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O Museu A LORD é o mais recente polo de desenvolvimento das atividades 
culturais e educativas promovidas pela Cooperativa A LORD, através da sua Fun-
dação. Inaugurado no fi nal do mês passado, o novo espaço cultural da cidade 
de Lordelo quer atrair miúdos e graúdos, trazendo à terra uma nova dinâmica 
cultural. O novo museu será também o primeiro passo para conceber a história 
digital da instituição, garante Francisco Leal. Em entrevista ao nosso jornal, o 
presidente da Cooperativa A LORD fala sobre os desafi os que a instituição tem 
pela frente e sobre a forma como esta tem impulsionado o desenvolvimento do 
próprio território. “A cidade de Lordelo seria certamente diferente se A LORD 
não existisse”, sublinha.

O Aliança de Gandra fez história esta época ao garantir a subida aos cam-
peonatos nacionais, no ano em que o clube assinala 70 anos de vida. A 
cidade pode voltar a festejar este domingo, se a equipa liderada por Má-
rio Rocha se sagrar campeã da Divisão de Elite. Basta um empate frente 
ao Rebordosa para garantir o título. O jogo tem início às 17 horas deste 
domingo, dia 5, no complexo Desportivo de Gandra.

Gandra festeja subida

“O MUSEU A LORD
CONCENTRA TODA A

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO”

Empresário de 89 anos
fez crescer vários
negócios na cidade

Rotários homenagearam
ANÍBAL RUÃO

O jornalista paredense Carlos Daniel apresen-
tou no dia 31 de maio, na FNAC do Nortesho-
pping, no Porto, o livro “FUTEBOL A SÉRIO” 
onde fala sobre a dinâmica do futebol. A sessão 
contou com a presença dos treinadores Manuel 
José e Nuno Espírito Santo. O prefácio do livro é 
escrito pelo selecionador Fernando Santos
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CARLOS DANIEL
apresentou livro

“FUTEBOL A SÉRIO”
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O ANTIGO DIRETOR DA OBRA 
DO CALVÁRIO, EM BEIRE, 
PAREDES, foi acusado pelo 
Ministério Público de Penafi el 

de maltratar os utentes da instituição, 
que acolhe doentes incuráveis e defi cien-
tes.

O Padre Batista é acusado de 13 cri-
mes de maus tratos e um de ofensa à 
integridade física. Segundo o Ministério 
Público o padre medicava os doentes 

com defi ciência mental sem ter qualquer 
formação para o efeito e chegava a usar 
medicamentos com o prazo expirado.

A informação foi detalhada pelo 
Jornal de Notícias a 25 de maio. O diário 
escreve que o Padre Batista “procedia 
à medicação dos utentes, doseando 
segundo o seu critério, e à sutura das 
feridas” e que “castigava os utentes 
desferindo-lhes bofetadas ou privan-
do-os de alimentos, fechando-os em 
quartos, locais de arrumos ou num bu-
raco destinado a silo de cereais”. O JN 

SENTIMOS a cada momento que a crise é cada vez mais 
global, se assim é lícito classifi car o que vai pelo mundo 
e parece não haver retorno ao estado de paz que todos 
desejamos. Ela esteve e está também entre nós. Somos 

parte dela, cada um de per si. Ele há crise nas ideias, no espírito, 
no convívio entre vizinhos, nas ligações entre as pessoas, nas em-
presas e nas próprias relações familiares.

Não constituirá novidade para ninguém dizer-se que a socie-
dade do nosso tempo é realmente uma sociedade anónima, em 
guerra consigo própria, dividida em esquemas de convivências 
artifi ciais, escrava de modas e de estilos de vida contraditórios. 
Consideramos que a crise é geral e não exclusivamente económi-
ca, levando a que as pessoas acabem por perder o respeito por si 
próprias e pelos outros.

Hoje, torna-se urgente pensar e sentir contra uma realidade 
acomodada, cheia de vazios quotidianos e, até, pressas de viver, 
de vivências e guerras mesquinhas (e já se vai vendo algo em con-
trário!), porque o que mais conta é a verdadeira entrega à vida, ao 
ideal e ao sonho, mesmo que este não se tenha ou venha a realizar. 
Porque sendo certo que o hedonismo e o pragmatismo têm anula-
do a utopia dos generosos e o sonho dos idealistas, torna-se urgen-
te confi ar numa certa cultura de paz, dar força bastante aos atos e 
às palavras, promover a solidariedade e os conceitos, ter vontade 
de realizar projetos, de ter opinião própria e uma convicta indepen-
dência intelectual, enfi m, de percorrer caminhos de esperança.

Naturalmente que a vida é feita de sofrimentos e alegrias, pelo 
que se torna necessário humanizar, o mais possível, a vida em co-
munidade, dar prioridade aos valores humanistas em correlação à 
vontade do desejo imediato, à competitividade e à riqueza material.

E perguntará, e muito bem, o leitor, e quais as novas visões 
para organizar a respetiva tarefa?

Consideramos, como vimos fazendo desde há muitos anos, 
que devemos dar oportunidade a um largo debate de ideias, 
ajudar a promover uma democracia participativa, combater as 
diversas solidões que se vão criando na sociedade e, fundamen-
talmente, dar a mais ampla oportunidade às vocações.

É certo e sabido comummente que é preciso valorizar, sem 
condicionalismos, a pessoa humana e proporcionar-lhe um ver-
dadeiro projeto de vida em que ela se sinta verdadeiramente útil 
ao mundo que a rodeia, nunca esquecendo que para um de nós 
o nosso mundo será, agora e sempre, o lugar do nosso coração.

Tal porque convém lembrar que, na caminhada que já vem 
de longe, nos certifi camos que sempre existiram diferenças e de-
sigualdades, situações próprias dos condicionalismos socioeco-
nómicos, próprios da natureza humana. 

Não esqueçamos que todos os dias vale a pena lutar e que 
compreendamos por que razão as pessoas, na sua maioria, an-
dam tristes.

Lamentavelmente a sociedade atual tem muita gente que se 
encontra dentro de si, mas também tem cada vez mais ausência 
e solidão. Há muita gente que se fala, mas pouca que converse!

Urgência para
pensar e sentir

A REPÓRTER D’ O PAREDENSE, Helena Nunes, foi vítima 
de um acidente no Shakedown do Rali de Portugal, em 
Baltar, quando fazia a cobertura da prova. Foi atingida, na 

cabeça, por uma pedra arremessada por um dos carros em com-
petição, tendo sido assistida no local pelo INEM e transportada ao 
Hospital Padre Américo – Vale do Sousa, onde recebeu os cuida-
dos médicos adequados ao seu estado, sendo suturada a uma fe-
rida bastante profunda, mas não dando preocupações de maior.

Naturalmente que a situação que não era prevista acon-
tecer, mas porque aconteceu mesmo, fez com que a edição 
do jornal tivesse de ser transferida para a semana posterior, 
do que apresentamos as nossas desculpas, embora se trate 
de um acidente a que somos alheios.

Nota da redação:

Repórter vira notícia

diz ainda que o Padre Batista terá deter-
minado que os utentes fossem “amarra-
dos pelos pulsos às grades das varan-
das dos pavilhões, às cadeiras de rodas 
ou cadeiras sanitárias”.

Os factos reportados na acusação do 
MP de Penafi el reportam-se ao período 
de agosto de 2006 a 21 de maio de 2015. 

Em 2006 a instituição foi alvo de 
uma inspeção da Segurança Social que, 
entre outras irregularidades, encontrou 
um adolescente, portador de defi ciência 
mental profunda, amarrado à cama e 
completamente sujo de fezes. Mais tarde 
e já no âmbito de uma investigação do 
Núcleo Investigação Criminal da GNR de 
Penafi el foram encontradas novas irre-
gularidades, entre elas um rapaz que se 
alimentava da comida do caixote do lixo 
de um restaurante localizado nas imedia-
ções da Quinta do Calvário, por ter falta 
de comida na instituição.

No ano passado, e depois de ter re-
cebido queixas de voluntários, a Polícia 
Judiciária encontrou na instituição me-
dicamentos fora do prazo de validade e 
utentes a dormir amarrados a cadeiras. 

A Obra do Calvário está integrada na 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa e foi diri-
gida durante mais de 50 anos pelo Padre 
Batista. Nenhuma das partes quis, entre-
tanto, comentar as acusações.  

Padre da Obra do Calvário
acusado de maus tratos

vPadre Batista é acusado de 13 crimes de maus tratos e um de ofensa à integridade física.
v O MP diz que amarrava os utentes à cama e usava medicamentos com prazo expirado.
vFACTOS TERÃO OCORRIDOS ENTRE AGOSTO DE 2006 E MAIO DE 2015.

O JORNALISTA DA RTP 
CARLOS DANIEL lan-
çou um livro sobre a 
dinâmica do futebol. 

O livro chama-se “Futebol a Sé-
rio” e foi escrito pelo jornalista 
paredense com a colaboração do 
treinador Manuel José. O prefácio 
é da autoria do selecionador na-
cional Fernando Santos. 

“Há pouca gente no país 
que alie um conhecimento en-
ciclopédico de um jogo e uma 
capacidade natural de o expli-
car. Se esse jogo for o futebol, 
há menos gente ainda. Não que 
todos nós não saibamos tudo 
- que sabemos -, mas porque 
desejamos sempre saber para 
além do que nos dizem tão 
clubisticamente. Carlos Daniel 
é essa pessoa que nos dá uma 
visão clara e descomprometi-
da do “futebol a sério”, lê-se na 
sinopse.

Neste livro, o jornalista expli-
ca como começou o fenómeno 

Carlos Daniel lança livro
“FUTEBOL A SÉRIO”

treinadores portugueses. É um li-
vro escrito para acrescentar saber, 
como o próprio diz. “Estou longe 
de ser um mestre de futebol. Ha-
bituei-me apenas a tentar lê-lo 
de outra forma e a comunicá-lo. 
Assumo esta partilha pública 
na convicção de que entender o 
jogo é muito mais do que pen-
samos saber desde que come-
çámos a ler jornais desportivos. 
E na certeza de que é possível 
apreciá-lo com igual prazer e 
muito menos irritação e sofri-
mento”, salienta. 

O “Futebol a Sério” foi apre-
sentado no dia 31 de maio, na Fnac 
do Norteshopping, numa sessão 
em que participaram mais de 300 
pessoas e que teve como convida-
dos os treinadores Nuno Espírito 
Santo e Manuel José. A assistir es-
tiveram diversas fi guras do futebol 
português, como Vítor Baía, Neno, 
Calisto, entre outros. 

Na apresentação em Lisboa, 
no dia 1, o jornalista paredense 
teve a seu lado Rui Costa e o trei-
nador do Olympiacos, Marco Silva.

HELENA NUNES

e até onde veio, as táticas e as equipas que o revolucionaram 
e mostra uma nova perspetiva sobre como se deve assistir ao 
jogo para retirar maior prazer e da importância do treino e dos 

A próxima sessão está agendada para o dia 6 de junho, às 
18h30, na Fnac do Fórum de Coimbra. Carlos Daniel terá como 
convidado o antigo treinador do Benfi ca Toni.
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A A S S O C I A Ç Ã O 
H U M A N I TÁ R I A 
DOS BOMBEIROS 
V O L U N TÁ R I O S 

DE LORDELO (AHBVL) co-
memorou, no dia 14 de maio, 
o 46.º aniversário com uma 
cerimónia em que foi desta-
cado o trabalho e dedicação 
do corpo ativo e direção na 
melhoria contínua dos servi-
ços prestados às populações.

Seis elementos foram 
promovidos a bombeiros de 
3.ª categoria e o comandan-
te anunciou que em breve 
devem arrancar as obras de 
remodelação do quartel.

Em dia de aniversário, a 
Fundação A Lord comprome-
teu-se a ajudar a corporação 
na aquisição de um novo 
autotanque, entregando ao 
comandante Pedro Alves um 
cheque no valor de 20 mil eu-
ros. O presidente da junta de 
Lordelo, Nuno Serra, compro-
meteu-se também a reforçar 
o subsídio anual atribuído à 
corporação.

O comandante Pedro Al-
ves assumiu que pretende 

BOMBEIROS DE LORDELO
MEDALHADOS NO 46.º ANIVERSÁRIO

vSessão solene do 46.º aniversário decorreu no dia 14 de maio, no quartel da corporação.
vSEIS ELEMENTOS DO CORPO ATIVO FORAM PROMOVIDOS A BOMBEIROS DE 3.ª.
vPresidente da direção garantiu que as obras de ampliação do quartel vão arrancar em breve.

A ASSOCIAÇÃO HU-
MANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VO-
LUNTÁRIOS DE PA-

REDES celebra, este sábado, 
dia 4 de junho, o seu 132.º ani-
versário. A cerimónia oficial irá 
decorrer no quartel da corpo-
ração, a partir das 16h30, com 
a receção aos convidados. 

Antes do início da sessão 
solene será benzida a nova 
plataforma mecânica, equi-
pamento que a corporação 
adquiriu com a ajuda da câ-
mara municipal de Paredes. 
Os 150 mil euros investidos 
na compra da autoescada fo-
ram pagos, no imediato, pela 
corporação de Paredes, que, 
ao longo de 2016 e 2017, será 
reembolsada desta quantia 
pelo município.

A aquisição desta plata-
forma mecânica (ou autoes-

BOMBEIROS DE PAREDES
COMEMORAM

ESTE SÁBADO 132 ANOS

cada), era um desejo antigo 
da corporação de bombeiros 
de Paredes e que já vinha 
sendo prometida por suces-
sivos governos há mais de 10 
anos.   

A bênção do equipa-
mento na cerimónia do 132.º 

aniversário dos Bombeiros 
de Paredes será, por isso, um 
momento simbólico para a 
associação humanitária.

Na sessão solene, que 
tem início às 17 horas, serão 
entregues altas condecora-
ções da Liga de Bombeiros 

Portugueses e tomará posse 
o novo adjunto de comando 
da corporação. Ao final da 
tarde (19 horas) será celebra-
da uma missa na igreja ma-
triz e pelas 20h30 terá lugar o 
jantar na sede da associação 
com todos os convidados.

continuar a melhorar o cor-
po de bombeiros que lidera, 
com a aposta na formação 
e melhoria das condições 
de operacionalidade. “Para 
liderar é preciso ouvir e 
tomar decisões com o obje-
tivo de tornar esta corpora-
ção melhor. Os bombeiros 
de Lordelo estão prepa-
rados e têm todas as ca-
pacidades para serem um 
exemplo a nível distrital”, 
reforçou. 

