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Para assinalar os 10 anos da Carta Educativa de Paredes – aprovada a 30 
de junho de 2006 - convidamos o presidente da câmara e um elemento de 
cada partido com representação na assembleia municipal a fazer um balan-
ço dos resultados. Celso Ferreira considera a década muito positiva e repete 
que “Paredes tem as melhores escolas do mundo”. A oposição mostra, 
porém, algumas dúvidas, com o PS a apontar “defi ciências graves” aos 
centros escolares – “infi ltrações de água nas coberturas, acessos miserá-
veis e falta de cobertos no exterior”, a CDU a dizer que “o sucesso fi cou 
aquém do investimento” e que “algumas freguesias foram prejudica-
das” e o CDS a reconhecer o salto qualitativo ao nível dos equipamentos, 
mas a culpabilizar o executivo por “não olhar a despesas” e “aumentar” a 
dívida do município.  

Carta Educativa de Paredes:

O QUE SE FEZ EM 10 ANOS?

No 13.º aniversário de elevação a cidade, a junta de freguesia 
voltou a homenagear personalidades de relevo da sociedade 
lordelense. O comendador Rodrigo Pedrosa foi distinguido com 
a medalha de mérito empresarial. Rosário Machado, diretora da 
Rota do Românico, recebeu a medalha de ouro da cidade. 

Lordelo homenageou
o melhor da freguesia

Centenas de
pessoas fi zeram 
a festa no parque 
José Guilherme 
após a vitória de 
Portugal, na fi nal 
do Euro 2016,
contra a França. 

Portugal CAMPEÃO EUROPEU

Treinador paredense vai integrar grupo multifuncional responsável por 
gerir a maior academia de formação de futebol da China. Valente vai    
treinar a equipa de sub-19 do Shandong Luneng. 

Fernando Valente
vai treinar Shandong Luneng da China vai treinar Shandong Luneng da China 

PÁG. 2 e 3

PÁG. 15

PÁG. 14PÁG. CENTRAIS



2
Quinta-feira

14 de julho 2016

HELENA NUNES

EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

SOCIEDADE

A CARTA EDUCATIVA DE 
PAREDES foi aprovada a 30 
de junho de 2006 na Assem-
bleia Municipal de Paredes, 

numa sessão longa e controversa. Dez 
anos depois da implementação deste 
instrumento que “revolucionou” a 
rede educativa do concelho, a câmara 
municipal realizou, na Casa da Cultura 
de Paredes, uma sessão comemorativa 
com a presença do presidente da au-
tarquia, Celso Ferreira, do vice-presi-
dente e da vereadora da educação, da 
secretária geral da Associação Interna-

10 anos da CARTA
EDUCATIVA de Paredes
vO município assinalou a data com sessão de debate na Casa da Cultura de Paredes.
vCelso Ferreira salienta que o projeto trouxe uma verdadeira revolução ao concelho.
vOposição fala de ambições defraudadas, e diz que os centros escolares têm problemas.

cional das Cidades Educadoras, Maria 
Canals, bem como do diretor adjunto 
da Faculdade de Educação e Psicologia 
da Universidade Católica Portuguesa, 
José Matias Alves. 

No momento, a Carta Educativa de 
Paredes foi considerada por todos uma 
“medida fundamental para a qualifi -
cação da população e para a compe-
titividade do território do concelho”.  

No fi nal da sessão foi inaugurado, 
junto à zona escolar de Paredes, um 
marco que assinala os 10 anos da Carta 
Educativa de Paredes, com os nomes 
de todos os que contribuíram para a 
concretização do projeto.

O jornal O PAREDENSE aproveitou 
a ocasião para saber, junto da câmara 
municipal (liderada pelo PSD) e das 
restantes forças políticas com repre-
sentação na Assembleia Municipal de 
Paredes, qual o balanço que fazem dos 
10 anos deste projeto. 

O documento apresentado em 
2006 implicou o encerramento de 
62 escolas básicas no concelho. Em 
contrapartida foram construídos 14 
novos estabelecimentos de ensino e 
feitas 13 remodelações e ampliações, 
num investimento que, segundo a 
autarquia, superou os 50 milhões de 
euros.

Celso Ferreira faz um balanço muito 
positivo dos 10 anos da Carta Educativa 
de Paredes, posição que reforça com a 
evolução positiva nos números do in-
sucesso e abandono escolar. “Eramos 
o 9.º pior concelho do país e hoje es-
tamos entre os 30 melhores. No ano 
passado, pela primeira vez, tivemos 
todas as nossas escolas acima da mé-
dia nos exames nacionais. Isto é sinó-
nimo de que o investimento valeu a 
pena”, sublinha o edil paredense, fri-
sando que “há um antes e um depois 
da Carta Educativa de Paredes no de-
senvolvimento do território”. 

Depois da Carta Educativa e ten-
do em conta estes resultados, Celso 
Ferreira acredita que o concelho de 
Paredes vai ter um futuro diferente. “O 
próximo executivo vai herdar uma 
fasquia muito elevada em todas as 
áreas, mas sobretudo na educação. 
Fizemos mais do que os outros mu-
nicípios e se a próxima câmara se li-
mitar a fazer o que os outros fazem, 
Paredes vai andar para trás”.

O grande desafi o para o futuro, diz 
Celso Ferreira, é perceber qual o papel da 
câmara municipal nos próximos anos. O 
autarca defende que a câmara deve ser 
cada vez mais interventiva na educação, 
deve continuar a apostar nas atividades 

“Paredes tem efetivamente as melhores escolas do mundo”
CELSO FERREIRA - Presidente da CM Paredes

extracurriculares e reforçar o pa-
pel da escola. Mas, sobretudo, 
deve continuar a incentivar as 
famílias a envolverem-se na edu-
cação dos fi lhos e garantir que o 
meio social acompanha as esco-
las. “Não é fácil de conseguir, 
mas nós fi zemo-lo e temos sido 
muito elogiados por isso, me-
nos em Paredes. Os próximos 
candidatos à câmara devem 
começar a preparar as ideias 
e parar de criticar. O povo de 
Paredes habituou-se a ter uma 
escola de qualidade. Quem vier 
a seguir terá de estar à altura e 
fazer melhor, caso contrário corre o ris-
co de ser penalizado pelos eleitores”.

Celso Ferreira desvaloriza assim as 
críticas da oposição, e sobretudo do Par-
tido Socialista, em relação aos problemas 
que alguns centros escolares já denotam. 
O autarca diz que a grande maioria dos 
problemas identifi cados resulta do nor-
mal funcionamento das escolas e critica o 
PS/Paredes por não apresentar propostas 
e se limitar a “causar alarme social”. 

“Acho curioso que a oposição 
queira utilizar estes argumentos 
para tentar retirar mérito ao presi-
dente da câmara que sonhou ter as 
melhores escolas do mundo e tem 

efetivamente. Infelizmente aqui em 
Paredes é assim. O Partido Socialista 
nos últimos 7 anos não apresentou 
uma única proposta na câmara mu-
nicipal, apenas diz mal, apenas in-
sulta e causa alarme social”. 

Celso Ferreira lamenta a postura da 
oposição, mas garante que é necessá-
rio prosseguir com o trabalho. “Se uma 
torneira ou uma fechadura avaria, 
mas as crianças têm melhor sucesso 
escolar deixo de me preocupar com 
o resto. O que me preocupa é que as 
crianças tenham um futuro e estejam 
preparadas para serem bons alunos 
e bons profi ssionais”, sublinha.

As pessoas, sejam elas de direita ou de esquerda, 
valem pela sua competência, pela honestidade 
política e intelectual, e não pela sua subserviência a 
este ou aquele partido, a esta ou aquela tendência. 

É mais que justo e legítimo que cada qual, livremente, 
exprima sem complexo as suas opiniões, no pleno respeito 
também das opiniões dos outros e que pertença ao clube 
ou ao partido que quiser e melhor entenda. Certo é que se 
acha excessivo para a democracia que os partidos, por si só, 
mandem em toda a vida pública e que seja obrigatório ser 
militantes, de um partido para obter reconhecimento ou 
conseguir alcançar posição social. Às vezes não há coisa pior 
para a democracia que o permanente jogo de interesses e de 
conveniências, esquecendo que as ideias evoluem e não são 
como as águas estagnadas de um pântano.

A vida ensinou-nos que a razão não está toda na direita 
e que a virtude não está toda na esquerda. Hoje, aliás, esta 
dicotomia direita e esquerda já não tem grande aceitação 
neste mundo global.

Até porque à direita e à esquerda não há quem se oponha 
a esta espécie de “colonização” do Estado e da sociedade 
pelos partidos políticos. Eles são essenciais à democracia, mas 
não devem, nem podem ser, um pensamento único, nem os 
únicos a deter o monopólio da representatividade.

É por tudo isso que Portugal e outros países estão como 
estão, que a democracia tem vivido mergulhada numa 
profunda crise de valores, levando a que a classe política 
seja alvo de críticas gerais e que numa sociedade em que 
se apregoa a justiça social uns sejam fi lhos e a maior parte 
enteados.

Nos últimos dias Portugal viveu momentos empolgantes 
na área desportiva, especialmente no atletismo e muito 
mais, pela forma retumbante com que despachou a equipa 
francesa e como ganhou, pela primeira vez, a Taça da Europa, 
contra todas as expectativas dos colossos bilionários que, 
impotentes, caíram no ridículo do racismo, usado como 
pedra de arremesso e na tentativa de apoucar o desempenho 
português nas técnicas e táticas de jogo usadas, como se tais 
fossem ilegítimas.

Portugal, enteado da Europa, perseguido e sem poder 
reivindicativo, ao contrário das grandes trutas da bola, foi 
vítima bem evidente do tendenciosismo arbitral, incluindo 
a “vista grossa” feita pela violência desmesurada sobre os 
nossos atletas, dando de barato outros incidentes, como a 
da iluminação da torre Eiff el, evidenciando o seu mau-perder, 
demasiado evidente – assunto encerrado!

Mas outro assunto também digno da nossa indignação 
tem a ver com as decisões da União Europeia e na sua 
intenção de penalizar Portugal, facto que neste momento 
não podemos avançar grande coisa, já que a decisão fi nal fi ca 
a aguardar tramitação burocrática que só se deve materializar 
para daqui a um bom par de dias.

Do que já apreciamos dá-nos para manifestar a nossa 
preocupação para adiantar que é estranha a forma como as 
entidades responsáveis pelos desígnios europeus teem vindo 
a conduzir a questão criada pelo referendo da Inglaterra 
levar à sua saída da EU e como tem andado (mal!) com os 
casos da Grécia, Espanha e Portugal e, por que não dizê-lo, 
com as irregularidades nunca sancionadas doutros países, 
nomeadamente a Alemanha e a França, porquê “carregar” nos 
que são mais frágeis?

Mas achamos que Portugal e os portugueses devem 
aguardar calmamente o desenrolar dos acontecimentos até 
ao desfecho fi nal, mas de atenção em riste e na esperança 
que não seja necessário recorrer aos argumentos que foram 
expostos no “Julgamento de Nuremberga”, especialmente no 
capítulo do “programa do diabo”, cujas ondas vagueiam hoje 
pelos gabinetes da burocracia da União Europeia.

Portugal e o 
Universalismo
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Temos as melhores escolas do mundo?
AS DÚVIDAS DA OPOSIÇÃO...

O CDS reconhece que 
houve pontos positivos na 
Carta Educativa de Paredes. 
Rui Silva admite que houve 
uma “melhoria signifi ca-
tiva” nos equipamentos 
escolares, que se traduziu 
também numa melhoria 
do aproveitamento escolar 
dos alunos, mas lamenta 
que por força de várias fre-
guesias terem fi cado sem 
centros escolares algumas 
crianças tenham sido des-
locadas do meio onde es-
tavam inseridas. 

Para o CDS “houve 

“Uma oportunidade perdida”
ALEXANDRE ALMEIDA – vereador do PS na CM Paredes

“Tendo em conta que a Carta 
Educativa foi uma oportunidade 
para Paredes modernizar os seus 
equipamentos escolares, quase 
sem custo para a Câmara Muni-
cipal, a Carta Educativa foi sem 
dúvida uma oportunidade perdi-
da”. A frase é do vereador Alexandre 
Almeida que aponta defi ciências 
graves aos centros escolares. “Ape-
sar dos milhões investidos, os 
centros escolares têm denotado 
defi ciências muito graves. Houve 
uma preocupação muito grande 
com a estética, mas foi descurado 
de forma fl agrante a funcionali-
dade e qualidade e negligenciada 
a fi scalização das obras feitas. As 
salas de aulas não são espaços de 
qualidade. São espaços quentes 
no verão e frios no inverno. Não 
têm recreios cobertos no exte-
rior para as crianças brincarem 
no inverno. Há já centros escola-
res com infi ltrações de água nas 
coberturas, como acontece em 
Recarei”.

Para além disso, Alexandre Al-

“O investimento é incomensuravelmente
superior ao sucesso”

ÁLVARO PINTO – líder da bancada da CDU 

O líder da bancada da CDU, na 
Assembleia Municipal de Paredes, 
faz um balanço negativo dos 10 
anos da Carta Educativa de Pare-
des. Álvaro Pinto defende que o 
investimento feito foi “incomen-
suravelmente superior ao su-
cesso” e realça que algumas fre-
guesias foram prejudicadas com o 
encerramento das escolas. 

“A CDU votou contra a Carta 
Educativa na altura porque con-
siderava que para além daquilo 
que era a escola como referên-
cia, as terras fi cariam despidas 
de equipamentos sociais. Está 
provado a nível europeu que o 
ajuntamento de crianças nos 
centros escolares não signifi ca 
maior sucesso escolar”, defen-
de Álvaro Pinto, mostrando-se 

“Temos escolas melhores, mas 
não fomos comedidos nos gastos”

RUI SILVA - membro da Assembleia Municipal do CDS-PPmeida diz que os acessos aos 
centros escolares são uma 
“miséria”, nalguns casos 
nem permitem que um 
autocarro passe por outro. 
“Veja-se o caso de Mou-
riz, Bitarães ou Recarei”, 
sustenta. Neste domínio dos 
transportes o socialista diz 
que a carta educativa voltou 
a falhar. “Obrigou as crianças 
a deslocarem-se muito mais, 
com a promessa de 
transportes gratui-
tos, que rapida-
mente deixou de 
o ser e a compli-
car a vida aos 
pais de Pare-
des”. 

O líder do PS/Paredes diz que 
terá de ser o próximo executivo a 
resolver estes problemas que não 
deveriam existir ao fi m destes 10 
anos. Ainda assim, o vereador pres-
ta homenagem aos professores, di-
retores e demais profi ssionais que 
trabalham nas escolas, por conse-

guirem que os alunos obtenham 
excelentes resultados escolares 
apesar de todas estas difi culda-
des. “Espero que a recente op-
ção da câmara de devolver as 
competências das escolas ao 
governo não interfi ra no bom 
desempenho destes profi ssio-
nais”, remata o vereador.

situações que não foram devi-
damente acauteladas e que só 
agora têm vindo agora a ser cor-
rigidas”, como a falta de cobertos 
em alguns centros escolares e vias 
de acesso defi citárias. “No caso do 
Centro Escolar de Mouriz, que 
foi o primeiro a ser inaugura-
do, estava previsto que fossem 
construídos os acessos à zona 
escolar e à cidade desportiva de 
Paredes e neste momento pa-
rece-me que nem sequer foram 
começados”, lamenta o deputado. 

