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O projeto foi recentemente apresentado pela 
junta de freguesia da Sobreira e deverá ser exe-
cutado de forma faseada até 2030. O objetivo 
passa por tornar a Sobreira num território de 
excelência para viver e visitar, aproveitando as 
potencialidades naturais da freguesia. Em en-
trevista ao jornal O PAREDENSE o presidente da 
junta João Gonçalves evidencia a importância 
do projeto para a freguesia e para o concelho e 
garante que dentro de 2 anos será apresentado 
o plano de intervenção.
Na base do projeto está uma série de requisitos 
básicos, como a implementação do saneamen-
to básico em toda a freguesia, a montagem de 
um sistema drenante de águas pluviais, a requa-
lifi cação de toda a rede viária e o reordenamen-
to urbanístico.

Dentro de 15 anos a SOBREIRA
será VILA RESIDENCIAL

A plataforma mecânica foi benzida no início da cerimónia comemorativa do 132.º 
aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes. O ani-
versário foi assinalado com a entrega de condecorações, numa sessão solene onde 
tomou posse o novo adjunto de comando Vítor Martins.

AUTOESCADA chegou
finalmente a Paredes 

Aposta em produtos
da região e de

elevada qualidade

Abriu em Gandra
SUPER TALHO

FEIRA DAS CARNES

O Aliança de Gandra sagrou-se campeão da Divisão de Elite da AF Porto e festejou em 
grande a conquista do título e da histórica subida ao Campeonato Nacional de Se-
niores. No domingo, a comitiva gandrense foi recebida nos Paços do Concelho, pelo 
executivo da câmara municipal de Paredes.

GANDRA CAMPEÃO
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É COMUM DIZER-SE À BOCA CHEIA que toda a gente tem co-
mentário ou opinião para tudo. Que quem escreve o que o cora-
ção dita, publica a sua vida.

Sabemos de experiência vivida que manter o espírito livre, lon-
ge das chafaricas do poder ou dos clãs instalados é tarefa difícil. Sentimos 
na pele o que custa ser um homem que não se conforma com as limita-
ções impostas à sua própria liberdade. Que a vida sendo feita de etapas, 
de vitórias e de derrotas, serve-nos, sobretudo, de lição e esta ensina-nos 
que, às vezes, para não perdermos o caráter, temos de mudar de lugar.

Temos vivido mergulhados numa crise séria, com as pessoas desen-
cantadas e sem perspetivas de futuro e isto gerou um clima de descon-
fi ança que contribuiu fortemente para o pessimismo generalizado. Nun-
ca será demais repetir que é necessário ordenar o território, valorizar as 
comunidades locais, investir na pluriatividade económica, combater a 
desertifi cação do interior e impedir que o litoral seja um estendal de 
betão, à custa de qualidade ambiental.

É a hora, agora, de Portugal pensar em si próprio e de nos conscien-
cializarmos que é preciso trabalhar, competir e inovar, aprofundar a qua-
lifi cação profi ssional e aprofundar conhecimentos.

Vivemos numa hora decisiva e Portugal precisa urgentemente de 
uma grande transformação social e de uma profunda renovação das 
mentalidades. E ou recuperamos a confi ança em nós próprios ou caímos 
na estagnação das ideias, da economia e das mentalidades.

Há que seguir em frente e criar qualquer coisa de verdadeiramente nos-
sa, já que o neoliberalismo deu cabo da classe média, pôs os portugueses 
a jogar, destruiu a ética do trabalho e do comportamento, deu crédito aos 
esbanjadores, penalizando quem poupou e quem tem rendimentos fi xos.

Curiosamente ou não, o neoliberalismo tornou-se mesmo inimigo 
da propriedade tradicional, da liberdade e da classe média produtiva, 
isto em benefício do capitalismo fi nanceiro e da sociedade anónima. 
Claro é também, que os trabalhadores por conta de outrem ou de bai-
xos salários têm vindo a perder poder de compra. E logo se refugiam nos 
jogos de azar, na esperança que a Santa Casa da Misericórdia da sorte ou 
a lotaria do destino lhes ofereçam o prodígio ou o milagre.

Somos um país de serviços, com uma economia dependente do 
exterior, com uma classe média descapitalizada, bem à mercê dos inte-
resses das multinacionais, logo um país à deriva e dominado pelo fun-
damentalismo do mercado.

É claro como água que não vivemos tempos de facilidades, mas se 
os sacrifícios têm de ser repartidos, que sejam os de cima a dar o exem-
plo, para que a política se prestigie e a democracia se dignifi que.

A democracia tem de encontrar dentro dela alternativas de mudan-
ça. O Portugal democrático do futuro terá de ser um país novo, assente 
nos pressupostos da cidadania ativa, da liberdade, do humanismo so-
lidário, da cultura de princípios, dos recursos humanos e do aproveita-
mento integral das capacidades e a assunção de que Portugal são os 
portugueses, aqui ou espalhados pelo mundo.

Saibamos ver que o nosso país tem uma identidade, tem uma Histó-
ria, tem uma cultura, que estão muito para além dos universos televisi-
vos e dos congressos partidários.

Importante é ter em conta que no centro do desenvolvimento tem 
de estar, inequivocamente, a pessoa humana…

Democracia
participativa

FORAM CERCA DE 70 OS 
SAPADORES FLORESTAIS 
de 11 municípios do distrito 
que participaram em ações 

de formação e exercícios opera-
cionais, em mais um encontro dos 
sapadores fl orestais do distrito do 
Porto.

A iniciativa decorreu no quar-
tel da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Paredes, 
no dia 8 de junho, e envolveu equi-
pas de sapadores dos municípios de 
Penafi el, Valongo, Gondomar, Ama-
rante, Baião, Marco de Canaveses, 
Felgueiras, Vila Nova de Gaia, Trofa, 
Vila do Conde e Santo Tirso.

O objetivo da formação é me-
lhorar a capacidade de análise do 
comportamento do fogo, melhorar 
a intervenção ao nível do rescaldo, 
garantindo maior segurança aos sa-
padores fl orestais que se dedicam à 
vigilância e prevenção de incêndios, 
participando também na intervenção 
de combate a fogos e nos rescaldos.

Durante o dia os sapadores fl o-
restais participaram em formações 
específi cas sobre segurança, em 
que foram usados exemplos práti-
cos de fogos que aconteceram no 
ano passado, na zona do distrito do 
Porto. “A ideia é perceber através 
destes exemplos práticos qual a 
melhor forma de atuar para evi-
tar reativações”, salientou Silvino 
Sousa, coordenador de prevenção 
estrutural do Instituto de Conserva-
ção da Natureza e Floresta.

O responsável operacional pe-
las equipas de sapadores do distrito 
salienta que no ano passado foram 
registadas milhares de ocorrências, 
a maioria de pequena dimensão. 
Ainda assim, é no distrito do Porto 

Sapadores fl orestais
do distrito realizaram
formação em Paredes
v13 equipas de vários concelhos participaram em exercícios operacionais.
vIniciativa decorreu no dia 8 de junho, no quartel dos bombeiros voluntários de Paredes.

que estão 7 dos 10 municípios com 
maior número de ocorrências regis-
tadas no ano passado. 

Silvino Sousa sublinha a impor-
tância deste tipo de ações de forma-
ção para diminuir o número de in-
cêndios e de área ardida no distrito 

e aumentar o nível de segurança no 
combate aos fogos. 

Estes profi ssionais dedicam-se 
ao longo do ano a ações de silvi-
cultura preventiva e de vigilância e 
apoiam os bombeiros no combate 
aos incêndios.   
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A ASSOCIAÇÃO HU-
MANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VO-
LUNTÁRIOS DE 

PAREDES COMEMOROU O 
132.º ANIVERSÁRIO no dia 
4 de junho, numa cerimónia 
que serviu para homenagear 
e distinguir elementos da 
corporação e outras figuras 
do concelho. 

Em dia de festa, a corpo-
ração cumpriu também um 
dos seus desejos mais anti-
gos, a aquisição de uma pla-
taforma mecânica para com-
bater incêndios em prédios 
de vários andares. O equipa-
mento chegou finalmente ao 
concelho e foi benzido na ce-
rimónia do 132.º aniversário 
da corporação de bombeiros 

de Paredes. “Missão cumpri-
da. Resolvemos a única e 
principal fragilidade ope-
racional da corporação”, 
garantiu o comandante José 
Luís Morais, falando com con-
fiança no futuro de uma insti-
tuição com 80 elementos no 
quadro ativo, 12 estagiários 
e 30 infantes e cadetes. “So-
mos uma associação forte e 
disciplinada e reconhecida 
pela sua ação e proficiên-
cia. No final do ano termina 
a minha comissão de servi-
ço e é preciso equacionar o 
futuro”, reforçou. 

Já o presidente da dire-
ção, Mário Sousa, realçou 
que a associação humanitá-
ria “concretizou um sonho” 
com a aquisição da platafor-
ma mecânica. “Há muitos 
anos que sabíamos que 

BOMBEIROS DE PAREDES PRESENTEADOS
COM PLATAFORMA MECÂNICA

vEquipamento foi apresentado na cerimónia do 132.º aniversário da instituição.
vCOMANDANTE JOSÉ LUÍS MORAIS DISSE QUE FICOU RESOLVIDA A ÚNICA FRAGILIDADE OPERACIONAL DA CORPORAÇÃO.
vEm dia de festa, tomou posse o novo adjunto do comando, Vítor Martins.

NA CERIMÓNIA do 132.º aniversário, 
tomou posse o novo adjunto de co-
mando da corporação, Carlos Vítor de 

Oliveira Martins. Foi ainda entregue ao 2.º 
comandante da corporação, José Maria Gar-
cês, o Crachá de Ouro da Liga de Bombeiros 
Portugueses. 

A direção e o comando da AHBVP agra-
ciaram também as pessoas e entidades que 
assumiram um papel importante na vinda 
da plataforma mecânica para Paredes: o ve-
reador Manuel Fernando Rocha, o vice-presi-
dente da câmara em representação de Celso 
Ferreira, a deputada Conceição Bessa Ruão, 
os representantes das empresas AutoSueco, 
Touchfire e Touch Technics e o chefe Carva-
lho, dos bombeiros voluntários de Famalicão.

Novo adjunto de comando tomou posse

isto era uma lacuna. Fomos 
aldrabados muitas vezes, 
mas nunca desistimos”, dis-
se o presidente da direção. 

Apesar das várias pro-
messas feitas por membros 
de diferentes governos, a ver-
dade é que a plataforma me-
cânica acabou por ser adqui-
rida pela própria corporação 
de bombeiros de Paredes. 
Ao longo de 2016 e 2017 a 
câmara municipal de Paredes 
comprometeu-se a reem-
bolsar a instituição do valor 
investido no equipamento, 
cerca de 150 mil euros.

“As dívidas não se pa-
gam, reconhecem-se. E os 
bombeiros de Paredes vão 
reconhecer hoje e sempre 
o seu contributo para este 
sonho”, salientou o presiden-
te da direção dos bombeiros 

de Paredes, agradecendo o 
contributo essencial do ve-
reador Manuel Fernando Ro-
cha para a concretização do 
sonho. 

O vereador da Proteção 
Civil foi homenageado com 
a medalha de serviços dis-
tintos, grau ouro, da Liga 
de Bombeiros Portugueses 
e ficou emocionado com a 
distinção. “Ninguém traba-
lha para receber medalhas, 
mas toda a gente gosta de 
ver o seu trabalho reconhe-
cido”, disse Manuel Fernando 
Rocha, garantindo ainda que 
a autarquia continuará a dar 
todo o apoio possível à pro-
teção civil e aos bombeiros. 

O vice-presidente da 
autarquia, Pedro Mendes, 
garantiu também que até 
ao final do próximo ano se-
rão entregues à corporação 
de bombeiros de Paredes 
mais de 101 mil euros em 
subsídios.O 2.º COMANDANTE JOSÉ MARIA GARCÊS RECEBEU O CRACHÁ DE OURO DA LIGA

A AUTOESCADA ERA UMA AMBIÇÃO COM MAIS DE DEZ ANOS
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A ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE 
PAREDES (ASEP) inaugurou a sua 
nova sede, na Rua Dr. António Mendes 
Moreira, em Paredes, numa cerimónia 

onde foi assinado o contrato de arrendamento 
do espaço pelos elementos que presidem aos 
órgãos sociais da associação. “Dadas as suas 
características concelhias não faria sentido 
que a sua sede funcional não estivesse cen-
trada na sede do concelho”, frisou o presiden-
te da direção. Alberto Pereira Leite explicou ao 
jornal O PAREDENSE que a associação não quis 
continuar dependente de uma resposta da au-
tarquia para conseguir um espaço e começar a 
trabalhar. “Já começamos a dar respostas aos 
nossos associados e este é o espaço exata-
mente necessário para o que precisamos. 
Queremos um espaço para pensar em como 
ajudar os empresários, um local de encontro 
para os nossos associados. Vamos ter vários 
pontos de ligação espalhados pelo concelho 
em sítios capazes de responder aquilo que se 

Associação de Empresas de Paredes
JÁ TEM SEDE PRÓPRIA

vLOJA FICA SITUADA NA RUA DR. ANTÓNIO MENDES MOREIRA, NO EDIFÍCIO CRIPTOS 1.
vNa cerimónia de inauguração, que decorreu no dia 3 de junho, estiveram reunidos alguns associados e fundadores.
vAntigo presidente da câmara Jorge Malheiro foi apresentado como presidente da Assembleia Geral.

pretende dar”, realçou Pereira Leite na abertura 
de portas da nova sede.

O presidente da direção da ASEP apro-
veitou a ocasião para apresentar o nome do 
presidente da Assembleia Geral. O antigo pre-
sidente da câmara de Paredes Jorge Malheiro 
irá presidir a este órgão, tendo como vice-pre-
sidente Abel Moreira (J.A. & Simão, Lda.), e 
secretário Abílio Faria (Farimóvel, Indústria de 
Mobiliário). No Conselho Fiscal está Alexan-
dre Almeida e na direção Alberto Pereira Lei-
te, cujos nomes já tinham sido divulgados em 
meados de abril, na sessão em que foi feito o 
anúncio da constituição da associação. 

A ASEP conta neste momento com cerca 
de 80 associados e entregou no dia 2 de ju-
nho a primeira candidatura para o programa 
“Formação Ação” que abrange 31 empresas 
do concelho de Paredes e tem uma duração 
de 2 anos. A ASEP já formalizou também uma 
parceira com a Associação Empresarial de 
Portugal, no programa “Novo Rumo ao Nor-
te”, destinado a valorizar o trabalho de gestão 
das empresas do concelho.

DESDE QUE FOI CONSTITUÍDA OFI-
CIALMENTE, em meados de abril, que 
“a ASEP está a trabalhar em veloci-

dade de cruzeiro” para encontrar respostas 
para os problemas dos empresários do con-
celho. Pereira Leite garante que o projeto está 
a ser muito bem aceite pelos empresários e 
a prova disso é que algumas das 31 empre-
sas englobadas na candidatura ao Programa 
“Formação Ação”, da Associação Empresa-
rial de Portugal, ainda não são associados da 
ASEP, mas “já confiam nos seus serviços”. 

