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Luta pelo poder no PSD
O atual diretor fi nanceiro da câmara apresentou, há cerca de uma semana, 
a sua candidatura à câmara municipal de Paredes, antes de o seu nome ser 
aprovado nas estruturas internas do partido, mas garantindo que é a pessoa 
que reúne melhores condições para ser o candidato do PSD. 
O anúncio desta candidatura criou um clima de tensão entre os 

sociais-democratas de Paredes, divididos entre o apoio a Rui 
Moutinho ou a Pedro Mendes, atual vice-presidente da câ-

mara e presidente da Comissão Política Concelhia.
Pedro Mendes já veio dizer que Rui Moutinho “não é 

nem será o candidato do PSD”, mas sim uma “es-
colha forçada que está a tentar ser impingida 
ao partido pelo presidente da câmara”. 

Candidatura de Rui Moutinho 
dividiu o partido

Ex-presidente da República esteve esta terça-feira no concelho de Paredes, para 
inaugurar o centro escolar de Cete/Parada e o campo de golfe do Aqueduto, em 
Vila Cova, Paredes. No fi nal da visita ao concelho, Jorge Sampaio foi agraciado com 
a Chave de Ouro do Município, a mais alta condecoração atribuída a várias outras 
personalidades que visitaram Paredes em circunstâncias idênticas.

JORGE SAMPAIO inaugurou centro escolar
de Cete e campo de golfe EM PAREDES

Paredes homenageou ex-deputados
da Assembleia da República 

Manuel Moreira, Granja da Fonseca, Maria João Fonseca, Raquel Coelho e Concei-
ção Bessa Ruão receberam a medalha de mérito municipal pelo contributo que 
deram ao desenvolvimento do concelho.

Piloto de Lordelo é campeão
nacional de enduro

André Mouta conquistou o título na classe open, na mes-
ma prova, em Alcanena, em que o seu pai, Albano Mouta, 
arrecadou o título de campeão nacional de enduro, na 
classe de veteranos. 
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EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

SOCIEDADE

Não são nada edifi cantes os modos 
por que se faz política em geral e em 
Paredes de forma particular, aten-
dendo ao que vem sendo exposto, 

especialmente nos últimos tempos, mas com 
início já anterior ao período dito “dolce farnien-
te”, calçados (as) com os respetivos patins.

Estamos cada vez mais convencidos que 
não devemos deixar-nos vencer pelo mate-
rialismo e pelo marketing das ideologias do 
quero, posso e mando, mesmo quando em 
fi m de mandato e em fase de luta renhida 
para tentar levar ao poder a ou o candidato 
da sua apetência especial. É fácil de ver que a 
melhor opção será sempre pelo caminho dos 
princípios e que dão a dignidade à pessoa 
humana e contribuem para a concretização 
da justiça social e que tem de haver verdade 
em todos os atos a praticar.

É cada vez mais fundamental valorizar 
a política, cuja ciência tem de ser apurada, a 
democracia aprofundada e os políticos de-
vem ter comportamentos de homens bons 
para, assim, ser bem vistos pelo povo. Mas 
não é tudo, sendo ainda preciso promover 
uma deliberada cultura de cidadania, bem 
como de pedagogia política.

Não se pode, porém, esquecer também 
que é necessário ter dignidade e ética nas mais 
concretas ações, uma vez que a dignidade da 
pessoa humana sempre deverá estar acima 
das divergências partidárias, das lutas ideoló-
gicas e dos combates políticos, até porque a 
dignidade é respeitabilidade, sendo também 
elevação de sentimentos, ética e seriedade. E 
nunca será demasia lembrar a novas realida-
des deve corresponder novas políticas.

Naturalmente que é preciso perceber a di-
mensão destes momentos e dos fi os de água 
cristalina que se eternizam na memória e acei-
tar que a vida tem os seus percursos e as suas 
encruzilhadas. É verdade que entre gentes e 
gestos, deverá sempre ser dolorosa a paciên-
cia que atura a negligência de tantas situa-
ções, verdade de uma sociedade de mentira, 
onde se devassa até o roto das peúgas, num 
mundo erguido sob o mundo do dinheiro, 
como teatro de uma vida em que os melho-
res atores são considerados os que disputam 
o palco de um poder político feito de tricas, 
estas a povoar a praça pública e todos os pas-
matórios em todos eles tentam explicar tudo 
ao mesmo tempo, em que as línguas se sol-
tam para mostrar experiência e saber de lidar 
para a manutenção dos tachos ou para neles 
colocarem os apaniguados, “os nossos”, apro-
veitada a ambiguidade de todos os instantes.

E para quê, agora, falar de leis e de ho-
mens e de vidas, quando uns são mais iguais 
do que outros e a cultura das ideias é vencida 
pelo culto dos interesses e do mando, sendo 
certo que das conversas e das memórias so-
bram sempre descuidos que constituem a 
risada de outros contra-tempos, num tempo 
sem tempo, de hipertensíveis ilusões que se 
vão quebrando contra os muros do sistema!

Valores
e princípios 

políticos

 No dia da Implantação da República, autarquia homenageou 5 antigos deputados do parlamento.
 PERSONALIDADES FORAM AGRACIADAS COM MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL.

Ex-deputados da Assembleia 
da República homenageados

Helena Nunes (texto)

N
a comemoração dos 106 anos da 
proclamação da República, assi-
nalados na última quarta-feira, 
em Paredes, a câmara municipal 
decidiu homenagear quase “to-

dos os que, residindo em Paredes, tiveram 
assento como deputados na Assembleia 
da República, precisamente um dos pilares 
em que assenta a democracia portuguesa”.