Rui Silva faz ainda assim um ba-
lanço positivo dos 10 anos da Carta 
Educativa de Paredes, mas realça 
que apesar de terem sido construí-

dos bons centros educativos hou-
ve algum exagero no investimento, 
que se refl etiu no endividamento 
da câmara. “Não se olhou a des-
pesas, mas as coisas estão feitas. 
E como se diz na gíria, quem vier 
a seguir que feche a porta”. O CDS 
defende que o executivo podia ter 
sido mais comedido, mas que na 
realidade foi-se muito além daqui-
lo que se podia. “A prova disso é o 
volume de endividamento que a 
câmara municipal tem. Sabemos 
que é um investimento de mé-
dio-longo prazo, mas podíamos 
ter sido mais comedidos, garan-
tindo mesmo assim melhores 
condições aos nossos alunos”.igualmente contra o en-

cerramento de algumas 
escolas no concelho. 
“Era possível manter 
algumas escolas em 
funcionamento. Em Pa-
rada de Todeia a escola 
fechou com 80 alunos 
depois de em 2009 ter 
sido alvo de uma remo-
delação total”.

Álvaro Pinto diz que 
podia ter sido poten-
ciado um volume de 
investimento noutros 
equipamentos impor-
tantes, numa lógica de 
promoção da natalidade 
e de atração de novos 
habitantes para estas 

freguesias. Para o comunista, as 
freguesias que perderem as suas 
escolas “foram seriamente pre-
judicadas”, correndo o risco de 
virem a ser extintas. Na perspetiva 
do investimento, a CDU realça que 
a Carta Educativa provocou um 
aumento “signifi cativo” da dívida 
do município, que poderia ter sido 
controlado se fossem acauteladas 
remodelações no parque escolar. 

Sobre o facto de Paredes es-
tar hoje entre os 30 melhores 
concelhos do país em termos de 
sucesso escolar, Álvaro Pinto des-
valoriza os dados e explica que os 
números não traduzem, na verda-
de, aquilo que é a realidade das 
freguesias. “O sucesso de alguns 
é o insucesso de outros”, remata 
o comunista. 
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A CÂMARA MUNI-
CIPAL DE PARE-
DES VAI CONTRI-
BUIR COM 60 MIL 

EUROS para ajudar a Paró-
quia de Castelões de Cepeda 
a pagar a indemnização à fa-
mília de Paulo Sérgio Pache-
co, a criança de 10 anos que 
morreu no átrio da igreja, em 
2010, na sequência da queda 
do ramo de uma árvore.

O pedido de colaboração 
financeira foi apresentado 
pela paróquia junto da câma-
ra municipal de Paredes e foi 
discutido e aprovado por una-
nimidade na última reunião de 
câmara do executivo. “Foi algo 
que afetou muito os pare-
denses e a nossa paróquia e 
por isso a câmara de Paredes 
deve colaborar”, salientou o 
vice-presidente do executivo 
Pedro Mendes, frisando que 
estão assim a cumprir “um 
acto de inteira justiça”.

Para Celso Ferreira o 
apoio de 60 mil euros “é sim-
bólico”, mas um contributo 

Aprovado apoio de 60 mil euros para
ajudar paróquia a pagar indemnização
vCÂMARA VAI CONTRIBUIR PARA INDEMNIZAÇÃO A PAGAR À FAMÍLIA DA CRIANÇA QUE MORREU NO ADRO DA IGREJA.
vPedido foi aprovado na última reunião de câmara, no dia 6 de julho.
v“Condenação [da paróquia] é profundamente injusta”, considerou Celso Ferreira.

importante para a paróquia 
conseguir pagar a indemni-
zação de 145 mil euros à fa-
mília da criança que morreu 
no átrio da igreja. 

Recorde-se que a Paró-
quia de Castelões de Cepeda 
tinha sido condenada em 1.ª 
instância, pelo Tribunal de Pe-
nafiel, a pagar uma indemni-

zação de 155 mil euros à famí-
lia da criança de 10 anos que 
morreu no átrio da igreja de 
Paredes, na sequência da que-
da do ramo de uma árvore. A 
paróquia recorreu da decisão, 
mas o Tribunal da Relação do 
Porto acabou por confirmar a 
condenação e reduzir o valor 
da indemnização para 145 mil 

por entender que mesmo 
no quadro de negligência a 
indemnização atribuída “é 
muito elevada”. 

Questionado pelos ve-
readores do Partido Socia-
lista Celso Ferreira garantiu 
que logo após o acidente, a 

autarquia acionou um plano 
de avaliação a todas as ár-
vores existentes no átrio da 
igreja, tendo-se concluído 
que todas estavam seguras. 
“Não podemos prever fe-
nómenos desta natureza”, 
sublinhou o autarca.

A câmara municipal de Paredes propôs e aprovou, na 
última reunião de câmara, um voto de louvor ao 
Aliança Futebol Clube de Gandra, pela conquista do 

título de Campeão da Divisão de Elite Pro Nacional, na épo-
ca 2015/2016 e a consequente promoção ao Campeonato 
Nacional da 2.ª Divisão. 

No voto de louvor, aprovado por unanimidade, a autar-
quia manifesta “apoio incondicional” à equipa e congratu-
la-se por ter estado ao lado do clube no investimento realiza-
do na construção do complexo desportivo da cidade.

APROVADO VOTO DE LOUVOR
AO ALIANÇA DE GANDRA

HELENA NUNES
ARQUIVO

UM HOMEM DE 55 ANOS MORREU, 
em Gandra, após ser atropelado por 
um camião que era conduzido por um 
colega de trabalho. Segundo fonte 

dos bombeiros voluntários de Baltar, o acidente 
aconteceu pouco antes das 16 horas da passada 
quinta-feira, dia 7 de julho. Os dois homens eram 
funcionários de uma empresa que se dedica à 
transformação, venda e transporte de serrim e 
cascas de árvore, situada na Avenida Central de 
Gandra.

O acidente de trabalho terá acontecido 
pouco tempo depois de os dois homens terem 
descarregado uma carga do camião. O motoris-
ta, colega da vítima mortal, estava a manobrar 
a viatura quando o seu colega foi colhido pela 
traseira do veículo.

Os bombeiros voluntários de Baltar foram 
acionados para o local e à sua chegada a vítima 
já se encontrava em paragem cardiorrespirató-
ria. Os bombeiros, auxiliados por uma equipa 
do INEM, tentaram salvar o homem, iniciando as 
manobras de reanimação, mas o homem acabou 
por morrer ainda no local.

A vítima tinha 55 anos e residia em Vilarinho 
de Cima, em Gandra, Paredes. O motorista era 
colega dele há vários anos e ficou em estado de 
choque com o acidente, tendo de receber apoio 
psicológico ainda no local da tragédia. 

Morreu atropelado por 
um camião em Gandra

vAcidente de trabalho aconteceu por volta das 16 horas, do dia 7 de julho.
vVÍTIMA FOI COLHIDA QUANDO UM COLEGA EFETUAVA MANOBRAS NO VEÍCULO.
vApesar das tentativas de reanimação, o homem, de 55 anos, morreu ainda no local.

euros. A decisão do TRP foi 
conhecida há cerca de duas 
semanas e voltou a abrir uma 
ferida na comunidade pare-
dense e no seio da paróquia 
de Castelões de Cepeda. 

O presidente da câma-
ra de Paredes considerou 
a condenação da paróquia 
“profundamente injusta”, 
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DENTRO DE UM ANO os 
Bombeiros Voluntários de 
Lordelo vão ter um novo 
pavilhão para guardar as 

viaturas e balneários novos para os 
bombeiros da instituição. As obras 
de ampliação do quartel lordelense 
deverão estar concluídas antes do 
verão do próximo ano e vão custar 
227 mil euros. A instituição vai bene-
ficiar de um protocolo com a câmara 
municipal de Paredes para pagar as 
obras, sendo que o município vai as-
sumir a totalidade do valor investido.

O edifício, de dois andares, vai 
ser construído nas traseiras do atual 
quartel da instituição. No primeiro 
andar haverá um espaço destinado 
para guardar as viaturas de com-
bate a incêndios. No segundo piso 
existirá um salão para convívios e 
dois novos balneários para os bom-
beiros voluntários.

O terreno onde será construído 
o edifício foi cedido à câmara mu-
nicipal de Paredes pelo Eng. Matos 
Gil, especificamente com a condi-
ção de ser entregue à associação 
humanitária dos bombeiros volun-
tários de Lordelo. 

ÓRGÃOS SOCIAIS
PRESENTES NO
LANÇAMENTO
DA 1.ª PEDRA

A cerimónia de lançamento da 
primeira pedra decorreu na pas-
sada sexta-feira, dia 8 de julho, e 
contou com a presença do presi-
dente da câmara de Paredes, Celso 
Ferreira, e alguns vereadores do 
executivo, e de vários elementos 
dos órgãos sociais da associação 
humanitária. “Há muito tempo 
que esta corporação aguardava 
por este dia”, começou por dizer o 
presidente da Assembleia Geral da 
associação humanitária. Francisco 
Leal lançou um apelo à popula-

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO QUARTEL
devem estar prontas dentro de 1 ano

vBOMBEIROS DE LORDELO VÃO BENEFICIAR DE UM PROTOCOLO COM A CÂMARA PARA PAGAR AS OBRAS.
vCerimónia do lançamento da 1.ª pedra decorreu na semana passada.
vObra custa 227 mil euros e envolve construção de um pavilhão e balneários para os bombeiros.

ção da freguesia, para que se una 
em torno desta obra que vai servir 
para melhorar as condições de tra-
balho dos bombeiros voluntários 
de Lordelo. 

“Os bombeiros merecem esta 
obra”, salientou o presidente da 
direção, Miguel Ferreira, agrade-
cendo o apoio da câmara munici-
pal e do presidente Celso Ferreira, 
na concretização deste projeto. “É 
necessário que todos arregacem 
as mangas e comecem a trabalhar 
para que daqui a um ano este-
jamos aqui a inaugurar a obra”, 
acrescentou o presidente da junta 
de Lordelo, Nuno Serra.

O presidente da câmara de 
Paredes realçou a importância do 
momento para a associação huma-
nitária dos bombeiros voluntários 
de Lordelo e garantiu que a câma-
ra de Paredes renova assim o seu 
compromisso com os bombeiros 
do concelho. “Foi uma exigência 
pessoal minha que a obra ficas-
se concluída antes do final do 
próximo ano. Todas as viaturas 
desta corporação vão passar a 
estar guardadas e os bombeiros 
vão passar a ter melhores condi-
ções para trabalharem em prol 
da população e isso é que justi-
fica o investimento”, sublinhou 
o autarca. Celso Ferreira reforçou 
o “trabalho magnífico” que o 
seu executivo realizou nos últimos  
anos no domínio da Proteção Civil, 
em que a autarquia ajudou a finan-
ciar a aquisição de equipamentos e 
a realização de obras nas 5 corpo-
rações do concelho.

Celso Ferreira deixou ainda 
uma palavra de agradecimento aos 
elementos da anterior direção dos 
bombeiros de Lordelo que também 
ajudaram a que a obra fosse erguida. 
“Os bombeiros desta casa devem 
ter orgulho dos dirigentes que por 
aqui passaram porque eles ajuda-
ram a que esta corporação estives-
se hoje ao nível das melhores do 
país”, rematou o autarca.  
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AO PRIMEIRO OLHAR 
as fotografias mos-
tram os rostos tristes 
e por vezes maltrata-

dos de pessoas desconhecidas. 
Paula Barbosa é a autora deste 
trabalho fotográfico, que está 
em exposição no Porto, no es-
paço Mira Fórum, e que retra-
ta a vida de oito sem-abrigo 
que saíram das ruas para viver 
numa instituição de acolhi-
mento.

A exposição é o resulta-
do de um longo trabalho de 
investigação que a jovem es-
tudante realizou nos últimos 
meses. Paula é finalista do cur-
so de fotografia da Escola Pro-
fissional Comércio Externo, no 
Porto, e voluntária numa insti-
tuição que acolhe sem-abrigo 
- a Casa Amiga, no Porto – e foi 
esta experiência que a ajudou 
a despertar para uma realida-
de inquietante. “A exposição 
alerta para uma realidade 
da nossa sociedade que pas-
sa despercebida à maioria 
das pessoas. Ficarei feliz se 
alguém se sentir motivado, 
depois de conhecer estas his-
tórias, a fazer voluntariado e 
a ajudar o próximo”, sublinha 
a jovem.

Paula Barbosa acabou por 
reunir um conjunto de 18 his-
tórias de vida de 18 utentes da 
Associação Um Novo Cântico, 
em Vilela, Paredes, que aco-
lhe sem-abrigo de todo o país. 
Nesta exposição Paula dá a co-
nhecer uma parte do mundo 
dramático daqueles que foram 
abandonados pela família: al-
coólicos, toxicodependentes, 
ex-traficantes de droga, doen-
tes, ex-presidiários, etc.

Na exposição são ape-
nas exibidos 8 retratos de 8 
utentes desta instituição, mas 

JOVEM DE GANDRA EXPÕE TRABALHO
FOTOGRÁFICO SOBRE SEM-ABRIGO
vPAULA BARBOSA, 20 ANOS, RETRATA O DRAMA DOS SEM-ABRIGO NUMA EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA ÚNICA.
vTrabalho da jovem de Gandra está exposto no espaço Mira Fórum, em Campanhã.
vExposição engloba outros trabalhos fotográficos e pode ser visitada até amanhã.

HELENA NUNES todas as 18 histórias foram 
compiladas num livro intitu-
lado “Casa Amiga”, que Paula 
Barbosa irá apresentar na de-
fesa do seu Projeto de Aptidão 
Profissional. 

A exposição presente no 
Espaço Mira, no Porto, tem 
ainda uma vertente interativa 
que permite ao público conhe-
cer parte da história de vida 
destes utentes. Os visitantes 
podem aceder a outros con-
teúdos, podem ver todas as 
fotografias dos entrevistados e 
até ouvir sons do ambiente em 
que estes viviam.

A exposição “Emergentes 
2016” que reúne todos os tra-
balhos dos alunos finalistas do 
curso de fotografia da Escola 
Profissional Comércio Externo, 
no Porto, termina amanhã, dia 
15 de julho, e pode ser visitada 
entre as 15h e as 19 horas. A 
entrada é livre. 

MOTIVAR
AS PESSOAS
PARA FAZER

A DIFERENÇA

Paula Barbosa tem 20 anos 
e uma paixão muito grande 
pela fotografia. Já tinha feito 
alguns trabalhos na área, em 
casamentos e batizados, mas 
desde então não conseguiu 
encontrar nenhuma oportuni-
dade para entrar no mercado 
de trabalho. A jovem vai man-
ter-se a trabalhar no supermer-
cado dos pais, em Gandra, “até 
que surja uma oportunidade 
para agarrar”. 

Paula garante ainda que vai 
continuar a fazer voluntariado 
nestas instituições de apoio a 
sem-abrigo porque acredita 
que pode ajudar a fazer a dife-
rença na vida destas pessoas.
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MARIA COELHO saiu de Portugal há 
pouco mais de um ano. Resolveu 
sair do país pelas mesmas razões 
que tantos outros emigrantes por-

tugueses. Foi em busca de uma vida melhor, 
porque as perspetivas em Portugal eram pouco 
animadoras, mas acima de tudo para se juntar 
ao resto da família que já vivia em França.

“Queria ter uma vida financeira melhor, 
mas quis acima de tudo estar mais perto 
da minha família”, diz Maria Coelho, certa de 
que esta foi a melhor decisão a tomar. Partiu 

“EM FRANÇA TENHO UMA VIDA MELHOR”

vA 36.ª história d’ “O Paredense Emigrante”.
vMARIA COELHO, DE 52 ANOS, QUE VIVE EM CARRIÈRES-SUR-SEINE, A CERCA DE 20 QUILÓMETROS DE PARIS.
vTrabalha como camareira na cidade de Angenteuil e garante que em França tem uma vida melhor.

em 2015 para França e vive há cerca de um 
ano em Carrières-sur-Seine, no centro norte 
de França, cidade com cerca de 15 mil habi-
tantes situada na zona oeste de Paris, sobre 
o rio Sena. “O que mais gosto nesta cidade 
é que tem muitos parques e os jardins. É 
uma cidade com muitos espaços verdes e 
isso é bom para quem visita ou vive cá”. 