“A dinâmica empresarial alterou-se radi-
calmente nos últimos anos e a capacidade de 
gestão global de uma empresa é hoje funda-
mental para a sua sobrevivência. O Programa 
‘Formação Ação’ é feito com consultores es-
pecializados que vão às empresas fornecer 
conselhos e melhorar o funcionamento da 
empresa em termos de rentabilidade, cres-
cimento, organização interna, produto, etc”.

A ASEP está a trabalhar em linha com os 

postas em tempo útil”.
A ASEP já formalizou também um pedido 

de adesão à AderSousa, por entender que as 
empresas do concelho de Paredes podem 
continuar a beneficiar da dinâmica desta en-
tidade. “É uma associação de desenvolvi-
mento local que continua a integrar Pare-
des nos seus estatutos e há setores de ati-
vidade que podem beneficiar muito com a 
AderSousa”, salientou Pereira Leite, frisando 
que este é o caminho para apoiar a agricul-
tura, o turismo e a promoção dos produtos 
tradicionais da zona, entre outros. Para Pe-
reira Leite num concelho como Paredes, com 
90 mil habitantes e um tecido empresarial 
disperso e da mais variada produção, a ASEP 
deve “deve estar disponível para fazer o 
que for preciso para dar o seu contributo a 
tudo aquilo que for útil para as empresas”. 

A ASEP está a elaborar um estudo que 
pretende apurar os fatores necessários para 
mobilizar a capacidade de negócio em alguns 
setores da atividade económica e ainda ações 
de divulgação do comércio, serviços, hotela-
ria e da indústria do concelho.

Pereira Leite afirma que a ASEP está dispo-
nível para dialogar com todos, incluindo com 
outras associações empresariais que possam 
vir a surgir no concelho de Paredes. “Temos um 
caminho a trilhar e estamos disponíveis para 
falar com quem quer que seja e para dialogar 
com todas as associações de empresários que 
houver. A concorrência é uma coisa saudá-
vel”, concluiu o presidente da ASEP.

empresários para elaborar também candi-
daturas conjuntas a projetos que apoiem a 
internacionalização das empresas. “A nossa 
função é disponibilizar aos nossos asso-
ciados tudo o que for possível”, salientou 
Pereira Leite, explicando que o projeto ‘Novo 
Rumo ao Norte’, por exemplo, é totalmente 
direcionado para responder às questões e 
dúvidas dos empresários. “É uma plataforma 
que nos permite responder de imediato a 
questões dos empresários ou encaminhá-
-las para um nível superior, obtendo res-

HELENA NUNES

“Estamos a trabalhar em velocidade de cruzeiro”

ÓRGÃOS SOCIAIS ASSINARAM CONTRATO DE ARRENDAMENTO

PEREIRA LEITE
GARANTE QUE A ASSOCIAÇÃO 
JÁ TEM VÁRIOS
PROJETOS EM CURSO
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57 alunos do concelho de Paredes recebe-
ram no passado dia 9 de junho as bolsas de es-
tudo que a câmara municipal de Paredes entrega 
anualmente  aos melhores alunos do concelho. O 
valor total dos apoios atribuídos este ano foi de 
28.500 euros, mais 3 mil do que no ano passado, 
em que foram atribuídas 51 bolsas de estudo.

“Para nós é fundamental apoiar o méri-
to escolar”, defendeu o presidente Celso Fer-
reira, durante a cerimónia. “A câmara de Pare-
des é uma câmara solidária. Nenhum aluno 
do concelho deixa de estudar por falta de 
dinheiro”, assegurou o autarca. 

Celso Ferreira explicou que 85% dos alu-
nos do concelho têm, pelo menos, um apoio 
social e que o investimento que é feito pela au-
tarquia é a pensar no futuro dos jovens, futuro 
esse que passa pela escola e pela educação.

O autarca mostrou-se satisfeito com os re-
sultados deste investimento na educação. “No 
ano passado e pela primeira vez na história 
do concelho, todas as escolas ficaram acima 
da média nacional nos exames. O mérito é 
dos alunos, das escolas, das famílias e da 

Câmara entregou 57 bolsas
de estudo a alunos do concelho

vForam atribuídos 28.500 euros em bolsas de mérito escolar.
vCerimónia decorreu no salão nobre da autarquia no dia 9 de junho.
vApoios foram entregues a alunos dos 10.º, 11.º, e 12.º anos e aos que frequentam o ensino superior.

câmara de Paredes. Em 2005 Paredes era o 
9.º pior concelho em termos de abandono 
escolar. Hoje está entre os 30 melhores”, 
sublinhou o autarca.

Segundo a autarquia, o critério para a 
atribuição das bolsas de estudo é baseado no 
mérito escolar em conjugação com a realidade 
socioeconómica dos alunos.

O regulamento prevê a atribuição de 36 
bolsas aos alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos (12 
por ano), no valor de 125 euros cada. Todavia, 
este ano, foram apenas entregues bolsas a oito 
alunos do 12.º ano, pelo que o valor remanes-
cente, 500 euros, foi usado para a atribuição de 
mais uma bolsa ao ensino superior.

Assim, aos 15 beneficiários regulamenta-
res, apoiados em 1.000 euros cada, soma-se 
um 16.º, que recebe uma bolsa de 500 euros. 

Foram ainda entregues, no âmbito da par-
ceria entre o município de Paredes e o Institu-
to Politécnico do Porto, mais nove bolsas, de 
1.000 euros cada, aos alunos que frequentam a 
licenciatura de Tecnologias da Madeira, por ser 
um curso criado a pensar na especificidade do 
concelho, onde o setor da indústria de mobi-
liário emprega cerca de metade da população.

A GERAÇÃO COLORIDA promoveu, no passa-
do dia 4, o “Glow Fitness” com um conceito 
único, que se associou três eventos num só, 
usando as luzes glow que proporcionaram 

um “ambiente incrível e mega colorido”. 
O evento iniciou com um workshop com a Blaya, 

seguindo-se depois a comemoração do dia mundial da 
criança, com animação infantil. Ainda durante a tarde, 
a Geração Colorida desenvolveu uma aula de Crosstrai-
ning.

O evento culminou com uma série de aulas fitness, 
à noite, (step, localizada, bodyjump, pilates e zumba) e 
atuações do grupo de dança “Feel the Dance”. 

A atividade foi realizada na escola e.b 2/3 de Cristelo 
e juntou mais de trezentas pessoas nas diferentes ativi-
dades. “Espalhamos cor porque as pessoas merecem 
e o mundo precisa”, sublinhou a organização.

300 pessoas participaram no “Glow Fitness” 
vAtividade decorreu no dia 4 de junho, na escola e.b. 2/3 de Cristelo.
vAssociação organizou atividades para as crianças, aulas de fitness e workshop’s.
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“A SOLIDÃO É ALGO MUITO TRISTE”

vMANUEL MONTEIRO VIVEU MESES DENTRO DE UM CARRO DEPOIS DE A FAMÍLIA O TER ABANDONADO.
vO paredense, de 66 anos, superou muitas difi culdades e foi acolhido pela Associação Novo Cântico.

MANUEL MONTEIRO, 66 anos, é 
um homem de luta. Sempre en-
carou as difi culdades da vida com 
determinação, mas nem sempre 

teve a sorte de seguir o caminho certo. Casou 
cedo e teve 10 fi lhos. Era marceneiro e a mu-
lher vendia peixe. “Tínhamos algumas difi -
culdades, mas os meus fi lhos nunca passa-
ram fome”, garante. Aos 22 anos foi cumprir 
serviço militar. Estávamos em 1973 e Manuel 
já tinha 3 fi lhos. Voltou a casa já depois do 25 
de Abril de 1974 com vontade de retomar a 
sua vida, mas as divergências com os fi lhos e 
a esposa, levaram-no a sair de casa. 

Manuel era um pai exigente e não concor-
dava com a liberdade que era dada às fi lhas. 
Separou-se da família e esteve durante meses 
a viver em casa da mãe, até esta falecer. De-
pois mudou-se para casa do fi lho mais velho, 
na Madalena, onde esteve 6 anos, até o fi lho 
emigrar para França. “O trabalho abrandou 
muito aqui e ele resolveu ir para fora pro-
curar uma vida melhor. Acabou por lá fi car 
e ao fi m de um ano levou a mulher para lá 
também”, recorda Manuel. 

Nessa altura, Manuel fi cou sem teto. “Vivi 
dentro do carro debaixo do nariz da minha 
ex-mulher e fi lhos e nunca ninguém me 
quis ajudar”. O desgosto de ser abandonado 
pela família deixou Manuel de rastos. “Vivia 
com a ajuda de amigos que me davam rou-
pa e comida para sobreviver. Foram tem-
pos muito difíceis”. 

“FIQUEI SEM NADA”

Com 42 anos, Manuel Monteiro saiu 
do país e foi trabalhar para a Holan-
da, na construção civil. “Tinha meses 
que conseguia tirar 2 mil euros. O 
dinheiro vinha todo para Portugal 
para sustentar os fi lhos. Três já esta-
vam casados, mas os outros 
continuavam a viver com 
a mãe”. Ao fi m de um ano 
foi trabalhar para outra 
empresa, em Espanha, 
onde veio a sofrer um 
acidente de trabalho 
grave que o obrigou 
a regressar a Portu-
gal. Nesta altura, 
Manuel voltou 
a reencontrar 
a ex-mulher. 
“Recebi uma 
indeminiza-

ção da companhia de 
seguros de 16 mil eu-
ros. Ela convenceu-me 
a entregar-lhe os che-

ques para depositar 
no banco, em nome 
dela, e em pouco 

tempo o dinheiro de-
sapareceu”, conta revol-

tado. 

Manuel assume que apesar das desaven-
ças que teve no passado com a ex-mulher, na 
altura pensou que ela o queria ajudar. “Tinha 
esperanças que ela quisesse fazer as pazes 
e voltar a viver comigo, mas não. Aprovei-
tou-se de mim e quando o dinheiro acabou 
disse-me para nunca mais lhe dirigir a pa-
lavra. Fiquei sem nada”. 

Hoje, Manuel Monteiro não mantém qual-
quer relação com a ex-companheira. Dos 10 
fi lhos, apenas 5 continuam a conviver com o 
pai. “Os rapazes estão no estrangeiro, mas 
preocupam-se com o pai sempre que vêm a 
Portugal. A minha fi lha mais nova também 
vem buscar-me de vez em quando ao fi m 
de semana, para passear, mas os outros 
são capazes de passar por mim e fazer de 
conta que nem me conhecem”, assume. 

Manuel Monteiro é um homem amargu-
rado com os desgostos da vida. O seu maior 
desejo é conseguir arranjar uma casa própria 
e recuperar a sua liberdade. Porém, os 180 eu-
ros que recebe do Rendimento Social de In-
serção não chegam para sustentar uma casa. 

Em 2013, Manuel foi acolhido na Associa-
ção Um Novo Cântico, em Vilela. “Gosto de cá 
estar. Há pessoas aqui que se preocupam 
comigo, mas sinto-me como se estivesse 
numa prisão. A casa tem regras e todos 
têm de as respeitar”. Manuel sabe porém 
que as pessoas que o acolheram nesta asso-
ciação acabaram por salvar a sua vida. “Se 
continuasse sozinho como estava, naquela 
vida, a dormir dentro de um carro, se ca-
lhar já tinha morrido”. 

HELENA NUNES

PUBPUB
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O ACIDENTE acon-
teceu na Estrada 
Nacional 15, no 
sentido Gandra-

-Vandoma, logo no início 
da subida do Carreiro, em 
Astromil, envolvendo um 
veículo ligeiro e uma carri-
nha de mercadorias.

A condutora do veícu-
lo ligeiro, um mini cooper, 
seguia no sentido Gandra-
-Vandoma e por razões ain-

Acidente na EN 15 faz um ferido ligeiro
vChoque envolveu uma viatura ligeira e uma carrinha de mercadorias.
vAcidente aconteceu no lugar do Carreiro, em Astromil, no sentido Gandra-Vandoma.
vCondutora do mini ficou encarcerada dentro do veículo.

da desconhecidas perdeu o 
controlo da viatura, emba-
tendo na traseira da carri-
nha. O choque foi violento 
e obrigou os bombeiros 
voluntários de Rebordosa 
a realizar uma operação de 
desencarceramento para 
retirar a mulher do interior 
da viatura. 

A vítima foi depois 
transportada para o hos-
pital Padre Américo, em 
Penafiel. “Tinha apenas 
ferimentos ligeiros”, sa-

lientou o comandante dos 
bombeiros de Rebordosa, 
Simão Barbosa. O aciden-
te aconteceu na passada 
terça-feira, dia 7 de junho, 
pouco depois das 16 horas.

Para além dos bombei-
ros de Rebordosa estiveram 
também no local elementos 
da corporação de Baltar. No 
total foram mobilizadas 4 
viaturas e 10 homens. A Via-
tura Médica de Emergência 
e Reanimação (VMER) tam-
bém foi acionada. 

O GRUPO DE TEA-
TRO AMADOR do 
Centro Social de 
Cete - CeTeatro – 

vai assinalar o seu 10.º aniver-
sário promovendo três dias 
de festa com diversas ativi-
dades, colóquios, exposições 
de artesanato, fotografia e 

10.º Aniversário
do grupo CeTeatro

poesia e ainda espetáculos 
de música e teatro. O evento 
“7 ART” arranca amanhã, dia 
17, com um ‘jantar com poe-
sia’, seguindo-se o concerto 
da ‘Alliance Big Band’, na sede 
do Centro Social de Cete, pe-
las 23 horas.

No sábado, pelas 14h30, 

haverá uma sessão de leitura 
infantil com os escritores Ci-
dália Fernandes e Rui Guedes 
e o ilustrador José Nunes. Às 
15 horas a Associação de Ka-
ratecas do Vale do Sousa irá 
realizar uma demonstração 
de karaté.

No domingo à tarde, pe-

las 17h30, o grupo CeTeatro 
apresenta a antestreia da 
peça ‘Arca de Noé’ (1.ª cena).

Durante os 3 dias do 
evento vão estar patentes 
exposições de pintura (Manu 
Alves), artesanato/linho (Sera-
fim Ferreira) e fotografia (Rita 
Mendes). A entrada é livre.

O AUDITÓRIO DA FUNDAÇÃO A LORD vai receber, no 
sábado, dia 25 de junho, o XVII OrffLord, um espetácu-
lo de canto coral que contará com a presença de três 

orfeões. 
O espetáculo terá início pelas 21h30 e reúne em palco o 

Orfeão da Fundação A LORD, o Orfeão da Associação Cultural 
de Recardães e o Coral Polifónica Queixumes do Hío (Espanha).

A entrada é gratuita, mas limitada. As reservas de bi-
lhetes podem ser efetuadas pelo telefone 224 447 357 ou 
através do email geral@fundacaoalord.pt.