Na sessão solene que decorreu no edifício 
dos Paços do Concelho a autarquia homena-
geou 5 personalidades “de elevada estatura 
intelectual, cívica e cultural”, que “honram 
as origens paredenses ou contribuem para 
o engrandecimento do concelho”. 

“O 5 de Outubro é o dia apropriado 
para reconhecer o papel daqueles que re-
presentaram Paredes na Assembleia da 
República”, salientou Celso Ferreira na aber-
tura da cerimónia. 

A autarquia entregou a medalha de mé-
rito municipal a Manuel Moreira, Granja da 
Fonseca, Maria João Fonseca, Raquel Coelho 
e Conceição Bessa Ruão, que foram deputa-
dos da Assembleia da República eleitos pelo 
círculo do Porto e que levaram até Lisboa os 
problemas do concelho.

O primeiro homenageado Manuel Morei-
ra foi deputado da Assembleia da República 
na legislatura de 1979 a 1982, tendo con-
tribuído decisivamente para a elevação de 
Rebordosa a vila. Esteve ligado a várias cole-
tividades da freguesia, desde os bombeiros, 

à Tuna e ao Rancho Folclórico. Atualmente é 
presidente do conselho de administração da 
Cooperativa A Celer. 

Seguiu-se a homenagem ao atual presiden-
te da Assembleia Municipal de Paredes, Granja 
da Fonseca, que foi eleito deputado da Assem-
bleia da República pelo círculo do Porto, em 
1999, nas eleições para a VIII Legislatura. 

A medalha de mérito municipal foi ainda 
entregue a Maria João Fonseca, que exerceu o 
cargo de deputada da Assembleia da Repúbli-
ca entre 2002 e 2004. Da sua passagem pelo 
parlamento foi destacada a participação na 
Comissão de Trabalhos que tornou possível 
a elevação de várias freguesias do concelho, 
nomeadamente Lordelo, Rebordosa e Gandra 
a cidade, e Baltar, Recarei, Sobreira, Sobrosa, 
Vilela e Cete a vilas. 

Raquel Coelho foi a homenageada que 
se seguiu. Em 1989 foi candidata pela 1.ª vez 
à Assembleia Municipal de Paredes e entre 
1998 e 2005 exerceu cargo de vereadora dos 
pelouros da educação, juventude e da cultura 
na câmara de Paredes. Foi deputada à Assem-
bleia da República de 2009 a 2011. 

A última homenagem foi entregue a Con-

ceição Bessa Ruão que assumiu as funções de 
deputada em 2011, na XII Legislatura, tendo 
integrado as Comissões de Saúde, Orçamen-
to, Finanças, Administração Pública e Segu-
rança Social. Na sua passagem pela Assem-
bleia da República, a paredense teve ainda a 
seu cargo alguns dossiers importantes, como 
a Lei do Trabalho em Funções Públicas, a Ava-
liação da Lei do Aborto em Portugal, as Leis 
sobre Investigação Clínica e a Lei das Entida-
des Reguladoras. Conceição Bessa Ruão este-
ve ainda como deputada na atual XII Legisla-
tura, mas neste momento as suas funções na 
Comissão de Orçamento, Finanças e Negócios 
estão suspensas.

Nos discursos de agradecimento os ho-
menageados sublinharam a luta que tiveram 
pelos interesses da sua terra e a importância 
de verem reconhecido o trabalho e dedicação 
que tiveram em prol do desenvolvimento do 
concelho.

A fi nalizar a sessão solene, os convidados 
da cerimónia reuniram-se na escadaria prin-
cipal da câmara para tirar uma fotografi a de 
grupo, registando o momento para a poste-
rioridade. 

Errata:

Obras ampliação cemitério de Santa Comba – Sobreira
Na última edição do jornal, de 22 de setembro, página 7, noticiamos a inauguração das 

obras de ampliação do cemitério de Santa Comba, na Sobreira, mencionando erradamente 
que as mesmas tinham sido orçadas em 17 mil euros, quando as referidas obras de alarga-
mento do cemitério exigiram um investimento de 40 mil euros à autarquia, que fez os muros, 
colocou o gradeamento e o chapim e fez ainda os passeios e o arranjo do fontanário exterior. 
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Rui Moutinho apresentou
candidatura à câmara de Paredes

 MILITANTE DO PSD APRESENTOU CANDIDATURA ANTES DO SEU NOME SER APROVADO NAS ESTRUTURAS DO PARTIDO.
 Atual diretor financeiro da câmara, diz que não será candidato por outro partido que não o PSD.
 Porém o presidente da Comissão Política já veio dizer que “Rui Moutinho não é nem será o candidato do PSD”.