Para continuar a desem-

penhar a sua missão a AHBVL 
precisa de mais ajuda para 
colmatar as dificuldades. A 
afirmação foi feita pelo pre-
sidente da direção, Miguel 
Ferreira, que agradeceu à au-
tarquia o apoio dado a uma 
obra tão ambicionada pela 
corporação. 

A câmara de Paredes as-
sinou recentemente um con-
trato de financiamento com 
a AHBVL para apoiar as obras 
de ampliação do quartel até 
uma verba de 227 mil euros. 

Celso Ferreira esclareceu que 
o pagamento irá ser feito à 
medida que as obras forem 
avançando 

A AHBVL contará ainda 
com um apoio reforçado da 
junta de freguesia, que re-
conhecendo a corajosa ação 
dos bombeiros no cumpri-
mento de uma missão huma-
nitária irá reforçar o subsídio 
anual entregue à corporação. 

Durante as cerimónias de 
comemoração do 46.º ani-
versário da AHBVL seis ele-

mentos do corpo ativo foram 
promovidos a bombeiros 
de 3.ª categoria. Na mesma 
cerimónia foram entregues 

quatro medalhas da Liga dos 
Bombeiros Portugueses de 5, 
10 e 15 anos de serviços pres-
tados à causa.

v

vCerimónia decorre no quartel da associação humanitária a partir das 16h30.
vAniversário será marcado pela bênção da nova plataforma mecânica da corporação. 
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“EMPRESÁRIO BRILHANTE E HOMEM DO 
ASSOCIATIVISMO”. Foi assim que o Rotary 
Club de Paredes definiu o paredense Aníbal 
Ruão, de 89 anos, num jantar de homenagem 
ao empresário paredense que o clube promo-
veu em Parada de Todeia, na semana passada.

Este ano os rotários de Paredes escolhe-
ram, por unanimidade, homenagear o em-
presário que durante muitos anos geriu e fez 
crescer vários negócios no concelho de Pa-
redes. Num jantar que reuniu companheiros 
do Rotary Club de Paredes e Penafiel e vários 
amigos e familiares do empresário, os rotários 
destacaram o trajeto profissional, social e as-
sociativo deste empresário e a sua entrega à 
comunidade.

“Teve intervenção direta em muitas 
atividades da sociedade paredense e os 
seus negócios multiplicaram-se”, salientou 
Joaquim Merino, responsável pela área dos 
serviços profissionais.

O próprio presidente do Rotary Club de 
Paredes, Acácio Nogueira, apontou Aníbal 
Ruão como um “exemplo a seguir”, pela 
forma como se dedica a vários projetos li-
gados ao associativismo. “Foi tesoureiro 
da Misericórdia de Paredes durante mais 
de 20 anos e um dos grandes obreiros 
da instituição. Amou a sua terra e em-
penhou-se em muitas causas pelo bem 
comum, sobretudo pelos mais carencia-
dos”, salientou.

“É uma homenagem inteiramente me-
recida”, defendeu o vice-presidente da câma-
ra de Paredes Pedro Mendes, agradecendo ao 
empresário a riqueza que gerou no concelho 
e o contributo que sempre deu a todas as ins-
tituições da terra.  

Apesar de não terem conseguido estar 
presentes na cerimónia, o provedor da Mise-
ricórdia de Paredes e o Bispo Auxiliar do Pa-
triarcado de Lisboa também se associaram à 
homenagem. Ilídio Meireles falou de “um ho-
mem ilustre de Paredes, que muito contri-
buiu para a Misericórdia de Paredes”. Joa-
quim Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa agra-
deceu o contributo que o empresário deu aos 
desfavorecidos.

Rotary Club de Paredes
HOMENAGEOU ANÍBAL RUÃO

vJantar de homenagem aconteceu em Parada de Todeia, no dia 28 e juntou amigos e familiares.
vROTÁRIOS ELOGIARAM “BRILHANTE CARREIRA NOS NEGÓCIOS”, FORTE ESPÍRITO DE ASSOCIATIVISMO E AMOR PELA SUA TERRA.

Aníbal Augusto de Barros Ruão nasceu 
em Besteiros em 1927 e viveu em Paredes 
praticamente toda a sua vida. Começou a tra-
balhar aos 15 anos, com o pai, na Papelaria 
Ruão, e aos 20 tomou conta do negócio da 
família. Viveu em Guilhufe, Penafiel, durante 
alguns anos, depois de casar, mas voltou a Pa-
redes, “terra que sempre amou e ajudou a 
desenvolver”. Para além da papelaria, Aníbal 
Ruão foi proprietário de um jornal, O Progres-
so de Paredes, uma tipografia e uma sapataria 
e também investiu na área da distribuição de 
tabaco. 

Aos 70 anos entregou as empresas aos 
7 filhos, mas não deixou de acompanhar 
os negócios. Dedicou mais tempo às gran-
des paixões da vida: as viagens, o teatro, a 
dança e o fado. Desde 2011 que faz parte 
da Universidade Sénior do Rotary Club de 
Paredes. 

Aníbal Ruão não gosta de homenagens. 
“Sou uma pessoa discreta e com um per-
curso de vida nada extraordinário”, defen-
deu. Ainda assim, o empresário de 89 anos 
não deixou de agradecer os elogios feitos 
nesta cerimónia.

SAUDAÇÃO ÀS BANDEIRAS MESA DA PRESIDÊNCIA

O HOMENAGEADO ANÍBAL RUÃO A RECEBER UMA DISTINÇÃO
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A CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAREDES entregou, na úl-
tima terça-feira, dia 31, me-
tade dos subsídios anuais 

aos clubes e associações desportivas 
do concelho. Foram entregues 34.439 
euros dos cerca de 40 mil previstos 
para esta fase. Alguns clubes ainda 
não entregaram toda a documenta-
ção necessária ao processo, mas serão 
igualmente contemplados assim que 
a situação for regularizada. A segunda 
parcela de 40 mil euros será entregue 
em setembro.

O contrato de desenvolvimento 
desportivo assinado com 25 clubes 
e associações prevê o pagamento de 
inscrições, seguros e exames médicos 
dos atletas, num valor total de 80 mil 
euros, mais 10 mil euros do que foi 
distribuído no ano passado. “Regu-
larizamos assim as verbas dos con-
tratos de desenvolvimento despor-
tivo. A 2.ª parte da verba será paga 
em setembro deste ano”, garantiu 
Celso Ferreira. O presidente da câmara 
de Paredes aproveitou a presença dos 
dirigentes para fazer um balanço do 
investimento feito no desporto nos 
últimos anos. “Quando cheguei à câ-
mara tínhamos balneários em terra 
batida e hoje temos um conjunto 

Câmara entregou 34 mil euros de
subsídios às coletividades desportivas

vCheques foram entregues a 25 clubes e associações no passado dia 31 de maio.
vSegunda parte do apoio será entregue em setembro, garantiu presidente da câmara. 

A IDEIA era proporcio-
nar um dia diferente aos 
utentes da Associação 
Um Novo Cântico, de Vile-

la, que acolhe pessoas sem-abrigo 
de todo o país. A instituição propor-
cionou no mês passado um passeio 
a Matosinhos, com direito a sessão 
de cinema, almoço, entre amigos, e 
a um concerto do grupo “Allanta-
tou Dance Company”. 

A iniciativa foi organizada pelos 
responsáveis da Associação Novo 

SEM ABRIGO FORAM AO CINEMA

de equipamentos excelentes”, fri-
sou o autarca. Em 2015 a autarquia 
apoiava apenas 3 clubes, hoje apoia 
25. “Temos mais 21 pavilhões e vá-
rios complexos desportivos e mais 
cinco relvados sintéticos, com o 
sexto a caminho. Nada disto foi fei-
to apenas pela câmara municipal. 
Sem o envolvimento dos clubes e 
da comunidade não era possível”, 
salientou o autarca, mostrando-se 

orgulhoso por ter conseguido dar 
resposta às necessidades dos clubes e 
associações. 

O autarca lamentou, porém, 
que a câmara municipal de Paredes 
seja injustiçada ao não ver o inves-
timento reconhecido pelas próprias 
coletividades. “Tenho pena de não 
termos nos clubes verdadeiros 
porta-estandartes da evolução do 
desporto no concelho. Sabemos 

que ainda há muito para fazer e 
que há muitos clubes que anseiam 
ver melhorados os seus comple-
xos desportivos, mas a verdade 
é que a câmara investiu mais de 
30 milhões de euros no desporto 
nos últimos 11 anos”, admitiu. Para 
Celso Ferreira, este “enorme investi-
mento” contribuiu para que os clu-
bes alcançassem, mais facilmente, 
bons resultados desportivos.

BOMBEIROS E CRUZ
VERMELHA RECEBERAM
166 MIL EUROS

As cinco corporações de bombei-
ros do concelho e as duas delegações 
locais da Cruz Vermelha também re-
ceberam, quatro dias antes, os subsí-
dios anuais. A cada uma das corpora-
ções – Baltar, Cete, Rebordosa, Lordelo 
e Paredes – foi entregue um cheque 
de 31.750 euros, totalizando 158.750 
euros em apoios aos bombeiros. Já as 
delegações da Cruz Vermelha de Vile-
la e Sobreira receberam um subsídio 
de 3750 euros cada.

O município entregará em se-
tembro outra parcela idêntica, to-
talizando assim 317.500 euros em 
subsídios ordinários relativos ao 
ano de 2016. “Desde que sou pre-
sidente foram investidos mais de 
3 milhões de euros em apoios e 
equipamentos”, salientou o autar-
ca, reforçando que até ao final do 
seu mandato a autarquia vai viabi-
lizar mais projetos na Proteção Civil, 
nomeadamente a plataforma me-
cânica dos bombeiros de Paredes, 
melhorias no quartel dos bombei-
ros de Cete, a remodelação do de 
Rebordosa e a ampliação do quartel 
de Lordelo. 

Cântico, em parceria com outras ins-
tituições de cariz social e de apoio 
aos sem-abrigo. “Foi um dia di-
ferente. A maioria deles foi pela 
primeira vez ao cinema”, sublinha 
Filomena Costa, realçando a impor-
tância destas iniciativas na integra-
ção destes sem-abrigo na sociedade.

Durante a manhã os utentes 
assistiram ao filme “O Leão da Es-
trela”, de Leonel Vieira, nos cinemas 
NOS do Norteshopping. Após o 
almoço, oferecido pela instituição 
“Casa Amiga”, assistiram ao con-

certo do grupo “Allantatou Dance 
Company”.

Envolvidos nesta iniciativa esti-
veram diversos voluntários do Gru-
po Faz +, de Recarei, que apoia os 
sem-abrigo da cidade do Porto com 
alimentos e também da Casa Ami-
ga. A APIS cedeu o transporte. 

A ida ao cinema foi proporcio-
nada por Henrique Oliveira, respon-
sável pelos cinemas NOS do Norte-
shopping, que ofereceu entradas 
gratuitas aos 34 rapazes desta asso-
ciação.  

HELENA NUNES

SOCIEDADE
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A vida na rua, as drogas e a prisão.
PAULO VENCEU ISSO TUDO
vPaulo Balbeira, de 50 anos, começou a consumir cocaína e heroína ainda muito jovem.
vViveu nas ruas do Porto vários anos, esteve preso duas vezes, mas hoje está recuperado.
vHÁ 5 ANOS QUE ESTÁ LIMPO, COM A AJUDA DA ASSOCIAÇÃO UM NOVO CÂNTICO, DE VILELA.

somavam-se as discussões 
frequentes entre os pais e os 
episódios de violência do-
méstica. “Eles acabaram por 
se divorciar, na altura tinha 
16 anos, mas o divórcio dei-
xou-me ainda mais revol-
tado. Fugi de casa algumas 
vezes e comecei a entrar 
por caminhos mais perigo-
sos”, salienta Paulo Balbeira.

  As más companhias 
acabaram por levá-lo para o 
mundo da droga e do crime 
e Paulo acabou por ser preso 

aos 16 anos. 
“ P a r a 

mim os 
m e u s 

pais tinham morrido. Fui 
viver sozinho e comecei a 
entrar por maus caminhos. 
Acabei por experimentar a 
cocaína e a partir daí perdi 
o controlo da minha vida”, 
assume. Paulo acabou por 
alinhar em esquemas de fur-
tos e acabou por ser preso e 
cumpriu uma pena de prisão 
de 3 anos. Saiu em liberdade 
aos 19, mas voltou aos velhos 
hábitos e em pouco tempo 
regressou à prisão. Cumpriu a 
pena na cadeia de Custóias e 
depois foi transferido para o 
estabelecimento prisional de 
Paços de Ferreira. “Cheguei 
a tirar um curso de marce-
naria na prisão e decidi que 
tinha de mudar de vida”. 
Porém, sem o apoio da famí-
lia, Paulo Balbeira acabou por 
sair da prisão e ir viver para a 
rua.

“No início a Segurança 
Social pagava-me um quar-
to numa pensão no Porto, 
mas depois cortaram-me o 
apoio. Vivi vários anos na 
rua e em casas abandona-
das e vi muita podridão”, 

admite. Paulo voltou a 
consumir cocaí-

na e heroína 

com maior frequência, sofreu 
duas overdoses e chegou a 
tentar pôr termo à vida. “Não 
queria saber de nada. Para 
mim tinha batido no fundo 
do poço. Na segunda over-
dose houve uma médica 
que me disse no hospital 
que eu tinha de mudar de 
vida. Quando saí de lá re-
solvi procurar ajuda”. 

ASSOCIAÇÃO
DE VILELA
AJUDOU-O A
MUDAR DE VIDA

Depois de ter estado en-
tre a vida e a morte, devido 
à dependência de drogas, 
Paulo Balbeira percebeu que 
aquela era a última oportu-
nidade para mudar de vida. 
Após a segunda overdose, o 
antigo carpinteiro resolveu 
pedir ajuda. Foi acolhido na 
Associação Novo Cântico, 
em Vilela, Paredes, uma ins-
tituição que apoia dezenas 
de sem-abrigo com histórias 
semelhantes à de Paulo. 

Foi aqui nesta associação 
que Paulo Balbeira acabou 
por encontrar o apoio ne-
cessário para largar o vício e 
endireitar a sua vida. “Esta 
passou a ser a minha casa e 

as pessoas daqui a minha 

família. O Sr. Pinto (presi-
dente da instituição) foi o 
meu anjo da guarda e aju-
dou-me em todo o proces-
so de recuperação”. 

