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Data é assinalada 
este domingo, 
com uma cerimó-
nia de condeco-
rações e homena-
gens e a bênção 
de duas novas via-
turas. Sessão sole-
ne servirá também 
para homenagear 
antigo presidente 
da direção. 

 Orçamento Municipal para 2017 foi discutido e votado na última reunião de câmara. O documento foi aprovado com os votos do PSD. Os socialistas votaram contra.

IMI divide PSD e PS 
PSD defende taxa de 0,4%. PS reclama a redução do IMI para 0,3%.

O ciclista da W52/FC Porto/ Porto 
Canal foi homenageado pela Fun-
dação A Lord, após a vitória na 78.ª 
Volta a Portugal em bicicleta. Rui 
Vinhas esteve acompanhado do 
diretor desportivo Nuno Ribeiro 
e do vice-presidente do FC Porto 
para o ciclismo, Elias Barros. Após 
a cerimónia, estivemos à conversa 
com o atleta, que nos confi denciou 
alguns dos momentos mais impor-
tantes desta vitória na Volta.

“Só no contrarrelógio em Lisboa
é que percebi que podia vencer”

Rui Vinhas
homenageado
em Lordelo

Junta da Sobreira
garante terreno para
complexo desportivo 
Presidente da Junta resolveu impas-
se que durava há 13 anos. Entendi-
mento com o proprietário do terreno 
torna viável o futuro complexo des-
portivo do Imperial SC Sobreirense.

Descargas poluentes
voltaram
ao Rio Ferreira
Denúncia partiu do presidente da junta de Lor-
delo que acusa ETAR de Arreigada de um novo 
atentado ambiental. Solução para a ETAR já está 
a ser estudada, garante a empresa que gere a 
estação de tratamento de esgotos e o Ministro 
do Ambiente.

Bombeiros de Rebordosa 
festejam 38.º aniversário

Pág. 5 e centrais

Obra de Luís Mendes
espalhada pelo país

O artistas plástico vive em Cete e já 
criou centenas de obras de arte. Na 
pintura, no desenho, na escultura e  
medalhística o autor trabalha temas 
regionais, humanos e religiosos.
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P
or mais que demos voltas ao nosso pensamento, chegaremos 
sempre à conclusão que os idealistas terão de continuar a 
viver exilados na sua condição, diz-se, à espera que a leia da 
morte, qualquer dia, os venha libertar.

Mas a verdade é que nada há pior para uma civilização do 
que a falência do idealismo. E é certo que num mundo interdependen-
te, como o que temos, dominado pelas grandes operações fi nanceiras 
e pelas velhas ideologias do consumo, as pessoas, pobres de todos nós, 
são cada vez mais números de contribuinte, números de identifi cação 
bancária ou dados estatísticos e cada vez menos pessoas com identida-
de própria e liberdade de decisão.

Por acaso ainda haverá quem se lembre dos idealistas dos anos ses-
senta, lá estamos nós, com malas de sonhos ao ombro e um brilhozinho 
nos olhos, de mãos dadas e com nós de solidariedade, laços de ternura e 
mesmo na guerra, propondo o amor contra ela, cabelos longos a esvoa-
çar ao vento e adornados com colares de utopia?

É bom de ver que os novos conceitos políticos e económicos do cres-
cimento só nos tem oferecido equívocos. Ao êxodo rural desordenado e 
à concentração urbana e económica, ao desenraizamento sociocultural, 
somam-se agora, como nefasta consequência o desemprego estrutural, 
o aumento da criminalidade, uma vida geralmente sem alegria e sem 
segurança de qualquer espécie.

Hoje é certo e sabido que não temos tempo para nada ou só para 
muito pouco. Vivemos a correr ou fazemos de conta que vivemos. Po-
rém, o mais grave de tudo, é não termos um ideal para propor às novas 
gerações que não seja esta: ganhar dinheiro.

Constatamos que quando as sociedades perdem a alma e a utopia e 
também quando os políticos não sabem ouvir os poetas, quando tudo 
se democratiza e o fundamentalismo do mercado rompe os limites da 
competitividade ou ainda quando todos querem tirar um curso, não 
para adquirirem conhecimentos, mas para possuírem um “canudo” que 
lhes dê estatuto social, quando a própria ciência política se transforma 
num mero ato de gestão ou numa operação mediática como se fosse 
um espetáculo futebolístico, o que fi ca em causa não é somente os pro-
blemas de um país, mas tão só a falência de uma geração.

Tantos e tantos anos passados, o progresso parece retrógrado e a 
suposta felicidade deu lugar à angústia existencial. E então surgem os 
falsos profetas, os curandeiros de almas transviadas, as religiões do ne-
gócio, os oportunistas de todas as condições e de todas as circunstân-
cias e, até, as teorias da anormalidade.

Só seremos nós, de corpo inteiro e mente limpa, se todos desejar-
mos uma sociedade ordenada, segura, justa e verdadeiramente demo-
crática onde todos se respeitem. 

O equívoco de 
uma geração

A 
Associação Humani-
tária dos Bombeiros 
Voluntários de Rebor-
dosa vai comemorar 
o 38.º aniversário este 

domingo, dia 25 de setembro, com 
condecorações, homenagens e a 
bênção de novas viaturas.

As comemorações do aniver-
sário vão ter início pelas 9 horas 
de domingo, com o hastear das 

Bombeiros de Rebordosa
comemoram este domingo

38.º aniversário 

 Missa solene contará com a bênção de duas novas viaturas.
 Corporação vai homenagear o ex-presidente da direção, José Moreira.

bandeiras no quartel da corpo-
ração, seguindo a romagem ao 
cemitério, onde a instituição irá 
prestar uma simbólica homena-
gem aos bombeiros já falecidos. 

Para as 10 horas está agenda-
da a receção às entidades convi-
dadas, seguindo-se às 10h15 a 
formatura geral. Às 11 horas terá 
início a missa solene, onde serão 
benzidas as duas novas viaturas 
que a corporação vai receber nes-
te aniversário.

Pelas 12h15 tem início a ses-
são solene, onde serão entregues 
algumas condecorações aos ele-
mentos que fazem parte do qua-
dro ativo da corporação e ainda 
uma homenagem ao antigo presi-
dente da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Re-
bordosa, José Moreira.

Finda a sessão solene irá de-
correr no quartel da corporação 
um almoço de confraternização 
para todos os convidados. 

Helena Nunes (texto)
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O
s vereadores do PS vota-
ram contra o Orçamen-
to da Câmara para 2017, 
na reunião do executivo 
realizada esta quarta-

-feira. Os socialistas voltaram a criticar 
a inclusão de verbas fictícias no orça-
mento, a falta de preocupação com as 
escolas e.b 2/3 degradadas e a fixação 
da taxa de IMI nos 0,4%.

O tema do IMI foi aliás o que 
mais separou as posições dos dois 
partidos. No orçamento da câmara 
para 2017 o PSD propõe que a taxa 
de IMI seja fixada em 0,4%, mas o 
PS reclama que a taxa seja reduzida 
para o mínimo de 0,3%.

 “Perante a análise deste orça-
mento temos a clara perceção que 
é possível reduzir o IMI para a taxa 
mínima de 0,3%”, sustentaram os 
socialistas na reunião, explicando que 
o último documento de monitoriza-
ção da implementação das medidas 
do PAEL, que data de 30 de junho de 
2016, mostra que a única rubrica que 
está acima do previsto é a da receita 
de IMI. “A meio do ano a câmara já 
tinha arrecadado mais de 50% da 
receita que estimava receber com o 
IMI em 2016. E convém referir que 
a meio do ano os paredenses ainda 
só tinham pago a prestação do mês 
de abril”.

O PS reclama assim que o IMI 
seja fixado no mínimo de 0,3%, para 
facilitar a vida aos paredenses e às 
empresas de Paredes e para tornar 
o território mais competitivo face 
aos concelhos vizinhos, que já apli-
cam a taxa mínima de IMI.

Por outro lado, o PS mostrou 
o seu desacordo com a falta de 
preocupação financeira deste orça-
mento com as escolas e.b 2/3 que 
estão degradadas. “Num concelho 
que se quer afirmar como um dos 
exemplos a seguir na educação, 
não podemos aceitar que nenhu-
ma das escolas 2.b 2/3 do conce-
lho de Paredes tenha sido incluí-
da na lista das primeiras escolas 
que vão receber obras apoiadas 
pelo Portugal 2020”. Os socialistas 
criticaram o facto de o executivo do 
PSD ter abdicado de uma verba de 
2 milhões de euros de fundos co-
munitários, destinada à realização 
de obras nas e.b 2/3 do concelho, 
“por não querer incluir neste Or-
çamento uma verba adicional de 
comparticipação do município de 
150 mil euros”, manifestando o PS 
total desacordo e insatisfação com 
esta “má opção do executivo”.

  O PS afirma ainda que o Orça-
mento da Câmara para 2017 con-
tinua a “iludir e enganar” os pa-
redenses, e a ser “empolado com 
receitas fictícias na ordem dos 23 
milhões de euros”. Os socialistas 
afirmaram ainda na reunião de câ-

PSD e PS discordam sobre
taxa IMI no Orçamento para 2017

 PSD PROPÕE TAXA DE 0,4% E O PS RECLAMA TAXA MÍNIMA DE 0,3%.
 Orçamento para 2017 foi discutido na reunião de câmara, na última quarta-feira. 

mara que o Orçamento da Câmara 
para 2017 contraria o que tem sido 
dito pelo próprio executivo do PSD 
nas presidências abertas. “O execu-
tivo anda a dizer que o ano de 2017 
será para cumprir com as promes-
sas que não foram cumpridas nos 
anos de 2014, 2015 e 2016. O co-
mum dos mortais esperava então 
que o Orçamento para 2017 fosse 
superior ao dos anos anteriores, 
mas o que acontece é que o Orça-
mento para 2017 é inferior ao de 
2016. O montante de investimen-
tos previstos em 2016 era de 24 
milhões de euros e em 2017, que é 
o ano dos grandes investimentos, 
é de apenas 21 milhões de euros. 
Alguém entende isto?”, questionou 
o vereador socialista. 

O PS criticou ainda o “desequilí-
brio” de investimento que existe no 
orçamento entre as 24 freguesias do 
concelho e acusou Celso Ferreira de 
mentir quando diz que o executivo 
ouviu todos os presidentes das juntas 
de freguesia na definição das obras 
prioritárias. “Os presidentes da junta 
de Rebordosa, Recarei, Sobreira e 
Vandoma não foram tidos ou acha-
dos nesta decisão”, defendeu.

“Este orçamento
permite terminar
um ciclo político”

Em resposta às críticas do Parti-
do Socialista, o presidente da câma-

ra de Paredes defendeu que “este 
orçamento é um orçamento que 
permite terminar um ciclo polí-
tico e um mandato de 4 anos”. 
“O que vos incomoda é que a 
população do concelho de Pa-
redes vai ficar agradecida pelo 
exercício deste mandato. O que 
vos dói é que estamos a conse-
guir alcançar os nossos objeti-
vos”.

Em relação ao IMI, Celso Fer-
reira disse que não entende a po-
sição e as críticas do PS, porque a 
câmara baixou o IMI em 20% ao 
passo que o Governo socialista 
agravou o imposto sobre o patri-
mónio, por via do sol e da loca-
lização, critérios que já existiam 
nos métodos de avaliação do im-
posto.

“O que vos dói é que estamos 
a conseguir atingir os nossos 
resultados e a contribuir para o 
desenvolvimento do concelho de 
Paredes. O PS está é preocupado 
com as obras que o PSD vai fazer 
em 2017. E deve ficar preocupa-
do, porque o PSD vai cumprir com 
aquilo que prometeu”.

O Orçamento da Câmara para 
2017 foi aprovado com os votos fa-
voráveis do PSD e os quatro votos 
contra dos vereadores do PS.

Helena Nunes (texto)
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Da pintura à escultura com LUÍS MENDES

Helena Nunes (texto)

L
uís Mendes nasceu em 
Paço de Sousa, Penafiel, 
a 15 de fevereiro de 1961. 
Depois de ingressar na es-
cola de artes decorativas 

Soares dos Reis, no Porto, em 1975, 
e se diplomar no curso de artes vi-
suais, Luís Mendes regressou à ter-
ra natal onde desenvolveu os seus 
primeiros trabalhos, pinturas, dese-
nhos e esculturas.

Desde então Luís Mendes já 
criou centenas de obras de arte com 
um percurso figurativo onde predo-
minam temas regionais, humanos e 
religiosos e utilizando carvão da la-
reira, tintas a óleo, (gesso e cimento, 
nas suas primeiras esculturas). 

Hoje, com 55 anos, orgulha-se 
de ver muitos destes trabalhos es-
palhados pelo país. Entre as várias 
exposições individuais e coletivas 
do autor destaca-se a exposição de 
pintura que fez no Museu de Arte 
Sacra de Fátima, em 2004, dedicada 
à figura de Jesus Cristo. “Estou lá 
representado pelo trabalho “Cris-
to Ressuscitado”, uma pintura a 
óleo sobre tela que está exposta 
no hall de entrada do Museu de 
Arte Sacra de Fátima”, explica.

Luís Mendes participou também 
em várias exposições coletivas, na 
Escola Secundária Soares dos Reis, 
no Porto, na galeria do centro de 
artesanato e turismo de Vila do 

 Artista plástico que reside em Cete, tem centenas de obras feitas e espalhadas pelo país.
 Na pintura, no desenho, na escultura e medalhística o autor trabalha temas regionais, humanos e religiosos.
 Aos 55 anos, Luís Mendes divide o seu tempo entre o atelier e a escola do EMAÚS, onde dá aulas de trabalhos manuais.

Conde, na exposição documental ‘Passa-
do e Presente da Autarquia de Paço de 
Sousa’, realizada pela junta de freguesia de 
Paço de Sousa em outubro de 1989 e ain-
da na exposição de pintura “No caminho 
da Cruz”, dedicada à via-sacra, que esteve 
patente na galeria superior do claustro do 
Mosteiro do Salvador, em Paço de Sousa, 
Penafiel. 

O artista plástico foi convidado a expor 
o seu trabalho em Paredes, mais concreta-
mente na Casa da Cultura de Paredes, onde 
apresentou a sua exposição individual de 
pintura e barro “Cristos”, inaugurada pelo 
Bispo Auxiliar do Porto D. João Miranda.

Autor participou
em diversas

coleções particulares
O trabalho de Luís Mendes encontra-se 

também representado em muitas coleções 
particulares, nomeadamente da câmara 
municipal de Vila do Conde (aguarela ‘Es-
quecido a pescar’), da câmara municipal 
de Penafiel (óleos ‘Túmulo de Egas Moniz, 
Igreja do Mosteiro do Salvador – Paço de 
Sousa e Sameiro), do círculo cultural pe-
nafidelense (desenho de Joaquim Araújo) 
e da Assembleia Penafidelense (óleo igreja 
matriz de Penafiel).

O artista plástico editou ainda pratos 
em porcelana, com motivos da região e 
com desenhos de sua autoria, e foi coau-
tor da heráldica de Paço de Sousa, Irivo e 
Figueira, Penafiel. São também da sua au-

toria diversas medalhas comemorativas, 
em bronze, estanho e prata, para inúmeros 
acontecimentos no Vale do Sousa e no país, 
sendo hoje considerado o maior autor de 
escultura medalhística da região do Vale do 
Sousa.