Rui Moutinho mos-
trou vontade e 
determinação de 

ser o candidato do PSD 
à câmara de Paredes em 
2017. Porém, o anúncio 
da sua candidatura ge-
rou um clima de tensão 
no seio da Comissão Po-
lítica Concelhia do PSD/
Paredes. “Não concor-
do com a atitude de um 
militante se apresentar 
e autoproclamar can-
didato seja do que for. 
Muito menos como 
candidato do PSD”, 
criticou Pedro Mendes, 
presidente da Comissão 
Política do PSD/Paredes, 
frisando que Rui Mouti-
nho “não é e não será 
o candidato do PSD. É 
uma escolha forçada, 
que está a tentar ser 

CLIMA DE TENSÃO
NO PSD/PAREDES: 

Comissão Política
não reconhece esta candidatura

impingida ao partido pelo presidente da câmara”, criticou.
A apresentação da candidatura de Rui Moutinho criou um clima de 

tensão entre os militantes sociais-democratas de Paredes, que estão di-
vididos entre o apoio ao atual diretor financeiro da autarquia e a Pedro 
Mendes, vice-presidente da câmara e presidente da Comissão Política 
Concelhia.

Recorde-se que em março deste ano, Pedro Mendes venceu as elei-
ções para a Comissão Política do PSD/Paredes e desde essa altura que o 
vice-presidente da câmara era apontado como o próximo candidato do 
PSD à câmara de Paredes.

Pedro Mendes confirmou ao jornal O PAREDENSE que a candidatu-
ra de Rui Moutinho foi discutida neste órgão local do PSD, numa reu-
nião que decorreu na passada sexta-feira, mas voltou a defender que “o 
partido não se deixará condicionar e saberá internamente fazer a 
melhor escolha para defender os 23 anos de sucesso da social-de-
mocracia”. 

Porém, muitos elementos da atual Comissão Política do PSD/Pare-
des, como Nuno Serra, Filipe Carneiro, Paulo Ranito, André Santos ou 
Maria João Fonseca, marcaram presença na apresentação da candidatu-
ra de Rui Moutinho à câmara de Paredes. 

Caberá agora à distrital do PSD/Porto discutir e analisar o assunto e 
definir o apoio do partido a Rui Moutinho ou a Pedro Mendes.

Helena Nunes (texto)

R
ui Moutinho apresentou, 
na semana passada, a sua 
candidatura à liderança 
da câmara municipal de 
Paredes, perante uma 

plateia recheada de apoiantes do 
PSD, entre eles o presidente da câ-
mara, Celso Ferreira.

O atual diretor financeiro da 
autarquia, militante do PSD há 26 
anos, mostrou que pretende ser a 
escolha do partido para as eleições 
autárquicas do próximo ano. “Sou 
a pessoa que reúne as melhores 
condições técnicas para ser o 
candidato do PSD. Não tenho dú-
vidas que o partido vai escolher 
a pessoa mais adequada para 
desempenhar estas funções. Se 
acredito que sou a pessoa mais 
adequada? Sim, sem dúvida”, afir-
mou o militante.

Apesar de ter apresentado a sua 
candidatura antes dos órgãos do 

PSD/Paredes e da Distrital do PSD/
Porto terem deliberado sobre a ma-
téria, Rui Moutinho recusa a ideia 
de estar a desrespeitar o partido 
ou a condicionar a escolha do can-
didato à câmara de Paredes. “Não 
há nenhum desrespeito, nem ne-
nhuma ultrapassagem da minha 
parte ao partido. O PSD sempre 
acolheu opiniões divergentes. 
Não acredito que o partido não 
saiba também, desta vez, ultra-
passar aquilo que alguns apelida-
rão de cisão e que, para mim, são 
divergências de opinião”.

Rui Moutinho apresentou três 
principais razões para ter apresen-
tado esta candidatura: o conheci-
mento e a experiência que tem na 
gestão autárquica, o facto de ser 
militantes há 26 anos e o novo ci-
clo de gestão que se avizinha, que 
exige uma liderança inovadora e di-
ferente. “Tenho a firme convicção 
de que reúno os apoios necessá-
rios para vencer. Conheço como 

ninguém a vida de uma câmara 
municipal. Ninguém duvida que 
para mim era mais confortável 
não dar este passo, mas sinto que 
tenho o dever de dar o contributo 
ao meu concelho”, reforçou o can-
didato, que diz ter o apoio da popu-
lação e dos presidentes de junta do 
concelho.

Rui Moutinho colocou de parte 
qualquer hipótese de ser candidato 
independente ou de outro partido 
que não o PSD. “Nunca serei can-
didato por um partido que não 
seja o PSD. E o PSD pode contar 
comigo porque eu sei que reúno 
os requisitos para levar o PSD a 
uma vitória em 2017”, afirmou. 

Questionado sobre se irá con-
tinuar a desempenhar funções na 
câmara municipal de Paredes, Rui 
Moutinho clarificou que sim, por-
que não vê qualquer impedimento. 

“Nunca serei
candidato por
um partido
que não seja o PSD”

Sobre a gestão futura do conce-
lho e sem negar o passado do PSD 
em Paredes, em que tem muito or-
gulho, Rui Moutinho sublinhou que 
o novo ciclo político que se abre 
exigirá “rigor e experiência” e um 
presidente que não esteja “atado a 
interesses de terceiros”. “A gestão 
autárquica não pode ficar entre-
gue a experimentalismos, a aven-
turas ou fantasias. A gestão da 
coisa pública não pode ficar en-
tregue a quem vem a mando de 
um ou outro empresário que pen-
sa que o município de Paredes é 
uma coutada sua. Paredes preci-
sa de um presidente que conheça 
bem o concelho e as necessidades 

da sua população”, sublinhou.
Apesar de nunca ter exercido 

nenhum cargo de relevo no PSD, 
Rui Moutinho assumiu que sempre 
colaborou com a vida partidária e 
que em momento algum colaborou 
com qualquer candidatura contra o 
seu partido ou criticou a gestão do 
PSD.

