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APROVEITE

AS PROMOÇÕES

DE ABERTURA
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Peixe fresco Picanha Lombinhos de boi
Secretos e Plumas (porco preto) Arroz de feijão

Rua D. Gabriel de Sousa, n.º 415 - PAREDES (Junto ao Continente e em frente ao MaxMat)
Tlfs. 255 777 080 / 911 191 700  ●  tabernaanimar@gmail.com

NA BRASA ●Francesinhas
●Cachorros
●Hambúrgueres
●Pregos em pão

ELIAS apresenta disco de estreia

CIRURGIA NO MÉXICO PODE
MELHORAR A VIDA DE GONÇALO 

O Vodafone Rally de Portugal 2016 volta a arrancar em Paredes, já no próxima quin-
ta-feira, dia 19 de maio. Pelo kartódromo de Baltar vão passar todos os protagonis-
tas desta prova. A abertura de portas acontece às 7h30, com os pilotos P1. São es-
perados milhares de espetadores nesta classificativa que promete muito espetáculo 
e emoções fortes. A prova conta com passagens por Guimarães, Lousada, Ponte de 
Lima, Caminha, Viana do Castelo, Porto, Baião, Marão, Amarante, Vieira do Minho e 
Fafe. A cerimónia final acontece, no dia 22 de maio, na marginal de Matosinhos. 

Kartódromo de Baltar acolhe o shakedow

RALLY DE PORTUGAL
arranca para a semana

FÉ e ESPERANÇA levam
900 peregrinos até Fátima

Três instituições do concelho de Paredes apoiaram cerca de 900 peregrinos que partiram de Paredes para 
cumprir uma jornada de fé até ao Santuário de Fátima. Com a ajuda de mais de 230 voluntários, a Obra de 
Caridade ao Doente e ao Paralítico (OCDP), a Obra do Bem-Fazer e o Rancho Regional de Paredes presta-
ram todo o apoio aos peregrinos, assegurando dormidas, refeições e cuidados de enfermagem ao longo 
dos mais de 200 quilómetros de estrada. A jornada de fé foi cumprida sem nenhum percalço. A maioria dos 
peregrinos regressa a casa a partir de amanhã, depois das cerimónias do 13 de Maio.
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DE VEZ EM QUANDO e agora mais insis-
tentemente fala-se no slogan “Regionali-
zação”, mas sem nada de consistente, que 
o povo possa ver, perceber e dizer: - Ora cá 

está uma coisa bem boa!
Fala-se muito, cria-se parra abundosa, mas os 

frutos são pequenos e para já poucos. De acordo 
com os dias, também esta temática tem as suas 
nuances que há tempos medra na beira dos cami-
nhos, se calhar, digamos de um certo oportunismo, 
para marcar a agenda e ver se cola.

Não há varinha mágica para resolver a proble-
mática do esvaziamento do interior do território. 

Parece-nos claro que haverá necessidade de 
descentralizar. Mas isso terá de ser com “conta, peso 
e medida”. Descentralizar como, quando e onde. E 
começar por onde?

A regionalização a sério, exige algo mais que 
slogans, comissões empíricas ou gabinetes de chá.

Infelizmente para mal de todos, não se vê nada 
de palpável e o povo não informado desmobiliza 
com facilidade, não opina e isso é meio caminho an-
dado para o fracasso de qualquer ideia. 

É necessária uma visão de fundo, um planea-
mento claro e realista do território e das suas especi-
ficidades, no sentido de um melhor aproveitamento 
geral de sinergias, sem que tal se submeta à teoria 
abstrusa “da régua e do esquadro”. 

Para começar, lembremos Mouzinho da Silveira, 
por exemplo, que no seu tempo fez um trabalho no-
tável em Portugal. Dentro de uma linha de racionali-
dade parece-nos ser de considerar a implementação 
de um movimento de concentração por um lado e 
de desconcentração, o qual teria, em si, os meios 
bastantes, gerados pela primeira ação e que facul-
taria a realização da segunda. E qual é, na prática, 
esta forma? – Assim, proceder a uma concentração/
agrupamento de municípios de forma harmoniosa, 
de maneira que tal decisão, a concretizar-se, daria 
pela economia de custos e ganhos de escala.

Sabemos que isto faz doer a muita gente do car-
reirismo político e que a concentração de concelhos 
leva à eliminação de muitos lugares nessa classe, 
mas a verdade é que tal permitiria desconcentrar e 
financiar melhor as juntas de freguesia, criando um 
conceito de proximidade com as populações, o que 
levaria a uma melhor cobertura do espaço interior, 
já que tal movimento conduziria a uma maior fixa-
ção de pessoas e à criação de empregos.

Seria, naturalmente, uma pequena revolução e 
levantaria algumas ondas de choque, mas seria uma 
maneira muito democrática de alargar o âmbito de 
apoio aos mais carenciados.

Todos verão que o apresentado é exatamente o 
oposto do que foi feito pelo governo cessante, sem 
quantificação de resultados palpáveis, como já era 
de esperar. 

Cabe à comunicação social alertar para a ne-
cessidade de criar no país um movimento de ideias 
para colocar no panorama nacional o ponto de vista 
das comunidades, de forma a que a solução nacio-
nal beneficie do recurso das propostas locais para 
que seja considerada e contribua para o todo, como 
a argamassa liga as partes de qualquer obra.

A Regionalização:
Concentração e

Desconcentração

“A união de opostos, o 
encontro de géneros, a se-
melhança paradoxal, sem 
nada de novo, mas sobre-
tudo, diferente”, é assim que 
Elias descreve e apresenta 
o seu mais recente trabalho 
musical. “Talvez queiras fi-
car…” é o nome do 1.º traba-
lho de estúdio do músico pa-
redense, de 30 anos, que será 
apresentado ao público no 
próximo dia 19 de maio, num 
concerto na Casa da Música, 
no Porto.

Para 21 de maio está mar-
cado um novo concerto, des-
ta vez em Lisboa, no estúdio 
Time Out, no mercado da Ri-
beira.

Elias Barros já tinha lança-
do um EP de estreia, intitulado 
“Finalmente” que espelha 
uma abordagem mais díspar 
e irreverente, mas genuína e 
tenra da música. 

Agora com o “Talvez 
queiras ficar” Elias mostra 
uma nova faceta de si. Pelos 
recantos melódicos e rítmicos 
deste álbum passam músicos 
experientes como António 
Serginho (Retimbar e Foge 
Foge Bandido), Eurico Amorim 
(Supernada, Pedro Abrunho-

ELIAS apresenta disco de
estreia “Talvez queira ficar”

vMÚSICO PAREDENSE TOCA NA CASA DA MÚSICA, NO PORTO, A 19 DE MAIO.
vPara 21 de maio está marcado outro concerto, no estúdio Time Out, em Lisboa. 

“Talvez queiras ficar” é 
um disco com canções cheias 
de alma, com poesia e ideias 
novas que nos conseguem pôr 
a sorrir e a pensar. 

Elias Barros é natural de 
Paredes, e viveu em Londres 
durante dois anos, onde es-
tudou, tocou e se entregou 
à música. E foi durante este 
período que viveu em Lon-
dres que o músico de 30 anos 
acabou por realizar as melho-
res composições musicais, en-
quanto tentava descobrir um 
novo Elias.

Álvaro Costa, num dos 
seus programas da RTP, en-
quadrou o músico como al-
guém “a meio caminho entre 
António Variações e os Rol-
ling Stones”, um amplo ter-
reno que Elias explora com 
autoridade, inteligência, 
humor e refinamento em 
Talvez Queiras Ficar”.

Os bilhetes para os dois 
concertos no Porto e em Lis-
boa já estão à venda. Para 
quem ainda não conhece o 
trabalho de Elias esta será 
uma excelente oportunidade 
para ouvir e sentir a música 
do talentoso artista pareden-
se. O convite está feito: 19 DE 
MAIO, CASA DA MÚSICA, 
NO PORTO. VEMO-NOS LÁ.  

sa), Tito Romão (Salto, Best 
Youth) e o saxofonista João 
Guimarães. Para a produção 
do seu 1.º albúm Elias con-
quistou ainda o produtor e 

músico portuense Nuno Men-
des, que já assumiu a mesa de 
mistura em trabalhos com We 
Trust, Best Youth, Foge Foge 
Bandido, Salto, entre outros.

COM AS TEMPERA-
TURAS ELEVADAS 
que se registaram no 
início deste mês sur-

giram também os primeiros 
fogos florestais no concelho de 
Paredes, que fustigaram uma 
vasta área florestal nas fregue-
sias de Baltar e Rebordosa.

Os incêndios deflagraram ao 
início da tarde de terça-feira, dia 
3 de maio e mobilizaram deze-
nas de bombeiros e viaturas de 
combate aos fogos. A situação 
mais preocupante registou-se 
em Rebordosa, onde três focos 
de incêndio em pontos distintos 
da freguesia obrigaram a corpo-
ração local a mobilizar todos os 
seus meios humanos e técnicos 
para o combate às chamas, em 
que estiveram envolvidas tam-
bém três outras corporações do 
concelho: Lordelo, Baltar e Cete.

Os incêndios ocorreram jun-
to ao Monte de Azevido, nas ime-

4 Corporações de bombeiros
combaterem 3 fogos em Rebordosa
vINCÊNDIOS DEFLAGRARAM EM TRÊS LOCAIS DISTINTOS, PRATICAMENTE EM SIMULTÂNEO.
vBombeiros de Rebordosa, Lordelo, Baltar e Cete estiveram envolvidas no combate às chamas.
vIncêndios registaram-se no início do mês, num dia de calor intenso.

diações do estádio do estádio do 
Rebordosa Atlético Clube, no lu-
gar de Fontelos e no lugar da Fei-
teira, próxima à zona industrial.

O facto de as chamas terem 

deflagrado em três locais distin-
tos praticamente em simultâ-
neo causou alguma estranheza 
junto dos bombeiros que estive-
ram no local. “Leva-nos a pen-

sar que poderá ter sido fogo 
posto, mas não há provas 
disso”, garantiu o comandante 
dos bombeiros de Rebordosa, 
Simão Barbosa.



3
Quinta-feira

12 de maio 2016
SOCIEDADE

HELENA NUNES

PUB

TRÊS INSTITUIÇÕES DO CONCELHO 
DE PAREDES apoiaram este ano cer-
ca de 900 peregrinos que percorre-
ram mais de 200 quilómetros numa 

jornada de fé até ao Santuário de Fátima. 
A Obra de Caridade ao Doente e ao Para-

lítico (OCDP) foi a primeira instituição a sur-
gir no concelho com o propósito de apoiar 
os peregrinos a Fátima, já lá vão cerca de 40 
anos. Depois dela vieram a Obra do Bem-fa-
zer e mais recentemente o Rancho Regional 
de Paredes. 

O primeiro grupo a sair foi a Obra do 
Bem-Fazer, que partiu de Paredes no dia 5 
de maio, depois da missa das 6h30. Os 423 
peregrinos que seguiram neste grupo foram 
apoiados por 112 voluntários. A instituição le-
vou também 40 viaturas de apoio para trans-
portar ao longo do percurso até Fátima todos 
os materiais para as dormidas dos peregrinos 
e toneladas de alimentos para as refeições. 

No dia 6 partiram os dois grupos da OCDP 
e do Rancho Regional de Paredes, o primeiro 
com 300 peregrinos e o último com 156. Com 
a OCDP seguiu também um grupo de 80 vo-
luntários, divididos por vários setores, desde 
a cozinha à enfermagem, a distribuição de 
água e as cargas e descargas. “Todos cum-
prem funções específicas durante a cami-
nhada até Fátima”, salienta a vice-presidente 
Verónica Marinho. Com a instituição seguiram 
também 40 viaturas de apoio com centenas 
de colchões, cadeiras, mesas, materiais de en-
fermagem e toneladas de alimentos para con-
fecionar cerca de 1200 refeições por dia. No 
grupo de voluntários da OCDP seguiram tam-
bém dois bombeiros, socorristas, enfermeiros 
e pessoal auxiliar que assegurou os cuidados 
médicos necessários. 

Ao longo do percurso, os peregrinos da 
OCDP participaram em missas e terços cele-
brados diariamente pelo padre Feliciano Gar-
cês, presidente da instituição, e pelo padre 
Camilo Neves que também seguiu no grupo. 

O Rancho Regional de Paredes levou uma 
equipa de 40 voluntários para apoiar os mais 
de 150 peregrinos e uma ambulância dos 
bombeiros voluntários de Paço de Sousa. 

As três instituições asseguraram as refei-
ções diárias aos peregrinos (pequeno almoço, 
almoço e jantar) e as dormidas em pavilhões 
com acesso aos balneários. A chegada ao san-
tuário aconteceu sem percalços para todos os 
que seguiram nestes grupos. O regresso co-
meça a ser feito a partir de amanhã, após as 
cerimónias habituais do 13 de maio.

TRÊS INSTITUIÇÕES DO CONCELHO
apoiaram 900 peregrinos até Fátima

vPEREGRINAÇÃO A FÁTIMA VOLTOU A MOBILIZAR CENTENAS DE PAREDENSES.
vOCDP, Obra do Bem-Fazer e Rancho Regional de Paredes contam com o apoio de centenas de voluntários.
vPeregrinos regressam a partir de amanhã, depois das cerimónias do 13 de Maio.  

OBRA DO BEM FAZER RANCHO REGIONAL DE PAREDES

OCDP - NOS CINCO DIAS DE PEREGRINAÇÃO OS VOLUNTÁRIOS CONFECCIONAM MILHARES DE REFEIÇÕES POR DIA
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CRÍTICAS NAS REDES SOCIAIS
AQUECERAM ASSEMBLEIA MUNICIPAL

vCelso Ferreira chegou abandonar a sessão, mas voltou depois de um intervalo de 5 minutos.
vALEXANDRE ALMEIDA QUERIA FALAR PARA DEFENDER O PARTIDO, MAS ACABOU POR NÃO O FAZER.
vEm causa estão críticas feitas nas redes sociais aos vereadores e ao presidente da câmara de Paredes.
vDocumentos de Prestação de Contas de 2015 foram aprovados.

PUB

OS DOCUMENTOS DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE 2015, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PAREDES, FO-
RAM APROVADOS com os votos 
do PSD e da CDU. Álvaro Pinto fa-
lou de “coerência” para justificar 
o voto favorável da sua bancada. 
A CDU já tinha votado a favor do 
Plano de Atividades e Orçamento. 

Do PSD, José Manuel Outeiro 
justificou o voto favorável com a 
redução de 11% do endividamen-
to: passou de 60 milhões de euros 
em 2014 para 53 milhões em 2015. 
“Nos próximos anos a dívida 
está controlada”, defendeu o lí-
der da bancada social-democra-
ta, reforçando que o município 
conseguiu ainda assim manter o 
investimento e aumentar o patri-
mónio municipal. 

Luciano Gomes criticou o PS 
por apelidar os orçamentos de 
“irrealistas”, quando estes de-
monstram a redução da dívida. O 
social-democrata considerou os 
resultados animadores e salientou 
a execução financeira superior a 
94%.

O PS votou contra os docu-
mentos. João Reis considerou Pa-
redes como um dos municípios do 
país mais carenciados em infraes-
truturas básicas. Sobre as contas 
o socialista realçou o resultado 
negativo de 3 milhões de euros 

Relatório de Contas de 2015 aprovado

e a execução orçamental que se 
ficou pelos 67%, criticando ainda 
o passivo “elevadíssimo”, “supe-
rior a 100 milhões de euros”, e as 
“contas desequilibradas”. “Prova 
disso é que a câmara continua a 
aguardar o visto do Tribunal de 
Contas para a contração de um 
empréstimo de saneamento fi-
nanceiro de 11,7 milhões de eu-
ros”, salientou o deputado. 

Celso Ferreira voltou a refor-
çar que a câmara reduziu a dívida, 
mantendo o investimento. “Os 
números têm muitas interpre-
tações, mas é importante dizer 
que Paredes é o 27.º município 
maior do país. E inflamar a dívi-
da do 27.º município maior do 
país é ridículo, porque os núme-
ros têm de estar em linha com a 
dimensão do território”, defen-
deu o autarca, lembrando que Pa-
redes tem 90 mil habitantes e mais 
de 7 mil empresas.

O presidente disse ainda que 
tem orgulho na dívida da câmara. 
Celso Ferreira lembrou que na dívida 
total do município, de 53 milhões de 
euros, está contabilizada uma verba 
de 4,2 milhões que o município é 
obrigado a transferir para o Fundo 
de Apoio Municipal e outra no valor 
de 2,8 milhões relativa a cauções a 
empreiteiros. Subtraindo estas duas 
verbas, a dívida total do município 
fica nos 46 milhões de euros.

PUB

Mota a abandonar a sessão de tra-
balhos. 

Mais tarde foi Batista Pereira 
que negou qualquer ligação do PS 
à notícia publicada por aquele jor-
nal. O líder da bancada socialista 
recordou que o jornal é proprieda-
de de Joaquim Neves, militante do 
PSD e criticou a tentativa de colar 
o PS a este assunto. Batista Pereira 
mostrou-se revoltado com as críti-
cas, disse que o PS foi maltratado e 
que poderá avançar com uma ação 
judicial para repor a imagem e bom 
nome do partido.

CELSO FERREIRA
CHEGOU A 
ABANDONAR
A ASSEMBLEIA

As supostas críticas feitas nas 
redes sociais aos vereadores de Cel-
so Ferreira e ao próprio presidente 
da câmara que potenciaram esta 
discussão levaram Celso Ferreira a 
garantir que há uma estratégia con-
certada para denegrir o executivo 
da câmara municipal de Paredes. 
“Há uma candidatura política 
neste concelho que sabe criar 
alarme social”, acusou o autarca, 
alertando “isto vai acabar mal. 
Está na hora de redirecionar for-
ças para o combate político e não 
para enxovalhar as pessoas”. 

