com 85 anos de idade. Era natural e resi-
dente na freguesia de Sobrosa, Paredes. Era casada 
com João Moreira de Bessa.

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

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

CRISTELO

Maria Arminda Teixeira Ribeiro
FALECEU

Maria Arminda Teixeira Ribeiro faleceu no pas-
sado dia 24 de abril, com 82 anos de idade. Era na-
tural de Gondalães, Paredes e residente em Cristelo, 
Paredes. Era viúva de Sabino Dias de Barros.

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. Parti-
cipam também que a missa de 7.º dia será celebrada dia 3 de maio, 
pelas 20h30, na igreja paroquial de Cristelo. 

Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
neste ato religioso.

VILELA

Maria Celeste
da Conceição Castro

FALECEU

Maria Celeste da Conceição Castro faleceu no 
passado dia 24 de abril, com 88 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Samodães, concelho de La-
mego e residente na Rua da Fonte, Casa das Portas, n.º 268, freguesia 
de Vilela, concelho de Paredes. Era casada com Joaquim Teixeira.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, noras, genros, netos e demais família vêm por 

este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o faze-
rem pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas aquando do falecimento e do funeral. Participam também que 
a missa de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 29 de abril, pelas 19 
horas, na igreja paroquial de Vilela.

Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

LORDELO

Joaquim da Silva Gonçalves
FALECEU

Joaquim da Silva Gonçalves faleceu no passa-
do dia 16 de abril, com 79 anos de idade. Era natu-
ral da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes e 
residente na Avenida José Ferreira da Cruz, n.º 62, 
Ent. B, 2.º Esquerdo, freguesia de Vilela, concelho de 
Paredes. Era divorciado.

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 lhe foram endereçadas aquando do falecimento e do funeral, bem 
como na missa de 7.º dia do seu ente querido Joaquim.

NECROLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BALTAR

Joaquina Ribeiro da Mota
FALECEU

Joaquina Ribeiro da Mota faleceu no passado dia 26 de abril, com 
87 anos de idade. Era natural de Nespereira, Lousada, e residente na 
Rua N. Senhora das Necessidades, n.º 39, Baltar, Paredes. Era viúva 
de Luís da Silva Santos.

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

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

FUNERÁRIA SANTOS 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA SANTOS 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA SANTOS 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

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

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

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

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

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

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

ANTES DE SE CHEGAR AO ANO DE 1993, que foi o ano em que colhe-
mos a imagem do passado, já este era bem presente, embora não tanto 
quanto há dias se vê. É certo que dantes a coisa era bem pior. Frente às 
instalações do “Calvário de Beire”, da “Casa do Gaiato” esta criada pelo P.e 

Américo Monteiro de Aguiar, e o “Calvário” feito pelo P.e António Batista dos Santos, 
tal como o respetivo e deslumbrante cemitério, digno de admiração pela sua singela 

Rotunda do “Calvário de Beire”

modéstia, o que o torna uma lição de moral, do que todos os inumatórios deviam ser 
imagem semelhança. Ora, ao que no aspeto geral se reporta, referimos o “Calvário 
de Beire”, porque se encontra na encruzilhada de vias que já teve várias posições e 
que hoje se encontra melhor arrumada ao trânsito e engrandecedor do enquadra-
mento estético. Uma rotunda útil ao trânsito e apelativo à vista, bem desenhada e 
decorada!

FRANCAMENTE! Custa acreditar 
que, 42 anos depois do “25 de Abril 
de 1974”, se mantenha, em Paredes, 
o tipo de cidade que as fotos do-

cumentam, com cerca de silvas, sem água 
nem saneamento, ali, a dois passos dos Pa-
ços do Concelho de Paredes.

É claro que, pelo menos, a nível de 

A CIDADE DA “COMUNIDADE
ZÍNGARA” DE PAREDES

saneamento o concelho esteja tão atrasa-
do, como realmente está, para mais sem 
se vislumbrar para quando o seu arranque, 
sendo certo que a maioria dos munícipes 
está há vários anos a pagar a respetiva taxa 
imposta sem que de tal beneficie. Com 
mais outros inconvenientes, por exemplo, 
o pivete nauseabundo que os “limpa-fossas 

municipais” libertam aquando da sucção e 
do transporte dos resíduos para despejo, 
nem sempre em locais apropriados. E até 
quando chove ou se pensa que ela venha, 
não falta quem se aproveite para abrir as 
fossas para a rua, evitando assim o paga-
mento ao “carro limpa-fossas” dos serviços 
municipalizados. 

Ora, acontece que o assunto de aloja-
mento condigno para os seres humanos, 
ditos ciganos, teve um alerta e proposta/
sugestão, em Assembleia Municipal de 29 
de setembro de 1994, mas que até ao pre-
sente só encontrou orelhas moucas.

ASSIM NÃO!...