Na escultura, o autor desenvolveu inú-
meros trabalhos, sobretudo monumentos 
de homenagem a figuras de relevo da his-
tória. São exemplos, o busto em bronze de 
D. Egas Moniz, num monumento de grani-
to, no terreiro de Gamuz, como homena-
gem da Vila de Paço de Sousa, em junho 
de 1998, o monumento em homenagem 
ao professor, na cidade de Paredes, o mo-
numento de homenagem a Baden Powell, 
fundador mundial do escutismo, instalado 
na rotunda Baden Powell, em Vilela, Pare-
des, o monumento a S. Pedro, que se en-
contra na rotunda de Cete, o busto de Mon-
senhor Moreira Neves, em Gandra, o busto 
de Sá Carneiro, na cidade de Paredes, entre 
outros.

Aos 55 anos, Luís Mendes continua a 
dedicar a maior parte do seu tempo à pin-
tura e escultura, mas garante que lhe sobra 
tempo para as caminhadas diárias e outras 
coisas que aprecia. “A minha vida é esta, a 
pintura e a escultura, mas tenho tempo 
para dar umas voltas a pé todos os dias 
e, quando posso, fazer pesca em mar, 
que adoro”, garante o artista, que gosta de 
ler livros de Aquilino Ribeiro e de ler diaria-
mente os jornais nacionais e regionais.

Atualmente, Luís Mendes é também 
professor de trabalhos manuais na Escola 
EMAÚS – Associação de Apoio ao Deficien-
te Mental, em Baltar, Paredes.

Luís Mendes no seu atelier, em Cete Monumentos de homenagem: Ao Padre Américo e a D. Egas Moniz (em Paço de Sousa, Penafiel), e a S. Pedro, (em Cete, Paredes)

Pintura a óleo da sua autoria

Brasão de Paço de Sousa Algumas das medalhas comemorativas Pintura a óleo sobre “a Última Ceia”

FIGURA DA QUINZENA
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A 
Fundação A Lord homenageou, 
no passado dia 10 de setembro, 
o ciclista Rui Vinhas, vencedor da 
edição deste ano da Volta a Por-
tugal em bicicleta, que nasceu 

em Sobrado, Valongo, mas reside na cidade 
de Lordelo.

Numa cerimónia que reuniu amigos e fa-
miliares do atleta, marcaram também presen-
ça Nuno Ribeiro, diretor desportivo da equipa 
W52/FC Porto/Porto Canal e Elias Barros, vice-
-presidente do FC Porto para o ciclismo. 

Rui Vinhas falou sobre a sua vitória na Vol-
ta, da conquista da camisola amarela na etapa 
de Macedo de Cavaleiros e do contrarrelógio 
em Lisboa, onde foi consagrado vencedor da 
prova. O ciclista garantiu que partiu para a 
Volta com o objetivo de trabalhar para o líder, 
Gustavo Veloso, mas depois de chegar isolado 
a Macedo de Cavaleiros lutou para conseguir 
a vitória. “A equipa sempre me apoiou e no 
final consegui”, frisou o ciclista da W52/FC 
Porto/Porto Canal, admitindo que a conquista 
do trofeu na Volta lhe trouxe mais visibilida-
de, mas “nada que não seja difícil de lidar”, 
ressalvou.

“FOI UM JUSTO
VENCEDOR DA

VOLTA A PORTUGAL”
- Elias Barros, vice-presidente

do FC Porto para o ciclismo

Rui Vinhas recebeu grandes elogios dos 
responsáveis da equipa e do próprio presi-
dente da Fundação A Lord, Francisco Leal, que 
destacou o “atleta humilde e respeitador” 
que conseguiu vencer a prova mais importan-
te do ciclismo português, respeitando as boas 
regras desportivas. Já Elias Barros, vice-presi-
dente do FC Porto para o ciclismo, considerou 
a homenagem a Rui Vinhas “muito justa”, 
frisando “é bonito ver as terras reconhe-
cerem aquilo que têm de bom. O Rui vive 
em Lordelo e por isso é alguém que deve 
ser reconhecido por aquilo que de bom faz 
também por esta terra”, sublinhou Elias Bar-
ros, considerando que “o Rui fez um contrar-
relógio fantástico, provando que era um 
justo vencedor e que merecia ganhar”.

Elias Barros elogiou ainda o trabalho fan-
tástico que o grupo da W52/FC Porto/Porto 
Canal fez na prova, destacando o empenho 
e profissionalismo do diretor desportivo. “O 
Nuno Ribeiro é uma pessoa fundamental 
neste projeto e em nome do presidente do 
FC Porto agradeço-lhe a dedicação ímpar 
que teve nesta volta”. A pedido de Pinto da 
Costa, Elias Barros agradeceu a homenagem 
feita a Rui Vinhas, sublinhando que estes atos 
engrandecem o desporto e os atletas. 

Sobre o futuro, Elias Barros garantiu que 
a W52/FC Porto/ Porto Canal quer fazer mais 
e melhor e tem a ambição de participar já 
na próxima época em provas no estrangeiro. 
“Esta época muito coisa já mudou, pela 
positiva, com a entrada do FC Porto e do 
Sporting no pelotão nacional e no próximo 

FUNDAÇÃO A LORD homenageou
vencedor da Volta a Portugal

 Iniciativa decorreu no auditório da Fundação, no dia 10.
 Diretor desportivo Nuno Ribeiro e vice-presidente do FC Porto para o ciclismo, Elias Barros também estiveram presentes.
 RUI VINHAS OFERECEU CAMISOLA AMARELA DA VOLTA À FUNDAÇÃO A LORD.

SOCIEDADE

continuará a ser assim. Sei que a LA/Alumí-
nios também vai continuar, apesar de nos 
últimos tempos um papagaio frustrado ter 
inventado algumas calúnias que não digni-
ficam nada nem ninguém”. 

Elias Barros referia-se às declarações do 
ex-diretor desportivo da LA/Antarte, que 
anunciou no final da Volta a Portugal a sua 
saída do ciclismo e o fim da equipa que lide-
rava, insinuando que a modalidade estaria a 
regressar ao passado dos escândalos de do-
ping. “É triste que esta pessoa, só porque 
anda a apanhar bonés durante 14 ou 15 
anos, venha dizer mentiras. Tanto quan-
to sei o maior patrocinador desta equipa, 
como disse, vai continuar e foi esse patro-
cinador que não quis continuar com esse 
papagaio na equipa. Ele foi corrido, essa é 
a verdade. Há pessoas que não sabem ga-

Helena Nunes (texto)

nhar e muito menos perder. Não fica bem a 
ninguém dizer tais mentiras, muito menos 
a um paredense que estava numa equipa 
de Paredes”, reforçou o vice-presidente do 
FC Porto, mostrando-se descontente com 
o facto de Mário Rocha ter dito que não era 
normal numa chegada à Torre 7 ciclistas da 
mesma equipa num grupo de 10 que seguia 
isolado. “É normal. Nós sabemos por exem-
plo que no futebol quem ganha o campeo-
nato é o Porto, o Benfica ou o Sporting. E 
porquê? Porque tem as melhores equipas, 
os melhores treinadores, o melhor grupo 
de trabalho e a melhor gestão”.

Polémicas à parte, a cerimónia de home-
nagem a Rui Vinhas terminou com uma troca 
de presentes. Rui Vinhas ofereceu à Fundação 
A Lord a camisola amarela da Volta a Portugal 
e Elias Barros entregou também ao presiden-
te d’A Lord uma camisola oficial da equipa 
W52/FC Porto/Porto Canal.
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O 
Rio Ferreira voltou a ser alvo de 
novas descargas poluentes, no iní-
cio da semana passada. A situação 
foi denunciada pelo presidente 
da junta de freguesia de Lordelo, 

Nuno Serra, que fotografou a poluição visível à 
superfície do rio, nomeadamente na Levada do 
Souto, junto ao parque da cidade de Lordelo.

O autarca voltou a chamar ao local o Ser-
viço de Proteção da Natureza e do Ambiente 
da GNR e a Agência Portuguesa do Ambien-
te para registar o atentado ambiental. Nuno 
Serra diz que a última descarga aconteceu na 
terça-feira de manhã (dia 13 de setembro), e 
foi uma das mais graves, mas garante que na 
semana anterior já tinha ocorrido outra des-
carga. “De vez em quando eles têm a neces-
sidade de fazer uma lavagem dos tanques 
para retirar as lamas e descarregam direta-
mente no rio. Desta vez, havia muito mau 
cheiro e só não havia peixes mortos por-
que já tinham morrido na outra descarga”, 
acusou o autarca, garantindo que irá seguir 
com uma queixa-crime no Ministério Público. 

O presidente da junta de Lordelo voltou 
a apontar o dedo à Estação de Tratamento 
de Águas Residuais de Arreigada, em Paços 
de Ferreira, que diz ser a fonte da descarga 
“deliberada e programada”. “A população 
já não aguenta isto, está desesperada. Eu 
tenho tentado conversar com todos os in-
tervenientes, mas não tenho conseguido 
obter respostas para o problema. Uma 
ETAR devia tratar e não poluir”, lamenta 
Nuno Serra, reforçando que “o crime come-
tido está a ser encoberto e os seus autores 
não são responsabilizados”.

Tanto a empresa que gere a estação de 
tratamentos de esgotos – a Águas de Paços de 

 Situação foi denunciada pelo presidente da junta de Lordelo, no início da semana passada.
 Nuno Serra voltou a apontar o dedo à ETAR de Arreigada, Paços de Ferreira, como fonte da descarga.
 EMPRESA QUE GERE A ETAR DIZ ESTAR A ESTUDAR UMA SOLUÇÃO PARA RESOLVER O PROBLEMA. 

Rio Ferreira foi alvo
de novas descargas poluentes

Helena Nunes (texto) Ferreira -, como o Ministério do Ambiente já ti-
nham assumido publicamente que a ETAR de 
Arreigada estava a tratar o dobro da sua capa-
cidade e que a resolução do problema passaria 
pela construção de uma nova infraestrutura. 

Águas de Paços de Ferreira
está a estudar uma solução 

O problema das descargas poluentes no 
Rio Ferreira já existe há mais de 20 anos. A 
própria empresa concessionária da rede de 
saneamento em Paços de Ferreira assume 
que “a ETAR de Arreigada está a rececionar 
o dobro da capacidade prevista, devido ao 
uso excessivo e indevido de poços domés-

ticos, bem como descargas indevidas na 
rede de saneamento”. 

Em comunicado, a Águas de Paços de 
Ferreira diz que a situação está a ser acom-
panhada pelos técnicos da empresa e pela 
câmara, “que estão a tentar encontrar uma 
solução no âmbito do POSEUR”, que “passa 
pela duplicação da capacidade desta ETAR, 
recorrendo ao programa ‘Portugal 2020’, 
numa execução que representa um inves-
timento de 5 milhões de euros”. 

Sobre este assunto o Ministro do Ambien-
te garantiu já ter solicitado à Administração 
da Região Hidrográfica do Norte que apresen-
tasse em breve uma solução técnica para as 
descargas poluentes no Rio Ferreira.

Em declarações à Lusa, Matos Fernandes 

disse que as entidades respon-
sáveis pela gestão da ETAR terão 
de encontrar uma solução provi-
sória que permita acabar com as 
descargas poluentes no imedia-
to, seja através do transporte de 
lamas por um camião cisterna 
para uma estação de tratamento 
próxima ou com a construção de 
um coletor que assegure o enca-
minhamento.

Quanto à solução definitiva, 
Matos Fernandes disse que antes 
de se avançar com a construção 
de uma nova ETAR é necessário 
estabilizar a relação da câmara 
com a concessionária. “Só de-
pois haverá condições para a 
tutela apoiar uma candidatura 
a fundos comunitários”, subli-
nhou. 

O governante prevê que se-
jam precisos 2 anos para ultra-
passar definitivamente a questão 
do diferendo contratual entre a 
câmara municipal de Paços de 
Ferreira e a concessionária. Ainda 
assim, Matos Fernandes reconhe-
ce o esforço que o atual executivo 
da câmara de Paços de Ferreira (li-
derado pelo socialista Humberto 
Brito) tem feito para solucionar 

um problema complexo que herdou do ante-
rior executivo social-democrata. 

Na mesma semana o presidente da câma-
ra de Paços de Ferreira disse ao Jornal de Notí-
cias que a remodelação da ETAR de Arreigada 
está atrasada e em risco de não se fazer por 
causa da Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos (ERSAR), “por criar sis-
tematicamente dificuldades na aprovação 
do projeto”, e ao acordo que o município fez 
com a empresa concessionária para a rene-
gociação do contrato de concessão de água 
e saneamento.

Humberto Brito disse que estas dificulda-
des são resultado também de uma “ingerên-
cia político-partidária para que a situação 
não se resolva”.
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O 
Imperial Sport 
Clube Sobrei-
rense vai ter 
b r e v e m e n t e 
um novo com-

plexo desportivo. O desejo 
já tem mais de 10 anos e foi 
agora concretizado graças ao 
esforço da junta de freguesia 
da Sobreira que chegou a um 
entendimento com o proprie-
tário do terreno adjacente ao 
atual campo de jogos, per-
mitindo a concretização do 
projeto. 

O terreno foi cedido pelo 
sobreirense António Leão à 
junta de freguesia, que através 
de um contrato de comodato, 
transferiu os direitos de uso e 
utilização do mesmo para o Im-
perial SC Sobreirense. 

Presidente da
Junta conseguiu
terreno
para o projeto

Dos 10 mil metros qua-
drados de terreno cedido, 
uma parcela de 3500 m2 vai 
ser anexada ao atual campo 
de futebol, permitindo que 
o mesmo seja reconfi gura-
do. Outra parcela de 2500 
m2 será cedida ao domínio 
público, para a abertura de 
um arruamento de acesso ao 

complexo, sendo a restante 
área reclassifi cada (cerca de 
3000 m2) como terreno ur-
banizado e estruturado e es-
tabelecida como garantia do 
proprietário no processo de 
cedência do terreno. 

O presidente da junta da 
Sobreira recordou na cerimó-
nia que se comprometeu na 
campanha eleitoral a mediar 
o processo de negociações e 
que conseguiu cumprir ago-
ra a sua promessa, graças ao 
“esforço e bom senso” que 
existiu entre as 
partes.

“ H o j e 
há um pro-
jeto e uma 
obra e por 
isso esta-
mos todos 
de para-
béns, par-
t i c u l a r m e n -
te o clube que 
vai receber a 

prazo um campo de jogos 
para continuar a fazer o seu 
trabalho em benefício das 
crianças da freguesia”. 

A câmara municipal de 
Paredes assumiu a responsa-
bilidade de fi nanciar as obras 
de construção do novo cam-
po desportivo. O presidente 
da autarquia, que esteve na 
Sobreira durante o fi m-de-
-semana a realizar mais um 
ciclo de presidências abertas, 
mostrou-se satisfeito com a 
concretização de uma obra 

que diz ser um sonho anti-
go da câmara municipal 

e da junta de freguesia 
da Sobreira. “Estamos 

fi nalmente aqui 
para concretizar 
este grandioso 
projeto para o Im-

perial SC Sobrei-
rense e para a vila 

da Sobreira”, dis-

SOBREIRENSE vai ter
novo complexo desportivo

 Protocolo assinado na semana passada prevê a construção de um novo campo.
 Clube reclama um sintético, mas Celso Ferreira diz que não promete algo que não sabe se pode cumprir.
 JUNTA LIDEROU NEGOCIAÇÕES COM PROPRIETÁRIO DO TERRENO, GARANTINDO A CONCRETIZAÇÃO DA OBRA.

se Celso Ferreira, lembrando 
que depois do investimen-
to realizado nos últimos 11 
anos no domínio desportivo, 
a câmara não fi caria satisfeita 
se não conseguisse avançar 
defi nitivamente com este in-
vestimento na Sobreira. 

