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A LA-Antarte deixou o ciclismo profi ssional depois 
de o diretor desportivo da equipa ter suspendido a 
atividade, poucos dias após o fi nal da Volta a Portu-
gal em bicicleta.
Em entrevista exclusiva ao jornal O PAREDENSE, Má-
rio Rocha diz que resolveu pôr fi m ao projeto que 
ajudou a fundar há 16 anos, por temer que surjam 
novos escândalos de doping na modalidade. 
Mário Rocha não se identifi ca com a atual condição 
do ciclismo português e critica alguns dirigentes des-
portivos por incentivarem os atletas a usar substân-
cias ilegais para elevar os resultados desportivos. 

Vários incêndios fustigaram o concelho 
no início desta semana. Em algumas fre-
guesias, houve habitações e fábricas em 
perigo. Na terça-feira, a situação agra-
vou-se com o calor, tendo sido regista-
dos seis focos de incêndio no concelho. 

CONCELHO
DE PAREDES
EM CHAMAS

Jovem é natural de Paredes e con-
quistou no dia 3 o título de cam-
peã do mundo de kickboxing, 
na categoria de low kick – 52 kg. 
Esteva a representar Portugal e o 
concelho de Paredes na Irlanda, 
no Campeonato do Mundo de 
Kickboxing de Cadetes e Juniores 
da WAKO, sem qualquer apoio da 
Federação e da Câmara. 

INÊS CORREIA 
campeã do mundo

Campeões
europeus
na patinagem 
JOSÉ e MARIANA SOUTO

voltaram a brilhar
na Alemanha

LA-ANTARTE deixa o ciclismo por
recear novos escândalos de doping
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O 
regresso dos períodos de férias 
traz, no geral, as pessoas com 
mais genica. Especialmente as 
que fazem parte das estruturas 

político-partidárias, quer as que estão no 
poder – a “geringonça” – quer os que se en-
contram na oposição – a “traquitana”, para 
usar a linguagem instalada por ambas as 
tendências, assim se exprimindo de for-
ma popular e democrática, ou não fosse a 
oposição a abrir as simpáticas expressões.  

Ora, é fácil adivinhar o que se vai de-
senrolar, uma vez que no próximo ano há 
eleições autárquicas. Mas sobre isso vamos 
ter tempo para entrar na análise, quando 
houver a indicação dos candidatos, quer 
“as lebres”, quer “os ofi ciais” e as respetivas 
linhas programáticas.

De momento “a guerra” deve continuar 
centrada sobre o que já foi designado por 
“vício do défi ce”, facto que já vigorava no 
século XVI, como criticamente sublinhou 
o historiador Lúcio de Azevedo: “Passado 
o deslumbramento dos primeiros anos, de 
que encontramos a expressão na carta de 
D. Manuel I aos Reis Católicos [Espanha] 
e na embaixada [a Roma] de Tristão da 
Cunha, verifi cou-se a entrada no regime 
defi citário.

Já antes disso o défi ce português era 
crónico e os responsáveis políticos de en-
tão, só encontraram dois modos de tentar 
deitar dinheiro fácil no buraco fi nanceiro 
estatal.

Então o primeiro modo transformou-se 
numa “indústria” da dita fi leira oceânica, 
que hoje não é possível deitar-lhe a mão. 
Naquele tempo pela signifi cativa torrente 
de rendas e o saque no mar e nas costas 
como regra ofi cial tinham sido instituídos 
como elemento adicional do modelo de 
negociar. Havia então quatro palavras que 
eram paradigmáticas nesta economia, di-
gamos, “paralela” ao comércio ofi cial ou de 
contrabando, que eram: “páreas, presas, 
tomadias e resgates de mouros” conforme 
elencava Afonso de Albuquerque.

Para melhor se perceber o que então 
acontecia, confere-se que um exemplo 
bem rendoso era a captura das naus mu-
çulmanas, em que: “O produto das naus de 
Meca pertencia metade ao rei de Portugal 
e metade às tripulações, assumia-se, cabia 
aos soldados, aos marinheiros duas, outras 
duas iam para os bombardeiros [artilhei-
ros], quatro para os pilotos e outro tanto 
escorria para o respetivo chefe ou mestre. 
Como referiu o historiador Oliveira Martins 
friamente: “Pilhavam todos de braço dado 
com a Coroa”. Outro historiador, Luís To-
más, lei neste estilo e exemplo de “um es-
tado predador”, de economia parcialmen-
te parasitária em relação às redes muçul-
manas”, povo que parece ter bom domínio 
da história do passado.

Agora, mais uma vez, não havendo as 
referidas hipóteses, “continuam indo ao 
meu bolso”! 

Entre “geringonça”
e “traquitana” O 

concelho de Paredes foi fustigado 
por vários incêndios no início desta 
semana, segunda e terça-feira, os 
dois dias de maior calor e em que as 

temperaturas andaram próximas dos 40 graus.
O pico de maior calor registado na última 

terça-feira, dia 6 de setembro, foi um rastilho 
para as chamas que varreram várias fregue-
sias do concelho, deixando para trás um ce-
nário de destruição. Ao fi nal da tarde os bom-
beiros combatiam as chamas em 6 focos de 
incêndio, localizados em Lordelo, Rebordosa, 
Baltar, Vilela, Cristelo e Mouriz. 

Na freguesia de Cristelo, as chamas amea-
çaram vários prédios habitacionais nas imedia-
ções da rotunda da cadeira. Segundo os dados 
da página da internet da Autoridade Nacional 
da Proteção Civil (ANPC) o fogo defl agrou por 
volta das 15 horas e foi combatido por 61 ope-
racionais e 17 meios terrestres. Os populares 
recearam que as chamas pudessem chegar às 
habitações, mas não há registo de estragos.

Outro foco de incêndio, em Rebordosa, as 
chamas voltaram a ameaçar casas e fábricas na 
zona industrial e nas proximidades da Ponte da 
Amizade, que liga Rebordosa a Lordelo. O incên-
dio chegou a ganhar proporções assustadoras 
durante a tarde e as chamas chegaram mesmo a 
galgar a ponte. A Estrada Nacional 209 chegou a 
estar cortada ao trânsito durante algumas horas.

Em Baltar, um incêndio destruiu grande 
parte da zona fl orestal envolvente ao Cruzei-
ro de Baltar. As chamas defl agraram por volta 
das 15h, da última terça-feira, numa zona pró-
xima às habitações, mobilizando 32 bombei-
ros e 10 viaturas. 

Já em Mouriz, dois focos de incêndio mo-
bilizaram 23 bombeiros e 9 viaturas. Segundo 
os dados da Autoridade Nacional da Proteção 
Civil houve ainda registo de alguns incêndios 
na zona sul do concelho, nomeadamente nas 
freguesias de Cete, Recarei e Aguiar de Sousa, 
que mobilizaram dezenas de efetivos.

As temperaturas baixaram ontem, dando 
lugar a um cenário muito menos dramático. 
Ao fi nal da manhã de ontem, o incêndio em 
Baltar já se encontrava em fase de resolução. 
Ainda no dia de ontem, a Autoridade Nacio-
nal da Proteção Civil dava conta de 4 incên-
dios fl orestais no concelho, em fase de reso-
lução ou conclusão, em Louredo, Cete, Baltar 
e Rebordosa, que mantinham no terreno 69 
bombeiros, apoiados por 22 viaturas.  

Casas e fábricas
estiveram em perigo
Os primeiros dias desta semana trouxe-

ram grandes preocupações para os bombei-
ros do concelho e afl ições para a população 
de diversas freguesias e proprietários de fá-
bricas que viram o seu património ser amea-
çado pelas chamas. 

Já no fi m-de-semana passado, um foco de 
incêndio na zona da Feiteira, em Rebordosa, 
ameaçou algumas habitações. Nenhuma casa 
foi afetada pelas chamas, mas o fogo chegou 
a danifi car parte da fachada de uma fábrica 
de mobiliário, de Alcino Ferreira dos Santos, 
na zona industrial. Um bombeiro fi cou feri-
do com queimaduras de 2.º grau, tendo sido 
transportado para o hospital de São João, no 
Porto, tendo alta poucas horas depois. 

INFERNO DE CHAMAS
fustigou concelho de Paredes

 Terça-feira negra em todo o concelho, com 6 incêndios ativos e dezenas de bombeiros no terreno.
 Dia de intenso calor foi um rastilho para as chamas que varreram as fl orestas do concelho. 

Helena Nunes (texto)

Em Rebordosa a população auxiliou os bombeiros

Estrada Nacional 209, em Lordelo esteve cortada ao trânsito

Incêndio no Cruzeiro de Baltar

Foto: PAULO PINHEIRO
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Um homem de 38 anos de 
idade foi detido pela Polí-
cia Judiciária fortemente 
indiciado pela autoria de 

dois incêndios florestais ocorridos 
na freguesia de Recarei, concelho 
de Paredes, em agosto passado. 

A detenção, segundo a PJ, foi o 
culminar de diligências desenvolvidas 
para identificar o autor, na sequên-
cia de diversos fogos florestais que 
ocorreram no concelho de Paredes. 
Os fogos terão sido provocados com 
recurso a um cigarro e fósforos, num 
aparente quadro de incendiarismo e 
fascínio pelo fogo, tendo consumido 
cerca de 1 hectare de mato e arvoredo 
e colocando em risco diversas habita-

INCENDIÁRIOS DETIDOS
em Paredes e Paços de Ferreira

 Homem de 38 anos é suspeito de atear dois fogos florestais em Recarei.
 Em Paços de Ferreira, a PJ deteve dois homens.
 FOGOS FLORESTAIS FORAM ATEADOS COM RECURSO A UM CIGARRO E FÓSFOROS. 

ções e algumas indústrias existentes 
nas proximidades.

O detido tem 38 anos de idade, 
é calceteiro, mas atualmente está 
desempregado.

Incêndio em Paços
de Ferreira ateado

com isqueiro

A 29 de agosto a PJ efetuou uma 
nova detenção na região do Vale do 
Sousa, relacionada com fogos flores-
tais. Neste caso, a Polícia Judiciária 
identificou e deteve dois suspeitos de 
atear um fogo florestal no concelho 
de Paços de Ferreira, que ocorreu na 
madrugada do dia 27 de agosto.

Diz a PJ que os dois homens, am-
bos com hábitos alcoólicos, atearam 
o fogo com recurso a um isqueiro, 
num espaço de floresta com habi-
tações, numa área de vegetação 
rasteira, eucaliptos e pinheiros. A PJ 
acrescenta que este incêndio só não 

consumiu uma área mais extensa 
de floresta e, até, habitações em vir-
tude da pronta e eficaz intervenção 
dos bombeiros. 

Os dois suspeitos, de 58 e 47 
anos de idade, um reformado e ou-
tro desempregado, foram presentes 

a primeiro interrogatório judicial, 
ficando sujeitos a apresentações 
periódicas e proibidos de se con-
tactarem entre si.  

Só este ano a PJ deteve 51 pes-
soas pela autoria do crime de incên-
dio florestal.

Helena Nunes (texto)

Incêndio na zona da Feiteira, em Rebordosa

Foto: PAULO PINHEIRO

Foto: PAULO PINHEIRO
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O 
menino de 9 anos que foi alve-
jado pelo irmão de 14 com uma 
arma de ar comprimido, em 
agosto passado, já regressou a 
casa. Fonte próxima da família 

garantiu ao jornal O PAREDENSE que o menor 
está a recuperar bem dos ferimentos e já se 
encontra em casa dos pais, desde o dia 28 de 
agosto.

A mesma fonte garantiu que o menino já 
anda pelo próprio pé e já brinca com o irmão 
mais velho, de 14 anos. 

Tomás Rocha foi atingido por uma bala de 
uma pistola de ar comprimido quando estava 
a brincar com o irmão em casa dos avós, situa-
da em Mouriz, Paredes.

O acidente aconteceu a 21 de agosto, 
num monte situado nas imediações da habi-
tação dos avós, por volta das 15h30. O alerta 

Menor alvejado em Mouriz
pelo irmão já regressou a casa

 Menino de 9 anos está a recuperar bem dos ferimentos e já está em casa dos pais.
 TOMÁS ROCHA BRINCAVA COM O IRMÃO QUANDO FOI ACIDENTALMENTE ATINGIDO POR UMA BALA.
 Caso continua a ser investigado pela Polícia Judiciária. 

foi dado pelas próprias crianças, que começa-
ram aos gritos a tentar pedir ajuda.

Ao que conseguimos apurar, esta não se-
ria a primeira vez que as crianças utilizavam 
a pistola de chumbos do avô para brincar. 
Porém, naquele dia Diogo, o irmão da víti-
ma, disparou acidentalmente a arma sobre 
Tomás Rocha. O disparo foi feito a uma curta 
distância, provocando ferimentos graves no 
menino, já que a bala se terá alojado num dos 
pulmões.

Tomás Rocha foi levado para o hospital 
Padre Américo, em Penafiel, por familiares, 
mas devido à gravidade dos ferimentos aca-
baria por ser transferido no mesmo dia para o 
hospital de São João, no Porto. E foi a unidade 
de saúde que informou as autoridades poli-
ciais do que aconteceu. 

A GNR tomou conta da ocorrência, mas 
acabou por solicitar a intervenção da Polícia 
Judiciária, que é quem investiga agora o caso. 

Helena Nunes (texto)

A 
Fundação A Lord 
vai homenagear 
este sábado, dia 
10 de setembro, o 

FUNDAÇÃO A LORD homenageia
vencedor da Volta a Portugal

 INICIATIVA DECORRE ESTE SÁBADO, DIA 10, EM LORDELO, PELAS 21 HORAS.
 Fundação A Lord quis homenagear “feito a nível nacional” de um ciclista com raízes na terra.

ciclista Rui Vinhas, vencedor 
da última edição da Volta a 
Portugal em bicicleta. A ce-
rimónia está marcada para 
as 21 horas e contará com a 
presença do diretor despor-

tivo da equipa W52-FC Porto, 
Nuno Ribeiro e um represen-
tante da Associação de Ciclis-
mo do Porto. 

Apesar de ter nascido 
em Valongo, Rui Vinhas tem 

uma forte ligação ao conce-
lho de Paredes e em parti-
cular à cidade de Lordelo, 
onde casou e vive atual-
mente. 

“A Lord considera que 
sendo este um feito a ní-
vel nacional nos devíamos 
associar e homenagear 
uma pessoa que tem for-
tes ligações a Lordelo e à 
Fundação A Lord”, salien-
tou Francisco Leal, presi-
dente da Fundação A Lord, 
justificando assim a reali-
zação desta cerimónia de 
homenagem ao ciclista na-
tural de Sobrado, Valongo.

A cerimónia terá início 
pelas 21 horas e irá decorrer 
no auditório da Fundação a 
Lord. Para além de homena-
gear o vencedor da Volta a 
Portugal 2016, a Fundação 
A Lord vai organizar uma 
pequena exposição dedi-
cada ao ciclismo, que ficará 
patente na entrada do audi-
tório. Entre os materiais ex-
postos estarão algumas das 
bicicletas que percorreram 
os 1618,7 quilómetros da 
Volta e também a velhinha 
bicicleta em que o ciclista 
lordelense Ribeiro da Silva 
correu e venceu as duas 
edições da Volta, em 1955 
e 1957.

Helena Nunes (texto)
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O 
Ministro dos Negócios Estran-
geiros, Augusto Santos Silva, 
esteve em Paredes no passado 
dia 29 de julho para inaugurar 
oficialmente a sede da Associa-

ção de Empresas de Paredes (ASEP), sediada 
na Rua Dr. António Mendes Moreira, n.º 11, 
bem no centro da cidade de Paredes. 