MAIS DE 500 SENIORES de todas as 
Instituições Particulares de Solida-
riedade Social (IPSS) do concelho 
de Paredes participam hoje, dia 16 

de junho, nas tradicionais Marchas de São João.
A iniciativa vai decorrer no quartel dos 

bombeiros voluntários de Baltar e é organiza-
da pela câmara municipal de Paredes, através 
do pelouro do Desporto, em parceria com o 
Centro Social e Paroquial de Baltar.

A festa decorrerá entre as 14h e as 18h. 
Haverá prémios para as marchas a concurso 
e ainda uma sardinhada para todos os parti-
cipantes.

Fundação A LORD recebe
encontro de Orfeões

500 idosos participam
nas Marchas de S. João
vIniciativa decorre hoje, dia 16, no quartel dos bombeiros de Baltar. 



9
Quinta-feira

16 de junho 2016

PUBLICIDADE

PROJETO EDUCATIVO
O Colégio Casa-Mãe é uma instituição de ensino 

particular com 27 anos de existência. Sob o lema 
“mater et magistra”, a “Casa-Mãe” é simultaneamen-
te MÃE no receber e MESTRA no ensinar e no prepa-
rar para o futuro. Através de um acompanhamento 
individualizado e de métodos pedagógicos inova-
dores, promove-se um processo de ensino e apren-
dizagem eficaz e motivador, valorizando o sucesso 
pessoal e escolar de cada aluno. A promoção da 
espontaneidade, da criatividade, do espírito crítico, 
da literacia digital, da solidariedade, da multicultu-
ralidade e da consciência ecológica, fazem parte do 
seu projeto educativo que está na base dos excelen-
tes resultados que os seus alunos têm conseguido 
nos exames nacionais, colocando o Colégio Casa-
-Mãe entre as melhores escolas do País!

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Os princípios de proteção ambiental e o contacto com a 

Natureza têm um papel de destaque no currículo, nomeada-
mente através da quinta pedagógica, que conta com inúme-
ros animais, da horta pedagógica, e do bosque pedagógico e 
da pista de arborismo. 

CIDADANIA
Com o Projeto Valores, os alunos têm oportunidade de de-

senvolver uma consciência cívica e solidária, bem como uma 
participação ativa na vida comunitária envolvente. 

NOVAS TECNOLOGIAS

ENSINO DAS LINGUAS ESTRANGEIRAS
O Colégio contribui para a formação de cidadãos cons-

cientes e preparados para o futuro,
investindo no desenvolvimento de competências trans-

versais, como a capacidade de comunicação, o raciocínio 
crítico, a autonomia, o trabalho de equipa, a literacia ma-
temática e o domínio das línguas estrangeiras. Sendo este 
último uma prioridade incontornável na sociedade atual, o 
currículo inclui ensino bilingue português-inglês na creche e 
no pré-escolar, ensino diário de inglês nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, 
com preparação contínua para os Exames de Cambridge. 

 O francês e o alemão são lecionados a partir do 5º ano.

Em relação às novas tecnologias, o Colégio Casa-Mãe “é 
uma das Microsoft Show Case School portuguesas”, estimulan-
do a utilização dos computadores e dos tablets em contexto 
de sala de aula e em trabalho de projeto.

ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 
As opções para atividades extra-curriculares são múltiplas 

e variadas. Os alunos do Colégio Casa-Mãe podem desenvol-
ver competências linguísticas estrangeiras nos clubes de fran-
cês, inglês e de alemão, desenvolver o gosto pelas ciências nos 
clubes de laboratório e de robótica, desenvolver o raciocínio 
com o xadrez,  praticar desporto, nomeadamente, karaté, ca-

poeira, basquetebol, natação, kin ball, ténis, futsal, beisebol, 
voleibol ou andebol, desenvolver os seus dotes musicais no 
coro, no piano, na guitarra ou no violino, ou desenvolver a 
coordenação motora no ballet, na dança jazz e no hip-hop. 

TRANSPORTE 

O Colégio Casa-Mãe localiza-se em Baltar e tem como 
área de abrangência toda a região do Vale do Sousa. Graças 
à sua frota de 4 modernos autocarros, o Colégio Casa-Mãe 
consegue uma maior proximidade com as famílias dos seus 
alunos.
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ABERTO HÁ POUCO MAIS DE 
UMA SEMANA, O TALHO FEI-
RA DAS CARNES, SITUADO NA 
RUA CENTRAL DE GANDRA, 

PROMETE TRAZER AOS CLIENTES O ME-
LHOR DOS PRODUTOS NACIONAIS. 

A carne de qualidade, o fumeiro da re-
gião do Vale do Sousa e os melhores pro-
dutos congelados, o marisco, os rissóis, 
bolinhos de bacalhau e as verduras são 
algumas das apostas do Novo Talho Feira 
da Carne.

O espaço é gerido por António Cunha 
e a esposa, Maria da Graça Campos, ambos 
com larga experiência no ramo. António 
Cunha, 50 anos, dedicou a maior parte da 
sua vida ao negócio da comercialização de 
carnes. Leva mais de 30 de experiência nes-
tas lides e entendeu que estava na altura de 
se lançar sozinho num negócio próprio. 

Super Talho FEIRA DAS CARNES abriu em Gandra
Talho abriu portas ao público no dia 8 com mimos para os clientes.
Negócio está nas mãos de António Cunha, que tem mais de 30 anos de experiência na área.
CARNE DE QUALIDADE, FUMEIRO DA REGIÃO, CONGELADOS E VINHOS, SÃO ALGUNS DOS PRODUTOS QUE ALI SE VENDEM.

“Sou um homem sem medo”, assume o 
empresário. “Foi isto que fiz durante a mi-
nha vida toda e depois de sair da socieda-
de resolvi aventurar-me sozinho”, explica 
António Cunha. 

APOSTA
EM PRODUTOS

DA REGIÃO
Para fazer vingar o negócio o empresário 

quis apostar no melhor. Foi ao encontro dos 
produtores da região do Vale de Sousa para 
conseguir carne e fumeiro da melhor qualida-
de, garantindo também os melhores preços. 
A experiência diz-lhe que a aposta em produ-
tos nacionais e da região é uma boa estratégia 
para cativar os clientes, assim como os preços 

justos, tendo em conta a qualidade do pro-
duto. Quanto a isto António Cunha não tem 
dúvidas. “A qualidade e o bom preço serão 
sempre a imagem de marca desta loja. Isso 
é uma garantia para os clientes”, assume.

No super talho Feira das Carnes qualquer 
cliente poderá ainda encontrar outro tipo de 
produtos congelados, marisco, pescados de 
várias qualidades, verduras, rissóis e bolinhos 
de bacalhau. “São produtos que se vendem 
muito bem nos dias de hoje, sobretudo na 
altura do verão”, sublinha António Cunha, 
lembrando ainda que para além dos congela-
dos, há também vinho, sumos, azeite, queijo, 
fiambre, azeitonas, tremoços, etc. “Produtos 
essenciais do dia-a-dia que complemen-
tam o negócio e fazem sempre falta ao 
cliente que foi às compras, mas acabou por 
se esquecer de alguma coisa”.

Apesar da forte concorrência no mercado 

António Cunha acredita que tem a estraté-
gia certa para levar o negócio para a fren-
te. “As expectativas são boas. Agora é só 
esperar que os clientes confiem em nós 
para a casa crescer”, sublinha.

O espaço abriu portas ao público no dia 
8 de junho. Logo na inauguração a gerência 
quis oferecer aos clientes brindes e uma de-
gustação de alguns dos produtos vendidos 
na loja, como vinho, salpicão e presunto. 
Para as crianças também ouve alguns mi-
mos, chapéus e bolas de praia, pipocas e até 
um palhaço que animou o dia. 

O novo talho Feira das Carnes está aber-
to de segunda a sábado, entre as 8h às 13 
horas e as 14h30 e as 20 horas. Bem no início 
da Avenida Central de Gandra, n.º 18, o novo 
talho promete fazer frente à concorrência e 
conquistar os clientes com produtos de ex-
celência ao melhor preço. 

PUB
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LUÍS BESSA
MOBILIÁRIO

Idealizamos todo o tipo de móveis ao seu gosto!

O PAREDENSE EMIGRAN-
TE DESTA QUINZENA fo-
mos conhecer a vida de Ade-
lino Seabra, um jovem de 33 
anos, natural de Vandoma, 
Paredes, que vive em França 
desde 2003. Adelino deixou 

“ADORAVA VOLTAR A VANDOMA PARA 
FICAR MAIS PRÓXIMO DA FAMÍLIA”

vA 34.ª história d’ “O Paredense Emigrante”.
vAdelino Seabra, 33 anos, emigrante paredense que vive em Naintré, França, há 13 anos.
vO SONHO DE CONSTRUIR UMA VIDA MELHOR LEVOU O JOVEM A DEIXAR O PAÍS AOS 23 ANOS DE IDADE. 

N
o seu país aos 23 anos de idade, indo para o 
estrangeiro em busca de melhores condições 
de vida. “Recebi um convite de emprego do 
meu cunhado. Foi uma escolha minha, mas 
é óbvio que emigrei por razões salariais”, 
sustenta o jovem. 

Adelino Seabra fixou-se em Naintré, co-
muna francesa na região de Poitou-Charen-
tes, no departamento de Vienne, no sudoeste 
de França e é lá que ainda hoje vive com a sua 
família, a mulher e os dois filhos.

Quando chegou a Naintré, em 2003, Ade-
lino Seabra começou a trabalhar como carpin-
teiro/plaquista numa empresa francesa antes 
de decidir estabelecer-se por conta própria. 
“Como plaquista trabalhei durante quatro 

anos por conta própria”, explica o jovem. 
Atualmente, Adelino trabalha na empresa Ba-
tirenov. “Sou plaquista, chefe de equipa e 
tenho um horário de 35 horas semanais. O 
salário é de 1550 euros por mês, muito mais 
do que conseguiria ganhar em Portugal 
nesta profissão”. Adelino não tem dúvidas de 
que a decisão de abandonar o seu país foi a 
mais correta para o bem-estar da sua família. A 
estabilidade financeira permitiu que pudesse 
sonhar com um futuro mais promissor.

“NAINTRÉ É UMA VILA
MUITO CALMA E SEGURA”

Quando chegou a Naintré, em 2003, Ade-
lino Seabra teve a ajuda da irmã nos primei-
ros meses de adaptação. Viveu em casa da 
irmã até conseguir organizar a vida e arranjar 
casa para a família. Naquela altura, Adelino 
não falava nada de francês e essa foi, sem 
dúvida, a principal dificuldade de adaptação 
que sentiu.

Até começar a dominar alguma coisa 

da língua, Adelino 
Seabra viveu alguns 
episódios caricatos, 
sobretudo relaciona-
dos com o trabalho. 
“Recordo-me de 
uma história carica-
ta. Quando cheguei 
aqui o meu patrão 
deu-me uma mo-
rada de uma obra 
para onde tinha de 
ir trabalhar. O pro-
blema é que não 
conseguia encon-
trar aquela obra e 
fui pedir ajuda na 
junta de freguesia. 
Tentei falar em fran-
cês, mas as coisas não correram muito bem. 
Acabei por não conseguir explicar nem en-
tender nada e andei o dia todo à procura 
da dita obra para começar a trabalhar”.

Atualmente, o jovem de Vandoma já ul-
trapassou a barreira linguística e adaptou-se 
perfeitamente ao modo de vida da pequena 
vila de Naintré. “Naintré é uma vila muito 
calma e segura. Na educação e na saúde 
é do melhor. Mas o que mais gosto é dos 
parques de lazer. Essa é a grande diferen-
ças entre Naintré e Vandoma. Em Vandoma 
não existe um único parque de lazer”, la-
menta o jovem, que acredita que a autarquia 

de Paredes se tem esquecido das pequenas 
freguesias do concelho, como Vandoma. 

As diferenças entre a freguesia onde cres-
ceu e a vila francesa de Naintré são “enormes”, 
garante. Porém, Adelino Seabra mantém o de-
sejo de regressar a Vandoma e reencontrar-se 
com o resto da família e dos amigos. Em Rei-
ros, Vandoma, deixou o pai, a mãe e os amigos 
mais próximos. Em agosto, a família aproveita 
para passar férias em Portugal e matar sauda-
des de todos. “Adorava voltar a Portugal e a 
Vandoma para ficar mais próximo da famí-
lia. É da família e dos amigos que sentimos 
mais saudades quando estamos longe e 

apesar de manter 
muito contacto 
com amigos que 
vivem cá e pes-
soas da família, 
não é a mesma 
coisa”, assume.

Ainda assim, 
Adelino Seabra ga-
rante que a convi-
vência com outros 
emigrantes portu-
gueses em Naintré 
ajuda a esquecer 
que estão tão lon-
ge de “casa”. “Faz-
-nos esquecer por 
um bocado o sítio 
onde estamos a 
viver”, salienta.

CIDADE DE NAINTRÉ

ADELINO SEABRA COM A ESPOSA E UM DOS FILHOS
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UE FUTURO AS INS-
TITUIÇÕES E OS CI-
DADÃOS PROJETAM 
PARA A FREGUESIA DA 
SOBREIRA? A questão 

SOBREIRA QUER SER UMA VILA RESIDENCIAL
vProjeto foi apresentado no mês passado numa sessão em que participaram várias instituições.
vPresidente da junta acredita que a freguesia terá a muito a ganhar se for capaz de levar o projeto em frente.
vJOÃO GONÇALVES DEFENDE QUE A SOBREIRA É UM TERRITÓRIO COM INÚMERAS POTENCIALIDADES QUE PRECISAM DE SER APROVEITADAS. 

Q
serviu de mote para um debate no 
auditório do Grupo Jovem Nova Es-
perança. O objetivo da iniciativa era 
recolher o contributo de toda a co-
munidade com vista à promoção da 
freguesia da Sobreira a Vila Residen-
cial, apostando na reorganização co-
munitária e social da freguesia. 

O projeto foi apresentado pela 
junta de freguesia da Sobreira e de-
verá ser implementado de forma fa-
seada e calendarizada, tendo o seu 
auge no ano de 2030. “Não consigo 
elevar a vila da Sobreira a Vila Re-
sidencial se primeiro não a prepa-
rar para isso”, explica o presidente 
da junta João Gonçalves, elencando 
os requisitos necessários para a ele-
vação da Sobreira ao estatuto de 
Vila Residencial. “A primeira condi-
ção é trabalhar o território, para 
que ele tenha as potencialidades 
e aquilo que é necessário para ser 

guesia, estaremos a dar um pas-
so muito importante para trazer 
para cá novos habitantes, man-
tendo os que cá estão”.   

A freguesia da Sobreira tem no 
território a sua maior potencialidade. 
É um território extenso, representa 
cerca de 14% de todo o território do 
concelho, e combina áreas urbanas, 
rústicas, agrícolas e florestais, com 
grandes vantagens para a Sobreira, 
enquanto Vila Residencial, possa ser 
também uma Eco Vila ou uma Vila 
Ambientalmente Recomendável. 