 Paulo Balbeira está há 5 
anos nesta instituição e com 
o tempo foi assumindo res-
ponsabilidades internas. Hoje 
é o controlador da casa. É ele 
que vigia as tarefas diárias 
dos colegas, organiza a des-
pensa e distribui os alimentos 
para as refeições. O “cargo” 
trouxe-lhe algumas inimiza-
des, mas Paulo garante que 
já se incomodou mais com as 
críticas. “Faço aquilo que me 
compete. Se alguma coisa 
não está bem-feita tenho 
de chamar a atenção, mas 
tirando isso não há grandes 
problemas”, conta.

Desde que entrou para a 
Associação Um novo Cântico 
Paulo deixou de consumir. 
É uma das regras desta casa 
abrigo e Paulo assume que 
ao fi m de cinco anos nem 
pensa mais nisso. Agora, o 

que o inquieta é pensar que 
no futuro, se tiver de sair da 
instituição, será difícil sobre-
viver sozinho. 

“Já fui operado às an-
cas e em breve vou ser 
chamado para fazer uma 
operação aos ombros. Não 
tenho saúde para trabalhar 
como carpinteiro, por isso 
vou fi cando por aqui, até 
ver”. Devido aos problemas 
de saúde e ao facto de ter 
estado preso, Paulo Balbeira 
acredita que difi cilmente lhe 
será dada uma oportunidade 
de emprego. 

Por enquanto o que re-
cebe do Rendimento Social 
de Inserção vai dando para 
Paulo Balbeira dar uma par-
te à instituição e ainda sobra 
para o tabaco e os cafés. “Se 
tivesse de pagar uma renda 
tinha de passar fome por-
que não sobrava nenhum 
para comer. Aqui tenho um 
teto, comida e roupa lava-
da e amigos. Fora daqui 
não tenho nada”. 

PAULO BALBEIRA, 
50 anos, começou a 
usar drogas ainda na 
adolescência. Tenta-

va abstrair-se dos problemas, 
das mágoas e dos confl itos 
familiares, mas aos poucos 
o vício foi-se tornando mais 
intenso, e aos 22 anos Paulo 
Balbeira já sentia os efeitos 
da cocaína injetável. 

Aos 14, Paulo saiu da es-
cola e começou a trabalhar 
como ajudante de trolha, em 
Vila do Conde, terra onde a 
sua família viveu durante vá-
rios anos. “Foram tempos 
difíceis. Era uma vida de 
cigano”, recorda Paulo, 
lembrando-se das difi cul-
dades que ele e os 9 ir-
mãos passaram durante a 
infância. 

À falta de dinheiro 



10
Quinta-feira

2 de junho 2016

ECONOMIA  &  NEGÓCIOS

NASCEU DE UMA
PAIXÃO PELO BTT

Renato e Sofi a Gaspar abriram o negócio em 2012, em Penafi el.
Casal praticante de btt apostou num espaço diferente, com ofi cina de reparações e um gabinete de reabilitação física para atletas.
A PAIXÃO PELA MODALIDADE LEVOU-OS A CRIAR, EM 2015, A 1.ª ESCOLA DE BTT DO VALE DO SOUSA.

PRATICAR DESPORTO É UMA FOR-
MA DE ESTAR NA VIDA. E foi a von-
tade de fazer mais pelo desporto na 

região que levou Renato e Sofi a a fundar, em 
agosto de 2015, a 1.ª escola de btt do Vale 
do Sousa.

A escola de btt Penafi el Bike Clube con-
ta com o apoio de diversas empresas fortes 
no Vale do Sousa e pretende criar as condi-
ções ideais para que os mais jovens possam 
praticar btt. O primeiro grande evento orga-
nizado pela associação, em novembro do 
ano passado, o “1.º Open Sentir Penafi el 
em Ciclocrosse” foi um sucesso e reuniu 
na cidade vizinha algumas das maiores re-
ferências do ciclocrosse nacional. “Foi uma 
das maiores provas de ciclocrosse a nível 
nacional. Tivemos mais de 450 partici-
pantes nas três provas do open e muitos 
atletas espanhóis. O paredense e cam-
peão nacional António Sousa também 
marcou presença, tal como os dois cam-
peões aqui de Penafi el, o Vítor Sousa e o 
Rogério”. 

Apesar da forte ligação de Paredes e 
Penafi el ao ciclismo, ao btt e ao ciclocrosse 
Renato Gaspar lamenta que não existisse ne-
nhuma associação dedicada especifi camen-
te à formação de novos atletas. “Temos cam-
peões nacionais nesta região. Temos as 
melhores equipas nacionais de btt e agora 
passamos a ter uma associação, a única, 
que aposta exclusivamente na formação 
de novos atletas para esta modalidade”. 
A escola de btt Penafi el Bike Clube tem cerca 
de 20 jovens nos escalões de formação que 
quase todos os fi ns-de-semana participam 
em competições regionais e nacionais. 

Quem quiser conhecer o projeto da es-
cola de btt Penafi el Bike Clube pode inscre-
ver-se através do telemóvel 912 918 568, na 
Ofi cina do Empenado na rua da Saudade, n.º 
42, em Penafi el ou através da página do fa-
cebook da loja.

A LOJA DO EMPENADO ESTÁ ABERTA
DE SEGUNDA A SÁBADO,

DAS 9H ÀS 12H30 E DAS 14H ÀS 19H30

RENATO E SOFIA CRIARAM A
1.ª ESCOLA DE BTT NO VALE DO SOUSA

A OFICINA DO EMPENADO é muito 
mais do que uma loja de bicicletas. 
O conceito é inovador e espelha a 
vontade de Renato Gaspar em mar-

car a diferença neste mercado, oferecendo 
outro tipo de serviços para além da venda de 
materiais e componentes para bicicletas. 

Depois de ter perdido o emprego como 
vendedor Renato tirou uma formação na 
área da reabilitação física e abriu o negócio 
juntamente com a esposa, Sofi a Gaspar, que 

também fi cou desempregada 
nessa altura. A situação de de-
semprego acabou mesmo por 
ser a oportunidade ideal para 
o casal mudar de vida. Ambos 
são apaixonados por despor-
to, em especial pelo btt, mo-
dalidade que Renato Gaspar 
pratica desde os 27 anos de 
idade. O casal acabou por abrir 
a Ofi cina do Empenado em 
outubro de 2012 e o negócio 
não tem parado de crescer. 

“O feedback tem sido 
muito positivo”, salienta Re-
nato Gaspar, garantindo que a 
aposta nos materiais de maior 
qualidade e durabilidade no 
mercado foi fundamental para 
conquistar a confi ança dos 
clientes. “O cliente procura 
material de qualidade a bom 
preço e é isso que encontra 
aqui. Recomendamos sem-

pre o melhor, desde as bicicletas Treck e 
Merida, aos acessórios Bondrager e pneus 
Maxi. A nível de suplementação desportiva 
também só trabalhamos com as melhores 
marcas no mercado”, reforça o proprietário. 

Para além da venda de bicicletas e aces-
sórios Renato e Sofi a apostaram também na 
criação de uma ofi cina especializada em repa-
rações de bicicletas multimarcas, que tem tido 
muita procura. “Há muita gente que prefere 
mandar reparar a comprar novos acessó-

rios e isso também 
tem sido bom para 
o negócio”, garante 
Renato Gaspar.

A Ofi cina do Em-
penado tem também 
um gabinete dire-
cionado para tratar a 
“mecânica do atle-
ta”, com massagens 
e tratamentos de rea-
bilitação física para 
todos os desportistas 
ligados ao ciclismo, 
ao motocrosse ou 
até ao atletismo. “O 
objetivo é tratar 

qualquer tipo de lesão e garantir a melhor 
recuperação física ao atleta”. 

Os tratamentos são feitos pelo próprio Re-
nato que para além de ter formação específi -
ca em reabilitação física, tem ainda uma lon-
ga experiência profi ssional como massagista. 
Durante anos, Renato chegou a acompanhar 
várias equipas profi ssionais de ciclismo, inclu-
sive na Volta a Portugal.

turistas que nos visitam de contactar com a 
natureza, praticar desporto e conhecer ou-
tros espaços. Temos um mercado em cresci-
mento e este serviço será sem dúvida uma 
mais-valia para o turismo na nossa região”. 

O serviço de aluguer de bicicletas a tu-
ristas deverá estar disponível no início deste 
verão, nas unidades hoteleiras e espaços de 
turismo rural aderentes.

GABINETE DE REABILITAÇÃO FÍSICA
PARA ATLETAS

Um outro projeto que 
a Ofi cina do Empenado 
pretende implementar 
em breve é um serviço de 
aluguer de bicicletas que 
estará disponível para os 
turistas que visitam a re-
gião. O projeto será desen-
volvido por Renato e Sofi a 
Gaspar em parceria com os 
hotéis e diversos espaços 
de turismo rural existen-
tes na região. “A ideia é 
dar a possibilidade aos 
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FÁBIO BARBOSA vive, desde 2007, a 
centenas de quilómetros de distância 
da sua terra natal. Aos 21 anos o jo-
vem, natural de Lordelo, resolveu fa-

zer as malas e emigrar, levando na bagagem 
o sonho de conseguir uma vida melhor, mais 
estável. 

Depois de terminar o serviço militar ru-
mou a Espanha e foi ali que trabalhou duran-
te um ano e meio. Depois, partiu para França, 
mais concretamente para a cidade de Berre 
L’Etang, no sul do país, onde ainda hoje vive 
com a esposa e a filha. “Um amigo meu pro-
pôs-me vir trabalhar para cá e eu não hesi-
tei. Já cá viviam mais familiares meus, a mi-
nha irmã e os meus primos”, salienta Fábio, 
garantindo que na família não foi o primeiro a 
decidir ir trabalhar para o estrangeiro. 

O jovem emigrante lordelense é chefe de 
equipa numa empresa de cofragem. “Tra-
balho cerca de 9 horas por dia, liderando 
uma pequena equipa de trabalhadores na 

“Regressar a casa é um pensamento
que está sempre presente”

vA 33.ª história d’O Paredense Emigrante.
vFábio Barbosa, 30 anos, trabalhador de cofragem em Berre L’Etang, França.
vEm 2007 o lordelense emigrou para Espanha e dois anos mais tarde fixou-se em França.
vHOJE TEM A FAMÍLIA A VIVER CONSIGO, MAS ASSUME QUE QUER VOLTAR A PORTUGAL.

APESAR DE AS CARGAS FISCAIS se-
rem elevadas, Fábio Barbosa salienta 
que a vida em França é melhor do 

que em Portugal, sobretudo pelos benefí-
cios que são dados na saúde, educação, etc. 

As diferenças entre Lordelo e Berre 
L’Etang são enormes, garante Fábio, mas a 
mais evidente é a enorme diversidade cul-
tural que caracteriza a população daquela 
cidade francesa. 

Mas de Lordelo Fábio Barbosa continua 
a guardar as melhores recordações que mar-
caram a sua vida e que continuam a deixar 
bastantes saudades, sobretudo agora que 
está longe de “casa”. “Sinto saudades do 
convívio com as pessoas que sempre fize-
ram parte do meu dia-a-dia. Dos amigos 
e familiares e dos colegas da fanfarra”, re-
corda o jovem.

Apesar da distância, Fábio Barbosa vai ten-
tando manter contacto com aqueles amigos e 
familiares que deixou em Portugal. “O contac-
to permanece”, salienta o jovem, reforçando 
que esta ligação os faz sentir mais perto das raí-
zes. “Nada melhor do que convivermos com 

“A VIDA EM FRANÇA É MUITO MELHOR”

os que nos são próximos e apesar da distân-
cia mantemos sempre contacto com amigos 
e familiares. É uma forma de nos sentirmos 
mais perto de casa”.

França foi o país que o acolheu e foi ali que 
Fábio encontrou a oportunidade para construir 
a sua vida ao lado da sua família. Porém, o jovem 

emigrante lordelense admite que apesar de 
ter sido bem acolhido em França e de ter en-
contrado as oportunidades que faltavam em 
Portugal, “regressar às origens é sempre um 
pensamento que está presente” e, por isso, 
não descarta a possibilidade de voltar ao seu 
país e à cidade de Lordelo. 

construção de prédios em que a estrutura 
é toda em betão”, explica o jovem.

Fábio Barbosa gosta do que faz e sente 
que finalmente encontrou a estabilidade 
profissional que tanto procurava. Vive em 
Berre L’Etang com a esposa e a filha. Da vila 
francesa, a família aprecia sobretudo “os 
parques existentes e a tranquilidade” 
de uma vila rodeada por um lago. “É uma 
zona tranquila, sem sobressaltos, as es-
colas são ótimas e o acompanhamento 
a crianças é excelente”. Ao nível da saúde 
Fábio Barbosa garante que “não têm mui-
to por onde se queixar”. “A nível cultural 
a cidade de Berre L’Etang tem, durante 
todo o ano, diversos eventos de várias 
culturas e de vários países”, salienta ain-
da o emigrante.

No início a adaptação ao país não foi fácil, 
garante Fábio Barbosa, sobretudo por causa da 
língua, que não dominavam, mas com o tem-
po a barreira linguística foi sendo superada e 
hoje não é mais um problema para a família. O EMIGRANTE COM A FAMÍLIA

Rua de Santiago, 444 - 4585-513 REBORDOSA
Tel/Fax 224 112 551 - Tlm 917 820 622  |  luisbessamovel@gmail.com

LUÍS BESSA
MOBILIÁRIO

Idealizamos todo o tipo de móveis ao seu gosto!

PUB
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“Talvez queiras ficar” – é este o nome 
do novo disco de ELIAS, músico paredense 
de 30 anos de idade que é uma das grandes 
promessas da música portuguesa. Depois 
de ter enchido a Casa da Música, no Porto, 
e o Espaço Time Out, em Lisboa, nos con-
certos de apresentação do disco, o músico 
paredense esteve à conversa com o nosso 
jornal e falou-nos da sua carreira e dos no-
vos projetos musicais que se avizinham. 

Nos próximos meses ELIAS vai estar a 
apresentar o novo álbum em vários espetá-
culos pelo país fora. Em Paredes, não há ne-
nhuma data prevista, mas o músico diz estar 
recetivo a qualquer convite, garantindo que 
seria um orgulho enorme poder mostrar o 
seu trabalho ao público da sua terra.   

ELIAS, fala-nos um pouco deste teu 
novo trabalho…

Este álbum é uma parte de mim, daqui-
lo que eu sou. As canções são a minha for-
ma de me exprimir ao mundo. Este álbum 
tem canções minhas que comecei a escre-
ver à guitarra ou ao piano e que depois fo-
ram sendo trabalhadas em conjunto com a 
banda que me acompanha. O guitarrista, 
o baixista, o baterista, cada um deles deu 
a sua interpretação e houve músicas que 
acabaram por ficar mais lentas ou mais ro-
queiras em função disso. 