Nas últimas autárquicas um dos 
temas que dominou o debate polí-
tico foi o endividamento da câmara 
municipal de Paredes que, em 2013, 
recorreu ao PAEL para obter um 
empréstimo de saneamento finan-
ceiro superior a 19 milhões de eu-

ros. Confrontado pelos jornalistas 
com o facto de esta questão poder 
vir a marcar novamente o debate 
político no próximo ano, tendo em 
conta que Rui Moutinho é o res-
ponsável pelo departamento finan-
ceiro da câmara, o candidato disse 
que a questão só marcou o debate 
porque existem pessoas que não 
sabem distinguir passivo de dívida. 
“Para uma câmara que em 1 ano 
e meio diminuiu à sua dívida 12 
milhões de euros, diga-me se eu 
tenho de ter receio que essa seja 
uma vez mais a bandeira da opo-
sição?”, questionou. 
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O 
Orçamento Municipal 
para 2017 foi aprova-
do na sessão ordinária 
da Assembleia Muni-
cipal de Paredes, que 

decorreu na última terça-feira, dia 
4 outubro. O IMI voltou a ser uma 
questão desviante entre as banca-
das do PSD e PS. O executivo apre-
sentou uma proposta de redução 
do IMI para 0,4%, que acabou por 
ser aprovada por unanimidade, mas 
os socialistas reclamavam uma des-
cida para os 0,3%.

As bancadas do PS, da CDU e do 
CDS criticaram ainda o executivo de 
Celso Ferreira por não cumprir, mais 
uma vez, o estatuto da oposição e 
não ouvir os partidos com assento 
na assembleia municipal na elabo-
ração do Orçamento para 2017.

Das bancadas do PS e do CDS 
vieram ainda críticas sobre a dis-
tribuição desequilibrada das obras 
previstas para 2017 pelas freguesias 
do concelho e a ausência de um re-
forço das verbas transferidas para as 
juntas de freguesia.

O Orçamento Municipal para 
2017 – o último apresentado por 
Celso Ferreira – foi aprovado com 
os votos do PSD e da CDU. PS e CDS 
votaram contra.

IMI volta
a dividir
bancadas do
PSD e PS

Na discussão do Orçamento 
Municipal para 2017 o tema do IMI 
foi o que mais criou divergências 
nas bancadas do PSD e PS. O Orça-
mento Municipal para 2017 propõe 
que a taxa de IMI seja fixada nos 

Último Orçamento de Celso Ferreira
aprovado na Assembleia Municipal

 TAXA IMI VOLTOU A DIVIDIR PSD E PS NA DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO PARA 2017.
 PSD propôs redução para 0,4%, mas socialistas voltaram a defender taxa de 0,3%.
 PS, CDS e CDU censuraram executivo por não ouvir a oposição antes da elaboração do Orçamento.

0,4%, mas o PS reclama que a taxa 
seja fixada nos 0,3%.

“Continuamos a dizer que o 
IMI podia baixar para os 0,3%. A 
câmara de Vila Nova de Gaia, uma 
das mais endividadas do país, 
tem o IMI mais baixo do que Pa-
redes. Paços de Ferreira também. 
Votamos a favor desta proposta, 
mas não é a diminuição que que-
ríamos”, defendeu Paulo Silva. A 
posição socialista votou a favor da 
redução do IMI, mas subscreveu a 
posição dos vereadores socialistas 
e do seu líder Alexandre Almeida, já 
defendida na reunião de câmara, de 
que havia margem para baixar o IMI 
para os 0,3%. “Acusam o governo 
de taxar o sol mas uma casa ao 
sol em Paços de Ferreira vai con-
tinuar a pagar menos IMI do que 
uma casa à sombra em Paredes. 

Essa é a verdade”, disse o socialista.
  Ainda sobre o assunto, o PS 

afirmou, através do líder de banca-
da, que “o Orçamento continua a 
não ser elaborado com base em 
receitas reais. Dos 60 milhões de 
euros prevemos que apenas se 
concretizem cerca de 40 milhões”, 
sustentou Batista Pereira, reforçan-
do ainda que “há descompressão 
entre as várias freguesias nas 
obras previstas neste orçamen-
to”. Os socialistas criticaram ainda 
o facto de o executivo de Celso Fer-
reira não ter ouvido todos os presi-
dentes de junta na elaboração do 
Orçamento para 2017 nem os ve-
readores da oposição. A mesma crí-
tica foi feita pelo deputado do CDS 
Rui Silva, que registou o seu desa-
grado pelo executivo não ter ouvi-
do todas as forças políticas. “O CDS 

tinha propostas para apresentar, 
mas não foi ouvido, lamentou o 
deputado do CDS, acrescentando: 
“Este orçamento tem um valor 
inferior ao de 2016 mas há mais 
obras para realizar. Facilmente se 
poderá concluir que algumas não 
sairão do papel”. 

   Rui Silva criticou ainda a con-
tinuação do corte nos transportes 
escolares, previsto neste orçamento 
e a inexistência de um aumento do 
valor das verbas transferidas para as 
juntas de freguesia. “É necessária 
uma verdadeira política de pro-
ximidade e as juntas poderiam 
atuar com mais precisão na reso-
lução dos problemas das suas co-
munidades”, alertou o deputado. 