Na mesma cerimónia estiveram reunidos 
vários empresários e industriais do concelho, 
o presidente da câmara de Paredes, Celso Fer-
reira e outras figuras do panorama empresa-
rial e político concelhio. A abrir os discursos, 
Alberto Pereira Leite, presidente da direção 
da ASEP, salientou a simplicidade e relevância 
que caracterizam esta associação e a capaci-
dade de diálogo que se pretende que tenha 
com todas as forças vivas do concelho, em es-
pecial com a câmara de Paredes.

Alberto Pereira Leite sublinhou ainda que 
a “verdadeira e nobre” finalidade da ASEP 
será sempre “tornar mais fácil, melhor e 
menos difícil o dia-a-dia das empresas, 
reivindicando para o seu conjunto aquilo 
que, individualmente, cada uma poderá 
ver-se constrangida, a fazê-lo”. 

Elogiando a disponibilidade de Santos 
Silva para presidir ao ato da inauguração e 
de participar num jantar debate com os em-
presários, e que se seguiu ao ato inaugural, 
o presidente da direção da ASEP agradeceu 
o “apreço que demonstra pelo mérito de 
quem, pelo seu trabalho, contribuiu para 
a criação de riqueza, emprego e para o de-
senvolvimento coerente de Portugal”.

Industriais felicitaram
iniciativa da ASEP

Empresários e industriais do concelho 
fizeram questão de felicitar a iniciativa de se 
criar uma associação para o concelho de Pare-
des e o papel importante que a ASEP irá assu-
mir no debate de ideias com os empresários. 

Houve várias e diversas intervenções, 
sobre assuntos variados do setor. Domingos 
Barros quis destacar na sua intervenção, o 
papel da ASEP no apoio aos empresários e à 
internacionalização das empresas e falar de 
algumas das preocupações atuais dos indus-
triais da região. O empresário da Fibromade 
começou por dizer “considero a iniciativa 

da ASEP muito positiva. Um concelho com 
esta grandeza não pode deixar de ter uma 
associação empresarial que lute pelos inte-
resses dos industriais”, sublinhou.  

Sobre o facto de existirem atualmente 
duas associações empresariais no concelho 
de Paredes, (recorde-se que depois da cria-
ção da ASEP foi criada uma outra associação 
empresarial, denominada Associação para a 
Competitividade de Paredes) Domingos Bar-
ros disse “acho um pouco estranho”, por 
passarem a existir duas associações de caráter 
empresarial em Paredes. “Espero que não 
haja política envolvida, o que no fundo nos 
vem prejudicar a todos. Penso que Paredes 
devia ter só uma grande associação, que 
teria mais força para nos representar a to-
dos a nível nacional e internacional. Penso 
que isso deve ser discutido. E estou dispo-
nível para ajudar, se for o caso”, rematou.

Domingos Barros assumiu que a interna-
cionalização é a grande preocupação e objeti-
vo dos industriais do setor do mobiliário e das 
madeiras.  “Conheço bem o setor e sinto nos 
industriais alguma preocupação quanto 
ao futuro. Os industriais estão a investir na 
exportação para 2 ou 3 países europeus. É 
necessário pensar em alargar o nosso mer-
cado para outros países, através, por exem-
plo, da promoção de feiras internacionais. 
Sustentar as vendas em apenas 2 ou 3 paí-

 Cerimónia decorreu no passado dia 29 de julho.
 Ministro dos Negócios Estrangeiros elogiou a iniciativa e esteve presente num jantar com empresários.
 INDUSTRIAIS DO CONCELHO FALARAM DA ASEP COMO UM PARCEIRO DE APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS. 

Ministro Santos Silva inaugurou 
sede da ASEP em Paredes

ses, pode fragilizar a situação das empresas 
em situações de crise e baixas de mercado”. 

Planear o futuro traz sempre melhores re-
sultados, defendeu o empresário, elogiando a 
qualidade dos industriais do concelho e a ca-
pacidade que têm para exportar os seus pro-
dutos para qualquer parte do mundo. “A ASEP 
pode ter aqui um papel fundamental, de 
ajudar as empresas do concelho a diversifi-
car os seus mercados de exportação”, disse.

Domingos Barros também se mostrou 
preocupado com o futuro das florestas em 
Portugal e em particular com a matéria-pri-
ma que abastece a indústria do mobiliário, 

apelando ao Ministério da Agricultura e aos 
Serviços Florestais para que façam mais pela 
floresta e estabeleçam um diálogo com os in-
dustriais das madeiras, preparando o futuro. 
“Tendo em conta o elevado consumo desta 
matéria-prima, devíamos acautelar o fu-
turo e criar plantações de várias madeiras 
nobres em Portugal, como o castanho, a 
cerejeira, nogueira, freixo, eucalipto e ou-
tras, que estão a ser muito apreciadas a 
nível mundial”. Domingos Barros defendeu 
que o assunto seja discutido entre os indus-
triais, com o objetivo de criar riqueza para o 
futuro do país e do setor. 

Helena Nunes (texto)
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O 
moto clube de Rebordosa vai 
organizar uma festa de homena-
gem aos bombeiros voluntários 
de Rebordosa, que servirá tam-
bém para angariar donativos 

para apoiar a corporação. A festa vai decorrer 
no próximo dia 24 de setembro, entre as 14h 
e as 24h, no parque da cidade de Rebordosa. 

A iniciativa organizada por este grupo de 
motards insere-se num conjunto de ativida-
des que a direção tem vindo a desenvolver de 
responsabilidade social, envolvendo diversas 
instituições de solidariedade social e utilida-
de pública da freguesia.

“Idealizamos um evento de modo a 
proporcionar o envolvimento da comuni-
dade, contribuindo com a sua presença e 
solidariedade, em torno de uma festa de 
homenagem aos bombeiros da nossa ter-
ra”, explicou António Leão. 

Com o objetivo de apoiar e homena-
gear os bombeiros voluntários daquela 
corporação, o moto clube de Rebordosa vai 
organizar um desfile de motas pelas ruas 
da cidade, um show Freestyle e um jantar 
aberto à população. Do programa da festa 

Moto clube organiza festa
para os bombeiros de Rebordosa

■ Iniciativa solidária realiza-se a 24 de setembro, no parque da cidade de Rebordosa.
■ FUNDOS ANGARIADOS COM O EVENTO SERÃO ENTREGUES À CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS.

faz ainda parte um 
simulacro de aciden-
tes, que será levado 
a cabo pelos bom-
beiros de Rebordosa 
e dois concertos de 
música dos “Marotos 
de Airães” (Felguei-
ras) e do trio J.J.F, de 
Rebordosa.

As pulseiras de 
entrada para o even-
to têm um custo de 
5 euros, (com direito 
a duas sandes) e o 
valor reverte para os 
bombeiros de Rebor-
dosa, assim como as 
receitas do bar que 
será instalado no par-
que da cidade de Re-
bordosa.

As pulseiras po-
dem ser adquiridas na 
sede do moto clube de 
Rebordosa ou através 
da página do facebook 
da coletividade.

Helena Nunes (texto)

Dois homens tentaram assaltar 
uma caixa multibanco de um 
café localizado na freguesia de 

Cristelo, Paredes. Segundo o Correio 
da Manhã, os dois homens armados 
e vestidos de preto entraram no café 
quando a caixa multibanco estava a 
ser carregada por funcionários de uma 
empresa de transporte de valores. 

Os dois assaltantes ainda entra-
ram no café e ameaçaram os clientes, 
mas acabaram por fugir do local. O 
motorista da carrinha de transporte 
de valores ter-se-á apercebido do as-
salto e trancou-se dentro do veículo 
com o colega.

Dupla armada tentou assaltar
multibanco em Cristelo
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A 
poucos dias de começar o novo 
ano letivo, Toni Pinto já só pensa 
em regressar à escola e reencon-
trar os amigos, professores e co-
legas de turma. A ansiedade au-

mentou nos últimos dias, sobretudo depois 
de ter recebido a nova cadeira de rodas adap-
tada. “Quero mostrar aos meus amigos que 
já não ando num carrinho de bebe”, diz o 
menino de 8 anos, de Vandoma, que sofre de 
disfunção muscular de duchenne, uma doen-
ça neuromuscular rara e degenerativa que 
não tem cura.

Desde os 5 anos que Toni deixou de se 
conseguir levantar sem ajuda. No início do 
ano deixou completamente de andar. O hos-
pital atribuiu-lhe uma cadeira de rodas, mas o 
equipamento não estava adaptado às suas 
condições físicas. A situação obrigou Toni a 
deslocar-se todos os dias para a escola num 
carrinho de bebé que a família conseguiu ar-
ranjar para remediar o problema. 

Equipamento está
preparado para a

evolução da doença

No início do ano, quando Toni deixou de 
andar, Susana Costa criou uma página na rede 
social facebook para divulgar a campanha de 
solidariedade. Com a ajuda de alguns amigos 
a mãe de Toni conseguiu organizar eventos 
solidários em bares e discotecas da região e 
assim angariar donativos para adquirir a 
cadeira de rodas adaptada. 

Em 7 meses a família conseguiu jun-
tar 11 mil euros, comprou a cadeira de 
rodas, mas sem o elevador adaptado, 
que sozinho custava quase 2 mil euros. 
“Tinha de esperar mais 2 ou 3 meses 
para angariar esse valor e preferimos 
comprar já a cadeira porque lhe fazia 
imensa falta. Mais tarde, quando ti-
vermos oportunidade, acrescentamos 
o elevador”, explica a mãe. 

Apesar de não ter o elevador insta-
lado, que lhe permite ajustar a cadeira à 
altura das mesas, prateleiras, etc, confe-

Menino com síndrome rara
recebeu uma cadeira de rodas

■ Cadeira de rodas adaptada foi conseguida graças a uma campanha de angariação de fundos.
■ TONI PINTO, DE 8 ANOS, SOFRE DE UMA DOENÇA NEUROMUSCULAR INCAPACITANTE.
■ Campanha solidária foi lançada há 7 meses para concretizar o sonho do menino de Vandoma. 

DISTROFIA MUSCULAR
DUCHENNE

A distrofi a muscular de Duchenne é 
uma doença hereditária rara e degene-
rativa, causada pela ausência de uma 
proteína essencial para os músculos. 
Sem essa proteína, os músculos do cor-
po vão-se degenerando progressiva-
mente, podendo também afetar alguns 
órgãos vitais. 

É uma doença altamente incapaci-
tante cuja principal causa de morte está 
relacionada com a falência dos múscu-
los respiratórios do corpo. 

A esperança média de vida é reduzi-
da, (ronda os 20 anos) e não é conhecida 
nenhuma cura para o problema. 

PUB

poucos dias de começar o novo 
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mentou nos últimos dias, sobretudo depois 
de ter recebido a nova cadeira de rodas adap-
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menino de 8 anos, de Vandoma, que sofre de 
disfunção muscular de duchenne, uma doen-
ça neuromuscular rara e degenerativa que 

Desde os 5 anos que Toni deixou de se 
conseguir levantar sem ajuda. No início do 
ano deixou completamente de andar. O hos-
pital atribuiu-lhe uma cadeira de rodas, mas o 
equipamento não estava adaptado às suas 
condições físicas. A situação obrigou Toni a 
deslocar-se todos os dias para a escola num 
carrinho de bebé que a família conseguiu ar-

No início do ano, quando Toni deixou de 
andar, Susana Costa criou uma página na rede 
social facebook para divulgar a campanha de 
solidariedade. Com a ajuda de alguns amigos 
a mãe de Toni conseguiu organizar eventos 
solidários em bares e discotecas da região e 

passando uma etapa de cada vez. Agora 
conseguimos a cadeira, a seguir precisa-
mos de um carro e mais tarde é que pude-
mos pensar em levá-lo a Banguecoque”, 
explica.

Desempregada e com outra fi lha a seu 
cargo, que sofre de uma epilepsia parcial mo-
tora, Susana Costa vai vivendo um dia de cada 
vez, sempre com muitas difi culdades. “Todos 
os meses há contas que não consigo pagar. 
O dinheiro não chega para tudo e infeliz-
mente não há nenhuma empresa sensível 
à minha situação e me ofereça uma opor-
tunidade de trabalho com as condições 
necessárias para puder continuar a tomar 
conta dos meus fi lhos”, lamenta a mãe.

A família vive neste momento com cerca 
de 600 euros por mês, que Susana Costa diz 
não ser sufi ciente para todas as despesas da 
casa e dos tratamentos dos fi lhos. A família 
já tentou obter apoio social do Estado e da 
autarquia para conseguir pagar a renda, mas 
sempre foi negado. O último pedido de ajuda 
que entregou na autarquia para concorrer a 
uma habitação social ainda não teve qualquer 
resposta por parte dos serviços sociais da câ-
mara. 

Para saber mais sobre como ajudar o pe-
queno Toni e a família, na página do facebook 
‘O pequeno Toni- Disfunção Muscular Du-
chenne’ ou através da conta solidária: IBAN – 
PT 50 0079 0000 4965 7413 1015 7. 

Helena Nunes (texto) rindo-lhe ainda mais au-
tonomia, a cadeira de 
rodas já mudou a vida 
de Toni. “Já consegui 
ir às compras 
sozinho e ao 
café. Ago-
ra só quero 
voltar para 
a escola para 
mostrar a 
m i n h a 

cadeira nova a todos os meus amigos”, diz 
o menino, ansioso para voltar a entrar na sala 
de aulas sem precisar da ajuda de ninguém. 

Para a mãe de Toni esta foi apenas mais 
uma das muitas etapas que ela e o fi lho vão 
ter de enfrentar no futuro na luta contra 
esta doença. A próxima etapa será conse-
guir angariar donativos para comprar um 
carro adaptado para defi cientes físicos, diz 
Susana. O Toni passou a ter transporte gra-

tuito para a escola, assegurado pela 
câmara de Paredes e recentemente 

conseguiu também transporte 
gratuito para a clínica de fi sio-

terapia, prescrito pelo médico 
de família. 

Por outro lado, Susana 
Costa mantém a espe-

rança de conseguir 
levar o fi lho a uma clí-

nica em Bangueco-
que, na Tailândia, 

que oferece um 
tratamento que 
pode atrasar a 
progressão da 
doença de du-
chenne e dar 
mais alguns 
anos de vida 

ao Toni. “O tra-
tamento permi-

te atrasar a evo-
lução da doença em 4 
ou 5 anos”, frisa a mãe. 

Porém, só o tratamento e 
a viagem podem custar 40 

mil euros e 
Susana Costa 
sabe que terá 
de depender 
n o v a m e n t e 
da generosi-
dade das pes-
soas para con-
seguir juntar 
esse valor. 
“Não perco 
a esperança, 
mas sei que é 
muito difícil. 
Vamos ultra-
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O Projeto ‘School Times’, 
da Escola Secundária 
de Paredes, está de 

regresso para o novo ano leti-
vo de 2016/2017 com muitas 
novidades e mais projetos di-
nâmicos que envolvem toda a 
comunidade escolar e incenti-
vam os alunos a participar em 

O 
Agrupamento de Escolas de Vi-
lela aderiu ao projeto “pilhão vai 
à escola” e no último ano letivo 
conseguiu recolher mais de 400 

kg de pilhas que iriam poluir o solo, os ali-
mentos e as águas. 

O protocolo estabelecido entre o AEV 
e a Ecopilhas permitiu equipar as escolas 
com contentores adequados à recolha 
destes materiais.