Mas a situação ainda piorou. O 
vereador Alexandre Almeida pe-
diu ao presidente da Assembleia 
Municipal para usar da palavra e 
esclarecer a situação. Granja da 
Fonseca autorizou o vereador do 
PS a falar, mas Celso Ferreira não 
gostou e ameaçou abandonar a 
sala se Alexandre Almeida falasse 
sem a sua autorização, conforme 
prevê o regimento da Assembleia 
Municipal. 

Ora o presidente da câmara não 
deu mesmo autorização e abando-
nou a sala. Alguns elementos da 

bancada do PSD fizeram o mesmo 
e a confusão instalou-se definiti-
vamente. A sessão foi então inter-
rompida durante 5 minutos. Celso 
Ferreira voltou à sala e Granja da 
Fonseca voltou atrás na decisão, 
dando oportunidade ao líder de 
bancada do PS de defender o seu 
partido. Batista Pereira garantiu 
que “o PS não tem nenhuma res-
ponsabilidade sobre o que é dito 

no facebook sobre os vereadores 
e o presidente da câmara”. O líder 
da bancada do PS disse ainda que 
alguns elementos do próprio PSD é 
que têm interesse em criar instabi-
lidade e acusou: “Dos três jornais 
do concelho só um publicou a no-
tícia. Vejam de quem é esse jor-
nal e alinhem as vossas críticas 
para quem realmente está por 
detrás disto”.

A ÚLTIMA SESSÃO ORDI-
NÁRIA DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE PARE-
DES, que decorreu no 

dia 29 de abril, ficou marcada pela 
troca de acusações entre PS e PSD. 
Em causa estavam alegadas críticas 
que têm sido feitas na rede social 
facebook ao trabalho dos vereado-
res e do presidente da câmara de 
Paredes. 

A polémica acabou por se ins-
talar ainda antes do período reser-
vado à discussão dos pontos da or-
dem de trabalho após a intervenção 

do presidente da junta de Louredo 
que teceu duras críticas à notícia 
publicada na última edição do jor-
nal O Progresso de Paredes, onde 
o autarca era mencionado pela 
prática de uma “gestão rudimen-
tar” na presidência da Associação 
Columbófila de Penafiel. Para José 
Borges a notícia que fez manchete 
do jornal O Progresso de Paredes 
foi movida por interesses políticos. 
José Borges acusou o PS de estar 
por detrás desta publicação.

As palavras do autarca de Lou-
redo acabaram por gerar uma troca 
de galhardetes nas galerias e leva-
ram a deputada socialista Cláudia 
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A CASA DA JUVENTU-
DE DE PAREDES vai ter 
um conceito “inovador 
e ambicioso” que alia 

a componente lúdica à aposta na 
educação, através de projetos pa-
ralelos e da criação de apoios à 
integração dos jovens no mundo 
laboral.

O conceito vai concretizar-se 
em vários polos, desde o polo da 
criatividade até ao polo empreen-
dedor, com iniciativas diversas no 
combate ao desemprego jovem e 
de apoio ao empreendedorismo.

As ideias da agenda para a ju-
ventude foram dadas a conhecer 
no passado dia 4 de maio, numa 
reunião de câmara extraordinária, 
que decorreu no auditório da esco-
la secundária de Paredes, comple-
tamente cheio de alunos. O projeto 
resulta da auscultação das opiniões 

OS PROJETOS: 
PÓLO DA CRIATIVIDADE
– Curso de pilotagem e simulador virtual de voo; (iniciativa do Aeroclu-
be de Paredes em parceria com a TAP); 
– Escola de audiovisual, com estúdio de televisão rádio e sala para en-
saios de bandas de garagem (parceria com a RTP)
– Festival sons de juventude: do género do Funpark, mas realizado na 
Casa da Juventude de Paredes.

PÓLO EMPREENDEDOR 
– Criação de uma linha de mobiliário jovem (parceria com o mestrado 
em Design Industrial e de Produto da FEUP);
– Centro de gestão de ideias de negócio para jovens;
– Open Space para trabalhadores liberais; 
– Programa de estágios nas empresas de Paredes para jovens;  
– Gabinete da ciência e investigação;  
– Plataforma online para mediação de emprego jovem; 
– Centro Erasmus +, para estudar, estagiar ou fazer voluntariado fora do país; 
– Business Young School.

“É com muito agrado que vemos este projeto ser 
apresentado A JSD apresentou um conjunto de pro-
postas para a juventude, incluindo esta da Casa da Ju-
ventude de Paredes, no âmbito do projeto Paredes Ca-
pital Jovem da Criatividade, e ficamos satisfeito por 
ver que a câmara valorizou estas ideias. A Casa da 
Juventude de Paredes é um projeto agregador 
que pretende envolver todos os jovens em torno 

CASA DA JUVENTUDE DE PAREDES
VAI TER POLOS DESCENTRALIZADOS

vPROJETO FOI APRESENTADO NA SECUNDÁRIA DE PAREDES, NUMA REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA.
vÉ direcionado para todos os jovens do concelho, dos 14 aos 35 anos de idade. 
vDois polos principais serão instalados na cidade de Paredes, mas haverá outros descentralizados nas freguesias.

Opinião dos líderes da JS e JSD

LUÍS GARCIA (JS Paredes)
“O que foi apresentado foi um conjunto de 

ideias soltas que a JS espera que não fiquem no pa-
pel, como ficou a cidade inteligente ou a cidade des-
portiva. Lamentamos que o projeto não reflita al-
gumas das propostas que a JS já apresentou 
e que o próprio presidente da câmara pro-
meteu na sua tomada de posse. Esperamos 
que de uma vez por todas a CM Paredes faça 
alguma coisa pela juventude, mas estamos preocupados com o facto de 
ninguém saber dizer quanto é que se vai gastar no projeto”.

RICARDO SANTOS (JSD Paredes)

da cultura, da arte e do debate de ideias. Esperamos que possa ser a chave 
do sucesso e desenvolvimento dos jovens do nosso concelho”.

dos jovens do concelho, feita atra-
vés do Paredes Capital Jovem da 
Criatividade, projeto iniciado pela 
autarquia em 2014. 

“PROJETO FEITO POR
JOVENS E PARA JOVENS” 

No polo da criatividade, que 
será instalado na antiga escola da 
Madalena, estarão concentrados di-
versos projetos como um curso de 
pilotagem, um estúdio de televisão 
e de rádio e uma sala de ensaios 
para bandas de garagem. No polo 
empreendedor, que funcionará no 
edifício da incubadora para o De-
sign e Mobiliário, na Aldeia Agrí-
cola, serão desenvolvidos projetos 
ligados ao empreendedorismo, à 
integração dos jovens no mercado 
de trabalho e outros direcionados 
para o voluntariado jovem e para a 
criação de oportunidades de estu-

do fora do país.
A Casa da Juventude de Paredes 

terá ainda polos temáticos descen-
tralizados, que podem funcionar em 
edifícios livres e fomentar iniciativas 
em rede em parceria com as juntas 
de freguesia. “Estas são ideias de 
jovens, realizadas por jovens e 
para jovens. Queremos que seja 
um projeto vosso”, salientou o 
presidente da câmara de Paredes, 
reforçando que o projeto não está 
fechado e que todas as ideias novas 
são bem-vindas. Celso Ferreira foi 
questionado pelos alunos sobre o 
valor que a autarquia prevê investir 
no projeto, mas o autarca não sou-
be indicar um valor e disse apenas 
que o investimento irá depender da 
ambição de cada projeto. 

Celso Ferreira foi ainda questio-
nado sobre a falta de uma rede de 
transportes públicos no concelho 
que permita aos jovens participar 
de forma ativa em projetos desta 
natureza, mas o autarca acabou por 
não responder.

Já o Partido Socialista mostrou 
algumas dúvidas quanto à concre-
tização efetiva do projeto. “Espera-
mos que pelo menos 10% do que 
foi anunciado seja feito e que as 
ideias não fiquem no papel”, criti-
cou Alexandre Almeida, recordando 
que outros projetos como a cidade 
inteligente, prometida pelo atual 
executivo, nunca chegaram a ser 
postos em prática.

Por outro lado, o vereador cri-

ticou o executivo de Celso Ferreira 
por não enviar atempadamente a 
informação do projeto aos vereado-
res da oposição como manda a lei 
e condicionar desta forma o debate 
de ideias sobre o projeto. “Achava 
que iam ser apresentadas aqui 
algumas das promessas feitas na 
tomada de posse, como a piscina 
ao ar livre que ia nascer em Pa-
redes, ou que ia falar da falta de 
vida noturna do concelho ou do 
bar que falta no parque da cida-
de”, disse ainda o vereador socia-
lista, criticando que “só a um ano 
das eleições se comece a falar de 
políticas da juventude”.

No final, o projeto foi aprovado 
por unanimidade.

HELENA NUNES
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O 
LÍDER da distrital 
do PSD/Porto vai 
exigir ao Governo 
que acabe com o 

“crime ambiental” que está 
a acontecer no Rio Ferreira, 
em Lordelo, que tem sido 
alvo, nos últimos 20 anos, de 
alegadas descargas poluen-
tes feitas por uma ETAR de 
Paços de Ferreira. 

No final de uma visita ao 
parque do Rio Ferreira, em que 
participaram alguns deputa-
dos do PSD/Porto, elementos 
da Comissão Política do PSD/
Paredes e autarcas locais, Vir-
gílio Macedo garantiu que vai 
exigir ao governo que a legis-
lação ambiental seja cumprida. 
“O que está a ser feito a Pare-
des é um crime ambiental. A 
câmara de Paredes investiu 
muitos milhares de euros 
num parque de lazer que 
está a ser altamente preju-
dicado por uma ETAR que 
não está a cumprir a lei. O 
que se exige a este governo 
é que verifique junto da APA 
(Associação Portuguesa do 
Ambiente) se está ou não a 
ser cumprida a legislação 
ambiental”, afirmou o líder da 
distrital do PSD/Porto.

A questão é antiga e está 
perfeitamente identificada e 
segundo o presidente da junta 
de Lordelo já destruiu toda a 
fauna e flora do rio. Nuno Serra 
garante que as descargas po-
luentes são feitas há quase 20 
anos pela ETAR de Arreigada, 
no concelho de Paços de Fer-
reira. “Está obsoleta e tem ca-
pacidade apenas para tratar 
metade dos efluentes que 
recebe. Tem capacidade para 
tratar os esgotos de perto 
de 20 mil habitantes e neste 
momento está a servir mais 
do dobro”, acusa. 

A solução passa por cons-
truir uma nova ETAR, defende 
o autarca de Lordelo, lamen-
tando que os responsáveis 
da empresa Águas de Paços 

PSD/Porto alerta para
“crime ambiental” no Rio Ferreira

vDEPUTADOS DO CÍRCULO DO PORTO VISITARAM PARQUE DO RIO FERREIRA EM LORDELO.
vLíder da distrital, Virgílio Macedo, acusou ETAR de Arreigada de praticar um “crime ambiental” com descargas poluentes.
vGrupo Parlamentar do PSD vai questionar ministro do Ambiente sobre o que está a ser feito para resolver o problema.

de Ferreira (que gere a ETAR) 
e do município se tenham 
mostrado indisponíveis para 
avançar com o projeto, ale-
gando falta de verbas. 

Grupo Parlamentar
do PSD vai

questionar o ministro

Os sinais das descargas 
são mais visíveis no verão, 
quando o caudal do rio é 
mais baixo, e prejudicam a 
fruição do parque de lazer 
construído junto à linha de 
água. O mau cheiro e o as-
peto viscoso da água são 
apenas algumas das queixas 
feitas pela população.

Virgílio Macedo salienta 
que o anterior governo já ti-
nha dado início ao processo 
de resolução e que por isso 
vai questionar o atual Minis-
tro do Ambiente para saber o 
que foi feito desde então. “O 
anterior governo exigiu à 
APA (Associação Portuguesa 
do Ambiente) que tomasse 
medidas para verificar se a 
estação de tratamento de 
águas residuais a montante 
está ou não a cumprir a lei e, 

por outro lado, identificando 
a situação para que no âm-
bito do Portugal 2020 este 
projeto fosse contemplado 
para resolver a situação de-
finitivamente”, assinalou o 
deputado, acrescentando. “O 
que peço ao atual governo 
é que nos diga o que foi fei-
to para continuar o trabalho 
anterior e o que tem sido fei-
to pela APA para fiscalizar a 
ETAR”. 

O deputado garantiu que 
existem neste momento ver-
bas da União Europeia que 
podem financiar a construção 
da nova ETAR em Paços de 
Ferreira e permitir que o Esta-
do Português assuma apenas 
uma parte do investimento, 
de 300 a 400 mil euros.  

Em relação à falta de re-
cursos financeiros da câmara 
municipal de Paços de Fer-
reira e da empresa Águas de 
Paços de Ferreira, responsá-
vel pela gestão da ETAR de 
Arreigada, o presidente da 
câmara de Paredes garantiu 
que “não tem nada a ver 
com os problemas internos” 
daquele município. “Espero 
sobretudo que esta visita 
contribua para a prática de 

algum bom senso. Que haja 
respeito entre todos e que 
se resolva um problema 
que toda a gente sabe que 
existe”, frisou Celso Ferreira, 
mostrando-se “espantado” 
com o facto de as autoridades 
responsáveis pela área do am-
biente não terem aprofunda-
do devidamente este dossier. 

Celso Ferreira criticou a 
falta de prioridades do go-
verno face a uma questão de 
saúde pública e da qualidade 
de vida da população. “Que-
remos que o Ministro do 
Ambiente tome decisões e 
resolva este problema. Por-
que temos aqui um espaço 
público de lazer que é tão 
importante como o parque 
da cidade do Porto ou de 
Lisboa. Quero acreditar que 
não há portugueses de pri-
meira e portugueses de se-
gunda e por isso exigimos a 
resolução deste problema”.

O autarca frisou ainda 
que o concelho de Paredes 
também já teve problemas 
desta natureza no passado e 
soube resolvê-los. “O que se 
espera é que cada um faça 
o seu trabalho de casa”, 
realçou Celso Ferreira.
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SAÍRAM EM LIBERDADE os 
10 empresários detidos no 
âmbito da operação “Fun-
do Falso”, levada a cabo 

pela Polícia Judiciária e que incide 
sobre os crimes de fraude fiscal e 
branqueamento de capitais. 

A investigação já durava há três 
anos e culminou com a detenção de 
10 pessoas, com idades entre os 38 
e 61 anos, incluindo empresários do 
ramo do mobiliário e um contabilis-
ta que estava no centro das alega-
das práticas de fraude fiscal.

Após 8 horas de interrogatório 
no Tribunal do Marco de Canaveses, 
os 8 empresários, um contabilista e 
a mulher deste, ficaram em liberda-
de. Dois desses empresários, Miguel 
Costa e o irmão, proprietários da 
fábrica de móveis Miguel Costa, em 
Carvalhosa, Paços de Ferreira, fica-
ram sujeitos a apresentações sema-
nais às autoridades e proibidos de 
manter contacto com os restantes 
arguidos. 

O contabilista Bruno Taipa, cuja 
empresa servia de alavanca ao es-
quema de fraude fiscal, foi também 
colocado em liberdade, mediante o 

EMPRESÁRIOS ACUSADOS DE FRAUDE 
FISCAL SAÍRAM EM LIBERDADE

v10 EMPRESÁRIOS DE PAREDES E PAÇOS DE FERREIRA FORAM DETIDOS PELA PJ NO DIA 3 DE MAIO.
vNo centro do esquema estava um contabilista com escritório em Paços de Ferreira e Lordelo.
vO esquema de “faturas falsas” terá lesado o estado em vários milhões de euros. 

exclusivamente criadas para fazer 
circular as faturas falsas, recebendo 
comissões para efetuar o serviço. 
Entre eles está a mulher do contabi-
lista de Paços de Ferreira, principal 
arguido no processo, e o dono de 
um stand de automóveis.

 A “Operação Fundo Falso” 
investigou um esquema de emis-
são de “faturas de favor”, que os 
empresários utilizavam para “au-
mentar ficticiamente os custos e 
consequente não liquidação da 
prestação tributária devida, bem 
como evitar declarar vantagens 
patrimoniais”. 

“Com estas condutas causa-
ram diminuição de receitas tri-
butárias em montante ainda não 
apurado, mas que se prevê ser 
na ordem dos vários milhões de 
euros, tendo tais ganhos ilícitos 
sido branqueados em sociedades 
criadas com esse propósito”, ga-
rante a PJ. 

O inquérito é dirigido pelo Mi-
nistério Público de Paredes, em 
articulação com a Autoridade Tri-
butária e Aduaneira, e conta ainda 
com a intervenção do Gabinete de 
Recuperação de Ativos da Polícia 
Judiciária. 

pagamento de uma caução de 30 
mil euros.

Um outro arguido no processo, 
Jorge Peixoto, sobre quem recai a 
suspeita de branqueamento de ca-

pitais, pagou uma caução de 5 mil 
euros para sair em liberdade. O ad-
ministrador imobiliário estava en-
volvido neste esquema juntamen-
te com os dois irmãos Costa, que 

transferiram todos os seus imóveis, 
incluindo a fábrica de móveis, para 
o seu nome.

Os restantes arguidos são ge-
rentes de empresas que foram 

A PISCINA municipal de Re-
bordosa está a ser alvo de 
um completo plano de re-

modelação, com intervenção ao 
nível do melhoramento dos balneá-
rios, da pintura das instalações e da 
impermeabilização dos tanques.

Piscina de Rebordosa 
reabre em junho

Em comunicado, a câmara mu-
nicipal de Paredes dá conta as obras 
de beneficiação realizadas neste 
equipamento representarem um 
investimento total de 110 mil euros, 
estando a decorrer a bom ritmo.