Tendo por base estes argu-
mentos, o deputado do CDS votou 
contra o Orçamento para 2017, tal 

como os deputados do PS. A pro-
posta de redução de IMI para 0,4% 
foi aprovada por unanimidade, ape-
sar das críticas do Partido Socialista.

Da bancada da CDU veio um 
voto favorável e a manifestação de 
esperança quanto à concretização 
de todas as obras previstas no do-
cumento.  

Em defesa do PSD, José Manuel 
Outeiro criticou a posição do PS que 
durante anos criticou os orçamentos 
empolados da câmara municipal. 
“Durante anos Celso Ferreira foi 
apelidado de esbanjador e nes-
te último orçamento vemos o PS 
quase a pedir que o orçamento 
fosse mais elevado”, disse em tom 
de crítica às afirmações de Batista 
Pereira. “Vir dizer que os presiden-
tes de junta não foram ausculta-
dos é não ver que neste orçamen-
to estão previstas obras há muito 
ambicionadas nas freguesias. Esta 
contradição do PS revela a posição 
deste partido que não sabe de que 
lado está”, sublinhou.

Apesar de José Manuel Outeiro 
ter saído em defesa do PSD, o pre-
sidente da junta de Vandoma de-
clarou logo de seguida que não foi 
ouvido neste orçamento e que pelo 
4.º ano consecutivo a sua freguesia 
não ia ser contemplada com verbas 
suficientes, justificando assim o seu 
voto contra o documento. 

Apesar das críticas, o chefe de 
gabinete de Celso Ferreira voltou a 
reforçar que este orçamento é rea-
lista e que os presidentes de junta 
foram ouvidos na sua elaboração, 
posição que o presidente da junta 
de Lordelo já tinha reforçado, ga-
rantindo que “as principais neces-
sidades da freguesia foram apre-
sentadas ao executivo e estão 
plasmadas neste documento”. 

Mais tarde, o presidente da câma-
ra municipal de Paredes garantiu que 
o orçamento para 2017 é diferente 
dos anteriores, que foram muito mar-
cados pela execução financeira ligada 

Helena Nunes (texto)
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Quim Roscas e Zeca Estacionâncio serão os dois protagonistas 
do espetáculo de “stand up comedy” que irá acontecer já no 
próximo dia 15 de outubro, no pavilhão Rota dos Móveis, em 

Lordelo, Paredes.
As duas fi guras bem conhecidas do panorama humorístico portu-

guês vão animar a noite, que é dedicada aos bombeiros voluntários de 
Lordelo. É esta Associação Humanitária que organiza o evento solidário 
com o objetivo de angariar verbas para a sua corporação. 

A abertura de portas está marcada para as 21 horas e o preço dos 
bilhetes varia entre os 5€ (crianças dos 11 aos 17 anos) e os 10€ (adul-
tos). Para as crianças até aos 10 anos de idade a entrada é gratuita. As 
pulseiras para o evento podem ser adquiridas em vários postos de ven-
da espalhados pela região.

Espetáculo de ‘stand 
up comedy’ apoia
bombeiros de Lordelo

 Evento decorre no dia 15 de outubro, no pavilhão
     Rota dos Móveis.
 Quim Roscas e Zeca Estacionâncio prometem uma
     grande noite de animação.

à Carta Educativa. Celso Ferreira consi-
derou ainda que este é um “orçamen-
to de proximidade e que contem-
pla obras em todas as freguesias”, 
lançando críticas ao PS, que vê neste 
documento “a ameaça de ver ruir 
por completo o argumento de que 
a câmara de Paredes está afastada 
das freguesias”.

O autarca sublinhou ainda que 
o Orçamento para 2017 tem uma 
componente social muito signifi ca-
tiva e uma redução da taxa de IMI 
em 20% e descontos diretos para 

famílias com 2 ou mais fi lhos. “Na 
reunião de câmara fomos acu-
sados de pôr em causa a atração 
de investimento no território por 
causa do IMI. Mas o facto político 
é que o IMI em Paredes vai bai-
xar 20% por proposta do PSD. 
Enquanto o Governo da gerin-
gonça aprovou regras que vão 
prejudicar esta poupança e fê-lo 
às escondidas dos portugueses”, 
disse Celso Ferreira, não aceitando 
também as críticas da oposição em 
relação ao parecer das juntas de 

freguesia. “Não aceito que se diga 
que a câmara não tenha consulta-
do as juntas e o concelho porque 
nós falamos com toda a gente 
e andamos no terreno todos os 
dias. O PS/Paredes é um equívoco 
e só pretende causar alarme so-
cial”, respondeu o autarca.

Entre as obras contempladas 
neste Orçamento, está a construção 
da Casa da Juventude, piscinas ao ar 
livre os acessos para a cidade des-
portiva de Paredes, e o realojamen-
to da comunidade cigana.

Celso Ferreira
“É um orçamento diferente dos anteriores que 

estavam muito marcados pela execução fi nanceira 
ligada à Carta Educativa. É um orçamento de proximi-
dade que contempla obras em todas as freguesias do 
concelho e que tem uma componente social muito 
signifi cativa e uma redução do IMI em 20% e ainda 
descontos diretos de 40 € para as famílias com 2 fi lhos 
e de 70€ para as famílias com 3 ou mais fi lhos”.