Maria chegou a Carrières-sur-Seine por 
intermédio da família. Foram os próprios fa-
miliares que lhe arranjaram trabalho e a aju-
daram nos primeiros meses. Maria Coelho 
levou os filhos e o marido consigo e diz que 
todos gostam de viver em França. Ainda as-

sim, a emigrante assume que todos preferiam 
voltar a Portugal e conseguir construir a sua 
vida cá. “Tenho muito orgulho no meu país. 
Sem dúvida que preferia viver em Portu-
gal, quem sabe um dia as coisas estejam 
melhores e possamos voltar para junto dos 
amigos e do resto da família. São eles que 
nos fazem mais falta”, assume.  

“TENHO MUITO
ORGULHO NO MEU PAÍS”

A decisão de procurar emprego lá fora 
veio por força das circunstâncias da vida. 
Maria Coelho não se arrepende de o ter feito, 
muito pelo contrário. “Penso que a França é 
melhor gerida em termos políticos e a ní-
vel da saúde temos muitos mais apoios do 
que em Portugal”, para além de ordenados 
mais elevados, assume a emigrante. A única 
desvantagem, diz Maria Coelho, é do ponto 
de vista da segurança. “Cá, à noite, temos de 
andar mais atentos. Portugal é muito mais 
seguro”, sublinha.

Maria Coelho trabalha como camareira na 
STN Groupe, empresa com forte implementa-
ção no setor das limpezas, higiene e serviços 
relacionados e forte presença na Ile-de-Fran-
ça e em grande parte do território francês, 
empregando atualmente mais de 3000 mil 
pessoas nas 7 agências espalhadas pelo país. 
“Gosto do que faço, mas o trabalho é um 
pouco cansativo”, garante Maria Coelho, ad-
mitindo que esta oportunidade profissional 
é bem remunerada e permite ter um nível de 
vida superior ao que tinha em Portugal. 

Agosto está aí à porta e para a maioria dos 
emigrantes chega o tempo de voltar a casa 
por uns dias e matar saudades de tudo. Maria 
Coelho também vai estar de férias em Portu-
gal e vai aproveitar os dias de descanso no 
seu país para matar saudades da sua terra na-
tal, dos amigos e do resto da família. “Do que 
sinto mais falta é de sair com as minhas 
amigas, sentar numa esplanada de um café 
até tarde a conversar sem estar preocupa-
da que o café vai fechar cedo como aconte-
ce em França”, explica a emigrante, que já faz 
planos para as suas férias em Portugal.

A EMIGRANTE COM A FILHA CARLACIDADE DE CARRIÈRES-SUR-SEINE ONDE VIVE MARIA COELHO

HELENA NUNES

PUB
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Licenciatura em Fisioterapia, Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto; 
Formação Complementar Especializada em Functional Training Coach I - As-
sessment and Corrective Training, Emergência no Desporto - da avaliação à 
decisão, Métodos de avaliação para otimização do treino neuromuscular, FMS 
1 Certifi ed (Functional Movement Systems), SFMA 1 Certifi ed (Functional Move-
memt Systems) e Anatomia Palpatória.

NUNO SILVA
Fisioterapeuta ROPE | Clínica Nuno Mendes

TENDINITE? Quem nunca, por uma dor num ombro, num calcanhar 
ou até num cotovelo, acaba por considerá-la? É um diagnóstico fa-
miliar a quase todos os clínicos e utentes que, segundo a caracteri-
zação clássica, se trata de uma condição infl amatória e dolorosa 

no tendão (daí a terminação “-ite”), decorrente de sobrecargas crónicas, 
que limita as atividades da vida diária. Para tal, a medicação anti-infl a-
matória e a injecção de corticosteróides surge como abordagem padrão 
no controlo da infl amação, com vista à diminuição da intensidade da 
dor e, por consequência, ao aumento da qualidade de vida.

Pois bem, agora esqueça tudo, sabe porquê? Os fatores subjacentes 
a este sobrediagnóstico têm sido investigados e na verdade são mui-
tos os estudos que afi rmam que a condição dolorosa associada a 
sobrecarga constante do tendão tem uma origem não-infl amatória. 
Através de estudos imagiológicos a indivíduos diagnosticados com ten-
dinite observou-se (1) desalinhamento das fi bras teciduais do tendão; 
(2) proliferação de tecido conjuntivo; (3) aumento desordenado da vas-
cularização e nervos que a acompanham; (4) áreas de morte tecidual e 
calcifi cação focais e (5) ausência de células infl amatórias. Conclusão? 
Com estes achados, no ponto de vista tecidual, a condição que frequen-
temente é denominada de tendinite é, na verdade, uma tendinose.

A tendinose é o culminar de um processo degenerativo no teci-
do tendinoso, normalmente, em resposta a sobrecargas constantes. 
Como agravante, quando o tempo de recuperação do tendão aos trau-
mas a que é sujeito não é o sufi ciente, a tendinose torna-se, rapidamen-
te, uma condição bem real. A dor surge já como o estado fi nal deste 
processo. A comparação é fácil. Vamos imaginar que, diariamente, tra-
balhamos cerca de 18h/19h e as restantes são para o descanso. Semana 
após semana, o resultado não pode ser bom. Surge o cansaço, a pouca 
vontade de acordar e a difi culdade de manter a rotina a ritmo constante. 
O fi m é o desgaste, o colapso. Com o nosso tendão a história é a mesma!

“Mas independentemente do nome, a abordagem terapêutica não é 
a mesma?”, perguntam. E eu respondo: “A abordagem não é nem pode 
ser a mesma!”. Desde 1976 que há estudos que compravam a origem 
não infl amatória das tendinopatias (este sim, o terma mais correto). En-
tão, se não há infl amação, há justifi cação para intervir nas tendinopatias 
com medicação anti-infl amatória para o alívio de dor? Claro que não. No 
entanto, esta realidade continua a ser uma abordagem comum neste 
tipo de diagnósticos “fáceis”. Fáceis porque são olhados e manejados se-
gundo procedimentos padrão, mesmo não havendo benefício para o 
processo de reabilitação.

Mais do que isso, a conceção de que “se dói, não mexe, senão estraga” 
não é de todo pertinente nestes casos. Está comprovado que os alon-
gamentos, o treino isométrico e o excêntrico, em contexto controlado, 
potenciam a produção e a reorganização do tecido tendinoso e a circu-
lação sanguínea indispensável no processo de cicatrização. As alterações 
químicas que causam a degeneração tendinosa e consequente resposta 
dolorosa são assim controladas, no entanto, apesar do decorrente dano 
celular não ser totalmente reversível, o objetivo desta abordagem tera-
pêutica passa por aumentar a funcionalidade morfológica do tendão, 
travar o ciclo de lesão e minimizar as limitações associadas.

Do diagnóstico à intervenção, as tendinopatias, bem como qualquer 
outra condição clínica, devem ser avaliadas, descritas e intervenciona-
das efi caz e especifi camente, nunca esquecendo a globalidade de 
cada pessoa e o contexto onde se insere. É preciso evitar procedimen-
tos danosos e inapropriados. Está na hora de aceitar a verdade irrefutá-
vel de que a tendinite é um mito e enfatizar uma “nova” perspetiva das 
disfunções do tendão.

TENDINITE:
Realidade ou Mito?

OINDIE MUSIC FEST já 
revelou mais 5 nomes 
que vão encher o cartaz 
do festival que celebra 

o melhor da música independen-
te portuguesa. Ganso, Ditch Days, 
Ghost Hunt, Whales e Desligado são 
as mais recentes confi rmações no 
festival que vai juntar ainda outras 
bandas como Salto, Savanna, Galgo, 

INDIE MUSIC FEST
volta a celebrar a música
independente nacional

Riding Panico, Basset Hounds, The 
Walks, Pussywhips e muitos mais.

A 4.ª edição do Indie Music Fest 
decorre no Bosque do Choupal, em 
Baltar, nos dias 1, 2 e 3 de setembro 
e o palco já está a ser preparado para 
receber milhares de festivaleiros. 

Em 2015, o Indie Music Fest 
recebeu pela segunda vez conse-
cutiva o prémio de Melhor Micro-

-Festival de Portugal, atribuído pelo 
Portugal Festival Awards, e promete 
este ano trazer aos festivaleiros in-
die do país muita arte, performan-
ces e o melhor da música portugue-
sa alternativa da atualidade. 

Os passes gerais, com direito a 
campismo, custam 25€ e já estão 
à venda nos locais habituais e em 
www.bol.pt. 

vBosque do Choupal volta a abrir portas para o festival de música independente.
vGanso, Ditch Days, Ghost Hunt, Whales e Desligado são os últimos nomes confi rmados.
v4.ª edição do Indie Music Fest decorre nos dias 1, 2 e 3 de setembro, em Baltar.

O FUTEBOL CLUBE DE 
PARADA VAI HOME-
NAGEAR, na habitual 
gala anual de desporto 

do clube, todas as figuras que se 
destacaram na defesa de um em-
blema com mais de 70 anos de 
história. 

PARADA vai homenagear
personalidades

vGala de Desporto do clube acontece este sábado, dia 16, em Parada de Todeia.
vClube vai homenagear mais de uma centena de fi guras de relevo.

A gala de desporto do clube 
decorre este sábado, dia 16 de 
julho, na Quinta Casa do Castel-
lo, em Parada de Todeia, pelas 20 
horas. Na cerimónia vão ser entre-
gues mais de 100 homenagens a 
empresas, pessoas, instituições, 
atletas e dirigentes que ajuda-

ram o clube ao longo dos últimos 
anos.

A gala vai contar ainda com 
a presença do músico, cantor e 
compositor Tito Paris, embaixador 
da música cabo-verdiana. A noite 
termina com um jantar de gala 
para todos os convidados.
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DEZENAS DE PAREDENSES participa-
ram numa caminhada solidária para 
apoiar as crianças e adolescentes do 

Instituto Português de Oncologia (IPO) do Por-
to. A iniciativa foi organizada pela câmara mu-
nicipal de Paredes, em parceria com o departa-
mento de voluntariado do Núcleo Regional do 
Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, e 
decorreu no passado domingo, dia 3 de julho.

A caminhada de 8 quilómetros, foi feita por 
trilhos e estradas da cidade de Paredes, com 
partida e chegada no Campo das Laranjeiras. 
O forte calor que se fez sentir durante a manhã 
não intimidou as várias dezenas de pessoas 
que se mostraram solidárias com esta causa.

No Campo das Laranjeiras decorreu tam-
bém um jogo de futebol, que serviu para an-
gariar fundos para o projeto “Resistentes”, 
que nasceu da vontade de um grupo de crian-

Evento solidário em Bitarães
vai ajudar menino com doença rara

vGonçalo, de 3 anos, nasceu com Síndrome de Moebius, doença que provoca paralisia dos nervos faciais.
vFamília está a organizar uma caminhada solidária, no Largo da Senhora dos Chãos, no dia 31 de julho.
vVERBAS REVERTEM PARA A CONTA DO GONÇALO, QUE PRECISA DE 100 MIL EUROS PARA UMA CIRURGIA NO MÉXICO.  

Paredenses caminharam 
para ajudar o IPO

para viver. Gonçalo tem uma incapacidade fí-
sica de 62%, mas recebe uma pequena refor-
ma de 60€. Filipa deixou o trabalho para cui-
dar do filho, mas recebe apenas uma pequena 
ajuda do Estado (subsídio de 80€) para pagar 
todos os tratamentos, materiais e consultas 
que o pequeno Gonçalo precisa. 

PUB

ca paralisia dos nervos faciais. Em maio deste 
ano o jornal O PAREDENSE deu a conhecer a 
história deste menino e a luta dos pais que 
procuram melhorar a qualidade de vida do 
filho, a todos os níveis. 

A grande esperança de Filipa Pinto e Sérgio 
Moreira está numa cirurgia inovadora realizada 
nos Estados Unidos da América, Itália e México, 
que permite que os doentes que sofrem desta 
síndrome possam ganhar algum movimento 
na face. A família não tem condições financei-
ras para suportar o valor da cirurgia – cerca de 
100 mil euros – e por isso optou por solicitar 
donativos a todos os que queiram ajudar o 
Gonçalo. “Sabemos que no México já foram 
feitas cerca de 50 cirurgias em crianças com 
o mesmo síndrome e a taxa de sucesso é 
muito elevada”, salientaram os pais na altura 
em que o jornal publicou a reportagem sobre 
a vida de Gonçalo. A cirurgia não é comparti-
cipada pelo Serviço Nacional de Saúde e con-
siste na implantação de um nervo na face que 
possibilita o controlo da boca, os movimentos 
de alguns músculos da face e a melhoria da 
qualidade de vida do doente. 

Filipa e Sérgio têm outra filha de meio ano 
e contam apenas com o ordenado de Sérgio A CAMINHADA SOLIDÁRIA “Va-

mos todos ajudar o Gonçalo”, está 
marcada para as 9h da manhã e o 
valor da inscrição (5 euros) reverte 

na totalidade para o pequeno Gonçalo. Quem 
quiser participar pode inscrever-se num 
destes espaços: Colégio São José de Bairros 
(Lodares – Lousada), Óptica Neto (Lousada), 
Prodigius Paredes, Cristina Leão, Guloseimas 
e Companhia (Paredes), Cabeleireiro Eduardo 
Mãos de Tesoura (Paredes), Drogaria Coelho 
Ribeiro (Gondalães), Nela Flor (Gondalães), 
Sarrabisco Papelaria (Gondalães e Bitarães), 
Ambilu Educar (Bitarães), Tita Flores (Sobro-
sa), Escola de Artes Performativas de Novelas 
e Casa dos Frangos de Baltar.

Os pais do pequeno Gonçalo criaram 
também uma conta solidária: IBAN PT50 0010 
0000 5394 1170 0017 9. 

FAMÍLIA PRECISA DE
100 MIL EUROS PARA PAGAR
CIRURGIA INOVADORA

Gonçalo é um menino de 3 anos, natural 
de Louredo, Paredes, que nasceu com Síndro-
me de Moebius, uma doença rara que provo-

O menino só pode realizar a operação 
dentro de 4 ou 5 anos e até lá os pais preten-
dem organizar o maior número de iniciativas 
solidárias para tentar angariar o dinheiro para 
a cirurgia. A primeira iniciativa decorre já 
este mês, no dia 31, no Largo da Senhora dos 
Chãos, em Bitarães, Paredes.

GONÇALO COM OS PAIS

ças e adolescentes do serviço de pediatria do 
IPO Porto em praticar desporto e foi acolhido 
pela Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Para além de proporcionar a prática 
desportiva, o projeto “Resistentes” visa 
fortalecer a autoestima destas crianças e 
adolescentes com problemas oncológicos, 
através da promoção de momentos de con-
vívio entre as famílias e da interação com as 
associações desportivas.

Este projeto já foi apadrinhado por vá-
rias figuras públicas ligadas ao mundo da 
música, tais como Aurea e Tony Carreira e 
ainda várias estrelas do futebol português, 
nomeadamente Cristiano Ronaldo, Bruno 
Alves e Pepe. O vereador da câmara de Pa-
redes Cândido Barbosa também é um dos 
padrinhos desta iniciativa e não deixou de 
estar também presente na caminhada.
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UM HOMEM AR-
MADO assaltou, na 
manhã da passada 

segunda-feira, dia 11 de 
julho, um banco situado 
num edifício comercial, na 
rua central de Gandra. 

O assaltante entrou na 
dependência bancária do 
Millenium BCP antes das 9 
horas da manhã apontou 
uma arma aos funcioná-
rios do banco e exigiu que 
lhe entregassem o dinhei-
ro do caixa. Os funcioná-
rios intimidados acaba-
ram mesmo por entregar 
o dinheiro ao assaltante, 
que se colocou de imedia-
to em fuga.

A Polícia Judiciária 
está a investigar o caso. 
Não se sabe ao certo 
quanto dinheiro é que o 
assaltante com cerca de 
50 anos de idade terá con-
seguido roubar.