As obras de construção 
do novo complexo desporti-
vo do Imperial SC Sobreiren-
se deverão arrancar apenas 
no início de 2017, não sendo 
certo ainda se poderão estar 
concluídas antes de Celso 
Ferreira terminar o seu man-
dato na câmara municipal. 
A ideia foi deixada pelo pró-
prio presidente da câmara, 
que também não se com-
prometeu com a instalação 
de um relvado sintético no 
complexo. “Não vale a pena 
prometer aquilo que não 
sabemos se poderemos vir 
a cumprir”, disse o autarca. 

A situação preocupa, 
para já, o presidente do So-
breirense, que estabelece o 
sintético como uma priori-
dade para a clube. “O pre-
sidente da câmara não as-
sumiu o compromisso de 
construir o sintético, mas 
estou convencido que na 
inauguração do complexo 
teremos aqui um relvado 
para inaugurar”, sublinhou 
Manuel Barros. 

No ano passado, a Fede-
ração Portuguesa de Futebol 
impediu o clube de inscrever 

Inauguradas obras
de ampliação do cemitério 

As obras de ampliação do cemitério de Santa Comba, 
na Sobreira, foram inauguradas no passado domin-
go, no decorrer da presidência aberta que a autar-

quia promoveu na freguesia da Sobreira. 
As obras, orçadas em 17 mil euros, foram custeadas 

pela junta de freguesia da Sobreira e pela câmara munici-
pal de Paredes. 

Helena Nunes (texto)

“esforço e bom senso” que 
existiu entre as 
partes.

“ H o j e 
há um pro-
jeto e uma 
obra e por 
isso esta-
mos todos 
de para-
béns, par-
t i c u l a r m e n -
te o clube que 
vai receber a 

concretização de uma obra 
que diz ser um sonho anti-

go da câmara municipal 
e da junta de freguesia 
da Sobreira. “Estamos 

fi nalmente aqui 
para concretizar 
este grandioso 
projeto para o Im-

perial SC Sobrei-
rense e para a vila 

da Sobreira”, dis-

uma das equipas de futebol 
feminino nas competições, 
porque os jogos teriam de ser 
feitos no campo pelado. O di-
rigente apontou ainda “dis-
paridades muito grandes” 
entre os clubes do concelho, 
no que toca às infraestrutu-

ras. “Vemos, por exemplo, 
aqui o vizinho Nun’Álvares 
que tem um complexo e um 
pavilhão que dá dividen-
dos ao clube. O FC Parada 
tem umas piscinas e um gi-
násio e nós na Sobreira não 
temos nada”. 

Presidente da Junta, João Gonçalves

SOCIEDADE
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A 
comissão polí-
tica concelhia 
do CDS/Paredes 
tomou posse no 
dia 17 de setem-

bro, tendo como presidente 
José Miguel Garcês e como 
presidente da Mesa do Ple-
nário o ex-vereador da CM 
Paredes, Manuel Ruão.

O jantar reuniu vários 
elementos do CDS-PP das 
várias freguesias do concelho 
e contou com a presença da 
deputada e vice-presidente 
do partido Cecília Meireles. 
O presidente da distrital do 
Porto Álvaro Castelo Branco 
e o presidente da Juventude 
Popular Francisco Rodrigues 
dos Santos também marca-

Comissão Política
do CDS/Paredes tomou posse

 Cerimónia decorreu no passado dia 17 de setembro.
 JOSÉ MIGUEL GARCÊS É O PRESIDENTE DA COMISSÃO POLÍTICA.
 Ex-vereador da CM Paredes Manuel Ruão preside à Mesa do Plenário.

ram presença.
O novo presidente da Co-

missão Política do CDS/Pare-
des afirmou que “a missão é 
clara. Política feita por pes-
soas e para as pessoas, co-
locando a concelhia como 
um exemplo reconhecido 
de boas práticas, ética e 
excelência no compromis-
so político com Paredes, 
com Portugal e com o CDS. 
Que ninguém tenha dúvi-
das que esta nova Comis-
são Política representa um 
passo na direção certa e 
na projeção de um CDS em 
Paredes ao mais alto nível”, 
disse José Miguel Garcês, ci-
tado em comunicado.

O dirigente garantiu ain-

da que o CDS/Paredes está 
atento às questões das taxas 
que recaem sobre os muníci-
pes e que são fixadas pela au-
tarquia. “Somos partidários 
de políticas que reduzam, 
sempre que possível, os 
impostos sobre as famílias 
e as empresas”, reforçou. Já 
o presidente da distrital do 
Porto Álvaro Castelo Branco 
manifestou total apoio à nova 
comissão política concelhia. 

Na cerimónia foi feita 
uma homenagem a dois 
antigos militantes do con-
celho, António Dias Ferreira 
(ex-presidente da junta de 
Lordelo) e José Guilherme 
Moreira da Rocha (militante 
da Sobreira).

Saúde e bem-estar na 3.ª idade

 FEIRA DA SAÚDE DE LORDELO DECORRE NOS DIAS 1 E 2 DE OUTUBRO.
 Dia internacional do Idoso será comemorado com diversas atividades para os seniores.
 Caminhada solidária pela Liga Portuguesa Contra o Cancro está marcada para as 10h da manhã de domingo.

A 
cidade de Lor-
delo vai voltar a 
acolher, nos dias 
1 e 2 de outubro, 
a 3.ª Feira da 

Saúde, uma iniciativa organi-
zada pela junta de freguesia 
de Lordelo com o objetivo 
de promover junto da popu-
lação um estilo de vida sau-

programadas diversas de-
monstrações seniores e vá-
rias animações. 

Integrada no progra-
ma da Feira da Saúde está 
também uma caminhada 
solidária de apoio à Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, 
agendada para domingo, dia 
2. O valor de inscrição na ca-
minhada é de 3 euros e rever-
te totalmente para o Núcleo 
Regional do Norte da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro.

Ao longo dos dois dias os 
visitantes da Feira da Saúde 
poderão ainda realizar ras-
treios de saúde, nos diversos 
expositores presentes no 
recinto, desde exames den-
tários, medição dos níveis 
de glicemia e tensão arterial, 
avaliação nutricional, exames 
oftalmológicos, podológicos 
e exames auditivos.

dável. 
Este ano, a iniciativa é su-

bordinada ao tema “saúde e 
bem-estar na 3.ª idade” e 
terá diversas atividades de-
dicadas especialmente aos 
mais velhos, e vão coincidir 
com a celebração do Dia In-
ternacional do Idoso, assina-
lado a 1 de outubro.

Neste dia dedicado à 
população sénior da fregue-
sia, irá decorrer um ciclo de 
conferências sobre o tema 
“saúde e bem-estar na 3.ª 
idade”, agendado para as 
14h30, e uma aula de ginás-
tica sénior, que terá início pe-
las 17h30.

Durante todo o dia estão 
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D
iana Silva, 22 anos, 
começou a usar dro-
gas com apenas 10. 
Usou e abusou de 
quase tudo, mas so-

bretudo cocaína e heroína. Aban-
donada pela mãe num banco de 
jardim aos 10 anos, Diana acabou 
a viver na rua e sem ninguém. 
Roubava para sustentar o 
vício e para sobrevi-
ver num mundo 
sem regras, 

Jovem de 22 anos quer deixar
as drogas e mudar de vida

 Com apenas 10 anos Diana Silva começou a consumir cocaína, nos bairros sociais do Porto.
 A JOVEM DE GONDOMAR FOI ABANDONADA PELA MÃE E CHEGOU A VIVER NA RUA DURANTE ANOS.
 Atualmente está a tentar recuperar a sua vida com a ajuda da Associação Um Novo Cântico, em Vilela.

Helena Nunes (texto)

onde as drogas se impunham no 
destino de quase todos.  

A vida não foi fácil para a jo-
vem de Gondomar. Até aos 10 
anos Diana Silva viveu com a 
mãe na freguesia de São Cosme, 
concelho de Gondomar e as dro-
gas sempre fizeram parte da sua 
infância. “Para mim era normal 
ver a minha mãe a injetar-se 
com drogas”, recorda a jovem, 
com mágoa de sempre ter vivido 
neste ambiente até ser abando-
nada pela mãe, que fugiu para 
Andorra.

Foi viver para a rua, passou 
fome e chegou a fugir diversas ve-
zes à polícia. O passe de entrada 
para os bairros sociais do Porto foi 
a cocaína, que Diana experimen-
tou pela primeira vez aos 10 anos. 
“A droga era vista como uma 
forma de entrar nestes grupos. 
Comecei a consumir para me 
sentir segura. Fumei todo o tipo 
de drogas e a cada dia consumia 
cada vez mais”.

Diana Silva viveu nesta vida 
até aos 13 anos, altura em que a 

Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens em Risco (CPCJ) sinalizou 
o caso e internou a jovem num Lar 
de Acolhimento Temporário, até 
ser transferida para a Associação 
de Recuperação para Toxicode-
pendentes – ART, para um inter-
namento em regime fechado. 

Apesar de estar em tratamen-
to de desintoxicação Diana assu-
me que nunca deixou de consu-
mir. “Eu sentia necessidade de 
consumir porque aquele não 
era o meu mundo. Tornei-me 
numa pessoa muito fechada 
e agressiva. Nunca deixei que 
se aproximassem de mim com 
medo de que me magoassem”. 

Aos 17 anos o Tribunal de Me-
nores autorizou a sua saída do 
centro de recuperação. Diana vi-
veu com a mãe em Andorra uns 
tempos, mas aos 18 anos voltou a 
Portugal para viver com o namo-
rado. A relação terminou pouco 
tempo depois e Diana voltou às 
ruas do bairro do Aleixo, no Porto.  
Pouco tempo depois, acabou por 
pedir ajuda à família para deixar 

aquela vida. “Prometi, à minha 
mãe que não ia voltar a consu-
mir drogas. Cumpri a promessa 
até ao dia em que ela morreu. Aí 
voltei a cair em desgraça”, conta 
a jovem, que voltou a refugiar-se 
nas drogas para não enfrentar os 
problemas. 

A morte da mãe, em janeiro 
deste ano, mudou drasticamen-

te a sua vida. Apesar de tudo o 
que viveram, da mágoa que 

ainda hoje guarda por ter 
sido abandonada, Diana 
Silva sofreu um duro golpe 
quando a mãe perdeu a 
luta contra um cancro. 

“As drogas levaram-
-me a fazer muitas coi-
sas erradas, de que me 
arrependo. Mas sei que 
aquilo que sou hoje 
é resultado de tudo o 
que passei. Quando 
acordamos todos os 

dias a pensar uni-
camente no 

vício, deixamos de ter uma vida. 
Só quando olhamos para trás e 
vemos que a droga fez-nos per-
der tudo o que tínhamos é que 
percebemos o erro que come-
temos”, sublinha a jovem, que 
acabou por tentar dar um novo 
rumo à sua vida com a ajuda da 
Associação Um Novo Cântico, em 
Vilela, Paredes. 

Jovem está em
processo de
recuperação e quer
voltar a estudar

Foi através de um amigo que 
Diana Silva conheceu o trabalho 
da Associação Um Novo Cântico, 
em Vilela, Paredes, que acolhe de-
zenas de sem-abrigo, com passa-
dos relacionados com o consumo 
de drogas e álcool. “Um dia meti 
pernas ao caminho e vim procu-
rar ajuda”, diz a jovem, que en-
controu nesta associação o apoio 
necessário para seguir em frente 

com o processo de rea-
bilitação e reintegra-
ção na sociedade. 

“Agora sou eu que controlo 
a minha vida. Tenho orgulho 
naquilo que sou hoje, porque 
sei que não há nada que pague 
a dignidade de uma pessoa. 
Quero voltar a estudar para 
construir o meu futuro, ter 
uma família e uma casa”. Dia-
na Silva quer fazer o 12.º ano e 
entrar na faculdade para tirar o 
curso de literatura portuguesa. 
“Adoro escrever. Gostava um 
dia de ser escritora ou jornalis-
ta”, assume a jovem que sonha 
um dia constituir família. “Que-
ro trabalhar para ser alguém. 
Quero que os meus filhos um 
dia tenham orgulho em mim e 
vejam o que fiz para conseguir 
dar-lhes tudo aquilo que nin-
guém me deu”.

Diana Silva já traçou as metas 
para o seu futuro e garante que 
nada nem ninguém a vai impedir 
de os alcançar. “Há dias mais fá-
ceis e outros mais difíceis. Mas 
sei que preciso de estar aqui 
para recuperar a minha vida. 
Espero no próximo ano já não 
estar, mas quero sair com tudo 
planeado para não voltar a co-
meter erros. 

Diana Silva com as companheiras de quarto Susana, Fátima e Ana
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Os quistos pilosos/pilonidais são uma realidade cada vez mais 
presente, sendo uma patologia relativamente comum em 
adolescentes e jovens adultos, mais comumente observada 
entre os 15 e os 30 anos de idade. É rara após os 40 anos e é 

mais comum no sexo masculino, embora também afete o sexo feminino, 
numa proporção de 3:1.

O termo pilonidal tem origem no Latim pilus - cabelo e nidus - ninho. 
Trata-se de um processo infl amatório crónico que ocorre, principalmen-
te, na região sacrococcígea, estando geralmente associado à presença de 
pelos. Corresponde a uma bolsa anómala de pele preenchida com restos 
celulares, glândulas sebáceas, sudoríparas e pelos. A etiologia desta pa-
tologia ainda é motivo de controvérsia. Antigamente acreditava-se que o 
quisto pilonidal seria uma patologia congénita, resultante do aprisiona-
mento de pelos na região sacrococcígea por uma falha na embriogénese. 
Atualmente, a teoria mais aceite é de que se trata de uma patologia adqui-
rida. Ou seja, no início da puberdade, sob a infl uência de hormonas, surgi-
riam alterações nas glândulas sebáceas como o aumento da queratina e 
distensão dos folículos. Estas alterações, associadas a pequenos traumas 
nesta região, resultariam na foliculite (infl amação do folículo piloso), com 
edema e respetiva oclusão. No entanto, existem outros fatores que con-
vergem no aparecimento do quisto piloso, tais como: microtraumas de 
repetição, excesso de pelos na região do cóccix, obesidade, sedentarismo, 
roupas muito justas e limpeza inadequada do local do quisto.

Como o quisto contém no interior glândulas sudoríparas, a lesão 
tende a piorar com o calor, pois com o aumento da temperatura local há 
um estímulo na produção de suor que se acumula na prega da pele, cau-
sando infl amação e/ou infeção. De um modo geral, este quisto forma-se 
na sequência da erupção de um folículo piloso que fi ca “encravado” sob 
a pele. Os sintomas aparecem na fase aguda, quando se forma um nó-
dulo com sinais típicos de processo infl amatório e infeccioso: dor, rubor, 
calor, edema e saída de secreção purulenta por um orifício que se abre 
na pele. À medida que a infeção progride, podem surgir novos orifícios 
dando origem a fístulas que ajudam a drenar o pus.

Os tratamentos para o quisto pilonidal passam por rapar o pelo 
na zona envolvente, antibióticos orais (na fase infecciosa), procedi-
mento cirúrgico e, mais recentemente, a Depilação a Laser. A cirur-
gia com excisão do tecido infetado tem sido a principal abordagem, no 
entanto, em qualquer das diferentes modalidades de cirurgia, a taxa de 
recidiva é elevada, sendo necessária nova cirurgia.

A taxa de recidiva pós-cirúrgica pode estar relacionada com o facto de 
pelo permanecer próximo do local de excisão. Estudos realizados confi r-
mam o benefício da terapia Laser na prevenção da recidiva do quis-
to, uma vez que o crescimento do pelo é mais escasso após tratamento, 
prolongando os períodos livres da patologia. Estudos demonstram, tam-
bém, a utilidade do laser como terapia primária em pessoas suscetíveis 
ao aparecimento do quisto pilonidal. Assim, sendo ponto assente que a 
patologia ocorra na presença de pelo, torna-se inevitável concluir que a 
remoção permanente do pelo, através da Depilação a Laser, deva ser 
parte integrante do tratamento e da prevenção da doença pilonidal.