A Campanha “Pilhão vai à Escola” é 
um desafio lançado pela Ecopilhas, com 
o objetivo de sensibilizar a comunidade 
escolar para a necessidade de recolher 
seletivamente pilhas e baterias usadas, 
incentivando as escolas a adotar as me-
lhores práticas ambientais.

A 6.ª edição da campanha irá decorrer 
ao longo do ano letivo 2016/2017. Confor-
me a quantidade de pilhas recolhidas são 
atribuídos pontos a cada uma das escolas, 
pontos esses que podem ser trocados por 
material destinado a atividades escolares 
e lúdicas, de acordo com o catálogo de 
prémios da iniciativa.

Agrupamento de escolas de Vilela 
recolheu mais de 400kg de pilhas

■ RECOLHA FOI FEITA PELOS ALUNOS E PROFESSORES NO ÂMBITO DO PROJETO “PILHÃO VAI À ESCOLA”.
■ Iniciativa nacional pretende incentivar as escolas e os alunos a adotarem melhores práticas ambientais.

■ Alunos da secundária de Paredes vão fazer um espetáculo para marcar o início do ano letivo.
■ INICIATIVA DECORRE NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAREDES, NO DIA 16, PELAS 21 HORAS.

Projeto ‘School Times’ regressa a 16 de setembro

diversas atividades educativas.
No próximo dia 16 de se-

tembro, na escola secundária 
de Paredes, irá decorrer a festa 
de lançamento do novo ano 
letivo, organizada pelo projeto 
‘School Times’, onde todos os 
alunos da secundária poderão 
demonstrar todo o seu talento 

através de demonstrações de 
dança, canto e performances 
diversas.

A iniciativa é organizada 
pelos próprios alunos que inte-
gram este projeto, que preten-
de continuar a dinamizar ainda 
o jornal escolar e realizar even-
tos, como o ‘The Voice’ e o ‘Got 

Talent’, mas também debates, 
entrevistas e muito mais. 

Este projeto foi criado 
pelos alunos, em 2012, que 
pretendiam lançar um jornal 
quinzenal com notícias relacio-
nadas com a escola de Paredes, 
que foi distribuído gratuita-
mente por todos os alunos.
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Helena Nunes (texto)

Há 26 anos que Luís Leal vive em Re-
sistencia, capital da província de 
Chaco, na Argentina, onde é conhe-
cido como “O Português”. Nasceu 

em Lordelo, a 3 de outubro de 1955, no seio 
de uma família de marceneiros e depressa 
aprendeu a arte com o pai e outros grandes 
mestres da madeira. 

Fez-se homem, casou e teve uma filha, 
mas o casamento acabou por terminar e Luís 
decidiu viajar para o Brasil, a primeira das 
muitas paragens que fez na sua longa viagem 
pela América do Sul. 

Partiu para o Brasil em 1985, “com a alma 
destroçada pela dor” de ter deixado para trás a 
sua Marta, mas a vida tinha de seguir em frente, 
garante. A viagem foi feita de moto, a sua Honda 
vf1000r, cujo roubo acabaria mais tarde por ditar 
o início de uma forte ligação com a Argentina. 

Quando lá chegou, a 3 de fevereiro de 
1990, dia do aniversário do seu pai, sofreu as 
primeiras consequências da insegurança do 
país. Quando percorria uma estrada deserta 
na província de Santa Fé, Luís foi assaltado. 
Roubaram-lhe tudo menos a mota. “Fiquei 
sozinho e ferido numa estrada deserta e 
debaixo de uma chuva torrencial, mas con-
segui chegar à cidade de Resistencia onde 
a família de Juan Carlos Moro me levou ao 
hospital”, conta.

Dias mais tarde, a moto que trouxe de 
Portugal foi roubada durante a noite. Sem 
saber falar espanhol, sem 
mota e sem dinheiro para 
regressar a Portugal, Luís 
Leal passou a viver uma 
“vida de terror”. Dormia 
no banco de uma praça 
da cidade e fazia de tudo 
para sobreviver. “Cortei a 
grama das casas, limpei 
piscinas, entreguei con-
tas porta a porta até que 
um dia a família Gonza-
lez me convidou para 
morar com eles”, conta o 
emigrante. 

Anos mais tarde e de-
pois de um longo processo 

burocrático, Luís Leal conseguiu recuperar a sua 
mota. Conheceu o amor da sua vida numa via-
gem de autocarro e em 1995 casou com Mirta 
Liliana Ramirez, por quem se apaixonou e com 
quem teve dois filhos, Brian e Fátima Leal. 

Tem saudades dos tempos
de glória de Lordelo

Já se passaram 2 anos desde que Luís Leal 
esteve pela última vez em Lordelo. “Tenho 
saudades dos tempos de glória de Lordelo, 
quando não havia pobres e as pessoas vi-
nham de todo o lado para ali trabalhar”, sus-
tenta. O artista recorda com saudades os tempos 
em que ia para as “guitarradas com os amigos 
de Lordelo e Rebordosa” e para os ensaios do 
grupo de teatro “Sai da frente, deixa passar”.

Apesar das saudades da sua terra natal, 
que deixou para trás há mais de 30 anos, Luís 
Leal não esconde que o seu país é agora a Ar-
gentina, e assim será até ao fim dos seus dias. 
Não esconde vontade de voltar novamente a 
Portugal, mas apenas de visita para mostrar o 
seu trabalho. “Sonho em fazer uma exposi-
ção em Portugal”, assume.

‘Todos pueden ver”, é o nome da expo-
sição que reúne diversos trabalhos do artista 
português e que já esteve aberta ao público 
numa das mais emblemáticas salas da Argen-
tina. Luís Leal sonha com o dia em que, em 
Portugal, todos possam ver e admirar o seu 
talento e imaginação.

Lordelense LUÍS LEAL é um “grande
mestre” da madeira na Argentina

■ Luís Leal, 61 anos, saiu de Lordelo com 29 e passou 5 anos a percorrer a América do Sul de moto.
■ CHEGOU A DORMIR NA RUA ATÉ SER ACOLHIDO POR UMA FAMÍLIA ARGENTINA.
■ 30 anos depois, tornou-se num artista reconhecido e expôs os seus trabalhos  numa das salas mais emblemáticas da Argentina.

Depois de casar, Luís 
Leal manteve-se a 
viver na cidade, deu 

aulas de português, fez lim-
pezas e tratou de jardins, até 
que um dia, após assistir a 
uma missa, resolveu pedir 
ao padre permissão para re-
modelar o interior da igreja, 
completamente vazia. “Fui 
comprando ferramentas e 
trabalhando sobretudo na 
construção de altares e re-
tábulos em igrejas. Tenho 
trabalhos realizados em 
mais de 10 igrejas, incluin-
do na catedral de Resisten-
cia”, conta o artista.

O trabalho nas igrejas deu-
-lhe fama e Luís Leal começou 
também a fazer outro tipo de 
trabalhos a partir de peque-
nos desenhos criados por si. 
“Estes desenhos são enta-
lhados e pintados”, criando 
um relevo que “se pode ver 
com as mãos”. “Os cegos po-
dem ver os meus quadros”, 
sustenta o emigrante, que 
acabou por receber um pré-
mio por ter “integrado os ce-
gos no mundo da arte”.

Luís Leal fez trabalhos em 
madeira para escolas, lares e 
aldeias de índios e em 1998, 
quando se mudou para Es-
panha, onde a esposa esteve 
a tirar o doutoramento na 
Universidade de Alcalá de He-
nares, em Madrid, organizou 
uma campanha solidária para 
ajudar as crianças mais desfa-
vorecidas da comunidade de 
Resistencia, na Argentina. 

Juntou roupa, calçado e 
brinquedos e com o apoio de 
uma empresa de transportes 
trouxe tudo para a Argentina, 
distribuindo pelas escolas e 
comunidades mais desfavo-
recidas. 

Uma das situações mais 
caricatas da sua vida envol-
veu o músico Stevie Wonder, 
a quem Luís conseguiu en-
tregar um dos seus quadros 
quando o músico cego esteve 
de visita à Argentina. O cari-
cato é que Luís Leal esperou 
que o artista saísse do hotel 
onde estava hospedado para 
lhe mostrar um dos seus qua-
dros. Stevie Wonder gostou e 
acabou por convidar Luís Leal 
para assistir ao seu concerto 
em Buenos Aires. 

LUÍS TORNOU-SE NUM ARTISTA
APRECIADO NA ARGENTINA

Luís e a esposa Liliana Ramirez

A mota em que o emigrante chegou à Argentina

Luís Leal com Stevie Wonder

Luís Leal no seu atelier com alguns trabalhos em talha

Igreja S. José Obrero

Menino cego a apreciar um trabalho de Luís Leal
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DIANA MACHADO

Terapeuta de Cura Prânica, Auriculoterapia,
Aromaterapia e Refl exologia

Responsável pelo Departamento de Ciências
Bioenergéticas das CLÍNICAS NUNO MENDES

COM OS MESES DE CALOR, a maioria das pessoas pensa 
nas mil umas formas de manter-se em forma e saudável. 
Nestes últimos anos, a palavra “detox” tem surgido nos 
meios de comunicação e publicidade como um modo de 

desintoxicação do corpo dos radicais livres e das toxinas, retardando 
os processos inflamatórios que geram doenças degenerativas e cró-
nicas, bem como o envelhecimento.

Mas com esta tendência de sumos e batidos, suplementos, trata-
mentos estéticos e de atividade física, já pensou como seria fazer 
um “detox” à sua mente, emoções, pensamentos, vida. Um “de-
tox” à sua alma? Estaria, de facto, disposto/a purificar a alma?

Atualmente, o nosso quotidiano é um persistente desafio, so-
bretudo quando o tema principal é o equilíbrio. Vivemos na era 
da globalidade voltada para o individualismo, competitividade, 
consumismo, onde tudo é descartável. Travamos constantes lu-
tas de egos, inquirindo e criticando a vida que levamos e a vida 
que realmente necessitamos de desfrutar.

Desta forma, há momentos em que precisamos de parar e ava-
liar a nossa qualidade de vida, dado que todas as nossas experiên-
cias, aquilo que ouvimos, lemos, sentimos e pensamos acumulam-se 
como toxinas, que contaminam os nossos hábitos diários. A grande 
maioria das vezes, a nossa “alma” dá sinais de que necessita de tran-
quilidade para desintoxicar emoções ou circunstâncias negativas 
que são ignoradas. Quando não conseguimos realizar a “limpeza 
geral da alma” e reestabelecer “energias curativas”, carregamos 
dia após dia e ano após ano “lixo psicológico”.

É fundamental criar como prioridade a nossa tranquilidade e paz, 
com o objetivo de aprender a harmonizar a nossa mente em busca 
do nosso bem-estar e felicidade. Para que tal aconteça, é necessária 
uma autodisciplina intransigente, um desapego ao passado e às re-
ferências pessoais. Do mesmo modo que temos de ter a força de 
vontade para a manutenção de uma dieta alimentar saudável, 
o mesmo vale para a qualidade de emoções e ações que ingeri-
mos diariamente. Isto não significa que temos de controlar todos 
os conteúdos tóxicos, muito pelo contrário, temos sim de reconhe-
cê-los, interiorizá-los e categorizá-los de outra perspetiva. 

Somos seres capazes de carregar e suportar mágoas, ressenti-
mentos, frustrações e desilusões. Vamos higienizar o inútil, diaria-
mente, da mesma forma que higienizamos o nosso corpo, para nos 
sentirmos leves e com paz de espirito. 

Porque, afinal de contas, a cura não acontece só de fora para 
dentro, mas sobretudo de dentro para fora, pois a saúde e o 
bem-estar são resultados de uma harmonia entre corpo, mente 
e “alma”.

Alguém disposto para este desafio: desintoxicar a alma? 

“DETOX
DA ALMA”

A 
37.ª edição da Agrival, 
maior Feira Agrícola 
do norte e centro do 
país, encerrou no pas-
sado dia 28 de agosto, 

com o habitual espetáculo piromu-
sical que foi visto por milhares de 
pessoas. 

A autarquia garante que o 
certame voltou a ser um sucesso 
e estabeleceu novos recordes de 
visitas e de volume de negócios. 
Esta edição registou mais de 140 
mil visitantes e gerou cerca de 10 
milhões de euros de volume de ne-
gócios, sustenta a nota de impren-
sa da câmara de Penafi el.

“Penafi el foi uma vez mais o 
centro das atenções, pelos me-

AGRIVAL gerou 10 milhões
de euros em negócios 

 Maior feira agrícola do norte e centro do país registou mais de 140 mil entradas.
 37.ª edição do certame contou com uma diversidade de expositores e muita música.

lhores motivos, a nível regional 
e até mesmo a nível nacional. A 
37.ª edição da Agrival foi um su-
cesso. Muito graças à excelente 
organização mas, acima de tudo, 
graças aos penafi delenses que 
dela fi zeram parte. Demonstra-
mos o que de melhor esta região 
tem para oferecer”, sublinhou o 
presidente da autarquia penafi de-
lense, Antonino de Sousa.

A Agrival, inserida num espaço 
com cerca de 25 000 m2, contou 
com uma diversidade de exposi-
tores ligados à produção agrícola, 
gado, maquinaria, agroindústria, 
setor automóvel, imobiliária, gas-
tronomia, artesanato, serviços e 
novas tecnologias. Nesta edição 

houve destaque para a 15.ª Mos-
tra Nacional de Gastronomia, que 
contou com a presença de restau-
rantes de todas as regiões do país, 
incluindo um restaurante da região 
da Madeira.

Também os momentos de cul-
tura e entretenimento marcaram 
esta edição da Agrival, com atua-
ções de diversos ranchos, grupos 
de cantares e alguns dos artistas 
mais sonantes da música portu-
guesa.

 No último dia do certame, rea-
lizaram-se o “Passeio BTT Agrival/
Decathlon”, o tradicional Desfi le 
de Tratores com Alfaias Agrícolas 
e ainda já o habitual Concurso de 
Miss Agrival/2016.

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO
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F
oi com base no profissionalismo 
e rigor, aliado a uma equipa de 
profissionais especializados, que 
a Larguideia foi construindo a sua 
imagem nos últimos 9 anos de ati-

vidade. 
A empresa de construção civil e enge-

nharia, com sede em Cete, Paredes, tem 
vindo a registar um crescimento sustenta-
do nos últimos anos e pretende continuar 
a apostar na expansão a todo o território 
nacional.

Nos primeiros anos de atividade, a 
Larguideia começou por se afirmar for-
temente na região de Trás-os-Montes, 
tendo deixado a sua marca em diversas 
obras em Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, 
Mirandela e Vimioso. Agora está também 
fortemente implementada um pouco por 
toda a região norte do país, no Vale do 
Sousa, Porto, Vila Nova de Gaia, Braga e 
Ovar e o objetivo é continuar a expandir, 
garante Daniela Sousa. 

LARGUIDEIA quer expandir os seus
projetos a todo o território nacional

Empresa de construção civil e engenharia está fortemente implementada na região norte do país.
Tem sede em Cete, Paredes e foi criada em 2007 por Daniela Sousa.
ASSEGURA TODO O TIPO DE OBRAS, DESDE MORADIAS, EDIFÍCIOS HABITACIONAIS, REABILITAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS.

muito difícil existirem derrapagens nos or-
çamentos das obras”, sustenta a empresária. 
Para além disso, a Laguideia mantém uma re-
lação estável com os seus colaboradores, tra-
balhando sempre com os mesmos técnicos e 
as mesmas equipas. O mesmo acontece com 
os materiais, os melhores do mercado, que 
dão as garantias de qualidade e durabilidade 
que o cliente procura. 