Os arranjos foram sendo feitos em con-
junto com a banda e o nosso produtor, o 
Nuno Mendes, e o produto final resultou 
numa mistura de várias ideias e sensações 
diferentes, mas que se completam. 

“GOSTO DE EXPRIMIR
AQUILO QUE SINTO

ATRAVÉS DA MÚSICA”

Estas canções refletem aquilo que te 
vai na alma?

Completamente!...Gosto de exprimir 
aquilo que sinto através da música e este 
disco mostra isso mesmo, a minha essên-
cia e o que de mais puro há em mim, de 
uma forma muito genuína e sem qualquer 
tipo de pressões de editoras. Fiz aquilo que 
achei que seria interessante fazer e dei o 
meu melhor. E o resultado está aí... 

Quando é que começaste a trabalhar 

“Este disco traz uma nova faceta de mim”

vPrimeiro álbum do MÚSICO PAREDENSE ELIAS chegou às lojas em maio.
vCentenas de fãs assistiram aos concertos de apresentação no Porto e em Lisboa.
vAs datas dos próximos espetáculos ainda não estão fechadas, mas haverá concertos por todo o país.   

Álvaro Costa, locutor de rádio, definiu-
-te num programa da RTP como alguém 
entre António Variações e os Rolling Sto-
nes. Estas são as grandes influências artís-
ticas na tua música?

A definição não está muito longe da rea-
lidade. (Risos). A minha música é uma música 
muito portuguesa e por isso representa um 
pouco do que foi também António Variações, 
um artista que eu adoro e que estava muito à 
frente do seu tempo. Mas também tem bas-
tantes traços dos Rolling Stones, porque são 
uns roqueiros e uns gajos mais persistentes e 
lutadores, que têm um rock incrível e músicas 
profundamente expressivas e com uma abor-
dagem incrível.  

Este álbum, em relação ao teu primeiro 
trabalho traz uma nova faceta do ELIAS?

A grande diferença deste álbum para o 
EP é que o EP foi feito mais por mim e pelo 
meu produtor. Eu tinha uma ideia e depois 
de abordar aquilo com o meu produtor 
chamamos alguns músicos para gravar, 
principalmente a bateria e o baixo, e de-
pois nós os dois gravamos tudo por cima. 
Gravamos teclas, guitarras, vozes, shakers, 
pandeiretas, acordeões e gravamos um bo-
cado de tudo e depois fomos acrescentan-
do por cima. 

Neste álbum nota-se mais a banda e essa 
é a grande diferença. São músicos que já me 
acompanham há algum tempo para tocar ao 
vivo e que contribuíram muito para a cons-
trução do disco. Os nossos ensaios eram ba-
sicamente sessões de experimentação, e o 
disco foi construído assim, com o contributo 
de todos.

“ESTE DISCO MOSTRA
A MINHA ESSÊNCIA E O QUE 
DE MAIS PURO HÁ EM MIM”

Mas do ELIAS, traz uma faceta mais ma-
dura?

Isso sem dúvida. Este disco, traz uma nova 
faceta de mim, uma faceta mais madura e 
mais alternativa. Eu sinto sempre uma neces-
sidade de procurar novas ideias e fazer algo 
diferente. Neste momento já estou com ideias 
novas para um segundo álbum. É ótimo voltar 
a tocar aquelas músicas que foram feitas há 
alguns anos, voltar a tocá-las novamente e ser 
perfecionista a tocá-las ao vivo, mas depois 
surge a vontade de fazer algo novo e fresco. 

neste álbum? A ideia surgiu logo depois de 
lançares o EP “Finalmente”?

Há canções neste disco que já têm 4 ou 5 
anos e que estão guardadas desde a altura do 
EP. Outras foram escritas há cerca de um ano 
e meio e por aí fora. Mas a nível de gravação 
e desde as primeiras pré-produções foi cerca 
de um ano e meio de trabalho. Também me 
envolvi com outras coisas, mas é claro que o 
meu foco durante este ano e meio foi o dis-
co. Não estive todos os dias em estúdio, nem 

a compor. Como é óbvio é preciso viver para 
conseguir compor. É um processo muito soli-
tário, mas isso só é bom em certa dose. Tam-
bém precisamos de conviver, sair, viver novas 
experiências e viajar para que as ideias conti-
nuem a surgir.

E são estas experiências que te inspi-
ram quando estás a compor? 

 Sem dúvida! As experiências da vida são a 
minha maior inspiração. 

PUB
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E em certo ponto de vista este álbum 
acaba por ser muito mais arrojado e com-
plexo. Em certos momentos pode até ser um 
pouco mais difícil na primeira abordagem. É 
do estilo, primeiro estranha-se e depois en-
tranha-se. Depois de entranhar este disco 
tem músicas que ficam mesmo na cabeça. É 
mais arrojado, mais rock e mistura o folck e o 
rock alternativo.

“JÁ TENHO NOVAS
IDEIAS PARA

UM SEGUNDO ÁLBUM”

Estiveste nas últimas semanas a promo-
ver o teu disco e a apresentá-lo ao público 
em dois espetáculos no Porto e em Lisboa. 
Qual tem sido o feedback até agora?

As reações têm sido muito positivas. Os 
amigos e os fãs têm feito bastantes elogios 
e estão muito entusiasmados com as novas 
músicas mas também tenho falado com mui-
ta malta da rádio e da televisão que me diz 
isto é muito bom, é fresco, diferente. No geral, 
acho que as pessoas estão bastante surpreen-
didas porque é algo fresco, novo e com uma 
abordagem diferente. E fico contente com 
isso porque o meu desafio é sempre fazer 
algo diferente e tentar acrescentar algo de 
novo à música.   

Quando é que despertou a tua paixão 
pela música? Lembras-te da primeira vez 
que pensaste que era realmente possível 
seguir uma carreira nesta área?

Sempre tive bandas e música na minha 
vida, praticamente desde o início da minha 
adolescência. Mas só uns anos mais tarde, 
quando fui para Londres, é que decidi que 
realmente queria ser músico. Antes disso eu 
encarava a música de uma forma mais des-
contraída. Estive em escolas de música, em 
bandas, cantava e já compunha algumas mú-
sicas, mas sempre de uma forma muito leve. 
Porém, aos 24 anos resolvi mudar a minha 
vida e fui estudar para Londres.

Os dois anos que viveste em Londres 
acabaram por marcar a tua forma de ver e 
fazer música?

Sem dúvida que teve um grande impac-
to na minha vida e na minha carreira. Não só 
pelo facto de Londres ser uma grande me-
trópole multicultural e cheia de música por 
todo o lado, mas também porque me predis-
pus completamente a aprender música. Eu já 
compunha canções em português e inglês e 
quando fui para Londres comecei a compor 
apenas em português, o que não deixa de 
ser caricato. Foi uma fase muito importante 
na minha vida. Fiz algumas maquetes com a 
ajuda de alguns músicos e acabei por trazer 
essas maquetes para cá e comecei a minha 
viagem aqui em Portugal, primeiro com a gra-
vação do EP e agora com o álbum.  

Que diferenças existem entre Lon-
dres e Lisboa no que toca à aposta em 
artistas?

Portugal é um país muito pequeno e às 
vezes a sensação que dá é que nos esforça-
mos tanto por alguma coisa e temos tanto 
trabalho para conseguir uma pequena miga-
lha. Mas em Londres também não é nada fácil 
conseguires conquistar o teu espaço na músi-
ca. Há muitos artistas à procura de uma opor-
tunidade e, desse ponto de vista, em Portugal 
acaba por ser mais fácil de mostrar. 

Mas achas que o público português 
tende a privilegiar os artistas internacio-
nais?

De certa forma sim. Acho que neste 
momento estamos a passar por uma fase 
muito boa na música portuguesa, com 
o surgimento de muitos projetos novos, 
coisas boas e frescas, mas continuamos a 
privilegiar as músicas inglesas nas rádios, 
por exemplo. Já começamos a ver alguma 
mudança no sentido de valorizar a música 
portuguesa, mas ainda temos um longo 
caminho a percorrer em relação a outros 
países, como a Espanha ou a França. 

Gostavas de poder atuar em Paredes?
 Era espetacular atuar para o público da 

minha terra. Fiz um trajeto até aqui e muitas 
pessoas foram-me acompanhando através 
das redes sociais e foram conhecendo parte 
do trabalho que fui fazendo nestes anos. Ago-
ra que estou a dar frutos na música é muito 
gratificante ver que no fim dos concertos mui-
ta gente vem ter comigo para me dar os pa-
rabéns pela evolução. Pessoas que me viram 
tocar há 4, 5 ou 10 anos e que ficam surpreen-
didas por ver agora um ELIAS muito mais ma-
duro, mais profissional e exigente. 

Era uma honra para mim poder atuar na 
minha terra e por isso estou aberto a qual-
quer proposta. 

“ERA UMA HONRA PODER 
ATUAR NA MINHA TERRA”

Agora que o “Talvez queiras ficar” 
está cá fora, já estás a preparar músicas 
para um novo projeto musical?

Já estou a trabalhar no 2.º álbum. Tenho 
a necessidade de procurar ideias novas e 
compor novas músicas e por isso já tenho 
muitas ideias a fervilhar na minha cabeça. 

Depois da Casa da Música no Porto 
e do Espaço Time Out em Lisboa, que 
outros concertos tens marcados na tua 
agenda para os próximos tempos?

Tenho alguns espetáculos previstos, mas 
as datas ainda não estão completamente fe-
chadas. Mas vou andar por aí, pelo país fora 
a promover este álbum e a dar a conhecer o 
meu trabalho ao público português.
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O ALIANÇA DE GANDRA 
fez história e garantiu, 
matematicamente, a 
subida aos campeona-

tos nacionais, depois de vencer 
por 2-0 o CD Barrosas, no jogo da 
36.ª jornada do campeonato, que 
se disputou no passado 21, em 
Felgueiras.

A equipa treinada por Mário 
Rocha alcançou um feito históri-
co ao garantir, pela primeira vez, 
a subida aos nacionais, em quase 
70 anos de história do clube. 

Mal soou o apito final em Fel-
gueiras, os cerca de 50 adeptos do 
Gandra fizeram a festa nas banca-
das, juntamente com os jogado-

ALIANÇA DE GANDRA
festejou subida aos nacionais
vEquipa fez a festa após a vitória por 2-0 frente ao CD Barrosas, no dia 21 de maio.
vBasta um empate num dos 2 jogos que faltam disputar para o Aliança de Gandra se sagrar campeão.
vO PRÓXIMO JOGO É COM O REBORDOSA E SERÁ DECISIVO PARA AS DUAS EQUIPAS.  

O REBORDOSA tem fortes pos-
sibilidades de acompanhar a 

equipa do Aliança de Gandra na subida 
aos campeonatos nacionais. Com a desistência do CF 
Caniçal, vencedor da Divisão de Honra da Associação 
de Futebol da Madeira, que abdicou da promoção aos 
nacionais, foi aberta uma nova vaga para o 2.º classifi -

O

REBORDOSA
pode seguir as mesmas pisadas

MÁRIO ROCHA (Treinador)

“Só com a ajuda 
de todos é que 
isto foi possível”

RUI PINTO (Presidente)

“É uma conquis-
ta importante 
para a cidade de 
Gandra e para o 
concelho de Pa-
redes”

Reações

res e dirigentes da equipa. “Estou 
muito feliz com este feito”, disse 
o treinador Mário Rocha, garan-
tindo que a sua equipa só come-
çou a acreditar na subida a meio 
da segunda volta do campeonato. 
“Desde o início da época que 
o nosso objetivo era lutar pe-
los cinco primeiros lugares e o 
acesso à Taça de Portugal. Só 
com o decorrer do campeonato 
e graças à qualidade destes jo-
gadores e à magnífica direção é 
que começamos a acreditar que 
era possível ficar em primeiro e 
garantir a subida”, salientou.

Mário Rocha assumiu o co-
mando técnico da equipa sénior 
do clube em 2010, quando este 
ainda estava na 2.ª Distrital. Em 

seis anos, o técnico conduziu a 
equipa aos campeonatos nacio-
nais, partilhando agora a proeza 
com “o grande grupo de pes-
soas”, que o ajudou nesta longa 
caminhada. “No futebol não se 
ganha nada sozinho e só com 
a ajuda de todos é que isto foi 
possível”, salientou.

O treinador, de 37 anos, filho 
da terra, confessa estar feliz pela 
subida ao Campeonato de Portu-
gal e não adianta para já se pre-
tende continuar ligado ao clube 
na próxima época. “A direção 
quer que continue, mas ainda 
não tenho uma decisão tomada. 
Até ao final da próxima [esta] 
semana a situação fica resolvi-
da”, explica Mário Rocha, admitin-

no topo do bolo. Vai ser um jogo 
difícil. É um dérbi concelhio e é 
decisivo para as duas equipas, 
mas o Gandra quer fazer a festa 
em casa”, garante o dirigente. 

O próximo jogo é já este do-
mingo, dia 5 de junho, frente ao 
Rebordosa, que está em posição 
privilegiada para seguir as pisa-
das do Aliança de Gandra. 

Quanto às eleições internas 
que se avizinham, Rui Pinto ga-
rante que se vai recandidatar à 
presidência do clube, para dar 
continuidade ao trabalho desen-
volvido.

FESTA RIJA
EM BARROSAS

O Aliança de Gandra fez um 
jogo inteligente frente ao Barro-
sas. O primeiro golo da equipa foi 
apontado por Pedrosa, aos 40 mi-
nutos, na sequência de um ponta-
pé de canto. 

O goleador da equipa, Jorgi-
nho, que esta época marcou 30 
golos ao serviço do Aliança de 
Gandra, acabou por se lesionar 
em Barrosas e teve de ser substi-
tuído aos 63 minutos por Zé Tó, 
que viria a marcar o segundo golo 
dos gandrenses. 

Os líderes do campeonato 
desfrutaram de várias oportuni-
dades para dilatar o resultado, 
mas o jogo acabaria por terminar 
com o 2-0. No final da partida a 
festa foi feita pelos jogadores e 
adeptos. 

Na próxima época o Aliança 
de Gandra vai disputar o Campeo-
nato de Portugal, o que acontecerá 
pela primeira vez na história do clu-
be, que em agosto deste ano com-
pleta 70 anos de existência.

do que recebeu alguns convites 
para rumar a outros clubes. 