Enfermeira
CLÍNICA NUNO MENDES

Responsável pelo tratamento de Depilação Permanente
a Laser nos Quistos Pilosos/Pilonidais

Depilação a Laser 
para prevenção

de Quistos

O 
presidente da 
Câmara Munici-
pal de Paços de 
Ferreira, Hum-

berto Brito, foi eleito dire-
tor de projetos da Associa-
ção de Desenvolvimento 
Rural das Terras do Sousa 
– ADERSOUSA. 

O autarca de Paços de 
Ferreira foi escolhido por 
todos os autarcas e asso-
ciados da instituição para 
gerir a distribuição de fun-
dos comunitários para pro-
jetos cujas candidaturas 
venham a ser submetidas à 
ADERSOUSA, lê-se na nota 
de imprensa enviada pelo 

A 
Santa Casa da Miseri-
córdia de Paredes, em 
parceria com a Câmara 
Municipal de Paredes, 

está a organizar a comemora-
ção do Dia do Idoso. 

A data será celebrada na 
próxima quinta-feira, dia 29 de 
setembro, no Parque da Cidade 
de Paredes. A iniciativa irá reu-
nir os idosos de todo o conce-
lho, oriundos de várias fregue-
sias e instituições particulares 
de solidariedade social, num 
dia cheio de animação, muita 
música, dança e atividades fí-
sicas.

Humberto Brito eleito diretor
de projetos da ADERSOUSA

 Presidente da câmara de Paços de Ferreira vai gerir
    a distribuição dos fundos comunitários na instituição.

gabinete de comunicação da au-
tarquia pacense. 

A ADER-SOUSA foi fundada a 
20 de setembro de 1991, ficando 
consagrado nos estatutos que 
“é de âmbito local, incidindo a 
sua atividade nos concelhos de 
Paços de Ferreira, Felgueiras, 
Lousada, Paredes e Penafiel e 
áreas vizinhas envolventes”, 
tendo como fins “a promoção 
do desenvolvimento rural a ní-
vel local, tendente à melhoria 
das condições sociais, culturais 
e económicas das populações, 
nomeadamente a promoção 
das atividades do sector agríco-
la, do artesanato, dos serviços e 
do turismo”.

Misericórdia de Paredes
organiza Dia do Idoso

 Iniciativa decorre na próxima quinta-feira, dia 29, no parque da cidade de Paredes.

A organização espera juntar 
cerca de 1500 seniores, numa ini-
ciativa exclusivamente dedicada 

aos idosos do concelho de Paredes, 
que vão poder benefi ciar de um dia 
diferente, com atividades ao ar livre 
e muita animação.

Por uma questão logística, a en-
trada na atividade é limitada apenas 
aos participantes que previamente 
se tiverem inscrito.
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O PAREDENSE EMIGRANTE

A
os 28 anos de idade Ví-
tor Pereira decidiu mu-
dar a sua vida. Em maio 
de 2016 emigrou para 
a cidade de Illzach, si-

tuada na região de Alsace, no nor-
deste de França, com o objetivo de 
procurar um trabalho e dar melho-
res condições de vida à sua família. 

O facto de já ter familiares a 
viver na França permitiu que Vítor 
embarcasse nesta viagem já com 
a garantia de que tinha uma opor-
tunidade de trabalho à sua espera. 
“Tenho cá o meu cunhado a vi-
ver. Ness altura ele fez-me uma 
proposta de trabalho e eu nem 
pensei duas vezes. Vim assim que 

“Vim para França
à procura de uma nova vida”

 Vítor Pereira, foi para França em maio deste ano para agarrar uma oportunidade de trabalho melhor.
 O JOVEM VIVE EM ALSACE, FRANÇA, MAS TRABALHA COMO CARPINTEIRO DE COFRAGEM NA SUÍÇA.
 Quer voltar às suas origens, mas apenas quando a situação em Portugal melhorar.

Helena Nunes (texto) pude”, explica Vítor Pereira. 
O jovem natural de Rebordosa, 

Paredes, chegou a França com a 
expectativa de conseguir construir 
uma nova vida. Em Portugal, os 
ordenados eram muito baixos, ga-
rante o jovem, que decidiu emigrar 
com a esposa e procurar lá fora a es-
tabilidade financeira que desejava 
conseguir para projetar um futuro 
melhor para a família.

“Emigrei com a minha mulher. 
Em Portugal as despesas eram 
muitas e os ordenados muito 
baixos. Com aquilo que ganháva-
mos, chegávamos sempre ao final 
do mês com o dinheiro contado. E 
por isso decidimos sair de Portu-
gal”, conta.

Através do cunhado, Vítor con-

seguiu encontrar trabalho numa 
empresa do ramo da carpintaria na 
Suíça. “O meu trabalho é um pou-
co duro, mas com o tempo uma 
pessoa vai-se habituando”, admi-
te o jovem, certo de que o sacrifício 
que muitas vezes faz no seu dia-a-
-dia é com o objetivo de alcançar os 
seus objetivos na vida. “Se quere-
mos ter alguma coisa na vida te-
mos de fazer sacrifícios”, sublinha. 

Apesar de estar a viver em Fran-
ça, Vítor Pereira optou por trabalhar 
na Suíça. “O preço das casas em 
França é metade da Suíça e as ca-
sas são muito maiores”, justifica o 
emigrante, garantindo que a família 
está melhor assim, porque a vida 
em França é mais tranquila. “Em Ba-
sileia, Suíça, há muito mais confu-

são e aqui em França é tudo mais 
tranquilo”.

Vítor Pereira faz todos os dias 
cerca de 80 quilómetros desde Illza-
ch, na França, até à cidade de Basi-
leia, na Suíça, para trabalhar como 
carpinteiro de cofragem. Vítor diz 
que a vida de emigrante é uma vida 
de sacrifícios. “Em Portugal está-
vamos habituados a fazer certas 
coisas, ir ao café, almoçar fora, 
etc, que aqui não fazemos porque 
a vida em França é muito mais 
cara, mas também quando emi-
gramos com objetivo de conse-

guir uma vida melhor já sabemos 
que teremos de fazer sacrifícios”. 

“Não sei quando vou
regressar a Portugal”

Tal como todos os portugueses 
que saem do país em busca de me-
lhores oportunidades, Vítor Pereira 
diz que o mais difícil é estar longe 
da família, dos amigos e da terra 
onde cresceram. 

Apesar das saudades e da dis-
tância, Vítor e a esposa visitam Por-

tugal apenas uma 
vez por ano, em 
agosto, altura em 
que aproveitam 
para matar sau-
dades de todos os 
que estão longe. 

Sobre o regres-
so definitivo a Por-
tugal, Vítor Pereira 
diz que “as coisas 
em Portugal não 
estão melhores”, 
e por isso, não 
sabe quando po-
derá voltar. Ainda 
assim, o emigrante 
não esconde que 
esse era um dese-
jo da família. “Pre-
tendo regressar 
um dia porque 
gosto muito da 
minha cidade e 
tenho saudades”. 
Enquanto a situa-
ção no seu país 
não melhorar, o 
jovem vai manter-
-se no estrangeiro 
com a família, pro-
curando agarrar 
as oportunidades 
para garantir o seu 
futuro. Vítor e a esposa Catarina Silva, em França

PUB
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A
os 29 anos de idade Rui 
Vinhas venceu a Volta a 
Portugal em bicicleta, a 
prova rainha do ciclis-
mo português, ao ser-

viço da equipa W52/FC Porto/ Porto 
Canal. Foi uma estreia no pódio da 
Volta para o ciclista natural de So-
brado, que só acreditou mesmo na 
vitória no final da última etapa da 
prova, quando foi abraçado pelos 
colegas depois da linha da meta do 
contrarrelógio em Lisboa.

Rui Vinhas assume a surpresa 
pela vitória, mas garante que deu 
tudo para conquistar o trofeu e por 
isso também sentiu que o mereceu. 
Quanto ao futuro, o ciclista que vive 
em Lordelo, Paredes, assume vonta-
de em continuar na W52/FC Porto/ 
Porto Canal, mas não esconde que 
já recebeu outras propostas, inclusi-
ve para rumar ao estrangeiro. 

Desde 2011 que nenhum ci-
clista português conseguia ven-
cer a Volta a Portugal. A sua vitó-
ria este ano teve um sabor espe-
cial, também por isso? 

Acho que sim. Nos últimos dois 
anos a equipa partiu sempre para a 
Volta com o objetivo de vencer, mas 
com o nosso líder o Gustavo Veloso. 
E isso nunca me levou a achar que 
podia ser eu a vencer, mesmo no dia 
em que cheguei isolado a Macedo 

de Cavaleiros.
Eu achei que podia vestir a ca-

misola amarela, que já era um gran-
de feito para mim e ser reconhecido 
por todo o trabalho que fiz até ali, 
mas nunca acreditei profundamen-
te que ia ganhar.

Quando vestiu a camisola 
amarela na 3.ª etapa da Volta, em 
Macedo de Cavaleiros, a estraté-
gia da equipa W52/FC Porto/Por-
to Canal mudou?

A estratégia da equipa con-
tinuava a mesma, o objetivo era 
vencer a Volta, a única diferença é 
que a equipa passou a ter dois can-
didatos à vitória. E é sempre mais 
fácil defender a vitória com dois 
do que com um. Eu não me sentia 
um candidato, mas dentro da equi-
pa havia quem começasse a achar 
que eu podia ter uma hipótese de 
lá chegar. 

Sinceramente eu nunca acre-
ditei que podia vencer a Volta. 
Sempre respeitei a equipa e o líder. 
Podia ter feito melhor na etapa da 
Senhora da Graça, mas quis respei-
tar o Gustavo Veloso. A partir daí 
eu sabia que tinha de sofrer todos 
os dias para perder o menor tempo 
possível e tentar fazer pelo menos o 
pódio na Volta a Portugal. 

Com o passar dos dias quase 
não perdi tempo [para os adversá-
rios], consegui fazer um contrarreló-
gio muito bom e cheguei à vitória. 

Entrevista: RUI VINHAS fala sobre a vitória na 78.ª Volta a Portugal em bicicleta 

“Conseguir uma vitória desta dimensão foi algo fantástico”

Helena Nunes (texto)
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“Sinto-me bem
na equipa e gostava
de continuar”

No final da Volta, todos os co-
legas, dirigentes e staff da W52/
FC Porto/ Porto Canal felicitaram-
-no pela vitória. O que lhe disse o 
Gustavo Veloso?

Todos ficaram contentes com 
a minha vitória. Apesar do que se 
possa dizer, sei que o Gustavo Ve-
loso também ficou contente por 
mim. Ele desejava muito a vitória 
e por isso ficou de cabeça quente, 
mas passados uns minutos estive-
mos a conversar e ficou tudo bem. 
Compreendo a situação dele. Que-
ria muito ganhar, mas não conse-
guiu. Se estivesse no lugar dele se 
calhar também reagia da mesma 
forma.  

Ele deu-me os parabéns e já 

depois disso tivemos uma longa 
conversa quando regressávamos ao 
Porto de autocarro. A nossa relação 
continua a mesma. Ele é um excelen-
te profissional e uma excelente pes-
soa e espero sinceramente que con-
tinuemos a ser colegas de equipa.

 
Vai continuar na W52/FC Por-

to/ Porto Canal na próxima época?
Ainda não conversamos sobre 

isso. Sei que o Nuno Ribeiro já con-
versou com alguns colegas da equi-
pa, mas eu ainda estou a aguardar 
que me contactem.

Sinto-me bem na equipa e gos-
tava de continuar. Temos um grupo 
de trabalho muito bom e todas as 
condições para voltar a fazer uma 
boa época. Para o ano a W52/FC 
Porto/ Porto Canal vai querer defen-
der o título e acho que tem condi-
ções para isso. 

Recebeu algum convite para 

abraçar outros projetos?
Recebi, mas não foi nada de 

concreto. Fui questionado sobre a 
possibilidade de ir para o estrangei-
ro, mas não houve certezas de nada. 
O que eu disse a essas pessoas foi 
que me sentia bem onde estava e 
que queria continuar. 

 É claro que todos os ciclistas 
ambicionam competir no estran-
geiro. Eu também quero lá chegar 
e não fecho de todo a porta a essas 
oportunidades, mas para já sinto-
-me bem onde estou. 

O Rui começou a fazer carreira 
no ciclismo muito cedo. Reconhece-
ram-lhe logo nesses primeiros anos 
talento para chegar mais longe?

Quando era mais jovem sonha-
va como todos os jovens sonham 
em conseguir chegar ao patamar 
profissional. Eu acreditava que po-
dia conquistar o meu caminho e 
podia viver do ciclismo. 

DESPORTO
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Entrevista: RUI VINHAS fala sobre a vitória na 78.ª Volta a Portugal em bicicleta 

“Conseguir uma vitória desta dimensão foi algo fantástico”

Quando é que percebeu realmente que podia 
vencer a Volta a Portugal? 

Só no contrarrelógio em Lisboa é que per-
cebi que podia vencer. Vinha a ser informado pelo ra-
dio que tinha tudo nas minhas mãos para ganhar. Isso 
deu-me mais motivação. Sabia que tinha de sofrer e 
apliquei-me naqueles últimos quilómetros. O colega 
dizia-me que eu tinha 1 minuto e 40 segundos de van-
tagem, e eu ficava na dúvida, não acreditava que era 
possível. Nunca me tinha visto nestas andanças. 

Quando cortei a meta e os meus colegas se abra-
çaram todos os a mim percebi realmente que tinha ga-
nho. Foi uma sensação única. Nunca pensei que podia 
conseguir a vitória. Não estava preparado para isso. 
O objetivo principal era o Gustavo, e talvez o Ricardo 
Mestre que também já tinha vencido uma Volta a Por-
tugal, e eu estava apenas a apoiar o líder. 

Conseguir uma vitória desta dimensão foi algo 
fantástico.

Acabou por ser uma grande surpresa para to-
dos, mas sobretudo para si que não estava à espera 
desta vitória? 

Foi uma surpresa para todos e para mim. Sei que 
muita gente acredita em mim, mas nunca fui com esse 
pensamento de ganhar a Volta. Preparei-me para ir 

“SÓ NO CONTRARRELÓGIO EM LISBOA
É QUE PERCEBI QUE PODIA VENCER”

trabalhar e nas primeiras duas etapas da Volta traba-
lhei muito para o líder. A minha condição física era 
muito boa e por isso consegui vencer.  

Não se tinha preparado para a vitória. Quando 
ergueu o trofeu em Lisboa pensou em quê?

Passou-me tanta coisa pela cabeça. Não estava 
em mim. Só com o passar dos dias é que fui assimi-
lando a vitória. Agora já me sinto o verdadeiro ven-
cedor da Volta a Portugal. 

Tendo agora este estatuto, acha que vai ser alvo 
de maiores atenções por parte dos adversários?

É óbvio que sim e eu também pretendo assumir-
-me mais como líder. Normalmente nas provas tinha 
sempre um certo receio e fui sempre muito inseguro, 
mas depois desta vitória tenho mais motivação e segu-
rança para tentar disputar mais corridas e provar que 
também que não ganhei só a Volta a Portugal, mas que 
estou aqui para tentar disputar outros triunfos. 

Depois de uma vitória na Volta a Portugal, os 
adversários vão passar a olhar-me com outros olhos. 
Só preciso de acreditar mais e trabalhar ainda mais 
para chegar a outros triunfos, porque se acreditar 
mais tarde ou mais cedo os resultados vão aparecer. 
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Rui Pedro Carvalho Vinhas nas-
ceu a 6 de dezembro de 1986, 
na freguesia de Sobrado, Va-

longo. Jogou futebol em miúdo, 
mas a sua verdadeira paixão foi 
desde sempre o ciclismo. 