CERCA DE 400 IDO-
SOS de todo o con-
celho de Paredes 
foram, no dia 6 de 

julho, até à praia de France-
los, em Vila Nova de Gaia, 
numa iniciativa promovida 
pelo programa Movimento 
Sénior do pelouro do des-
porto da câmara municipal 
de Paredes.

A iniciativa foi organi-

A COMISSÃO DE FESTAS DE RE-
BORDOSA DE 2017 será presidida 
por Alfredo Barros, o empresário 
sócio da Cácio Mobiliário, que to-

mou posse no passado dia 2 de julho, bem 
como os restantes elementos que integram a 
comissão responsável por organizar as festas 
da cidade no próximo ano. O empresário Ví-

Homem armado assaltou
banco em Gandra

PUB

Nova Comissão de
Festas de Rebordosa

tomou posse
Pacheco fica como presidente desta associa-
ção, tendo o vereador da câmara de Paredes 
Cândido Barbosa como vice-presidente e te-
soureiro Hélder Carneiro. 

Mário Leite, proprietário da Fenabel, 
preside à Assembleia Geral e Alberto Ro-
cha, dos móveis ARC, fica a presidir o Con-
selho Fiscal.

tor Silveira, proprietário das 
Máquinas São Marcos, com 
sede em Rebordosa, será o 
vice-presidente da comissão 
de festas.

Na mesma cerimónia to-
maram ainda posse os novos 
dirigentes da Promov. Mário 

400 idosos de Paredes
foram à praia

vIniciativa foi promovida pelo programa Movimento Sénior da câmara 
de Paredes.
vIdosos de todo o concelho realizaram atividades físicas numa praia 
em Vila Nova de Gaia.

zada em parceria com as 
instituições particulares de 
solidariedade social existen-
tes no concelho de Paredes e 
permitiu aos mais velhos des-
frutar de um dia diferente de 
convívio e animação.  

Para além da ida à praia 
e de desfrutarem de todos 
os benefícios do sol e do ar 
livre, os idosos puderam ain-
da praticar atividades físicas, 

repousar e conviver, fatores 
que contribuem para uma 
boa saúde física e mental e 
para o bem-estar da popula-
ção sénior do concelho. 

Esta iniciativa está inseri-
da num programa alargado 
de apoio social aos idosos do 
concelho, promovido pela 
autarquia paredense, e pre-
tende promover o envelheci-
mento ativo, saudável e feliz. 
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FOI A PENSAR NA LIGAÇÃO ES-
PECIAL QUE MANTEVE DURAN-
TE 14 ANOS COM A CIDADE DE 
PAREDES E OS PAREDENSES em 

particular que Filipe Couto escolheu esta 
cidade para abrir o seu mais recente negó-
cio. O talho Império das Carnes abriu por-
tas ao público no passado dia 30 de junho 
e já é um grande sucesso na cidade. Com 
um conceito de negócio de proximidade 
este novo espaço pretende fazer a diferen-
ça no comércio tradicional, apostando em 
produtos da região, de grande qualidade e 
frescura, nos “preços sempre especiais” e 
num “atendimento cuidado e à medida 
de cada cliente”.

Filipe Couto não é novo nestas an-
danças e acredita que a larga experiência 
adquirida no setor das carnes o ajudará 
a expandir a marca. “Faço parte de uma 
história do Vale do Sousa, tendo em 
conta que estive em três grupos com 

IMPÉRIO DAS CARNES
JÁ CHEGOU A PAREDES

Novo talho da cidade de Paredes abriu portas no Largo da Feira, no dia 30 de junho.
Empresário FILIPE COUTO é o rosto deste negócio assente num conceito de proximidade.
IMPÉRIO DAS CARNES marca a diferença pela aposta nos produtos da região, de grande qualidade e frescura.

grande sucesso no setor das carnes. Imple-
mentei uma ‘agressividade’ e um sistema 
de trabalho inovador na época, em 1995. 
Cresci e venci nestes grupos e tornei-me 
mais profi ssional na área do comércio tra-
dicional”, confessa o empresário. Filipe Couto 
assume que tem uma enorme gratidão pelas 
pessoas com quem trabalhou no passado e 
que deixou a sua marca, a sua honestidade e 
o reconhecimento pelo sucesso conseguido 
junto dos clientes.

Agora que abraçou um projeto pessoal 
e criou uma marca própria, Filipe Couto 
acredita que os clientes vão continuar a re-
conhecer o seu percurso. “Sou uma pessoa 
de criar marcas e projetos, o meu passado 
já fala por mim, e sou acima de tudo um 
grande defensor do comércio tradicional. 
Esta marca Império das Carnes é especial, 
precisamente por ter um conceito dife-
rente, que valoriza os produtos da terra”, 
justifi ca. 

O Império das Carnes é também especial 
por estar em Paredes, terra onde Filipe Couto 
cresceu como empresário. “Tenho um reco-
nhecimento muito grande pelos clientes 
do Vale do Sousa. Trabalhei na cidade de 
Paredes durante 14 anos. Tinha de fazer 
algo diferente em prol do cliente, porque 
Paredes é um concelho com boas pessoas, 
com boas famílias e bons amigos”. 

PRODUTOS DA TERRA,
QUALIDADE E FRESCURA

O espaço é bonito, acolhedor e demons-
tra bem o conceito de loja de proximidade. 
Aqui todos se conhecem, todos são tratados 
como amigos, porque é assim que Filipe Cou-
to olha para os seus clientes. “São como uma 
família e merecem ser tratados de forma 
especial”, assume. “O atendimento perso-

nalizado e a qualidade dos produtos” 
são as garantias que fortalecem uma base 
de confi ança com os clientes, para além da 
simpatia, boa disposição e honestidade. 
“Apostamos muito na qualidade e todos 
os nossos produtos são desta região e 
são controlados desde que saem do for-
necedor até chegarem ao talho e serem 
vendidos ao cliente”. 

Para além das carnes verdes e do fu-
meiro, o Império das Carnes tem ainda um 
espaço de peixes congelados, charcutaria 
e uma garrafeira. Sobre a estratégia para 
bater a concorrência Filipe Couto assume 
que “não trabalha a pensar na concor-
rência” e acima de tudo respeita todos os 
comerciantes deste setor. “Sou mais um 
neste ramo, mas tento ser diferente dos 
outros, nunca perdendo o respeito que 
tenho por todos. Tenho um conceito di-
ferente e vou limitar-me a fazer o meu 
trabalho”.

EQUIPA DE FUNCIONÁRIOS DO IMPÉRIO DAS CARNES FILIPE COUTO - ADMINISTRADOR D0 IMPÉRIO DAS CARNES

LARGO DA FEIRA, N.º 2  |  PAREDES  |  TLFS.: 220 143 103 - 932 716 560
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A CIDADE DE LORDE-
LO homenageou pelo 
18.º ano consecutivo 
algumas personalida-

des de relevo para a freguesia, na 
tradicional cerimónia “Lordelo 
Agradece”, que coincidiu com a 
celebração do 13.º aniversário da 
elevação a cidade.

No salão do centro paroquial 
de Lordelo reuniram-se algumas 
dezenas de convidados e lorde-
lenses para homenagear o que 
de melhor se faz em Lordelo nas 
mais diversas áreas. “As terras 
não nascem por si só cidades, 
são elevadas a esta categoria 
pelas suas dinâmicas, pelo seu 
progresso e pela afirmação dos 
seus habitantes. A maior rique-
za da cidade de Lordelo são as 
pessoas”, sublinhou o presidente 
da junta Nuno Serra, garantindo 
que a atribuição do título de ci-
dade foi acima de tudo “uma ma-
nifestação de confiança” e uma 
aposta no futuro dos lordelenses. 
“É fundamental continuarmos 
empenhados em melhorar o fu-
turo. E é por isso que agradeço 
a todos os que contribuíram de 
uma forma decisiva para o en-
grandecimento da nossa cida-
de. Hoje destacaremos algumas 
dessas personalidades nesta ce-
rimónia simples, mas carregada 
de simbolismo”, acrescentou o 
autarca. 

A primeira homenagem da 
noite foi para Diana Ferreira, es-
critora lordelense que publicou 
o seu primeiro livro aos 15 anos, 
com o apoio da Chiado Editora. 
“É apostando nos nossos jovens 
que preparamos o nosso futuro. 
E jovens com o talento da Diana 
deixam-nos a todos orgulho-
sos”, salientou o presidente da 
Fundação A LORD, Francisco Leal, 
na entrega da Medalha de Mérito 
Cultural à jovem escritora. 

“LORDELO AGRADECE”
A 6 HOMENAGEADOS NO DIA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE

vNO DIA 1 DE JULHO LORDELO ASSINALOU O ANIVERSÁRIO DA ELEVAÇÃO A CIDADE.
vNo mesmo dia foi entregue à diretora da Rota do Românico a Medalha de Ouro da Cidade.
vLordelo homenageou ainda outras personalidades pelo mérito cívico, desportivo, cultural e empresarial.

Na área do desporto a cidade 
de Lordelo reconheceu este ano 
o talento de André Mouta, um jo-
vem de 23 anos que soma vários 
títulos nacionais no motociclismo. 
Aos 19 anos, André Mouta parti-
cipou pela primeira vez no Cam-
peonato Luso-Galaico de Enduro, 
em Valongo, e nesse mesmo ano 
sagrou-se campeão da classe de 
juniores. Em 2015, André Mouta 
sagrou-se campeão luso-galaico 
nas categorias de “expert” e “ver-
des 1” e conquistou ainda o título 
de vice-campeão no Campeonato 
Nacional de Super Enduro.   

Para além de uma “carreira 
desportiva promissora”, o jovem 
lordelense tem também excelen-
tes resultados escolares, estando 
a concluir o 3.º ano do curso de 
Gestão de Empresas, no ISMAI, 
com o objetivo de um dia ser ele 
próprio a gerir a empresa do pai. 
“Prometo trazer mais conquis-
tas para Lordelo”, salientou o 
jovem André Mouta, emocionado 
com o reconhecimento que a ci-
dade lhe fez.  

Em noite de homenagens, a 
cidade de Lordelo quis ainda atri-
buir a Medalha de Mérito Cívico a 
duas figuras importantes para a 
freguesia: ao diretor do Centro de 
Emprego de Valongo, Luís Hen-
riques, “um grande amigo de 
Lordelo” que “lutou de forma 
incansável para travar o flage-
lo do desemprego na cidade e 
no concelho” e a Maria Cármen 
Ferreira, fundadora do grupo de 
Danças e Cantares “Os Expansi-
vos” e “grande impulsionadora 
da cultura e associativismo em 
Lordelo”. 

O diretor do Centro de Empre-
go de Valongo felicitou a cidade 
de Lordelo pelo aniversário e pela 
iniciativa e agradeceu o empenho 
dos técnicos do IEFP, dos seus co-
laboradores e de toda a equipa 
que o acompanhou no processo 
de transição do concelho de Pa-

redes para o Centro de Emprego 
de Valongo. Luís Henriques agra-
deceu ainda à cidade e às pessoas 
“pelo dinamismo que demons-
traram e pelo carinho com que 
o acolheram”.

A lordelense Maria Cármen 
Ferreira fez subir ao palco todos 
os elementos d’ “Os Expansivos” 
para receberem consigo a Meda-
lha de Mérito Cívico. A mulher do 
teatro e das artes quis partilhar 
a homenagem com todos os co-
legas que a acompanharam ao 
longo dos anos. “Sem este grupo 
não conseguiria fazer nada. Só 
com a ajuda deles é que foi pos-
sível levar o nome de Lordelo 
a todos os cantos de Portugal”, 
destacou a homenageada. 

RODRIGO PEDROSA
RECEBEU MEDALHA DE
MÉRITO EMPRESARIAL 

Depois de em 2015 a cidade 
de Lordelo ter distinguido com a 
Medalha de Mérito Empresarial a 
empresa Ludite, este ano coube 
ao empresário Rodrigo Pedrosa, 
das tintas Divercol, receber a dis-
tinção. “Este homem fez muito 
pela cidade de Lordelo”, salien-
tou António Couto, antigo verea-
dor da câmara de Paredes e amigo 
pessoal do empresário. 

Foi em 1975 que Rodrigo Pe-
drosa fundou a Divercol. Na altura 
a empresa dedicava-se à indústria 
de colas para mobiliário. A primei-
ra unidade surgiu em Freamunde 
com a designação Frecol – colas 
de Freamunde. Em 1983 o empre-
sário adquiriu as instalações de 
uma antiga fábrica de móveis em 
Paços de Ferreira e fixou ali a sua 
empresa. Porém, em julho de 1996 
a empresa foi totalmente destruí-
da por um incêndio que defla-
grou no interior das instalações. 
Nesta altura “foi fundamental a 
veia de empresário persistente 

e empreendedor” para conse-
guir reerguer a empresa que ha-
via construído. Rodrigo Pedrosa 
demorou dois anos a reerguer o 
seu império. Em junho de1998 
mudou-se para Paredes, mais con-
cretamente para a zona industrial 
de Lordelo e um ano mais tarde 

inaugurou oficialmente as novas 
instalações da Divercol. 

Rodrigo Pedrosa revela que a 
sua “filosofia de vida assenta na 
ideia de investir consoante as 
possibilidades e que o sucesso 
dos projetos que lidera está re-
lacionado com esta visão de um 

FOTO DE GRUPO DOS HOMENAGEADOS DA NOITE

MÉRITO CULTURAL - DIANA FERREIRA MÉRITO DESPORTIVO - ANDRÉ MOUTA MÉRITO CÍVICO - MANUEL LUÍS HENRIQUES
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“LORDELO AGRADECE”
A 6 HOMENAGEADOS NO DIA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE

“As terras não nas-
cem por si só cidades, são 
elevadas a esta catego-
ria pelas suas dinâmicas, 
pelo seu progresso e pela 
afirmação dos seus habi-
tantes. A maior riqueza 
da cidade de Lordelo são 
as pessoas e por isso a 
atribuição deste título foi 
acima de tudo uma ma-
nifestação de confiança e 
uma aposta no futuro dos 
lordelenses. É fundamen-
tal continuarmos empe-

“A MAIOR RIQUEZA DA CIDADE DE LORDELO
SÃO AS PESSOAS”

— NUNO SERRA
presidente da Junta de Lordelo

nhados em melhorar o futuro. E é por isso que agradeço a todos os 
que contribuíram de uma forma decisiva para o engrandecimento 
da nossa cidade”.

crescimento sustentado”. 
Em pouco tempo a Divercol 

cresceu (emprega atualmente 
cerca de 35 trabalhadores) e deu 
origem a mais três empresas que 
estão associadas à marca:  a Tin-
tinhas, que comercializa produtos 
utilitários e complementos de 
pintura, a Portimpact, inserida na 
área da construção de escadas e 
escadotes de alumínio e a Vedeta, 
que fabrica vernizes e tintas deco-
rativas para velas, vidro, cerâmi-
ca e tinta aquosa para restaurar 

pneus. Tudo isto graças ao traba-
lho e dedicação do seu proprietá-
rio Rodrigo Pedrosa que em junho 
de 2015 foi distinguido pelo en-
tão Presidente da República com 
o grau de Comendador da Ordem 
de Mérito Empresarial. 

“Sinto-me lisonjeado e afor-
tunado por ter aquilo que tenho 
hoje. É uma honra receber esta 
homenagem da cidade de Lor-
delo e agradeço a consideração 
que todos demonstraram por 
mim”, disse o empresário, no mo-

mento em que recebeu a Medalha 
de Mérito Empresarial da Cidade 
de Lordelo. Rodrigo Pedrosa não 
esqueceu os “amigos” que em 
1996 o ajudaram a reconstruir a 
sua empresa, em especial os ve-
readores da câmara de Paredes 
Albano Amaral e António Couto e 
o empresário António Brito. 