Tanto o mister como os joga-
dores estão, para já, apenas con-
centrados na conquista do título 
de campeão, que pode acontecer 
já na próxima jornada, na receção 
ao vizinho Rebordosa. A equipa 
liderada por Mário Rocha só pre-
cisa de um empate para garantir o 
1.º lugar. “Queremos sagrar-nos 
campeões o mais cedo possível, 
por isso vamos tentar vencer já 
o próximo jogo com o Rebordo-
sa”, frisou Mário Rocha. 

Também o presidente do clu-
be partilha desta confiança e ga-
rante que a vinda do título para 
Gandra seria “a cereja no topo 
do bolo” numa época histórica. 
“Foi o melhor presente para os 
sócios e simpatizantes. É uma 
conquista importante para a 
cidade de Gandra e para o con-
celho de Paredes. O mérito é de 
todos. Conseguimos dois feitos 
inéditos, subir aos nacionais e 
disputar a Taça de Portugal. Se 
ganharmos o título será a cereja 

cado da Divisão de Elite. 
As duas últimas jornadas vão ser decididas entre 

o Rebordosa (2.º lugar) e o Valadares (3.º lugar). O 
Rebordosa tem mais dois pontos que o Valadares e 
joga com o Gandra este domingo, fechando depois o 
campeonato em casa do Aliados de Lordelo. Já o Vala-
dares recebe o Perafi ta e depois joga com o Barrosas.



15
Quinta-feira

2 de junho 2016

DESPORTO

PUB

O FEIRENSE carimbou, 
no dia 14 de maio, a su-
bia à I Liga de futebol, 
após empatar 1-1 com 

o Desportivo de Chaves, que já 
tinha assegurada a subida à liga 
dos “grandes”.

O feito surge quatro anos de-
pois da última presença dos foga-
ceiros na I Liga e é a 3.ª subida de 
divisão na carreira do treinador 

JOSÉ MOTA levou o Feirense à 1.ª Liga

José Mota. As anteriores, acon-
teceram no FC Paços de Ferrei-
ra, nas épocas de 1999/2000 e 
2004/2005. O técnico paredense, 
de 52 anos, diz que esta subida 
“tem um significado muito es-
pecial para todos”, mas sobretu-
do para a população Santa Maria 
da Feira. “É uma grande alegria 
para mim como treinador. A 
subida à I Liga era uma ambi-

ção das gentes de Santa Maria 
da Feira e sinto orgulho por ter 
conseguido concretizá-la”, ga-
rantiu o técnico.

Profundamente satisfeito por 
esta conquista dos fogaceiros, 
José Mota diz que reina no clube 
o “sentimento de dever cumpri-
do”. 

Sobre a próxima época, o trei-
nador paredense, que já renovou 
contrato com o clube por mais 
dois anos, garante que o Feirense 
tem condições para garantir a ma-
nutenção na 1.ª Liga.

A 6.ª MARATONA DE BTT 
BROA D´AVINTES, dis-
putada em Vila Nova de 
Gaia, determinou os ven-

cedores do Campeonato Regional 
do Porto XCM, com a equipa ProRe-
bordosa/Garrafeira Gomes/Oforsep 
a arrebatar alguns lugares de honra.

A formação de Paredes não per-
deu o hábito do pódio e em solo 
gaiense garantiu três títulos de vulto: 
António Sousa (masters 40) sagrou-
-se campeão regional, da mesma 
forma que António Silva (masters 

Lugares de honra
em Gaia

50) também repetiu a façanha da 
temporada transata. A fechar o pó-
dio dos “maiores”, os paredenses 
foram ainda premiados com o pri-
meiro lugar na classificação geral 
por equipas.

Os outros dois destaques fo-
ram para Cecília Araújo (elite), que 
se sagrou vice campeã regional, do 
mesmo modo que Lígia Maia (mas-
ter) subiu ao pódio para receber o 
prémio por ter sido a segunda me-
lhor atleta da prova organizada pela 
Associação de Ciclismo do Porto.

QUANDO o árbitro Artur Soares 
Dias soprou o apito final, em Cha-

ves, a equipa do Feirense explodiu de 
alegria e correu na direção dos adep-
tos em euforia, festejando juntos a tão 
desejada conquista. Luís Machado e 
Vasco Rocha estiveram nessa festa 
que durou até à chegada a Santa Ma-
ria da Feira, onde a equipa foi recebida 
por centenas de pessoas.

“Todos foram úteis na cons-
trução deste projeto”, salienta Vas-
co Rocha, o médio de 27 anos que 
chegou ao Feirense em agosto de 
2015, por empréstimo do Paços de 
Ferreira. “Conseguimos o nosso 
objetivo e isso era o mais impor-
tante”, defende o jovem jogador 

natural de Paredes, partilhando 
da ideia do colega de equipa Luís 
Machado, ex-Tondela. “No final 
do jogo, em Chaves, as emoções 
explodiram. A conquista é muito 
importante para toda a equipa e 
para os adeptos que sempre es-
tiveram lá a apoiar-nos”, disse o 
avançado paredense de 23 anos.

Depois de um final de época feliz, 
os dois jogadores já começam a pen-
sar no que se segue para a próxima 
época. Vasco Rocha tem contrato com 
o Paços de Ferreira e pode voltar a ser 
chamado pelos castores. Luís Macha-
do está livre para abraçar novos pro-
jetos profissionais, mas admite que 
gostava de ficar no Feirense.

OS JOGADORES E O TREINADOR EM FESTA

LUÍS MACHADO e VASCO ROCHA
TAMBÉM FIZERAM A FESTA
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VERA MOREIRA
Fisioterapeuta ROPE - Clínicas Nuno Mendes

A INCONTINÊNCIA URINÁRIA é defi nida como 
“a queixa de qualquer perda involuntária de uri-
na”. É uma das novas “epidemias” do século XXI, 
sendo considerada de forma errada uma conse-

quência natural da idade, da gravidez, do exercício físico, 
etc. Ao ser subestimada, torna-se numa condição crónica 
com um impacto muito negativo na qualidade de vida, 
comportando graves repercussões pessoais, sociais e 
profi ssionais. 

Devido à sua confi guração fi siológica e anatómica, o sexo 
feminino é o mais afetado, apresentando uma incidência de 
85% do total de casos de incontinência. 

A associação entre a prática desportiva e a prevalência de 
incontinência urinária tem sido alvo de estudos recentes, no 
sentido de se criar evidência científi ca nesta área. As práticas 
desportivas e certos padrões biomecânicos caracteriza-
dos por repetição da ação causam aumento de pressão 
intra-abdominal, afetando as estruturas musculares res-
ponsáveis pela continência urinária, podendo traduzir-se 
em perdas de urina no momento do esforço físico.

Estudos recentes apontam para uma elevada prevalência 
de incontinência, especialmente em praticantes de desportos 
que exigem um aumento constante da pressão intra-abdomi-
nal. Há uma grande variabilidade nos resultados dos estudos, 
dependendo do tipo de desporto avaliado, da metodologia 
adotada, da população-alvo analisada, etc. Por exemplo, no 
golfe a prevalência de incontinência urinária é praticamen-
te nula, enquanto que nos saltos em trampolim a prevalên-
cia pode atingir 80%. O maior número de casos verifi ca-se 
em desportos que envolvem actividades de alto impacto, 
como a ginástica, o atletismo e alguns jogos desportivos.

Um estudo realizado recentemente na zona Norte de Por-
tugal avaliou a prevalência de incontinência urinária em atle-
tas do sexo feminino, praticantes de diversas modalidades. 
Constatou-se uma prevalência de 29.1%, sendo os desportos 
de alto impacto os que apresentaram um maior predomínio 
de atletas com perdas de urina. Outra investigação efectuada 
em Aveiro confi rmou uma taxa de incontinência urinária de 
41.5%, também em atletas do sexo feminino, nomeadamente 
praticantes de atletismo, basquetebol e futebol de salão.

As causas para o aparecimento de incontinência urinária 
estão relacionadas com a disfunção dos músculos do pavi-
mento pélvico, situados na base da bacia, responsáveis pela 
manutenção da continência urinária e fecal, função sexual e 
suporte da bexiga, útero e intestinos. Embora esta seja a pato-
logia mais comum, podem surgir outras alterações decorren-
tes da disfunção do pavimento pélvico, como complicações 
no desempenho sexual e prolapso (queda/descimento) dos 
órgãos supracitados. 

Atualmente, este tipo de disfunção tem tratamento não 
cirúrgico, com alto índice de sucesso. Em Portugal começa 
agora a apostar-se nos tratamentos profi lácticos, de forma a 
evitar o surgimento de determinadas patologias. No âmbito 
da prevenção e tratamento da incontinência urinária, a 
Ginástica Abdominal Hipopressiva associada a técnicas de 
reabilitação do pavimento pélvico são métodos que apre-
sentam elevada comprovação clínica e científi ca no âmbi-
to da sua efi cácia. 

Uma grande percentagem de atletas relata que a perda 
de urina é muita embaraçosa e afeta a sua concentração e a 
performance. Tendo em conta a facilidade de prevenção e/
ou tratamento destas disfunções, é desnecessário passar por 
situações incómodas como esta, que podem condicionar de 
uma forma bastante signifi cativa toda a dinâmica diária de 
quem dela padece.

Mestranda em Medicina Tradicional Chinesa pelo ICBAS – Instituto Heidelberg, Licenciatura 
em Fisioterapia pela CESPU, Curso Integrado de Fisioterapia na Saúde da Mulher, Formação 
especializada em Disfunções do Pavimento Pélvico, Ginástica Abdominal Hipopressiva, Heal-
thy HIT Pilates e Pilates Clínico

INCONTINÊNCIA
URINÁRIA EM

DESPORTISTAS

PAREDES voltou a aco-
lher o melhor do trail 
nacional. No último 
domingo, a cidade foi 

palco do 3.º Trail da Raposa, 
iniciativa organizada pela Par-
Jovem – Associação Juvenil. 

A prova de trail running 
juntou milhares de atletas 
no parque José Guilherme, 
em Paredes que percorreram 
depois um trajeto recheado 
de desafi os para os amantes 
da modalidade. O 3.º Trail da 
Raposa fez pela primeira vez 
parte da Taça de Portugal 
de Ultra Sky Running e con-
tou com a participação de 
alguns dos melhores atletas 
da modalidade como Luís 
Duarte, atual campeão da 
Taça de Portugal Trail Ultra 
Endurance, Dávid Lopez Cas-
tar, um dos melhores atletas 
de trail de Espanha e Ester 
Alves, a atleta sensação do 
trail em Portugal que con-
quistou recentemente o 2.º 
lugar na Ultra Trail Picos da 
Europa. 

A prova foi repartida em 
quatro distâncias – ultra trail 
(53 km), trail longo (33 km), trail 
(20 km) e trail curto (12 km) – e 

O ATLETA PARE-
DENSE MIGUEL 
BORGES correu e 
venceu em Vigo, 

Espanha, a prova de 3000 
metros obstáculos. Na prova 
de abertura de época de pis-
ta nos 3000 metros Miguel 
Borges venceu e conseguiu 
os mínimos de participação 

Milhares participaram no 
3.º TRAIL DA RAPOSA 

vProva decorreu no domingo, dia 29, com partida e chegada no parque José Guilherme, em Paredes.
vA iniciativa teve quatro vertentes: ultra trail, trail longo, trail e trail curto. 

HELENA NUNES

contou ainda com uma cami-
nhada de 12 quilómetros. 

À semelhança de anos 
anteriores. milhares de atletas 
participaram nesta iniciativa.

TRAIL DA RAPOSA
JÚNIOR ADIADO

PARA DIA 11

O Trail da Raposa Júnior 
foi adiado para o dia 11 de 

junho. A prova dedicada ex-
clusivamente às crianças en-
tre os 3 e os 14 anos de idade 
e que estava agendada para 
o passado sábado, dia 28 de 
maio, não chegou a arrancar 
devido às condições clima-
téricas adversas, informou a 
organização.

  A prova deverá assim 
decorrer no dia 11 de junho, 
a partir das 15 horas, contan-
do com o apoio da BeWater – 

Águas de Paredes.
A iniciativa pretende sen-

sibilizar os pais e as crianças 
para a importância do des-
porto devidamente acompa-
nhado, da alimentação saudá-
vel e do contacto com o meio 
ambiente. Este ano o Trail da 
Raposa Júnior voltará a apoiar 
uma causa social. Parte das 
receitas angariadas vão ser 
entregues a uma instituição 
de caridade da região. 

MIGUEL BORGES
carimba presença nos

Jogos do Mediterrâneo
vAtleta paredense venceu a prova de 3000 metros obstáculos em Vigo, Espanha.
vJogos do Mediterrâneo disputam-se de 4 a 6 de junho, na Tunísia.

para os Jogos do Mediterrâ-
neo, obtendo a marca 8.51,53 
segundos.

O resultado dá ao atleta 
do Sport Lisboa e Benfi ca a 
possibilidade de estar entre 
os 10 convocados da seleção 
portuguesa que vão disputar 
a competição para atletas 
sub-23. 

Bronze na Taça dos
Clubes Campeões

Europeus 

A vitória em Vigo va-
leu ainda a Miguel Borges a 
convocatória para represen-
tar o seu clube, na Taça dos 
Campeões Europeus de Clu-
bes, que decorreu no último 
fi m-de-semana (28 e 29 de 

maio).
Em Mersin, na Turquia, 

Miguel Borges conquistou a 
medalha de bronze na pro-
va de 3000 metros obstácu-
los. O SL Benfica terminou 
a competição no 3.º lugar, 
com 64 pontos, regressan-
do ao pódio dois anos de-
pois de ter alcançado o 2.º 
lugar.
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DESPORTO

PUBPUB

O 
WRC VODAFONE RALLY DE 
PORTUGAL esteve na estrada en-
tre 19 e 22 de maio. O arranque da 
prova voltou a acontecer no kartó-

dromo de Baltar, no dia 19, com a passagem 
de todos os protagonistas da prova pelo me-
nos três vezes durante a manhã, em ritmo 
competitivo. 

Rally de Portugal voltou a agitar Baltar
vSHAKEDOWN EM BALTAR ATRAIU CENTENAS DE PESSOAS. 
vKris Meeke não cedeu na última especial e venceu pela 1.ª vez o Rali de Portugal.