Aos 10 anos, o padrinho ofe-
receu-lhe uma bicicleta de com-
petição e a partir daí nunca mais 
parou. Com 11 anos Rui Vinhas 
foi para o clube de ciclismo da 
Associação Desportiva e Recrea-
tiva Ases de Penafiel (ADRAP) e 
participou nas primeiras provas 
oficiais, na categoria de infantil. 
Em 1999 e já no escalão de ju-
venil Rui Vinhas ficou ao serviço 
do Lousada Académico Clube de 

Ciclismo. 
Esteve dois anos no Clube de 

Ciclismo de Paredes e na subida 
ao escalão sub-23, passou a ves-
tir a camisola da equipa da ter-
ra, a União Ciclista de Sobrado, 
onde esteve durante 5 anos.

Em 2011 e já na categoria de 
Elite, o ciclista sobradense assi-
nou contrato com a equipa da 
LA-Antarte Rota dos Móveis, mas 
permaneceu em Paredes apenas 
um ano, antes de assinar pela 
Louletano/Dunas Douradas, do 
Algarve. 

No ano passado, Rui Vinhas 
foi contratado pela W52/Quinta 
da Lixa/Jetclass, onde se man-
tém esta época A equipa conse-
guiu novos patrocinadores, o FC 
Porto e o Porto Canal, e apostou 
tudo para tentar vencer a Volta. 
Foi Rui Vinhas quem acabou por 
confirmar a vitória da equipa ao 
subir ao pódio da prova mais im-
portante do ciclismo português. 

Esta época, e para além da vi-
tória conquistada na 78.ª Volta a 
Portugal em bicicleta, Rui Vinhas 
venceu o 2.º Grande Prémio Ri-
beiro da Silva, em Lordelo, e foi 
18.º classificado no Campeonato 
Nacional de Elites.

O percurso de Rui Vinhas

Nessa altura o seu sonho era 
correr ao lado dos grandes ciclis-
tas profissionais. Quando assistia 
às provas, torcia por algum em 
especial?

Eu seguia de perto os passos 
do Nuno Ribeiro. Ele morava muito 
perto da casa dos meus pais, em So-
brado, e vi-a nele um exemplo a se-
guir. Era uma inspiração. Para além 
de ser um ciclista da terra, era um 
excelente profissional. E deu muitas 
provas disso ao longo da sua carrei-
ra como ciclista.

Este ano será especial não só 
pela vitória na Volta, mas tam-
bém pelo nascimento do seu pri-
meiro filho. Gostava de o ver se-
guir as pisadas do pai? 

Ele vai seguir aquilo que ele quiser 
e para ser sincero até preferia que ele 
não optasse por seguir o ciclismo. Esta 
modalidade é muito dura, exige mui-
to sacrifício. Preferia que ele seguisse 
outro modo de vida, mas é claro que 
se ele quiser seguir o mesmo caminho 
do pai ficarei orgulhoso na mesma e 
tentarei ajudá-lo em tudo. 

DESPORTO
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O 
diretor desportivo da 
W52/FC Porto/ Porto 
Canal diz que o ba-
lanço da época da 
formação azul e bran-

ca é muito positivo. O objetivo da 
equipa era vencer o maior número 
de provas ao longo da época, espe-
cialmente a Volta a Portugal, onde 
a equipa conseguiu fazer justiça ao 
estatuto de favorita à vitória. 

“O grande objetivo da equipa 
era defender a vitória na Volta a 
Portugal. E foi com esse objetivo 
que disputamos a prova. A equi-
pa conseguiu conquistar este ano 
um número de palmarés bastante 
interessante e só podíamos che-
gar ao final do ano com um balan-
ço positivo”.

A equipa W52/FC Porto/Porto 
Canal tinha no seu líder, Gustavo Ve-
loso, a melhor cartada para chegar 
ao triunfo na Volta, mas acabou por 
ser o ciclista de Sobrado, Rui Vinhas, 

NUNO RIBEIRO faz balanço positivo
da época da W52/FC Porto/Porto Canal

 DIRETOR DESPORTIVO DOS AZUIS E BRANCOS ESTÁ SATISFEITO COM OS TRIUNFOS CONQUISTADOS ESTA ÉPOCA.
 Projeto desportivo da equipa pode passar em breve pela subida de escalão. 

Helena Nunes (texto) a alcançar a vitória para a equipa. 
Sobre esta situação, (do vencedor 

da volta), Nuno Ribeiro diz que “as 
equipas adversárias deram muitas 
facilidades para que Rui Vinhas 
conseguisse uma grande vantagem 
de tempo e vencesse a camisola 
amarela” na etapa que terminou em 
Macedo de Cavaleiros. A partir daqui a 
equipa de Nuno Ribeiro teve a sua ta-
refa mais facilitada. “Tínhamos dois 
atletas na frente (o Rui Vinhas e o 
Gustavo Veloso) e os adversários 
não conseguiram eliminar a vanta-
gem da nossa equipa. Nas etapas 
seguintes, o Vinhas conseguiu de-
fender-se muito bem e acabou por 
não perder tempo quase nenhum 
e ser um justo vencedor da Volta a 
Portugal”.

Sobre Gustavo Veloso, que foi 
2.º na classificação geral este ano 
depois de duas vitórias nos dois 
anos anteriores, o diretor desporti-
vo da W52/FC Porto/Porto Canal diz 
que também foi parte integrante 
na vitória do colega de equipa Rui 

D.R.
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Vinhas na Volta a Portugal. “O Gus-
tavo também teve oportunidade 
de ganhar a Volta, mas respeitou 
bastante a posição do Vinhas e foi 
parte integrante da vitória dele. 
No contrarrelógio cada um teve 
a sua oportunidade para chegar 
à vitória”, e o resultado acabou por 
dar a vitória ao Rui Vinhas. 

Grandes ambições
para a próxima época

Para a W52/FC Porto/ Porto 
Canal esta foi a quarta vitória na 
Volta, em outras tantas edições 
da prova, que são o resultado de 
“uma equipa forte, organizada e 
com grandes ambições”. A época 
de estrada termina a 5 de outubro 
e a formação azul e branca está 
agora concentrada na preparação 
da próxima época. Nuno Ribeiro 
promete uma equipa forte e com 
objetivos ambiciosos para tentar 
defender a vitória na Volta e vencer 
o maior número de trofeus ao lon-
go da época. “Vamos tentar man-
ter todos os ciclistas na equipa. 
Só se algum quiser sair é que 
pensaremos em contratar 
um ciclista com as capa-
cidades necessárias para 
conseguir manter o mes-
mo nível competitivo no 
próximo ano”. 

Nuno Ribeiro assume 
que o projeto desportivo da 
equipa também poderá pas-
sar em breve por um maior 
número de participações 
em provas internacionais. 
“Este ano demos um pas-
so importante. Queremos 
criar uma boa estrutura 
para tentar fazer mais pro-
vas internacionais. Mas só 
com uma boa base, uma 
boa dinâmica de trabalho 
e uma boa estrutura é que 

conseguiremos lá chegar”.
Em relação ao fim da equipa 

LA/Antarte e à saída do principal 
patrocinador da equipa de ciclis-
mo de Paredes, Nuno Ribeiro diz 
que o pelotão nacional não de-
verá sofrer com isso, já que o res-
ponsável pela LA-Alumínios já de-
monstrou vontade de continuar 
com um projeto novo. “No ano 
passado também tivemos um 
patrocinador que saiu de cena, 

Nuno Ribeiro a dar instruções ao camisola amarela Rui Vinhas

a Quinta da Lixa, e a equipa con-
tinuou com a mesma filosofia. 
No caso da equipa de Paredes, 
pode sair a Antarte, mas o resto 
continua”. 

Em relação às razões apontadas 
por Mário Rocha, ex-diretor des-
portivo da LA-Antarte, para aban-
donar o ciclismo profissional, Nuno 
Ribeiro não tece comentários e diz 
que está apenas focado no projeto 
da sua equipa.

Equipa do F.C. do Porto que participou na volta a Portugal
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LUÍS BESSA
MOBILIÁRIO

Idealizamos todo

o tipo de móveis

ao seu gosto!

P
edro Barroso estreia-se 
esta época no comando 
da equipa sénior do Re-
bordosa Atlético Clube, 
que compete na série B 

da Divisão de Elite da Associação de 
Futebol do Porto.

O técnico de 30 anos, assume 
assim o cargo que na última época 
foi ocupado por Calica, que saiu do 
clube depois de ter falhado a subi-
da ao Campeonato de Portugal. Em 
entrevista ao jornal O PAREDENSE, o 
treinador do RAC não assume para 
já qualquer candidatura ao título, 
sublinhando que primeiro é neces-
sário garantir o apuramento para a 
2.ª fase do campeonato.

Quais são os objetivos do RAC 
para esta época?

A nível quantitativo passa cla-
ramente por fazer um somatório 
de pontos que nos permita ir à 2.ª 
fase. Esse é o primeiro objetivo. 
Depois também faz parte do pro-
jeto do clube potenciar os atletas 
da formação e enquadrá-los den-
tro daquilo que é a nossa ideia. 
Vamos tentar conjugar as duas 
vertentes. Queremos chegar nos 
três primeiros lugares e depois 
logo se vê.

Há entre os adeptos do RAC 
uma expectativa maior esta épo-
ca, tendo em conta que no ano 
passado fi caram a um passo da 
possível subida de divisão?

O RAC no ano passado fez uma 
excelente época, mas agora está 
focado naquilo que pode fazer esta 
época. A massa adepta é exigente 
e nós vamos trabalhar para conse-
guir resultados e dar essas alegrias 
aos adeptos. O que temos de pen-
sar é que vamos dar tudo e traba-
lhar muito para chegar à 2.ª fase do 
campeonato. 

 TREINADOR DO REBORDOSA, PEDRO BARROSO, APONTA OS OBJETIVOS DA ÉPOCA 2016/2017.
 O técnico de 30 anos quer dedicação e muito trabalho para chegar à 2.ª fase.
 O RAC falhou o primeiro teste para o campeonato, mas já está concentrado no próximo jogo com o Baião.

“Vamos trabalhar muito
para chegar à 2.ª fase”

A nível técnico quais são as 
prioridades que vai trabalhar no 
RAC?

A nossa visão passa por ter 
sempre qualidade de jogo e orga-
nização. Vamos tentar procurar um 
jogo de qualidade, organizado e 
equilibrado em todos os momen-
tos de jogo, tendo como base os 
jogadores que estão melhor 
preparados para determi-
nado jogo. 

pontos. Na minha opinião (esta 
percentagem) é exagerada, e be-
neficiará claramente as equipas 
com menos pontos. 

Quanto ao modelo da fase 
final com 6 equipas vai ser ex-
tremamente mais competitivo e 
duro. Serão as 6 melhores equi-
pas do campeonato a lutar pela 
subida. Neste caso acho que será 
melhor este modelo do que ter 26 
equipas numa série só. Teríamos 
de jogar várias vezes à quarta-fei-
ra e fazer 11 meses de época, o 
que não faz muito sentido.

O RAC perdeu o 1.º jogo para 
o campeonato, frente ao Tirsense. 
O que falhou?

Falhou essencialmente a con-
cretização e um ou outro momento 

Quais são os maiores adversá-
rios do RAC neste campeonato?

Muitas equipas reforçaram-se 
bem e vão tornar a nossa vida di-
fícil, mas nós não podemos olhar 
só para o adversário. Se tivermos a 
bom nível somos nós o mais sério 
candidato. Prefi ro ir por aí. Cada 
equipa têm as suas armas e temos 
de as respeitar e analisar bem o que 
vamos defrontar. A partir daí temos 
de ser fortes na nossa estratégia 
para cada jogo.

O plantel do RAC está fechado?
Nunca está fechado. Estamos 

sempre dispostos a receber bons 
atletas com o nosso perfi l. Se surgir 
essa possibilidade e a direção con-
cordar, porque não?

Na 2.ª fase do campeonato, a 
prioridade será disputar a subida 
de divisão?

Esta divisão é muito competi-
tiva e esta primeira fase do cam-
peonato também. A nossa priori-
dade agora é trabalhar muito nes-
ta primeira fase para chegarmos 
à segunda. E depois disso acon-
tecer é que podemos analisar a 
situação.

Qual a sua opinião sobre o 
novo modelo do campeonato, 
por fases?

A primeira fase do campeo-
nato vai ser muito competitiva. 
Todas as equipas vão querer ven-
cer para somar mais pontos, até 
porque na fase da manutenção 
as equipas vão perder 75% dos 

de desconcentração que temos de 
retifi car. Chegamos a estar em van-
tagem e tivemos a possibilidade de 
fazer o 2-0 por duas ou três vezes 
seguidas, mas não conseguimos. À 
entrada do intervalo sofremos dois 
golos seguidos e isso mudou clara-
mente o jogo.

Na 2.ª parte foi mais do mesmo. 
Nós a sufocar, a pressionar, a ter 
mais posse de bola, mas a não con-
seguir concretizar. 

Qual a expectativa para o 
jogo de domingo com o Baião?

Vamos sempre abordar o 
jogo para vencer. Vamos ten-

tar anular os pontos fortes 
do nosso adversário e ex-

plorar os pontos fracos. 

Helena Nunes (texto)

Presidente está
confiante na

subida de divisão

O presidente da direção do 
Rebordosa Atlético Clube 
não responde com meias 

palavras e assume diretamente 
que o grande e principal objetivo 
do clube esta época é a subida 
de divisão. Este ano, o fi gurino 
do campeonato da Divisão de 
Elite foi alterado, sendo dividi-
do em duas séries, mas Joaquim 
Barbosa garante que o RAC vai 
jogar para disputar a fase da su-
bida. “Vamos lutar com todas 
as forças para fi car entre os três 
primeiros nesta fase. Depois na 
2.ª fase o objetivo é claro. Ten-
tar a subida”, sublinha. 

O dirigente mostra-se confi an-
te na conquista desse objetivo, re-
forçando a qualidade do seu plan-
tel e da equipa técnica que o lidera. 
“Estamos confi antes. Temos um 
plantel jovem, com muita quali-
dade e uma equipa técnica capaz 
de assumir o objetivo”.

Na presidência do clube há 
20 anos, Joaquim Barbosa assu-
me que o RAC tem desenvolvido 
nos últimos anos as infraestru-
turas necessárias para competir 
numa divisão superior. A subida 
aos nacionais seria uma grande 
conquista para a cidade de Rebor-
dosa, garante. “Nos últimos anos 
o nosso objetivo foi criar estru-
turas que nos permitissem com-
petir nas divisões superiores. 
Dentro de meio ano teremos 
todas as condições para sonhar 
com um projeto desportivo 
mais ambicioso. O RAC já este-
ve nos campeonatos nacionais 
durante 16 anos e queremos 
chegar lá outra vez”, assume.
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O 
atleta paredense Mar-
co Rodrigues fi cou 
em 6.º lugar na fi nal 
da Taça da Associação 
Regional do Norte de 

Pesca Desportiva, prova disputada 
no passado dia 17 de setembro, em 
Cabeceiras de Basto, onde o atleta 
esteve a representar da melhor for-
ma o concelho de Paredes. 

A prova individual foi disputada 
num sistema de eliminatórias, fi cando 
apurados para a fi nal os 16 melhores 
atletas da região norte, que disputa-
ram entre si a conquista da Taça da 
ARNPD. Marco Rodrigues diz que o 
6.º lugar foi um bom resultado, tendo 
em conta as características da prova. 
“Inicialmente eramos 54 atletas, 
por isso, já foi bom conseguir pas-
sar todas as eliminatórias e chegar 
à fi nal, terminando em 6.º lugar”, 
salientou o atleta, de 42 anos.