A última distinção da noite foi 
entregue à diretora da Rota do 
Românico. Rosário Machado rece-
beu a mais alta condecoração da 
cidade, a Medalha de Ouro, das 
mãos do presidente da câmara de 
Paredes. “Subscrevo na íntegra 
o mérito deste reconhecimen-
to. Na vida sem liderança nada 
acontece e ela fez um trabalho 
brilhante. A Rota do Românico 
é um dos projetos mais bonitos 
da nossa região e um projeto 
de excelência a nível nacional”, 
sublinhou Celso Ferreira, salien-
tando o papel fundamental de 
Rosário Machado neste projeto de 
valorização do património da re-
gião do Tâmega e Sousa, com um 
“enorme potencial turístico” e 
inúmeras vantagens para a dina-
mização da economia rural. 

“A ROTA
DO ROMÂNICO
É UM PROJETO
DE EXCELÊNCIA” 

O projeto da Rota do Româ-
nico começou em 1998, no seio 
dos concelhos que integravam 
a Associação de Municípios do 
Vale do Sousa: Castelo de Paiva, 
Felgueiras, Lousada, Paços de Fer-
reira, Paredes e Penafiel e foi alar-
gada, em 2010, para os restantes 
municípios da região do Tâmega e 
Sousa: Amarante, Baião, Celorico 
de Basto, Cinfães, Marco de Cana-
veses e Resende. 

Assumiu-se desde cedo como 
um projeto supramunicipal assen-
te na conservação e valorização 
do património arquitetónico e 
rapidamente se afirmou como um 
projeto de enorme importância 
no domínio do turismo cultural e 
paisagístico, capaz de posicionar 
a região como um destino de re-

ferência do românico.
“Desde 2006 que Rosário 

Machado dirige este projeto 
de excelência” que agrupa 58 
monumentos, 23 dos quais com 
a classificação de património na-
cional e 24 com monumentos de 
interesse público. No concelho de 
Paredes existem 5 monumentos 
que integram esta rota, entre eles 
a Torre dos Alcoforados, em Lor-
delo, classificada como Imóvel de 
Interesse Público desde 1993. 

Alvo de uma vasta interven-
ção de salvaguarda e valorização, 
a Torre dos Alcoforados foi re-
centemente reaberta ao público, 
numa cerimónia presidida pelo 
Prémio Nobel da Paz, José Ramos 
Horta. 

Rosário Machado sempre foi 
apontada como o rosto de uma 
liderança capaz e motivadora que 
conseguiu elevar a Rota do Româ-
nico a um patamar mais elevado. 
Por isso, e pelo importante con-
tributo que deu para a requalifi-
cação da Torre dos Alcoforados, a 
cidade de Lordelo atribuiu-lhe a 
mais alta condecoração da cidade 
(Medalha de Ouro). Rosário Ma-
chado mostrou-se profundamen-
te agradecida pelo reconheci-
mento e partilhou com toda a sua 

equipa a homenagem, agrade-
cendo também à comunidade de 
Lordelo todo o carinho. “Sou uma 
apaixonada pelo meu trabalho 
e não podia deixar de comparti-
lhar esta homenagem com toda 
a equipa que me acompanha. 
O objetivo deste projeto é dar 
dignidade à memória, porque 
a vida sem memória não é a 
mesma. Desde 2006 que vive-
mos esta peripécia, mas a Rota 
do Românico só faz sentido se 
vocês se apropriarem do patri-
mónio. Só assim é que o nosso 
trabalho ganha sentido”, frisou a 
homenageada, agradecendo todo 
o apoio dos autarcas da região na 
edificação do projeto. 

A cidade de Lordelo irá home-
nagear ainda este mês outras duas 
figuras de relevo para a freguesia. 
“O Padre Carneiro e o Padre Ro-
cha vão receber a Medalha de 
Mérito Cívico num dia que será 
simbólico para todos. Volta-
remos a fazer uma festa nessa 
altura porque também eles fize-
ram muito por esta cidade”, ga-
rantiu o presidente da junta Nuno 
Serra. A cerimónia decorrerá no 
próximo dia 21 de julho, data em 
que os dois padres completam 25 
anos de sacerdócio.

FOTO DE GRUPO DOS HOMENAGEADOS DA NOITE

MÉRITO CÍVICO - CARMEN FERREIRA MÉRITO EMPRESARIAL - RODRIGO PEDROSA MEDALHA DE OURO - ROSÁRIO MACHADO
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O TREINADOR FERNAN-
DO VALENTE vai treinar 
o Shandong Luneng da 
China nas próximas duas 

épocas. O contrato foi assinado na 
semana passada e o treinador pare-
dense já está na China a preparar o 
trabalho para a próxima época. An-
tes de fazer a viagem Fernando Va-
lente esteve à conversa com a nossa 
equipa de reportagem e assumiu 
que este é o grande desafi o na sua 
carreira como treinador. 

Na época passada Fernando Va-
lente esteve a treinar o Santa Clara 
dos Açores, mas os maus resultados 
ditaram a saída do treinador em fe-
vereiro deste ano. Fernando Valente 
esteve uns meses a trabalhar com 
um clube da 2.ª Liga, mas decidiu 
aceitar o convite do Sandong Luneng 
e ir para a China treinar a equipa de 
sub-19 e liderar um gabinete de de-
senvolvimento de jogadores de elite. 
O convite chegou por intermédio de 
Luís Castro, treinador do FC Porto B, e 
Fernando Valente assume que esse foi 
o maior reconhecimento. 

Saiu do Santa Clara em fe-
vereiro deste ano numa altura 
em que a equipa ocupava o 22.º 
lugar do campeonato, com ape-
nas 34 pontos, somando apenas 
5 vitórias em 21 jogos. Foram os 
maus resultados que motivaram 
a saída?

Todo o processo foi um bocadi-
nho complicado. Entrei numa fase 
complicada, dos primeiros 9 jogos 
que tivemos 7 foram fora de casa e as 
viagens não nos davam muito espaço 
para treinar. Depois no mercado de in-
verno perdemos seis jogadores e pas-
sei os últimos 7 jogos a jogar com 2 e 
3 suplentes. A própria administração 
do clube reconheceu que houve erros 
nesta fase em que a própria estrutura 
estava em transição.

Saí em fevereiro, praticamente 
sem ter reforços. Tínhamos 4 inter-
nacionais que podiam fazer a dife-
rença na equipa, mas não chegaram 
a jogar. Um deles foi contratado 

FERNANDO VALENTE
assinou contrato com clube da China

vTREINADOR PAREDENSE, DE 56 ANOS, VAI TREINAR EQUIPA SUB-19 DO SHANDONG LUNENG.
vContrato é válido por duas épocas e o treinador irá integrar a estrutura da formação do clube.  

pelo Benfi ca e tinha estado três 
meses a treinar comigo. Apesar dos 
maus resultados, a verdade é que 
quando saí a equipa estava a 6 pon-
tos do 12.º lugar e terminou o cam-
peonato a 4 pontos do 12.º lugar. 

Independentemente 
de tudo, a minha marca 
fi cou lá, o clube reco-
nheceu o trabalho 
que foi feito e re-
conheceu que não 
me foram dadas 
as condições para 
conseguir desen-
volver um trabalho 
com mais tranquili-
dade.

Nos últimos meses 
trabalhou com um 
grupo de investi-
dores que investiu 
num clube da 2.ª 
Liga. Foi o con-
vite que chegou 
da China que o 
levou a aban-
donar o proje-
to do Leixões? 

Em todo o 
meu percur-
so profi ssio-
nal tenho 
deixado 

dente do clube. A situação acabou 
por fi car resolvida e o grupo de in-
vestidores manteve-se no projeto, 
mas nesta altura já tinha recebido 
o convite do Shandong Luneng e 

decidi aceitar o desafi o.

Que funções vai as-
sumir no Shandong 

Luneng?
Vou fazer parte 

de um grupo mul-
tifuncional, com 
fisioterapeutas, 
preparadores físi-
cos e três treina-

dores que fi cará 

no meio disto tudo é que fui con-
vidado por um colega de profis-
são, neste caso pelo Luís Castro, 
campeão no FC Porto B. Mesmo 
à distância ele foi acompanhando 
o meu trabalho e reconheceu a 
marca que fui deixando nos vários 
clubes por onde passei. Este reco-
nhecimento vindo de um colega 
de profissão tem mais valor para 
mim do que tudo o resto. 

“ESTA É UMA
OPORTUNIDADE
PARA PÔR À PROVA
AS MINHAS
CAPACIDADES”

Este será talvez o maior de-
safi o da sua carreira como 

treinador?
Vai ser, sem dúvida, 

um grande desafi o ten-
tar implementar naquela 
academia todo um proje-
to de formação. Noutros 

do clube e o objetivo é tentar-
mos uniformizar um processo de 
desenvolvimento e de formação 
que visa essencialmente colocar 
os melhores jogadores na equipa 
principal e criar ativos importan-
tes para o clube no mercado de 
transferências. 

O aspeto fi nanceiro foi deci-
sivo?

Quem me conhece sabe que 
sou um homem de ideias, que gos-
ta de desafi os e que esta é uma 
oportunidade para pôr à prova as 
minhas capacidades e para enfren-
tar uma realidade completamente 
diferente. Mas é claro que o aspeto 
fi nanceiro foi decisivo.

Hoje temos de estar prepara-
dos para qualquer desafi o que sur-
ja em qualquer parte do mundo e 
por isso vou abraçar este projeto 
com confi ança. Nos últimos anos, 
vemos cada vez mais treinadores 
portugueses a afi rmarem-se lá fora 
e esta oportunidade pode abrir por-
tas para um mercado que está em 
crescimento e que dispõe de recur-
sos que poucos clubes em Portugal 
têm. 

Se conseguirmos adaptar as 
nossas ideias e fazer crescer este 
projeto do Shandong Luneng 
será certamente um marco na his-
tória deste clube de topo. Eles já 
tinham criado uma parceria com 
um clube brasileiro, o São Pau-
lo, e criaram lá uma academia de 
formação, mas perceberam que o 
conceito do futebol brasileiro está 
ultrapassado e vieram à procura 
de outras coisas. 

Sempre acreditei e defendi que 
mesmo os clubes com poucos re-
cursos podem praticar futebol de 
qualidade e potenciar os jogadores 
com base neste projeto diferente e 
é realmente isso que o Shandong 
Luneng procura. O futebol tem sido 
a grande paixão na minha vida e 
vou dar o meu melhor para tentar 
aplicar algumas das minhas ideias 
nesta realidade completamente 
diferente da que se vive no futebol 
português.

ESTÁDIO DO SHANDONG LUNENG CHINA ACADEMIA DO CLUBE TEM 31 CAMPOS DE FUTEBOL

uma marca diferente nos clubes por 
onde passei. Acredito que é possível 
promover o jogo e o jogador com 
uma abordagem diferente, cada vez 
mais importante nesta nova realida-
de do futebol em que os clubes não 
têm dinheiro e são fi nanciados por 
grupos de investidores.

Estávamos a preparar a nova 
época, a potenciar uma estrutura 
de jovens jogadores para criar uma 
dinâmica diferente no Leixões, mas 
entretanto as coisas mudaram por 
causa dos problemas com o presi-

responsável pela maior academia 
de formação da China, que é a 
do Shandong Luneng. Estamos 
a falar de uma estrutura com 31 
campos de futebol, dois hotéis e 
300 miúdos em regime interno. É 
um clube com ótimas condições e 
que neste momento está a dispu-
tar a 1.ª Liga de futebol da China. 
A ideia é tentarmos implantar lá o 
modelo que estava a ser seguido 
e implementado aqui no Futebol 
Clube do Porto. 

Para mim o mais importante 

tempos já o tinha feito, fui um dos 
mentores da criação da academia 
do União de Paredes, mas sem dú-
vida que este desafi o é diferente e 
supera tudo o que podia imaginar. 

Vou trabalhar com um grupo 
de pessoas que pode deixar uma 
marca importante no futebol da 
China. Vou treinar a equipa mais 
velha desta academia, a equipa 
de sub-19, e vou liderar um gabi-
nete de desenvolvimento de joga-
dores de elite. Os outros colegas 
vão treinar os restantes escalões 
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A VITÓRIA DE PORTU-
GAL FRENTE À FRAN-
ÇA, na final do Euro 
2016, no último domin-

go, levou milhares de portugue-
ses às ruas de todo o país para 
festejar a conquista do primeiro 
título europeu na história do fute-
bol português. 

Em Paredes, centenas de pes-
soas juntaram-se no Estádio Praça 
José Guilherme, bem no coração 
da cidade, para assistir ao jogo 
decisivo entre Portugal e a França. 
As imagens mostram bem a di-
mensão da mancha humana que 
inundou e pintou de verde e ver-
melho a principal praça da cidade 
de Paredes no último domingo. 

Centenas de paredenses as-
sistiram ao jogo no ecrã gigante 
montado na praça em frente à 
câmara e festejaram o golo de 
Éder, já no prolongamento, acre-
ditando que era possível Portugal 
fazer história. E assim foi. Portugal 
fez história ao vencer, pela primei-
ra vez, um título europeu, derro-
tando a anfitriã da competição, a 
França, que Portugal não vencia 
desde 1975.

No regresso de Paris, na últi-
ma segunda-feira, os campeões 
da Europa foram recebidos no 
aeroporto da Portela, em Lisboa, 
por centenas de portugueses. A 
seleção nacional percorreu as ruas 
da capital em dois autocarros e 
rumou à residência oficial do Pre-
sidente da República, onde os jo-
gadores e a equipa técnica foram 
recebidos por Marcelo Rebelo de 
Sousa. 

Dentro de dias o Presidente 
da República irá condecorar a se-
leção portuguesa de futebol com 
o grau de comendador da Ordem 
do Mérito.

PAREDES  FESTEJOU  VITÓRIA
DE  PORTUGAL  NO  EURO  2016

Centenas de pessoas encheram o “Estádio Praça José Guilherme”, no último domingo, para assistir ao jogo Portugal-França.
PORTUGAL VENCEU O EURO 2016 E A FESTA EM PAREDES PROLONGOU-SE NOITE DENTRO.
Os festejos multiplicaram-se por todo o país, com milhares de portugueses a sair à rua com a bandeira de Portugal.
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PENAFIEL VAI ATRIBUIR
MEDALHA DE OURO A JOSÉ FONTE

A CÂMARA MUNICIPAL DE PE-
NAFIEL VAI ATRIBUIR A MEDA-
LHA DE OURO DA CIDADE A 
JOSÉ FONTE, jogador da seleção 

nacional e penafidelense que ajudou Por-
tugal a conquistar o título de Campeão da 
Europa.

O presidente da câmara de Penafiel, An-
tonino Sousa, utilizou a sua página oficial 
do facebook para anunciar que irá propor 
a atribuição da medalha a José Fonte, já 
na próxima reunião do executivo. Na mes-
ma mensagem publicada horas depois de 
Portugal se sagrar Campeão da Europa, 
Antonino de Sousa disse que “José Fonte 
é um motivo de orgulho para Penafiel e 
para Portugal” e “um penafidelense que 
se destacou pela sua bravura, coragem e 
determinação”. 

O defesa central da seleção portuguesa, 
de 32 anos, é filho do ex-jogador penafide-
lense Artur Fonte, de quem o filho herdou 
a paixão pelo futebol. José Fonte deu os 
primeiros passos no Sacavenense e passou 
pelo Sporting, entre 2002 e 2004, quando 
fez parte da equipa B do clube de Alvalade. 
Jogou pelo Felgueiras, Vitória de Setúbal 
e pelo Paços de Ferreira, antes de rumar 
ao futebol inglês. Esteve no Crystal Palace 
e ingressou depois no Southampton FC, 
onde ainda permanece. Foi chamado à se-
leção portuguesa pela primeira vez aos 30 
anos de idade e aos 32 sagrou-se campeão 
da Europa.
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O 
Fluvial Portuense sagrou-
-se campeão nacional da 
1.ª Divisão masculina, no 
passado dia 2 de julho, 

batendo os bicampeões do Paredes/
Halcon/Rota dos Móveis no quinto e 
último jogo do play-off final.