A baixa densidade populacio-
nal, de 204 habitantes por km2, 
(Censos de 2011) exprime a relação 
dos residentes com o território. A 
Sobreira tem excedente territorial 
com aptidões diversas à do espaço 
urbano e por isso pode crescer, sem 
por em causa o equilíbrio na organi-
zação urbana. 

No encontro de instituições 
foram debatidas outras formas de 
acrescentar mais valor ao projeto, 
nomeadamente através da criação 
de emprego a partir da valorização 
da natureza e de toda a biodiversi-
dade existente na freguesia.

habitável, confortável e com to-
das as condições que tornem este 
estatuto num facto, quer nos ele-
mentos de atratividade, estadia, 
a forma de estar, etc”. 

João Gonçalves acredita que ao 
criar as condições necessárias para 
que a Sobreira seja um território 
atrativo, a freguesia estará também 
a contrariar a tendência de diminui-

ção da população que afeta hoje 
muitas vilas e cidades do país. “Se 
tornarmos a Sobreira num local 
aprazível, aproveitando todas as 
potencialidades naturais da fre-

O PROJETO DE ELEVA-
ÇÃO DA SOBREIRA AO 
ESTATUTO DE VILA RE-
SIDENCIAL fez parte do 

programa eleitoral que João Gon-
çalves apresentou aquando da sua 
candidatura à junta de freguesia da 
Sobreira, nas eleições autárquicas de 
2013, pelo Partido Socialista. “Era 
preciso pensar a Sobreira em mol-
des modernos e perceber o que 
ela tem para oferecer”. A Sobreira 
é uma freguesia com boas acessibi-
lidades, A41 e A4 e com “potenciali-
dades naturais únicas” que tornam 
o território atrativo para quem o visi-
ta. A própria geomorfologia do ter-
ritório, a envolvente florestal, a zona 
da Ribeira de Santa Comba e o pró-
prio Rio Sousa são mais-valias que a 
Sobreira quer aproveitar, potenciar e 
desenvolver. 

Para isso, salienta João Gonçal-
ves, é necessário estabelecer um 
conjunto de requisitos básicos para 
que o título e marca Vila Residencial 
sejam promovidos com verdade, 
começando por implementar o sa-
neamento básico em toda a fregue-
sia, montar um sistema drenante de 

águas pluviais e requalificar toda a 
rede viária, não esquecendo o reor-
denamento urbanístico com o ajus-
tamento na malha urbana de forma 
a dar viabilidade habitacional a zo-
nas onde ela não existe ou é muito 
precária. 

Para além disso, defende o 
presidente da junta da Sobreira, 
é necessário dotar a freguesia de 
“indispensáveis equipamentos 
públicos, promover e incentivar 
a defesa do Rio Sousa, aprovei-
tando o potencial do vale deste 
rio para construir, fora do leito de 
cheia, uma pista de manutenção 
que abarque as freguesias da So-
breira, recarei e Aguiar de Sousa, 
terminando na Senhora do Salto”. 
Há ainda que aumentar os espaços 
de estacionamento automóvel jun-
to à estação de caminhos-de-ferro, 
promovendo ao mesmo tempo 
uma rede de transportes públicos 
que assegure ligações à estação de 
comboios, à sede do concelho e a 
outras redes de transportes urba-
nos. É necessário também promo-
ver a preservação do património, 
incentivar o reordenamento das 

Saneamento em toda a freguesia é um requisito básico

ESTA ERA UMA PROMESSA ELEITORAL DE JOÃO GONÇALVES NAS AUTÁRQUICAS DE 2013
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SOBREIRA QUER SER UMA VILA RESIDENCIAL
vProjeto foi apresentado no mês passado numa sessão em que participaram várias instituições.
vPresidente da junta acredita que a freguesia terá a muito a ganhar se for capaz de levar o projeto em frente.
vJOÃO GONÇALVES DEFENDE QUE A SOBREIRA É UM TERRITÓRIO COM INÚMERAS POTENCIALIDADES QUE PRECISAM DE SER APROVEITADAS. 

Requisitos para o estatuto VILA RESIDENCIAL
- Implementação do saneamento básico em toda a freguesia; 
- Montagem de um sistema drenante de águas pluviais;
- Requalificação de toda a rede viária: em particular as vias principais; será equacionada a retirada do tráfego 
automóvel da ER 319;
- Reordenamento urbanístico; 
- Dotar a freguesia de equipamentos públicos; 
- Defesa do Rio Sousa: aproveitar o potencial do vale do rio para construir uma pista de manutenção que abar-
que as freguesias do sul do concelho, Sobreira, Recarei e Aguiar de Sousa;
- Rede de transportes públicos: com ligação à estação de comboios, à sede do concelho e a redes de trans-
portes urbanos;
- Preservação do património local;
- Reordenamento das zonas florestais;
- Aproveitamento dos solos agrícolas.

zonas florestais e o aproveitamento 
dos solos agrícolas.

Todo este trabalho será desen-
volvido em conjunto com a comuni-
dade local e as entidades competen-
tes e dentro de 2 anos deverá estar já 
elaborado o projeto de intervenção. 
Para já, salienta o presidente da jun-
ta da Sobreira, a ideia foi bem aceite 
pela comunidade local, pelas insti-
tuições e pela própria autarquia, que 
se comprometeu a apoiar o projeto. 
“Geraram-se algumas melhorias 
na autoestima. Sinto que as pes-
soas estão mais disponíveis para 
cooperar e estar presentes. A ideia 
foi muito bem acolhida até ao ní-
vel político, inclusive pelo próprio 
presidente da câmara, que garan-
tiu o seu apoio”

O autarca da Sobreira acredi-
ta que um projeto desta natureza, 
para consolidar num prazo médio 

de 15 anos, não poderá ser posto 
em prática sem o envolvimento de 
todas as instituições da freguesia, 
da comunidade local e de todas as 
entidades com responsabilidade 
local e concelhia. “É uma respon-
sabilidade de todos e não apenas 
da junta ou da câmara municipal. 
Todos os sobreirenses, institui-
ções e entidades devem pensar 
sobre o futuro da sua terra, no 
sentido de a tornar melhor para 
as gerações futuras”, defende João 
Gonçalves, lembrando que as inter-
venções e investimentos operados 
na freguesia nos últimos 20 anos 
foram efetuados sob o mesmo prin-
cípio de concertação. 

A construção da estrada que liga 
Santa Comba ao centro da fregue-
sia, por exemplo, foi uma obra rea-
lizada com o empenho de pessoas 
da freguesia em articulação com a 

câmara municipal. Para além disso, 
João Gonçalves considera que as 
infraestruturas públicas construídas 
na Sobreira nas últimas décadas, 
nomeadamente a eb2/3, o centro 
escolar, a unidade de saúde familiar, 
entre outros, foram estímulos para 
travar a perda da população. 

João Gonçalves acredita que fo-
ram dados os primeiros passos para 
consolidar a médio-longo prazo a 
requalificação da Sobreira. “Que-
ro continuar a servir a freguesia, 
mas é evidente que o projeto é 
ambicioso e depende da força de 
vontade de quem vier a seguir”. 
Independentemente das mudanças 
políticas que possam surgir em re-
sultado das eleições autárquicas do 
próximo ano, João Gonçalves de-
fende que o projeto deve continuar 
para bem da freguesia da Sobreira e 
dos sobreirenses.

LEVADA DE CASCONHA PONTE SOBRE O RIO SOUSA

IGREJA NOVA
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DEPOIS DE TER CON-
QUISTADO EM BAR-
ROSAS A SUBIDA AO 
CAMPEONATO NACIO-

NAL DE SENIORES, O ALIANÇA 
DE GANDRA VOLTOU A FAZER 
A FESTA EM CASA, desta vez pela 
conquista do título de campeão da 
Divisão de Elite da Associação de 
Futebol do Porto. 

Na penúltima jornada do cam-
peonato, o Gandra venceu o vizinho 
Rebordosa, por 3-1, num duelo de 
emoções fortes e que foi presencia-
do por milhares de adeptos. 

O Aliança de Gandra fez história 
esta época ao garantir, pela primei-
ra vez, a subida aos nacionais, em 
quase 70 anos de história do clube, 
somando a esta conquista o título 
de campeão da Divisão de Elite da 
AF Porto. 

No último domingo a equipa foi 
a Gondomar vencer o S. Pedro da 
Cova por 3-0 e encerrar a época em 
grande. Depois do jogo a equipa 
foi recebida na Cãmara Municipal 
de Paredes pelo executivo, que fe-
licitou os atletas e dirigentes pela 
conquista histórica esta época da 
subida de divisão.

“Sou o homem mais feliz do 
mundo”, sublinhou o treinador 
Mário Rocha, após a conquista do 
título de campeão. “Há cinco épo-
cas atrás ninguém imaginava que 
seria possível levar o Gandra aos 

GANDRA sagra-se CAMPEÃO
da Divisão de Elite

vTítulo foi conquistado na penúltima jornada, após uma vitória sobre o Rebordosa.
vGANDRA VOLTOU A FAZER A FESTA, UMA SEMANA DEPOIS DE TER CONQUISTADO A SUBIDA DE DIVISÃO. 

a conquista do título de campeão 
e a participação na Taça de Portu-
gal são os resultados do bom tra-
balho que tem sido feito no clube. 
Não só por mim, mas por todos os 
dirigentes, atletas e sócios”. 

Sobre a próxima época o di-
rigente garante que o Aliança 
de Gandra vai procurar fixar-se 
no meio da tabela classificativa 
no Campeonato Nacional de Se-
niores e vai tentar ir o mais lon-
ge possível na Taça de Portugal. 
Quanto à continuidade de Mário 
Rocha no comando técnico da 
equipa, o presidente não dá cer-
tezas, mas diz que o mister terá 
todas as condições para ficar. 

DÉRBI DE EMOÇÕES
FORTES  

Jorginho inaugurou o marcador 
aos 25 minutos da partida, colocan-
do o Gandra a vencer por 1-0. O RAC 
ainda igualou o marcador, 15 mi-
nutos depois, por Ricardo Teixeira, 
mas acabou por desperdiçar várias 
oportunidades de golo. O Aliança 
de Gandra acabou por ser a equi-
pa mais eficaz. Aos 75 minutos Zé 
Alberto cabeceou para o fundo da 
baliza do Rebordosa, abrindo cami-
nho à festa dos adeptos do Gandra. 

Antes do apito final, e já no pe-
ríodo de descontos, Jorginho voltou 
a ser chamado para marcar um pe-
nalti e fixou o resultado final em 3-1. 

nacionais. Este feito deve-se aos 
jogadores e a toda a estrutura do 
clube”. Mário Rocha foi aclamado 
por jogadores e adeptos e dedicou 
a subida de divisão ao pai, que fa-
leceu há cerca de um ano. O treina-
dor de 37 anos, filho da terra, frisou 
que o Gandra foi um justo vencedor 
e que na próxima época vai dar o 
tudo por tudo para disputar o cam-
peonato.

O presidente do clube, Rui Pinto, 
garantiu que a sua equipa já estava 
preparada para fazer a festa em casa 

no final do jogo com o Rebordosa. 
“Temos aqui os nossos adeptos 
a fazer a festa connosco. Nunca 
tivemos uma casa assim tão com-
pleta e isso mostra a dimensão 
deste feito que é histórico para o 
clube”. 

Depois da festa, a equipa co-
meça a preparar a próxima época e 
Rui Pinto acredita que todos estão 
focados em dar o melhor para con-
seguir a manutenção. “Depois do 
descanso vamos pensar na nova 
época. Temos consciência dos de-

safios que vamos encontrar pela 
frente, mas confiamos nas capa-
cidades desta equipa para fazer 
uma época tranquila e assegurar 
a manutenção”. 

Rui Pinto tomou posse como 
presidente do Aliança de Gandra 
em junho de 2015 e pretende re-
candidatar-se ao cargo para dar 
continuidade ao trabalho já inicia-
do. As eleições devem decorrer em 
novembro e Rui Pinto conta com o 
apoio dos sócios para renovar o seu 
mandato. “A subida aos nacionais, 
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A ÚLTIMA JORNADA da 
Divisão de Elite da AF Por-
to terminou com sabor 
amargo para o Rebordo-

sa Atlético Clube (RAC), que partia 
para o último jogo da época ainda 
com a esperança de alcançar a tão 
desejada subida aos nacionais. Com 
menos um ponto do que o 2.º clas-
sifi cado, o Valadares de Gaia, o RAC 
estava obrigado a vencer o Aliados 
de Lordelo e esperar que o Valada-
res de Gaia perdesse em Barrosas. 

O RAC conseguiu cumprir a sua 
parte e levar a melhor sobre o rival 
concelhio, vencendo o Aliados de 
Lordelo por 2-1. A vitória, porém, 
acabou por não ser sufi ciente: o Va-
ladares ganhou em Barrosas por 1-0 
e garantiu o 2.º lugar do campeo-
nato que, na secretaria, lhe poderá 
garantir a subida de divisão. 

VITÓRIA SOBRE O
ALIADOS NÃO CHEGOU

PARA FAZER A FESTA

A desilusão tomou conta dos jo-
gadores e dirigentes do Rebordosa 
Atlético Clube no fi nal do jogo do 
último domingo, frente ao vizinho 
Aliados de Lordelo. Apesar da vitória 
na última jornada da Divisão de Elite 
o clube fi cou afastado da subida aos 
nacionais, por apenas um ponto, não 
conseguindo alcançar o grande ob-
jetivo da época. “O clube está a co-

JOAQUIM BARBOSA
— presidente —

“Estamos desiludidos, 
mas o futebol é mesmo 
assim”

DESILUSÃO EM REBORDOSA
vVitória em casa frente ao Aliados de Lordelo (2-1) não foi sufi ciente para garantir a subida.
vBalde de água fria foi a vitória do Valadares em Barrosas, por 1-0.
vTREINADOR E PRESIDENTE DO RAC MOSTRAM-SE DESILUDIDOS.

CALICA
— treinador —

“Não conseguimos
o nosso objetivo”

FUTEBOL
Resultados da última jornada

Divisão de Elite
38.ª e última jornada 

Candal 2 – Paredes 1
Rebordosa 2 – Aliados de Lordelo 1
S. Pedro Cova 0 – Aliança de Gandra 3

memorar os 50 anos de existência 
e por isso queríamos dar este pre-
sente aos sócios e simpatizantes. 
Estamos desiludidos claro, mas 
o futebol é mesmo assim”, salien-
tou Joaquim Barbosa, visivelmente 
desiludido por não ter conseguido 
dar esta alegria aos sócios antes de 
abandonar a presidência do clube.

“Dependia de nós ganhar em 
Gandra ou pelo menos empatar. 
Não conseguimos e isso deixou-
-nos numa situação mais difícil. 
Com o Aliados de Lordelo mos-
tramos claramente que eramos a 
melhor equipa, mas o resultado 
não chegou para o que quería-
mos”. 