A autarquia acrescenta ainda 

vO equipamento foi alvo de obras de remodelação, no valor de 110 mil euros.
vPiscina deverá abrir logo no início de junho.

que as obras deverão fi-
car concluídas ainda du-
rante o corrente mês de 
maio, para que as insta-
lações da piscina possam 
reabrir ao público logo no 
início do mês de junho.
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A EMPRESA MUNICIPAL 
GESPAÇOS apresentou 
resultados positivos con-
solidados relativos às con-

tas do exercício de 2015. De acordo 
com o Relatório e Contas de 2014 
da empresa, pelo 2.º ano consecu-
tivo são apresentados resultados 
positivos do período. 

O Conselho de Administração, 
liderado por José Henriques Soa-
res, revela que a redução do passi-
vo na ordem dos 700 mil euros foi 
conseguida através de um plano 
de regularização de dívidas a en-
tidades bancárias e a fornecedo-
res e do aumento do número de 
utentes, com base numa política 
de redução de preços em cerca de 
25%.“Em 2013 tínhamos um pas-
sivo de 1 milhão e 700 mil euros 
e em 2015 o passivo baixou para 
1 milhão de euros”, salienta José 
Henriques Soares, garantindo que a 
redução foi conseguida sobretudo 
através do plano de regularização 
de dívidas a dois dos principais for-
necedores da empresa municipal. 
“Em 2013 a Gespaços tinha uma 
dívida de 392 mil euros à Distro-
mazute, que fornece gasóleo de 
aquecimento. Conseguimos aba-

GESPAÇOS reduziu o passivo em 700 mil euros
vEmpresa municipal apresentou resultados positivos pelo 2.º ano consecutivo.
vPASSIVO BAIXOU DE 1,7 MILHÕES EM 2013 PARA 1 MILHÃO DE EUROS EM 2015.
vRedução foi conseguida através de um plano de regularização de dívidas e do aumento do número de utentes.

ter essa dívida para 120 mil euros 
e liquidar a dívida de 91 mil euros 
que a empresa tinha com a Gino-
bra, que fornece equipamentos 
desportivos”. O presidente do Con-
selho de Administração da Gespa-
ços salienta ainda que a empresa 

conseguiu regularizar as dívidas às 
entidades bancárias, nomeadamen-
te o empréstimo de longo prazo, no 
valor de 600 mil euros, contraído na 
Caixa Geral de Depósitos e outro de 
400 mil euros na Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo.  

EMPRESA
REGULARIZOU
DÍVIDAS A ENTIDADES
BANCÁRIAS
E FORNECEDORES

Para os resultados positivos con-
tribuíram também um conjunto de 
medidas de poupança e contenção 
de gastos, associado a uma nova 
abordagem na forma de cativar os 
novos utentes, quer através de uma 
política de preços mais competitiva, 
que se espelhou numa redução de 
preços em cerca de 25%. “Aumen-
tamos um conjunto de ofertas em 
termos de atividades e de formas 
como as pessoas se podiam ins-
crever na Gespaços. O que deu 
mais visibilidade foi a criação do 
pacote família e pacote empresa. 
Conseguimos passar as mensa-
gens aos cidadãos de Paços de 
Ferreira que toda a família ou a 
empresa podia praticar desporto 
a um preço acessível”, sublinha. 

Esta política de preços mais 
competitivos resultou num au-
mento do número de entradas nos 
diversos serviços da Gespaços em 
cerca de 100%, subindo de 60 mil 

entradas para 125 mil.
O presidente do Conselho de 

Administração da Gespaços garante 
ainda que a empresa municipal ado-
tou também uma nova forma de re-
lacionamento com os seus utentes, 
mais próxima e cuidada, que con-
tribuiu também para o aumento do 
número de entradas. “Oferecemos 
entradas no dia do pai e da mãe, 
entregamos flores às senhoras no 
dia da mulher, damos amêndoas 
aos utentes na páscoa, etc. São 
pequenos gestos que acarretam 
custos muito pouco significativos 
para a empresa mas acolheram 
boas críticas junto dos nossos 
utentes”, salienta. 

No próximo dia 1 de junho a 
Gespaços vai assinalar o dia mun-
dial da criança abrindo oficialmente 
ao público a piscina ao ar livre. To-
das as crianças terão entrada gratui-
ta assegurada e direito a participar 
em várias atividades. 

A atividade será desenvolvida 
pela Gespaços em articulação com 
a câmara municipal de Paços de 
Ferreira e terá também uma verten-
te solidária. Os pais poderão entrar 
de forma gratuita se trouxerem um 
bem alimentar. O projeto solidário 
reverte depois para instituições de 
solidariedade social. 

HELENA NUNES

JOSÉ HENRIQUES SOARES
PRESIDENTE DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DA GESPAÇOS

A BIBLIOTECA MU-
NICIPAL DE PARE-
DES recebeu, no dia 
7, a apresentação 

do livro “Ri o Joaquim com 
cócegas assim”, com textos 
do paredense Rui Guedes e 
ilustrações de José Nunes.

Com 41 anos de idade e 
14 de experiência profissional 
na biblioteca municipal de 
Penafiel Rui Guedes resolveu 

“Ri o Joaquim com cócegas
assim” apresentado em Paredes 

vLIVRO INFANTIL É DA AUTORIA DO ESCRITOR PAREDENSE RUI GUEDES.
vAborda a questão da discriminação entre crianças portadoras de deficiência. 

escrever o seu primeiro livro 
que aborda a questão da di-
ferenciação de tratamento no 
seio das comunidades esco-
lares das crianças portadoras 
de deficiência ou com menor 
capacidade de interação, con-
vivência e aprendizagem. 

O livro traduz aquilo que 
é a experiência diária do pa-
redense como técnico da bi-
blioteca e no contacto direto 
com as crianças, salientou 
Adelaide Gomes, responsá-

vel da Biblioteca Municipal 
de Penafiel, a quem coube 
apresentar a obra.

Rui Guedes foi anotando 
as situações vividas entre as 
crianças e foram essas vi-
vências que transpareceram 
na história de Joaquim, um 
menino que é discriminado 
na escola e que acaba por 
encontrar num livro a solu-
ção para o seu problema. 
“O objetivo é que possa-
mos olhar para o Joaquim 

e imaginarmos uma outra 
criança. Pretendo que os 
mais pequenos não olhem 
para a diferença com olhos 
de desigualdade, mas sim 
de igualdade. E é esta sen-
sação de igualdade que me 
fascinou e me incentivou a 
trabalhar este livro.”.

A apresentação contou 
com uma encenação de Fer-
nando Soares, que interagiu 
com as crianças presentes no 
auditório da biblioteca.

HELENA NUNES

FERNANDO SOARES ENCENOU A HISTÓRIA DO LIVRO E INTERAGIU COM AS CRIANÇAS DO PÚBLICO
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COM APENAS 3 ANOS DE 
IDADE, Gonçalo é já um 
menino de sucesso, não 
em termos de fama ou 

glamour, mas em forma de perseve-
rança e espírito lutador. Com pouco 
mais de um mês de vida o pequeno 
Gonçalo foi operado ao estômago. 
Seguiram-se mais duas cirurgias aos 
ouvidos e aos dedos dos pés e um 
internamento nos cuidados intensi-
vos, onde chegou a estar em coma 
seis dias.

Gonçalo ultrapassou muitos 
obstáculos praticamente desde que 
respirou pela primeira vez fora da 
barriga da mãe. Porém, o percurso 
tornou-se mais exigente depois de 
lhe ter sido diagnosticada Síndrome 
de Moebius, uma doença rara que 
afeta sobretudo os movimentos da 
face e dos olhos e que não tem cura. 
Em Portugal deverão existir 14 pes-
soas com esta síndrome, salientam 
os pais, Filipa Pinto e Sérgio Morei-
ra, que desde cedo lutaram contra 
uma doença praticamente desco-

GONÇALO, UM MENINO ESPECIAL
QUE NASCEU COM UMA DOENÇA RARA

vMenino de Louredo nasceu com Síndrome de Moebius, doença que provoca paralisia dos nervos faciais.
vEstima-se que em Portugal existam apenas 14 casos diagnosticados.
vA SÍNDROME NÃO TEM CURA, MAS HÁ UMA CIRURGIA NO MÉXICO QUE GARANTE MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA.  

DESDE O INÍCIO que Filipa Pinto e 
Sérgio Moreira enfrentaram mui-
tos problemas. À falta de informa-

ção somavam-se os custos com as con-
sultas e as deslocações para o hospital. 
Filipa Pinto acabou por deixar o trabalho 
para cuidar do filho e passaram a viver 
apenas com o rendimento do marido. 
“Gastamos o que tínhamos e o que não 
tínhamos. Até aos 8 meses o Gonçalo 
tomou um suplemento que custava 
300 euros por mês. As botas especiais 
que utilizou custaram quase 200 euros 
e chegamos a gastar quase 400 euros 
numa cadeira própria para que ele 
pudesse comer alinhado”, recordam os 
pais. O Estado não chegou a compartici-
par nenhuma destas despesas.  

Apesar de ter uma incapacidade de 
62%, a reforma que Gonçalo recebe da 
Segurança Social não chega aos 60€ e Filipa Pinto re-
cebe 80€ de subsídio por estar a cuidar do filho. “Ab-
dicamos de muita coisa para lhe dar o melhor. E 
o que nos valeu foi a ajuda de muitos dos nossos 
familiares. Sem eles não teríamos conseguido su-
portar tudo isto”, lamentam.

Durante os últimos três anos o casal conta que 
passou por muito, mas os problemas não afetaram a 
determinação de continuar a lutar para garantir um 
futuro melhor para o filho. No ano passado os pais 
resolveram matriculá-lo num colégio privado em 
Lousada, onde garantem que Gonçalo está a ter uma 
evolução notória ao nível motor e físico e na capa-
cidade de expressão. “A escola tem tido um papel 
fundamental. Ele ali é tratado da mesma forma 
que os outros. Não é diferente, nem coitadinho”, 
sublinha a mãe, acrescentando. “Às vezes até ao fim 
de semana ele me pede para ir para a escola. E se 
ele pede para ir é porque é bem tratado”. 

Filipa e Sérgio não se conformam com a atitude 
da autarquia que lhes fechou a porta na altura em 
que mais precisavam. “A câmara o que nos disse é 
que não havia vaga para o Gonçalo em nenhuma 
creche do concelho, derivado às condições dele. 
Na altura conseguimos colocá-lo na creche em 
Sobrosa, mas acabamos por mudá-lo para este 
colégio para que ele possa ser acompanhado pe-

nhecida. “A maior parte dos mé-
dicos que o viram desconheciam 
o problema. É uma doença muito 
rara e é difícil encontrar um médi-
co que já tenha tratado doentes 
com Moebius”, conta o pai.

Há casos mais graves que o de 
Gonçalo. “Conhecemos um médi-
co que trabalhou com um menino 
de 13 anos, de Paços de Ferreira, 
que tem o mesmo problema, mas 
muito mais grave”, recorda Sér-
gio. Hoje, Gonçalo consegue andar, 
correr, brincar e falar, embora seja 
difícil perceber algumas palavras. 
“Com ele nunca podemos dizer 
que estamos tranquilos. Temos 
de viver um dia de cada vez para 
ver qual é a sua evolução”, subli-
nha Filipa Pinto. 

Desde que nasceu, Gonçalo já 
fez mais de 160 consultas em dife-
rentes especialidades. “Passáva-
mos os dias no hospital. Entrava-
mos às 7h da manhã e saíamos às 
8h da noite”, recordam os pais. Foi 
uma fase muito má na vida desta 
família. O casal tem agora também 
uma menina com 4 meses. 

“Abdicamos de muita coisa
para lhe dar o melhor”

los mesmos professores e amigos até ao 12.º ano. 
É um medo muito grande para nós, pais, pensar 
como é que vai ser um dia mais tarde. E sabemos 
que naquela escola os meninos e os pais aceitam 
o Gonçalo como ele é. Isso é muito reconfortante”. 

Em breve Gonçalo irá fazer um tratamento de estimu-
lação muscular na face, com o objetivo de tentar restabe-
lecer algum movimento nos músculos da boca e evitar 
uma nova cirurgia. O Estado comparticipa este tratamen-
to, mas não apoia nas deslocações para o hospital, que 
terão de ser feitas, pelo menos, três vezes por semana.

O tratamento tem bons resultados, mas a grande es-
perança da família está numa cirurgia inovadora que já é 
feita nos Estados Unidos, Itália e México para implantar 
um nervo na face, permitindo aos doentes com Síndro-
me de Moebius ganhar movimento. “Eles retiram um 
nervo da perna e implantam na face, junto ao nervo 
da mastigação e isso possibilita o controlo da boca, 
mexer alguns músculos da face e melhorar muito a 
qualidade de vida dele”, sustenta o pai. A cirurgia não é 
comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde e o cus-
to pode chegar aos 100 mil euros. Gonçalo só a poderá 
fazer daqui a 4 ou 5 anos, mas os pais prometem bater a 
todas as portas para conseguir o dinheiro para a cirurgia. 
“Sabemos que no México já foram feitas cerca de 50 
cirurgias em crianças com o mesmo síndrome e a taxa 
de sucesso é muito elevada”, salientam os pais.

PUBPUB
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O NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 
(NIC) da GNR de Penafiel deteve, na manhã 
do passado dia 4 de maio, dois homens de 

etnia cigana suspeitos do crime de tráfico de estu-
pefacientes. Os agentes do NIC realizaram buscas 
numa habitação localizada no lugar da Laje, em Re-
bordosa, durante a manhã. Fonte daquela força po-
licial garantiu ao nosso jornal que foram apreendi-

Dois homens presos por
suspeitas de tráfico de droga

das, durante esta operação, 4 armas de fogo e várias 
munições. 

Os dois homens, com idades entre os 25 e os 30 
anos, foram presentes ao juiz de instrução criminal 
durante a tarde, sendo no entanto desconhecidas as 
medidas de coação que lhes foram aplicadas.

A mesma fonte confirma que um dos detidos é 
de Rebordosa. O outro suspeito é natural de Tomar. 

vNúcleo de Investigação Criminal da GNR de Penafiel decorreu no dia 4 de maio.
vForam feitas buscas numa casa no lugar da Laje, em Rebordosa.
vQuatro armas de fogo foram apreendidas.

OS ALUNOS do Centro 
Escolar de Mouriz rece-
beram o prémio pela ini-
ciativa “Heróis da Fruta 

– Lanche Escolar Saudável”, pro-
movida pela Associação Portuguesa 
Contra a Obesidade Infantil (APCOI), 
por ser uma das quatro escolas ven-
cedoras desta 5.ª edição do projeto. 

Os diplomas de participação fo-
ram entregues numa cerimónia que 
decorreu no dia 27 de abril e contou 
com a presença do cantor e júri da 
iniciativa Filipe Pinto, vencedor do 
programa de televisão ‘Ídolos’, e 
juntou também os pais, professores 
e pessoal não docente da escola. 

Após a entrega dos diplomas 
e de uma atuação ao vivo de Fili-
pe Pinto, com os alunos do Centro 
escolar, realizou-se a “Super Festa 
dos Heróis da Fruta”, uma peça de 
teatro-interativa, na qual animado-
res e mascotes infantis relembra-
ram às crianças os principais man-
damentos dos “Heróis da Fruta”, 

CENTRO ESCOLAR DE MOURIZ VENCEU
CONCURSO “HERÓIS DA FRUTA”

v5.ª edição do projeto contou com mais de 52 mil crianças.
vINICIATIVA É PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA CONTRA A OBESIDADE INFANTIL.
vCentro Escolar de Mouriz foi uma das quatro escolas vencedoras este ano.

através de jogos pedagógicos.
Para a vereadora da educação da 

câmara municipal de Paredes este 
reconhecimento a nível nacional, do 
centro escolar de Mouriz reforça a 
importância da aposta na Carta Edu-
cativa. “A construção dos novos 
centros escolares possibilitam aos 
seus alunos condições para desen-
volver mais e melhores ativida-
des”, sublinhou Hermínia Moreira.

Já Filipe Pinto, júri da iniciativa, 
referiu-se ao Centro Escolar de Mou-
riz como “uma escola exemplar e 
uma das mais bonitas e criativas” 
que visitou.

A 5.ª edição do “Heróis da Fru-
ta – Lanche Escolar Saudável”, 
contou com mais de 52 mil crian-
ças inscritas de todas as regiões do 
país. A iniciativa é realizada pela 
APCOI desde 2011 nas escolas por-
tuguesas e já melhorou os hábitos 
alimentares de 236.227 crianças 
através de um modelo pedagógico 
de sucesso comprovado.

O CLUBE EUROPEU DO 
AGRUPAMENTO DE ES-
COLAS DE VILELA organi-
zou, no dia 4 de maio, um 

debate com o testemunho de duas 
das 5.500 crianças acolhidas em Por-
tugal, após a II Guerra Mundial. Par-
ticiparam neste debate Ingo Konig, 
da Embaixada da Áustria, que apre-
sentou este projeto, Fini Gradischnig 

ESCOLA DE VILELA
dinamizou debate sobre

as “Crianças Cáritas”

e Karla Beninger, que deram o seu 
testemunho e responderam às várias 
questões colocadas pelos alunos que 
participaram na atividade.

Depois do debate, foi inaugurada 
a exposição “Crianças Austríacas da 
Cáritas em Portugal”, que pretende 
dar a conhecer o projeto de acolhi-
mento de crianças austríacas promo-
vido pela Cáritas Portuguesa. Para as 

“crianças Cáritas”, esta experiência 
de paz e relativo bem-estar foi mar-
cante e é motivo da maior gratidão 
até aos dias de hoje. 

Os contactos calorosos entre as 
“Crianças Cáritas”, entretanto adul-
tas, e as suas famílias portuguesas per-
duraram ao longo das décadas e gera-
ções, constituindo uma forte corrente 
de amizade entre a Áustria e Portugal.

vIniciativa foi promovida pelo Clube Europeu e decorreu no dia 4 de maio.
vFoi inaugurada uma exposição sobre o projeto promovido pela Cáritas Portuguesa.
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O PAREDENSE EMIGRANTE

HELENA NUNES

NUNO CAPELA é um dos 
muitos professores por-
tugueses espalhados pelo 
mundo. Depois de vários 

anos a trabalhar em Portugal em 
situações precárias Nuno e a espo-
sa, também professora, procuraram 
vincular-se ao Ministério da Educa-
ção Português e conseguiram. 