O play-off estava empatado, com 
duas vitórias para cada equipa e o 
jogo decisivo foi disputado na piscina 
do Fluvial Portuense, no dia 2 de julho. 
O Paredes partiu para este jogo em 
busca do tricampeonato, mas os flu-
vialistas conseguiram levar a melhor 
na partida e contrariar as investidas 

União de Paredes ainda não tem direção
vA última Assembleia Geral terminou sem a apresentação de listas para os corpos gerentes.
vMANUEL CARDOSO DISSE AOS SÓCIOS QUE ESTÁ CANSADO, MAS QUE O UNIÃO DE PAREDES NÃO PODE FECHAR.
vOs sócios aprovaram atribuição do título de sócio de mérito ao vereador Manuel Fernando Rocha e ao contabilista do clube, Rui Cunha. 

HELENA NUNES

da nova época. “Melhor ou pior a época vai 
ter que arrancar. Estou cansado e não que-
ria continuar, mas não vou deixar que o clu-
be feche portas por causa disto”, assumiu.  

“FICOU PROVADO QUE NÃO
FOI PRECISO ACABAR

COM O UNIÃO DE PAREDES”
— Manuel Cardoso
Presidente do clube

Sobre a situação financeira do União de Pa-
redes, Manuel Cardoso relembrou que quando 
chegou à presidência, em 2010, o clube tinha 
dívidas na ordem dos 650 mil euros. Nos pri-
meiros 3 anos parte desta dívida foi liquidada, 
uma parcela de 120 mil euros relativa a paga-
mentos em atraso a treinadores e jogadores. 
Nos três anos seguintes, o União de Paredes 
conseguiu reduzir a dívida ao Fisco e à Segu-
rança Social, de 500 mil euros para 65 mil eu-
ros. Agora, sublinhou Manuel Cardoso, a câma-
ra municipal de Paredes assumiu essa dívida 
através de um Contrato de Desenvolvimento 
Desportivo assinado com o clube. O presiden-
te do União de Paredes salienta que este con-
trato está relacionado com um compromisso 
que a autarquia tinha assumido com os unio-
nistas quando da saída do clube do estádio das 
Laranjeiras para a Cidade Desportiva. 

“A câmara de Paredes tinha-se compro-

metido em concluir no prazo de 3 anos a 
cidade desportiva. Como isso não aconte-
ceu e tendo também em conta as perdas de 
receitas e o prejuízo do clube, a autarquia 
decidiu compensar o União de Paredes as-
sumindo a restante dívida do clube”, expli-
cou o presidente.

Manuel Cardoso agradeceu ao presidente 
da câmara Celso Ferreira e a todos os vereado-
res pela atitude, mas enalteceu o esforço e em-
penho de duas pessoas em particular, “que fo-
ram extremamente importantes neste pro-
cesso”, o vereador da câmara de Paredes Ma-
nuel Fernando Rocha e o contabilista do clube 
Rui Cunha. “Ficou provado ao fim de 6 anos 
que não foi preciso acabar com o União de 
Paredes, que nasceu em 1924, como alguns 
iluminados pretendiam fazer”, criticou Ma-
nuel Cardoso, lembrando que no passado essa 
opção foi equacionada por algumas pessoas 
que estavam ligadas ao clube. 

Nesta assembleia geral o presidente pro-
pôs ainda aos sócios que fosse atribuído o tí-
tulo de sócio de mérito ao vereador Manuel 
Fernando Rocha e ao contabilista Rui Cunha, 
proposta que foi aprovada por unanimidade. 

Em breve deverá ser marcada uma nova 
assembleia para a apresentação, votação e 
eleição dos novos corpos gerentes do clube. 
Se não surgirem listas, o cenário mais prová-
vel é que Manuel Cardoso continue à frente 
da presidência do clube.    

ESTÁ criado um novo impasse na Co-
missão Administrativa do União Sport 
Club de Paredes, depois de na última 
assembleia geral do clube não terem 

sido apresentadas listas para os corpos ge-
rentes da época 2016/2017. Algumas dezenas 
de sócios reuniram-se na sede do clube, no 
passado dia 1 de julho, para eleger os corpos 
gerentes da próxima época, mas a reunião 
terminou sem que ficasse resolvido o impasse 

criado na presidência do clube. 
Manuel Cardoso voltou a afirmar a sua 

vontade de sair, mas fez questão de dizer aos 
sócios que o clube não pode fechar por falta 
de direção. “O União de Paredes não pode 
acabar por falta de listas para os corpos ge-
rentes. Vamos aguardar mais algum tempo 
para ver se, entretanto, os sócios ponderam 
e avançam com alguma lista”, explicou o ain-
da presidente do União de Paredes ao jornal 
O PAREDENSE. Manuel Cardoso admitiu ainda 
que este impasse não irá afetar a preparação 

Fluvial bate Paredes e conquista
título de campeão nacional

vFluvial venceu o Paredes por 11-7, no quinto e último jogo do play-off final.
vEQUIPA DE POLO AQUÁTICO DO PAREDES NÃO CONSEGUIU ALCANÇAR O TRICAMPEONATO. 

dos paredenses.
Num jogo com direito a bancada 

cheia, o fluvialista Pedro Sousa - me-
lhor marcador do campeonato, com 
94 golos - inaugurou o marcador. A 
resposta do Paredes não tardou e An-
tónio Cerqueira igualou.

Seguiu-se novo golo de Pedro 
Sousa e Nuno Marques também mar-
cou para o Fluvial e fixou o resultado 
nos 3-1. Nuno Branco marcou pelo 
Paredes e reduziu a vantagem para os 
fluvialistas.

O segundo período começou 
com golo de António Cerqueira. O Flu-

vial não se deixou ir abaixo e marcou 
quatro golos de seguida, um de Jorge 
Lopes e três pela mão de Pedro Sousa. 
O segundo período terminava com 
7-3 para a equipa da casa.

No terceiro período o Paredes ten-
tou equilibrar as contas. Ricardo Sousa 
e Nuno Branco marcaram para o Pare-
des, mas Pedro Sousa respondeu e fez 
8-5. O Paredes aproveitou uma supe-
rioridade numérica e reduziu para 8-6, 
com golo de António Cerqueira.

O jogo não terminaria sem novo 
golo de Nuno Marques e Pedro Sou-
sa. Da bancada do Fluvial já se ouviam 

cânticos de campeões quando Ricar-
do Sousa fez o 10-7 para o Paredes. 
Manuel Cardoso respondeu pelo Flu-
vial e selou o resultado final da con-
quista em 11-7.

O Fluvial Portuense conquistou 
assim o seu primeiro título nacional 

da 1.ª Divisão masculina da história do 
clube. Já o Paredes, e apesar de não 
ter conseguido chegar ao tricampeo-
nato, teve uma época positiva, com a 
conquista de dois títulos na modali-
dade, a Super Taça Carlos Meinedo e 
a Taça de Portugal. 

DIOGO EX-ATLETA DO PAREDES FOI CONVIDADO PARA A MESA
POR SER UM SÍMBOLO DO UNIÃO DO CLUBE
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MAARIS MEIER vence em Vouzela

MAARIS MEIER, a atleta estoniana da 
equipa ProRebordosa/Garrafeira Go-
mes/Oforsep venceu no domingo, dia 
3 de julho, a segunda prova da Taça de 

Portugal de Enduro btt na categoria de elite e re-
forçou a liderança da classificação geral. 

A prova decorreu em Vouzela e consagrou 
também Emanuel Pombo, da equipa ciclo Madeira 
Clube Desportivo, que venceu no escalão de elite 
masculino. O corredor madeirense terminou com 
20 minutos e 23 segundos, deixando o segundo 
classificado João Reis (Penacoca DH/UD Lorvanen-
se) a 49 segundos de diferença e reforçando a sua 
liderança na classificação geral.

Quanto a Maaris Meier, que reforçou tam-
bém a sua liderança na geral, demonstrou gran-
de superioridade entre as mulheres, acabando 
a corrida com 29 minutos e 19 segundos. A se-
gunda classificada, Ana Leite (Bicicleta Clube de 
Felgueiras) ficou a 1 minuto e 59 segundos de 
diferença. A fechar o pódio ficou Cláudia Costa 
(Maiatos/Reabnorte/BikeZone), a 5 minutos e 
49 segundos da vencedora da prova.

Nos juniores venceu Carlos Martins (Des-
portivo Jorge Antunes), nos cadetes a vitória foi 
de João Ferreira (Penacova DH/UD Lorvanense) 
e nos masters 30 de Lino Correia (Vasconha btt 
Vouzela). Vasco Correia (Maiatos/Reabnorte/Bi-
keZone) triunfou em masters 40 e Joaquim Dias 
(Enduro btt Braga) venceu em masters 50. 

RÚBEN SOUSA vai representar
Portugal no Europeu de Juvenis

RÚBEN SOUSA, de 16 
anos, vai representar as 
cores portuguesas no 
Campeonato da Europa 

de Juvenis que arranca hoje e 
decorre até ao próximo domin-
go, dia 17 de julho. Rúben Sousa 
foi um dos 15 atletas convocados 
pela Federação Portuguesa de 
Atletismo para representar Por-
tugal no Campeonato Europeu de 
Juvenis, em Tblisi, na Geórgia.

O atleta da Casa do Benfica 
em Paredes vai participar na dis-
ciplina de 3 mil metros e promete 
fazer tudo para conseguir o melhor 
resultado possível para Portugal. 
“Vou tentar bater o meu record 
pessoal e procurar fazer o me-
lhor resultado possível”, admite o 
jovem, considerando que esta é a 
prova mais importante da sua car-
reira. “É a minha primeira prova 
internacional e significa o reco-
nhecimento pelo trabalho que fiz 
durante o ano. Consegui alcan-
çar o principal objetivo da épo-
ca e estou muito satisfeito com 
isso”, sublinhou o jovem, agrade-

ARQUIVO

cendo o apoio do seu treinador Ál-
varo Almeida, do representante da 
secção de atletismo da CBP, Paulo 
Borges, e de todos os colegas de 
treino. “Se consegui chegar onde 
cheguei, foi também por causa 
deles”, garante. 

Rúben Sousa é natural de Pe-
nafiel, mas integra a secção de 
atletismo da Casa do Benfica em 
Paredes desde outubro de 2015. E 
foi em representação deste clube 
que em janeiro deste ano se sa-
grou campeão nacional de 3 mil 
metros, em pista coberta. 

O jovem começou a participar 
em provas com apenas 8 anos de 
idade, na secção de atletismo do 
Futebol Clube de Penafiel, e este-
ve durante 5 anos a competir pelo 
ACJ Mozinho, tendo conquistado 
vários títulos regionais. 

O grande sonho de Rúben 
Sousa é seguir as pisadas dos co-
legas que passaram pela Casa do 
Benfica em Paredes, como Diana 
Almeida, Eduarda Barbosa, Miguel 
Borges, Jorge Moreira e Pedro Fer-
reira, que estão hoje a representar 
grandes clubes portugueses com 
história na modalidade. 

HELENA NUNES
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(Continuação da edição anterior)

O 
soba de Caundo, em ho-
menagem a Silva Nunes e 
aos seus convidados, quis 
fazer-nos ver um batuque 

que só muito excepcionalmente era 
permitido ser observado por brancos. 
Tomaram parte nesse batuque todas 
as raparigas e rapazes do sobado, em 
danças de corpos coleantes e música 
com canto. Numa das danças, percebi 
que diziam: “Tenente Candende cande 
biera no matemba”. Pedindo a tradução 
a um intérprete, ouvi: “Tenente magro 
que chegou com brancos nos carros”. 
Esse tenente magro, era eu! De forma 
que aqueles selvagens souberam ser 
gentis comigo, para serem agradáveis 
ao Comandante Militar a quem consi-
deravam o “Senhor da terra”.

Mas Silva Nunes foi mal sucedi-
do com dois sobas. Um foi o Auan-
ga, do Cuangar. Esse tinha a sua 
embala, próximo do Posto Militar 
português que era na margem es-
querda do Cubango, em frente do 
posto militar alemão na margem 
direita que, de ali para leste, era ter-
ritório do Sudoeste Africano.

O Comandante do forte militar 
português mandara uma confiden-
cial a Silva Nunes, prevenindo-o de 
que o soba Auanga se manifestava 
arrogante, parecendo influenciado 
pelos alemães.

Ora, como o Sudoeste Africano 
era pouco povoado, devido à sua ari-
dez, os alemães empregavam todas 
as subtilezas para atrair o maior nú-

Paredenses “Brasileiros”

O CORONEL J.R. COSTA JÚNIOR

QUEM FIZER A MONO-
GRAFIA DA SOBREIRA 
tem pretexto ou motivo 
para dedicar largo espaço à 

família Cunha Leão. Só por si a genea-
logia desta família, alargando a várias 
gerações anteriores, facilmente pode-
ria dar grosso volume.

Vamos ocupar-nos hoje da famí-
lia constituída por Manuel da Cunha 
Leão e Felícia Rita casados na Sobreira 
a 3 de Fevereiro de 1831.

O Manuel era filho de Francisco 
da Cunha e Joana Maria da Cunha 
ou Joana Moreira, neto paterno de 
Félix da Cunha e Teresa Maria, neto 
materno de Manuel Moreira e Maria 
da Cunha, todos de São Pedro da So-
breira. Nasceu no lugar da Sobreira a 
10 de Fevereiro de 1809.

A Felícia era filha do Capitão José 
Pinto de Queirós e Maria Teresa No-
gueira, neta paterna do capitão Carlos 
José Pinto de Queirós, de Santiago de 
Fonte Arcada e Maria Josefa Vieira, 
da Sobreira, neta materna de Manuel 
António Nogueira, da Sobreira e Maria 
Rodrigues, de São Martinho de Laga-
res. Nasceu no Outeiro de Casconha a 
18 de Março de 1807.

Viveram no lugar da Sobreira e aí 
tiveram onze filhos.

1 – José. Nasceu a 13 de Dezem-
bro de 1831 e faleceu na Sobreira a 11 
de Julho de 1902, com 70 anos. Padre 
José da Cunha Leão. Foi durante mui-
tos anos capelão e professor oficial na 

OS CUNHA LEÃO DA SOBREIRA
Sobreira.

2 – Bernardino. Nasceu a 22 de Se-
tembro de 1833. Padrinho os tios Ber-
nardino José Pinto de Queirós e Ana.

3 – Manuel. Nasceu a 5 de Dezem-
bro de 1834. Padrinhos os tios Bernar-
dino José Pinto de Queirós, clérigo in 
minoribus e Luísa. Faleceu na Sobreira 
a 18 de Julho de 1902, com 67 anos. 
Manuel da Cunha Leão casou em 
São Nicolau, Porto, a 25 de Setembro 
de 1878 com Emília Augusta Soares 
Monteiro, natural de Soalhães, filha 
de Manuel Soares Monteiro e Maria 
Monteiro Soares.

4 – Matilde. Nasceu a 27 de Agos-
to de 1836 e faleceu a 6 de Outubro 
de 1837.

5 – Joaquim. Nasceu a 15 de Abril 
de 1838.

6 – Pompeu. Nasceu a 20 Novem-
bro de 1839. Comendador Pompeu 
da Cunha Leão. Vice presidente da 
Caixa de Socorros D. Pedro V, no Rio 
de Janeiro, 1877. Sócio da Secção da 
Sociedade de Geografia de Lisboa no 
Brasil, 1881.

7 – Francisco. Nasceu a 4 de No-
vembro de 1841. Comendador Fran-
cisco da Cunha Leão casou na Sobrei-
ra a 17 de Junho de 1877 com Maria 
Monteiro de Queirós, filha de Bernar-
dino José Pinto de Queirós, natural da 
Sobreira e Antónia Soares Monteiro, 
natural de Soalhães.

8 – Félix. Nasceu a 24 de Setem-
bro de 1843.

9 – Maria. Nasceu a 26 de Feverei-
ro de 1846.

10 – Matilde. Nasceu a 14 de 
Agosto de 1848.