O presidente do RAC salienta 
ainda assim que “os jogadores do 

RAC fi zeram uma época brilhan-
te” e agradeceu todo o apoio dos 
sócios e adeptos do clube. 

O treinador Calica não conse-
guiu levar o Rebordosa ao Campeo-
nato Nacional de Seniores, mesmo 
tendo somado 80 pontos nesta 
série muito competitiva. “Fizemos 
80 pontos, mas mesmo assim não 
conseguimos alcançar o nosso 
objetivo. Resta-me dar os para-
béns aos meus adversários por 
conseguirem fazer melhor e aos 
meus jogadores que acreditaram 
até ao fi m que era possível”. Calica 
assume que é tempo agora de ava-
liar o trabalho feito e não garante, 
para já, se pretende continuar liga-
do ao clube. “A decisão será discu-
tida nos próximos dias”, disse o trei-

nador, natural de Paredes. 
No fi nal do mês o clube irá 

eleger os novos corpos sociais e 
Joaquim Barbosa garante que não 
se irá recandidatar à presidência 
do RAC. “Este é o momento para 
que outros assumam a respon-
sabilidade. Estou muito cansado 
e o clube precisa de uma nova 
dinâmica. Espero que os sócios 
estejam disponíveis para ajudar”, 
disse o dirigente, confi ante que na 
próxima época o clube terá condi-
ções para voltar a lutar pela subida. 
“O clube está bem estruturado 
e precisa que os sócios estejam 
presentes neste momento impor-
tante. O Rebordosa é grande e vai 
continuar a lutar pelos seus obje-
tivos”, salienta.

HELENA NUNES
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SABIA QUE A COLUNA CERVICAL é considerada 
como uma possível fonte de dor de cabeça? 

Estudos epidemiológicos estimam que apro-
ximadamente 95% da população sofre ou sofre-

rá algum episódio de cefaleia (dor de cabeça) ao longo 
da vida. Neste contexto, a cefaleia cervicogénica pos-
sui uma prevalência que varia de 0,4% a 15% entre os 
diferentes tipos de cefaleia, com predomínio no géne-
ro feminino. A cefaleia do tipo cervicogénica pode ser 
caracterizada por meio dos seguintes sinais e sintomas 
clínicos: episódios de dor, às vezes latejante, ou pontada 
na região occipital e irradiada na região temporal, frontal 
ou ocular. Pode ser acompanhada ou não de fenómenos 
neurovegetativos craniofaciais como lacrimejamento, 
eritema ocular, edema palpebral, rinorreia e tontura. Es-
tima-se que em 5% a 10% dos casos, a cefaleia cervi-
cogénica seja confundida com a enxaqueca comum. 
Portanto, para que haja um correto diagnóstico, devem 
ser estabelecidos alguns critérios: dor usualmente unila-
teral, episódica e de intensidade variável; a origem situa-
-se na parte posterior do pescoço, podendo irradiar para 
toda a cabeça; há presença de resistência ou limitação e 
dor à movimentação passiva do pescoço; alterações de 
tensão na musculatura da região cervical; dor em postu-
ras mantidas por longos períodos de tempo. Assim como 
nas enxaquecas, nas cefaleias cervicogénicas pode haver 
queixas de náusea, vómito, irritabilidade, e intolerância à 
luz. O quadro sintomático da cefaleia cervicogénica está 
diretamente relacionado com alterações posturais, res-
trições de mobilidade e/ou fraqueza muscular na região 
cervical. Alguns problemas estruturais, como uma esco-
liose, podem agravar este tipo de situação. Ainda assim, 
os hábitos quotidianos também podem contribuir para 
o aparecimento dos sintomas. Por exemplo, posturas vi-
ciosas e erradas que adotamos diariamente são fonte de 
aumento de tensão miofascial na zona do pescoço e crâ-
nio e muitas vezes responsáveis pelas chamadas “dores 
de cabeça”.

Se se revê nesta descrição e os fármacos já pouco ou 
nenhum efeito de alívio lhe trazem, então talvez seja boa 
altura para procurar um fi sioterapeuta. A fi sioterapia dis-
põe de diversas técnicas manuais com componentes ar-
ticulares e miofasciais que podem ajudar a melhorar esta 
condição e a melhorar a sua qualidade de vida.

A intervenção em fi sioterapia varia de acordo com os 
sinais e sintomas do utente. Os tratamentos são indivi-
dualizados e específi cos para cada caso e o plano de in-
tervenção é realizado após uma avaliação criteriosa. Por 
outras palavras, o fi sioterapeuta irá avaliá-lo de forma a 
perceber a causa das suas dores de cabeça porque cada 
caso é um caso. O tratamento fi sioterapêutico foca-se 
na libertação das estruturas que estarão na causa dos 
sintomas promovendo um realinhamento quer seja 
articular, quer seja de componentes miofasciais. São 
utilizadas múltiplas técnicas como manipulações/mobili-
zações articulares, técnicas de manipulação para tecidos 
moles e técnicas de componente analgésica. Portanto, 
o tratamento pretende sempre atuar na causa e não 
simplesmente no seu sintoma: “dor”. A dor não é o seu 
maior inimigo, ela serve para lhe indicar que algo não 
está bem. Em todo caso, tão importante como tratar a 
sua dor, é prevenir que ela reapareça. Desta forma, é es-
sencial a implementação de exercícios de reeducação 
postural e dicas para alteração de alguns hábitos de 
vida do utente de forma a minimizar situações reci-
divantes.

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

MARISA CARDOSO
Fisioterapeuta ROPE | Clínica Nuno Mendes

De onde vêm as suas
dores de cabeça?

O CONCELHO DE 
PAREDES este-
ve representado 
no Campeonato 

de Portugal de Boccia Sé-
nior por equipas através 
do programa “Movimento 
Sénior”. No Pavilhão Muni-
cipal de Montemor-o-Velho 
estiveram cerca de 150 atle-
tas em representação de 32 

O ATLETA DA CASA 
DO BENFICA DE 
PAREDES Rúben 
Sousa alcançou os 

mínimos para participar no 
Campeonato Europeu de ju-
venis. A marca foi conseguida 
na II Noite Quente, prova que 
decorreu em Lousada, no dia 
8 de junho. 

Rúben Sousa terminou 
a prova de 3000 metros 
com o tempo 8.34,69 se-
gundos, alcançando assim 
um dos seus grandes obje-
tivos da época. 

“Tenho de agradecer 

RÚBEN SOUSA conseguiu
mínimos para o Europeu

vAtleta alcançou a marca para o Europeu na II Noite Quente, em Lousada, no dia 8 de junho.
vCampeonato da Europa de Juvenis decorre no próximo mês, na Geórgia. 

a todos os meus amigos, à 
minha namorada e à minha 
família, pelo apoio que me 
deram durante a prova. E 
tenho a agradecer ainda 
mais ao meu treinador pois 
devo-lhe muito. Nestes úl-
timos tempos é ele que me 
tem feito crescer, não só 
como atleta, mas também 
como pessoa”, escreveu o 
jovem na sua página pessoal 
do facebook. 

O Campeonato da Euro-
pa de Juvenis de atletismo 
decorre em Tbilisi, Geórgia, 
de 14 a 17 de julho.

PAREDES participou no 
Campeonato de Portugal 

de Boccia Sénior
vPrograma “Movimento Sénior” esteve representado com 5 equipas.
vCompetição decorreu no dia 3 de junho no Pavilhão Municipal de Montemor-o-Velho.
vO Centro Social da Sobreira conseguiu a melhor classifi cação entre as equipas do concelho.

equipas nacionais, entre elas 
o Centro Social da Sobreira, a 
Obra de Assistência Social da 
Freguesia de Sobrosa, o Cen-
tro Social e Paroquial de Vile-
la e o Centro Socioeducativo 
de Parteira.

A iniciativa decorreu no 
passado dia 3 de junho e foi 
organizada pela CPA e pela 
Paralisia Cerebral – Associa-

ção Nacional de Desporto 
(PCAND), com o apoio da 
câmara municipal de Monte-
mor-o-Velho. 

A equipa de boccia sé-
nior da Casa do Povo de 
Abrunheira foi a vencedora 
e sagrou-se vice-campeã na-
cional. Entre as equipas do 
concelho de Paredes, a equi-
pa melhor classifi cada foi o 

Centro Social da Sobreira (5.º 
lugar). A Obra de Assistência 
Social de Sobrosa participou 
com duas equipas, quer al-
cançaram o 14.º e 30.º luga-
res. 

O Centro Social e Paro-
quial de Vilela fi cou em 25.º 
lugar e o Centro Socioeduca-
tivo de Parteira em 31.º lugar 
da classifi cação geral. 
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A EQUIPA DO PA-
REDES/HALCON/
ROTA DOS MÓ-
VEIS garantiu um 

lugar na final do Campeo-
nato Nacional da 1.ª Divisão 
de Polo Aquático, depois de 
vencer, na última jornada da 
série, o CDUP por 13-9. 

O jogo aconteceu no pas-
sado dia 4 de junho e permi-
tiu ao Paredes manter o 2.º 
lugar da tabela que dá aces-
so ao play-off final de apu-
ramento do campeão nacio-
nal. O outro finalista, Fluvial 

REALIZOU-SE EM RECAREI mais um dia de treino da 
seleção nacional absoluta masculina de Polo Aquá-
tico. 

A concentração foi no dia 5 de junho com duas sessões. 
O selecionador nacional, Fernando Leite, salientou que o 
dia de trabalho foi intenso e que os jogadores foram postos 
à prova em diferentes sistemas táticos.

O plantel da seleção nacional é composto por 17 
atletas, entre eles estão cinco jogadores do Paredes/
Halcon/Rota dos Móveis: António Pedro Cerqueira, Ri-
cardo Teixeira, Ricardo Pedro Sousa, Tiago Cunha Pinto 
e Tiago Graça Costa.

PUB

PAREDES na final do Nacional de Polo Aquático
vEquipa paredense venceu o CDUP por 13-9 e garantiu a última vaga para a final.
vPlay-off que determina o campeão nacional arranca este sábado.
vO PAREDES PROCURA RENOVAR O TÍTULO E REPETIR O TRIPLETE DA ÉPOCA PASSADA.

Portuense, bateu em casa o 
Naval Povoense por 14-8, na 
última jornada da série. 

O play-off é disputado à 
melhor de cinco e o primeiro 
jogo decorre já este sábado, 
dia 18 de junho, nas piscinas 
do Fluvial Portuense. Os jo-
gos seguintes decorrem a 25 
e 26 de junho, na piscina Rota 
dos Móveis, em Recarei. Se 
necessário, haverá ainda uma 
última jornada, a 2 de julho, 
que volta a ser disputada em 
casa do Fluvial Portuense, 1.º 
classificado.

Na série dos últimos, o 
Sporting saiu derrotado do 

encontro com o Vitória de 
Guimarães por 17-8. O resul-
tado permite aos vimaranen-
ses assegurar o 5.º lugar no 
campeonato nacional.

Esta época o Paredes já 
conquistou dois trofeus, a 
Supertaça e a Taça de Portu-
gal, e quer agora renovar o 
título de campeão nacional 
para alcançar o triplete da 
época passada. “O mais im-
portante é o campeonato”, 
assumiu o presidente José 
Luís Teixeira, admitindo que 
a sua equipa tem responsabi-
lidades acrescidas nesta fase 
do campeonato. 

Nas últimas duas épocas 
o Paredes conquistou um 
total de seus títulos, o bicam-
peonato, duas Supertaças e 
duas Taças de Portugal.

Ficha de jogo: 
CDUP 9 – Paredes 13
(3-5;2-3;2-4;2-1)
Marcadores: CDUP – Joa-
quim Sousa 1; Nuno Alexan-
dre 1; Ricardo Ferreira 1; Fili-
pe Monteiro 1; Pedro Pereira 
2; Diogo Sousa 3.
Paredes – Nuno Branco 1; Tia-
go Costa 3; Ricardo Sousa 2; 
Manuel Augusto 2; Salvador 
Lopes 3; Ricardo Teixeira 2.

HELENA NUNES

Seleção Nacional
concentrada em Recarei

ProRebordosa vence 2.º XCO Cidade de Lordelo
vPROREBORDOSA/GARRAFEIRA GOMES/OFORSEP CONQUISTOU A TAÇA REGIONAL DE XCO.
vA nível individual, a formação rebordosense conquistou 2 pódios.

A EQUIPA ProRebordosa/
Garrafeira Gomes/Ofor-
sep venceu o 2.º XCO Ci-
dade de Lordelo. A prova 

decorreu no passado dia 10 de ju-
nho, no parque fluvial do Rio Fer-
reira, e contou para o campeonato 
regional desta modalidade. 

A ProRebordosa arrecadou o 1.º 
lugar do pódio por equipas e o res-
petivo trofeu de campeão regional 
de XCO. A nível individual, a forma-
ção rebordosense somou ainda 4 

pódios. António Silva venceu a pro-
va de master 50 e António Sousa fez 
o mesmo na categoria de master 40. 

No feminino o destaque foi para 
Maaris Meier, que venceu na catego-
ria de elite. Já Lígia Maia subiu ao 2.º 
lugar do pódio em master femininas. 

4 PÓDIOS NA TAÇA
REGIONAL DO PORTO

No último domingo (dia 12), a 

formação rebordosense voltou a 
conquistar novos pódios, desta fei-
ta na 4.ª Taça Regional do Porto, em 
Matosinhos. António Sousa voltou 
a vencer na categoria de master 
40, António Silva subiu novamente 
ao 1.º lugar do pódio de master 50 
e Lígia Maia foi a melhor atleta na 
prova de master femininas. 

Em Matosinhos, a equipa ProRe-
bordosa/Garrafeira Gomes/Oforsep 
conquistou ainda o 2.º lugar na clas-
sificação geral por equipas.

Paredes leva 6 atletas ao Jamor
vA fase regional do circuito Drive Challenge decorreu no dia 5 de Junho, em Paredes.
vEquipa local foi a grande vencedora. 

O CAMPO DE GOL-
FE EM PAREDES 
acolheu, no dia 5 
de junho, a fase 

regional do Norte do Circuito 
Drive Challenge. Para além 
dos resultados individuais, 
estava em disputa um trofeu 
entre os municípios que par-
ticipam este ano na região do 
Norte de Portugal. 

Para efeitos de classifica-
ção por equipas foram conta-
bilizados a soma de tacadas 
dos 2 melhores jogadores de 
cada categoria do respetivo 
município. O município de Pa-
redes venceu a prova com 88 
tacadas, seguindo-se Vila Nova 
de Gaia com 106 tacadas, Vieira 

quistaram o lugar no regio-
nal, depois de vencerem a 
fase municipal. No Campo do 
Aqueduto, tiveram de fazer 
um circuito de “chip e putt” 
de nove buracos e os dois 
jogadores de cada categoria 
com menos pancadas ga-
nharam o “passaporte” para 
o Jamor, onde será disputada 

a final Norte/Sul, com oito jo-
gadores de cada região. Em 
termos individuais, 6 dos 8 
representantes do Norte que 
jogarão a final nacional no 
Jamor, são paredenses. O tor-
neio está marcado para dia 
21 de junho.