As provas de pesca desportiva 
Marco Rodrigues conseguiu pes-

car 2,800kg. Já o primeiro classifi cado, 
Marco Ferreira, do CP Amarante, ultra-
passou a barreira dos 6,600 kg.

Natural de Cete e a residir atual-

 MARCO RODRIGUES, DO CLUBE DE PESCA DE CETE, DISPUTOU A FINAL, MAS ACABOU EM 6.º LUGAR.
 Prova decorreu no dia 17 de setembro, em Cabeceiras de Basto. 

6.º lugar na final da taça
regional de pesca desportiva

mente em Parada de Todeia, Marco 
Rodrigues diz que o “bichinho da 
pesca” vem praticamente desde 
criança, quando ia com o pai à pes-
ca no rio. Em 2010 começou a par-
ticipar em campeonatos federados, 
competindo atualmente na 2.ª Divi-
são Nacional de Pesca Desportiva. 
“É preciso ter uma boa técnica, 
mas também ter em atenção o 
tamanho dos anzois, o peso das 
boias, as canas e as espessuras 
das linhas”, fatores que o atleta 
considera fundamentais para qual-
quer atleta federado ter sucesso 
desportivo. 

Marco está agora concentrado 
na 3.ª e 4.ª prova do campeonato 
individual de pesca desportiva, que 
decorre nos dias 1 e 2 de outubro. 
Marco está em 7.º na geral da prova, 
entre mais de 60 atletas, e vai pro-
curar melhorar o resultado.  

Desde 2010 que Marco Rodrigues 
faz parte do clube de pesca de Cete 
– Os Amigos da Febra, Associação de 
Caça e Pesca. Entre os diversos trofeus 
conquistados em provas federadas 
por este clube, incluiu-se o título de 
campeão regional do norte por clu-
bes, conquistado em 2013.

Helena Nunes (texto)

FUTEBOL
Resultados da última jornada

Campeonato
de Portugal

Série B – 4.ª jornada

Aliança de Gandra .........................2
FC Pedras Rubras ............................1

Divisão de Elite
1.ª  jornada

Tirsense ..............................................3
Rebordosa ........................................1

Paredes ..............................................2
S. Pedro Cova ...................................1

Aliados de Lordelo .........................2
Sobrado .............................................0

Taça Brali – AF Porto
Divisão Honra – Grupo X

1.ª jornada

Nun’Álvares ......................................0 
Ermesinde .........................................1

Já são conhecidos os novos 
corpos sociais do Rebordosa 
Atlético Clube para o biénio 
2016/2017 - 2017/2018. O ato 

eleitoral decorreu no passado dia 
19 de setembro, nas instalações do 
clube e contou com uma lista única. 

Joaquim Barbosa foi reeleito 
para a presidência da direção do 
clube, tendo como vice-presiden-
tes: Alberto Nogueira Barbosa, Fran-
cisco Moreira Campos, José Paulo 
Barros, Samuel Neves e Amadeu da 

A 
cidade de Lordelo vai 
acolher, no próximo dia 
5 de outubro, uma prova 
inserida no Campeonato 

Nacional de Desportos de Gravida-
de. A iniciativa organizada pela As-
sociação Lordelo Lazer, com o apoio 

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO

Eleitos novos órgãos sociais do Rebordosa
 Eleições decorreram no dia 19, nas instalações do clube.
 Joaquim Barbosa continua na presidência da direção.
 Elias Barros foi eleito para a presidência da Assembleia-geral.
 Conselho fi scal é liderado por Alexandre Almeida.

Cruz.
O atual presidente da junta de 

freguesia de Rebordosa foi eleito 
para a presidência da Assembleia-
-geral, como primeiro-secretário 
Joaquim Rocha Barbosa e segundo 

secretário Aurélio Dias.
Para a presidência do Conselho 

Fiscal foi eleito Alexandre Almeida, 
para secretário Arlindo Freitas e re-
lator Gualter Morgado.

No mesmo ato eleitoral foram 

ainda eleitos como tesoureiro Al-
bano da Silva, secretário da direção 
José Duarte e vogais Orlando Leal, 
Adão Rodrigues, Júlio Carneiro, 
António Neves, Alcino da Moreira 
da Silva, António Moreira Ferreira, 

António Outeiro, Eduardo Gonçal-
ves, Joaquim Silva Carvalho e Ilídio 
Ferreira.

O clube ainda não divulgou 
uma data ofi cial para a tomada de 
tome dos novos órgãos sociais, mas 
O PAREDENSE sabe que a cerimónia 
deverá acontecer nas próximas se-
manas.

Lordelo acolhe Campeonato
Nacional de Desportos de Gravidade

da junta de freguesia de Lordelo e 
do Clube Casa d’Aldeia, vai decorrer 
na avenida dos Aliados de Lordelo, 
a partir das 14 horas.

Os participantes vão competir nas 
categorias de madeira (< 200mm), 
madeira/ferro (<120 mm), alterados 

(<200mm) e livre (>200 mm e borra-
cha). Haverá trofeus para os três pri-
meiros classifi cados de cada categoria 
e também para as provas femininas, 
um prémio para o carro mais original e 
medalhas para todos os participantes.

A prova é aberta a todos os in-

teressados que fabriquem um carro 
de rolamentos e queiram divertir-
-se. As inscrições podem ser feitas 
online, através da página do face-
book do Clube Aventura d’Aldeia, 
ou no dia da prova, entre as 10h e 
as 12horas.

 Prova decorre no dia 5 de outubro, na Avenida dos Aliados de Lordelo, pelas 14 horas.
 Iniciativa é aberta a todos os interessados.
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A 
equipa ProRebordo-
sa/Garrafeira Gomes/
Oforsep conquistou 
dois importantes tro-
feus esta época em Oli-

veira de Azeméis, onde decorreu no 
passado dia 17 de setembro, a Taça 
Cyclin Portugal de XCO. 

A formação rebordosense foi 
premiada com as prestações de 
António Sousa e António Silva, que 
foram consagrados vencedores da 
Taça de Cyclin Portugal XCO 2016, 
o primeiro em master 40 e o último 
em master 50.

Na elite masculina o vencedor 
da prova foi Mário Costa (ASC/Focus 
Team/Vila do Conde) com 117 pon-
tos, mais 2 que o campeão nacional 
David Rosa (Tropix). Em 3.º lugar 
ficou José Dias, que conquistou a 
Taça Cyclin Portugal na categoria 
de sub-23.

Também vencedora desta pro-
va foi a espanhola Lucia Vázquez 
(Maiatos/Reabnorte/Bikezone), que 
levou a melhor sobre a rival portu-
guesa Joana Monteiro (ASC/Focus 
Team/Vila do Conde) assegurou a 
vitória na Taça Ciyclin Portugal na 
categoria de elite feminina. Joana 
Monteiro venceu a taça na catego-
ria de sub-23. Já a 3.ª classificada em 
Oliveira de Azeméis foi a estoniana 
Maaris Meier (ProRebordosa/Gar-
rafeira Gomes/Oforsep), que termi-
nou a prova a 3m23s da primeira.

ProRebordosa conquista
Taça Cyclin Portugal de XCO

 ANTÓNIO SOUSA VENCEU EM MASTER 40 E ANTÓNIO SILVA EM MASTER 50.
 Atleta estoniana Maaris Meier foi 3.ª classificada na categoria de elite feminina.
 Taça Cyclin Portugal de Cross Country Olímpico decorreu no dia 18, em Oliveira de Azeméis.

A
ndré Mouta subiu 
ao pódio no 21.º 
Enduro da Lousã, a 
penúltima prova do 
Campeonato Nacio-

nal de Enduro, que decorreu no 
primeiro fim-de-semana de se-
tembro. No dia inaugural desta 
prova, com jornada dupla, o pilo-
to de Lordelo conseguiu o 2.º lu-
gar na Classe Open. Já no segun-
do dia, e perante a desistência de 
João Vivas, vencedor na véspera, 
André Mouta teve mais alento 
para assegurar a vitória e se per-
filar como o grande candidato a 
vencer a classe no final da época, 
depois do segundo lugar no pri-
meiro dia e a primeira posição do 
dia de domingo.

ANDRÉ MOUTA no pódio
do 21.º Enduro da Lousã

 Penúltima prova do campeonato nacional de Enduro teve duração de dois dias.
 NO ÚLTIMO DIA DE COMPETIÇÃO, O ATLETA LORDELENSE VENCEU NA CLASSE OPEN.

Na sua página do facebook 
o piloto de Lordelo assumiu 
que teve alguns contratempos 
na prova, nomeadamente uma 
avaria mecânica de última hora 
que lhe complicou a vida no dia 
inaugural. Ainda assim, André 
Mouta reforça que o resultado 
foi positivo e agradeceu todo 
o apoio que recebeu durante a 
competição.  

A próxima etapa do Campeo-
nato Nacional de Enduro decorre 
em Alcanena, este fim-de-se-
mana (24 e 25 de setembro). A 
última ronda será decisiva para 
muitas classes deste campeona-
to, incluindo para a classe Open, 
onde André Mouta é o grande 
candidato à vitória.  



18
Quinta-feira

22 de setembro 2016

DUNQUERQUE
Ao correr do sabor de (A)gosto

Faleceu em agosto aquele que é conhe-
cido no nosso país e no estrangeiro 
como um dos etnógrafos mais sério 
e competente entre os seus pares e 

como tal aceite, em geral.
Certo é que na sua terra, onde nasceu 

e vivenciou a sua juventude, não passa, até 
hoje, de um “ilustre” desconhecido, o mesmo 
se dizendo das “autoridades” municipais que 
esbanjam edifícios públicos por “dá cá aquela 
palha”, mas que não chegam para Carlos Lopes 

- Doutores médicos
Autor: António Gomes de Sousa
Edição: Pro Domo Mea, n.º 54
Como a formiga, que não olha ao calor 

nem ao frio das estações do ano, Gomes de 
Sousa continua a carrear temas culturais e 
históricos de utilidade pública, dando a co-
nhecer capítulos da vida de diversas perso-
nalidades, neste caso da área da medicina, 
elaborando aquilo a que dá em subtítulo de 
“Notas biográficas e genealógicas”.

Livros e revistas

- A despensa de Deus
Autor: José Augusto Correia de Oliveira
Edição: Paulinas Editora
Depois do autor haver editado em feve-

reiro deste ano “Sinfonias Temporais com an-
damento próprio”, bem acolhido pela crítica e 
que o Cónego Rui Osório considerou de boa 
utilidade para o clero que usa a pregação da 
doutrina, o claretiano J.A. Correia de Oliveira 
dá à estampa, também por Paulinas Editora 
o livro “A despensa de Deus”, com o subtítulo 
Felizes os convidados, com a data de junho 
do ano corrente. O autor dirige, desde 2007, 
a “Casa de Acolhimento e Espiritualidade”, no 
Seminário do Coração de Maria de Fátima.

Carlos Lopes Cardoso

Cardoso ter um centro de estudo onde se reco-
lhessem as suas obras e se fizessem encontros 
culturais, ele que se dedicou à cultura popular 
organizando e publicando a conceituada obra 
intitulada “Cancioneiro Popular de Cete”.

Claro é que o lembramos sempre, nos seus 
aniversários de nascimento e falecimento, sen-
do este em agosto, na casa dos 50 anos, vítima 
de uma carcinoma, e estaria hoje com 83 anos.

Morrer duas vezes é demais, para quem 
tinha orgulho na sua terra e levou para bem 
longe o seu nome!

PUB PUB

Por M. F. Coelho

CULTURA
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A 
MPClinic inaugurou, em junho 
do ano passado, as novas ins-
talações, na Avenida Central de 
Rebordosa, abrindo caminho a 
uma nova fase de crescimento. 

Ao projeto liderado pelo Dr. Mário Pedro, di-
retor clínico da MPClinic, juntaram-se pro-
fissionais de outras áreas, desde a nutrição, 
à psicologia, fisioterapia, terapia da fala e 
terapias não convencionais, com o objetivo 
de prestar um serviço mais completo, indo 
ao encontro das necessidades dos utentes.

O passo dado em junho de 2015 foi funda-
mental para complementar a atividade da clí-
nica e para sedimentar um projeto de médio e 
longo prazo. “O objetivo é alargar a outras 
valências com a perspetiva de crescermos 
sempre, mantendo o serviço de excelência 
que é, sem dúvida, a imagem desta clínica”, 
sublinha a nutricionista Bárbara Marques, que 
se juntou ao projeto há cerca de um ano. 

“A MPClinic está em crescimento”, diz 
Bárbara Marques, mas desde a sua génese 
que oferece aos seus pacientes um serviço 
de excelência pautado pelo profissionalis-
mo, rigor e sigilo profissional, que procura 
dar resposta às necessidades de quem os 
procura. “É importante adotar não só uma 
política de crescimento como de melhoria 
contínua dos serviços que prestamos. Tra-
balhamos com um público muito diversi-
ficado, com várias faixas etárias e o segre-
do é procurar sempre ir ao encontro das 
suas necessidades e preocupações”. 

De facto esta política de rigor e profis-
sionalismo tem trazido maior visibilidade à 
MPClinic, atraindo pacientes de toda a região. 
“Temos tido uma grande procura de gente 
fora do concelho. No início a clínica era mui-
to associada à medicina dentária, mas ago-
ra já começam a surgir pacientes que nos 
procuram por causa de outras valências”. 

As consultas de nutrição clínica têm re-
gistado grande procura nos últimos tempos. 
“Tenho pacientes que fazem 50 quilóme-
tros para vir às minhas consultas”, garante a 
nutricionista Bárbara Marques, desmistifican-
do a ideia de que a consulta de nutrição está 
associada apenas ao emagrecimento. “Aqui 
trabalhamos com um conceito de reedu-
cação alimentar e não de dieta. A nutrição 
previne e trata a doença, mas infelizmente 

MPClinic quer alargar especialidades
e manter o serviço de excelência

CLÍNICA É DIRIGIDA PELO DR. MÁRIO PEDRO E TEM NOVAS INSTALAÇÕES NA AV. CENTRAL DE REBORDOSA.
Está centrada na medicina dentária e odontologia, mas também dispõe de outras especialidades, como psicologia, fisioterapia ou nutrição. 

é uma área ainda muito conotada com o ema-
grecimento. Um nutricionista clínico trabalha 
em diversas áreas, tratamento da diabetes, 
hipertensão arterial, intolerâncias alimen-
tares, doenças cardiovasculares, questões 
neurológicas e doenças como Alzheimer e 
Parkinson”. 

O mesmo acontece com as terapias não 
convencionais, em particular o reiki, que é 
cada vez mais procurado pelos pacientes que 
pretendem encontrar o equilíbrio entre o cor-
po e a mente. “Há cada vez mais a necessi-
dade de aliar as terapias convencionais às 
terapias não convencionais. As pessoas 
procuram mais o bem-estar como um todo 
e o reiki insere-se nesta perspetiva de 
transferência de energias para alcançar o 
equilíbrio corporal, entre mente e corpo”.

Política de baixos
preços e facilidades

de pagamento

Para além de oferecer um serviço abran-
gente e personalizado, a MPClinic estabele-
ce uma política de proximidade com todos 
os seus pacientes, facilitando o pagamento 
de consultas e tratamentos, colocação de 
implantes e até aparelhos. “Somos profis-
sionais de saúde e temos de ter a sensibi-
lidade e perceber que as pessoas podem 
precisar de um tratamento, mas não têm 
dinheiro para o fazer”, sublinha Bárbara 
Marques. “Por isso, na MPClinic temos sem-
pre a preocupação de praticar preços mais 
baixos porque temos a consciência do 
meio onde nos inserimos”, acrescenta. 