11 – Alberto. Nasceu a 17 de 
Outubro de 1849. Alberto da Cunha 
Leão casou no Brasil com Elisa Au-
gusta da Rocha Nogueira que nas-
ceu a 17 de Abril de 1864. Tiveram 
pelo menos dois filhos: Circe da 
Cunha Leão que nasceu em 1884 e 
faleceu em 1885 e Alberto da Cunha 
Leão Filho que nasceu no Rio de Ja-
neiro e frequentou a Academia Poli-
técnica do Porto, nos anos lectivos 
de 1897a 1902, onde completou 
vários cursos de Engenharia. Aluno 
brilhante obteve numerosas distin-
ções e accessit, recebeu a “carta de 
capacidade” de Engenheiro civil de 
obras públicas, Engenheiro civil de 
minas e Engenheiro civil industrial a 
28 de Janeiro de 1904.

Alberto da Cunha Leão elaborou 
um projecto para a Linha do Corgo. 
Associando-se a António José Pereira 
Cabral obtiveram em 12 de Abril de 
1897 uma concessão para a constru-
ção e gestão do Caminho de Ferro 
da Régua a Chaves. Sem apoio finan-
ceiro pediram a rescisão co contrato 
em 1902. “A construção desta linha 
iniciou-se no ano seguinte, por con-
ta do estado, utilizando uma ver-
são revista do projecto de Alberto 
Leão”.

O Engenheiro Alberto da Cunha 

Leão Filho por decreto de 19 de No-
vembro de 1912 foi colocado na 1.ª 
Direcção dos Serviços Fluviais e Ma-
rítimos, Repartição de Caminhos de 
Ferro e Pessoal, Direcção Geral das 
Obras Públicas e Minas, Ministério do 
Fomento.

Manuel e Emília Augusta tiveram: 
1 – Maria que nasceu no lugar da 

Sobreira a 8 de Março de 1880 e foi afi-
lhada do tio materno padre António 
Monteiro Soares, abade de Paredes. 

Maria Augusta da Cunha Leão, na-
tural da Sobreira com 18 anos casou 
na Sobreira 27 de Abril de 1898 com 
António Rodrigues de Sá e Seabra, na-
tural de Sebolido, com 25 anos, filho 
de Manuel Joaquim de Sá, natural de 
Santa Eulália de Pedorido, Paiva e Ana 
Rodrigues de Queirós, de Sebolido. 
[irmão do Dr. Teófilo Salomão Coelho 
Vieira de Seabra, cónego da sé do Por-
to]. António faleceu na Sobreira a 6 de 
Outubro de 1943. – Maria Augusta fa-
leceu a 17 de Julho de 1959. 

Tiveram pelo menos quatro filhos 
de entre o quais se destaca Dom Pom-
peu de Sá Leão e Seabra. Ordenado 
sacerdote no dia 4 de Outubro de 
1931 para a Congregação do Espirito 
Santo. Nomeado bispo de Malanje a 
20 de Dezembro de 1962 foi sagrado a 
10 de Março de 1963 por Dom Moisés 
Alves de Pinho, arcebispo de Luanda, 
com a participação de Dom Manuel 
Nunes Gabriel, bispo de Methymna 
[antigo bispo de Malanje e futuro ar-

cebispo de Luanda] e de Dom Daniel 
Gomes Junqueira, bispo de Nova Lis-
boa.

2 – Francisco que nasceu a 25 de 
Novembro de 1881. “Foi padrinho 
Francisco da Cunha Leão casado, 
proprietário e tio paterno do bapti-
zado e sua mulher Maria Monteiro 
de Queirós Leão prima paterna e 
materna do baptizado e morado-
res no lugar do Outeiro”. Faleceu em 
Paranhos, no Porto, a 8 de Agosto de 
1967.

Francisco da Cunha Leão casou 
em Campanhã a 6 de Setembro de 
1906 com Maria Alice Correia da Silva, 
que nasceu em Rio Tinto, 26 de Julho 
de 1886 e faleceu em Campanhã, no 
Porto, a 25 de Abril de 1959, filha de 
David Correia da Silva, Presidente da 
Câmara de Gondomar, e Rita de Sousa 
Neves e Silva. 

Tiveram seis filhos dos quais des-
tacamos o dr. Francisco José Correia 
da Cunha Leão, filosofo, poeta e editor 
e Fernando Manuel Correia da Silva 
da Cunha Leão, licenciado em Arqui-
tectura e em História.

mero de gentio do território portu-
guês. Silva Nunes procurava comba-
ter a nociva acção alemã, com actos 
de dignidade e cortezia portuguesa. 
Foi então ao Cuangar e trouxe com 
ele, como convidados, o Auanga e o 
seu ajudante que vestiam à europeia 
e montavam bons cavalos. Tive oca-
sião de ser apresentado ao Auanga; 
porém, como o visse de pistola à cinta, 
manifestei a minha estranheza a Silva 
Nunes e este respondeu-me que isso 
consentira, para merecer confiança ao 
soba que era desconfiadíssimo. 

Já o Auanga e o ajudante iam 
sendo ensinados a ler português, 
quando Silva Nunes teve a ideia de 
lhe oferecer uma ida a Sá da Bandei-
ra, para ser recebido pelo Governa-
dor e se relacionar com o comércio 
local. Foi aproveitado um carro bóer 
de retorno, para dormida, pois os 
pretos iam a cavalo, e dois soldados 
europeus como pagens. Mas, de-
corridos 5 dias de marcha, o Auanga 
e o ajudante fugiram.

Não cheguei a conhecer a causa.
Silva Nunes sofreu enorme de-

sapontamento. O Auanga apareceu 
em 1914, mas com homens seus 
armados, a auxiliar os alemães no 
traiçoeiro massacre da guarnição 
de Cuangar.

Outro soba que também mui-
to desgostou Silva Nunes, foi o de 
Caxaxa, pois que mandara matar a 
tiro um soldado indígena que con-
quistara o amor duma mucandona, 
rapariga, da sua embala e tomara-

-a para sua mulher, sem a pedir ao 
soba, como era costume, e pagar-
-lhe o alambamento em bons pre-
sentes. O soldado assassinado pres-
tava serviço com outro, no pequeno 
posto, em frente da Caxaxa, a umas 
dezenas de quilómetros a montan-
te do Posto A. 

Logo que soube da ocorrência, 
Silva Nunes organizou uma pe-
quena coluna, com um sargento 
europeu e 12 soldados indígenas, 
a cavalo e uma viatura com abaste-
cimentos, caiu de surpresa sobre a 
embala, prendeu o soba e, não con-
seguindo saber quem dera o tiro, 
trouxe para o Posto A., com o soba, 
8 homens suspeitos.

O gentio da embala que, ao ou-
vir barulho, se levantara armado, po-
deria ter massacrado Silva Nunes e a 
sua pequena força, em defesa do seu 
soba. Se não o fez, foi porque Silva 
Nunes gozava de grande prestígio na 
região. Silva Nunes, vendo-se cercado 
de muitos homens armados, man-
dou-lhes dizer que prendia o soba e 
queria prender o assassino, porque 
– acentuou – matar o nosso seme-
lhante nem o Muene-Puto, Governo 
de Portugal, podia matar; por isso o 
soba tinha de ser julgado no Tribunal 
de Sá da Bandeira, bem como o panga 
a quem ele ordenara a morte do sol-
dado. Mas foi arrojo demonstrativo de 
coragem e valentia, a prisão do soba 
de Caxaxa, diante do seu povo, com 
tão poucos soldados.

(Continuação na próxima edição) O CORONEL COSTA JÚNIOR E OS SEUS SERVIÇAIS, A N’COLA E O MANUEL
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QUERO que seja 
aberta a carta que 
hoje remeto ao 
arquitecto Teixeira 

Lopes, autor do plano desta 
aldeia de rapazes; autor das 
mais formosas casas do Patri-
mónio e ora vai dar o risco do 
Calvário, outra obra ao servi-
ço da miséria.

“Obra para doentes aban-
donados, que se vai chamar 
«Calvário», a implantar na an-
tiga Quinta da Torre, freguesia 
de Beire, concelho de Paredes, 
hoje Casa do Gaiato de Beire.

«Uma casa portuguesa 
sem cheiro, nem jeito, nem 
técnica de hospital, conquan-
to seja destinada a doentes. 
Dois andares. No rés-do-chão 
temos a cozinha, a copa, a 
despensa. Refeitório com mi-
nistra, por onde as refeições 
se servem. Rouparia. Arrumos. 
Casa de costura. Dois serviços 
WC. Um dispensário amplo e 
pequena farmácia. Casa de 
desinfecções. Uma capela sa-
liente com capacidade para 50 
fiéis. Não tem sacristia. Por de-
trás do altar, fica um espaço de 
dois metros para as alfaias do 
culto. Anexo, temos os aposen-
tos do capelão, sem comunica-
ção interior; quarto de dormir, 
escritório, WC. O refeitório é de 
pequenas dimensões visto que 
os doentes na casa não vêm à 
mesa e os de fora, comem em 
suas casas. Este R/C tem uma 
caixa de 60 cm.

«O andar superior é di-
vidido em duas partes, sem 
comunicação. Numa delas, a 
nascente, são duas salas para 
4 leitos, independentes, WC 
comum. Estas destinam-se a 
casos que requerem assistên-
cia especial. Além destas duas 
salas, implantam-se também 
4 quartos, uma saleta que dá 
para a sacada, arrumos, casa 
de banho. A poente, precisa-
mente a mesma coisa, sendo 
uma parte para homens e 
uma parte para mulheres. As 

O CALVÁRIO DE BEIRE
preVISTO PELO PADRE AMÉRICO

Não ter aonde viver é triste;
quem não tem aonde morrer, é mais desgraçado.

escadas de serviço para am-
bas devem ser suaves; diria 
uns 15x30.

«E aqui temos o que va-
mos chamar a Casa Mãe da 
Obra aonde habitam, além 
dos doentes delicados, os 
doentes de boa vontade que 
desejem prestar os seus servi-
ços; homens a homens, mu-
lheres a mulheres. Não temos 
assalariados. É uma obra de 
doentes, para os doentes, pe-
los doentes.

«Vamos agora à parte 
exterior. São dois grupos de 
casas sistema «Património 

o mesmo e três quartos. Estes 
quartos, devem ser indepen-
dentes, para que o «dono» saia 
podendo e querendo, levando 
consigo a sua chave».

Oito milhões de portu-
gueses de aquém e além, 
hão-de fazer um documento; 
e aqueles que vierem a pre-
cisar, guardam dentro de si 
uma grande esperança. Por 
todos os títulos, trata-se de 
uma palavra nova. Ocupar o 
doente em pequeninos tra-
balhos, é dar cura aos chama-
dos incuráveis. E isto não se 

PUB

morto, foi por ele; com as 
patas abre a sepultura, ajeita, 
cobre com terra e regressa. 
Outro jornal trazia que, se-
guindo estrada em fora, um 
canino dirige-se à valeta a 
chamar por quem passa.

Estava ali um corpo arre-
fecido. Ia morrer! Ainda outro 
periódico diz-nos de como 
um recém-nascido, é salvo 
por um animal nas mesmas 
condições. Mais. Na página 
da frente de O Comércio, vi-
nha uma gata estendida a 
dar de mamar a dois ratos!! 
Chegou a hora de acordar. 

dos Pobres» em arruamentos 
adequados, com taludes e 
socalcos e horta. Um deles a 
nascente, outro a poente, para 
assim garantirmos separação. 
Cada aldeamento é de 25 mo-
radias. Vamos executar o pla-
no à medida das necessidades. 
Esta sorte de casas, deve ser de 
construção especial, em virtu-
de do Doente, mas em tudo se-
melhante às outras casas. Esta 
Obra é mesmo uma extensão 
do «Património». Cozinha e 
trasfogueiro e lareira em todas 
elas. Algumas, serão de sali-
nha e quarto. Outras, o mesmo 
e dois quartos. Outras, ainda, 

tem feito. Agora sim.
Começou-se em Belas e 

Odivelas, aonde eu vi com 
os meus olhos uma obra se-
melhante. Ainda hoje guardo 
tudo quanto os doentes me 
transmitiram, trabalhando 
cada um na sua obrigação. 
Não há o senhor director. 
Não há a secretaria. Não há 
o corpo administrativo. São 
doentes em sua casa ope-
rando a sua cura por meios 
domésticos. Vai ser assim o 
Calvário.

Um jornal trazia há tem-
pos que uma cadelita a quem 
arremessaram o seu filho 

Não deixemos que os ani-
mais tomem a nossa vez e 
façamos também alguma coi-
sinha pelo nosso semelhante.

Outro que fosse e na pre-
sença de uma tal realização, 
havia de ir buscar o lápis. Outro 
que fosse, havia de o ir buscar 

outra vez, ao pensar madura-
mente de como manter a futu-
ra população. Tudo isto é lógi-
co. É humano. Os mortais não 
conhecem outros caminhos. 
Porém o Mestre não ensina 
assim. Ele espera que saibamos 
trocar por um acto de fé toda a 
sorte de raciocínios. E preciso 
caminhar sobre as ondas e não 
fazer como Simão Pedro, que 
por isso mesmo se ia submer-
gindo. 

Quare dubitasti?
Por enquanto não. Ainda 

não começamos. Não temos 
dia certo. Mas na hora em 
que as paredes subam, sim. 
Nessa hora, são fontes a re-
bentar. Para tanto, bastam as 
primeiras marteladas. Não se 
torna necessário outro aviso 
nem sinal. Deus causa o mo-
vimento dos corações. Dá o 
querer. Até os chamados ho-
mens de fortuna hão-de co-
meçar a perder o medo aos 
seus dinheiros - e vão dar! 
Cheques. Vales. Letras. Notas. 
Jóias. Tudo. Isto, que parece 
ser muito, ainda não é nada. 

Majus videbis. Os vulcões in-
teriores. Inquietações. Gritos 
da alma. Espanto O homem 
interior a falar de si para si. 
Isto é mais, mas ele há mais. 
A Teologia despida. Prò quê, 
veja-se o que é, o que tem 
sido e há-de ser o movimen-
to da construção de casas 
para os pobres! Só pelas nos-
sas mãos já passaram à beira 
de 4 milhões de escudos. As-
sim como das construções, 
quando chegarem os primei-
ros doentes, chega com eles 
e para cada um tudo quanto 
for necessário e do melhor. 
Não se discutem os medica-
mentos. Não são pagas as vi-
sitas. Não se pedem enxovais. 
Não se requerem depósitos. 
Nada. Dá-se de graça o que 
de graça se recebe. Eis.

De sorte que, tal como 
hoje em Paço de Sousa, as 
multidões hão-de ir amanhã 
a Beire observar o Incrível e 
encher-se.