Reabilitações e obras
de restauro têm crescido 

Daniela Sousa olha com confiança para 
o futuro da sua empresa e não teme a crise. 
“Nunca nos faltou trabalho. A construção 
de novos edifícios pode ter estagnado, 
mas o setor dos restauros e reabilitação 
ganhou um novo impulso nos últimos anos 
e acredito que o futuro passará muito por 
aí”, sublinha.  

Nos últimos 3 anos a Larguideia tem 

Para a responsável da empresa este su-
cesso deve-se sobretudo a “uma estrutura 
equilibrada, à equipa de profissionais 
especializados que os acompanha há vá-
rios anos, mas sobretudo ao rigor e pro-
fissionalismo que imprimem em todos 
os projetos”.

A Larguideia realiza vários tipos de obras, 
desde moradias, edifícios habitacionais, rea-
bilitações e até obras públicas. E a empresa 
assegura um serviço completo, desde a ela-
boração do projeto até à chave na mão, dan-
do sempre a garantia de que tudo é feito por 
profissionais altamente qualificados e com 
recurso aos melhores materiais do mercado. 

Outra das mais-valias da empresa é apre-
sentar orçamentos detalhados e rigorosos, 
para que o cliente possa acompanhar a evo-
lução da obra mediante o que foi contratado. 
“A transparência é algo muito importante 
neste setor e esta é a garantia que damos 
ao cliente de que tudo é feito consoante 
aquilo que foi contratado. Assim, torna-se 

recebido vários projetos para reabilitar 
e restaurar edifícios. “Só este ano já te-
mos cerca de 200 orçamentos e quase 
todos são para reabilitações”, indica a 
empresária.

Consciente de que “a concorrência no 
setor é muito grande”, Daniela Sousa acre-
dita que a Larguideia tem aquilo que é pre-
ciso para continuar a crescer de forma sus-
tentada. Para além disso, a empresa nunca 
fecha as portas a nenhum cliente e garante 
que todos os serviços são feitos. “Aceita-
mos tudo, desde a simples pintura de um 
poliban até à construção de um edifício. 
Aqui o cliente tem sempre uma respos-
ta para as suas necessidades”, sublinha a 
empresária. 

A estratégia da Larguideia para respon-
der ao desafio do mercado, cada vez mais 
competitivo, passa por “continuar a traba-
lhar com profissionalismo, rigor e qua-
lidade, garantindo sempre as melhores 
soluções para os clientes”.
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E
m entrevista exclusiva ao 
jornal O PAREDENSE, Má-
rio Rocha explica os moti-
vos desta decisão e assu-
me o receio de a modali-

dade estar a regressar ao passado 
de escândalos de doping. 

Por não se identificar com a 
atual realidade do ciclismo em Por-
tugal, Mário Rocha decidiu abando-
nar o projeto que ajudou a fundar 
há 16 anos atrás. O ex-diretor des-
portivo da LA-Antarte garante que 
o ciclismo ficou mais pobre com o 
fim desta equipa e critica a Federa-
ção Portuguesa de Ciclismo, a quem 
aponta falta de firmeza para tomar 
uma posição. 

Disse no início de agosto que 
ia abandonar o ciclismo profissio-
nal. A decisão ditou o fim da equi-
pa da LA-Antarte e de um projeto 
que orientava há 16 anos. Como 
explica esta saída?

Não me identifico com a forma 
como o ciclismo está a ser pratica-
do em Portugal. Fui ponderando a 
minha saída durante o último ano 
e acabei por tomar a decisão em 
agosto e comunicá-la às autorida-
des competentes [Federação], aos 
patrocinadores da equipa e aos 
atletas. Só depois é que a tornei pú-
blica. 

Estava no momento de sair? O 
que lhe disse a Federação?

O presidente da Federação 
convocou uma reunião com todos 
os diretores desportivos. Nessa re-
união, que aconteceu no final da 
época passada, eu disse a todos os 
presentes que o ciclismo caminha-
va para um precipício. Que estáva-
mos a caminhar para aquilo que de 
pior a modalidade pode ter. Mas 
nada mudou desde essa altura.

Continuamos a ter diretores 
desportivos que olham para o ci-
clismo como os jogadores viciados 
olham para o jogo, sem olhar a 
meios para atingir os fins. 

Temo que aconteça a curto pra-
zo o que aconteceu em 2008 e em 
2009. E quando isso acontecer, não 
quero estar ligado à modalidade, 
nem eu nem a marca Antarte, que 
fundei com muito carinho.

Em 2008 e 2009 foram desco-
bertos escândalos de doping no 
ciclismo português. É a isso que 
se refere? 

LA- Alumínios Antarte ACABOU!
 A EQUIPA LA-ANTARTE ABANDONOU O CICLISMO PROFISSIONAL DEPOIS DE O SEU DIRETOR DESPORTIVO TER SUSPENDIDO A ATIVIDADE, POUCOS DIAS DEPOIS DO FINAL DA VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA. 

Helena Nunes (texto)

Mário Rocha (ex-diretor desportivo da LA Antarte)

Claramente. Em 2008 o escân-
dalo de doping obrigou a interven-
ção da Polícia Judiciária e resultou 
no encerramento de uma equipa e 
na suspensão de vários atletas.

“Continuamos a ter 
diretores desporti-
vos que olham para 
o ciclismo como os 
jogadores viciados 
olham para o jogo.
Sem olhar a meios 
para atingir os fins”.

Em 2009, o caso teve conse-
quências idênticas. Foi feito um 
controle surpresa fora da competi-
ção em que se detetaram três casos 
de doping, incluindo um diretor 

desportivo que atualmente dirige 
uma equipa e um atleta que hoje 
também está a dirigir uma equipa.

Enquanto estas pessoas estive-
ram ausentes da modalidade, e re-
firo-me também a alguns membros 
do staff, vivemos um ciclismo equi-
librado. Agora que regressaram, 
voltamos a ver coisas impensáveis e 
anormais na modalidade.

Pode dar um exemplo?
Na edição do ano passado da 

Volta a Portugal, na chegada à Ser-
ra da Estrela, tivemos um grupo de 
12 atletas na frente. Desse grupo, 7 
atletas eram da mesma equipa. Isto 
não é normal no ciclismo. 

Habituamo-nos a ver no ciclis-
mo mundial, o final de uma etapa 
ser discutido por 4 ou 5 atletas de 
equipas diferentes, que disputam 
entre si a vitória da etapa. O que 
vemos em Portugal são etapas du-
ríssimas e equipas a predominar 

completamente. 
Mais estranho ainda é que estes 

atletas que vemos a predominar na 
Volta a Portugal não conseguem 
fazer a diferença ao longo da épo-
ca. São ciclistas completamente 
normais durante um ano inteiro e 
quando chegam à Volta a Portugal 
transformam-se.

Acha estranho que na Volta 
a Portugal algumas equipas de-
monstrem um nível competitivo 
superior ao das melhores equipas 
ProTour do mundo?

Acho. E a questão é, se eles são 
assim tão bons porque é que as 
equipas ProTour não os contratam?

Todos os anos atletas portugue-
ses saem para equipas estrangeiras, 
atletas que geralmente andam no 
top 10 da Volta a Portugal e na dis-
cussão dos campeonatos nacionais, 
mas que por norma brilham na Vol-
ta ao Algarve. 

Mas aqueles atletas que até 
vencem a Volta a Portugal com 
uma grande diferença, nem se-
quer conseguem colocação nes-
tas equipas. Isto é um sinal claro 
que não sou só eu a ver estas 
situações e que os diretores des-
portivos destas equipas também 
conseguem ver isto.

Vi isto acontecer na equipa da 
Póvoa, na equipa da Maia e na equi-
pa da Liberty Seguros e estas equi-
pas terminaram.

A Federação Portuguesa de 
Ciclismo tem estado atenta a es-
tes comportamentos?

Só não vê quem não quer ver. 
Estamos a falar de factos. O mais 
estranho é que o presidente da Fe-
deração subscreve tudo o que digo, 
manifesta preocupação e exige mu-
danças. Mas em privado ele diz uma 
coisa e em público diz outra com-
pletamente diferente. 

Acha que a Federação vai ser 
“obrigada” a tomar uma posição?

Disso não tenho dúvidas ne-
nhumas. Este tipo de situações não 
são apenas da responsabilidade 
das equipas. Ninguém gostou que 
pusesse o dedo na ferida, mas as 
coisas têm de ser ditas para que to-
dos tenham a consciência do que se 
está a passar. 

A Federação tem de tomar uma 
posição a bem do futuro do ciclis-
mo em Portugal.

“Há muita gente 
envolvida nesta 
rede, há um lobbie 
muito forte e é pre-
ciso ter coragem 
para meter o dedo 
na ferida”

Já foi contactado pela Autori-
dade Antidopagem de Portugal 
(ADOP) depois de tornar públicas 
essas declarações?

Já fui contactado por várias en-
tidades, incluindo a ADOP e isso só 
demonstra que a situação é muito 
grave. Nesta altura, acredito que a 
minha tomada de posição pode vir 
a ser muito positiva para o ciclismo 
português. 

O véu foi levantado e a partir de 
agora as equipas e os responsáveis 
vão certamente mudar de atitude.
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A equipa de ciclismo LA-An-
tarte foi durante muitos 
anos uma “bandeira” de 

Paredes e da Rota dos Móveis. 
Agora que a equipa de Mário 
Rocha resolveu abandonar o ci-
clismo profissional, a autarquia 
liderada por Celso Ferreira perde 
um dos projetos desportivos com 
maior relevo no concelho e que 
em muito ajudou a promover o 
nome de Paredes além-fronteiras.

Celso Ferreira reconhece a 
importância do projeto para o 
concelho, para a Rota dos Mó-
veis, a Mostra do Mobiliário e 
tantas outras iniciativas. Porém, 
o autarca diz compreender a de-
cisão do diretor desportivo da 
equipa LA-Antarte, Mário Rocha, 
de abandonar o ciclismo profis-
sional, tendo em conta o “mo-
mento particularmente difícil” 
que a modalidade atravessa. 

 “Se o ciclismo está a passar 
por um mau bocado no que 
diz respeito ao cumprimento 
das mais elementares regras 
de boas práticas de desporto, 
naturalmente que nós [municí-
pio] não queremos estar asso-
ciados a um desporto com esse 
risco”, diz o autarca, manifestan-
do-se profundamente solidário 
com a decisão dos dirigentes e 
patrocinadores da equipa de pôr 
fim ao projeto.

“O que me foi transmitido 
foi que o ciclismo passa por 
um momento particularmente 
difícil, que poderão regressar 
momentos de grande polémi-
ca, relacionados com o uso de 
substâncias ilegais”. 

Perante este cenário, a autar-
quia resolveu apoiar a decisão, 
não fechando portas porém à 
possibilidade de, no futuro, pu-
derem surgir outros projetos 
ligados à modalidade que mere-
çam o apoio da câmara munici-
pal de Paredes.  

“O ciclismo foi muito impor-
tante para promover Paredes, 
a Rota dos Móveis, a Mostra do 
Mobiliário e tantas outras ini-
ciativas. Não quer dizer que não 
voltemos no futuro, mas neste 
momento a nossa participação 
no pelotão velocipédico está ter-
minada”, rematou o autarca.

LA- Alumínios Antarte ACABOU!
 A EQUIPA LA-ANTARTE ABANDONOU O CICLISMO PROFISSIONAL DEPOIS DE O SEU DIRETOR DESPORTIVO TER SUSPENDIDO A ATIVIDADE, POUCOS DIAS DEPOIS DO FINAL DA VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA. Câmara apoia

Mário Rocha

No ciclismo português, há 
quem faça pressão sobre os atle-
tas para consumirem substâncias 
proibidas?

Os atletas são alvo de um certo 
grupo de pessoas que vive disto, 
quase como a máfia. Isto é grave 
porque é um atentado à própria so-
ciedade. 

A maior parte das substâncias 
de dopagem que são detetadas no 
desporto em geral saem dos hospi-
tais. Há muita gente envolvida nes-
ta rede, há um lobbie muito forte e 
é preciso ter coragem para meter o 
dedo na ferida e acabar com isto de 
vez.

No ciclismo, a tentação para 
usar este tipo de substâncias proi-
bidas pode ser maior porque é um 
desporto de maior sacrifício e, no 
próprio meio, existem muitas pes-
soas que alimentam esta rede com 
a mentalidade de que se não for as-
sim os atletas não ganham.

A LA-Antarte foi 4.ª classifica-
da coletivamente na Volta a Por-
tugal em bicicleta. Esperava me-
lhores resultados nesta que foi a 
prova de despedida da equipa?

Sinceramente acho que o ba-
lanço da época foi positivo. Tivemos 
o melhor atleta na Volta ao Algarve, 
que ficou no top 10 com os melhores 
ciclistas do mundo. O Amaro Antunes 
esteve na disputa de quase todas as 
provas e terminou a Volta a Portugal 
no top 10. É um atleta regular e é isso 
que vemos no ciclismo mundial.  

Em relação à Volta, admito que 
esperava mais. Gostava que tivés-
semos conseguido vencer a mon-
tanha novamente. De resto, e dadas 
as circunstâncias e o nosso plantel, 
o balanço da época foi positivo.

O fim da LA-Antarte deixa Pa-
redes e o desporto mais pobres?

Não sei como é que vai ficar a 
modalidade em Paredes. Não fui o 
único que conseguiu alavancar este 
projeto aqui, outras pessoas como 
o Vasco Pinto, o Abílio Pacheco e 
todos os que fizeram parte das an-

teriores direções ajudaram. 
Quando um projeto que já tem 

25 anos chega ao fim há sempre 
algo que se perde, mas acho que o 
projeto pode e deve continuar inde-
pendentemente da minha saída. Há 
pessoas em Paredes com capacida-
de de levar isto para a frente.

Quanto ao ciclismo portu-
guês, acho que ficou claramente 
mais pobre. Nos últimos 7 anos, a 
LA-Antarte foi a única equipa do 
pelotão nacional 100% portugue-
sa. Este foi o único ano que tive-
mos um ciclista galego na equipa, 
que por sinal é praticamente por-
tuguês já que fez toda a sua for-
mação em Portugal.

O principal patrocinador da 
LA-Antarte, Luís Almeida, já ma-
nifestou vontade de continuar na 
modalidade. Vê com bons olhos 

esta decisão?
Claro que sim. Eu próprio lhe 

disse que achava bem ele conti-
nuar, mas com um projeto novo. 
Temos conversado nos últimos dias 
e acho que esse projeto irá mesmo 
acontecer. 

Os atletas que ficaram sem 
equipa mantêm a esperança de que 
o Luís Almeida continue e os consi-
ga integrar neste novo projeto. Eu 
espero que sim!

 Uma última pergunta. Que 
comentário quer fazer sobre a 
vitória de Rui Vinhas na Volta a 
Portugal?

Quero aproveitar para felicitar 
o Rui Vinhas, mas também quero 
rir-me um pouco. Na 3.ª etapa da 
Volta, na chegada a Macedo de Ca-
valeiros, eu disse numa entrevista à 
RTP que o Rui Vinhas era o grande 

vencedor da Volta a Portugal. Ainda 
faltavam 8 dias para acabar a Volta. 

O único obstáculo que o Rui 
tinha para não ganhar era o Gus-
tavo Veloso, ou o Lance Armstrong 
português. Digo que ele é o Lance 
Armstrong português porque é um 
ciclista que durante a época tem 
poucos resultados visíveis e quando 
chega à Volta ganha. 

O Gustavo Veloso é muito idên-
tico ao Lance Armstrong, mas muito 
menos inteligente. Jamais o Lance 
Armstrong permitia que um colega 
da sua equipa fosse ganhar 10 minu-
tos numa fuga. A partir do momento 
em que ele permitiu isso, a vitória na 
Volta estava entregue ao Rui Vinhas. 