Nuno ficou a lecionar numa es-
cola na zona de Lisboa e a esposa na 
zona do Porto. Com um casamento 
recente, uma filha com dois anos 
de idade e uma distância de mais 
de 300 quilómetros para percorrer 
todos os fins-de-semana em pouco 
tempo, a vontade de unir definitiva-
mente a família realçou a necessida-
de de encontrar alternativas. 

A solução acabou por surgir, por 
acaso, através de um anúncio da aber-
tura de um concurso de professores 
para trabalhar em Macau. Nuno falou 
do assunto com a esposa e uma prima, 
também professora na mesma situação, 
e os três acabaram por ser selecionados.

Em Macau, Nuno Capela trabalha 
para a Direção dos Serviços de Educa-
ção e Juventude, organismo oficial da 
Região Administrativa Especial de Ma-
cau, na China. “Trabalho no Centro 
de Difusão de Línguas como profes-
sor de português, língua não mater-
na”, explica o emigrante. Este centro 
é responsável pela difusão da língua 
portuguesa, quer através do ensino da 
língua em escolas do sistema de ensi-
no privado de Macau, como da publi-
cação de diversos textos em revistas e 
elaboração de guiões para programas 
de rádio ou televisão.  “Produzimos 
diversos conteúdos em língua por-
tuguesa, como materiais escolares, 
livros, programas de rádio, revistas 
ou formações para professores”. 

Nuno Capela trabalha em três 

“QUERO CONTINUAR A ENSINAR A NOSSA
LÍNGUA E CULTURA EM MACAU”

vA 32.ª história d’ “O Paredense Emigrante”.
vNUNO CAPELA, 38 ANOS, VIVE EM MACAU HÁ 9 ANOS ONDE TRABALHA COMO PROFESSOR DE PORTUGUÊS.
vPara além de lecionar, Nuno escreve para revistas, faz guiões para programas de rádio e televisão em português.

PASSARAM 16 ANOS desde 
que Macau voltou a ser um 
território de soberania chi-

nesa e se tornou numa Região Ad-
ministrativa Especial. O tempo não 
conseguiu apagar a herança histó-
rica e cultural portuguesa, cujos tra-
ços estão espalhados por toda a ci-
dade: a calçada portuguesa, as igre-
jas e capelas, os painéis de azulejos, 
os teatros, ou o edifício da Santa 
Casa da Misericórdia são alguns dos 
monumentos mais importantes da 
cidade. O nome das ruas, das lojas e 
dos prédios pode ser lido em portu-
guês. Há restaurantes e adegas com 
vinhos portugueses e prateleiras de 
produtos típicos de várias regiões 
do nosso país em diversos super-
mercados da cidade.

Traços da cultura portuguesa
são importante para a cidade

O EMIGRANTE COM OS ALUNOS

Apesar desta ligação de Macau 
com Portugal Nuno Capela não es-
conde que houve no início muitos 
fatores a complicar a sua adapta-
ção. O fuso horário, a amplitude 
térmica, a organização do trânsi-
to “à inglesa”, o cheiro das ruas e 
das comidas. Hoje a única barreira 
que permanece é a língua, já que 
ao fim de 9 anos em Macau Nuno 
ainda não conseguiu dominar o 
idioma.

Apesar das saudades da Mada-
lena, freguesia que diz ser muito es-
pecial na sua vida, Nuno Capela de-
seja continuar em Macau. “Espero 
continuar a ensinar a nossa língua 
e cultura por aqui e mostrar, com 
muito orgulho, as raízes e os luga-
res lindos do nosso país”, garante.

escolas chinesas de ensino secun-
dário e é também redator numa 
revista de educação. “Aqui tenho 
a liberdade para escrever e para 
convidar outros para o fazerem. 
Fiz parte de uma equipa de tra-
balho que produziu as novas 
exigências das competências bá-
sicas mínimas para o ensino pri-
mário do português como língua 
não materna”, sublinha o docente. 

Depois de cumprir o horário de 
trabalho Nuno dedica-se a outra 
das grandes paixões da sua vida: o 
futebol. É jogador não profissional 
de uma equipa da 1.ª Divisão de 
Macau, o ‘Cheoc Lun’, e desempe-
nha funções como treinador ad-
junto em três equipas escolares do 
Colégio Yuet Wah, um dos maiores 
de Macau. “Este ano, pela primei-
ra vez, o colégio conseguiu ser 
campeão em três categorias, sub 
14, sub 16 e sub 18”, salienta o trei-
nador adjunto, mostrando também 
orgulho em ostentar a bandeira da 
cidade de Paredes no blusão do Ma-
cau Moto Club, do qual faz parte.

“EM MACAU
A COMUNIDADE
PORTUGUESA
É GRANDE”

Em Macau há uma extensa comu-
nidade portuguesa e está concentra-
da. Para Nuno Capela esta convivência 
com outros portugueses, entre eles 
um grupo de cerca de 10 paredenses, 
permite manter próximas as raízes e 
a cultura do nosso país. “Aproxima-
-nos de casa. Possibilita trabalhar, 
comer e conviver com portugueses. 
Levar um estilo de vida português”, 
salienta o professor que assume ainda 
uma grande paixão pela nação que 
o acolheu. “Uma irresistível tenta-
ção”, diz Nuno, escolhendo o título 
de um artigo que escreveu sobre Ma-
cau para descrever o sentimento que 
tem por esta cidade “antiga e velha 
de história, de ruas estreitas e ca-
sas velhas, e renovada nos casinos 
esplendorosos e arrebatadores 
pela grandiosidade, pelo luxo, pelo 
acesso fácil de toda a população ao 
convívio”. 

“Em Macau tudo pode aconte-
cer” e é precisamente esta imprevi-
sibilidade e surpresa que Nuno Ca-
pela mais aprecia. “A vida na cida-
de é intensa. O sentimento de se-
gurança é elevado, o desemprego 
é residual e as pessoas praticam 
desporto diariamente nos jardins 
e parques. Há ordem, disciplina, 
trabalho e excelente remunera-
ção pelos serviços prestados. As 
pessoas sabem o lugar que ocu-
pam na sociedade e são felizes”, 
sublinha o emigrante paredense. 

A China e Macau, em particular, 

vivem um período económico mui-
to bom. O crescimento económico 
tem-se traduzido na melhoria das 
condições de vida dos habitantes. 
Para os funcionários públicos, por 
exemplo, os serviços de saúde são 
totalmente gratuitos. Mas também 
existem imensas regalias para a 
população em geral. “Cada empre-
gador procura oferecer no seu pa-
cote de regalias um bom plano de 
saúde associado à oferta de em-
prego, uma vez que a taxa de de-
semprego é inferior a 3% e a mão-
-de-obra para qualquer função é 
escassa”, explica Nuno Capela. 

Outra das vantagens está rela-
cionada com o sistema de reformas. 
“Cada trabalhador possui uma 
conta reforma onde vão sendo de-
positados os descontos, pelo tra-
balhador e pelo empregador, efe-
tuados ao longo da vida, para que 

no final da vida de trabalho possa 
ter a sua própria reforma, de acor-
do com os rendimentos obtidos”. 

Olhando para o lado menos posi-
tivo da cidade, Nuno Capela mostra-se 
desagradado com o trânsito e a falta 
de estacionamento em Macau e preo-
cupado com o número “alucinante 
de pessoas que circulam por todo o 
lado. O lugar mais remoto e isolado 
parece Paredes em dia de feira”. 

A poluição é um problema 
transversal a muitos outros paí-
ses, mas em Macau os efeitos 
são cada vez mais visíveis. “Não 
raras vezes um manto de nebli-
na cobre a cidade, tornando-a 
mais pesada, triste, cansativa 
e, sobretudo, menos saudável” 
para os habitantes, situação que 
é agravada pela “lentidão” nas 
decisões de proteção ambiental, 
defende Nuno Capela.

NUNO CAPELA COM A FAMÍLIA EM MACAU

PUB
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GOSTAVA DE ENCONTRAR UM 
ESPAÇO DE QUALIDADE PARA 
FAZER SOLÁRIO? Em Paredes 
abriu o espaço certo que lhe ofe-

rece os sistemas de bronzeamento mais 
inovadores a preços acessíveis. É o ‘Sun 
City’ Centro de Solário e abriu ao público no 
passado dia 6 de maio, na rua Dr. José Leite 
Vasconcelos, junto à rotunda das Finanças, 
em Paredes. 

O ‘Sun City’ centro de solário é um espa-
ço diferente e acolhedor com seis salas de 
bronzeamento dotadas com os melhores 
equipamentos do mercado e uma equipa 
de profissionais competentes para acon-
selhar os melhores tratamentos, cremes e 
produtos para cuidar da sua pele. 

SESSÕES
DE BRONZEAMENTO
A PARTIR DE 3 EUROS

Conseguir o bronzeado certo para o ve-
rão já não fica assim tão dispendioso como 
pensa. O preço varia consoante a duração 
das sessões e pode ir desde os 3 aos 7 euros, 
entre sessões de 10 ou 30 minutos. O ‘Sun 
City’ oferece ainda a possibilidade de obter 
um desconto simpático através de um car-
tão pack sessões. 

 A festa de inauguração do novo espaço 
em Paredes serviu para mostrar ao público 
um pouco daquilo que o ‘Sun City’ tem para 
oferecer: um serviço de bronzeamento de 
qualidade, um tratamento especializado e 
feito por profissionais e um espaço inova-
dor e tranquilo onde o cliente pode relaxar 
enquanto cuida de si.

A festa foi animada pelos dj’s residen-
tes da discoteca Escada, Tiago Melo e Luís 
Nunes e Francisco R., e ofereceu a todos os 
clientes um serviço especial de coktail’s. 
Tudo isto envolto num ambiente de muito 
charme, glamour e beleza. 

“Este é o espaço ideal para quem quer 
cuidar de si e da sua imagem. O verão está 
aí à porta e nada melhor do que começar-
mos a pensar em cuidar da nossa pele”, sa-
lientou Francisco Rocha, filho do proprietário, 
convidando todos a conhecerem o espaço. 

O Sun City Centro de Solário fica no cen-
tro da cidade de Paredes, junto à rotunda 
das finanças, e está aberto todos os dias da 
semana e ao sábado, das 10 horas da manhã 
às 10 da noite, incluindo no período de al-
moço.

Ao domingo o espaço está aberto entre 
as 10h e as 20h.

ABRIU  EM
PAREDES

Novo centro de solário abriu ao público no passado dia 6 de maio.
ESPAÇO INOVADOR NA CIDADE DE PAREDES TEM SEIS SALAS DE BRONZEAMENTO.
Com o verão à porta o Sun City oferece preços atrativos, com sessões a partir de 3 euros.

ECONOMIA  &  NEGÓCIOS
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A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RE-
CREATIVA PÓDIO GERAÇÃO foi 
fundada em fevereiro de 2013 
com o objetivo de desenvolver 

atividades que ajudassem a mobilizar a ju-
ventude de Bitarães a promover uma nova 
dinâmica social, cultural e recreativa na 
freguesia. Os primeiros passos para forma-
lizar a associação começaram a ser dados 
em 2012, por altura das festas em honra 
da Nossa Senhora dos Chãos, em Bitarães, 
quando um grupo de 10 amigos de longa 
data se juntou para organizar as festas na-
quele ano. “Os eventos começaram a ter 
sucesso” e a partir daí o grupo resolveu 
formalizar uma associação que pudesse dar 
continuidade a este trabalho, conta o atual 
presidente da direção. 

Nuno Silva salienta que a Pódio Ge-
ração tem desenvolvido nos últimos três 
anos diversas atividades direcionadas para 
a juventude e tem conseguido mobilizar 
os jovens da freguesia a participar no de-
senvolvimento da sua própria terra. “Não 
queremos ser concorrência de nenhuma 
outra associação e por isso é que as nos-
sas atividades são diferentes”, salienta o 
responsável, garantindo que a Pódio Gera-
ção tem colaborado com diversas entida-
des locais na organização de eventos. As 
atividades podem ir desde o paintball, ao 
btt, ténis, caminhadas, ou festas temáticas. 
O espaço da nova sede poderá também 
ser aproveitado para realizar um sunset no 
verão, convívios e debates abertos à comu-
nidade, torneios de bilhar, ténis de mesa e 
matraquilhos. A associação quer voltar a 
organizar este ano um acampamento de 
verão, no Gerês ou em Angeiras e repetir 
os passeios de motas, com o grupo motard. 
Este ano a iniciativa poderá ser desenvol-
vida em parceria com a comissão de festas 
da Senhora dos Chãos, com o objetivo de 
angariar verbas para a festa.

Uma das grandes preocupações da As-
sociação Pódio Geração está relacionada 
com a conservação do meio ambiente. A 
atual direção quer direcionar as próximas 
iniciativas para esta questão e sensibilizar 
os jovens para a importância de conser-
var o rio e toda a zona envolvente. “Há 
um projeto muito interessante a decor-
rer em Braga que foi iniciado por uma 
associação e que pretende mobilizar as 
pessoas para fazerem a limpeza e ma-
nutenção dos rios na cidade. O projeto 
tem tido muito sucesso e já envolveu 
crianças de diversas escolas e a própria 
câmara que ajuda com o pagamento da 

“A JUVENTUDE PODE AJUDAR
A MELHORAR A NOSSA TERRA”
vASSOCIAÇÃO DE BITARÃES É DIRIGIDA POR UM GRUPO DE JOVENS.
vOrganiza acampamentos, passeios de motas e btt, sessões de paintball, etc.
vPretendem pôr em prática um projeto de conservação da natureza com as escolas e a comunidade.

análise à qualidade da água, por exem-
plo”. Nuno Silva acredita que a sociedade 
está cada vez mais sensível às questões da 
conservação da natureza e que uma inicia-
tiva deste género em Paredes seria uma 
mais-valia do ponto de vista ambiental e 
educativo. “Queremos ajudar a melho-
rar a nossa terra para que as próximas 
gerações possam usufruir daquilo que 
nós usufruímos na nossa infância. Já lan-
çamos o desafio a diversas pessoas com 
responsabilidade no concelho porque 
é importante que todos ajudem a cons-
truir um futuro melhor”, defende o presi-
dente.

NOVA SEDE VAI
PERMITIR DINAMIZAR
MAIS ATIVIDADES

A Pódio Geração inaugurou a nova sede 
há cerca de duas semanas e já está a trabalhar 
no sentido de dinamizar o espaço e obter re-
ceitas que ajudem a suportar as despesas de 
água e luz. Até agora a associação tinha ape-
nas uma sala disponível no edifício da junta 
para reunir e realizar os eventos. Através de 
um protocolo assinado com a câmara munici-
pal de Paredes, a Pódio Geração conseguiu fi-
nalmente ter uma sede e espaço próprio para 
dinamizar todo o tipo de atividades. 

A associação passa a estar instalada no 
antigo jardim-de-infância da igreja, em Bita-
rães. O espaço foi recuperado pelos próprios 
elementos da associação, nos últimos 4 me-
ses, e passou a acolher um bar, sala de jogos 
e espaço de convívio para associados e a co-
munidade. 

A direção quer agora pôr mãos à obra 
e desenvolver um conjunto de atividades 
para dinamizar o espaço. No inverno a sala 
de jogos será palco de torneios de bilhar, 
ténis de mesa e matraquilhos e no verão a 
direção pretende aproveitar o espaço ex-
terior e jardim para realizar festas temáti-
cas e um sunset. “Passamos a assumir as 
despesas da sede (água e luz) e a ideia é 
estabelecer uma margem de 1 ou 2 euros 
em cada evento para ajudar a pagar es-
tas despesas, mantendo o preço na mes-
ma atrativo”. 

O presidente da direção garante que o 
objetivo não é tirar grandes lucros dos even-
tos e por isso os preços vão-se manter mais 
ou menos idênticos para que todos os que 
queiram possam participar. O subsídio anual 
atribuído pela junta de freguesia e as quotas 
dos associados são suficientes para que a as-
sociação desenvolva o seu trabalho sem gran-
des constrangimentos financeiros. 

HELENA NUNES

EQUIPA DE BTT

PAINTBALL

QUATRO ELEMENTOS DA ATUAL DIREÇÃO
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O PAREDES perdeu em 
casa no último sábado 
frente ao CDUP, por 12-
11, na 3.ª jornada da 2.ª 

fase do Campeonato Nacional de 
Polo Aquático. Apesar da derrota a 
equipa ocupa o 2.º lugar da tabela, 
liderada pelo Fluvial Portuense, que 
dá acesso ao play-off que determi-
na o campeão nacional.

Na próxima jornada, que decor-
re a 21 de maio, o Paredes vai jogar 
ao terreno do Naval Povoense (3.º 
classificado) e não pode perder 
pontos para continuar na lu-
tar pelo título. A 27 de maio 
o Paredes recebe o Fluvial 
Portuense e na última jor-
nada da série, a 4 junho, 
desloca-se ao CDUP. 

Só os dois pri-
meiros classifi-
cados desta 
série é que 
vão dispu-
tar o play-

“ESTAMOS FOCADOS NO TRICAMPEONATO”

vEquipa de Polo Aquático do Paredes quer voltar a fazer história na modalidade e renovar o título.
vApesar da derrota na 3.ª jornada da 2.ª Fase do Campeonato, o grupo continua focado em garantir acesso ao play-off.
vPRESIDENTE JOSÉ TEIXEIRA GARANTE QUE NESTA FASE NÃO HÁ MARGENS PARA ERROS. 