Centenas de pessoas estiveram em Bal-
tar a assistir ao aquecimento da prova, antes 
da partida em Guimarães. O Eurocircuto de 
Lousada foi palco da única super especial do 
rali e atraiu milhares de pessoas. Seguiram-se 
passagens por Ponte de Lima, Caminha, Viana 
do Castelo e Porto, onde milhares encheram 
a Avenida dos Aliados para assistir ao Porto 
Street Stage.

Depois de passar pela região do Marão 

e Vieira do Minho foi em Fafe que se decidiu 
tudo. Kris Meeke não cedeu na última espe-
cial e venceu o Rali de Portugal. 

Andreas Mikkelsen foi segundo e Sebas-
tien Ogier terceiro. Dani Sordo terminou o Rali 
de Portugal na 4.ª posição, sendo o melhor pi-
loto dos Hyundai.

A dupla Miguel Campos/Carlos Maga-
lhães terminou a prova como melhor equipa 
portuguesa, feito que já tinha sido alcançado 

na edição do ano passado. 
De referir que o Rali de Portugal voltou a 

mobilizar massas a norte e este ano ficou tam-
bém marcado por um acidente que envolveu o 
piloto neozelandês, Hayden Paddon. O vence-
dor do Rali de Argentina perdeu o controlo do 
carro na segunda passagem pelo troço de Pon-
te de Lima e acabou por capotar. Ott Tanak saiu 
da estrada no mesmo local e a corrida chegou 
a estar suspensa por alguns minutos. 

HELENA NUNES
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ESPAÇO ESCOLA

O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE VILELA está a participar num 
projeto inovador relacionado 
com o desenvolvimento das re-

des sociais e a sua aplicação nas empresas. 
Trata-se de um projeto que vai juntar esco-
las e empresas em quatro países, Portugal, 

O 
DIA DA EUROPA, previsto no 
Plano Anual de Atividades, foi 
comemorado na Escola Básica 
da Sobreira. 

No dia 9 de maio, foi feita no poliva-
lente a exposição de um cartaz com todas 
as bandeiras de todos os países que fazem 
parte da União Europeia. Tratou-se de uma 
atividade da disciplina de Geografia, que 
contou com a colaboração dos professores 
José Fernando e Cândida Paulos na monta-
gem do cartaz e na decoração do espaço.

Para assinalar a efeméride, a cantina 
escolar realizou um almoço muito especial 
onde alunos e professores marcaram pre-
sença. O menu foi o seguinte: a sopa foi cal-
do verde, o prato principal foi uma delicio-
sa francesinha com um molho espetacular, 
para sobremesa os alunos tiveram direito 
a bolo de chocolate e para acompanhar 
a magnifica refeição, foi servido sumo de 

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

ALEXANDRA ALVES

A EUROPA NA ESCOLA
groselha. Foi uma atividade que contou com 
o agrado dos alunos, que se mostraram muito 
interessados e… esfomeados.

A propósito do Dia da Europa, é importan-
te saber mais acerca deste dia e desta união. 
Quando Portugal se tornou membro, a União 
Europeia chamava-se CEE – Comunidade 
Económica Europeia, também conhecida 
como Mercado Comum, instituído em 1957 
pelo Tratado de Roma. Forma seis os países 
fundadores: Alemanha, Bélgica, França, Itália, 
Luxemburgo e Países Baixos, os quais faziam 
parte da Comunidade Europeia do Carvão e 
do Aço. Assegurar a paz, deixar de cobrar di-
reitos aduaneiros e controlar a produção ali-
mentar eram os principais objectivos iniciais. 

Em 1973, a Dinamarca, a Irlanda e o Reino 
Unido aderiram à União Europeia. Seguiu-se a 
Grécia, em 1981, e Portugal e a Espanha, em 
1985.

Em 1993, o Tratado de Maastricht esta-
beleceu “quatro liberdades”: livre circulação 
de mercadorias, de serviços, de pessoas e de 
capitais.  

Até aos nossos dias, não mais pararam as 
adesões de novos estados: em 1995, foi a vez 
da Áustria, Finlândia e Suécia; em 2004, junta-
ram-se Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, 

Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia e 
República Checa; seguiram-se a Bulgária e a 
Roménia, em 2007. O estado membro mais 
recente é a Croácia, que aderiu em 2013. 
Atualmente, a União Europeia é constituída 
por 28 países.

Esta comunidade de países tem símbo-
los que a identificam: a bandeira, o hino e a 
divisa. A bandeira de fundo azul tem doze 
estrelas em círculo, que representam a unida-
de, solidariedade e harmonia entre os povos 
da Europa. O hino é extraído da 9.ª Sinfonia 
de Beethoven, composta em 1823. A divi-
sa – “Unidade na Diversidade” – exprime a 
vontade de trabalhar em conjunto pela paz e 
prosperidade, apesar das diferentes culturas, 
tradições e línguas. 

As 508,450,856 pessoas que vivem nos 
diferentes estados membros da União falam 
línguas diferentes. Há 24 línguas no espaço 
europeu: Alemão, Búlgaro, Checo, Croata, Dina-
marquês, Eslovaco, Esloveno, Espanhol, Estónio, 
Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Inglês, Irlan-
dês, Italiano, Letão, Lituano, Maltês, Neerlandês, 
Polaco, Português, Romeno e Sueco. 

A moeda europeia, o euro, é utilizada por 
338,6 milhões de europeus, em 19 países. O 
reino Unido e a Dinamarca não quiseram ade-

Foi a 9 de maio de 1950 que o Mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros francês, 
Robert Schuman, enunciou as linhas 
principais do que viria a ser a União Euro-
peia. O dia da Declaração Schuman pas-
sou a ser o Dia da Europa. Todos os anos, 
nesta data, as instituições europeias 
abrem as portas ao público e há eventos 
que dão a conhecer a Europa um pouco 
por todos os lados. 

rir à moeda única. Há outros países que não 
fazem parte da zona euro, tais como: Bul-
gária, Croácia, Hungria, Polónia, República 
Checa, Roménia e Suécia. 

A União Europeia tem um conjunto de 
instituições que regulam a economia e 
a política dos estados membros. O Parla-
mento Europeu tem 751 deputados, que 
são eleitos diretamente pelos habitantes 
dos diferentes países. O Conselho Europeu, 
o Conselho da União Europeia, a Comissão 
Europeia, o Tribunal de Justiça da União Eu-
ropeia, o Banco Central Europeu, o Banco 
Europeu de Investimento, o Provedor de 
Justiça Europeu são outros exemplos de ins-
tituições europeias.

Escola Vilela participa em projeto
financiado pela Comissão Europeia

Itália, Polónia e Espanha, pretendendo reunir 
cerca de 200 professores e 4000 alunos. To-
dos serão implicados no desenvolvimento 
da identidade e reputação digital nas redes 
sociais associadas ao empreendedorismo e 
desenvolvimento empresarial.

O projeto YEES (Youth Entrepreneurship 

and Employment Support) é financiado pela 
Comissão Europeia no âmbito do Programa + 
Erasmus, Parceria Estratégica KA2, no campo 
da educação escolar. O parceiro coordenador 
deste projeto europeu é uma escola secundá-
ria espanhola, IES Sant Vicent Ferrer, com sede 
em Algemesí -Valência. 

O YEES tem o objetivo de fomentar a 
cooperação entre os sistemas de ensino 
profissional e o mercado de trabalho, pro-
movendo a inclusão eficaz dos jovens atra-
vés da utilização responsável das redes so-
ciais e do uso de ferramentas baseadas no 
crowdsourcing.

Exposição de artes plásticas no
Bosque do Choupal, em Baltar

O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL 
FARIA, DE BALTAR, inaugurou, no passado 
dia 20, a 6.ª edição da exposição de artes 
plásticas “Pintar a Manta”. A atividade vai 

ao encontro dos obje-
tivos do currículo na-
cional do ensino básico 
e do projeto educativo 
do agrupamento atra-
vés da divulgação da 
expressão artística e 
pessoal dos alunos.

A ideia é ajudá-los 
através da arte a cons-
truir a sua própria iden-
tidade e melhorar a sua 
autoestima. 

A edição deste ano 
tem como tema aglu-
tinador “Movimento/
Ritmo” e os trabalhos 
expostos serão produto 
da criação artística dos 
alunos em ambiente de 
sala de aula. A exposi-
ção permite abrir a sala 
de aula à comunidade 
educativa e a todos os 

que queiram participar da iniciativa.
A exposição foi inaugurada no dia 20 deste mês 

mas estará patente no Bosque do Choupal, em Baltar, 
até ao dia 9 de junho.
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GOMES DE SOUSA

O 
dr. Albino Moreira de Sousa Baptista 
nasceu no lugar do Assento, em Ca-
beça Santa, Penafiel, a 23 de Agosto 
de 1858 e faleceu na Casa do Muro 

em São Miguel de Paredes, do mesmo concelho, 
a 19 de Outubro de 1936. Era o nono e o mais 
novo filho de Zeferino Ferreira de Sousa Baptista 
e de D. Ana Maria Moreira. 

Albino Baptista frequentou a Academia Po-
litécnica do Porto no ano lectivo de 1877 para 
1878, matriculando-se nas 8.ª e 9.ª cadeiras: física 
e química e obteve Accessit nas duas cadeiras. [= 
Distinção concedida a quem mais se aproxime 
do nível exigido para obter um prémio]. No ano 
lectivo de 1878 para 1879 matriculou-se nas 7.ª e 
10.ª cadeiras: zoologia e botânica e ficou distinto 
nas duas cadeiras. 

Passou depois à Escola Médica do Porto 
onde se formou em 1884 e apresentou a tese 
“Aguas minero-medicinais do concelho de 
Penafiel” publicada no Porto, na Typographia 
de Viuva Gandra. [XVI + 85 + III pág.].

A defesa da tese foi no dia 26 de Julho de 
1884 pelas 11 horas da manhã. Presidente do júri 
o dr. Eduardo Pereira Pimenta [catedrático da 9.ª 
cadeira — Clínica cirúrgica]. Arguentes o doutor 
Agostinho António do Souto [6.ª Cadeira — Par-
tos, moléstias das mulheres de parto e dos recém-
-nascidos], doutor José Carlos Lopes [3.ª Cadeira 
— Matéria médica], dr. Ricardo de Almeida Jorge 
[lente substituto da Secção cirúrgica e secretário 
da Escola Médica] e o dr. António Plácido da Costa 
[lente substituto da Secção médica]. 

A tese é dedicada à memória de seu pai, dos 
irmãos Vitorino e Carlos e do tio padre Carlos 
José Moreira Pinto. 

Há vários outros clérigos na família do dr. 
Albino Baptista: o irmão Carlos Ferreira Baptista, 
missionário no Oriente, faleceu em Macau em 
1882. O tio paterno António Ferreira de Sousa 
Baptista e Santos, pároco de Aguiar de Sousa e 
de Várzea de Ovelha onde faleceu em 1891. E o 
primo Dom João Gomes Ferreira que nasceu em 
Aguiar de Sousa em 1851, foi bispo de Cochim e 
faleceu em Goa em 1897.

A ‘minha’ tese do dr. Albino tem a seguinte 

O DR. ALBINO BAPTISTA
dedicatória: «Ao Ex.mo Farmacêutico Alberto Vei-
ga em homenagem oferece o Autor A. Baptista». 
[Alberto da Costa Veiga1852-1931. Fundador da 
Farmácia Alberto Veiga, Lisboa, 1889, na Rua dos 
Retroseiros. Foi Secretário da Sociedade Farma-
cêutica Lusitana em 1902, da Comissão de Quí-
mica da mesma Sociedade em 1903].

Era cirurgião ajudante do Regimento de Ca-
çadores n.º 3 quando foi casar a São Lourenço 
d’Asmes [Ermesinde] a 18 de Novembro de 1886 
com D. Rita Cândida de Jesus Ribeiro, natural de 
Nossa Senhora da Vitória da cidade do Porto, fi-
lha de António Ribeiro de Vila Boa de Quires e D. 
Maria do Carmo da Vitória. Foi testemunha do 
casamento José Vitorino Ribeiro jornalista de O 
Comércio do Porto.

A sua condição de médico militar obrigava-o 
a mudar-se de terra com frequência, nascendo 
os seus nove filhos em seis ou sete localidades:

— Ana nasceu em Cedofeita a 2 de Julho de 
1888.

— Raquel Irene nasceu em 1889 e faleceu na 
Casa do Muro a 2 de Janeiro de 1968.

— Dr. Carlos Moreira de Sousa Baptista nas-
ceu Cabeça Santa a 31 de Dezembro de 1890. 
Reitor do liceu da Póvoa de Varzim, nomeado 
por Decreto de 8 de Novembro de 1919; tomou 
posse no dia 2 de Dezembro de 1919. Entregou 
a Reitoria em 30 de Novembro de 1928. Faleceu 
no Porto a 3 de Julho de 1945 e jaz em São Mi-
guel de Paredes.

— Dr. Zeferino Moreira de Sousa Baptista. 
Tenente-coronel médico. Nasceu em São Bar-
tolomeu de Vila Viçosa, distrito de Évora, a 21 
de Agosto de 1892 e foi baptizado em Oldrões. 
Padrinhos Zeferino de Sousa Moreira, da Casa do 
Anal e a tia paterna D. Sancha Ferreira Baptista, 
de Bodelos. Bacharel em medicina pela Universi-
dade de Coimbra, em 1916, com 14 valores. Fa-
leceu na Casa do Muro a 7de Outubro de 1955.

— Maria Cândida nasceu em Penafiel em 
1894 e faleceu no Porto a 27 de Junho de 1948.

— Ana, 2.ª, nasceu em Mafra a 8 de Agosto 
de 1895 e foi baptizada em Oldrões. 

— Dr.ª Emília Dolores de Sousa Baptista nas-
ceu em Penafiel em 1897. Iniciou em 1921 o seu 

cia (Torre). Manual para uso dos médicos e dos 
doentes. Porto, 1903, Typographia Popular, 194 
pág.

— As aguas sulfurosas d’Entre-os-Rios. In Re-
vista de Chimica pura e aplicada. Porto, 1.º ano, 
n.º 9, 15 de Setembro de 1905, pág. 377 a 386.

— As Aguas d’Entre-os-Rios e a sua Estan-
cia (Torre). Manual para uso dos médicos e dos 
doentes. Porto, 1905, Typographia a vapor da 
Empreza Guedes, 232 pág.

— As Aguas d’Entre-os-Rios e a sua Estancia 
(Torre). Porto / Penafiel, 1912, Typographia a va-
por da Empreza Guedes, 36 pág. 