O Rui é um justo vencedor. Cor-
reu muito para isso, esteve na fuga 
e ganhou tempo suficiente para de-
pois defender a camisola. Por isso, 
só tenho de o felicitar.
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Nelson José 
Bessa Neto 
é natural de 
Duas Igrejas, 

Paredes e vai estar a 
competir no Campeo-
nato do Mundo de 
Cavalos Novos, prova 
que se realiza de 15 a 
18 de setembro, em 
Lanaken, Bélgica.

O jovem pare-
dense esteve afasta-
do das competições 
oficiais nos últimos 
4 anos, para concluir 
o curso de medicina 
dentária, mas regres-

PAREDENSE compete
no campeonato do mundo
de cavalos novos

 Nelson Neto, 28 anos, vai estar na Bélgica a representar o país e o concelho.
 Jovem é médico dentista e pratica hipismo há vários anos.
 Campeonato do Mundo disputa-se em Lanaken, Bélgica.

“Não temos a experiência de 
outros”, sustenta o mister Mário 
Rocha, que antes de pensar em 
grandes objetivos, diz que “o Alian-
ça de Gandra tem de perceber o 
futebol que se pratica neste cam-
peonato e estudar as equipas. No 
primeiro ano temos de aprender. 
Só com a experiência e o conhe-
cimento profundo desta divisão é 
que podemos pensar em subidas 
de divisão no futuro”, sublinha o 
técnico da formação gandrense, 
que enfrenta agora o maior desafio 
da sua carreira de treinador.

A competir na série B do Cam-
peonato Portugal Prio, o Aliança de 
Gandra terá pela frente adversários 
difíceis, como o Felgueiras, Maríti-
mo B, Camacha ou o São Martinho, 
“claros favoritos para disputar a 
subida”, diz Mário Rocha. Mas have-
rá outros clubes a dar tudo para lá 
chegar, diz o mister, precisamente 
porque os prémios monetários atri-
buídos pela Federação esta época 
também aumentaram. 

“Quem subir à 2.ª Liga terá um 
prémio de 1 milhão e 50 mil euros. 
Quem jogar para subir recebe 800 
mil euros de presença nessa fase 
e 250 mil euros de direitos televi-
sivos. São valores muito elevados 
e isso levará mais equipas a apos-
tar na subida para tentar encaixar 

ALIANÇA DE GANDRA procura
manutenção nos nacionais

■ O ALIANÇA DE GANDRA ESTREIA-SE ESTA ÉPOCA NO CAMPEONATO PORTUGAL PRIO, QUE ARRANCOU A 21 DE AGOSTO.
■ O principal objetivo é garantir a manutenção e fazer uma época tranquila.
■ Treinador Mário Rocha diz que a sua equipa vai dar tudo para “sobreviver” neste campeonato.  

Helena Nunes (texto) a decisão tem gerado alguma preo-
cupação no seio dos clubes. Mário 
Rocha mostra-se preocupado so-
bretudo com a mudança na percen-
tagem da redução de pontos na 2.ª 
fase do campeonato, que passou de 
50% para 75% dos pontos. 

A 2.ª fase do campeonato ar-
ranca em janeiro e até lá as equi-
pas como o Aliança de Gandra 
vão tentar “sobreviver”. “A maior 
parte vai poupar dinheiro até de-
zembro. Só no início da 2.ª fase é 
que a maioria vai procurar refor-
çar-se. E será difícil para muitas 
conseguir resultados no imediato 
porque os jogadores que chegam 
precisam de assimilar as ideias de 
jogo, precisam de se adaptar aos 
colegas de equipa e isso demora 
o seu tempo”. 

Mário Rocha diz que esta mu-
dança é “injusta” para as equipas 
e que “não há justiça nenhuma” 
numa regra que impõe que uma 
equipa que fez uma boa 1.ª fase e 
terminou em 3.º lugar perca de 75% 
dos pontos que tinha. “Isso leva a 
que todo o seu esforço até ali seja 
inútil. De um momento para o 
outro fica quase com os mesmos 
pontos que alguns adversários 
que estavam a 15 ou 20 pontos de 
diferença e corre o risco de descer 
porque os adversários vão procu-
rar reforços no mercado para dis-
putar a manutenção”. 

O treinador do Aliança de Gan-
dra discorda da estratégia da Fede-
ração, já que irá trazer “mais dificul-
dades às equipas”. Ainda assim, o 
mister deixa a garantia aos sócios 
do Aliança de Gandra que a sua 
equipa irá lutar até ao fim pela ma-
nutenção no Campeonato Portugal 
Prio na época 2016/2017.

esta receita financeira”. 
O Aliança de Gandra não se ilu-

de com grandes prémios, até porque 
esta época o clube terá de enfrentar 
outras mudanças. Pela frente, o Gan-
dra tem, no mínimo, 3 deslocações à 
Madeira nos jogos com o Marítimo 
B, o Camacha e o Caniçal, e o mister 
Mário Rocha diz que isto tudo exigirá 
dos atletas uma “enorme responsa-
bilidade”. “Temos de ter os nossos 
valores bem vincados para que no 
futuro sejamos vistos como um clu-

be de referência e sermos capazes 
de tirar dividendos disso”. 

O Aliança de Gandra renovou 
com quase todo o plantel da época 
passada. As novidades na equipa 
são Leo, Joel, Rateira e Fábio, e dois 
ex-juniores da formação do clube 
que subiram ao escalão principal, 
Edgar e Henrique.

Mário Rocha mostra-se confiante 
na equipa, mas admite que alguns jo-
gadores já demonstram dificuldades 
de adaptação e isso poderá obrigar, 

mais tarde, a mexer no plantel. 
Ainda assim, o mister acredita 

que a equipa tem capacidade para 
lutar pela manutenção e deixa um 
apelo aos sócios. “Nesta fase é fun-
damental que todos compreen-
dam os resultados mais adversos 
e acarinhem os jogadores sobre-
tudo nos momentos mais negati-
vos. Não podem ser exigentes ao 
ponto de querer que o Aliança de 
Gandra seja tão ou mais competi-
tivo do que foi na época passada”.

Formato do
campeonato

preocupa treinador 

A Federação Portuguesa de 
Futebol alterou o formato do Cam-
peonato Portugal Prio esta época e 

sou às competições em 2014. 
Nelson Neto e a sua égua gaiata 

(de 5 anos de idade) têm participado 
no último ano em diversas provas 
nacionais de equitação, na catego-
ria de obstáculos, tendo alcançado 
recentemente os mínimos conside-
rados pela Federação Equestre Por-
tuguesa para participar no Campeo-
nato do Mundo de Cavalos Novos. 

Nas provas de salto de obstá-
culos, os júris avaliam em conjunto 
o cavaleiro e o cavalo, segundo vá-
rias condições. No cavalo é avalia-
da a velocidade, o respeito pelos 
obstáculos, a potência, obediên-
cia, entre outros e no cavaleiro a 
qualidade da sua equitação.
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LUÍS BESSA
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Idealizamos todo

o tipo de móveis

ao seu gosto!

Helena Nunes (texto)

■ ATLETA PAREDENSE DE 15 ANOS VENCEU NA CATEGORIA DE LOW KICK – 52 KG.
■ Campeonato do Mundo de Kickboxing cadetes e juniores decorreu em Dublin, Irlanda.

INÊS CORREIA é campeã
do mundo de kickboxing

A 
atleta Maria Inês Cor-
reia sagrou-se, no pas-
sado dia 3 de setem-
bro, campeã do mundo 
de kickboxing, na cate-

goria de Low Kick – 52 kg. 
A jovem paredense de 15 anos 

esteve a participar no Campeo-
nato do Mundo de Kickboxing 
de Cadetes e Juniores da WAKO 
– World Association of kickbo-
xing Organizations, em Dublin, 
na Irlanda que decorreu de 27 de 

agosto a 3 de setembro. Ao jornal 
O PAREDENSE, Maria Inês Correia 
disse que “ainda não assimilou 
esta vitória”, mas que o título 
mundial “significa todo o es-
forço que fiz para chegar aqui. 
Estava ansiosa. Não sabia como 
ia correr, mas fui para o ringue 
com garra e consegui vencer”.  

Maria Inês Correia é atleta da 
Academia Pé de Chumbo, Valon-
go e já soma diversos títulos, in-
cluindo os de campeã regional e 
nacional na categoria -52 kg. No 
ano passado, Maria Inês Correia 
já se tinha sagrado vice-campeã 

do mundo, no campeonato WAK, 
nas Caldas da Rainha. A atleta pa-
redense venceu ainda a Taça de 
Portugal e conquistou o 2.º lugar 
no Lady Open Jovem Futuro, na 
categoria de -55kg, prova que de-
correu na Figueira da Foz. 

Sem o apoio da Federação, a 
atleta rumou ao campeonato do 
mundo depois de a Academia Pé de 
Chumbo, em Valongo, ter lançado 
uma campanha solidária para anga-
riar verbas para apoiar as duas atle-
tas da academia que se deslocaram 
à Irlanda.

Joalina Ferreira, de Croca, Pe-
nafiel e Maria Inês Correia, de Pa-
redes, contaram ainda com a ajuda 
dos seus pais para juntar uma verba 
superior a 1500 euros e participar 
naquela que é a prova internacional 
de kickboxing mais importante.

Faltam apoios
aos atletas

Maria Inês Correia pratica 
kickboxing desde os 8 anos de ida-
de e já alcançou um percurso de ex-
celência na modalidade. Apesar de 
ser campeã do mundo de kickbo-
xing a jovem atleta sente na pele a 
falta de apoios das entidades com-
petentes. 

A Federação não suportou as des-
pesas dos atletas relacionadas com 
este campeonato, devido ao facto de 
ainda não ter sido assinado o contrato 
programa com o Instituto Português 
do Desporto e Juventude. 

Face a isto, a Academia Pé de 
Chumbo tentou obter alguns apoios 
junto de algumas autarquias, mas 
nem todas foram recetivas ao pedido. 

A câmara de Penafiel apoiou finan-
ceiramente a atleta Joalina Ferreira, 
natural de Croca, Penafiel, e a câmara 
de Valongo deu apoio logístico na ce-
dência de um pavilhão. 

Já a câmara de Paredes optou por 
não dar apoio, informando o clube 
que “só dá apoio a clubes e associa-
ções com contratos de desenvolvi-
mento desportivo assinados com a 
autarquia” e que cabe à Federação e 
ao Governo suportar as despesas dos 
atletas e não à autarquia.

Só com a ajuda dos pais e amigos 
e com verbas angariadas em eventos 
solidários é que as atletas consegui-
ram reunir o montante necessário 
para suportar as despesas com a par-
ticipação no Campeonato do Mundo 
de Kickboxing Cadetes e Juniores, 
onde estiveram a representar o seu 
país ao mais alto nível.
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Ouro e bronze no Europeu de Patinagem

 IRMÃOS SOUTO SAGRARAM-SE CAMPEÕES EUROPEUS EM PARES DE DANÇA.
 José Paulo Souto conquistou medalha de bronze em solo dance.
 Campeonato da Europa de Patinagem Artística realizou-se em Friburgo, Alemanha.

M
ariana e José Pau-
lo Souto voltaram 
a brilhar em mais 
uma prova interna-
cional de patina-

gem, desta vez no Campeonato da 
Europa de Patinagem Artística, que 
decorreu em Friburgo, Alemanha, 
entre 26 de agosto e 3 de setembro.

Os irmãos Souto sagraram-se cam-
peões europeus em pares de dança, 
prova que foi dominada pelos pares 
portugueses. O último dia de compe-
tição foi marcado por um duelo luso, 
Mariana e José Souto impuseram-se ao 
par formado por Ana e Pedro Walgode, 
arrecadando assim a medalha de ouro 
e o título de campeões europeus se-
niores em pares de dança.

Os irmãos Souto, atletas da Aca-
demia de Patinagem Artística da 
Casa do Benfica em Paredes, revali-
daram assim o título júnior conquis-
tado em 2015, destronando Ana e 
Pedro Walgode que foram campeões 
seniores nesse mesmo europeu rea-
lizado em Ponte di Legno, Itália. 

Este ano os atletas portugueses 
conquistaram um total de 17 meda-
lhas no campeonato da europa de 
patinagem, (mais 5 do que na edição 

José Paulo Souto conquistou ainda a medalha de bronze em solo 
dance, numa prova em que o pódio foi completamente dominado 
pelos atletas portugueses. Ricardo Pinto revalidou o título de cam-

peão europeu, seguido de Pedro Walgode e José Paulo Souto.
Confirmando as excelentes classificações provisórias, o trio luso do-

minou o pódio na prova de solo dance, seniores masculinos, com Ricar-
do Pinto a subir ao lugar mais alto, revalidando o título europeu a que 
junta o título mundial conquistado no ano passado. 

Na prova de solo dance feminina, Mariana Souto tornou-se vice-
-campeã da europa. Nesta prova foi a também atleta portuguesa Ana 
Walgode que conseguiu a melhor prestação, conquistando a medalha 
de ouro e o título de campeã da europa.

JOSÉ SOUTO CONQUISTA O BRONZE

do ano passado). Das 17 subidas ao 
pódio, 5 foram medalhas de ouro, 7 
medalhas de prata e 4 de bronze.

A próxima prova importante 

para os atletas portugueses de pati-
nagem é o campeonato do mundo, 
que decorre em Novara, Itália, de 24 
de setembro a 1 de outubro. 

Helena Nunes (texto)
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A 
equipa ProRebordosa/Garrafei-
ra Gomes/Oforsep abriu a nova 
época desportiva com bons re-
sultados coletivos e individuais. 
No último fim-de-semana, a 

equipa esteve a participar em duas compe-
tições distintas em Penafiel e Barcelos, tendo 
somado um total de 6 pódios nas duas provas. 

Na 3.ª Prova Inter Regional Porto/Minho, em 
Penafiel, disputada no sábado (dia 3) o campeão 
nacional António Silva conquistou o 1.º lugar da 
prova, na categoria de master 50. Em destaque 
esteve ainda o atleta Hugo Marques, que venceu 
a prova de master 40 e Lígia Maia que terminou 
em 2.º lugar a prova de master femininas.

António Sousa teve um furo na bicicleta e 
acabou por terminar em 5.º lugar a prova de 
master 50. Em Penafiel, a equipa ProRebordo-

R
ui Vinhas (W52-FC Porto) venceu 
o 2.º Circuito Ribeiro da Silva, pro-
va disputada em Lordelo, Paredes, 
terra natal do patrono da corrida. O 
vencedor da Volta a Portugal 2016 

foi o mais rápido nos 49 km de percurso, ter-
minando a prova com 1h12m58s, com um 
triunfo isolado na meta.

João Benta (Louletano/Hospital Loulé) foi 
2.º classificado e Luís Gomes (Liberty Segu-
ros/Carglass) fechou o pódio, sendo o melhor 
dos sub 23.

Na 2.ª edição deste circuito, organizado 
pela Associação de Ciclismo do Porto e pela 
Junta de Freguesia de Lordelo em tributo do 
ciclista lordelense Ribeiro da Silva, vencedor 
de duas Voltas em 1955 e 1957, estiveram à 
partida 62 corredores, mas somente 15 cor-

Triunfo de RUI VINHAS
no 2.º Circuito Ribeiro da Silva

 VENCEDOR DA VOLTA A PORTUGAL TRIUNFOU ISOLADO NA META, COM 1H12M58S.
 João Benta (Louletano/Hospital Loulé) e Luís Gomes (Liberty Seguros/ Carglass) fecharam o pódio.
 Prova decorreu em Lordelo, no dia 28 de agosto, em tributo ao patrono da corrida.

taram a linha da meta após 35 voltas ao per-
curso de 1400 metros, totalizando 49 km de 
prova.