A ÉPOCA PASSADA foi his-
tórica para o Paredes. Pri-
meiro foi a Supertaça, de-

pois a Taça de Portugal e o bicam-
peonato. A conquista dos três mais 
importantes trofeus da modali-
dade trouxe projeção e reconhe-
cimento à equipa, mas também 
aos atletas. Mas as luzes da ribalta 
numa modalidade como o Polo 
Aquático não significam grandes 
patrocínios e contratos milioná-
rios, como no futebol, mesmo para 
aqueles que ostentam o título de 
bicampeão nacional. 

O Paredes enfrenta hoje os mes-
mos constrangimentos financeiros 
que enfrentava antes da conquista 
dos trofeus. Os atletas continuam 
a ter de suportar as despesas com 
os equipamentos e as deslocações 
para os treinos e jogos oficiais. “Fe-
lizmente que os nossos atletas 
da equipa sénior têm tido capa-
cidade financeira para o fazer. E 
os pais dos atletas da formação”, 
reforça José Teixeira, admitindo que 
os pais têm tido um papel decisivo 
na logística dos treinos e jogos das 

Plantel conta com 6 internacionais e atletas da formação
equipas da formação. São eles que 
suportam os custos do transporte e 
se organizam para dar boleia a outros 
colegas, para minimizar as despesas. 
Sem eles seria difícil o Paredes estar 
a competir nos escalões de sub 13, 
sub 15 e sub 17, feminino, masculino 
e misto. 

Para além dos atletas e dos pais 
o Paredes tem contado com o apoio 
“incondicional” de uma “massa 
adepta fantástica” que tem acom-
panhado a equipa para todo o lado, 
quer jogue em casa ou fora. Mas 
para além dos adeptos o Paredes 
tem a agradecer o apoio da câmara 
municipal de Paredes, sem o qual, 
garante José Teixeira, a equipa não 
teria conseguido chegar ao patamar 
em que está. “A câmara dá-nos um 
apoio fundamental na cedência 
da piscina e transporte para os 
jogos em que temos de fazer des-
locações mais longas. E isso já é 
fundamental”, salienta o presidente 
do Paredes, lembrando também que 
a equipa recebe sempre um apoio 
financeiro mediante os resultados 
alcançados no final da época. 

O PRESIDENTE JOSÉ TEIXEIRA

-off que determina o campeão na-
cional e o Paredes quer vencer os 
próximos três jogos e partir para o 
play-off em 1.º lugar. O pay-off é dis-
putado à melhor de cinco e arranca 
nos dias 18 e 19 de junho, com os 
dois primeiros jogos a serem dispu-
tados em casa do 1.º classificado. Os 
jogos seguintes decorrem a 25 e 26 
de junho, em casa do 2.º classifica-
do. Se necessário haverá ainda uma 
última jornada, a 2 de julho, que 
volta a ser disputada em casa do 1.º 
classificado.

O presidente José Teixeira ga-
rante que esta época a equi-

pa quer renovar o título 
de campeão nacional 

e repetir o triplete da 
época passada. “É es-
sencial vencer os pró-
ximos jogos, e sobre-
tudo a partida contra 

o Fluvial, para 
recuperar-

mos o 1.º 
lugar da 

série. Já conquistamos dois tro-
feus esta época (supertaça e a 
Taça de Portugal, o que já não é 
mau, mas o campeonato é o mais 
importante para a equipa e é 
nisso que estamos concentrados 
desde o início da época”, admite. 

O bicampeão nacional tem res-
ponsabilidades acrescidas, assume o 
dirigente, face ao número de títulos 
que conseguiu conquistar nas últi-
mas duas épocas. Seis para sermos 
mais exatos: bicampeonato, duas 
supertaças e duas taças de Portu-
gal. José Teixeira está ciente das di-
ficuldades, mas ainda mais certo das 

garantias que tem no seu plantel 
e acredita que o Paredes tem tudo 
para conseguir chegar ao tri.

“O segredo desta equipa é 
que antes mesmo de estar a dis-
putar o campeonato este grupo 
já se conhecia há muitos anos. 
E essa amizade é muito impor-
tante e diz muito dos jogadores 
do Paredes”. José Teixeira acredita 
que foi desta amizade que nasceu o 
espírito de união e entreajuda que 
caracteriza a equipa sénior do Pare-
des. “Felizmente os novos atletas 
têm-se integrado neste espírito 
de grupo”, assume o presidente, 

garantindo que o “viveiro” desta 
equipa é a formação. 

Na época passada a equipa sé-
nior de Polo Aquático do Paredes 
perdeu um dos seus principais joga-
dores, Maxim Secrieru, que assinou 
um contrato profissional com uma 
equipa dinamarquesa. “A projeção 
que o Paredes lhe deu deixa-nos 
muito orgulhosos”, garante José 
Teixeira, lembrando que a saída do 
internacional foi compensada com 
dois jovens reforços de “grande 
qualidade”, Salvador Lopes e Nuno 
Branco, e um atleta que ascendeu 
da formação, José Pedro Fougo. 
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PAREDES ENTROU EM 
CONTAGEM DECRES-
CENTE PARA O RALLY DE 
PORTUGAL, que decorre 

de 19 a 22 de maio, e arranca no-
vamente no nosso concelho e na 
freguesia de Baltar, onde vai decor-
rer o shakedown, com as últimas 
centenas de metros disputadas no 
kartódromo de Baltar.

A partida do Rali acontece ao final 
da tarde, em Guimarães, tendo como 
pano de fundo o Castelo que repre-
senta o berço da nacionalidade.

Os pilotos seguem depois para a 
pista de ralicross de Lousada onde, a 
partir das 19h, tem lugar a única “Su-
per Especial” do rali, com dois carros 

Faltam 7 dias para o
 RALLY DE PORTUGAL 
vAs emoções do WRC Vodafone Rally de Portugal começam em Baltar, no dia 19.
vProva arranca com um shakedown no kartódromo de Baltar.
vABERTURA DE PORTAS ESTÁ MARCADA PARA AS 7H. 

a correrem em simultâneo em pistas 
paralelas e onde são esperadas deze-
nas de milhares de pessoas.

Na sexta-feira, dia 20, a prova 
desloca-se para o Alto Minho, com 
três classificativas em Ponte de Lima, 
Caminha e Viana do Castelo. A partir 
das 19h, realiza-se o Porto Street Sta-
ge, uma das grandes novidades do 
rali que centra uma classificativa de 
espetáculo na Avenida dos Aliados.

No dia 21, a caravana do WRC 
avança para a zona do Marão, com 
uma dupla passagem pelos troços 
de Baião, Marão e Amarante. No dia 
seguinte a etapa segue para Vieira 
do Minho e Fafe. A cerimónia final 
do Vodafone Rally de Portugal 2016 
acontece na marginal de Matosi-
nhos, a partir das 16h. 

HELENA NUNES Os bilhetes para o shakedown 
em Baltar, Paredes estão à venda 
no balcão único da câmara muni-
cipal de Paredes ou no kartódromo 
de Baltar e os preços variam entre 
os 10€ peão, 20€ bancada e 50 € o 
pass vip.

ARQUIVO

A ASSOCIAÇÃO SÃO PE-
DRO – Centro Social da 
Sobreira foi a grande ven-
cedora do 4.º Campeonato 

Concelhio de Boccia Sénior, cuja final 
foi disputada no dia 4, em Gandra.

A iniciativa está integrada no 
programa “Movimento Sénior”, do 
pelouro do desporto do município 
de Paredes, e contou este ano com a 
participação de 14 instituições, en-
volvendo 500 atletas seniores. 

Tal como nas edições anteriores, 
dividida em três fases, a competição 
disputou-se ao longo de cinco me-
ses, iniciando-se em janeiro, no pa-
vilhão municipal de Vilela e termi-
nando agora no pavilhão municipal 
da cidade de Gandra. 

Depois de um terceiro lugar no 
ano passado, o Centro Social da So-

Centro Social da Sobreira

vence campeonato
de boccia sénior

breira venceu a edição deste ano, 
seguindo-se a Obra de Assistência 
Social de Sobrosa e a completar o 
pódio a Associação para o Desen-
volvimento de Rebordosa. “O su-
cesso desta competição é inques-
tionável, sentimos que o envol-
vimento da comunidade sénior é 
cada vez maior e as IPSS´s têm de-
senvolvido um trabalho notável”, 
referiu a vereadora de ação social, 
Hermínia Moreira.

“O programa Movimento Sé-
nior tem vindo a crescer todos os 
anos, os resultados que as nossas 
equipas têm já a nível regional e 
nacional, é a prova do sucesso do 
trabalho que realizamos no dia-
-a-dia com a as IPSS´s” salientou 
também o vereador do desporto 
Cândido Barbosa.
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O GOSTO PELA CORRIDA por parte de pessoas com pouca 
ligação anterior ao deporto é cada vez maior, o que revela al-
guma consciência sobre a necessidade de cuidarmos do nos-
so organismo. É imprescindível a realização de exercício físico 

para nos sentirmos bem, descomprimir do nosso quotidiano mas, muito 
importante, é fazê-lo com a vigilância e indicações clínicas corretas.

Nesta modalidade os pés são a estrutura mais importante em to-
dos os seus aspetos. O passo mais rápido, a técnica anteriorizada da 
passada, o terreno mais ou menos irregular e a vitoriosa chegada à 
meta são aspetos que, se pensarmos bem, se apoiam nos nossos pés.

O pé é constituído por 28 ossos, 33 articulações e mais de 100 ten-
dões. Já dizia Leonardo Da Vinci no séc. XV “o pé do ser humano é uma 
grande peça de engenharia e uma obra de arte”, daí ser importante 
darmos-lhe a atenção merecida.

A corrida é uma atividade desportiva que poder ser extremamente 
agressiva para os nossos pés. Cabe a cada um vigiar e tratar os peque-
nos problemas que aparecem para que estes não se transformem em 
tormentos. Correr é um desporto de impacto e quem sofre todas 
estas cargas são as articulações do pé. Pressões anormais podem 
também levar a alterações nas articulações dos joelhos, anca e coluna 
vertebral. Todas as forças anómalas ao programado pelo nosso orga-
nismo vão ser automizadas pelo nosso sistema muscular e articular. 
Quando este falha, aparecem as lesões. 

Algo que deve ser uma preocupação é saber como se pisa e saber que 
a cada passo que se dá a forma como está a colocar o pé na primeira fase 
da marcha vai ditar uma série de pressupostos para o sucesso da corrida. É 
imprescindível procurar um Podologista especialista em biomecânica 
desportiva para avaliar a pegada, através de uma avaliação pormeno-
rizada com testes biomecânicos específicos e, caso necessário, corri-
gir patologias. Nas Clínicas Nuno Mendes/ROPE somos especialistas em 
avaliações biomecânicas e se é importante que qualquer pessoa caminhe 
bem, quanto mais um desportista que o faz mais e com maior intensidade. 
A utilização de palmilhas personalizadas começa a ser uma prática comum 
nos praticantes de corrida. No entanto, continuam a aparecer casos de le-
sões instaladas e de difícil recuperação, que um diagnóstico atempado rea-
lizado por podologista poderia ter minimizado/evitado. A escolha da sapa-
tilha correta é também muito importante: depende do peso do atleta, do 
piso, da forma como se corre, quantos quilómetros se correm, etc. Nunca se 
deve estrear um par de sapatilhas numa prova importante.

Outras considerações: os cordões devem ser bem apertados de forma 
a que sapatilha e pé sejam um bloco e evitar as flictenas (bolhas) originadas 
pela fricção contínua dentro do calçado. As unhas devem ser cortadas em 
forma reta, arredondando se necessário na ponta para não haver fricção no 
interior das sapatilhas. Assim se evitam hematomas subungueais tão co-
muns nestes desportistas. Manter o calçado seco e arejado, caso necessário 
com o uso de sprays aseptizantes. Manter uma boa hidratação é também 
obrigatório para a recuperação mais rápida da pele do pé do desportista.

É aconselhado que se façam visitas periódicas ao Podologista, 
de forma a perceber como estão os pés e para melhorar a perfor-
mance, corrigir patologias e, mais importante que isso, prevenir 
problemas futuros.

Por uns pés sãos, uma corrida sã!

A importância dos pés 
na prática de corrida

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

EMÍLIA RIBEIRO
Podologista ROPE - Clínica Nuno Mendes

PUB

também Lara Lopes, que competiu 
nos benjamins A, e obteve a 3.ª posi-
ção. Ainda nos benjamins, Joana Cos-
ta foi 4.ª classificada e Cristina Sousa 
ficou na 5.ª posição. Na prova de ben-
jamins A, masculino, Afonso Lopes e 
Ricardo Santos obtiveram a 5.ª e 6.ª 
posição, respetivamente.  

Nos benjamins B, feminino, Luana 
Rocha ficou em 10.º lugar. Lara Rodri-
gues terminou a prova na 12.ª posi-
ção, sete posições acima da colega de 
equipa Bruna Rodrigues. Nos infantis 
venceu André Lopes. Na mesma prova 
Tiago Lopes conseguiu a 6.ª posição.

No escalão principal a melhor 
classificação foi de Paula Silva (8.ª 
classificada). Cláudia Rocha termi-
nou a prova na 23.ª posição e Pedro 
Silva foi 34.º classificado.

Ilídio Oliveira foi 12.º nos ve-
teranos, prova em que participou 
também Manuel Silva (14.º lugar) e 
António Sousa (21.º lugar).

VÁRIAS CENTENAS DE 
ATLETAS participaram na 
9.ª edição do Grande Pré-
mio de Atletismo de Rebor-

dosa, que consagrou Daniel Pinheiro, 
do Maia Atlético Clube, na prova de 8 
quilómetros, onde participaram mais 
de 200 atletas. 

Em 2.º lugar ficou Fernando 
Lemos (Grecas) e em 3.º o atleta 
Carlos Rodrigues (CRDC Santiago). 
No feminino a vitória foi de Daniela 
Cunha, do Sporting Clube de Portu-
gal. No escalão de M55, a vitória foi 
de Joaquim Silva (Centro PT Bairro 
Carcavelos); nos M50 venceu Ma-

GRANDE PRÉMIO DE REBORDOSA

juntou mais de 500 atletas
vProva foi organizada pelo Grupo Desportivo da Portela e decorreu no dia 1 de maio.
vDaniel Pinheiro do Maia Atlético Clube venceu a prova 8 quilómetros.
vNo feminino a vitória foi de Daniela Cunha do Sporting Clube de Portugal.

HELENA NUNES

ADC Astromil conquista
dois pódios em Rebordosa

A ASSOCIAÇÃO DESPOR-
TIVA E CULTURAL DE AS-
TROMIL participou na 9.ª 

edição do Grande Prémio de Atle-
tismo de Rebordosa, no passado dia 
1 de maio e conquistou dois pódios 

nas provas de benjamins e infantis. 
Entre os 11 atletas que estiveram 

a representar o clube, o melhor resul-
tado foi conseguido por André Lopes, 
que subiu ao 1.º lugar do pódio no es-
calão de infantis. Em destaque esteve 

nuel Gomes (GDS Salvador do Cam-
po); M45 Manuel Urbano (GDC Gui-
lhovai) e M40 de Artur Rodrigues 
(GDC Guilhovai).

Nos juniores a vitória foi de 
Carla Faria (Boavista) e Bruno Silva 
(individual). Érica Reis (GRDC San-
tiago) e Miguel Pereira (AC Juvenil 
Mozinho) venceram as respetivas 
provas de juvenis. 

A Casa do Benfica em Paredes 
venceu nos iniciados, por Ângela Cruz 
e Guilherme Moreira. Nos infantis, 
venceram Beatriz Pereira (Luz Vida 
Gondomarense) e André Lopes (ADC 
Astromil). 

Nos benjamins B destacaram-se 
Beatriz Oliveira (Núcleo Barrosas Ama-

dor) e Dinis Carvalho (Estrelas Susa-
nenses). Quanto aos benjamins A foi a 
vitória foi para Filipa Moreira e Francis-
co Couto (Luz Vida Gondomarense).

Somadas as classificações das 
equipas nos escalões jovens venceu a 
Luz Vida Gondomarense (82 pontos), 
seguindo-se a Casa do Benfica em Pa-
redes (51 pontos) e o Núcleo Barrosas 
Amador (48 pontos). No coletivo de 
8 quilómetros a melhor equipa foi o 
CDS Salvador Campo, seguindo-se 
CRDC Santiago e o GDR Retorta.

As provas decorreram durante a 
manhã no parque do rio Ferreira, em 
Rebordosa, onde decorreu também 
a caminhada do dia da mãe, que con-
tou com centenas de participantes.

DESPORTO
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Ângela Cruz e Guilherme
Moreira vencem nos iniciados

RÚBEN SOUSA conseguiu 
uma excelente marca pes-
soal de 8.46,18 segundos 
nas provas extra de pista 

que decorreram no passado dia 30 
de abril, em Lousada. Na prova de 
3000 metros juvenis, juniores e se-
niores masculinos o atleta da Casa 
do Benfica em Paredes conseguiu 
terminar na 2.ª posição e obter um 
novo recorde pessoal que lhe permi-
te ficar a apenas 6 segundos dos mí-

Divisão de Elite
34.ª  jornada

Padroense .........................................2
Paredes ..............................................3

Serzedo .............................................1
Aliados de Lordelo ..........................3

Leça .....................................................0 
Aliança de Gandra ...........................1

Rebordosa ........................................2
Pedrouços .........................................1

1.ª divisão AF Porto
Série 2 – 30.ª jornada

Citânia de Sanfins ............................2
Nun’Álvares ......................................2

Bougadense .....................................4
Baltar ..................................................0

Sobrosa .............................................3
Rio de Moinhos ...............................3

FUTSAL 
2.ª Divisão Nacional

2.ª Fase – Manutenção
série B - 5.ª jornada

Freixieiro ...........................................3
Paredes ..............................................5

Divisão de Honra 
AF Porto – 24.ª jornada

Os Romanos .....................................6
Escolas Modelos ..............................8

FUTEBOL
Resultados da última jornada

Casa do BENFICA em Paredes
RÚBEN SOUSA

a 6 segundos do
Europeu de Juvenis

nimos para o Campeonato 
Europeu de Juvenis, que 
decorre de 14 a 17 de julho, 
na Geórgia.