— Em colaboração com Abílio da Costa Tor-
res e Augusto Santos júnior publicou: O Decreto 
de 26 de Maio de 1911 que criou a Commissão 
Superior das aguas Mineraes e o projecto de al-
terações de uma commissão de concesionários 
de aguas mineraes. Porto, 1912, Officinas do 
Commercio do Porto, 18 pág.

— Station des eaux sulfureuses d’Entre-os-
-Rios. Torre- Portugal. Clinique hydrologique 
des eaux sulfureuses d’Entre-os-Rios. L’Asthme 
infantile et ses déformations thoraciques. Porto 
/ Entre-os-Rios, 1919, 16 pág.

— Résumé des indications sur la Station 
des eaux sulfureuses et bicarbonatées sodiques 
d’Entre-os-Rios. Torre - Portugal. Porto, [anóni-
mo, sem data], Tip. Empresa Guedes, 16 pág. 

— As aguas d’Entre-os-Rios e a sua estancia 
(Torre): indicações medico-terapeuticas e infor-
mações. Porto, [1920], 48 pág.

— Traduziu do alemão - Deveres maternos e 
educação da primeira infância – do dr. Friedrich 
August von Ammon. Tradução revista e prefacia-
da por Carolina Michaëlis de Vasconcelos. Porto, 
1902, 396 pág.

curso na Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto. Licenciada em Filologia Clássica a 30 de 
Outubro de 1923, com 12 valores. Foi professora 
do ensino liceal. 

— Dr.ª Júlia Celeste de Sousa Baptista nas-
ceu em Oldrões a 21 de Agosto de 1899. Licen-
ciada em Ciências Histórico Naturais. Foi profes-
sora do ensino liceal. 

— António nasceu em 1903 e era aluno de 
Belas Artes quando faleceu a 11 de Julho de 
1927. [ver: Famílias de Oldrões, vol. IV].

O dr. Albino era cirurgião mor quando, em 
Agosto de 1899, apadrinhou em Oldrões Miguel 

Ferreira de Sousa que casou com Emídia Pinto 
Lopes. Reformou-se como capitão-médico. De-
pois foi Director Clínico da Estância de Entre-os-
-Rios.

Além da tese o dr. Albino Moreira de Sousa 
Baptista publicou outros livros da mesma espe-
cialidade:

— As Aguas d’Entre-os-Rios e a sua Estan-

Por questões de orgânica interna, na edição 
antecedente interrompemos a transcrição do li-
vro do acima referido autor – “A árvore das pata-
cas” -, atendendo à necessidade de divulgar uma 
ação acerca do Pe. Américo, fundador da Obra 
de Rua – vulgo, “Casa do Gaiato”. 

Aproveitando este facto e dando-se a coin-
cidência do coronel José Ribeiro da Costa Jú-
nior (Castelões de Cepeda, 9/4/1883 – Lisboa, 
11/12/1970), ter proferido uma notável conferên-
cia na sede do grupo “Amigos de Lisboa”, a 7 de 
junho de 1962, que se estriba, de forma reduzida, 
no seu livro Brancos e Pretos na Ocupação do 
Sul de Angola (de João de Almeida, 1909, a Pe-
reira de Eça, 1915, editado em 1963, e que mostra 
a sua faceta de militar colonial em Angola. Tal é o 
conteúdo integral da referida conferência: 

Paredenses “Brasileiros”

O CORONEL J.R. COSTA JÚNIOR
“O Nunes da Lancha”

Lisboeta, pioneiro
da ocupação de Angola
“Quem, ano passado, verificou, com sa-

tisfação e orgulho, quanto os naturais de 
Angola, de raça preta – especialmente os 
bailundos, que merecem uma epopeia – au-
xiliaram os colonos e as tropas portuguesas 
na luta contra o terrorismo, desencadeado 
pelo estrangeiro, para nos desapossar da-
quela extensa e riquíssima província;

Quem constatou que, para o sul do rio 
Quanza, isto é, na maior parte de Angola, 
as tribus indígenas se mantiveram fiéis a 
Portugal;

Quem agora vê escrito ou ouve clamar: 
“Angola é portuguesa”, ou lê…cartas vin-
das de Angola, cheias de fé no futuro desta 
província sob o domínio português; 

Quem observa, na Imprensa, o testemu-
nho de estrangeiros admirados da fraterni-
dade entre brancos e pretos, colaborando 
no progresso e civilização da nossa África;

Está longe de imaginar que de traba-
lhos, de sofrimentos, de perdas de sangue 
e de saúde, de vidas sacrificadas de mili-

tares portugueses, para que tudo o acima 
mencionado fosse possível.

Um desses Portugueses que tudo sacrifi-
cou, incluindo a vida, ao serviço de Angola, foi 
o 2.º Tenente da Armada, Jaime Teodorico da 
Silva Nunes. Alcunhavam-no os camaradas, 
“O Nunes da Lancha”, por ele comandar uma 
lancha de guerra e se enervar, por ela não po-
der navegar no rio Cubango, do Sul de Ango-
la, para onde fora transportada.

Conheci o Silva Nunes, privei com ele e 
mereci a sua amizade. Estou convencido de 
que, se a morte o não leva, com pouco mais 
de 30 anos, Lisboa poderia hoje orgulhar-se 
desse seu filho. Mas, pelo que Silva Nunes 
pôde fazer ao serviço da Pátria, em tão pou-
cos anos, honrou a cidade que lhe foi berço.

Comecei a conhecer Silva Nunes, por uma 
grande gentileza que ele teve para comigo. 
Em 28 de Março de 1910, eu, tendo partido 
de Sá da Bandeira, acompanhando um con-
tingente de degredados e de recrutas pretos 
comandados pelo Alferes Brito e Abreu, e um 
comboio de seus carros boers com material 
de abastecimentos destinados aos novos pos-
tos militares do Baixo Cubango e Baixo Cuito, 
estava a uns 730 quilómetros de Mossâme-
des, contando ir, na noite daquele dia, dormir 

do Posto Militar de Caundo, o Posto A.
Pelas 10 horas, sob o sol duma linda ma-

nhã, esbarráram com uma larga e extensa 
planície na qual o capim alto encobria uma 
linha de água afluente da margem direita 
do rio Cubango que íamos acompanhando.

Procurávamos descobrir o sítio para 
os carros vadearem aquela mulola, quan-
do me chamara a atenção para uma coisa 
vermelha que, do outro lado, parecia uma 
papoila a sobressair do trigo amadurecido.

Essa coisa vermelha era a flámula da 
lança da ordenança do Comandante Militar 
do Baixo Cubango que viera até ali, para me 
cumprimentar e convidar para o almoço 
com ele. Para isso, aquela ordenança trou-
xera, pela arreata, um macho do esquadrão 
de dragões. Aquele Comandante Militar era 
o 2.º Tenente Silva Nunes. 

*
Jaime Teodorico da Silva Nunes fora 

prestar serviço em Angola, voluntariamente. 
Sendo casado e pai duma filhinha, quando 
regressou a Lisboa, depois de uma viagem de 
instrução naval, haviam-lhe falecido as duas e, 
de coração amargurado, desejou ir morrer a 
África, ao serviço da Pátria.

(Continuação na próxima edição)
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Dunquerque

PREÂMBULO DE UMA RUBRICA
Este título – Dunquerque – exige uma explicação pela sua singularidade, pouco comum e, em boa parte, desconhecido do grande público.
Ora a etimologia de dunquerque deve ter sido originada pelo topónimo francês Dunkerque, com a probabilidade de se filiar na existência de uma loja parisiense deno-

minada “Le Petit Dunkerque”, em finais do século XIX, onde se vendiam bibelôs expostos em móveis de pequeno porte e de pouca profundidade, dotados de portas envidra-
çadas ou não, usados como apoio e como expositor de objetos de coleção, logo sinónimo de “drofa, escaparate, estante, expositor, montra, mostruário, vitrina ou vitrine, etc.

Não encontramos o termo dunquerque no “Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea”, da Academia das Ciências de Lisboa. Vêmo-lo, porém, no “Grande Dicioná-
rio Houaiss da Língua Portuguesa”, e se portuguesa também nossa, logo, usável por nós – dunquerque – uma palavra ortograficamente elegante para usar a partir de agora!

Pela vez primeira e para “tratar à vela de libra”!

LIVROS E REVISTAS:

4) Sinfonias Temporais com an-
damento próprio

- Reflexões para o Ano Litúrgico

Autor: José Augusto Correia de Oliveira
Editorial Paulinas
Prior Velho, 2016
180 páginas
No JN de 29 de Março, Rui Osório, respon-

sável pela rubrica “Religião”, diz, referindo-se 
ao autor: “Há muito quem decida publicar o 
seu modo de ler a Palavra de Deus procla-
mada na liturgia católica. Normalmente são 
boas ajudas para quem tem a missão de fa-
zer homilias. O padre claretiano José Augusto 
Correia de Oliveira tem o seu modo peculiar e 
oferece um bom livro: “Sinfonias temporais 
com andamento próprio”.

1) Nem feliz/Nem Infeliz
Finalmente feliz

Autor: Fernando Barbosa
Edição do autor
70 páginas
Fernando S. Barbosa esteve de certa for-

ma, muito ligado à agricultura, pelo menos até 
aos seus trinta e dois anos. O que lhe permitiu 
alguns conhecimentos a esse nível. Trabalhou 
durante vinte e oito anos, em artes gráficas, 
nas várias especialidades aí contidas: fotogra-
fia, montagem, e desenhador. Foi professor de 
trabalhos manuais e de educação visual e tec-
nológica, durante quinze anos. Só mais tarde é 
que adquiriu uns conhecimentos gerais. A sua 
forma de estar no mundo, é estar virado para 
tudo que é natural, ser puro e verdadeiro.

2) Doutores Médicos – Notas 
biográficas e genealógicas

António Gomes de Sousa
I – Paredes
Porto 2015
20 páginas
Editio Pro Domo Mea – 49
Neste volume Gomes de Sousa trata dos 

seguintes médicos:
Da Madalena – Abílio Aires Freitas Lobo e 

Beça;
De Mouriz, tenente-coronel – Agostinho 

Rodrigues Pinto Brandão; Da Sobreira, Jeró-
nimo Carlos da Silva Moreira; De Recarei, Al-
bano Augusto de Oliveira; de Cristelo, Capitão 
José Coelho Moreira Nunes

3) Padre Américo – O “Santo” 
dos Pobres

P. Januário dos Santos
Editorial Missões – Cucujães, 2015
56 páginas
(Oferta do Pe. Manuel Mendes, diretor da 

Casa-Mãe do Gaiato de Miranda do Corvo)

NO DIA 9 DE MAIO de-
correu num dos anfitea-
tros do Museu Municipal 
de Penafiel a cerimónia 

comemorativa dos 110 anos de 
nascimento de D. António Ferreira 
Gomes – “o famoso Bispo do Porto”.

Ciceroneado o ato pelo Dou-
tor José Ferreira Gomes, presi-
dente da Fundação SPES, inter-
vindo na sessão solene o atual 
Bispo do Porto, D. António Fran-
cisco dos Santos, o Bispo Emérito 
de Setúbal, D. Manuel da Silva 
Martins e o antigo presidente 
da República general Ramalho 
Eanes, que fez uma intervenção 
de fundo, muito aplaudida pela 
assistência, finalizando a sessão 
com a entrega de um ramo de 
flores à Dra. Manuela Eanes.

PENAFIEL COMEMORA BISPO DO PORTO
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Efemérides 2 de junho

1803
Nascimento de Mikhail Ivanivich Glinka, 
compositor russo;
____________________________________

1815
Napoleão promulga a constituição liberal de 
“Le Champ de Mai”;
____________________________________

1840
Nascimento do escritor britânico Thomas 
Hardy, autor de “Judas, o Obscuro”;
____________________________________

1854
Fundação do jornal O Comércio do Porto;
____________________________________

1857
Nascimento do compositor britânico Ed-
ward Elgar, autor das marchas de “Ponpa e 
Circunstância”;
___________________________________
__

1858
O astrólogo italiano Giovanni Battista Dona-
ti faz a primeira observação do grande co-
meta Donati;

1870
Procede-se ao lançamento do cabo telegrá-
fico entre Carcavelos e Porthcurno, na Cor-
nualha, Reino Unido;

1896
Marconi procede ao registo da patente bri-
tânica de telegrafia sem fios;

1912
Francisco Lázaro, atleta português, vence a 
primeira Maratona de Lisboa;
_____________________________________

1915
Na Guiné Portuguesa, a coluna de operações 
comandada pelo capitão Teixeira Pinto acam-
pou em Intim, depois de ter arrasado Bandim;
_____________________________________

1924
Em Congresso, os EUA reconhecem o direito 
de cidadania aos índios;
_____________________________________

1926
Gomes da Costa recusa, a partir do Entron-
camento, o elenco governativo definido por 
Mendes Cabeçadas;

1940
Consagração do Secretariado Nacional da 
Propaganda de António Ferro com o lança-
mento, em Guimarães, das comemorações 
dos Centenários da fundação da nacionalida-
de e da restauração;

1946
Constituída a República Italiana. Os eleitores 
recusaram, em referendo, a monarquia;
- Os EUA e a Grã-Bretanha transferem das La-
jes para o continente o controlo das Lajes;

1949
A Transjordânia assume o nome de Reino Ha-
chemita da Jordânia;

1953
Coroação de Isabel II como rainha de Ingla-
terra;
_____________________________________

1960
Publicação do despacho do subsecretário de 
Estado da Aeronáutica, assinado por Kaulza 
de Arriaga e Armando Correia Mera, que de-
mite o general Humberto Delgado dos qua-
dros da Força Aérea Portuguesa;
_____________________________________

1961
Início efetivo da guerra colonial com os ata-
ques a fazendas em Carmona, Negaje e Am-
briz, em Angola;
_____________________________________

1962
Os estudantes universitários dão conta de um 
boicote aos exames, que ronda os 50% e con-
vocam para dois dias depois uma manifesta-
ção a favor da libertação dos presos;

1964
Inauguração da fábrica das Indústrias Lusita-
nas Renault, na cidade da Guarda;
_____________________________________

1965
O primeiro contingente de tropas de comba-
te australianas chega ao Vietname do Sul;

1966
A sonda Surveyor 1 pousa na Lua, tornando-
-se o primeiro engenho espacial norte-ameri-
cano a aterrar noutro corpo celeste;

1969
 Iniciam-se as greves na Universidade de 
Coimbra, com uma adesão de cerca de 85% 
dos estudantes. A cidade é ocupada por 
centenas de elementos da GNR, PSP e PIDE. 
Em locais nevrálgicos, as forças a cavalo e os 
jipes impedem ajuntamentos. Começam as 
detenções de estudantes;
____________________________________