Jogadores apurados:

- Fábio Martins (Paredes)
- Tiago Mendes (Paredes)
- André Monteiro (Paredes)
- João Cerqueira (Amarante)
- Cláudia Moreira Machado 
(Paredes)
- Beatriz Brito (Vila Nova de 
Gaia)
- Ana Carvalho (Paredes)
- Daniela Sousa (Paredes)

do Minho com 109 tacadas e 
Amarante, com 115 tacadas.

Este evento levou ao 
Campo de Golfe do Aquedu-

to, 62 crianças que vieram de 
4 municípios, Paredes, Gaia, 
Amarante e Vieira do Minho.

Os atletas presentes con-

marmilages@marmilages.pt   |   www.marmilages.pt

IND. COM. MÁRMORES E GRANITOS, LDA.

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

Tel. + 351 224 113 795
Fax + 351 224 159 605
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O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO

NO DIA 22 DE ABRIL, tivemos na 
nossa sala uma bióloga especia-
lista em líquenes, Joana Marques, 
que nos tem acompanhado neste 

projeto, ajudando-nos a conhecer o melhor 
possível estas espécies.

Já sabíamos algumas coisas mas rece-
bemos imensa informação!

Ficámos a saber que os líquenes são 
uns organismos ainda pouco estudados. 
Conhecem-se poucos nomes comuns, sen-
do identifi cados essencialmente pelo nome 
científi co. Estima-se que existam no mundo 
20 000 espécies de líquenes, 3 000 destas na 
Península Ibérica e 2 000 em Portugal Conti-
nental. Há ainda poucos dados relativamen-
te à África, Ásia e América do Sul.

Os líquenes preferem zonas com hu-
midade, mas podem também surgir no de-
serto! Podem aparecer em árvores, rochas, 
carapaças de animais mortos, pedaços de 
matéria orgânica, nos rios (água doce), nas 
dunas de areia e nos rochedos que não fi -

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

Alunos da turma B do 4.ºano ● Escola Básica de Recarei

O MUNDO DOS LÍQUENES

cam submersos pelas águas do mar.
Há casos excecionais de líquenes que po-

dem durar 300 anos, mas o habitual é viverem 
aproximadamente 50 anos. Crescem por ano 2 
a 3 milímetros apenas! Podemos fazer esta con-
fi rmação se durante alguns anos medirmos do 
centro ao limite exterior, comparando valores...

Há líquenes de várias cores, dependendo 
das algas que os constituem, da hidratação 
e da exposição solar: verdes, acinzentados, 
laranja, verdes amarelados e até cor-de-rosa!

Confi rmámos que o líquen é um fungo e 
que se alimenta através das algas que o com-
põem. 

Há um sabonete fabricado por uma fábrica 
portuguesa que tem na sua composição o 
“musgo real” (Evernia furfuracea)! 

Os líquenes são importantes num ecos-
sistema, porque absorvem a água quando 
chove, mantendo a humidade e prevenindo 
incêndios, também. Além disso, uma das al-
gas que constitui alguns dos líquenes (Loba-
ria scrobiculata), a alga azul, enriquece o solo 
pois produz compostos com azoto, nutrientes 
que as plantas não conseguem produzir. 

Durante esta actividade, pudemos ob-
servar e fotografar exemplos e fi zemos uma 
experiência. Nela pudemos saber que pode-

mos ver qual a alga que compõe um líquen, 
hidratando-o e vendo a sua mudança de 
cor e constatámos o cheiro a mar e a peixe, 
depois de hidratada.

Depois de saber que os líquenes são 
tão variados, tivemos de decidir se os tra-
balharíamos em geral ou se exploraríamos 
apenas uma espécie... O desafi o foi procu-
rar líquenes, fotografá-los, obter a máxima 
informação possível, trabalho que fi zemos 
também em família (trabalho de casa ao fi m 
de semana!). 

Que boa forma de assinalar o Dia da 
Terra!

Estes fungos reproduzem-se da mesma 
forma que os cogumelos e ainda não é pos-
sível cultivá-los...

Descobrimos que têm algumas utiliza-
ções! Os líquenes servem de tintureiros para 
lãs, têm fi ns medicinais e podem ser reduzi-
dos a pó e utilizados no fabrico de bolos e 
chocolate (têm um sabor amargo mas fun-
cionam dando consistência aos produtos). 

PUB

O PLANETA TERRA É A NOSSA CASA

O PLANETA TERRA É A NOSSA CASA. Por isso, temos de o tratar com carinho. 
Infelizmente, há quem não o estime. 

Duas vezes por ano, o calendário recorda-nos que é necessário cuidar do pla-
neta e do ambiente.

O Dia da Terra celebra-se a 22 de abril. Este dia foi criado pelo Senador norte-ameri-
cano Gaylord Nelson, que resolveu organizar um protesto por causa do desastre petro-
lífero, ocorrido em 1969, em Santa Bárbara, na Califórnia. Na manifestação do dia 22 de 
abril de 1970 participaram cerca de 20 milhões de americanos.

O Dia do Ambiente comemora-se a 5 de junho, data escolhida em 1972 pelas Nações Uni-
das, porque foi nesse dia que se realizou a Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente.  
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Paredenses “Brasileiros”

O CORONEL J.R. COSTA JÚNIOR

O 
dr. José Bernardo Ferreira Pinto da 
Cunha júnior, natural de Santa Maria 
de Azias, [Ponte da Barca], filho do 
desembargador José Bernardo Gon-

çalves Ferreira Pinto da Cunha e D. Maria Fernan-
des da Silva, Cirurgião do partido no concelho 
de Paredes, casou em Santa Maria de Gondar, 
no arciprestado de Amarante, e naquele tempo 
do arcebispado de Braga Primaz, pelas sete ho-
ras da tarde de 7 de Novembro de 1872 com D. 
Maria Rosa de Jesus Peixoto, natural de Gondar, 
filha de José Fernandes da Cunha e D. Francisca 
Ribeiro Peixoto, de Vilela, Gondar.

Tiveram seis filhos: o José que nasceu em 
Castelões de Cepeda a 27 de Novembro de 
1873, a Sofia nasceu a 2 de Junho de 1875 e foi 
afilhada do dr. José Guilherme Pacheco, a Maria-
na nasceu a 14 de Fevereiro de 1879, o Henrique 
nasceu a 18 de Maio de 1881 e foi afilhado de 
D. Rosalina Maria de Sousa Guimarães, da Baía 
do Império do Brasil, a Silvina nasceu em Gon-
dar a 11 de Novembro de 1883 e foi baptizada 
em Castelões de Cepeda e a Rosalina de quem 
ainda não descobri nem o lugar nem a data do 
nascimento.

A irmã Silvina casou em Castelões de Cepe-
da a 30 de Setembro de 1907 com Joaquim Au-
gusto Ferreira Pinto da Cunha. Enviuvou a 13 de 
Fevereiro de 1968 e faleceu em Santo Ildefonso 
a 16 de Novembro de 1969.

O Henrique Cândido Pinto da Cunha fre-
quentou a Academia Politécnica do Porto. No 
ano lectivo de 1900 para 1901 matriculou-se nas 
7.ª e 10.ª cadeiras: química inorgânica e botâni-
ca. No ano seguinte matriculou-se nas 6.ª, 8.ª

 

(1.ª 
e 2.ª partes) e 10.ª física, química orgânica geral e 
biológica + química analítica e botânica.

Seguiu os seus estudos na Escola Médico 
Cirúrgica do Porto. No ano lectivo de 1906 para 
1907 frequentou o 4.º ano e obteve as seguintes 
classificações: na 5.ª cadeira, medicina operató-
ria – S14; na 7.ª patologia interna – S13; e na 13.ª, 
higiene – S11.

No ano seguinte, de 1907 para 1908, o do 
5.º ano, obteve as seguintes classificações: na 6.ª 

GOMES DE SOUSA

O DR. HENRIQUE CUNHA
cadeira, partos – S14; na 8.ª, clínica médica – B15; 
na 9.ª, clínica cirúrgica – B16 e na 11ª, medicina 
legal – B16.

Terminou o curso já no ano lectivo de 1908 
para 1909 com a classificação final de S14. Apre-
sentou a tese à uma hora do dia 16 de Janeiro de 
1909, sendo presidente do júri o lente proprietá-
rio da 6.ª cadeira, Partos, doenças das mulheres 
de parto e dos recém-nascidos, Cândido Augus-
to Correia de Pinho, com o resultado de B16.

Arguentes os lentes catedráticos da 13.ª 
cadeira — Higiene, João Lopes da Silva Martins 
júnior; da 14.ª cadeira — Histologia e fisiologia 
geral, José Alfredo Mendes Magalhães; da 15.ª 
cadeira — Anatomia topográfica, Joaquim Al-
berto Pires de Lima e o lente substituto da Sec-
ção cirúrgica — José d’Oliveira Lima.

Tese: ‘A thoracometria e a tuberculose’, im-
pressa no Porto, nas Officinas do “Commercio do 
Porto”, 1909, 84 pág. [60 de texto].

O dr. Henrique Cândido Pinto da Cunha 
foi Administrador do concelho de Penafiel em 
1918. [O Administrador era o representante do 
poder central no concelho: fazia a ligação entre 
o governo civil e a câmara municipal].

Seu pai José Bernardo Ferreira Pinto da 
Cunha júnior havia defendido a sua tese tam-
bém na Escola Médico Cirúrgica do Porto pelas 
doze horas do dia 9 de Novembro de 1869: — 
«Breves considerações sobre as diferentes espe-
cies de derramamentos pleuriticos e seu trata-
mento cirurgico».

Seu avô paterno, o desembargador José Ber-
nardo matriculou-se na universidade de Coim-
bra no 1.º ano jurídico a 31 de Outubro de 1811. 
Dele diz Pinho Leal no vol. I, pág. 293, sv Azias, na 
sua monumental obra: — ‘depois de seguir vá-
rios lugares da magistratura, com honra, foi em 
1865, aposentado em juiz da Relação do Porto’. 

Teve os seguintes filhos: 1 – José Mário de 
Vasconcelos Pinto da Cunha nasceu a 9 de Janei-
ro de 1915. Licenciado em Medicina. Casou na 
Capela da Casa da Volta, em Soalhães, Marco de 
Canaveses, em 1951 e faleceu no Porto a 4 de Ju-
nho de 1979. 2 – Esmeralda de Vasconcelos nas-

Durante alguns meses de 1914 foi Jurado no 
Tribunal de Marinha.

Foi nomeado para fazer parte da Coluna Ex-
pedicionária de Marinha a Angola, de Novembro 
de 1914 a Setembro de 1915. 

Condecorado com a medalha de prata co-
memorativa das Campanhas do Exército Por-
tuguês, tendo na passadeira a legenda “Sul de 
Angola 1915 e 1915”.

Frequentou a Escola de Medicina Tropical. 
Nomeado 2.º tenente médico da armada a 

31 de Março de 1911, após concurso. [Diário do 
Governo de 7 de Junho de 1911, pág. 2442]. Pro-
movido a 1.º tenente médico naval por diuturni-
dade a 22 de Abril de 1916 e a capitão-tenente 
médico naval por decreto de 18 de Janeiro de 
1930. Em 1927 foi nomeado médico inspector 
da assistência clínica aos imigrantes no porto de 
Leixões. 

Por decreto de 24 de Fevereiro de 1919 foi-
-lhe concedida a medalha de prata comemorati-
va das Campanhas do Exército Português, com a 
legenda “No Mar 1916-17-18”. Foi agraciado com 
a Medalha da Vitória, criada em Julho de 1919, 
executada por João da Silva e atribuída segundo 
os critérios de um decreto de Abril de 1920. 

Foi proposto para o Grau de Oficial da Or-
dem Militar de Avis a 15 de Julho de 1922 e agra-
ciado a 5 de Outubro. Foi feito Comendador da 
mesma Ordem por decreto de 19 de Novembro 
de 1931.

Por portaria de 9 de Junho de 1937 mandado 
passar à reserva, no posto de capitão-tenente.

A sua folha de serviços está no 4.º livro mes-
tre dos oficiais médicos, no Arquivo Histórico da 
Marinha. Faleceu no Porto a 12 de Janeiro de 
1951.

ceu a 13 de Novembro de 1919. 3 – Fernando de 
Vasconcelos nasceu a 26 de Fevereiro de 1921. 
Engenheiro. Presidente da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de Amarante. 
4 – Maria Helena de Vasconcelos nasceu a 6 de 
Março de 1923. 5 – José António de Vasconcelos 
nasceu a 3 de Março de 1927.

O dr. Henrique assentou praça a 8 de Outu-
bro de 1903 como recrutado na 2.ª reserva do 
exército, para servir por quinze anos. Transferido 
para o serviço da Armada a 18 de Abril de 1911. 
Esteve embarcado no cruzador São Gabriel e 
nas canhoneiras Rio Minho, Vasco da Gama, Al-
mirante Reis, Diu e Ibo. Esteve em Moçambique, 
em Cabo Verde e em Angola. 

A 14 de Fevereiro de 1912 foi louvado pelo 
ministro da marinha «pelas provas de dedicação 
patriotismo e de acrisolado cumprimento do de-
ver militar, com que se houve no prolongado de-
curso de permanência em posições difíceis em 
que não se entibiou o seu zelo sempre arrojado, 
durante os meses em que se manteve o árduo 
serviço de vigilância na fronteira norte do país». 

Continuação da edição anterior
“Colocado em Angola, foi incor-

porado na coluna militar que ocu-
pou o Cuamato em 1907 e, pela sua 
bravura e desprezo da vida, foi con-
decorado com o grau de cavaleiro 
da Ordem Militar da Torre e Espada.

João de Almeida, nomeado 
Governador de Huila em 1908, logo 
confiou o comando da lancha de 
guerra “Cunene”, posta a navegar 
no rio deste nome, em serviço de 
polícia, ao 2.º Tenente Silva Nunes.

Em 1909, João de Almeida, de-
sejando ocupar o Baixo Cubango e o 
Baixo Cuito, que os alemães iam con-
siderando terra deles, organizou uma 
coluna militar e, com base no Posto A, 
criado no ano anterior, realizou a ocu-
pação. Para auxiliar a mesma coluna 
militar, aquele governador fez trans-
portar para o rio Cubango, a lancha 
“Cunene” e encarregou Silva Nunes de, 
com ela, duas lanchas a motor e quatro 
barcos de ferro transportados de Mos-
sâmedes em carros boers, organizar 
um comboio fluvial em carros boers, 
organizar um comboio fluvial para 
transporte de abastecimentos. Mas, o 
leito daquele rio apresentou-se cheio 

de rápidos e pedras que impossibilita-
ram a navegação da lancha “Cunene” e 
da maior a motor. Silva Nunes teve de 
contentar-se com a mais pequena das 
lanchas, os quatro barcos de ferro e uns 
dongos ou canoas gentílicas. 