Na mesma categoria 
Samuel Vieira foi 4.º clas-
sificado, com o tempo 
9.33,54s, e Miguel Montei-
ro ficou em 5.º lugar, termi-
nando com 9.53,32s. 

Nos 3000 metros femi-
ninos Catarina Vieira ter-
minou com 11.32,58s. Nos 
200 metros femininos Dia-
na Ribeiro fez 30,69 segun-
dos e nos 800 metros mas-
culinos destacou-se Pedro 
Moreira, ao vencer a prova 

culinos, terminando a prova com 
2.37,20 segundos. 

 Nos infantis Sofia Sousa foi 4ªclas-
sificada, Bruna Cunha terminou na 7.ª 
posição, Marisa Cunha em 9.º e Inês 
Magalhães no 25.º lugar. Nos iniciados 
femininos, Ângela Cruz foi 7.ª classi-
ficada, com o tempo 3.28,10s e Inês 
Santos terminou na 11.ª posição, com 
o tempo 3.38,60s.

Isabel Pestana terminou na 
12.ª posição nos juvenis. Nos 400 
metros Catarina Vieira e Diana Ri-
beiro conquistaram a 5.ª e 8.ª po-
sição, respetivamente. 

Nos iniciados masculinos, Gui-
lherme Moreira conquistou o 10.º 
lugar. Já Pedro Moreira terminou a 
prova de 400 metros com o tempo 
57,30s. 

OS DOIS ATLE-
TAS da secção 
de Atletismo 

da Casa do Benfica em 
Paredes conseguiram 
subir ao primeiro lu-
gar do pódio do Gran-
de Prémio de Atle-
tismo de Rebordosa, 
que decorreu no dia 1 
de maio. Ângela Cruz 
e Guilherme Moreira 
venceram as duas provas no escalão 
de iniciados e conseguiram os dois 
melhores resultados para o grupo. 

Isabel Pestana conseguiu termi-
nar a prova de juvenis femininos na 
2.ª posição e Sofia Sousa foi 3.ª nos 
infantis femininos. Nesta mesma pro-
va Marisa Cunha conseguiu ficar em 
7.º lugar, Bruna Cunha em 8.º e Beatriz 
Magalhães terminou no 16.º lugar.

Destaque ainda para o 4.º lu-
gar de Cristina Freitas, nos juniores/
seniores femininos e o 5.º lugar de 
Alexandre Moreira nos benjamins b 
masculinos.

A secção de atletismo da Casa 
do Benfica em Paredes conquistou 
ainda o 2.º lugar na classificação 
geral coletiva nos escalões de benja-
mins a juvenis.

com o tempo 2.04,90 segundos. 

2.º lugar no Quilómetro
Jovem Regional

Foi em Lousada que os atletas 
da secção de atletismo da Casa do 
Benfica em Paredes voltaram a par-
ticipar no Quilómetro Jovem Regio-
nal, prova em que Rúben Sousa se 
voltou a destacar. O atleta da CBP 
ficou em 2.º lugar nos juvenis mas-
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JOANA COSTA - 8.º A ● Agrupamento de Escolas da Sobreira

A DISCRIMINAÇÃO, o racismo e o 
preconceito não assuntos passados. 
Infelizmente continuam a fazer par-
te da nossa sociedade. Por isso, faz 

todo o sentido procurar formas de resolver es-
tas questões. Foi isso que se passou no dia 28 
de abril, no salão nobre dos Paços do Conce-
lho, onde decorreu a IX edição da Assembleia 
Municipal de Jovens de Paredes.

É quase há uma década que se realiza, uma 
vez por ano, uma assembleia de alunos das esco-
las de Paredes, promovida pela câmara munici-
pal de Paredes. O projeto é lançado no primeiro 
período e visa, entre outros aspetos: incentivar o 
interesse dos jovens pela participação cívica, dar a 
conhecer o significado do mandato parlamentar 
e o processo de decisão da Assembleia Municipal, 
contribuir para a formação cívica dos jovens. As 
escolas inscrevem-se e começa o trabalho dos 
alunos. Em cada escola, organizam-se listas com 
medidas de resolução de acordo com o tema. 
Depois realizam-se as eleições. A lista mais vota-
da participa na sessão municipal e aí apresenta 
o seu projeto de recomendação.

Este ano, participaram seis escolas: esco-

A amizade verdadeira é
Magnífica.

Inspira cada um a ultrapassar
Zangas e mais zangas.
A amizade verdadeira não tem fim.
Difícil é conquistar uma amizade para a 
Eternidade.

DIOGO LEAL - 8.º RF

Antes de ser amado tem de ser respeita-
do.

Me ensinaram a gostar primeiro de mim. 
Imaginar e viver, aprender a crescer.
Zangas e esperanças fazem-te aprender.
A vida dá voltas e mais voltas até surgir
Disponibilidade para amar e confiar.
Esperança é o essencial.

LÚCIA ALMEIDA - 8.º RF

Amigo querido, 
Meu protetor, 

Imagina o perigo em que vivo.
Zela por mim.

Apoia a minha vida, 
Dentro do possível.
És só de quem preciso dentro de mim. 

DIANA SOUSA - 8.º RF

Ajuda sempre é o
Maior contra todos os 

Inimigos.
Gosta de estar presente.
Ouvem quando é preciso.

DIANA SOUSA - 8.º RF

Atenção é o mais importante.
Mas mais ainda que atenção é 

Inspiração. É o que não me falta.
Zebras são pretas e brancas, como
Amigos antigos e verdadeiros.
Dúvida ou confiança?
Esperança é o essencial.

DIOGO BARROS - 8.ºRF

Amizade na vida é 
Mesmo munto 

Importante. Há 
Zangas e carinhos. Há
Amor.
Desavenças? Não cabem na 
Eternidade.

MARCO FERREIRA - 8.º RF

Algo em mim
Me fascina: a amizade, que é também

Inspiração, confiança, 
Zumbido e confidência.
A vida é um museu. É preciso preservar
Disponibilidade para amar,
Esperança, confiança. Amizade.

CÉLIA DIAS - 8.º RF

A amizade, por vezes, 
Mal se vê, 

Indo e vindo.
Zangas, confusões, 

Atos incompreendidos.
Devagar vai, devagar vem.
Então?! Não há amizade em ninguém?!

TIAGO BARBOSA NEVES - 8.º RF

Zelo devemos ter sempre.
Apoiar e respeitar todos. 

Não ignorar
Gestos de dor.
Ajudar quem precisa
Sempre, sem rancor.

FRANCISCA - 11, 8.º RF

Amizade só funciona se houver liberda-
de.

Amizade só existe se houver fraternidade.
Amizade é solidariedade.
Onde há amizade há amor.
Onde há amor há calor.
Onde sentimos depois daquele sabor da
Liberdade, da fraternidade, a que chamamos 
Amizade.

JORGE MOREIRA - 8.º RF

Enquanto houver no mundo amizade,
será sempre celebrada

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

.●  Escola Secundária de Vilela

Jovens de Paredes nos Paços do Concelho

la básica de Cristelo, escola básica de Paredes, 
escola secundária de Paredes, escola básica e 
secundária de Rebordosa, escola básica de So-
breira e escola secundária de Vilela. 

A sessão tem sempre duas partes: o período 
antes da ordem do dia e o período da ordem do 
dia. 

Na primeira parte – antes da ordem do dia – 
foram apresentados os membros da mesa e foi 
dada uma breve explicação do funcionamento 
habitual da Assembleia Municipal e a função 
deste órgão perante o poder executivo. Estas 
explicações foram dadas por Luciano Gomes, 
membro da Assembleia Municipal eleito pelo 
PSD, que presidiu à mesa da Assembleia Muni-
cipal de Jovens de Paredes. Na mesa estiveram 
representantes das forças políticas que estão 
representadas na Assembleia Municipal: Luísa 
Tadeu pelo PS, Rui Silva pelo CDS e Álvaro Pin-
to pelo PCP. Ainda durante este período, a mesa 
apresentou os representantes do poder execu-
tivo presentes – Pedro Mendes, vice-presidente, 
e Hermínia Moreira, vereadora do pelouro da 
Educação. Foram apresentados também dois 
convidados: o professor doutor Ferreira Fernan-

des, em representação da CESPU e Conceição 
Rosendo, presidente da junta de freguesia de 
Baltar, em representação dos presidentes de jun-
ta do concelho. Pedro Mendes disse aos alunos 
que “devem ter a responsabilidade de saber 
que um cidadão deve participar ativamente 
nos órgãos de decisão da sua comunidade” e 
salientou que “a liberdade é um dos valores 
máximos da humanidade”.

No período da ordem do dia, o porta-voz de 
cada escola fez a apresentação do respetivo pro-
jeto. Seguiu-se um período de inscrições para 
intervenções e uma pausa para o lanche.

A sessão foi retomada com a intervenção de 
Celso Ferreira, presidente da câmara municipal 
de Paredes. 

Seguiu-se a discussão das medidas de cada 
escola, que poderão ser consultadas no portal 
da câmara municipal, no separador “Notícias”, 
relativas ao dia 28 de abril.

Foram colocadas questões e pedidos de es-
clarecimentos. Os alunos foram respondendo 
aos seus colegas com maior ou menor capa-
cidade de argumentação. Nem sempre é fácil 
defender os pontos de vista ou dizer por outras 

palavras o que se propõe. 
As medidas foram votadas uma a uma. No 

final foram aprovadas as seguintes:
1.ª Organização de uma exposição / feira 

de culturas; 
2.ª Promover a educação para o multicultu-

ralismo nas escolas e nas comunidades, desen-
volvendo atividades que ponham em contacto 
grupos de pessoas que habitualmente vivem 
em paralelo, mas sem se cruzarem (etnias, pes-
soas com deficiência, idosos, estrangeiros…);

3.ª Dar palestras informativas às várias fai-
xas etárias sobre o racismo, preconceito e dis-
criminação; 

Organização de um dia de jogos tradicio-
nais / atividades lúdicas com equipas hetero-
géneas. 

No final da sessão, Hermínia Moreira fez 
um balanço dos trabalhos, referiu que foram 
propostas diversas medidas que são exequí-
veis e que o executivo terá as mesmas em 
consideração. A vereadora revelou que, no 
próximo ano, continuará a estimular-se a parti-
cipação cívica, apesar de o formato do projeto 
poder vir a ser alterado.
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MEMÓRIA DOS COMBATENTES

PAREDENSES
na Grande Guerra

IVO RAFAEL    ivo_rafael@sapo.pt

DE 20 de Junho de 2014 a 16 de Ja-
neiro de 2015 no jornal «O Progres-
so de Paredes», e de 5 de Fevereiro 
de 2015 até à pretérita edição de «O 

Paredense», publicámos o percurso indivi-
dual militar de 154 paredenses (por naturali-
dade ou residência) que participaram na Pri-
meira Guerra Mundial.

Foram, na sua esmagadora maioria, com-
batentes do Corpo Expedicionário Português, 
mobilizados para França a partir de 1917. 
Apresentaram-se aqui tanto os tombados 
em cenário de guerra, como os militares so-
breviventes, ainda que, fruto da exposição a 
gases tóxicos, muitos tenham trazido alojada 
nos pulmões uma ‘bomba relógio’ que, mais 
tarde, lhes viria a ser fatal.

Sendo que a participação militar de forças 
portuguesas no contexto da Grande Guerra 
não começa no C.E.P., mas também e até an-
tes da formação deste nas campanhas expe-
dicionárias às colónias portuguesas de África 
(logo a partir de 1914), à excepção dos que lá 
faleceram e de quatro sobreviventes de que 
tivemos conhecimento, falta-nos ainda, é cer-
to, conhecer e apresentar o percurso de ou-
tros paredenses (não sabemos ao certo quan-
tos) que integraram e sobreviveram às cam-
panhas de Angola e Moçambique. Tal lacuna 
resulta do facto de, à data desta investigação, 
não existir nos arquivos públicos (civis ou mi-
litares) um ficheiro/arquivo próprio tratado e 
indexado dos expedicionários africanos, à se-
melhança de o que existe, por exemplo, para 
o Corpo Expedicionário Português.

O trabalho «Paredenses na Grande 
Guerra», tal qual está a ser desenvolvido e 
preparado para publicação em livro (ainda 
que não haja qualquer tipo de apoio no ho-
rizonte…), não se esgota, todavia, no percur-
so dos combatentes. O devido e detalhado 
enquadramento histórico e social da partici-
pação na guerra, uma importante e inédita 
abordagem ao período da Primeira Repúbli-
ca no concelho de Paredes (do jacobinismo 
republicano à adesão de Paredes à efémera 
«Monarquia do Norte»), a análise estatística, 
as fotografias e testemunhos recolhidos jun-
to de familiares, histórias de deserções para o 
Brasil, de editais de recrutamento desapareci-
dos (em Rebordosa), etc., tudo isso faz parte 
integrante do projecto iniciado há dois anos e 
neste momento na recta final. 

Dos combatentes que, entretanto, fomos 
apresentando, a esmagadora maioria partiu 
do Regimento de Infantaria 32, com sede em 
Penafiel. Ao regimento correspondia um dis-
trito geográfico de recrutamento, que neste 
caso abarcava, entre outros concelhos, o de 
Paredes. Foi, portanto, para lá que rumaram e 
de lá saíram os nossos homens, arrancados à 
vida rural, na sua maioria analfabetos, a quem 
foi ministrada uma formação muito aquém da 
que seria necessária e cujas insuficiências de 
instrução, preparação e armamento se reper-
cutiriam, de um modo geral, no trágico fracas-
so que constituíra a intervenção portuguesa 

EPÍLOGO
«(…) briosos rapazes, que para os campos da França seguiam na satisfação de um sagrado dever patriótico, a mostrar ao mundo que não está 
ainda adulterado, nas veias dos portugueses, o sangue de Nun’Álvares.»

na frente europeia do conflito.
A mobilização para a guerra não se fez, 

contudo, sem resistências e insubordinações. 
A 1 de Julho de 1917, as tropas de Infantaria 
32 recusam apresentar-se no quartel na ten-
tativa de boicotar a partida para Lisboa, de-
sencadeando tumultos na cidade de Penafiel, 
só apaziguados com a intervenção da GNR 
(Marques, I., 2004). A imprensa penafidelense 
da época não menciona o sucedido, por cer-
to por acção do crivo censório em vigor. Pelo 
contrário, o jornal «Commercio de Penafiel», 
na sua edição de 7 de Julho, refere que «as 
ruas da cidade continuam a ser patrulhadas 
por infantaria e cavalaria da guarda repu-
blicana, encerrando-se os estabelecimentos 
às 19 horas, não tendo havido nada de anor-
mal.» Contudo, no periódico «O Imparcial 
do Marco», encontramos umas breves linhas 
informativas sobre resistências à mobilização 
verificadas no concelho marcoense: «No dia 
da última feira nesta vila (terça-feira últi-
ma) foi notada aqui a dispersão, por entre 
o povo e em vários pontos, de muitos solda-
dos que envergavam farda de mobilizados. 
É que, precisamente nesse dia teriam eles de 
seguir para Penafiel, mas parece que muitos 
mal dispostos se achavam para isso, mercê 
de falsos conselheiros, muitos dos quais, tra-
tam de perder esses rapazes, instigando-os 
a desertar!» Coube, assim, ao administrador 
concelhio do Marco de Canaveses a tarefa 
de disciplinar as 80 praças que se prepara-
vam para boicotar a ida para o quartel, e 
de as fazer embarcar na estação ferroviária 
sob comando de um cabo» (O Imparcial do 
Marco, n.º 1123, 8 de Julho de 1917).

Malograda a tentativa de boicote, o pri-
meiro e maior contingente de tropas do «32» 

diziam adeus aos que partiam, formulando 
no íntimo dos seus corações sinceros votos, 
que nós também aqui expressamos, pela fe-
licidade e êxito vitorioso dos briosos rapazes, 
que para os campos da França seguiam na 
satisfação de um sagrado dever patriótico, a 
mostrar ao mundo que não está ainda adul-
terado, nas veias dos portugueses, o sangue 
de Nun’Álvares. (…) Das janelas das carrua-
gens os oficiais e soldados correspondiam 
igualmente a estas justificadas e cordiais ma-
nifestações, trocando-se assim o derradeiro 
adeus de despedida numa comoção que para 
muitos se exteriorizou em copiosas lágrimas 
de acerba saudade e de íntima esperança.»

«Lágrimas de acerba saudade» que fa-
ziam adivinhar o calvário que de facto espera-
va aqueles jovens rapazes na sua maioria com 
idades entre os 23 e os 25 anos. De um total 
de 55.083 portugueses mobilizados para a 
Flandres registar-se-iam 21.825 baixas (36%), 
divididas entre mortos (1.992), feridos (5.354), 
desaparecidos (199), incapazes (7.280) e pri-
sioneiros (7.000). De 49.131 mobilizados para 
África, 30.701 rumariam a Moçambique e 
18.430 a Angola, registando-se 13.872 baixas 
na primeira e 2.133 na segunda. 

A partir da análise aos 154 mobilizados 
do concelho de Paredes contabilizam-se 193 
episódios de hospitalização (no CEP), 16 mili-
tares feitos prisioneiros (quase todos na «ba-
talha de La Lys»), 7 (sete) mortos em França 
e 9 (nove) mortos nas campanhas de África (7 
em Moçambique, 1 em Angola e 1 em Cabo 
Verde). Se os perecidos do CEP morreram «em 
combate» ou na sequência de ferimentos «ad-
quiridos em combate», todos os paredenses 
falecidos em Moçambique foram vitimados 
por doença. Não foi possível apurar a causa de 
morte dos expedicionários caídos em Angola 
e Cabo Verde (a bordo da canhoneira Bengo).