1975
Abertura da Assembleia Constituinte, a pri-
meira eleita por sufrágio livre, direto e uni-
versal;
____________________________________

1981
O Parlamento aprova a Lei que permite o 
acompanhamento de crianças internadas 
nos hospitais pelos familiares;
____________________________________

2006
Cavaco Silva veta a Lei da Paridade, aprova-
da em abril;
____________________________________

2007
O realizador Manoel de Oliveira é distingui-
do com o Prémio Manuel Antunes;
____________________________________

2009
O Prémio Camões é atribuído ao ficcionista 
e poeta cabo-verdiano Arménio Vieira.
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FICHA TÉCNICA

Dia 4
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 – Sábados em Família na Biblioteca

Dia 8
Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “A revolta dos perus”

Paredes

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 2 a 15 de junho

Castelo de Paiva

Dias 3 e 4
Museu A LORD
Das 14h00 às 22h30 – Feira do Livro

Dia 3
Museu A LORD
10h00 – Histórias de encantar

Dias 9, 10, 11 e 12
Praça José Guilherme, em Paredes
1.ª Mostra Associativa do concelho de Paredes

Dias 10 e 11
Jardins da Casa da Cultura de Paredes
A partir das 15h00 - Gin Wall Festival

Dia 4
Escola Primária de Oliveira do Arda
10h00 – Encontro de motorizadas antigas

Dia 5
Parque Urbano Quinta do Pinheiro
09h30 – Zumba Kids

Dia 2
Biblioteca Municipal de Felgueiras
Das 15h00 às 16h30 – Atelier do Dia da Mãe

Dia 3
Restaurante Caffé Caffé
19h30 – Jantar vínico

Até dia 4
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
11h00 – Pinta a Amizade – Comemoração do Dia Mundial da 
Criança

Dias 3, 4 e 5
Avenida Senhor dos Aflitos
18h00 – Mercado histórico

Dia 14
Rua Dr. José Lencastre
Feira medieval no mercado municipal

Dia 7
Parque Urbano Quinta do Pinheiro
Das 19h00 às 20h30 – Dar à sola: programa de caminha-
das temáticas

Dia 11
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Concerto dos HMB

PUB
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REBORDOSA

Rosalina Dias Campos
FALECEU

Rosalina Dias Campos faleceu no passado dia 28 de maio, com 96 anos 
de idade. Era natural e residente na freguesia de Rebordosa, concelho de Pare-
des, na Travessa do Penedo, n.º 46. Era viúva de Carlos Alberto Moreira de Sá 
e deixa na maior dor sua fi lha, nora, genro, netos e demais família.

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.

BOLSA DE EMPREGO

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação livre, rigorosa e 
isenta.
2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do concelho de Paredes em áreas 
como a política, religião, desporto, sociedade e do seu património cultural e arquite-
tónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, independentemente da 
sua cor, raça, religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e privacidade das pessoas. 

PUB

Oferta n.º 588668650

Recarei
EMPREGADO DE ARMAZÉM

Com conhecimentos de funcionamento de um 
armazém: para a receção e expedição, tratar 
da documentação de acompanhamento da 
mercadoria, proceder ao seu embalamento e 
armazenamento e carga e descarga

Oferta n.º 588628648

Beire
PINTOR À PISTOLA
DE SUPERFÍCIES

Empresa que se dedica à reparação e manutenção 
de veículos automóveis pretende admitir pintor de 
automóveis com alguma experiência e sentido de 
responsabilidade e que seja assíduo e pontual

Oferta n.º 588664826

Rebordosa
ELETRICISTA DE

CONSTRUÇÕES E SIMILARES
Com alguma experiência profi ssional no ramo da 
eletrifi cação em construções e conhecimentos de 
canalização, pois poderá ter que exercer funções 
de canalizador

Oferta n.º 588663333

Valongo
PEDREIRO

Com conhecimentos de levantamento de pa-
redes de tijolo, acabamentos de parede, traba-
lhos de construção civil, colocação de cerâmi-
cos (tijoleira/azulejo)

Oferta n.º 588644803

Paredes
TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS

DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Para manuseamento de pedras, acabamento de topos, corte e polimento manual de granito (jazi-
gos/campas e lápides), aplicação de letras em metal, fotocerâmicas e cercaduras, corte e polimen-
to de chapa de granito, alicerces e montagem de campas

Oferta n.º 588657961

Duas Igrejas
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO E EXECUTIVO

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

Oferta n.º 588656942

Paredes
REPRESENTANTE COMERCIAL

Com experiência como comercial na área das 
telecomunicações, de imobiliário, entre outras; 
aptidões e competências pessoais: comunicação, 
empatia e orientação para o cliente; conhecimen-
tos de informática na ótica do utilizador

Oferta n.º 588656974

Paredes
PINTOR À PISTOLA
DE SUPERFÍCIES

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

Oferta n.º 588660891

Vandoma
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 

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

Oferta n.º 588672439

Lodares - Lousada
TÉCNICOS DE

TELECOMUNICAÇÕES
Para desempenhar a seguinte função: passa-
gem de cabos de fi bra ótica

Oferta n.º 588668828

Vilela
ESTOFADOR

Empresa em crescimento procura funcionário 
que se dedique à fabricação de estofos, desde 
sofás, cadeirões, cadeiras, camas, entre outro 
mobiliário

Oferta n.º 588653371

Gandra
DESENHADORES

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

Oferta n.º 588636774

Vandoma
REPRESENTANTE COMERCIAL

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

Oferta n.º 588672820

Beire
TRABALHADOR DE COSTURA 

E SIMILARES
Para desenvolver a função de costureira, nas 
máquinas de ponto corrido e corta e cose

Oferta n.º 588656749

Paredes
CARPINTEIRO DE LIMPOS

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

Oferta n.º 588644854

Gandra
DIRETOR DE VENDAS

Pessoa organizada, com boa apresentação e dic-
ção e facilidade em compreender; 

Oferta n.º 588662103

U.F. de Campo e Sobrado
SERRALHEIRO CIVIL

Com experiência no fabrico de estruturas em ferro 
e alumínio em ofi cina

Oferta n.º 588656725

Paredes
RECECIONISTA DE HOTEL

Atendimento e interação com cliente; conhecimento 
de inglês e francês; informática na ótica do utilizador

Oferta n.º 588642791

Astromil
MARCENEIRO

Com experiência em polimento para a área de 
acabamento de mobiliário 

Oferta n.º 588675866

Caíde de Rei - Lousada
COSTUREIRA

Costureira de calçado (gaspeadeira)

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

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

NECROLOGIA

ALUGA-SE
QUARTO

A menina ou senhora
CIDADE DE PAREDES

Tel: 912 158 860
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LORDELO

Maria Carolina da Costa Oliveira
FALECEU

Maria Carolina da Costa Oliveira faleceu no 
passado dia 13 de maio, com 83 anos de idade. Era 
natural de Roriz, Santo Tirso e residente na Rua Rio 
Ferreira, n.º 62, freguesia de Lordelo, Paredes. Era 
viúva de Agostinho da Costa 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 lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como nas missas de 7.º dia, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

LORDELO

Maria Celeste Moreira
FALECEU

Maria Celeste Moreira faleceu no passado dia 
30 de maio, com 83 anos de idade. Era natural de 
Lordelo e residente na Rua Rio Ferreira, n.º 6, Lor-
delo, Paredes. Era viúva de António Augusto Ribeiro 
de Oliveira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

LORDELO

Deolinda Martins da Rocha
FALECEU

Deolinda Martins da Rocha faleceu no passado 
dia 23 de maio, com 79 anos de idade. Era natural de 
Arreigada, Paços de Ferreira e residente na Rua da 
Costa Verde, n.º 86, freguesia de Lordelo, Paredes. 
Era casado com José de 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 lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como nas missas de 7.º dia, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

PAREDES

Artur Jorge Pereira Soares
FALECEU

Artur Jorge Pereira Soares faleceu no passado 
dia 13 de maio, com 83 anos de idade. Era natural de 
Sande, Marco de Canaveses e residente na Rua Dr. 
José Maria Bragança Ribeiro, n.º 125, Paredes. Era 
casado com Ana Dias Henriques.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

LORDELO

Agostinho dos Santos Sousa
FALECEU

Agostinho dos Santos Sousa faleceu no passa-
do dia 26 de maio, com 61 anos de idade. Era natural 
de Meinedo, Lousada e residente na Rua do Poci-
nho, n.º 80, freguesia de Lordelo, Paredes. Era casa-
do com Maria da Glória de Sousa da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filho, filha, nora, genro, netos e demais família vêm 

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

DUAS IGREJAS

Maria da Glória de Bessa
FALECEU

Maria da Glória de Bessa faleceu no passado 
dia 25 de maio, com 85 anos de idade. Era natural 
de Figueira, Lousada e residente na Avenida Pe. 
Manuel Pinto Preda, n.º 361, Duas Igrejas, Paredes. 
Era viúva de José Ferreira da Silva Cardoso.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

BEIRE

Maria de Fátima
de Jesus Miranda

FALECEU

Maria de Fátima de Jesus Miranda faleceu no 
passado dia 23 de maio com 71 anos de idade. Era 
natural de Sé, Porto e residente em Beire, Paredes. 
Era casada com Joaquim Fernando Rodrigues Leitão.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

BEIRE

Alberto Freire Barbosa
FALECEU

Alberto Freire Barbosa faleceu no passado dia 
20 de maio com 65 anos de idade. Era natural de 
Beire, Paredes e residente em Nespereira, Lousada. 
Era casado com Ana de Fátima Oliveira Pinto.

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

LOUREDO

Belmiro de Sousa e Silva
FALECEU

Belmiro de Sousa e Silva faleceu no passado 
dia 13 de maio com 79 anos de idade. Era natural 
de Paço de Sousa, Penafiel e residente em Loure-
do, Paredes. Era casado com Justina do Rosário da 
Rocha Pacheco.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

GONDALÃES

Maria da Conceição
Oliveira Lopes

FALECEU

Maria Conceição Oliveira Lopes faleceu no pas-
sado dia 16 de maio com 86 anos de idade. Era na-
tural e residente em Gondalães, Paredes. Era viúva 
de António de Oliveira Costa.

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.

LOUREDO

António Augusto
de Sales Ribeiro

FALECEU

António Augusto de Sales Ribeiro faleceu no 
passado dia 28 de maio com 48 anos de idade. Era 
natural e residente em Louredo, Paredes. Era casa-
do com Maria do Carmo da Silva Morais.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

PARADA DE TODEIA

José Moreira da Silva
FALECEU

José Moreira da Silva faleceu no passado dia 
30 de maio com 80 anos de idade. Era natural e re-
sidente em Parada de Todeia, Paredes. Era casado 
com Maria da Conceição da Silva Machado Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

CETE

Alexandrina Dias da Silva
FALECEU

Alexandrina Dias da Silva faleceu no passado 
dia 17 de maio, com 88 anos de idade. Era natural 
de Fonte Arcada, Penafiel e residente na Rua das 
Lages, n.º 167, Cete Paredes. Era viúva de Duarte 
Moreira da Silva.  

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 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.

REBORDOSA

Jorge Patoilo Duarte Silva
FALECEU

Jorge Patoilo Duarte Silva faleceu no passado dia 
8 de maio, com 72 anos de idade. Era natural da fregue-
sia de Ponte de Lima e residente na cidade do Porto, 
na Rua do Almada, n.º 665, 3.º Esq. Era casado com 
Branca Maria Nunes dos Santos Duarte Silva, que deixa 
na maior dor juntamente com seus filhos, noras, netos e demais família.

REBORDOSA

Albino Domingos Ferreira 
da Costa

FALECEU

Albino Domingos Ferreira da Costa faleceu no pas-
sado dia 10 de maio, com 56 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, concelho de Pa-
redes, na Rua Circular de Partilhas, n.º 24-C. Era solteiro e deixa na maior 
dor seus irmãos, sobrinhos e demais família.

REBORDOSA

Manuel Ferreira da Silva 
(Serrador)

FALECEU

Manuel Ferreira da Silva (Serrador) faleceu no pas-
sado dia 12 de maio, com 87 anos de idade. Era natural 
de Rebordosa, concelho de Paredes, e residente na 
freguesia de Monserrate, Viana do Castelo, na Av. 25 de Abril, n.º 105, 1.º 
Dto. Era casado com Maria Antonieta da Silva Gonçalves Ferreira da Silva 
que deixa na maior dor juntamente com seus filhos, nora, genro, netos e 
demais família.

NECROLOGIA

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

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
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Passado Presente

JÁ LÁ VÃO OS TEMPOS do largo de terra batida, do lamaçal na época das chuvas e das 
nuvens de pó no estio. A gravura do passado, feita em 2001, portanto 15 anos decorri-
dos, não haverá grandes motivos para diferenças. Mas as grandezas das terras não se fa-
zem só de obras “de encher o olho”. As aparentemente pequenas levam à valorização do 

todo, criando um sentimento de harmonia. Em 1996, quando foi inaugurada a primeira fase do 
alargamento e pavimentação da depois dita rua da Carreira, “até junto ao núcleo habitacional”, 

BITARÃES – O largo da Senhora dos Chãos

o presidente da câmara seguiu para a Capela da Senhora dos Chãos, onde teve lugar a rubrica-
ção do despacho, para o concurso de colocação do lajeado de granito na área de envolvência 
da referida capela, computando-se então o seu custo em cerca de novecentos contos.

Se, em 2001, tinha o cruzeiro mais acima do que atualmente acontece e com a cobertura 
do espaço em paralelepípedo, formando um meio circulo de cada lado, para contorno, hoje 
as linhas são retas e o material de coberto muito mais confortável.

PUB

CERTAMENTE ESTAREMOS TODOS DE ACORDO que, mais importante 
que “plantar” placas, é a necessidade de saneamento, que, no computo 
geral, é uma desgraça pousada a qualquer esquina.

Agora, as placas em si são de mais fácil introdução e até com “o pelo de 
umas se poderá cobrir as falhas de outras. Ou seja, por exemplo, à placa da “Avenida 

PLACAS NA CIDADE DE PAREDES
das Comunidades”, faltam sete letras, sendo que na placa que anuncia o “Pavilhão 
Gimnodesportivo da CM Paredes” não falta qualquer letra e sobram todas, porque 
o Pavilhão foi no vendaval que levou o Estádio das Laranjeiras. Sobram as “Paredes 
ao alto”!

ASSIM NÃO!...