Mesmo estas embarcações de 
reduzido calado, exigiram-lhe mui-
to esforço, muita tenacidade e mui-
ta paciência, para dirigir com eficá-
cia, os trabalhos insanos do pessoal 

um, o nome “Silva Nunes”.
É bem merecida homenagem à 

memória de quem foi de facto o pre-
cursor da navegação naquele grande 
rio. 

*
O Comando militar de Silva Nu-

nes compreendia os Postos Milita-
res de Caundo, designado Posto A., 
e o do Cuangar, separado por uma 
distância de 275 quilómetros. Cada 
posto militar era constituído por um 
forte, a sanzala, uma granja agríco-
la, estábulos, oficinas e armazéns.

O forte era um grande quadri-
látero de parapeitos de terra, ba-
luartes nos ângulos opostos, fosso 
circundante e de rede de arame 
farpado além dum campo de tiro 
e, dentro dele em casas de pau a 
pique cobertas a capim ou zinco, 
funcionava o Comando e viviam os 
oficiais e praças europeias. 

A sanzala era um grupo de pe-
quenas casas também de pau a pique 
e capim, fora do forte, mas dentro da 
rede, nas quais habitavam as praças 
indígenas com as suas mulheres.   

O regime de viver nestes postos 
militares era: levantar à alvorada e 

comer de garfo, - porque alegava 
Silva Nunes que, por comer se de-
via começar o dia; - trabalhar até 
ao meio dia; almoçar, repousar uma 
hora e trabalhar até às 19 horas; jan-
tar, passear ou conversar até às 21 
horas, em que tocava a silêncio; re-
colher para dormir. 

Em geral, cada oficial, sargento e 
mesmo soldado branco, tinha a sua 
criada preta, indispensável como lava-
deira, cozinheira, costureira, enfermei-
ra, aquisidora de alimentos, intérprete 
e até polícia secreta, preciosa especial-
mente nas marchas de dias pelo mato. 
Porém, estas dedicadas raparigas só 
tinham autorização para entrar no for-
te, ao toque de silêncio, para saírem à 
alvorada. 

Depois Silva Nunes mostrou-me 
a granja agrícola onde me conso-
lei de ver talhões de hostaliças, de 
legumes e de batateiras, campos 
de milho e uma como experiência 
de cultura de trigo, renques de to-
mateiros e um alfobre de árvores 
frutíferas da Metrópole. Enchi-me 
de admiração quando ele me disse 
que era o dirigente daquela lavoura.

(Continuação na próxima edição)

sob as suas ordens, por várias vezes 
as embarcações tiveram de ser des-
carregadas e transportadas por ter-
ra; mas ele conseguiu vencer os 600 
quilómetros que vão de Caundo e 
Gurmaala próximo de Mucusso!

Há dois anos, depois de grandes 
trabalhos para tornar o Cubango na-
vegável naquele percurso, foi inau-
gurada a navegação fluvial, com dois 
pequenos vapores, tendo sido dado a 
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DUNQUERQUE

BOLETIM N.º 177 (Junho)
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN / 60 ANOS

Com 32 páginas, o seu índice dá-nos a dimensão da sua 
rica variedade, como: de pág. 4 a 12 – Jardim de Verão, Coro e 
Orquestra Gulbenkian em digressões, FAZ – Ideias de Origem 
Portuguesa, Oportunidades de financiamento para a econo-
mia social, Herança crítica do pai garante embriões saudáveis, 
Apoio à Universidade Pedagógica de Moçambique e Um novo 
site para as Ciências, bem como outros sobre Ambientes, Ar-
tes, Leituras e Música. 

LIVROS E REVISTAS:

PARA LÁ DE BAGDAD
Autor: Alberto S. Santos
Edição: Porto Editora
400 páginas

Depois dos bestsellers que foram A Escrava de Córdova 
(2008), A Profecia de Istambul (2010) e O Segredo de Compos-
tela (2013), eis que a 13 de maio apresentou, num dos audi-
tórios do Museu de Penafiel, Para lá de Bagdad (2016), o seu 
quarto romance que, a continuar neste ritmo, muitos mais se 
aguardam.

Alberto Santos é natural de Paço de Sousa, licenciado em 
Direito e participa na Coletânea de Contos de autores lusó-
fonos Roça Língua (2014). Atualmente preside à Assembleia 
Municipal de Penafiel.

O CALVÁRIO
Autor: Pe. Batista
Edição: Casa do Gaiato 
Vol.1 – 284 pág. (1990)
Vol. 2 – 320 pág. (2001)
Vol. 3 – 248 pág. (2010)

Em tempos conturbados, e quantas vezes descontextua-
lizados, pode e achamos que deve ser útil ler os três volumes 
dos pensamentos e das vidas que perpassam nesta obra car-
regada de simbolismo e de vida vivida e partilhada e a apontar 
para quem olha, apoia e socorre quem, onde e quando e de 
que maneira.

E olhamos para o Pe. Américo, para o Pe. Carlos Galamba, 
para o Pe. Júlio, etc, e vemos como é que foi e como é que é 
e há-de ser. 

Como disse um Papa, o “fa-
moso bispo do Porto”, D. 
António Ferreira Gomes 
nasceu na freguesia de Mi-

lhundos, Penafiel, a 10 de maio de 
1906 e faleceu a 13 de abril de 1989, 
na residência dos bispos eméritos 
do Porto, a Quinta da Formiga, em 
Ermesinde, Valongo.

D. António foi um bispo singu-
lar e com larga visão de futuro, de 
coragem e de amor ao próximo – 
um profundo humanista e lúcido 
intérprete dos sinais dos tempos 
a vir, por isso o grande precursor 
da Liberdade em Portugal.

De profética visão, sentia-se 

Dom António Ferreira Gomes

oprimido e incomodado, tal como 
o seu povo é pelo bafio que cam-
peava à vara larga na Igreja Por-
tuguesa, em que a maioria das 
cúpulas dançava o fandango em 
apoio a um governo retrógrado e 
amordaçador.

Não andaremos longe da ver-
dade se dissermos que ainda há 
um longo caminho a percorrer 
para verdadeiramente se conhe-
cer na sua plenitude quem foi D. 
António.

Afora a sua obra publicada e 
as muitas e importantes obras e 
estudos e ditados sobre o “famo-
so bispo do Porto”, levadas a cabo 

por distintas personalidades de 
reconhecido mérito, a verdade é 
que se torna necessário explicá-lo 
ao Povo, numa linguagem mais 
acessível, forçosamente diferente 
dos textos académicos.

Para se chegar, de forma efeti-
va, junto da maioria do Povo será, 
de facto, necessário desenvolver 
ações temáticas de esclarecimen-
to público, considerando as que 
decorreram nos dias 9 e 10 de 
maio, no anfiteatro do museu de 
Penafiel, sendo o ponto de parti-
da para um ano comemorativo em 
memória do bispo D. António Fer-
reira Gomes.

ANO 110.º
DO SEU NASCIMENTO
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FICHA TÉCNICA

Dia 15
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Exibição do filme “Por Água abaixo”

Dia 17
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Peça de teatro: “Velhos, velhinhos e velhotes”, ence-
nada pelo grupo Linha 5, de Caíde de Rei

Dia 19
Museu Municipal de Penafiel
11h00 – Aulas de yoga no museu

Dia 21
Igreja da Misericórdia de Penafiel
21h30 – Apresentação do livro “Diocese de Penafiel 1770-
1778” de José Fernando Coelho Ferreira

Dia 19
Casa da Cultura de Paredes
11h00 – Musical “Som de Algodão”

Dia 25
Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo
18h00 – Concerto de final de ano do Conservatório de Mú-
sica de Paredes

Dia 25
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – XVII OrffLord – atuação do Orfeão da Fundação A 
LORD, o Orfeão da Associação Cultural de Recardães e o Co-
ral Polifónica Queixumes do Hío (Espanha)

Dias 17, 18 e 19
Santuário de S. Domingos da Serra, Raiva
14h30 – Couto Mineiro em festa: artesanato, gastronomia, 
atividades culturais e recreativas

Dia 19
Parque Urbano Quinta do Pinheiro
09h30 – Ginástica com energia

Dias 23
Largo do Conde
10h00 – Desfile infantil das marchas de S. João

Dia 26
Largo do Conde
Feira Agrícola e animação da banda ‘Maré Alta’

Dia 28
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h00 – Reviver memórias com as IPSS’s

De 17 a 25
Praça Dr. Eduardo de Freitas
Comemorações do XXI aniversário da elevação da Lixa a 
cidade

Dia 18
Jardim da Lixa
21h30 – Gala final do concurso “Talentos da Lixa 2016”

Dia 20
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
10h00 – Abertura da exposição de Filatelia “O futebol em se-
los”, de José Carvalho Mendes

De 25 a 29
Praça da República, centro da cidade
Festas do concelho – S. Pedro 2016

Dia 27 
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
15h00 – Oficina de leitura e expressão plástica: S. Pedro

Dia 15
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
09h00 - Free Running

Dia 17
Biblioteca Municipal de Lousada
18h30 – Comemoração do 100.º aniversário de Álvaro Feijó

Dia 18
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – “PareSeres da Terra”, homenagem a Jorge Palma

De 17 a 26
Parque Urbano de Paços de Ferreira
Das 13 às 23h00 – Feira do Livro

Dia 19
Jardim Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins
14h30 – Abertura do evento “As nossa tradições”

Dia 18
Arraial de São Gonçalo, Macieira
17h00 – II caminhada trilho das maçãs

Dia 21
Auditório Municipal de Lousada
19h00 – Musical “O Rei Leão”, do Conservatório do Vale do 
Sousa

1373
Os reis Eduardo III de Inglaterra e Pedo I de 
Portugal assinam o Acordo de Westminster; 
1662 – Prisão do mercador italiano, António 
Conti, estabelecido no pátio da capela real, 
com loja de miudezas, valido de D. Afonso VI;
____________________________________

1662
Prisão do mercador italiano, António Conti, 
estabelecido no pátio da capela real, com 
loja de miudezas, valido de D. Afonso V;
____________________________________

1775
Lançamento da primeira pedra da igreja de 
Candelária, no Rio de Janeiro;
____________________________________

1779
A Espanha declara guerra à Inglaterra (após 
a França se ter comprometido a apoiá-la na 
reconquista de Gibraltar e da Flórida). Inicia-
-se o cerco de Gibraltar, até 1783;
____________________________________

1789
Alvará que estabelece a liberdade da pesca 
e concede incentivos fiscais aos pescadores;
____________________________________

1853
Aprovação do projeto de construção da li-
nha ferroviária entre Lisboa e o Porto;
____________________________________

1889
Atentado abortado contra o imperador D. 

Pedro II, do Brasil; 
____________________________________

1892
Foram aprovados os novos itinerários e 
horários das carreiras entre a Guiné e o ar-
quipélago de Cabo Verde que a Empresa 
Nacional de Navegação se obrigara a rea-
lizar pelo contrato de 7 de junho de 1882, 
recebendo para tanto um subsídio anual de 
30.000$00 (150 euros); 
_____________________________________

1910
Classificação do Castelo de S. Jorge como Mo-
numento Nacional;
_____________________________________

1912
Toma posse o 3.º governo constitucional, pre-
sidido por Duarte Leite. O governo era cons-
tituído por três democratas, dois evolucionis-
tas e um independente; 
____________________________________

1917
Primeiro congresso dos Sovietes, na Rússia, 
com bolcheviques em minoria perante os so-
cialistas moderados e revolucionários; 
____________________________________

1919
Greve geral decretada pelo operariado, que 
se prolongou até ao dia 18;
- Grande Guerra 1914-18 – Os representantes 
das nações aliadas recusam as propostas ale-
mãs para o acordo de paz;

1933
O presidente Roosevelt dos EUA lança o 
“New Deal” (carta nova) para a recuperação 
económica, com a assinatura das leis da 
banca, seguros, transportes e indústria e a 
promulgação do programa de apoio à agri-
cultura; 
_____________________________________

1940
II Guerra Mundial – As forças francesas abando-
nam a Linha Maginot, tomada pelas tropas nazis; 
_____________________________________

1941
II Guerra Mundial – Washington ordena o fe-
cho dos consulados alemães, representantes 
de Hitler, nos EUA;
_____________________________________

1950
Manifestação anticolonial em Mueda, Mo-
çambique, destroçada pela violência das for-
ças policiais; 
____________________________________

1947
Guiné Portuguesa – O governador da colónia, 
Sarmento Rodrigues, visitou, em Farim, as obras 
das residências para funcionários, da central elé-
trica e da capela, implantando a enfermaria. Em 
Mansabá visitou as obras da residência, implan-
tando o posto sanitário e a escola. Em Bafatá vi-
sitou as obras do edifício da escola e repartições 
públicas, do depósito elevado de água, do celei-
ro e do hospital. O “Boletim Oficial” publica um 
diploma legislativo modificando o foral do Mu-

nicípio de Bissau, alargando grandemente a 
área da cidade. O governador aprovou, ainda, a 
reforma estatutária da Caixa de Aposentações 
e Pensões do Pessoal das Alfândegas, que pas-
sou a denominar-se “Montepio das Alfândegas 
da Guiné”;
____________________________________

1958
Execução do dirigente húngaro Imre Nagy, 
líder da sublevação de 1956, contra a pre-
sença da URSS no país; 
____________________________________

1963
Primeira viagem espacial de uma mulher, a 
astronauta russa Valentina Tereshkova. Tinha 
26 anos e efetuou um total de 48 voltas à ter-
ra a bordo da Vostok 6. Duração de 16 a 19.

O ALMIRANTE SARMENTO RODRIGUES
MINISTRO DO ULTRAMAR
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REBORDOSA

Ana da Silva Moreira André
FALECEU

Ana da Silva Moreira André faleceu no passado 
dia 1 de junho, com 76 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Gandra e residente na Rua de Suíde, 
n.º 129, Rebordosa, Paredes. Era viúva de Domin-
gos Martins Moreira e deixa na maior dor seus fi lhos, 
nora, netos e demais família.