Depois da guerra e no âmbito das ho-
menagens aos que combateram e morreram 
«pela pátria», foi necessário criar, nas pa-
lavras de Sílvia Correia, «uma figura ideali-
zada, transversal e universal, sem quais-
quer elementos identificáveis, para que 
às entidades oficiais coubesse conferir as 
‘qualidades desejáveis’» (2015, p. 358). Pro-
pagou-se então a homenagem e consagração 
do «Soldado Desconhecido», com ou sem 
corpo sepulto, concentrando numa genera-
lizada «imagem» ou «vazia identidade» to-
dos os combatentes, todos os homens, todos 
os nomes, todas as terras ou proveniências. 
«Soldado Desconhecido», o «Soldado Des-
conhecido». E, regra geral, por aí se ficou.

No momento em que se evoca o centená-
rio da Primeira Guerra Mundial, e ao fim destes 
quase dois anos de investigação sobre a parti-
cipação de paredenses no exército português 
mobilizado para o conflito, foram trazidos a pú-
blico 154 homens. Foram 154 nomes, 154 identi-
dades, com as respectivas terras, proveniências, 
histórias e vidas. Porque não há guerra sem exér-
cito. Porque não há exército sem soldados. Por-
que não há soldados «desconhecidos».

QUARTEL DO R.I. 32, PENAFIEL, DE ONDE PARTIU A MAIORIA
DOS COMBATENTES PAREDENSES NA GRANDE GUERRA

parte para Lisboa no dia 10 de Julho de 1917. 
Na edição de 13 do mesmo, o jornal «O Pe-
nafidelense» noticia a partida dos militares da 
seguinte forma: 

«Em comboio especial, composto de 30 
carruagens atreladas à máquina 102, partiu 
na última terça-feira, às 4 horas e 16 minu-
tos, para Lisboa, com destino a França, o 1º 
batalhão de Infantaria 32, que desde o dia 1 
do corrente se achava mobilizado. Eram 14 
horas quando o batalhão, sob o comando do 
major sr. João Alves Peixoto Júnior, marchou 
desta cidade para a estação de Novelas, ten-
do antes formado por companhias na parada 
do quartel e Campo do Conde de Torres No-
vas, onde foram distribuídas às praças rações 
de carnes frias e pão, sendo-lhes em seguida 
passada revista pelo comandante, que, no 
final, lhes fez um alevantado e patriótico dis-
curso, incitando os soldados ao cumprimen-
to dos seus deveres e na obediência aos seus 
superiores, condições indispensáveis para 
uma boa disciplina, e observando-lhes que 
tivessem fé em Deus, na vitória e no regresso 
à Pátria. Durante o trajecto do batalhão para 
Novelas, foi este acompanhado pela banda 
do regimento e por centenares de indivíduos, 
vendo-se aos lados marginais da estrada e 
nos pontos mais elevados enorme quanti-
dade de povo, estabelecendo-se também al-
guns comboios desta cidade para a estação, 
que iam repletos de gente. Ali era o batalhão 
aguardado por milhares de pessoas (…), 
dando-se nessa ocasião algumas cenas co-
moventes, assomando as lágrimas aos olhos 
de todos, tal como havia sucedido nesta cida-
de, onde, à passagem dos militares, se viam 
as janelas repletas de senhoras e as ruas coa-
lhadas de populares, que enternecidamente 

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO
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A 1 DE MAIO DE 1821 
os deputados das 
Cortes Gerais, Ex-
traordinárias e Cons-

tituintes discutiram a utilidade 
e a necessidade da ‘leitura de 
bacharéis’ por causa de um 
requerimento de Manuel Luís 
Nogueira, bacharel formado 
em leis.

Votaram os deputados 
pela extinção daquela tarefa 
ou estágio no Desembargo do 
Paço e o respectivo decreto foi 
aprovado a 9 de Maio. [O Pare-
dense, 2 de Abril de 2015 – ‘Ma-
nuel Luís Nogueira e a leitura 
de bacharéis’].

Não agradou a muitos que 
a ordenação dos candidatos à 
magistratura dependesse ape-
nas da classificação final obtida 
na Faculdade de Leis ou na de 
Cânones.

Em Julho do ano seguinte 
«Alguns Bacharéis formados 
nas Faculdades Jurídicas e que 
haviam feito actos de leitura 
no Desembargo do Paço antes 
do Decreto de 9 de Maio de 
1821, que as aboliu, expõem 
em Requerimento, que dirigi-
ram ao Governo, o gravame 
que sentiam como Opositores 
aos Lugares de Magistratura 
nas propostas do Conselho 
de Estado, o qual julgando-se 
adstrito à literal observância 
do artigo 2º do Decreto de 9 de 
Maio, somente admite os Ba-
charéis aos Lugares de Letras, 
com atenção ao merecimento 
qualificado pelas informações 
da Universidade, ficando os 
Suplicantes privados da aten-
ção, que lhe compete pelo 
seu merecimento qualificado 
pelos assentos da leitura do 

Desembargo do Paço, aliás 
contemplado por Leis anterio-
res ao referido Decreto de 9 
de Maio do ano passado, Leis 
que davam aos Suplicantes um 
direito, que lhes não devia ser 
cassado».

O assunto foi largamente 
discutido em Cortes, a 27 de 
Julho de 1822, e os deputados 
aprovaram um artigo declara-
tório que dividia os bacharéis 
em duas classes e permitia que 
os de segunda melhorassem a 
sua classificação que traziam 
da Universidade:

«Nos concursos para os 
Lugares de Magistratura serão 
admitidos em primeira classe 
aqueles Bacharéis formados, 
cujo merecimento literário se 
achar qualificado com mais de 
um voto de muito Bom nas in-
formações da mesma Universi-
dade, ou tiverem sido premia-
dos na mesma Universidade. 
O resto dos concorrentes, que 
forma a segunda classe, serão 
contemplados não só com 
atenção às sobreditas informa-
ções, mas à prática, que mos-
trarem ter por autênticos do-
cumentos e a outras quaisquer 
provas de merecimento lite-
rário, ou moral, que tiverem, e 
puderem justificar, o que tudo 
será regulado por um justo e 
prudente arbítrio do Conselho 
de Estado.»

A maioria dos intervenien-
tes no debate era de opinião 
que os lugares da Magistratura 
deviam ser atribuídos a ba-
charéis “aferrados ao Sistema 
Constitucional” e que essa qua-
lidade devia ser averiguada na 
inquirição “de genere, vita et 
moribus” a que os candidatos 

eram sujeitos.
As ‘leituras de bacharéis’ 

terminaram definitivamente 
em 1833.

Este preâmbulo vem a pro-
pósito do nosso advogado de 
Baltar, Manuel Luís Nogueira, 
que foi juiz mas não praticou 
no Desembargo do Paço e 
que era Constitucional e desde 
muito cedo sofreu por isso.

O Bacharel Manuel Luís 
Nogueira foi nomeado Juiz de 
Fora da Póvoa de Varzim por 
portaria 16 de Junho de 1821:

“Dom João por Graça de 
Deus Rei do Reino Unido de 
Portugal, Brasil, e Algarves &ª. 
Faço saber a vós Juiz, Vereado-
res, Procurador, Fidalgos, Ca-
valeiros, Escudeiros, Homens 
Bons, e Povo da Vila da Póvoa 
de Varzim, e a outras quaisquer 
pessoas a quem esta minha 
Carta for mostrada, e o Conhe-
cimento dela pertencer, que 
eu Hei por bem fazer mercê ao 
Bacharel Manuel Luís Nogueira 
do Lugar de Juiz de Fora dessa 
Vila para o servir por tempo de 
3 anos, e o mais que decorrer 
enquanto eu não mandar o 
contrário, o qual ele servirá 
segundo forma de minhas Or-
denações assim e da maneira 
que o serviram as pessoas que 
antes dele o ocuparam, e com 
ele haverá o Ordenado, proes, 
e percalços que direitamen-
te lhe pertencerem. Lisboa 
12 de Julho de 1821 = El-Rei 
com Guarda = Por Portaria da 
Regência do Reino de 16 de 
Junho de 1821 // Registada em 
27 de Julho de 1821.”

Torre do Tombo. Registo 
Geral de Mercês, D. João VI, Li-
vro n.º 15, fólio 77.

MLN – JUIZ DE FORA NA PÓVOA DE VARZIM

Naquele tempo o juiz de 
fora presidia às reuniões da ve-
reação, desempenhando fun-
ções semelhantes às dos ac-
tuais presidentes das câmaras.

Assim, coube-lhe conti-
nuar diligências diversas em 
ordem à construção do Hos-
pital da Póvoa de Varzim. A 13 
de Julho de 1822 se abriu o 
hospital provisório nas Casas 
da Câmara, a 30 de Setembro 
se lavrou a escritura para com-
pra dos terrenos para o novo 
hospital e a 13 de Outubro de 
ajustou a obra de pedreiro, etc.

Enquanto era Juiz de Fora 

na Póvoa de Varzim o Bacharel 
Manuel Luís Nogueira fez dois 
requerimentos às Cortes, cujo 
objecto desconhecemos:

A 7 de Dezembro de 1822 
que foi despachado para a 
Comissão de Fazenda. Diário 
do Governo, n.º 298, 18 de De-
zembro de 1822, pág. 2215.

A 3 de Janeiro de 1823 fez 
novo requerimento o qual teve 
o seguinte despacho: “Guarde-
-se na Secretaria até que possa 
ter lugar”. Diário do Governo, 
n.º 25, 29 de Janeiro de 1823, 
pág. 184.

Não completou o manda-

to de três anos e o novo juiz 
apenas tomou posse a 2 de 
Outubro, certamente substi-
tuído pelo Vereador mais velho 
que, pela Ordenação, exercia 
as funções de juiz.

A insurreição da Vilafranca-
da, a 27 de Maio de 1823, pro-
vocou a mudança de regime e 
o nosso juiz da Póvoa de Var-
zim foi exonerado por decreto 
de 17 de Julho de 1823, publi-
cado na Gazeta de Lisboa, a 19 
de Julho.

Como é geralmente sabi-
do Manuel Luís Nogueira foi 
nomeado provisoriamente 
para o lugar de Lugar de Juiz 
de Fora d’Aveiro em Maio de 
1828, onde permaneceu ape-
nas dois meses…

INÍCIO DAS COMEMORAÇÕES
23 de Maio de 2016, Segunda-feira, 16h30 – 18h30

Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto (Campus Foz)

- Colóquio Padre – Pai Américo: Uma vida ao serviço dos pobres na Igreja.
• Abertura: Prof. Doutor Manuel Afonso Vaz, Presidente do Centro Regional do Porto da UCP.
• Pai dos Gaiatos: Mário Diniz e José Araújo (dos primeiros Gaiatos de Coimbra – 7 Janeiro 1940).
• Últimos tempos: Padre Batista, Calvário – Obra de Rua.
• Teólogo da Caridade: Padre Doutor Jorge Cunha, UCP – Faculdade de Teologia – Porto.
• Defensor da justiça social: Dr. Gil Moreira dos Santos, Universidade Portucalense.
• O artista da palavra: Doutor Henrique Manuel Pereira, UCP – Escola das Artes – Porto.
• O Servo de Deus Américo Monteiro de Aguiar: Mons. Arnaldo Pinto Cardoso, Postulador da Causa 
de Beatificação.
• Encerramento – Padre Júlio, Diretor da Obra de Rua. 

- Lançamento do opúsculo de D. António Marcelino – Padre Américo – Precursor do II Concílio do 
Vaticano: a sua leitura dos sinais dos tempos.

- Feira do livro sobre Padre Américo e Obra de Rua – Átrio da UCP Porto.

60 ANOS DA MORTE DO PADRE – PAI AMÉRICO
(Galegos – Penafiel, 23-10-1887; Porto, 16-07-1956)
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Efemérides 12 de maio
1386
Assinatura do chamado Tratado de Windsor, 
firmando a Aliança Luso-Britânica; 
____________________________________

1731
O designado Grupo de Boston propõe que 
todas as colónias americanas suspendam o 
comércio com o Reino Unido;
____________________________________

1757
Alvará que determina a abertura de mais fá-
bricas de cal, tijolo, telha e madeira; 
____________________________________

1758
Alvará que regula a reedificação de Lisboa;
____________________________________

1776
Malesherbes resigna ao cargo de ministro 
do Interior de França e Turgot é deposto 
pelo rei Luís XVI devido à tentativa de impor 
outras reformas nas finanças; 
____________________________________

1798
Carta régia abolindo o Diretório dos Índios 
do Brasil;
____________________________________

1845
Na Guiné Portuguesa Honório Pereira Bar-
reto cede ao Estado todos os terrenos que 
conseguira dos gentios de Gone e Cabone 
(Casamansa), Sango Dogu (Casamansa), 
Masçaco (Casamansa) Nhamu (rio Sango 
Dogu), Blandor e Santagne, Ganho, Nheme 
e Bricama, Seneguer e Bambuda (Casaman-
sa), Faracunda (Casamansa) e Sangage; 
- Nascimento do compositor francês Gabriel 
Fauré; 

1884
Dissolvida a coluna de operações organizada 
para combater o gentio da Guiné Portuguesa 
em diversas povoações, foram louvados os ofi-
ciais da canhoneira “Bengo”, 1.º tenente Carlos 
Augusto de Magalhães e Silva, 2.º tenente João 
Manuel Guerreiro de Amorim e o aspirante a 
oficial de Fazenda José Júlio dos Santos Carva-
lho e Azevedo pela maneira como efetuaram 
o bombardeamento de Biombo, seguido de 
desembarque e destruição da tabanca (aldea-
mento) de Silho. Louvado também o secretário 
geral Joaquim de Almeida que fora encarrega-
do desta Comissão, e o capitão Carlos Maria de 
Sousa Ferreira Simões;
_____________________________________

1886
Foi assinada em Paris a Convenção entre Portu-
gal e a França sobre os limites da Guiné Portu-
guesa, anteriormente fixados por troca de notas 
diplomáticas. Por ela ficou cabendo à França o 
nosso território de Ziquinchor. Assinaram por 
Portugal como plenipotenciários, o conselheiro 
e vice-presidente da câmara dos Pares do Reino, 
João de Andrade Corvo, e o deputado, capitão 
do Estado-Maior de engenharia, Carlos Roma 
de Bocage. Aprovada por Carta de Lei de 25 de 
agosto de 1897. B.O. 39/1887;
_____________________________________

1925
Ratificação da Constituição da União das Re-
públicas Socialistas Soviéticas; 
_____________________________________

1943
II Guerra Mundial. A batalha do Norte de Áfri-
ca termina com a rendição das forças alemãs 
no Cabo Bom, Tunísia; 

1947
Início dos trabalhos de construção da nova 
ponte de Mansôa, Guiné Portuguesa, a mon-
tante da “Velez Caroço”, destinada a assegurar 
em condições perfeitas a passagem do rio 
Mansôa. A ponte, aterros e estradas, ficaram 
concluídos em julho do mesmo ano; 
_____________________________________

1951
Os EUA testam, nas Ilhas Marshall, no Pacífico, 
a primeira bomba de hidrogénio; 
_____________________________________

1965
A República Federal da Alemanha estabelece 
relações diplomáticas com Israel; 
_____________________________________

1977
Portugal estabelece com Israel relações diplo-
máticas; 
____________________________________

1982
O papa João Paulo II chega a Portugal para 
participar nas cerimónias de Fátima e escapa 
a uma tentativa frustrada pelo padre espa-
nhol Juan Fernandez Krohn;
____________________________________

1985
Morte do norteamericano Chester Gould, 84 
anos, criador da banda desenhada Dick Tracy;
____________________________________

1986
Na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Ja-
neiro, é assinado um protocolo de unificação 
de língua portuguesa pelos representantes 
dos países lusófonos; 

1987
Goa passa a ser o 25.º Estado da Índia; 
____________________________________

1993
É encerrado o Regimento de Artilharia de 
Lisboa, um dos quarteis emblemáticos do 
pós 25 de Abril; 
- Morte do jornalista e escritor Jacinto Batis-
ta, 67 anos; 
____________________________________

1994
Morte do líder do Partido Trabalhista britâni-
co John Smith; 
____________________________________

2004
Mafalda Ivo Cruz é distinguida com o Gran-
de Prémio de Romance e Novela da APE, 
pela obra “Vermelho”; 
____________________________________

2005
Aprovada a proposta de constituição da En-
tidade Reguladora da Comunicação Social; 
____________________________________

2006
O tribunal de Penafiel suspende o despacho 
para o fecho do bloco de partos do Hospital 
de Santo Tirso; 
____________________________________

2008
Morte da escultora Irene Vilar, 77 anos, no 
Hospital de S. João, no Porto, onde estava 
internada há mais de um mês; 
____________________________________

2009
Guimarães é designada, em Bruxelas, Capi-
tal Europeia da Cultura 2012, em conjunto 
com a cidade eslovena de Maribor.

Paredes

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 12 a 25 maio

Castelo de Paiva
Dia 13
Museu Municipal de Penafiel
21h30 – Lançamento do livro “Para lá de Bagdad”, do escri-
tor Alberto S. Santos

Dia 18 
Museu Municipal de Penafiel
10h00 – Inauguração da exposição alusiva ao Dia Interna-
cional dos Museus
Dia 20
Auditório do Museu Municipal de Penafiel
20h30 – Conferência “Vida saudável e diabetes”
Dia 25 – Largo do Conde Torres Novas
10h30 – Cortejo do carneirinho – Festas da cidade e do con-
celho

Dia 14
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Espetáculo “Padma e Shaktí” – De Rose Art Com-
pany

Dia 17
Biblioteca Municipal de Paredes
10h30 – Hora do conto: “A fada Oriana”, de Sophia de Mello 
Breyner Andresen

Dia 18
Salão da Junta de Freguesia de Rebordosa
14h00 – “Geração de mãos dadas”, com SPE e GNR de Pe-
nafiel e Banda Marcial do Porto

Dia 21
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Espetáculo “Maresia”, pelo Núcleo de Etnografia e 
Folclore da Universidade do Porto

Dia 22
Biblioteca Municipal de Paredes
11h00 – “Miau, cocorococo – histórias de animais que são 
demais!” 