Álvaro Pinto
“A CDU vai votar favoravelmente este orçamen-

to. Não sei se faz bem, mas faz em consciência. Este 
Orçamento não deixa de ser muito mais apelativo 
em termos de obras do que os anteriores. O que é 
importante não é a globalidade da receita do orça-
mento nem a despesa que está lotada, mas que as 
obras sejam realizadas. Acreditamos que o presiden-
te da câmara vai saber honrar os seus compromissos 
e abranger com equidade todas as freguesias”.

Batista Pereira
“Este orçamento continua a ser demasiado irrea-

lista. Dos 60 milhões de euros prevemos apenas a 
concretização de 40 milhões. No preâmbulo é dito 
que este orçamento é o refl exo das audições dos 
presidentes de junta. Nós dizemos que nem todas 
foram ouvidas, nem as coletividades e os vereadores 
da oposição. O PS defende que a taxa de IMI baixe 
para 0,3%, tal como acontece nos restantes municí-
pios da região”

Rui Silva
“É um orçamento elaborado pela maioria do PSD 

com um valor inferior ao de 2016, mas com mais 
obras para realizar. Facilmente se poderá concluir que 
algumas não chegarão a sair do papel. Mantém-se o 
corte nos transportes escolares e não contempla au-
mento do valor das transferências para as juntas de 
freguesia. Em relação ao IMI, a redução proposta é de 
apenas 0,05%. Para descer 20% a taxa teria de fi car 
nos 0,36% porque o Governo já tinha fi xado a taxa 
máxima em 0,45%”. 

Batista Pereira

As descargas poluentes no Rio Ferreira foi 
outro dos temas que marcou a assembleia 
municipal de 4 de outubro. O assunto foi in-

troduzido no debate pelo ex-presidente da junta de 
Lordelo, Joaquim Mota, que considerou a situação 
lamentável. “Esta situação é uma pouca-vergo-
nha. Lordelo tem trabalhado imenso para tentar 
resolver esta questão, mas o rio Ferreira é do con-
celho de Paredes e é um problema de todos. Não 
me obriguem a levar mais peixes mortos à câma-
ra municipal de Paços de Ferreira”, frisou o autarca.

O atual presidente da junta de Lordelo, Nuno 
Serra, disse que as descargas no rio Ferreira conti-
nuam porque a câmara de Paços de Ferreira nunca 
incluiu na sua agenda a resolução deste assunto. “O 
Ministro do Ambiente deu o prazo de uma sema-
na para ser encontrada uma solução. Já passaram 
duas semanas e estamos a zero”, lamentou o autar-
ca, lembrando que o problema pode agravar-se com 
a criação de mais duas ligações à ETAR e apelando à 
união entre os partidos no sentido de encontrar uma 

Autarcas de Lordelo exigem fi m das descargas no Rio Ferreira 

solução. 
O líder da bancada do PS, Batista Pereira, recor-

dou que os partidos têm estado unidos nesta questão 
e que o próprio PS solicitou ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros Santos Silva, que há pouco tempo visi-
tou o concelho de Paredes, que intercedesse junto do 
governo para resolver este problema. 

O presidente da câmara municipal garantiu que 
tem estado em contacto com o atual Ministro do 
Ambiente e que o governante lhe garantiu que terá 
novidades em breve. “Aguardarei pelas novas infor-
mações do Sr. Ministro”, frisou o autarca.

O problema das descargas poluentes no Rio Fer-
reira já existe há mais de 20 anos. A própria empresa 
concessionária da rede de saneamento em Paços de 
Ferreira já assumiu que a ETAR de Arreigada está a 
rececionar o dobro da capacidade prevista. Recente-
mente, a concessionária garantiu que está a trabalhar 
numa solução juntamente com a câmara de Paços de 
Ferreira e que passará pela construção de uma nova 
ETAR, recorrendo a  fundos comunitários.
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JORGE SAMPAIO inaugurou
centro escolar de Cete

 EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA ESTEVE EM PAREDES, NO PASSADO DIA 4 DE OUTUBRO.
 Jorge Sampaio inaugurou ainda o Campo de Golfe do Aqueduto e elogiou a democratização do golfe em Paredes.

J
orge Sampaio deslocou-se na passa-
da terça-feira ao concelho de Paredes 
para inaugurar o Centro Escolar de 
Cete/Parada. Depois de realizar uma 
visita guiada à escola, o ex-Presidente 

da República, acompanhado pela comitiva da 
câmara municipal de Paredes, traçou vários 
elogios à Carta Educativa de Paredes e à apos-
ta de médio e longo prazo que o município 
fez na educação. 

“Isto é admirável, desde a conceção à 
arquitetura, passando pela dinâmica das 
salas, o aquecimento, os painéis, etc. Esta 
escola é alegre”, sublinhou o antigo gover-
nante, considerando que a aposta na educa-
ção feita há 10 anos pela câmara municipal 
de Paredes foi correta. “Eu sempre disse com 
convicção profunda que o futuro são as es-
colas. Parabéns pela Carta Educativa, pela 
opção correta no momento certo”. 

Antes falou Celso Ferreira, que salien-
tou o orgulho do concelho em receber a 
visita de Jorge Sampaio. “Este é um dia de 
felicidade. Fazer escolas é a parte mais 

fácil da carta educativa. O mais difícil é 
dar-lhes conteúdo para que sejam uma 
ferramenta de trabalho para que possa 
produzir resultados na qualidade de vida 
destas crianças quando forem adultos”, 
sublinhou o autarca, referindo que os resul-
tados hoje legitimam a decisão tomada, há 
10 anos atrás, de iniciar a Carta Educativa. 
“Pela primeira vez este ano todas as esco-
las do concelho de Paredes ficaram acima 
da média nos exames nacionais graças a 
este investimento”, frisou o autarca, que 
recordou ainda o investimento nas políticas 
sociais, a aposta pioneira nas atividades ex-
tracurriculares, nos 12 anos de escolaridade 
obrigatória e nas refeições grátis para os alu-
nos do 1.º ciclo. 