O Gaiato, 23 de Outubro de 
1954
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FICHA TÉCNICA

1751
O Estado concessiona a Henrique Smith 

a primeira fábrica de refi nação de açucar em 
Lisboa;
____________________________________

1789
A demissão que o rei Luís XVI impôs a 

Jacques Necker, fi nanceiro e político de ori-
gem suíça, banqueiro em Paris e diretor-ge-
ral das Finanças, lançou a França na maior 
confusão, dando lugar à plebe parisiense à 
tomada da célebre Bastilha;
____________________________________

1790
O rei de França, Luís XVI aceita a Cons-

tituição e dá lugar ao Festival do Campo de 
Marte, em Paris;
____________________________________

1795
A marcha heroica composta por Clau-

de-Joseph Rouget de L’Isle, denominada “A 
Marselha”, passa a hino nacional da França;
____________________________________

1853
Abertura festiva da Exposição de Nova 

Iorque;
____________________________________

1868
O ministro dos Negócios Estrangeiros, 

Bento da Silva, mandou ao nosso embai-
xador Plenipotenciário em Londres, Conde 
de Lavradio, reclamar do governo inglês a 

devida reparação pelo insulto a atentado co-
metidos pelo governador da Serra Leoa, no 
rio Grande, Guiné Portuguesa. Após inquérito 
ordenado pelo governo britânico, foi deter-
minada a evacuação das forças inglesas;
_____________________________________

1881
Morre o lendário pistoleiro norteamerica-

no Billy the Kid;
_____________________________________

1889
Perante os membros da Câmara de Bissau, 

Guiné Portuguesa, procedeu-se à cerimónia 
de inauguração das fundações da “ponte-cais 
Correia e Lança”, em frente do largo onde fi n-
da a travessa da botica, tendo lançado a bên-
ção aos fundamentos do cais de alvenaria de 
pedra em que havia de entestar a ponte de 
madeira, o vigário geral Pedro Paula Mascare-
nhas;

- Entrada em funcionamento a ligação 
ferroviária entre as estações do Juncal e da 
Régua;
_____________________________________

1900
Abertura em Paris dos II Jogos Olímpicos 

da era moderna, no decurso da Exposição 
Universal;
_____________________________________

1901
O cirurgião Egas Moniz conclui, em Lis-

boa, o seu doutoramento. Em 1949 recebe o 
Nobel da Medicina;

1918
Decreto que autoriza o Governo a contrair 

um empréstimo com vista à criação de esco-
las de instrução primária em todo o país, com 
cantinas para alimentação dos alunos, sendo 
esta gratuita para os pobres; 
_____________________________________

1933
Ilegalização dos partidos políticos na Alema-

nha, à exceção do partido nacional – socialista 
nazi, de Adolf Hitler, recém-chegado ao poder;
_____________________________________

1946
Início do programa antijudaico na cidade 

polaca de Kielce;
_____________________________________

1958
Golpe militar no Iraque em que são assassina-

dos o rei Faiçal, o herdeiro e o primeiro-ministro;
_____________________________________

1960
De 14 a 16 tem lugar a visita a França e à 

República Federal Alemã do ministro da Defe-
sa Nacional, Júlio Botelho Moniz;

- Tem início em Adis Abeba, capital da 
Etiópia, a conferência que reuniu os chefes de 
Estado e de Governo de África, nela nascendo 
a Organização dos Estados Africanos (OUA);
_____________________________________

1965
De 14 a 23 ocorrem várias rusgas e apreen-

sões na editora Publicações Europa-América, 

de Francisco Lyon de Castro, sendo confi s-
cados 73.000 livros em várias instalações e 
livrarias. O edifício-sede, em Mem Martins, 
esteve cercado e dele foram levados 14.802 
volumes; na loja de Lisboa foram apreendi-
dos 6975. Entre os livros apreendidos pela 
PIDE, contava-se, por exemplo, ABC da Culi-
nária, de Etelvina Lopes de Almeida, apenas 
porque esta autora estava dada como não 
simpatizante do salazarismo;

- A sonda Mariner 4 envias as primeiras 
fotografi as de Marte;
____________________________________

1974
António de Spínola indica o general Vas-

co Gonçalves para primeiro-ministro do II 
Governo Provisório;
____________________________________

1976
Ramalho Eanes é investido, na Assem-

bleia da República, presidente da República. 
O conselho da Revolução nomeia-o CEMGFA;
____________________________________

1980
O presidente do Senegal, Leopold Sedar 

Senghor, visita Portugal e recebe o grau de 
Doutor honoris causa pela Universidade de 
Évora;
____________________________________

1982
A Assembleia da República aprova a ex-

tinção do Conselho da Revolução, com os 
votos contra do PCP e MDP.

Dia 16 de julho
Zona histórica de Penafi el
21h00 – Con-vivências com Joaquim Araújo: passeio cultural

Dia 20 de julho
Biblioteca Municipal de Penafi el
14h30 – Exibição do fi lme de animação “Max Magilika”

Dia 22 de julho
Junta de Freguesia de Irivo
Festival do caldo verde

De 14 a 18 de julho
Festas do concelho

De 15 para 16 de julho
Museu A Lord, Lordelo
19h30 – “Uma Noite no Museu A Lord”, visita, jantar, sessão 
de cinema

Dias 16 e 17 de julho
Pavilhão Rota dos Móveis, Lordelo
4.ª prova do Circuito Nacional de Danças de Salão

De 14 a 22 de julho
Átrio da Cooperativa de Eletrifi cação A Lord
Das 9h às 17h – Exposição de pintura de Miguel Freitas

Dia 14 de julho
Auditório Municipal de Castelo de Paiva
21h30 – Concerto da Orquestra Ligeira e Coros de Iniciação 
e 1.º grau

Dias 15, 16 e 17 de julho
Largo do Conde
Festival das gerações, com piscina, insufl áveis e música

Dia 20 de julho
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h00 – Atelier “Férias Criativas”

Dia 23 de julho
Centro da vila de Castelo de Paiva
15h00 – 1.º Encontro nacional de jovens universitários

Dia 27 de julho
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h30 – Videoteca: “Barbie Mariposa”

Dias 16 e 17 de julh
 Lugar do Burgo, Felgueiras
09h30 – Há Festa na Aldeia

Dia 17 de julho
Av. Dr. Leonardo Coimbra
09h00 – Corrida de Felgueiras: campeonato regional de fun-
do 2016

Dia 18 de julho
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
14h00 – Inauguração da exposição “Artesanato em Xisto”

De 21 a 24 de julho
Praça da República
Festival da Francesinha

Dia 23 de julho
Parque da Escola Básica de Airães
21h30 – XXXI Festival Internacional de Folclore de Airães

Dias 14 e 15 de julho
Auditório Municipal de Lousada
Sarau da Academia de Ballet do Conservatório do Vale do Sousa

Dia 18 de julho
Auditório da Escola Secundária de Lousada
09h00 – III Jornadas pedagógicas PND “Ajudar a Educar”

Dia 19
Biblioteca Municipal de Lousada
Ofi cinas Eco Férias – ateliers de expressão plástica

De 21 a 24 de julho
Avenida Senhor dos Afl itos
Festival Tradicional: produtos locais, artesanato e praça das 
tasquinhas

Dia 23 de julho
Eurocircuito da Costilha 
Trofeu de resistência do Automóvel Clube de Lousada

De 14 a 17 de julho
Rua D. José de Lencastre
Feira Medieval

De 18 a 22 de julho
Paços de Ferreira
Atividades de verão: aquáticas, culturais, desportivas

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO
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OFERTAS NO CENTRO DE EMPREGO DE VALONGO E PENAFIEL
As ofertas de emprego divulgadas fazem parte da Base de Dados do Instituto de Emprego e Formação, IP. Para obter mais 
informações ou candidatar-se dirija-se ao Centro de Emprego Indicado ou pesquise no portal http://www.netemprego.gov.pt/ 
utilizando a referencia associada a cada oferta de emprego. Alerta-se para a possibilidade de ocorrência de situações em 
que a oferta de emprego publicada já foi preenchida devido ao tempo que medeia a sua disponibilização e a sua publicação.

BOLSA DE EMPREGO

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

2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do con-
celho de Paredes em áreas como a política, religião, des-
porto, sociedade e do seu património cultural e arquite-
tónico.

3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cida-
dãos, independentemente da sua cor, raça, religião, nacio-
nalidade ou sexo.

4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a digni-
dade e privacidade das pessoas. 

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

Oferta n.º 588687010

Paredes
TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES

Com sentido de responsabilidade e organização; disponibilidade imediata para exercer funções, 
com possibilidade de formação profi ssional em França; respeitar regras de segurança; preparação 
de sites de telecomunicações; instalação de equipamentos passivos, antenas, cabos etc; instalar 
e depositar avarias em bts (huawei/nokia); instalar e depositar avarias em micro-ondas huawei e 
ericsson mini-link tn; efetuar/interpretar medidas de rádio com site master

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 proteger e decorar

Oferta n.º 588662778

Paredes
AGRICULTOR

DE SUBSISTÊNCIA
Preparar a terra, semear, plantar árvores de 
fruto e arbustos, desinfestar, fertilizar e colher 
frutos, vegetais e produtos hortícolas e tratar 
animais de pequeno porte

Oferta n.º 588680108

Paredes
TANOEIRO, EMBUTIDOR
E OUTROS SIMILARES

A MARCENEIRO
Pessoa dinâmica, empenhada e profi ssional, com 
gosto pela madeira e mobiliário; polidor/lacador/
acabador de móveis

Oferta n.º 588668650

Recarei
EMPREGADO DE ARMAZÉM

Com conhecimentos do funcionamento de um 
armazém: tratar da documentação de acompa-
nhamento da mercadoria, receção e expedição, 
embalagem, carga e descarga

Oferta n.º 588681908

Gandra
OUTROS TRABALHADORES 

DA MONTAGEM
Com conhecimento de mobiliário, nomea-
damente de montagem, carga e descarga e 
conhecimentos de eletricidade e/ou canali-
zações

Oferta n.º 588685669

Recarei
PASTELEIRO

Com experiência para elaborar todo o tipo de 
pastelaria e confeitaria

Oferta n.º 588682931

Paredes
EMPREGADO DE MESA 

Acolher e receber os clientes, organizar e prepa-
rar o serviço de restaurante e efetuar o serviço 
de mesa, aconselhando na escolha de prato e 
bebidas

Oferta n.º 588687632

Paredes
MOTORISTA DE VEÍCULOS

PESADOS DE MERCADORIAS
Com experiência na condução de veículos pesa-
dos de mercadorias; para distribuição, cargas e 
descarga de mercadorias

Oferta n.º 588688632

Vilela
MARCENEIRO

Capaz de fabricar mobiliário e outros artigos de madeira a partir de modelos ou desenhos; tra-
çar linhas e pontos para a realização da obra, dar forma, serrar, furar, respigar, tornear, moldar 
e entalhar; executar grades e aplicar contraplacados, folheados faceados ou orlados; efetuar 
acabamentos e a manutenção as ferramentas e equipamentos que utiliza

Oferta n.º 588644927

Vilela
OPERADOR

DE MÁQUINAS DE COSTURA
Para trabalhar em máquinas de ponto corrido e duas agulhas; a empresa fornece transporte de Pe-
nafi el (Pingo Doce) para as instalações fabris; podem ser encaminhados candidatos em situação 
de 1.º emprego e sem experiência profi ssional

Oferta n.º 588686967

Baltar
VENDEDOR EM LOJA

Pessoa sociável e comunicativa, com conheci-
mentos de vendedor na área de máquinas, fer-
ramentas, ferragens e materiais de construção

Oferta n.º 588682175

Vandoma
OUTROS TRABALHADORES RELACIONADOS COM VENDAS

Para uma loja de peças e acessórios de manutenção industrial; com experiência na área de ven-
das ao balcão e experiência em faturação; boa apresentação

Oferta n.º 588677451

Vandoma
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO E EXECUTIVO

Com competências na área comercial; damos especial valor ao domínio escrito e falado das 
línguas alemã, inglesa e francesa, sendo de maior relevância a primeira

Oferta n.º 588664774

Rebordosa
OUTROS OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICO

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

Oferta n.º 588684161

Gandra
OPERADOR DE MÁQUINAS E DE EQUIPAMENTOS

PARA TRABALHAR MADEIRA
Operador de CNC; valorizamos experiência anterior

PUBPUB
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REBORDOSA

Maria Rosa Oliveira Neto
FALECEU

Maria Rosa Oliveira Neto faleceu no passado dia 
15 de junho, com 76 anos de idade. Era natural e 
residente na freguesia de Rebordosa, concelho de 
Paredes, na Rua do Alardo, n.º 317. Era viúva de 
Luís Moreira de Brito e deixa na maior dor seus fi lhos, nora, genros, 
netos e demais família.

REBORDOSA

Amadeu de Seabra Ferreira
FALECEU

Amadeu de Seabra Ferreira faleceu no passado 
dia 11 de junho, com 83 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, concelho de 
Paredes, na Rampa do Coculudo, n.º 32. Era casado 
com Rosa Machado Dias que deixa na maior dor jun-
tamente com seus fi lhos, noras, netos e demais família.

REBORDOSA

Joaquim Coelho Barbosa
(Joaquim da Crasta)

FALECEU

Joaquim Coelho Barbosa faleceu no passado 
dia 26 de junho, com 86 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Lordelo e residente na freguesia de 
Rebordosa, concelho de Paredes, na Rua da Quintã, n.º 317. Era viúvo 
de Maria Madalena Moreira do Couto e deixa na maior dor seus fi lhos, 
nora, genro, netos e demais família.

VANDOMA

Joaquim Fernando
Ferreira Pinto

FALECEU

Joaquim Fernando Ferreira Pinto faleceu no 
passado dia 6 de julho, com 60 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Vandoma, conce-
lho de Paredes, na Rua da Aldeia, n.º 55. Era solteiro. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e 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

Joaquim da Cunha Loureiro
FALECEU

Joaquim da Cunha Loureiro faleceu no passado 
dia 4 de julho, com 85 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Cete, concelho de Paredes, e residente 
na Rua 5 de Outubro, n.º 492, 4.º andar, Porto. Era 
viúvo de Maria Alice de Vasconcelos Carneiro Pinto 
Cunha Loureiro.  

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.

LOUREDO

Joaquim Moreira de Sousa
FALECEU

Joaquim Moreira de Sousa faleceu no passado 
dia 6 de julho, com 81 anos de idade. Era natural e 
residente na freguesia de Louredo, concelho de Pa-
redes, na Rua da Plaina, n.º 64. Era viúvo de Maria 
Sofi a Moreira Leal.

AGRADECIMENTO
Seus fi lhos, 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

Augusto Gonçalves
Lopes Moreira

FALECEU

Augusto Gonçalves Lopes Moreira faleceu no 
passado dia 5 de julho, com 54 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Lordelo, concelho 
de Paredes, na Rua da Costa Verde, n.º 113. Era di-
vorciado de Maria Antonieta dos Santos Moreira Lopes.

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 lhe manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

NECROLOGIA    |    PASSATEMPOS

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

SUDOKU

Advento
Árvore
Bacalhau
Baltasar
Bolas
Broas
Cânticos
Chaminé
Chocolates
Estrela

Família
Festividade
Filhoses
Fitas 
Gaspar 
Igreja
Iluminação 
Jesus
Lembranças
Meia 

Melchior
Missa
Noite 
Pinheiro
Prendas
Presépio
Rabanadas
Sapatinho 
Tradição

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  —



Passado Presente

INAUGURADA A 29 DE JULHO DE 1875 (como todas as paragens do Porto até Penafi el), 
a via-férrea e o comboio foi o instrumento de alavancagem do desenvolvimento dos locais 
por onde os carris foram estendidos, bem como outras povoações na área da sua infl uência.

Especialmente a estação de Cete foi-o muito especialmente, já que daqui passaram 
a ser alimentadas as zonas de águas termais, como sejam nas Termas de São Vicente e as da 
Torre (também ditas de Entre-os-Rios, concelho de Penafi el).

ESTAÇÃO DE CETE

Não é necessário encarecer a diferença entre o pinheiral sombrio que ali grassava então 
e a paisagem que agora se verifi ca.

Mas é da sabedoria popular que “não há bela sem senão” e tal é com o lugar da Estação, 
cujo conglomerado não tem hipótese de vir a haver uma via desassombrada de acesso à A4, 
uma vez que a ligação destinada a tal fi m, demarcada há muitos anos, foi destinada a cons-
trução tipo “pato bravo”, autorizada rapidamente pela câmara municipal de Paredes.

NA PONTE DE HEITOR, sobre a ribeira de Baltar, já próximo da sua foz, no rio Sousa, lugar de Lamelas, uma série de buracos ali jazem há longo tempo, sortudos que são, não só 
porque atingiram uma respeitável idade, mas também porque benefi ciam da sombra que lhes é proporcionada por uma série de ramalhudas árvores que, por sua vez, se abastas-
sem da água da ribeira. 

Os pneus, as direções e as suspensões dos veículos é que não acham qualquer (des) graça a isto!
ASSIM NÃO!

CETE – Buracos com sorte

PUB