Quatro ciclistas sub 23 finalizaram a pro-
va, seguindo-se a Luís Gomes. Nuno Meireles 
(LA Alumínios/Antarte) foi 7.º classificado e o 
lordelense Bruno Silva (La Alumínios/Antarte) 
terminou em 10.º lugar.

Por equipas triunfou a W52-FC Porto, se-
guida da Rádio Popular-Boavista.

Em dia de tributo a um dos maiores ciclis-
tas portugueses de todos os tempos, a junta 
de freguesia de Lordelo e as equipas de ciclis-
mo que integram o pelotão profissional por-
tuguês deixaram uma coroa de flores junto à 
estátua de Ribeiro da Silva, situada no centro 
da freguesia de Lordelo.

Pro Rebordosa sobe ao pódio
em Penafiel e Barcelos

 António Silva venceu a 3.ª prova Inter Regional Porto/Minho, em master 50.
 FORMAÇÃO REBORDOSENSE CONQUISTOU 3.º LUGAR DO PÓDIO NA CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS.
 Em Barcelos, o destaque foi para a vitória de António Sousa, em master 40.

sa/Garrafeira Gomes/Oforsep alcançou o 3.º 
lugar do pódio na classificação por equipas.

4.º Btt Xco Galocross,
Barcelos

Já no domingo, os atletas da equipa ProRe-
bordosa/Garrafeira Gomes/Oforsep rumaram ao 
Minho, mais concretamente à cidade de Barce-
los para disputar o 4.º Btt Xco Galocross. A forma-
ção rebordosense conquistou 3 lugares no pó-
dio, em master 40 a vitória foi de António Sousa, 
seguindo-se o colega de equipa Hugo Marques. 
Já em master femininas o lugar mais alto do pó-
dio foi conquistado por Lígia Maia. António Silva 
sofreu uma queda grave na prova de master 50 
e acabou por terminar em 4.º lugar. 

Homenagem ao patrono da prova O vencedor da prova no pódio
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GOMES DE SOUSA

(Continuação da edição anterior)

Os exemplos de Silva Nunes e o seu 
macho resolveram-me a continuar 
a marcha a cavalo, mesmo que a 
morte me fi zesse enterrar ao lado 

do caminho. E, caso curioso, a horrível febre 
desapareceu-me e, durante quatro meses, 
não voltou a apoquentar-me! Consegui assim 
cumprir a missão de que me incumbira João 
de Almeida e ser por este proposto para a me-
dalha de prata de bons serviços com que fui 
agraciado, porém devido ao exemplo de Silva 
Nunes e ao macho que ele me forçara a levar 
comigo.

A última vez que vi Silva Nunes, foi a 26 de 
Outubro desse ano de 1910, poucos dias an-
tes de eu chegar ao Posto A., de regresso de 
Mucusso. Dirigia-se ele, com a sua ordenança 
e carregadores com a bagagem, ao Cuangar, 
para substituir o Comandante Alferes Rosen-
do Dias que precisava de baixar ao Hospital 
de Sá da Bandeira. 

Quando lhe perguntei, no caso dele adoe-
cer, quem o substituía, respondeu-me, sorrin-
do resignado: “Isso é com o Governador”.

Demos ali o último abraço; eu com a gran-
de amargura de ter de me afastar para sem-
pre, dum dos meus melhores mestres: mestre 
na gentileza, no aprumo pessoal, no exercício 
de Comando, na política indígena, no não te-
mor à doença e à morte, no brio de bem servir 
e no desinteresse material.

Tive depois correspondência com Silva 
Nunes de quem conservo cartas. Na de 7 de 
Fevereiro de 1911, enviou-me um plano de 
ocupação pacífi ca do Cuanhama: “Trata-se 

Paredenses “Brasileiros”

O CORONEL J.R. COSTA JÚNIOR
va Nunes, ao Governador Capitão Albuquer-
que Felner – que o Governo mandara subs-
tituir João de Almeida – que, depois de me 
ouvir falar da temeridade prudente do meu 
grande mestre e da fé que este tinha na sua 
política indígena e no prestígio de que goza-
va no Sul de Angola, encarregou-o de iniciar 
a execução do seu plano. O Alferes Madeira, 
ao comunicar-me a partida de Silva Nunes 
para o Cuanhama, dizia-me: “Há-de obter re-
sultado, tamanha é a fé e vontade com que 
ele foi”.

Silva Nunes aventurou-se a ir ao Cuanha-
ma entender-se com o soba Mandume, mas 
este déspota sanguinário e vaidosíssimo, ti-
nha próximo da sua embala três missões ale-
mãs que o lisongeavam, porque aquele soba 
imperava sobre um território de 5.500 quiló-
metros quadrados, com cerca de 100.000 ha-
bitantes, dos quais os homens válidos, todos 
os anos, logo que, depois das chuvas, os rios 
davam vaus, saiam em guerrilhas de tangas 
de 100, homens bem armados e comandados 
a cavalo, e iam até 300 quilómetros em territó-
rio de Angola, roubar gados, mulheres e crian-
ças que permutavam por armas, munições, 
bebidas alcoólicas e outros artigos, recebidos 
da colónia alemã, através da sua fronteira de 
60 quilómetros. 

 Mas Silva Nunes, que isto conhecia muito 
bem, ousou, para bem servir a Pátria e a civi-
lização de Angola, tentar a política indígena 
portuguesa que tão distintamente personifi -
cava.

(Continua na próxima edição)

O DR. MANUEL LEAL

José Joaquim de Barros Leal e D. Doro-
teia Maria da Rocha casarem em Santa 
Maria de Peroselo, no concelho de Pe-
nafi el, a 29 de Janeiro de 1855.

Ele era natural de Outrela, em Peroselo, 
fi lho de Manuel de Barros e Maria Joaquina, 
neto paterno de António de Barros e Maria 
Borges, todos de Outrela e neto materno de 
José António, de São Mamede de Canelas e 
Ana Maria, de Santiago de Valpedre.

Ela era natural do Salvador de Gandra da 
Cabeça Santa, fi lha de Manuel de Sousa Lou-
reiro e Joana Maria Ferreira Lopes, de Cabe-
ça Santa, neta paterna de Manuel de Sousa 
Ferreira, de Peroselo e Ana Maria Coelho, de 
São Paio da Portela, neta materna de Miguel 
da Rocha, de São Miguel de Rans e Mariana 
Ferreira, de Barreiros, Cabeça Santa.

Tiveram pelo menos cinco fi lhos: 
Serafi m nasceu em Outrela a 17 de Outu-

bro de 1855 e faleceu a 17 de Março de 1856, 
com cinco meses pouco mais ou menos.

Manuel nasceu em Outrela a 19 de De-
zembro de 1856, padrinhos José Lopes da Sil-
va Lima e D. Manuela Maria Lopes da Silva, da 

cidade da Baía do Império do Brasil.
Saturnino nasceu em Outrela a 3 de Se-

tembro de 1858 e foi baptizado pelo padre 
Domingos de Sousa Baptista.

Umbelina nasceu em Outrela a 12 de Abril 
de 1860.

Alfredo nasceu na Praça Municipal, em Pe-
nafi el, a 17 de Fevereiro de 1862, madrinha a 
tia materna D. Sancha Rosa da Rocha 

O Manuel – de Barros Leal frequentou a 
Academia Politécnica do Porto nos anos lec-
tivos de 1877 para 1878 e de 1878 para 1879.

Depois passou à Escola Médica do Porto 
onde se formou, apresentado a tese ‘A Lava-
gem do Estomago: breve estudo das applica-
ções d’este processo a algumas doenças do 
apparelho digestivo’, impressa no Porto, na 
Imprensa Moderna, 78 pág. [58 de texto]. 

Foi pelas 11 horas da manhã do dia 2 de 
Abril de 1887. Presidente do júri Cândido Au-
gusto Correia de Pinho, lente substituto da 
secção cirúrgica. Arguentes o doutor Agosti-
nho António do Souto, lente catedrático da 
6.ª cadeira, Partos, doenças das mulheres de 
parto e dos recém-nascidos. O doutor José 
Carlos Lopes, lente catedrático da 3.

a 
Cadeira, 

História natural dos medicamentos. Matéria 
médica. Ricardo de Almeida Jorge, lente subs-
tituto da secção cirúrgica e secretário da Es-
cola Médica e António Plácido da Costa, lente 
substituto da secção médica. 

O dr. Manuel de Barros Leal foi médico 
militar e as informações sobre promoções, 
campanhas, condecorações e outros re-

gistos encontram-se no Arquivo Histórico 
Militar: como cirurgião-ajudante - G/LM/A-
02/23/0070 e como Cirurgião - G/2139.

O irmão Saturnino – de Barros Leal fre-
quentou a Academia Politécnica do Porto nos 
anos lectivos de 1878 para 1879 até 1882 para 
1883. 

Aluno brilhante teve um accessit na 3.ª 
cadeira, em 1880; uma distinção na 13ª cadei-
ra, em 1881 e um accessit na 5.ª cadeira, em 
1882.

Aí tirou o curso de Engenheiro de Pontes 
e Estradas. Foi-lhe conferida a carta de curso – 
‘carta de capacidade’ - a 11 de Maio de 1885.

Foi Engenheiro na Direcção das Obras Pú-
blicas do Distrito de Aveiro [1887 a 1919].

O Engenheiro Civil Saturnino de Barros 
Leal, com 36 anos, morador na Póvoa de 
Varzim, foi casar à igreja de Azurara, a 19 de 
Novembro de 1894 com Isabel Maria Lopes 
de Oliveira e Castro que nasceu em Mourão, 
Santa Marinha de Retorta, Vila do Conde, 2.º 
distrito eclesiástico da Maia, a 16 de Dezem-
bro de 1871, fi lha de Joaquim Lopes de Castro 
e Antónia Soares de Oliveira. Foram testemu-
nhas do casamento Carlos Lopes de Oliveira 
e Castro, bacharel formado em Direito pela 
Universidade de Coimbra e Alfredo de Barros 
Leal, farmacêutico, m.or no Bonfi m, Porto. 

Saturnino faleceu em Cedofeita a 8 de Ou-
tubro de 1932. Isabel Maria faleceu em Cedo-
feita a 9 de Abril de 1959.

Saturnino e Isabel Maria tiveram Maria 
Isabel de Castro Leal [1895-1980], que casou 

com seu parente Francisco de Brito Limpo 
de Faria [1898-1961], Engenheiro Civil pela 
Universidade do Porto. Foram pais de Maria 
Isabel Leal Limpo de Faria [1927-1986], que 
casou com seu parente José Júlio de Brito 
Limpo Trigueiros [1929-2007], licenciado em 
Agronomia pelo Instituto de Agronomia de 
Lisboa e, estes, pais do jesuíta António Júlio 
de Faria Limpo Trigueiros, investigador de His-
tória e Genealogia. 

O irmão mais novo, o Alfredo de Barros 
Leal, frequentou a Academia Politécnica do 
Porto nos anos lectivos de1883 para 1884 até 
1886 para 1887. Foi Farmacêutico.

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO

O Coronel Silva Nunes e a sua ordenança

de estabelecer no Cunhama uma missão mili-
tar para educar o gentio e vigiar o nosso ter-
ritório e fronteira. Essa missão seria composta 
de um ofi cial, um sargento e 6 a 10 soldados 
indígenas. Abriria uma escola para crianças e 
adultos mesmo. Iria ensinando o valor do pro-
gresso e moralizando os costumes dos cuanha-
mas. Nada de fortalezas formidáveis…depois 
viriam ofi cinas para aprendizagem de ofícios e 

pouco a pouco nos iríamos ingerindo na vida 
íntima dos cuanhamas. E quando os alemães 
se alargassem para fóra das suas fronteiras, lá 
encontrariam uma bandeira portuguesa e um 
ofi cial que lhes falasse e os recebesse. Os meus 
pretinhos já estão a aprender a falar cuanha-
ma. Se o Governador quiser, estou às ordens e 
com prazer”.

Corri entusiasmado a levar o plano de Sil-
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DUNQUERQUE
Ao correr do sabor de (A)gosto

1 – Fundação Calouste Gulbenkian

Foi com um lauto jantar que os respon-
sáveis atuais pelos destinos do clube 
resolveram comemorar a efeméride, 
lembrar os fundadores e agradecer 

aos beneméritos as ajudas necessárias para 
que, com altos e baixos, a instituição se man-
tivesse até ao presente. Decorrido o tempo de 

O mês de agosto, o mais atípico 
de todos os do ano, acaba por ser útil 
pelas mais desvairadas nuances que 
permitem, das situações que não são 
habituais, massivas, nem de repeti-
ção. Até porque este ano justificou 
bem o provérbio popular que “corra 

o ano como for, haja em agosto e se-
tembro calor”, pelo que de resto esta-
rá tudo certo.

É claro que não é esquecida a sen-
tença de que tal mês não se deve, só 
porque é o que é, esquecer os relap-
sos, já que “em agosto aguilhoa o 

preguiçoso e sê cuidadoso”, tal como 
lembra a parcimónia que deve haver 
com a alimentação, aconselhando 
que “em agosto apanha macela que 
livra da botica o uso dela”, por isso 
nada de empanturramentos!

De mais a mais os meses serão 

aquilo que não desejarmos que seja, 
salvo óbices inopinados e, por tal, im-
peditivos por força maior e não con-
trolável.

Por isso, relacionados ou não com 
agosto, juntamos aqui uma série de re-
ferências que não deixarão de ser úteis!

Azeredo Perdigão - 1966: Com a equipa do Benfica em Bagdad, Iraque, na inauguração do Estádio 
AL-SHAAB, no hall do hotel na primeira fila com a equipa do SLB

Continua a celebração dos 60 anos da 
maior entidade portuguesa da área cultural, 
privada, com um historial bem conhecido, em 
Portugal e no estrangeiro, como aconteceu 
em julho com a atribuição do Prémio Gulben-
kian 2016 à Fundação Amazonas Sustentável, 
Brasil, exatamente no dia 20, assinalando a 

morte de Calouste Gulbenkian, a que o PR – 
Marcelo designou por “símbolo arrebatador” 
de uma “causa de futuro”. 

Por sua vez, o braço direito de Gulbenkian 
– Azeredo Perdigão, vai ser homenageado a 
19 do corrente, nos 120 anos do seu nasci-
mento, e que desde a Fundação, em 1956, foi 

seu presidente até à data da sua morte, em 
1993. Vai ser inaugurado um novo busto no 
edifício da Coleção Moderna, além de “uma 
conferência, com a participação de dois an-
tigos presidentes da República”, e, ainda, “um 
concerto com o Coro e Orquestra Gulben-
kian”.

- Exposição António Ole
Com o título, Luanda, Los Angeles, Lis-

boa, decorre na Coleção Moderna do Museu 
Calouste Gulbenkian, a partir do próximo dia 
17, uma exposição do angolano António Ole, 
com pintura, desenho, escultura, colagem, 
instalação, fotografia e filmes produzidos ao 
longo de várias décadas.

No dia 4 já abriu a Gulbenkian Música, 
pela Orquestra XXI, liderada por Dinis de Sou-
sa.

Já a rubrica “A matéria das coisas”, abre a 
10 de setembro e é dedicada à descoberta 
dos materiais que a natureza oferece, explo-
rando novas utilizações em várias oficinas ao 
longo do dia. Inicia-se o programa às 10h, no 
jardim Gulbenkian, e finda às 18 horas.