Os presidentes das juntas de Cete e Pa-
rada de Todeia também elogiaram o salto 
qualitativo dado na educação após a Carta 
Educativa de Paredes. O mesmo fez o diretor 
do agrupamento de escolas, António Aguiar, 
reconhecendo que os centros escolares per-
mitem encarar o futuro com mais esperança 
e determinação.

No final da cerimónia de inauguração do 

Helena Nunes (texto)
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centro escolar de Cete, Jorge Sampaio rece-
beu a Chave de Ouro do Município. 

Recorde-se que o município de Paredes 
tem convidado ex-chefes de Estado, como Ra-
malho Eanes, José Sócrates, Pinto Balsemão, 

Já durante a manhã o ex-
-Presidente da República 
tinha estado a inaugurar 

o Campo de Golfe do Aquedu-
to e também aqui fez elogios 
à aposta na democratização 
do golfe. “Percorri o país de 
norte a sul muitas vezes e 
fico contente por ver aqui um 
projeto como este. Deram um 
passo em frente em algo que 
é essencial, a democratização 
do golfe e são um exemplo 
para outras autarquias”, sub-
linhou Jorge Sampaio, conside-
rando que aquela escola é mais 
do que uma escola de Golfe. 
“É uma escola desportiva, de 
civismo, uma escola de vir-
tude e companheirismo, que 
estimula a prática desportiva 
entre os jovens, sem descurar 
o sucesso escolar”. 

Inauguração do
Campo de Golfe

M
ais de 300 alunos do Centro 
Escolar de Rebordosa foram 
retirados das salas para te-
rem aulas no recreio da es-
cola. O protesto, organizado 

pelos professores, decorreu na sexta-feira da 
semana passada, e serviu para criticar a falta 
de condições daquele centro escolar, que foi 
inaugurado em dezembro de 2011.

“Já há algum tempo que estamos a tra-
balhar com falta de condições. As salas não 
são arejadas, têm vitrais que não abrem e 

Passos Coelho, entre outros, para inaugurar 
e apadrinhar as novas escolas construídas no 
concelho. Ao todo foram 15 as novas escolas 
construídas, num investimento que ronda os 
50 milhões de euros.

Cerca de 1600 crianças das escolas do 
concelho participam todos os meses no pro-

jeto “Golfe para Todos”, que envolve ainda 
cerca de 320 séniores das IPSS’s do concelho.

PROFESSORES protestam contra
o calor nas salas de aula

 Mais de 300 alunos foram retirados das salas para terem aulas no recreio da escola.
 Protesto foi organizado pelos docentes do Centro Escolar de Rebordosa, com o apoio dos pais.
 Câmara crítica o timing do protesto, organizado a poucos dias de ser instalado o ar condicionado na escola.

ficam muito quentes. Os pais já trouxeram 
algumas ventoinhas, mas o ar fica muito 
saturado e as crianças transpiram muito. 
É insuportável trabalhar assim”, lamentou 
Carla Mendes, docente do 3.º ano.

O protesto dos professores em Rebordosa 
foi organizado a praticamente dois dias de ter 
início a instalação do ar condicionado naque-
le centro escolar, razão pela qual a vereadora 
diz não compreender esta atitude dos profes-
sores. “Lamento que no momento em que 
temos a solução e o timing agendado para 
se começar a instalar o ar condicionado se 
crie esta situação. Tenho sérias dúvidas de 

que isto não tenha tido um outro aprovei-
tamento”, criticou a autarca, sublinhando 
que os pais e a escola já sabiam que a instala-
ção do ar condicionado iria ser realizada. 

Porém esta afirmação é desmentida pe-
los próprios professores e pela associação de 
pais, que garantem não ter sido informados 
de qualquer solução. “Ninguém nos infor-
mou que havia uma solução”, garantiu a 
professora Carla Mendes, para quem o pro-
testo foi organizado apenas a pensar no bem-
-estar das crianças.

“Não sabíamos de nada. E os profes-
sores também não foram informados por 

isso é que fizeram este protesto”, disse a vi-
ce-presidente da associação de pais do centro 
escolar de Rebordosa. Raquel Ferreira garante 
ainda que o ar condicionado não poderá ser 
uma solução definitiva para o problema. “A 
escola tem muitos vidros, mas nenhuma 
janela dá para abrir. E por isso, as janelas 
é que têm de ser a prioridade, para que a 
escola possa ser arejada”. 

Raquel Ferreira garantiu ainda que a as-
sociação de pais tem agendada para hoje 
uma reunião com o presidente da câmara e 
o arquiteto responsável pelo projeto, precisa-
mente para discutir este assunto. 

Helena Nunes (texto)
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Atividade física e saúde
nas crianças com necessidades especiais

 Professor Pedro Flores publicou livro sobre contributos atividade física para saúde e desenvolvimento psicomotor.
 Obra foi apresentada na semana passada, no auditório do ISCE Douro, em Penafiel.
 PEDRO FLORES É NATURAL DE AMARANTE, MAS RESIDE EM CRISTELO, PAREDES.