Esta política de responsabilidade social já 
permitiu ajudar muitas associações e empresas 
locais. Recentemente, a MPClinic assinou um 
protocolo com a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Rebordosa, no senti-
do de facilitar o acesso aos cuidados de saúde.  

O protocolo abrange colaboradores da 
AHBVR – direção e corpo ativo – e os seus 
familiares diretos, que beneficiam de descon-
tos em todos os tratamentos em medicina 
dentária e nutrição clínica. Outros protocolos 
também foram estabelecidos com diversas 
empresas da região, com o mesmo sistema de 
descontos em benefício dos trabalhadores.
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HISTÓRIA e CULTURA

GOMES DE SOUSA

(Continuação da edição anterior)

Que a submissão do Cuanhama era 
um osso duro de roer, mostra-o a 
campanha de 1915 em que tomei 
parte, sob o comando do General 

Pereira de Eça. Tiveram de se organizar três 
colunas militares com o efectivo de 4.555 ho-
mens e 1983 solípedes de todas as armas, e 
serviços e sofremos as perdas de 18 ofi ciais, 
104 praças e 482 solípedes, entre mortos e 
feridos.

A outra carta que tenho de Silva Nunes 
é de 20 de Fevereiro de 1911. Foi a última li-
ção que dele recebi e a que mais me comove. 
Eu, sabendo que Silva Nunes estava cheio de 
dívidas, por causa de gastar, sem peso nem 
medida, com o que considerava preciso para 
bem cumprir as suas funções de Comandante 
Militar do Baixo Cubango, incumbiu-me de 
lhe receber os vencimentos em atrazo e liqui-

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO

Noutro lugar expus quan-
to sabia sobre os serven-
tuários ou servidores e 
vítimas da Inquisição 

relacionados com Paredes.
Aqui ficam agora mais dois 

Comissários que foram párocos 
no concelho de Paredes. 

1 – O abade de Santa Maria de 
Duas Igrejas.

O padre Manuel Luís de Sam-
paio da Costa, Bacharel formado 
na faculdade dos Sagrados Câ-
nones, filho de Francisco da Cos-
ta Oliveira e Joana Baptista de 
Sampaio, moradores na Ponte de 
São Domingos da freguesia da Sé, 
nasceu a 11 de Abril de 1699. Pa-
drinhos Manuel de Sousa e Meire-
les, familiar do Santo Ofício e sua 
mulher Benta de Abreu irmã de 
sua mãe.

Era Desembargador da Rela-
ção Eclesiástica da cidade do Por-
to quando, em 1738, requereu a 
ocupação de Comissário do Santo 
Ofício. [A ‘categoria’ de Comissá-
rio era exclusiva dos clérigos].

Instaurado o processo e apro-
vado foi feita a respectiva Provi-
são a 15 de Setembro de 1740.

A aprovação, pelo padre Nuno 
da Silva Teles, II, deputado da In-
quisição de Lisboa e da Mesa de 
Consciência e Ordens e do Conse-

DOIS COMISSÁRIOS DO SANTO OFÍCIO
lho Geral do Santo Ofício, lançada 
no fim do processo, reza assim:

«Vi estas diligências do Padre 
Manuel Luís de Sampaio da Costa, 
Bacharel nos Sagrados Cânones, e 
Desembargador da Relação Ecle-
siástica da cidade do Porto, que 
pretende ser Comissário do Santo 
Ofício e delas consta ter quaren-
ta e um anos de idade, e ser filho 
legítimo de Francisco da Costa de 
Oliveira e de Joana Baptista de 
Sampaio e Irmão inteiro de Bento 
da Costa de Oliveira e Sampaio, 
Desembargador da Relação da ci-
dade da Baía e Familiar do Santo 
Ofício, por serem ambos filhos dos 
Pais sobreditos, consta outrossim 
que nenhuma das sobreditas pes-
soas incorreu em infâmia ou pena 
vil, e que o habilitando é de boa 
vida, e costumes, com juízo e ca-
pacidade e bom tratamento e que 
não tem filhos ilegítimos; por isso 
o julgo digno da ocupação que 
pretende e para ela o aprovo e 
habilito. Lisboa, 6 de Setembro de 
1740.»

Foi Abade de Santa Maria de 
Duas Igrejas, no concelho de Pa-
redes, de Novembro de 1746 até 
que faleceu a 25 de Janeiro de 
1757. Não recebeu sacramento 
algum por não haver tempo e foi 
sepultado na capela-mor. Estando 
censurado visando seu corpo foi 
absolvido por ordem do Muito 
Reverendíssimo sr. Provisor. [Sede 
vacante] Tinha testamento feito 
que deixou a seu irmão Bento da 
Costa Desembargador dos Agra-
vos da cidade de Lisboa por seu 
herdeiro com obrigação de lhe 
fazer três ofícios de trinta padres 
cada um e lhe mandar dizer qua-
trocentas missas. 

Não sei a que censura canóni-
ca estava sujeito, com absolvição 

reservada ao Bispo. Talvez o res-
pectivo processo se encontre ain-
da no Arquivo Episcopal do Porto.

O Comissário era irmão do 
dr. Bento da Costa de Oliveira e 
Sampaio, natural de São Nicolau, 
da cidade do Porto, graduado na 
Faculdade dos Sagrados Câno-
nes, que teve carta de familiar 
em 28 de Janeiro de 1727. Era juiz 
de fora na vila de Guimarães em 
1726, juiz de fora em Coimbra em 
1738, teve Carta do lugar de Cor-
regedor do cível da Relação da 
Baía e Desembargador da mesma 
Relação em Novembro de 1740, 
Carta de Superintendente do Ta-
baco da Baía em Janeiro de 1742, 
Carta de Desembargador do Porto 
em Novembro de 1745, Carta de 
Desembargador extravagante da 
Casa da Suplicação em Maio de 
1748, Carta de Corregedor do Cí-
vel da Corte em Janeiro de 1750 e 
Carta de Desembargador de Agra-
vos em Janeiro de 1752.

2 – O abade da igreja de São 
Miguel de Gandra.

O padre José Caetano de Al-
meida Felgueira Ferrão era natu-
ral de São João de Felgueiras no 
concelho de Resende do Bispado 
de Lamego, onde nasceu cerca de 
1712. 

Filho de Domingos Ferrão de 
Almeida que faleceu em Gandra 
a 4 de Junho de 1757, com 102 
anos e de Maria de Almeida Fel-
gueira que faleceu em Gandra a 8 
de Janeiro de 1753, com 81 anos, 
ambos naturais de São João de 
Felgueiras.

Cedo veio para Gandra, para 
a companhia de seu tio o abade 
Manuel de Almeida Felgueira. 
Em 1735 já assinava os livros pa-
roquiais como testemunha de al-
guns assentos. Em Dezembro de 

1747 assina como abade coadju-
tor e futuro sucessor desta igreja 
e assume a paroquialidade por 
morte do tio a 31 de Março ano 
de 1751.

Era, portanto, abade de Gan-
dra quando fez o seguinte reque-
rimento:

«Diz José Caetano de Almeida 
Felgueira Bacharel formado nos 
Sagrados Cânones pela univer-
sidade de Coimbra, e abade da 
igreja de São Miguel da Gandra 
na comarca de Penafiel do Bispa-
do do Porto natural da freguesia 
de São João de Felgueiras con-
celho de Resende do Bispado de 
Lamego que o suplicante deseja 
servir ao Santo Ofício da Mesa da 
cidade de Coimbra no emprego 
de Comissário para o que ao que 
parece concorrem no suplicante 
as circunstâncias precisas, e para 
isso declara ser filho legitimo de 
Domingos Ferrão de Almeida e de 
Maria de Almeida Felgueira, neto 
paterno de Manuel Ferrão e de 
sua mulher Maria Borges e neto 
materno de Manuel Rodrigues 
e de sua mulher Catarina de Al-
meida, todos naturais de dita fre-
guesia de São João de Felgueiras 
concelho de Resende do Bispado 
de Lamego.» 

Foi endossado aos Comissá-
rios Bento de Sousa [abade de 
Miomães, Resende; natural de 
Real, Castelo de Paiva] e Manuel 
Luís de Sampaio [abade de Duas 
Igrejas, Paredes]. 

O Comissário Manuel Luís car-
reou para o processo a seguinte 
informação:

«Ilustríssimos Senhores Inqui-
sidores Apostólicos.

«O Padre José Caetano de Al-
meida Felgueira é Bacharel for-
mado e Abade colado na igreja 

de São Miguel de Gandra desta 
comarca de Penafiel Bispado do 
Porto e achei ser de boa vida e 
costumes, e pelo que as pessoas 
com quem me informei me dis-
seram, entendo que tem capaci-
dade para o emprego de Comis-
sário do Santo Ofício e que é de 
segredo, não pude averiguar que 
bens tenha; mas sim soube que 
a sua igreja rende para cima de 
seiscentos mil réis, e é abade há 
quatro anos; não há noticia que 
tenha filho algum e terá de idade 
para cima de trinta e seis anos. 
Nestas vizinhanças não sei que 
haja outro Comissário mais do 
que Simão de Castro Passos Aba-
de de São Tomé de Bitarães que 
dista légua e meia, é o que posso 
informar. 

«V.as Ill.mas mandarão o que 
for justo. 

«Duas Igrejas, 28 de Dezem-
bro de 1753. 

«De V.as Ill.mas, súbdito, o Co-
missário Manuel Luís de Sampaio 
da Costa.»

Feita provisão de Comissário a 
26 de Abril de 1754.

Este abade José Caetano, que 
era Cavaleiro professo na Ordem 
de Cristo, foi falecer ao Porto, a 
29 de Abril de 1770, sem sacra-
mentos por não haver tempo e 
sem testamento. Teria de idade 
58 anos pouco mais ou menos, e 
foi sepultado no convento de São 
Francisco onde era conventual 
seu irmão Frei Miguel de Santa 
Úrsula Stella Coeli.

Para finalizar anotamos que 
a existência de um filho não era 
óbice à entrada na Inquisição 
como aconteceu com o Bento de 
Sousa, acima referido, a quem fi-
zeram Provisão de Comissário a 
16 de Junho de 1752…

Paredenses “Brasileiros”

O CORONEL J.R. COSTA JÚNIOR
dar essas dívidas. Transcrevo desta segunda 
carta, o seguinte: “Já que o meu amigo se in-
teressa por mim e me quer fazer esse obséquio, 
peço-lhe o favor de ver se se poderá pôr isto a 
nado! Talvez do seguinte modo. Envio mais fo-
lhas seladas assinadas. O meu amigo recebe o 
meu vencimento e dá ao Santos (Figueiredo) o 
que fôr preciso para lhe pagar as contas que eu 
lhe mandei dizer, principalmente ao Shois’s, a 
uns alemães que aí hão-de aparecer e ao Rocha 
(duzentos e tantos mil réis e não quatrocentos). 
Depois de pagar mais algumas dívidas a parti-
culares (essas é que eu não quero ter) peço-lhe 
que me reserve uns centos de mil réis para pa-
gar à Secção de Adidos o que aqui tenho con-
sumido e o resto (se o houver) para o Estado”. A 
acrescentar à minha dívida ao Depósito daqui, 
há um conto e tal que devo ao depósito do Forte 
Roçadas e que aí deve constar também. Depois 
de tudo isto metido em conta peço-lhe que me 

mande dizer em que fi ca tudo, para mandar 
vir algum dinheiro de Lisboa para amortizar. 
Quanto ao débito ao Estado, não será possível 
ser pago por descontos? Como sabe a dívida 
não é devida a géneros que eu comesse. Sabe 
como a avolumei. Parece-me não ser desonroso 
ter uma dívida nestas circunstâncias, quando 
tantos têm economias. E dizia o “Mundo” de 9 
de Novembro, que eu estava num “nicho!!”.

É tal ainda hoje a minha admiração por 
semelhante abnegação pela Pátria, que não 
encontro palavras para a destacar. Só uma 
alma de eleição, gastaria com o Estado, mais 
do que aquilo que o Estado lhe pagava.

Depois do fracasso da sua heróica tentati-
va de submissão pacífi ca do Cuanhama, Silva 
Nunes foi mandado ao Baixo Cuito, para des-
locar o forte do Mucusso, mais para montan-
te, em virtude de acordo entre os Governos 
Alemão e Português. Entrara o ano de 1913 e, 

no regresso ao Cuangar, Silva Nunes foi aco-
metido duma biliosa, sem haver médico que 
lhe valesse. E morreu no seu posto como de-
sejava. 

Quando soube da notícia, chorei.
Chorei, porque a Pátria perdia um dos 

seus mais valorosos, inteligentes e dedicados 
servidores; eu, um mestre insigne e amigo 
dilecto; Lisboa, um fi lho que, como raros, a 
estava honrando”.
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FICHA TÉCNICA

1791
Nascimento do físico e químico britânico Mi-
chael Faraday em Newington Butts, Surrey; 
____________________________________

1792
Proclamação da primeira república Francesa;
____________________________________

 1862
O presidente dos EUA Abraham Lincoln pro-
mulga a emancipação dos escravos, entran-
do em vigor a 1 de janeiro de 1863;
____________________________________

1868
Nasce Luís Agote, médico que determinou 
o método a fim de evitar a coagulação do 
sangue nas transfusões; 
____________________________________

1896
Portarias régias louvando o comandante 
militar de Farim, Jaime Augusto da Graça 
Falcão, pela energia e sensatez com que ob-
teve o bom resultado da expedição de Oio, 
negociantes Edmundo Dantés Paula e Silva, 
José Ferreira Crato e Amadou Bombou pelos 
valiosos serviços prestados à expedição;
____________________________________

1927
Abolição da escravatura na Serra Leoa;
____________________________________

1933
A sede da Comarca da Guiné é transferida 
da cidade de Bolama para a de Bissau;
____________________________________

1942
Publica-se o primeiro número do vespertino 

“Diário Popular”;
_____________________________________

1955
Início das emissões da ITV, a primeira rede de te-
levisão privada, comercial, na Grã-Bretanha; 
_____________________________________

1968
No Japão, a Universidade de Hokkaido, apre-
senta uma minicâmara que permite observar 
o interior do coração;
_____________________________________

1973
Henry Kissinger é investido secretário de Esta-
do da América, no decurso da Administração 
de Richard Nixon;
_____________________________________

1975
Inicia-se uma jornada de luta com a participação 
dos deficientes das Forças Armadas que culmina 
com uma tentativa de sequestro do governo;
 - Gerald Ford, presidente dos EUA, é ferido, 
sem gravidade, num atentado a tiro em São 
Francisco;
_____________________________________

1976
O conselho da Europa admite Portugal como 
seu membro; 
_____________________________________

1979
Sucedendo a Agostinho Neto, José Eduardo 
dos Santos é investido no cargo de presidente 
da República Popular de Angola;
_____________________________________

1980
No 19.º Festival Internacional da Figueira da 

Foz, Cerro Maior, de Filipe Rocha, recebe o 
“grande Prémio” e o Bom Povo Português, 
de Rui Simões, ganha o 2.º Prémio de imagens 
e documentos;
- Começo da guerra entre Irão e Iraque;
_____________________________________

1981
Viagem inaugural do comboio TGV (Train à 
Grand Vitesse), entre Paris e Lyon; 
_____________________________________

1982
O governo Regional dos Açores pede ao go-
verno central diligências no sentido de alterar 
a convenção de Londres, que não proíbe o de-
pósito de resíduos nucleares nos mares;
_____________________________________

1983
Nos EUA, o senado aprova o corte na contri-
buição para as Nações Unidas;
_____________________________________

1988
Akihito, 54 anos, príncipe herdeiro do Japão, 
sobe ao trono;
_____________________________________

1992
Nomeação do padre Feytor Pinto para alto-co-
missário para o combate à toxicodependência;
_____________________________________