2 – A primeira aviadora
Na revista Notícias Magazine, de 21 de 

agosto, vem um interessante “flash bach” 
com texto de Ana Pago e fotografia do Arqui-
vo DN, um artigo intitulado 1929 A primeira 
aviadora, com a seguinte introdução: “A 25 de 
agosto, diante de uma multidão com os pés 

na terra e as cabeças no ar, Maria de Lourdes 
Sá Teixeira volteou como um pássaro aos co-
mandos do seu próprio avião. Em minoria en-
tre os pilotos homens, o céu foi dela”.

Ana Pago, a articulista diz que a “Milu” tan-
to teimou que tirou o brevet em 1928, aos 21 
anos”, sendo a primeira portuguesa a conse-
guir o diploma de aviadora civil”, acrescentan-
do que se “tornou referência onde quer que 
fosse – incluindo a festa de aeronáutica rea-
lizada pelo aeroclub de Portugal, no Campo 
Grande, Lisboa, a 25 de agosto de 1929”.

Festa do Futebol Clube de Parada de Todeia

Comemoração dos anos da coletividade

férias e porque a sessão comemorativa decor-
reu já nos últimos dias de julho, não podemos 
olvidar tal cerimónia e que a simpática coleti-
vidade bem merece, pelo esforço e dedicação 
despendidos. 

Note-se que tal ato comemorativo teve o 
contributo do alto nível musical do agrupa-

mento cabo-verdiano Tito Paris (esperemos 
que desta vez não saia “Paiss” como no edi-
torial). A exibição deste conjunto não deixa 
ninguém indiferente.

Foi, portanto, uma noite inesquecível a 
que decorreu na Casa do Castelo, situada no 
complexo dos Chãos, em Parada, que valeu 

também pelo convívio que proporcionou a 
quem pode acompanhar todo o desenrolar 
dos acontecimentos, já que o momento se 
apresentou sobremaneira presenteiro.

A fama que a Casa do Castelo vem desfru-
tando na organização destes eventos, permi-
tiu aferir e solidificar a sua posição.

A mesa que presidiu às cerimónias comemorativas Mesa em alegre convívio entre os convidados
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FICHA TÉCNICA

1545 
Chega à Florida uma expedição espanhola, 
fundando o primeiro povoado europeu na 
América do Norte;
____________________________________

1636
Fundação nos Estados Unidos da América, 
da Universidade de Harvard;
____________________________________

1841
Anton Dvorak, compositor checo, nasce na 
Boémia;
____________________________________

1847
Tem início a guerra entre os EUA e o México;
____________________________________

1855
Final da guerra da Crimeia;
____________________________________

1868
O governador Meira, da então Guiné 
Portuguesa, informou o governador ge-
ral de Cabo Verde ter seguido na escuna 
“Bissau” uma força militar e duas peças 
de campanha para o Rio Grande, a fim de 
expulsar os ingleses daquela região. Na 
ponta Colónia mandou arriar a bandeira 
inglesa, tendo sido cortado o respetivo 
mastro, substituindo-o por outro com a 
bandeira portuguesa, enquanto a mari-
nhagem aplaudia o ato com entusiasmo;

1883
Concluída a linha de caminho-de-ferro que 
atravessa os EUA de costa a costa, a Nor-
them Pacific Railroad;

1918
Começam a ser distribuídas senhas de racio-
namento. No entanto, vão chegando cada 
vez mais náufragos dos navios portugueses, 
bombardeados ao longo da costa atlântica, 
no decurso da guerra 1914-1918; 
____________________________________

1926
A Liga das Nações admite a Alemanha no seu 
seio;
____________________________________

1928
A FIFA delibera que o primeiro mundial de 
futebol seja realizado, em 1933, no Uruguai;
____________________________________

1936
Levantamento da Organização Revolucioná-
ria da Armada, movimento clandestino militar 
afeto ao PCP, contra a ditadura de Salazar;
____________________________________

1949
Regista-se a morte do compositor alemão Ri-
chard Strauss, autor de “Elektra” e “O Cavaleiro 
da Rosa”; 

1974
O presidente da República ratifica o acordo 
com a FRELIMO que prevê a independência 
de Moçambique para 25 de junho de 1975;
____________________________________

1982
Legalização do Partido “Os Verdes”,
____________________________________

1995 
As negociações luso-espanholas sobre a par-
tilha das águas dos rios ibéricos terminam em 
Lisboa;
____________________________________

1999
Os funcionários da ONU adiam a saída de Díli 
por 24 horas, continuando a albergar cerca de 
2500 refugiados timorenses;

2000
146 nações comprometem-se a lutar contra 
a pobreza e a guerra, no encerramento da 
Cimeira do Milénio da ONU, em Nova Iorque;
____________________________________

2001
António Pagotto, artista italiano, criador de 
Calimero, morre aos 80 anos;

2002
O chefe dos observadores militares da ONU 
em Timor-Leste, brigadeiro-general Pereira 
Guerreiro, morre com 55 anos;
____________________________________

2004
Despenha-se no deserto do Utah, EUA, a 
cápsula da sonda Génesis, no regresso à 
terra com partículas recolhidas no “vento 
solar”;
____________________________________

2005
Início da implosão das torres do antigo 
complexo turístico da Torralta, em Troia;
- A Comissão Europeia atribui 356 milhões 
de euros a estudos da rede transeuropeia 
de transportes, dedicando ao projeto de 
instalação do TGV em Portugal 13 milhões 
de euros;
____________________________________

2008
Morte do compositor e produtor Hector La-
zon, que colaborou, entre outros, com Bjork 
e Peter Gabriel.

Dia 9
Biblioteca Municipal
14h30 – Entrega dos prémios da atividade “passaporte de 
leitura”

Dia 10
Biblioteca Municipal
10h30 – Atividade “Sábados em família”, com teatro para bebés 

Dia 14
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação “Como treinares o teu dragão”

Dias 16, 17 e 18
Aldeia da Quintandona 
15h00 - 10.ª edição da Festa do Caldo de Quintandona

Dia 17
Biblioteca Municipal
16h00 – Apresentação do livro “Quem tem coragem?”, de 
José Canita

1951
O Japão assina o Tratado de Paz com 48 nações, 
tendo por pano de fundo a Guerra Mundial;
____________________________________

1952
Sai a público “O velho e o Mar”, da autoria de 
Ernest Hemingway;
____________________________________

1964
O arquipélago de Malta torna-se indepen-
dente, com a capital em La Valetta;
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Agenda Cultural De 8 a 21 de setembro

Castelo de Paiva

Dia 10
Auditório da Fundação A Lord
21h00 – Homenagem ao vencedor da Volta a Portugal 2016

Dia 11
Biblioteca Municipal de Paredes
11h00 – Atividade “yoga em família”

Dia 12
Loja Interativa de Turismo de Paredes
14h30 às 16h30 – Atelier “Paredes em Miniatura”

Dia 11
Parque Urbano da Quinta do Pinheiro
09h30 – Atividade “Ginástica com energia”

Dia 11
Auditório Municipal
18h30 – Gala de ópera com o Ciclo Portuense de Ópera e a 
Academia de Música de Castelo de Paiva

Dia 16
Centro de Interpretação Cultural Local
21h00 – Apresentação do livro “Para lá de Bagdad”, de Al-
berto S. Santos

Dia 18 – Largo do Conde
09h00 – IV BTT Corrida das Vindimas/ XXX Jogos desporti-
vos de Castelo de Paiva 

Dia 21
Biblioteca Municipal
15h00 – Videoteca: “Fora de alcance”

Dia 11
Praça da República
Das 09h00 às 19h00 – XIX edição da Feira das Tradições

Dia 11
Praça da República
16h00 – XIII Encontro de tocadores de concertina

Dia 9
Biblioteca Municipal
14h00 – Visita e caça ao tesouro na Torre do Vilar

Dia 10
Auditório Municipal
21h00 – Concerto da banda “Quinta do Bill”

Dia 14
Biblioteca Municipal 
14h00 – Atividade “Contos contigo”

Dia 16
Parque de Casais
21h00 – Atividade Bio Lousada: noite dos morcegos

Dia 18
Parque Urbano de Paços de Ferreira
09h00 – Feira das antiguidades

Dia 21
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
18h45 – Free Running Olímpico, com Carlos Lopes
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Louredo

José Ruão Coelho Pinto 
Faleceu

José Ruão Coelho Pinto faleceu no passado dia 
31 de agosto com 100 anos de idade. Era natural e 
residente na freguesia de Louredo, concelho de Pare-
des. Era viúvo de Maria Cândida Barbosa. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e 

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

Bitarães

António Dias Carvalho
Faleceu

António Dias Carvalho faleceu no passado dia 4 
de agosto com 90 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Louredo e residente em Bitarães, concelho 
de Paredes. Era viúvo de Maria Adelina Correia Neto.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Bitarães

António da Silva Ribeiro
Faleceu

António da Silva Ribeiro faleceu no passado dia 2 
de agosto com 87 anos de idade. Era natural de Gon-
dalães e residente em Bitarães, concelho de Paredes. 
Era viúvo de Emília Barbosa da Silva. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

António Augusto
de Sousa Magalhães

Faleceu
António Augusto de Sousa Magalhães faleceu no 

passado dia 26 de agosto com 80 anos de idade. Era natural e residente 
na freguesia de Beire, concelho de Paredes. Era casado com Isaura 
Ferreira Moreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Parada de Todeia

Jorge Manuel
Teixeira Ferreira

Faleceu
Jorge Manuel Teixeira Ferreira faleceu no pas-

sado dia 22 de agosto com 48 anos de idade. Era 
natural de Parada de Todeia, Paredes e residente em França. Era ca-
sado com Maria da Conceição Moreira Nunes.

Agradecimento
Sua esposa, filha, genro e demais família vêm por este meio extre-

mamente 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 lhe foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como nas missas de 7.º dia, ou que de ou-
tro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qual-
quer falta involuntariamente cometida.

Lordelo

Rui Manuel Ferreira da 
Rocha
Faleceu

Rui Manuel Ferreira da Rocha faleceu no pas-
sado dia 12 de agosto com 42 anos de idade. Era 
natural de Lordelo e residente na Rua dos Padeiros, n.º 143, Lordelo, 
Paredes. Vivia em união de facto.

Agradecimento
Sua esposa, filho, pai, irmãos e demais família vêm por este meio 

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

Lordelo

Joaquim da Silva Moreira
Faleceu

Joaquim da Silva Moreira faleceu no passado 
dia 21 de agosto com 83 anos de idade. Era natural 
de Lordelo e residente na Rua Cruzeiro do Vinhal, 
n.º 33, Lordelo, Paredes. Era casado com Deolinda 
Ferreira da Silva.

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

vêm por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 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, pedin-
do desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Madalena

Maria Emília de Freitas
Faleceu

Maria Emília de Freitas faleceu no passado dia 29 
de julho com 91 anos de idade. Era natural da Madalena 
e residente na Rua do Ribeiro de Baixo, n.º 44, Madale-
na, Paredes. Era viúva de Jorge Pinto de Sousa.

Agradecimento
Seus filhos, nora, genro, netos, bisnetos e demais família vêm por 

este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se 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.

Lordelo

Ilda Ferreira
Faleceu

Ilda Ferreira faleceu no passado dia 24 de agosto 
com 83 anos de idade. Era natural de Lordelo e resi-
dente na Rua Antero Ferreira Leal, n.º 2797, Lordelo, 
Paredes. Era viúva de Manuel Joaquim Moreira Leal.

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

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

Cristelo

Manuel Moreira
Faleceu

Manuel Moreira faleceu no passado dia 2 de agos-
to com 87 anos de idade. Era natural de Duas Igrejas 
e residente na Rua Luís Pereira Leite, n.º 39, Cristelo, 
Paredes. Era casado com Laura da Rocha Teixeira.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais fa-

mília vêm por este meio extremamente sensibilizados e na impossi-
bilidade 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 apre-
ço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Lordelo

Deolinda Ferreira da Silva
Faleceu

Deolinda Ferreira da Silva faleceu no passado dia 5 
de setembro com 81 anos de idade. Era natural de Lor-
delo e residente na Rua Cruzeiro do Vinha, n.º 33, Lor-
delo, Paredes. Era viúva de Joaquim da Silva Moreira.

Agradecimento
Seus filhos, nora, genro, netos, bisnetos e demais família vêm por 

este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se 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.

Lordelo

Laurinda Moreira
Faleceu

Laurinda Moreira faleceu no passado dia 7 de 
agosto com 92 anos de idade. Era natural de Lordelo 
e residente na Rua do Alto da Vila, n.º 64, Lordelo, 
Paredes. Era viúva de José Dias Moreira Campelo.

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

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

Vandoma

Delfina Ferreira Ribeiro
Faleceu

Delfina Ferreira Ribeiro faleceu no passado dia 11 
de agosto com 62 anos de idade. Era natural de Rebor-
dosa e residente na Rua dos Moinhos, n.º 108, Van-
doma, Paredes. Era viúva de Augusto Ferreira Morais.

Agradecimento
Seus filhos, noras, netos e demais família vêm por este meio ex-

tremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhe foram endereçadas aquan-
do 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.

Lordelo

Joaquim Ribeiro Martins
Faleceu

Joaquim Ribeiro Martins faleceu no passado 
dia 2 de agosto com 83 anos de idade. Era natural 
de Arreigada, Paços de Ferreira e residente na Rua 
Nossa Senhora do Alivio, n.º 187, Lordelo, Paredes. 
Era casado com Maria de Lurdes Neto da Silva Martins.

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

tremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhe foram endereçadas aquan-
do 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.

Besteiros

António Moreira da Silva
Faleceu

António Moreira da Silva faleceu no passado 
dia 12 de agosto com 84 anos de idade. Era natural 
de Besteiros e residente na Rua de Chelo, n.º 15, 
Besteiros, Paredes. Era casado com Maria da Graça 
Pereira de Bessa.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, nora, genro, netos, bisnetos e demais família 

vêm por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 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, pedin-
do desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

NECROLOGIA

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

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

SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

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

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

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

FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349
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Bitarães

José Ferreira Pacheco
Faleceu

José Ferreira Pacheco faleceu no passado dia 
31 de agosto, com 75 anos de idade. Era natural de 
Rebordosa e residente na Rua do Pinhal, n.º 352, Bi-
tarães, Paredes. Era casado com Idalina Fernanda 
de Sousa.  

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

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

Gandra

António de Sousa Moreira
Faleceu

António de Sousa Moreira faleceu no passado 
dia 5 de setembro, com 77 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Mouriz e residente na Avenida 
Joaquim Ribeiro da Mota, n.º 125, freguesia de Gan-
dra, concelho de Paredes. Era casado com Maria Helena Rodrigues 
Moreira.

Agradecimento
Sua esposa, filhos 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 lhe foram endereçadas aquando do 
falecimento e do funeral. 

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, 
dia 10 de setembro, pelas 17h30, na igreja paroquial de Gandra. An-
tecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem nestes 
atos religiosos.

Rebordosa

Américo Ferreira
Faleceu

Américo Ferreira faleceu no passado dia 25 
de agosto, com 89 anos de idade. Era natural e 
residente na freguesia de Rebordosa, concelho de 
Paredes, na Rua do Terreiro, n.º 20. Era viúvo de 
Aurora da Silva e deixa na maior dor seus filhos, noras, genros, netos 
e demais família.

Vilela

Maria de Fátima
de Castro Machado

Faleceu
Maria de Fátima Castro Machado faleceu no pas-

sado dia 20 de agosto, com 44 anos de idade. Era natural e residente na 
freguesia de Vilela, concelho de Paredes, na Avenida do Noval, n.º 538, 
Vilela, Paredes. Era casada com Agostinho de Bessa Teixeira.