Dia 14
Choupal, Pedorido
12h00 – Castelo de Paiva em movimento: triatlo, duatlo, btt 
e trail

Dia 14
Sede da Junta de Freguesia da Raiva
16h00 – Ação de sensibilização “A defesa da floresta contra 
incêndios”
Dia 15
Pavilhão Municipal de Castelo de Paiva
9h30 – Ginástica com energia

Dia 21
Sabariz, Paraíso
Mostra de Vinhos

Dia 12
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
09h30 – Concurso de língua portuguesa 

Dia 14
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
16h 00– Apresentação do livro “Quem tem coragem”, de José 
Canita

Dia 14
Cooperativa Agrícola/ Caves Terras de Felgueiras
09h30 – 6.ª edição do Sabores, Vinhos e Gastronomia

Dia 20
Auditório da Escola de Música Berço da Cultura da Lixa
21h30 – Audição de piano, classe infantil

Dia 21
Escola Secundária de Felgueiras
16h00 – Concerto de professores do Conservatório de Músi-
ca de Felgueiras

Dia 12
Auditório Municipal de Lousada
09h30, 10h30 e 14h30  – Teatro: “The Legend of Sleepy 
Hollow” e “Anne Karenina” 

Dia 13
Espaço AJE
21h00 – Nutrição no desporto, com o nutricionista Pedro Carvalho

Dia 14
Praça das Pocinhas
22h00 – Iluminar Lousada, uma luz solidária

Dia 18
Auditório Municipal de Lousada
15h00 – Comédia musical com a atriz Cristina Briona 

Dia 24
Avenida Senhor dos Aflitos
15h30 – Projeto: Diogo Piçarra em Pessoa

Dia 12
Salão Nobre da Câmara Municipal
14h30 – Paços Debate: “Desafios de qualificação e emprego”

Dia 15
Parque Urbano de Paços de Ferreira
09h00 – Feira de antiguidades

Dia 22
Monte de São Gonçalo, Eiriz
09h00- Caminhadas “Paços para a vida”
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BEIRE

Manuel de Melo Coelho
FALECEU

Manuel de Melo Coelho faleceu no passado dia 
7 de maio com 81 anos de idade. Era natural de Bita-
rães e residente na freguesia de Beire, concelho de 
Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

REBORDOSA

Maria Martins de Brito
FALECEU

Maria Martins de Brito faleceu no passado dia 1 
de maio, com 85 anos de idade. Era natural e resi-
dente na freguesia de Rebordosa, na Rua das Flo-
res, n.º 83. Era viúva de Adriano Fernando da Cruz e 
deixa na maior dor seus filhos, noras, genros, netos e demais família.

REBORDOSA

Ilda Campos Ferreira 
FALECEU

Ilda Campos Ferreira faleceu no passado dia 27 
de abril, com 88 anos de idade. Era natural e residen-
te na freguesia de Rebordosa, na Rua das Lamas, 
n.º 196. Era viúva de José Joaquim Dias Leal e deixa 
na maior dor seus filhos, nora, genro, netos e demais 
família.

ASTROMIL 

José Joaquim Ferreira
FALECEU

José Joaquim Ferreira faleceu no passado dia 
28 de abril, com 88 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa e residente na freguesia de 
Astromil, na Rua Ferreira Neto, n.º 504. Era casado 
com Aurora Moreira Campos que deixa na maior dor 
juntamente com seus filhos, noras, genros, netos e demais família.

SOBROSA

Maria Augusta
Nunes da Silva

FALECEU
Maria Augusta Nunes da Silva faleceu no passado 

dia 30 de abril, com 74 anos de idade. Era natural de 
Paços de Ferreira e residente na freguesia de Sobrosa, 
Paredes. Era casada com Francisco da Costa e Sousa.

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.

PAREDES

Maria Alice de Sousa Viana
FALECEU

Maria Alice de Sousa Viana faleceu no passado 
dia 6 de maio, com 83 anos de idade. Era natural de 
Barbudo, Vila Verde e residente na Rua do Paço, n.º 
227, Paredes. Era viúva de António Ribeiro Bessa.  

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

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

LOUREDO

José Gabino Machado Ferreira
FALECEU

José Gabino Machado Ferreira faleceu no pas-
sado dia 27 de abril com 79 anos de idade. Era na-
tural e residente na freguesia de Louredo, concelho 
de Paredes. Era casado com Maria de Bessa Alves.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

BOLSA DE EMPREGO

T COUTO AGÊNCIA FUNERÁRIA
 (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) 

 Rua Dr. José Magalhães, n.º 70 Paredes | Tlf. 255 777 264 | Tlm. 917 245 839

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 588662778

Paredes
AGRICULTOR DE SUBSISTÊNCIA
Para preparar a terra, semear, plantar árvores 
de fruto e arbustos, desinfestar fertilizar e co-
lher frutos, vegetais e produtos hortícolas e tra-
tar de animais de pequeno porte

Oferta n.º 588656765

Paredes
OUTROS ASSENTADORES

DE REVESTIMENTOS
Aplicador de pladur, com experiência; também se 
aceitam serventes, se possível com conhecimen-
tos de inglês

Oferta n.º 588646833

Gandra 
OUTROS ANALISTAS

E PROGRAMADORES DE
SOFTWARE E APLICAÇÕES

Dinâmico, disponível e com facilidade de comu-
nicação interpessoal

Oferta n.º 588656974

Paredes
PINTOR À PISTOLA
DE SUPERFÍCIES

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

Oferta n.º 588668650

Recarei
EMPREGADO DE ARMAZÉM

Com conhecimentos do funcionamento de um 
armazém, com receção e expedição de mercado-
ria; para tratar da documentação e do acompa-
nhamento da mercadoria, proceder à sua embala-
gem, armazenamento, carga e descarga

Oferta n.º 588641010

Valongo
MECÂNICO E REPARADOR

DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
Mecânico automóvel, com experiência com-
provada

Oferta n.º 588653371

Gandra
DESENHADORES

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

Oferta n.º 588660891

Vandoma
SECRETÁRIO

ADMINISTRATIVO E EXECUTIVO
Administrativa com conhecimentos em pelo me-
nos 2 línguas estrangeiras (inglês e francês), 
capacidade de adaptação e aprendizagem em 
ambiente de trabalho

Oferta n.º 588657961

Duas Igrejas
SECRETÁRIO

ADMINISTRATIVO E EXECUTIVO
Recém-licenciado (1.º emprego) numa das seguin-
tes áreas: economia, direito, gestão, marketing, 
recursos humanos ou administração; para análise 
de mercados; pretende-se um profissional dinâmi-
co, comunicativo, com conhecimentos de línguas e 
disponibilidade para viagens internacionais

Oferta n.º 588671726

Rebordosa
ESTOFADOR

Apto a desempenhar funções de estofador numa 
empresa dedicada à fabricação de mobiliário de 
madeira, utilizando maquinismo e ferramentas 
adequadas às funções; com experiência no ramo

Oferta n.º 588674334

Lordelo
OUTROS CARPINTEIROS

E SIMILARES
Com e sem experiência, carta de condução e total 
disponibilidade; competências: executar, montar, 
reparar e assentar elementos construtivos em 
madeira e seus derivados, utilizando ferramen-
tas manuais e/ou elétricas; cooperar no fabrico e 
montagem de portas, janelas, tetos, chãos e vigas

Oferta n.º 588674450

Alfena
SOLDADOR

Serralheiro com experiência em serralharia de 
inox, alumínio e ferro e experiência em serralha-
ria acabamento fino; disponibilidade imediata; 
deve reunir no seu perfil as seguintes caracte-
rísticas: pontualidade, responsabilidade, deter-
minação e especial gosto pelo ofício

Oferta n.º 588636774

Vandoma
REPRESENTANTE COMERCIAL

Vendedor com experiência no setor da madeira 
(factor preferencial); deve ter conhecimentos de 
inglês, francês e espanhol

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

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

ALUGA-SE QUARTO
A menina ou senhora
CIDADE DE PAREDES

Tel: 912 158 860

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orien-
tadores da informação livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa firme dos valores mais emblemáti-
cos do concelho de Paredes em áreas como a 
política, religião, desporto, sociedade e do seu 
património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para to-
dos 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. 

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

Maria Rosa Ribeiro
FALECEU

Maria Rosa Ribeiro faleceu no passado dia 1 de 
maio, com 87 anos de idade. Era natural de Gonda-
lães e residente na Rua do Picoto, n.º 20, Madalena, 
Paredes. Era viúva de José Maria Oliveira e Costa.

AGRADECIMENTO
Suas filhas, genros, netas, bisnetos e restante família vêm por 

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

DUAS IGREJAS

António Ferreira de Brito
FALECEU

António Ferreira de Brito faleceu no passado 
dia 5 de maio, com 75 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas e residente na Rua do Vale, n.º 51, 
Duas Igrejas, Paredes. Era casado com Maria da 
Conceição Ribeiro Pacheco.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, genro, netos e restante família vêm por 

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

DUAS IGREJAS

José Matos Ferreira
FALECEU

José Matos Ferreira faleceu no passado dia 27 
de abril, com 72 anos de idade. Era natural de Duas 
Igrejas e residente na Rua de Santo António, n.º 203, 
Duas Igrejas, Paredes. Era casado com Carmo Lídia 
de Sousa Carvalho.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, genro, netos, bisnetos e demais família 

vêm por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram 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, pe-
dindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

LORDELO

Diamantino da Rocha Ferreira 
FALECEU

Diamantino da Rocha Ferreira faleceu no passa-
do dia 6 de maio, com 77 anos de idade. Era natural 
de Lordelo e residente no Largo do Bicho, n.º 126, Lor-
delo, Paredes. Era viúvo de Lúcia Ferreira Campos.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genros, netos e restante família vêm por este 

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

LORDELO

Fernando da Silva
Carneiro da Costa

FALECEU

Fernando da Silva Carneiro da Costa faleceu no 
passado dia 29 de abril, com 62 anos de idade. Era 
natural de Lordelo e residente na Rua de São José, 
n.º 1, Lordelo, Paredes. Era casado com Alexandrina 
Ferreira Machado da Costa.

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

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

LORDELO

Carlindo Moreira dos Santos
FALECEU

Carlindo Moreira dos Santos faleceu no passado 
dia 8 de maio, com 95 anos de idade. Era natural de 
Lordelo e residente na Rua do Padrão, n.º 229, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Maria Adelaide Carneiro Leão. 

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, nora, genros, netas, bisneto e restante família 

vêm por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram 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, pe-
dindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

PAREDES

Ricardo Jorge Alves Nunes
FALECEU

Ricardo Jorge Alves Nunes faleceu no passado 
dia 2 de maio, com 40 anos de idade. Era natural de 
Castelões de Cepeda e residente na Rua Palácios 
de Mouriz, n.º 50, 6.º Dto., Frente, Paredes. Era ca-
sado com Maria Amélia Ferreira Coelho.

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

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

Aproveitam também para comunicar que a eucaristia de 7.º dia 
será celebrada sábado, dia 14 de maio, pelas 18 horas, na igreja paro-
quial da Madalena. Antecipadamente expressam o mais profundo e re-
conhecido agradecimento a todos quantos os honrem nesta cerimónia.

LORDELO

Deolinda Moreira (Cautela)
FALECEU

Deolinda Moreira (Cautela) faleceu no passado 
dia 8 de maio, com 94 anos de idade. Era natural 
de Lordelo e residente na Rua da Ribeira, n.º 977, 
Lordelo, Paredes. Era viúva de Abílio Ferreira Leal.

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

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

MOURIZ

Cândida Dias de Sousa
FALECEU

Cândida Dias de Sousa faleceu no passado dia 
27 de abril, com 90 anos de idade. Era natural de 
Mouriz e residente na Rua do Carregal, n.º 79, Mou-
riz, Paredes. Era viúva de Manuel da Silva. 

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

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

VILELA

Manuel de Brito Moreira da Silva
FALECEU

Manuel de Brito Moreira da Silva faleceu no 
passado dia 2 de maio, com 71 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Vilela, concelho de Paredes e 
residente na Rua Outeiro de Baixo, n.º 47-C, fregue-
sia de Vilela, concelho de Paredes. Era casado com 
Margarida Fernanda Cardoso Leal Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na 

impossibilidade de o fazerem 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 do funeral, bem 
como na missa de 7.º dia do seu ente querido Manuel.

VILELA

Idalina Nunes dos Santos
FALECEU

Idalina Nunes dos Santos faleceu no passado 
dia 8 de maio, com 89 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Duas Igrejas, concelho de Paredes e 
residente na Rua Escola do Noval, n.º 150, freguesia 
de Vilela, concelho de Paredes. Era viúva de Joa-
quim da Silva Pedrosa.

AGRADECIMENTO
Seus filhos e demais família vêm por este meio, extremamente sen-

sibilizados e na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, agradecer 
a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e do funeral. Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada 
sábado, dia 14 de maio, pelas 18 horas, na igreja paroquial de Vilela.

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

VILELA

Luís Ferreira Neto
FALECEU

Luís Ferreira Neto faleceu no passado dia 30 de 
abril, com 64 anos de idade. Era natural da freguesia 
de Ferreira, concelho de Paços de Ferreira e resi-
dente na Calçada de São José, n.º 22, freguesia de 
Vilela, concelho de Paredes. Era solteiro.

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e do funeral, bem 
como na missa de 7.º dia do seu ente querido Luís.

NECROLOGIA

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

Alzira Ribeiro da Silva Ferreira
FALECEU

Alzira Ribeiro da Silva Ferreira faleceu no pas-
sado dia 2 de maio com 60 anos de idade. Era natu-
ral de Duas Igrejas, Paredes e residente em Ferrei-
ra, concelho de Paços de Ferreira. Era casada com 
José Gualter de Sousa Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

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

LOUREDO

Arlindo Moreira
FALECEU

Arlindo Moreira faleceu no passado dia 29 de 
abril com 84 anos de idade. Era natural e residente 
na freguesia de Louredo, concelho de Paredes. Era 
viúvo de Cândida de Brito Machado.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

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

BUSTELO- PENAFIEL

Joaquim Mendes Moreira
FALECEU

Joaquim Mendes Moreira faleceu no passado dia 
3 de maio, com 58 anos de idade. Era natural de Bus-
telo, Penafiel e residente na Rua Souto de Rei, n.º 531, 
Bustelo, Penafiel. Era casado com Maria Alcina Ferreira 
Rodrigues Moreira e pai de Paula e Nuno Moreira.

HOMENAGEM
“Querido Tio Quim, 

 Não é fácil compreender a vontade de Deus em transfor-
má-lo num dos Seus Anjos. O vazio da saudade jamais será 
preenchido. 

 Contudo, os nossos corações são confortados pela lem-
brança dos bons momentos que foram partilhados consigo e 
como a sua presença foi capaz de transformar tantas vidas, 
agora abençoadas. 

Tio Quim, você estará sempre na nossa memória e in-
fluenciará eternamente a nossa história, fortalecendo ainda 
mais os laços da nossa família.”

Luísa Rodrigues (sobrinha)
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FICHA TÉCNICA

Passado Presente

A DITA “IGREJA VELHA” não é a inicial a que se reporta a Diplomata et Chartae, “in 
villa Balestarios […] ic in Sancto Cosmate”, em 1033, referido o topónimo “balesta-
rios” já em 985. Quando não antes, pelo menos poucos anos antes de 1758 era a 
igreja paroquial “reedificada de novo”, como afirma o pároco do referido ano, acres-

centando que foi “com aumento”, dizendo: “e eu fiz a capela mor, a qual tem as costas para o 
Nascente e para a parte do meio dia a sacristia, entre a capela e a porta travessa do corpo da 

BESTEIROS – Igreja velha e igreja nova

igreja; e esta tem a porta principal para o Poente; e para o Norte tem a sacristia da fábrica da 
igreja; está contígua ao coro da igreja a residência que é suficiente e tudo dentro do passal”. 
O bom senso do pároco, Pe. Franklim Azevedo, que meteu ombro à construção de um novo 
templo, e o conseguiu, preservou o antigo para apoio catequístico, etc.

O edifício moderno teve a bênção da 1.ª pedra a 29 de junho de 1986, sendo benzido e inaugu-
rado pelo Arcebispo-Bispo do Porto, D. Júlio Tavares Rebimbas, a 13 de setembro de 1992.

PODE PARECER FALTA DE IMAGI-
NAÇÃO, TEIMOSIA OU EMBIR-
RAÇÃO COM ALGUÉM, etc., mas 
o facto marcante é que este “dos 

buracos” é uma constante por todos os 
lados, uns maiores, outros menores, uns 
assim assim, mas não há dúvida que todos 
são prejudiciais: rebentam pneus, amol-

Em Parada de Todeia

BURACOS EM VEZ DE PASSADEIRA
na obrigação de sermos veículo de transmis-
são do estado de espírito geral. 

É claro que é norma as juntas de freguesia 
“atirarem” os problemas para a câmara e esta 
para a JAE e vice-versa, geralmente ninguém 
assume nada.

Desta feita damos à luz uma situação, en-
tre tantas, na freguesia de Parada de Todeia, 

gam-se jantes e chapa, partem-se suspensões 
e direções, etc. 

Ninguém, nos jornais, tem gosto em ter 
de tornar públicas estas reclamações, mas é 
verdade que também somos prejudicados 
por este estado de coisas e, porque andamos 
nos nossos carros e não nos carros do municí-
pio, cujo contribuinte é que paga, vemo-nos 

já “velha e relha”, precisamente em frente a 
um café e pastelaria, na Avenida dos Com-
batentes, onde, forçosamente há sempre 
grande movimento de pessoas e porque os 
tais buracos estão dentro de uma poça que 
faz ali a estrada, em tempo de chuva apa-
nha-se “uma banhada”, certo e sabido!

ASSIM NÃO!...