1996
As eleições para a Assembleia Legislativa ma-
caense foram ganhas pela Associação Promo-
tora para a Economia de Macau;
_____________________________________

1997
O antigo primeiro ministro de Cabo Verde, Pe-
dro Pires, é eleito presidente do PAICV;

2001
Dirigente histórico socialista, Gustavo Soro-
menho, morre aos 93 anos;
____________________________________

2003
Entrada em vigor da nova Lei da Adoção;
____________________________________

2004
É posto pela União Europeia fim ao embar-
go decretado pela União Europeia à Líbia 
em 1986;
____________________________________

2006
O governo de Espanha atribui o Colar da Or-
dem de Cristo ao presidente Cavaco Silva e 
a Grã-Cruz da dira ordem aos ministros dos 
Negócios Estrangeiros, Luís Amado, ao mi-
nistro da Economia, Manuel Pinho e ao da 
Ciência, Mariano Gago;
____________________________________

2007
O Irão apresentou um novo míssil de longo 
alcance, afirmando que este pode atingir 
uma distância de 1800 quilómetros;
____________________________________

2008
Agricultores da Galiza derramam mais de 
25 mil litros de leite de Portugal que es-
tavam a caminho de uma fábrica na loca-
lidade, num protesto em que exigem ao 
governo espanhol um “preço digno” para 
o leite galego;
____________________________________

2009
Irina Bokova, diplomata búlgara, é eleita di-
retora-geral da UNESCO.

Dias 23, 24 e 25 de setembro
Museu Municipal de Penafiel
09h30 – Abertura das jornadas europeias do património

Dia 24 de setembro
Salão paroquial de Paço de Sousa
22h00 – Teatro revista: “Mãos à obra Porto”

Dia 28 de setembro
Auditório da Biblioteca Municipal 
14h30 – Cinema de animação: “Horton e o mundo dos 
quem”

Dia 30 de setembro
Museu Municipal de Penafiel
15h00 – Atividade: ao domingo no museu – “o pudim é de 
quê”

Dia 23 de setembro
Salão nobre dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa
21h30 – Concerto pela Academia de música e artes do Pa-
drão

Dia 24 setembro
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Espetáculo de marionetas: “Não sei o que o ama-
nhã trará”

Dia 24 de setembro
Biblioteca Municipal de Paredes
16h30 – Atelier “Música com bebés e papás”

Até 30 de setembro
Biblioteca Municipal de Paredes
Exposição de pintura coletiva

Dia 25 de setembro
Largo do Conde
Das 09h00 às 19h00 – Feira agrícola

Dia 25 de setembro
Parque Urbano da Quinta do Pinheiro
09h30 – Ginástica com energia

Dia 28 de setembro
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h30 – Atelier: “Usa o teu talento…descobre a que conto 
pertenço”

Dia 1 de outubro
Largo de São Lourenço – Bairros
08h30 – XX volta ao concelho em cicloturismo

Dia 24 de setembro
Praça da República (em frente à câmara municipal)
21h30 – Encerramento da semana da moda de Felgueiras 

Dia 30 de setembro
Praça da República
10h00 – Abertura da II mostra social “A amizade”

Dia 1 de outubro
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
15h30 – Comemoração do Dia Mundial da Música: apresen-
tação do livro “Oskar e a flauta mágica”, atelier de leitura, mú-
sica e ilustração

Dia 23 de setembro
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
Das 14h30 às 20h – Feira social e desportiva

Dias 23, 24 e 30 de setembro
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Peça de teatro: “A Fera Amansada”, da Jangada de 
Teatro

Dia 25 de setembro
Casa de Vila Verde: Caíde de Rei e Parque Urbano
09h30 – Jornadas europeias do património

Dia 30 de setembro
Biblioteca Municipal de Lousada
18h30 – Apresentação do livro: “Traços de esperança”, de 
Ana Rita Jesus

Dia 2 de outubro
Mata e Parque do Vilar
8h30 - Iniciativa EuroBirdwatch 2016
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Lordelo

Maria Teresa
Fernandes da Costa

(Enfermeira/parteira)
Faleceu

Maria Teresa Fernandes da Costa faleceu no passado dia 19 de 
setembro, com 75 anos de idade. Era natural da freguesia de Lomar, 
Braga e residente na freguesia de Lordelo, Paredes, na Praça Francis-
co Sá Carneiro, n.º 110, 4.º Esq. Era casada com António Alves Barbo-
sa que deixa na maior dor juntamente com suas fi lhas e demais família.

Rebordosa

Eva Ferreira Nunes Guedes
Faleceu

Eva Ferreira Nunes Guedes faleceu no passado 
dia 14 de setembro, com 79 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Rebordosa e residente na Rua 
Ramalho Ortigão, n.º 90, Águas Santas, Maia. Era 
casada com Fernando Monteiro Guedes, que deixa na maior dor junta-
mente com os seus fi lhos e demais família.

Gondalães

Carmindo Alves
da Silva Lourosa

Faleceu
Carmindo Alves da Silva Lourosa faleceu no 

passado dia 7 de setembro com 88 anos de idade. 
Era natural de Cortegaça, Ovar e residente em Gondalães, Paredes. 
Era casado com Filomena Dias 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.

Lordelo

António Francisco Ferreira
Faleceu

António Francisco Ferreira faleceu no passado 
dia 16 de setembro com 71 anos de idade. Era natu-
ral e residente na freguesia de Lordelo, concelho de 
Paredes, na Rua do Pocinho, n.º 19. Era casado com 
Emília Benedita Gonçalves da Cunha Ferreira.

Agradecimento
Sua esposa, fi lhos, genro, netos e demais família vêm por este 

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

Rebordosa

Fernando Martins Coelho
Faleceu

Fernando Martins Coelho faleceu no passado 
dia 17 de setembro com 55 anos de idade. Era na-
tural de Lordelo e residente na Rua Nova São Mar-
tinho, n.º 26, Rebordosa, Paredes. Era casado com 
Maria Augusta Dias de Bessa Coelho.

Agradecimento
Sua esposa, fi lhos, genro, 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.

Paredes

Raul de Sousa Monteiro
Faleceu

Raul de Sousa Monteiro faleceu no passado dia 
15 de setembro com 54 anos de idade. Era natural 
de Mouriz e residente na Rua Nova de Monte da 
Passagem, n.º 6, Paredes. Era casado com Maria da 
Conceição Moreira da Costa Monteiro.

Agradecimento
Sua esposa, fi lhos, genro, 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.

Rebordosa

António Joaquim
Magalhães Mendes Moreira

Faleceu
António Joaquim Magalhães Mendes Moreira fale-

ceu no passado dia 6 de setembro com 80 anos de ida-
de. Era natural de Mouriz e residente na Rua de Baldões, 
n.º 38, Rebordosa, Paredes. Era viúvo de Maria Nazaré dos Santos Moreira.

Agradecimento
Seus fi lhos, 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.

Lordelo

Casimiro da Costa Pacheco
Faleceu

Casimiro da Costa Pacheco faleceu no passado 
dia 7 de setembro com 73 anos de idade. Era natural 
de Sanfi ns, Paços de Ferreira e residente na Calça-
da do Reque, n.º 57, Lordelo, Paredes. Era viúvo de 
Maria Moreira Neto.

Agradecimento
Seus fi lhos, noras, genros, netos, bisneto 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.
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Certifi co narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Cartório, em 

16 de setembro de 2016, de fl s. 35 a fl s. 37 do livro de notas para Escrituras Diver-
sas n.º 118 – A, foi lavrada uma escritura de Justifi cação Notarial, na qual foram 
justifi cantes:

JOSÉ MARIA DE SOUSA MOREIRA, que também usa e é conhecido por José 
Maria de Souza Moreira, CF 138 123 128 e mulher, Emília Ribeiro, CF 178 141 356, 
casados sob regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele da extinta fregue-
sia da Madalena, e ela da freguesia de Sobrosa, ambos do concelho de Paredes, 
residentes na Rua Central do Bairro, n.º 667, Mouriz, na freguesia e concelho de 
Paredes, titulares dos cartões de cidadão da República Portuguesa com os números 
de identifi cação civil 03938367 9 ZY2 e 10026332 1 ZY6, válidos, respetivamente, 
até 10/03/2019 e 24/02/2020.

Mais certifi co que eles, nessa escritura, declararam o seguinte:
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem do seguinte 

bem imóvel:
Prédio urbano, composto por casa de rés-do-chão e primeiro andar destinada 

a habitação, com a área coberta de trezentos e trinta e oito metros quadrados e 
a área descoberta de setecentos e quarenta metros quadrados, sito na Travessa 
do Bairro de Cima, números 42 e 48, na freguesia e concelho de Paredes (extinta 
freguesia de Mouriz),a confrontar de norte e poente com Travessa do Bairro de 
Cima, de sul com Albino Teixeira da Silva e de nascente com Maria Madalena da 
Silva Rodrigues, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, 
mas inscrito na matriz predial urbana em nome do justifi cante marido sob o artigo 
10340 da freguesia de Paredes (que provém do artigo urbano 9867 da freguesia de 
Paredes, que por sua vez teve origem no artigo urbano 1046 da extinta freguesia de 
Mouriz) com valor patrimonial de 74.850,00€, ao qual atribuem igual valor.

Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio do 
referido prédio.

Que o mesmo construído por eles outorgantes num prédio que adquiriram, 
ainda com a natureza de prédio rústico (desconhecendo qual o artigo dado o espaço 
de tempo decorrido e a ausência de documentos), por volta do ano mil novecentos 
e setenta, em dia e mês que não conseguem precisar, sendo à data já casados um 
com o outro e no indicado regime de bens), por compra verbal feita a Adelino Moreira 
e mulher Maria Rosa Reis, casados sob o regime da comunhão geral de bens e 
residentes que foram no lugar do Bairro, da extinta freguesia de Mouriz, concelho de 
Paredes, ato que nunca foi formalizado e ao qual atribuíram à data o valor corres-
pondente agora a cinquenta euros.

Que, não obstante isso e desde então usufruem do supra identifi cado prédio, 
gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, demarcando-o, avivando as 
estremas, passando a habitá-lo após a conclusão da edifi cação, tratando da sua 
conservação e limpeza, pagando os respetivos impostos, com ânimo de quem exer-
cita um direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente, 
fazendo-o de boa-fé por ignorar lesar direito alheio, pacifi camente porque sem vio-
lência, contínua e publicamente, à vista e com o conhecimento de toda a gente e 
sem oposição de ninguém.

Que esta posse exercida de forma pacífi ca, contínua, pública e de boa-fé, 
desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio por usucapião, que 
expressamente invocam, justifi cando o seu direito de propriedade para efeito do seu 
ingresso no registo predial, já que, dado o modo de aquisição, não detêm qualquer 
documento formal extrajudicial que lhes permita fazer prova do seu direito de pro-
priedade perfeita.

Notária

Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
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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

Baltar

TRÊS ANOS DO FALECIMENTO

SANDRA RODRIGUES FERREIRA
Querida Sandra, no próximo dia 25 de setembro de 2016, 

completam-se três anos de eterna saudade e sofrimento pela 
tua perda, onde és recordada com muito amor e carinho todos 
os dias da nossa vida.

Saudades sem fi m daqueles que tanto te amam: pai, mãe, 
irmã, cunhado, sobrinhos, restante família e amigos.

A família

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

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

Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ
4580-113 PAREDES

(223 272 917 | 930 589 960
oparedense@gmail.com | www.oparedense.pt
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22 de setembro 2016

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, 
independentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou 
sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

PUB

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRASPALAVRAS CRUZADAS

Áustria
Alemanha
Bélgica
Bulgária
Chipre
Dinamarca

HORIZONTAIS: 1- Livro de J. Rentes de 
Carvalho (1.ª edição da Quetzal, 2014). 
8- Los Angeles (abrev.). 10 - Relativo ao 
eixo. 11 - Impedir o acesso a. 12 - Chi-
cote delgado e comprido para fustigar 
cavalos. 14 - Seguir até. 15 - Segurar-se 
com as gavinhas. 16 - Incumbência.19 - 
Antes do meio-dia. 20 - Molibdénio (s.q.). 
21 - Impregnado. 24 - Atmosfera. 25 - 
Plutónio (s.q.). 26 - Macho da cabra. 27 
- Redução das formas linguísticas “de” e 
“a” numa só. 29 - Borra, sedimento. 31 - 
Mulher que cria uma criança alheia. 33 
- Nódoa. 36 - Avenida (abrev.). 37 - Ex-
traterrestre. 38 - Alimentação diária ou 
habitual. 41 - Variante do pronome “o”. 
42 - Pátria de Abraão. 43 - Depois de.

VERTICAIS: 1 - Carta geográfica ou ce-
leste. 2- Prefixo (agudo). 3 - Divindade 
mitológica dos rios, dos bosques e dos 
montes. 4 - Palavra-chave relevante 
(Web 2.0). 5 - Esclerose Lateral Amio-
trófica (acrónimo). 6 - Curral de ovelhas. 
7 - Sossego. 8 - Pequeno poema da 
Idade Média, narrativo ou lírico. 9 - En- PRECISA-SE

MOTORISTA DE PESADOS
COM CAM

Para empresa sediada em Paredes,
com experiência no ramo Mobiliário

(preferencialmente)

Contacto: 224 442 826

costo. 13 - Fêmea do leão. 16 - Pacato, sensato. 
17 - Radiotelevisão Portuguesa (sigla). 18 - Falar 
muito. 19 - Além disso. 20 - Símbolo de miliam-
pere. 22 - Campeonato profissional norte-ameri-
cano de basquetebol. 23 - Viagem. 28 - Prefixo 
que exprime a ideia de privação. 30 - Avançavas. 
32 - Insignificância (fig.). 33 - Doçura (fig.). 34 - 
Central Processing Unit ou Unidade Central de 
Processamento (Informática). 35 - Transportes 
Aéreos Portugueses. 39 - Sociedade Anónima. 
40 - Compaixão.

Eslováquia
Eslovénia
Espanha
Estónia
Finlândia
França

Grécia
Holanda
Hungria
Irlanda
Itália

Letónia
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Polónia

Portugal
Reino Unido
República Checa
Roménia 
Suécia



Passado Presente

PUB

Do que se trata aqui é da conservação do estado de um edi-
fício e não o de cuidar das famílias que o possuíram, como 
Celeiro ou Tulha dos “Brandões” e dos “Alcoforados”, não 
sendo, portanto a “ilustre casa dos ilustres Brandões”, onde 

poderiam fi gurar “Os nomes divinos dos Brandões somente desapa-
recerão quando acabar o mundo”, segundo uma inscrição gravada 
em pedra monumental.

De Diogo Brandão, poeta do “Cancioneiro” reza, já que divino, o 
seu nome numa rua da cidade do Porto.

Poderemos no futuro, em havendo “saúde e bichas”, como então 
se formulavam os desejos de bem-estar aos amigos.

Pois é ou era, melhor dizendo, na freguesia da Parada da Casta-
nheira, do velho concelho de Refojos, que se integrou em Lordelo 
que possuía esta “torre” no seu alfoz!

Eis, pois!  

LORDELO
“A torre de
Parada de

Castanheira”

Estado e situação da “Torre dos Brandeões, em 1991 e na atualidade

“Ora lá está”! Assim diria o outro, que Deus já lá tem, a respeito do silva-
do que atapeta a Rua Casimiro Neto da Silva, em Cristelo, tal é a quantidade 
de silvas que bem poderia sugerir o nome para uma qualquer empresa a 
chamar-se: Silva & Silva, Lda., sendo que neste caso a condição do qualifi -
cativo seria, em vez de “limitada” devia ser “ilimitada”, dada a quantidade do 
dito arbusto silvestre.

“Ora lá está”! – Não havia necessidade disto estar assim!

ASSIM NÃO!

Cristelo - O reino das silvas