Rebordosa

António Joaquim
Nunes Ferreira

Faleceu
António Joaquim Nunes Ferreira faleceu no pas-

sado dia 16 de agosto, com 58 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, na 
Rua Trás do Padrão, n.º 49-A. Era divorciado e deixa na maior dor seus 
filhos, irmãos e demais família.

Cristelo

Vitorino Moreira Garcês
Faleceu

Vitorino Moreira Garcês faleceu no passado dia 
11 de agosto, com 87 anos de idade. Era natural de 
Novelas, Penafiel e residente na freguesia de Cristelo, 
concelho de Paredes, na Rua Dr. Jerónimo Pereira Lei-
te, n.º 91, Cristelo, Paredes. Era viúvo de Maria Aurora Pacheco Machado.

Paços de Ferreira

Lino Ferreira da Silva
Faleceu

Lino Ferreira da Silva faleceu no passado dia 16 
de agosto, com 78 anos de idade. Era natural de Mei-
xomil, Paços de Ferreira e residente em Paços de Fer-
reira, na Rua Professor Bernardo Neto, n.º 24, Paços 
de Ferreira. Era casado com Emília de Barros Machado da Silva.

Vilela

Vitorino Ferreira da Silva
Faleceu

Maria de Fátima Castro Machado faleceu no 
passado dia 22 de agosto, com 87 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Duas Igrejas, concelho 
de Paredes e residente na Avenida 25 de Abril, n.º 
73, freguesia de Vilela, concelho de Paredes. Era viúvo de Maria Rita 
Barbosa da Silva. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizados e na 

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

Vilela

Joaquim Moreira Carneiro
Faleceu

Joaquim Moreira Carneiro faleceu no passado dia 
29 de agosto, com 54 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Lordelo, concelho de Paredes e residente 
na Rua de Chão de Frades, n.º 262, freguesia de Vile-
la, concelho de Paredes. Era casado com Maria do Carmo da Cruz Coe-
lho Leal Moreira e pai de Andreia Maria e Francisco Duarte Leal Moreira.

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

Baltar

José Maria da Silva Teles
Faleceu

José Maria da Silva Teles faleceu no passado 
dia 3 de setembro, com 82 anos de idade. Era na-
tural de Pedreira, Felgueiras e residente na Avenida 
D. Manuel I, n.º 2427, Baltar, Paredes. Era viúvo de 
Maria Pereira.

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

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

Rebordosa

David Pereira da Silva
Faleceu

David Pereira da Silva faleceu no passado dia 
5 de setembro, com 78 anos de idade. Era natural 
Baltar e residente na Avenida Dr. Francisco Sá Car-
neiro, n.º 108, Rebordosa, Paredes. Era viúvo de 
Emília Moreira.

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

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

Baltar

Américo de Sousa Coelho
Faleceu

Américo de Sousa Coelho faleceu no passado 
dia 4 de setembro, com 67 anos de idade. Era natural 
Baltar e residente na Avenida dos Bombeiros Volun-
tários, n.º 769, 1.º Esq., Baltar, Paredes. Era casado 
com Ilda Fernandes Pereira.

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

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

Sobrosa

Henriqueta de Almeida 
Coelho Dias

Faleceu
Henriqueta de Almeida Coelho Dias faleceu no 

passado dia 15 de agosto com 85 anos de idade. Era natural de Rebor-
dosa e residente na freguesia de Sobrosa, concelho de Paredes. Era 
viúva de Fernando Ferreira da Cruz. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e 

na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.
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FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA | Tel. 224442276 | Tlm. 917597099

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

Rua de Santo Estêvão, nº. 97 – VILELA / PAREDES
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FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

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

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

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

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

Rebordosa

Maria Helena Guedes de 
Gouveia Rodrigues

Faleceu
Maria Helena Guedes de Gouveia Rodrigues fa-

leceu no passado dia 5 de agosto, com 73 anos de idade. Era natural de 
Fontelos, concelho de Peso da Régua e residente na freguesia de Re-
bordosa, concelho de Paredes, na Rua das Mimosas, n.º 95. Era casada 
com António Sebastião Rodrigues que deixa na maior dor juntamente 
com seus filhos, nora, genro, netos e demais família.

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

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

 Rua Dr. José Magalhães, n.º 70 PAREDES | Tlf. 255 777 264 | Tlm. 917 245 839
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Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa firme dos valores mais emblemáticos do concelho de 
Paredes em áreas como a política, religião, desporto, sociedade e 
do seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, inde-
pendentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

O PAREDENSE | 8-9-2016 | N.º 37

EXTRATO
A cargo de Ana Catarina de Castro Martins, notária em substituição, por motivo 

de férias, da titular Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, notária com 
cartório sito na Rua Amália Rodrigues, 70, 4580-014 Paredes.

Certifico para efeitos de publicação, nos termos do número 1 do artigo 100.º do 
Código do Notariado, que neste cartório, no livro 212, a folhas 58, se encontra exarada 
uma escritura de justificação, feita hoje, na qual César Ricardo da Silva Nunes, NIF 
209 302 046, Cartão de Cidadão 12155689 1 ZY0, válido até 18/08/2019, e mulher, 
Susana Odete Ribeiro da Mota, NIF 244 717 583, Cartão de Cidadão 13192250 5 ZY2, 
válido até 26/12/2018, casados no regime da comunhão de adquiridos, naturais de 
Duas Igrejas, Paredes, residentes na Travessa Nossa Senhora de Fátima, 12, 4580-
244 Duas Igrejas PRD, disseram que o marido é dono e legítimo possuidor, com exclu-
são de outrem, do prédio rústico denominado “Campo do Fundo”, composto de terreno 
de cultura, com trezentos e trinta metros quadrados, sito na Avenida da Telha, fregue-
sia de Duas Igrejas, concelho de Paredes, a confrontar do norte com José Joaquim 
Couto, sul com Joaquim Barbosa, nascente com herdeiros de António Ferreira Nunes 
e poente com caminho público, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Paredes, inscrito na matriz sob o artigo 3206, com o valor patrimonial e atribuído de 
cento e trinta e dois euros.

O justificante adquiriu o prédio ainda enquanto solteiro, em data que não pode 
precisar, mas sabem ter sido no primeiro semestre de mil, novecentos e noventa e 
seis, por doação verbal de Joaquim Rocha Nunes e sua mulher, Gracinda da Silva 
Campos, que eram casados no regime de comunhão geral de bens e residiam no 
Alto da Vila, Duas Igrejas, Paredes, não havendo, como tal, título formal que permita 
efetuar o registo no Registo Predial.

Desde essa data que o justificante entrou na posse e fruição do imóvel, em nome 
próprio, posse que detém há mais de vinte anos, sem interrupções ou ocultação de 
quem quer que seja. A posse foi adquirida e mantida sem violência, ostensivamente, 
com conhecimento de toda a gente, sendo o justificante responsável pelo cultivo e 
limpeza do prédio, pagando as respetivas contribuições e impostos, agindo sempre por 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo o imóvel, 
quer suportando os respetivos encargos.

A posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, desde o primeiro semes-
tre de mil, novecentos e noventa e seis, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, 
que o justificante invoca, justificando o seu direito de propriedade para o efeito de 
registo, dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por outro título 
formal extrajudicial.

O justificante e a sua mulher desconhecem os possuidores anteriores aos referi-
dos Joaquim Rocha Nunes e Gracinda da Silva Campos, bem como anteriores artigos 
matriciais, por antiguidade e ausência de documentos.

Está conforme.

Paredes, cartório, dezassete de agosto de dois mil e dezasseis.

A notária,

Ana Catarina de Castro Martins (céd. Prof. 413)

Extracto para publicação
Alda Cristina Nunes Ribeiro, por delegação expressa do Notário Arnaldo 

da Silva Martins, em substituição da Notária Maria Beatriz Vieira Campos Can-
tante, com Cartório Notarial, sito na Rotunda 1º de Maio, n.º 160, 1.º sala 28, 
em Valongo:

CERTIFICA narrativamente, para efeito de publicação, que neste Cartório 
Notarial, no Livro de Notas para Escrituras Diversas nº 198, a folhas 35, se en-
contra exarada uma Escritura Pública de Justificação Notarial, outorgada hoje, 
na qual JOSÉ NELSON DA ROCHA E SANTOS, NIF 161366864 e mulher MARIA 
EULÁLIA BRANCO DE SOUSA E SANTOS, NIF 154690635, declararam que são 
donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do Prédio rústico, com-
posto de terra a pastagem, com a área de duzentos e noventa metros quadrados, 
sito no Lugar de Vila, freguesia de Aguiar de Sousa, concelho de Paredes, a 
confrontar de Norte com rio, de Sul e Poente com levada e de Nascente com casa 
de moinho, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, inscri-
to na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 1923, com o valor patrimonial, 
igual ao atribuído, de três euros e quarenta e um cêntimos.

Que, os justificantes adquiriram o referido imóvel no ano de mil novecentos 
e setenta e um, por compra verbal a José Joaquim Duarte e mulher Ermelinda 
Gonçalves da Rocha, casados sob o regime da comunhão geral, residentes que 
foram no Lugar de Aguiar, freguesia de Aguiar de Sousa, concelho de Paredes.

Que, não obstante a falta de qualquer título formal, desde então e há mais 
de vinte anos, têm exercido a posse sobre o referido prédio em nome próprio, 
sem oposição de quem quer que seja, sem interrupção e ostensivamente à vis-
ta de todos, sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente, de forma 
correspondente ao exercício do direito da propriedade, traduzindo-se em factos 
materiais conducentes ao integral aproveitamento de todas as utilidades do pré-
dio, nomeadamente, procedendo ao cultivo, manutenção e limpeza do pasto, bem 
como pagando os respetivos encargos.

Que, assim, a posse pacífica, pública, contínua, e em nome próprio do ci-
tado imóvel, desde o referido ano de mil novecentos e setenta e um, conduziu 
à aquisição do mencionado prédio por usucapião, que invocam para justificar o 
seu direito de propriedade para fins de registo.

Está conforme o original.

Valongo, vinte e dois de Julho de dois mil e dezasseis

A Colaboradora autorizada,    

No uso das competências que lhe foram atribuídas pelo Dr. Arnaldo da Silva 
Martins, notário em substituição, conforme autorização publicada em www.notarios.pt.

(Alda Cristina Nunes Ribeiro (nº 247/4, publicitada na ON em 14-01-2016)
Registo n.º 1550
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SOPA DE LETRASPALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1) Nome atribuído à varanda que se pode 
observar do terraço do baluarte; 2) Orifício por onde eram 
disparadas setas; 3) Nome da segunda sala da torre (da dir. 
para a esq.); 4) Animal representado por baixo da guarita que se 
avista do lado norte; 7) Nome da sala onde estão colocados os 
canhões; 9) Apelido do arquiteto da Torre de Belém; 11) Estrutura 
octogonal existente na Sala do Governador (da dir. para a esq.); 
Nome da última sala da torre (da dir. para a esq.); 13) Pequena 
torre circular de onde os soldados vigiavam a entrada do Tejo; 
14) Explosivo utilizado para fazer disparar os canhões (da dir. 
para a esq.); 15) Tipo de embarcação colocada na Barra do 
Tejo, onde atualmente se encontra a Torre de Belém; 16) Nome 
do rei que mandou construir a Torre de Belém; 18) Na sala dos 
canhões, zona que servia para deixar sair o fumo resultante dos 
disparos (da dir. para a esq.); Nome das munições disparadas 
pelos canhões.

VERTICAIS: 1) Estrutura de madeira que servia para recolher a 
ponte levadiça; Abertura circular, no caminho de ronda, que servia 
para atirar objetos e líquidos, a ferver, como forma de defesa 
(duas palavras, de baixo para cima); 3) Abertura por onde saía a 
boca do canhão; 6) Parte octogonal da Torre com função militar 
(de baixo para cima); 10) Nome do Arcanjo protetor de Portugal, 
que se encontra num dos ângulos da face norte da torre; 12) 
Remate da corda que envolve a Torre; Tipo de cúpula utilizada 
nas guaritas; Outra designação para o caminho de ronda; 15) 
Nome do santo patrono de Lisboa, que se encontra no outro 
ângulo da face norte da torre; 16) Primeira função da Torre de 
Belém (de baixo para cima); 18) Nome do reservatório de água 
(de baixo para cima); Um dos nomes atribuídos à imagem que 
está no terraço do baluarte: N.ª Sra. das…

Afago
Amamentação 
Amor
Avós
Carinho

Casa
Cuidado
Dedicação
Doação
Família

Irmãos
Lar
Mãe
Proteção 
Ternura

Rebordosa

Arnaldina Moreira da Silva Antas
Faleceu

Arnaldina Moreira da Silva Antas faleceu no 
passado dia 6 de agosto, com 62 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Lordelo, Paredes e residente 
em Rebordosa, na Rua Professor Alberto Rangel, n.º 
273. Era casada com José Maria Moreira Antas que deixa na maior dor 
juntamente com seus filhos, genro, netos e demais família.

Rebordosa

Faustino Ferreira Campos  (Pirata)
Faleceu

Faustino Ferreira Campos faleceu no passado 
dia 30 de julho, com 72 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, concelho de 
Paredes, na Rua do Penedo, n.º 7. Era casado com 
Celeste Martins Ferreira Campos que deixa na maior dor juntamente 
com seus filhos e demais família.

Rebordosa

Inês Ribeiro da Silva
Faleceu

Inês Ribeiro da Silva faleceu no passado dia 20 
de agosto, com 79 anos de idade. Era natural e resi-
dente na freguesia de Rebordosa, concelho de Pare-
des, na Rua da Escola Secundária, n.º 146. Era viúva 
de Abel de Oliveira Cardoso e deixa na maior dor seus filhos, noras, 
genros, netos e demais família.

Rebordosa

José dos Santos Leal
Faleceu

José dos Santos Leal faleceu no passado dia 26 
de julho, com 58 anos de idade. Era natural e residen-
te na freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, 
na Rua Professor Alberto Rangel, n.º 23. Era casado 
com Virgínia Nunes de Oliveira Santos que deixa na maior dor juntamen-
te com a sua filha, genro e demais família.
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À 
vista do que vemos, pensamos cá para nós, 
tomara que este fosse, este e outros do mes-
mo género, o maior problema do nosso con-
celho.

Sabemos que este caso tem todos os ingredientes 
para clamar, na forma do parágrafo anterior. E podemos 
até dar a mão à palmatória, não fora a questão da Rua 
da Estrebuela ser das mais conhecidas e de maior trân-

A 
igreja paroquial da freguesia de Duas Igrejas, tem por padroeira a Santa Maria, invo-
cada por N.ª Sr.ª do Ó, única nesta condição de protetora, no concelho de Paredes.

Tempos atrás, um vendaval desabrido destelhou a igreja e provocou alguns da-
nos no edifício e altares. 

Desse facto a igreja passou a contar com duas referências temporais: “antes e depois do 
acontecimento”, sendo totalmente restaurada!

Passado Presente
A IGREJA DE DUAS IGREJAS

sito da cidade de Paredes, para além da circunstância 
da autarquia pretender, como há anos anuncia, criar 
aqui uma grande centralidade porque é habitual em 
“sala de visitas”, por situações como a documentada fo-
tografi camente contender com tal situação.

Para mais a cidade é sede de concelho e cercada por 
uma couraça de meia dúzia de freguesias conglomeradas.

ASSIM NÃO!

O futuro da
iluminação em Paredes?