REBORDOSA

José Carlos Carneiro
FALECEU

José Carlos Carneiro faleceu no passado dia 3 
de junho, com 49 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Duas Igrejas e residente na Rua de Guim-
bra, n.º 80, Rebordosa, Paredes. Era casado com 
Maria Elisabete Ferreira Leal que deixa na maior dor 
juntamente com seus fi lhos 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

PUB

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

Oferta n.º 588656749

Paredes 
CARPINTEIRO DE LIMPOS

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

Oferta n.º 588636774

Vandoma
REPRESENTANTE COMERCIAL

Vendedor com experiência no setor da madeira; 
com conhecimentos de inglês, francês e espanhol

Oferta n.º 588653371

Gandra 
DESENHADOR

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

Oferta n.º 588656974

Paredes
PINTOR À PISTOLA
DE SUPERFÍCIES

Para fi car responsável pela pintura de veículos 
ligeiros, assim como de peças metálicas; procu-
ra-se pessoa dinâmica, proativa e boa apresen-
tação

Oferta n.º 588672820

Beire
TRABALHADOR DE

COSTURA E SIMILARES
Para trabalhar como costureira, nas máquinas de 
ponto corrido e corta e cose

Oferta n.º 588657961

Duas Igrejas
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO E EXECUTIVO

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

Oferta n.º 588674342

Lordelo
PINTOR-DECORADOR DE VIDRO, CERÂMICA E OUTROS MATERIAIS
Com experiência na área de pintura de mobiliário; competências: aplicar camadas de tinta, verniz ou 
outros produtos afi ns, principalmente sobre superfícies de estuque, reboco, madeira e metal, para pro-
teger e decorar

Oferta n.º 588668650

Recarei
EMPREGADO DE ARMAZÉM

Com conhecimentos do funcionamento de um ar-
mazém com receção e expedição de mercadoria; 
tratar da documentação e do acompanhamento 
da mercadoria, carga, descarga, embalagem e 
armazenamento 

Oferta n.º 588680095

Vilela
ENCARREGADOS DAS INDÚS-

TRIAS DA MADEIRA E CORTIÇA
Trabalhador com forte sentido de liderança para 
assegurar o controlo de qualidade do produto 
numa equipa com 25 elementos

Oferta n.º 588641720

Sobrosa
TÉCNICO DAS

CIÊNCIAS QUÍMICAS
Para gerir a produção de um novo laboratório em 
Portugal; manuseamento e manutenção de micros-
cópios eletrónicos, análise de materiais e de amos-
tras de ar

Oferta n.º 588682931

Paredes
EMPREGADO DE MESA 

Funções: acolher e receber os clientes, organizar 
e preparar o serviço de restaurante e efetuar o 
serviço de mesa, aconselhando na escolha de 
prato e bebidas

Oferta n.º 588686967

Baltar
VENDEDOR EM LOJA

Pessoa sociável e comunicativa, com conheci-
mentos sobre máquinas, ferramentas, ferragens 
e materiais de construção

Oferta n.º 588674334

Lordelo
CARPINTEIRO

Com e sem experiência, carta de condução e total disponibilidade; competências: executar, montar, 
reparar e assentar elementos construtivos em madeira e seus derivados, com ferramentas manuais, elé-
tricas/manuais e máquinas/ferramenta; para cooperar no fabrico e montagem de portas, janelas, tetos, 
chãos e vigas

Oferta n.º 588668828

Vilela
ESTOFADOR

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

Oferta n.º 588644727

Gandra
DIRETOR DE PUBLICIDADE

Pessoa organizada, com boa apresentação, boa 
dicção e facilidade em compreender 

Oferta n.º 588664774

Rebordosa
OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICO

DE PRODUTOS TÊXTEIS, DE PELE COM PELO E COURO
Estofador com experiência e disponibilidade imediata

Oferta n.º 588661137

Paredes
LAVADEIRO E

ENGOMADOR DE ROUPA 
Brunideira com experiência

Oferta n.º 588685669

Recarei
PASTELEIRO

Com experiência

Oferta n.º 588672439

Lodares – Lousada
TÉCNICO DE

TELECOMUNICAÇÕES
Para trabalhar na instalação de cabos fi bra ótica

Oferta n.º 588684046

Paços de Ferreira
SOLDADOR

Para executar tarefas relacionadas com soldadu-
ra, operação e controlo de máquinas de soldar, 
de acordo com as técnicas e qualidades defi nidas

Oferta n.º 588682175

Vandoma
OUTROS TRABALHADORES RELACIONADOS COM VENDAS

Com boa apresentação e experiência na área de vendas ao balcão e em faturação; para trabalhar 
uma loja de peças e acessórios de manutenção industrial

Oferta n.º 588643746

Rebordosa
MOTOSSERRISTA

Oferta n.º 588642791

Astromil
MARCENEIRO

Funcionário com experiência 
em polimento para a área de 
acabamento de mobiliário

Oferta n.º 588670899

Penafi el
EMPREGADO DE BAR

NECROLOGIA

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

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

1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação 
livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do concelho de Pa-
redes em áreas como a política, religião, desporto, sociedade e do 

seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, inde-
pendentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e pri-
vacidade das pessoas. 
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BESTEIROS 

José Nogueira Dias da Silveira
FALECEU

José Nogueira Dias da Silveira faleceu no pas-
sado dia 11 de junho, com 77 anos de idade. Era na-
tural de Besteiros, Paredes e residente na Avenida 
Pe. Manuel Pinto Preda, n.º 780, freguesia de Duas 
Igrejas, concelho de Paredes. Era casado com Maria 
Lúcia Moreira Nogueira.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filho, nora, neta e demais família vêm por este meio 

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

LORDELO

Baltasar da Silva Oliveira
FALECEU

Baltasar da Silva Oliveira faleceu no passado 
dia 13 de junho, com 78 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Lordelo, na Calçada da 
Corujeira, n.º 26, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria da Glória da Mota.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, netos e demais família vêm por este meio ex-

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

CETE

Carlota Francisca Ferreira
FALECEU

Carlota Francisca Ferreira faleceu no passado 
dia 13 de junho, com 97 anos de idade. Era natu-
ral de Lagares, Penafiel e residente na Rua Alto do 
Monte, n.º 184, freguesia de Cete, concelho de Pare-
des. Era viúva de Américo Oliveira.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, netos e demais família vêm por este meio extrema-

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

SOBROSA

Etelvina Durães de Oliveira
FALECEU

Etelvina Durães de Oliveira faleceu no passado 
dia 31 de maio, com 94 anos de idade. Era natural de 
Mouriz e residente na Rua da Igreja, n.º 159, (Lar de 
Sobrosa), freguesia de Sobrosa, concelho de Pare-
des. Era viúva de Albino de Sousa Mendes. 

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 amiza-
de 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

José Fernando
Barbosa de Sousa

FALECEU

José Fernando Barbosa de Sousa faleceu no 
passado dia 31 de maio, com 47 anos de idade. Era 
natural de Lordelo e residente na Rua de Cambelas, 
n.º 87, em Lordelo, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

REBORDOSA

Maria Alexandrina
Loureiro dos Santos

FALECEU

Maria Alexandrina Loureiro dos Santos faleceu 
no passado dia 30 de maio, com 71 anos de idade. 
Era natural de Rebordosa e residente na Rua Albano 
Jesus Amaral, n.º 1 (ADIL), em Lordelo, Paredes. Era 
viúva de Manuel Lídio Pereira.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, netos e demais família vêm por este meio extrema-

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

LORDELO

António da Silva Pacheco
FALECEU

António da Silva Pacheco faleceu no passado 
dia 12 de junho, com 79 anos de idade. Era natural e 
residente na freguesia de Lordelo, na Rua da Alegria, 
n.º 27, Lordelo, Paredes. Era viúvo de Ludovina Dias 
Moreira.

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

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

BEIRE

Adão Arménio
Mendes da Silva

FALECEU

Adão Arménio Mendes da Silva faleceu no pas-
sado dia 7 de junho com 34 anos de idade. Era natu-
ral e residente em Beire, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

BITARÃES

Matilde Neves da Rocha
FALECEU

Matilde Neves da Rocha faleceu no passado 
dia 2 de junho com 80 anos de idade. Era natural e 
residente em Bitarães, Paredes. Era viúva de José 
Sousa Pinto.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

LOUREDO

Maria da Glória
Monteiro de Morais

FALECEU

Maria da Glória Monteiro de Morais faleceu no 
passado dia 1 de junho com 78 anos de idade. Era 
natural e residente em Louredo, Paredes. Era solteira.

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.

BITARÃES

José de Sousa Pinto
FALECEU

José de Sousa Pinto faleceu no passado dia 31 
de maio com 82 anos de idade. Era natural e resi-
dente em Bitarães, Paredes. Era casado com Matilde 
Neves da Rocha.

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.

REBORDOSA

Maria José
Ferreira Dias Carvalho 

FALECEU

Maria José Ferreira Dias Carvalho faleceu no 
passado dia 3 de junho, com 49 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Rebordosa, con-
celho de Paredes, na Av. Eng.º Adelino Amaro da Costa, n.º 465. Era 
solteira e deixa na maior dor seus irmãos, cunhados, cunhadas, sobri-
nhos e demais família.

NECROLOGIA

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

EXTRATO/JUSTIFICAÇÃO
CERTIFICO, narrativamente, para efeitos de publicação, que por escritura lavra-

da neste Cartório, no dia de hoje, de folhas cento e trinta e dois a folhas cento e trinta 
e seis verso do livro de notas para escrituras diversas número Cento e Trinta e Três 
– A, Fernando Nuno Leal Lamas Serra, casado, natural da freguesia de Castelões de 
Cepeda, concelho de Paredes, residente na Rua Ribeiro da Silva, 94, da freguesia de 
Lordelo, concelho de Paredes; Francisco Ferreira da Silva, viúvo, natural da fregue-
sia e concelho de Valongo, residente na Rua da Torre, 356, da freguesia de Lordelo, 
concelho de Paredes; Joaquim Gonçalves de Carvalho, casado, natural da freguesia 
de Lordelo, concelho de Paredes, residente na Praça Francisco Sá Carneiro, 160, se-
gundo esquerdo, da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes; Fábio André Carneiro 
Machado, casado, natural da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, residente na 
Rua do Outeiro, 30, da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, e Miguel Ferreira, 
casado, natural da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, residente na Rua do 
Outeiro, 419, da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, que outorgam nas qua-
lidades de Presidente, Secretário, Tesoureiro, Primeiro Vogal e Segundo Vogal, 
respetivamente, e em representação da “FREGUESIA DE LORDELO”, N.I.P.C. 507 
480 899, com sede na Praça Francisco Sá Carneiro, 2, da freguesia de Lordelo, con-
celho de Paredes, fizeram as declarações constantes da certidão anexa, que com esta 
se compõem de três laudas e vai conforme o original.

Paços de Ferreira e Cartório Notarial, treze de junho de dois mil e dezasseis.

A Notária,
(Lic. Sónia de Jesus Pires Fernandes)

I – Que a sua representada “FREGUESIA DE LORDELO” é dona e legítima pos-
suidora, com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel:

VERBA UM - Prédio rústico, composto de mato, com a área de trezentos e 
quinze metros quadrados, a confrontar de norte com Rua Pedrinhas do Sal, de sul 
com Joaquim Dias de Sousa, de nascente com João Pereira Ferreira e de poente 
com José Bentes Barbosa, sito na Rua das Pedrinhas do Sal, Lugar de Parteira, da 
freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, não descrito na Conservatória do Re-
gisto Predial de Paredes, mas inscrito na respetiva matriz, em nome da justificante, 
sob o artigo 3855 da referida freguesia de Lordelo, sendo de 126,00 euros o seu valor 
patrimonial, a que atribuem o valor de QUINZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA 
EUROS.

II – Que a sua representada não é detentora de qualquer título formal que legiti-
me o domínio do referido prédio.

III –  - Que, efetivamente, a sua representada “FREGUESIA DE LORDELO”, é 
dona do mencionado prédio há mais de vinte anos, posse que sempre exerceu de 
forma pública e pacífica, continuamente, sem interrupção e ostensivamente, 
sem oposição de quem quer que fosse, fruindo-o e dele extraindo todas as utilida-
des e proveitos, com ânimo de quem é dono, designadamente, depositando diversos 
bens e haveres, ocupando-o, tratando das suas conservações e limpezas, colhendo 
os respetivos frutos, gozando todas as utilidades do prédio por ele proporcionadas, 
agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer 
usufruindo como tal o imóvel, quer beneficiando dos seus rendimentos, quer pagando 
as suas contribuições e impostos, mantendo-o sempre na sua inteira disponibilidade.

Que o aludido prédio está na posse da “FREGUESIA DE LORDELO”, em nome 
próprio, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja, há tantos anos que se 
desconhece se alguma vez pertenceu a qualquer outra pessoa singular ou coletiva, 
sabendo-se, todavia que está na posse da justificante há mais de trinta anos, sem 
interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Porém, como a sua representada vem possuindo desde então o mencionado 
prédio, posse em nome próprio, pacífica, porque sem violência, contínua porque 
ininterrupta desde o seu início, pública por ser do conhecimento de toda a gente e 
sem oposição ou obstáculo de ninguém, e de boa-fé por a justificante ignorar lesar di-
reito alheio, sempre no convencimento de exercer a posse sobre coisa própria, sendo 
reconhecida pela generalidade das pessoas como a legítima dona do aludido prédio 
há mais de trinta anos, adquiriu o mesmo por usucapião, que expressamente invocam, 
justificando o direito de propriedade para efeitos do seu ingresso no registo predial, já 
que, não detêm qualquer documento formal extrajudicial que lhe permita fazer prova 
do seu direito de propriedade perfeita.
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Passado Presente

ERA 1 DE FEVEREIRO DE 1997 
e a foto do dia de inauguração 
é testemunha viva do ato de 
lançamento da 1.ª pedra para a 

construção da sede da AJA 2000 – As-
sociação Juvenil Amigos -, Movimento 
Amigos Domingos Sávio, com o fi m, 
segundo a autarquia anunciou ao jor-
nal Diário de Notícias, de Lisboa, para 

A “COISA” PROMETIA!

“abordar os problemas da juventude de 
Paredes, o concelho mais jovem de Portu-
gal, dando prioridade a propostos sobre 
iniciativas a realizar para a sua ocupação”, 
tão preocupados estavam os componen-
tes do Conselho Municipal da Juventude. 
E o programa das festas prometia!

E as obras, estimadas em 60 mil con-
tos, era o tempo do escudo, e a sua con-

clusão prevista para fi nais de 1997, o que 
seria muita fruta!

Só que: em junho de 2016, quase de-
zanove anos depois, “a coisa” está como 
está e a fotografi a não mente!

Razões: Mantem-se sobre tal um si-
lêncio tumular!

Será que o facto se deve à circunstân-
cia da obra ser anunciada pelo município 

para a Rua Padre Dr. Joaquim “Neves” 
Correia, ela começou a ser levantada 
na Rua Padre Dr. Joaquim “Alves” Cor-
reia, “(em frente ao nicho do Imaculado 
Coração de Maria)”, e quando a câmara 
deu pela discrepância de localização 
deliberou proceder ao seu embarga-
mento?

ASSIM NÃO!

APESAR DAS DIFERENÇAS TODAS, o local ainda é facilmente localizável, já que dos prédios presentes apenas falta o que era de Bragança Ribeiro, a Norte, estando agora o Largo 
de Nun’Álvares complemente fechado e com o seu termo na Caixa Geral de Depósitos.

O antigo café “do Fitas” não mudou grande coisa e os carros de frente do edifício referido, se se houvesse conservado, até hoje, valeriam uma pequena fortuna. Mas, agora aqui 
só param autocarros.

NO CENTRO DE PAREDES

Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ  —  4580-113 PAREDES
(223 272 917  |  930 589 960  |  oparedense@gmail.com  |  www.oparedense.pt

Saiba como receber o jornal                       em sua casa                       
—  visite-nos  —