Helena Nunes (texto)

PUB

Cerca de 1300 idosos 
de todo o concelho 
encheram o parque 
da cidade de Pare-

des na tradicional festa do 
Dia Internacional do Idoso, 
organizada pela Santa Casa 
da Misericórdia de Paredes e 
pela câmara municipal.  

O dia foi assinalado com 
uma caminhada matinal, sendo 
depois celebrada uma missa 
campal, pelos padres das paró-
quias do concelho. Seguiu-se 
o almoço convívio e durante a 
tarde um animado bailarico. 

A iniciativa juntou cerca de 
1300 idosos de 16 instituição 
particulares de solidariedade 
social do concelho e 13 juntas 
de freguesia. Há vários anos 
que a Santa Casa da Misericór-
dia de Paredes já organiza esta 
iniciativa, com o objetivo de 
proporcionar um dia diferen-
te aos idosos. “Inicialmente 
a iniciativa era direcionada 
apenas para aqueles idosos 
que estavam instituciona-
lizados. Nos últimos 2 anos 
quisemos alargar a come-
moração a todos os idosos 

da comunidade”, salientou 
a diretora técnica da Miseri-
córdia de Paredes, garantindo 
que a ideia passa também por 
dar a conhecer o trabalho das 
instituições de apoio à terceira 
idade existentes no concelho.  

“Ainda existe muito 
aquela ideia de que os ido-
sos vão para estas institui-
ções porque já estão muito 
dependentes. Os idosos vêm 
para cá para terem melhor 
qualidade de vida e é isso 
que também queremos mos-

trar a toda a comunidade”, 
assegurou Susana Pelota. 

Já durante a manhã o 
Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Paredes tinha 
reconhecido o trabalho de to-
dos os colaboradores das IPSS’s 
do concelho na dinamização 
desta atividade direcionada 
para a comunidade sénior. “A 
Misericórdia de Paredes or-
gulha-se de poder organizar 
este evento, que só é possí-
vel graças às associações, às 
juntas de freguesia e à Câ-

1300 seniores comemoraram
Dia Internacional do Idoso

 Iniciativa da Misericórdia de Paredes e da câmara municipal juntou idosos de todo o concelho.
 Dia foi celebrado com uma caminhada, missa campal e um convívio.

mara Municipal de Paredes. 
Só é possível porque temos 
um pessoal extraordinário. 
Muito obrigado a todos os 
colaboradores das IPSS do 
nosso concelho”, salientou 
Ilídio Meireles, dirigindo um 
agradecimento especial aos 
idosos de Paredes. 

Já o vereador do desporto 
da câmara de Paredes, Cândi-
do Barbosa, frisou que a alegria 
estampada no rosto dos idosos 
ali presentes é suficiente para 
justificar a iniciativa. 

Helena Nunes (texto)

Avaliação físico moto-
ra em crianças com 
necessidades edu-
cativas especiais é o 

título do livro do professor de 
educação física Pedro Flores, 

mestre em Atividade Física 
Adaptada e professor especia-
lista no Instituto Superior de 
Ciências Educativas, na área 
dos desportos adaptados. 

O livro foi apresentado no 
passado dia 24 de setembro, 
no auditório do ISCE Douro, em 

Penafiel, numa sessão que reu-
niu vários professores do ISCE 
Douro, ex-alunos de educação 
física e desporto e do mestrado 
de educação especial e docen-
tes de várias escolas públicas 
da região. Contou ainda com a 
presença do vereador do PS da 
câmara de Paredes, Alexandre 
Almeida.

Neste livro o autor ex-
plora em detalhe os desafios 
que se colocam à população 
escolar, e em particular às 
crianças com necessidades 
educativas especiais, traçan-
do um programa de ativi-
dade física, especificamente 
adaptado, com vista a pro-
mover a psicomotricidade e a 
atividade física, mas também 
a saúde e o bem-estar destas 
crianças. “Demonstra de 
forma simples e pedagógi-
ca a importância da educa-
ção física na dinamização 
do desporto adaptado”, 
defendeu o presidente do 

ISCE Douro, Mário Gandra, na 
abertura da sessão.

Paulo Dias, docente da 
Universidade Católica Portu-
guesa, considerou o livro um 
“grande exemplo de como 
o trabalho em colaboração 
feito nas escolas pode aju-
dar a desenvolver investi-
gações importantes”

Ao longo dos vários anos 
de investigação, Pedro Flores 
identificou problemas no en-
sino do desporto adaptado, 
entre eles a falta de um estu-
do de despiste para detetar 
os problemas psicomotores, 
a reduzida atividade física 
das crianças com necessida-
des especiais e a fraca oferta 
de modalidades desportivas 
adaptadas a estas crianças.  

A escola é muitas vezes a 
única que pode proporcionar 
este tipo de atividades físi-
cas adaptadas. Pedro Flores 
defendeu que é necessário 
criar nas escolas gabinetes 

específicos que desenvolvam 
atividades para crianças com 
necessidades especiais, à se-
melhança do que já acontece 
na escola secundária de Pa-
redes. 

 “Este livro pode ser 
uma excelente ferramen-

ta de trabalho para que 
os profissionais consigam 
autonomamente avaliar e 
prescrever atividades físi-
cas desportivas que aju-
dem a melhorar aspeto mo-
tor e a aptidão física destas 
crianças”, disse o autor.

Na 1.ª fila a esposa do autor e o vereador Alexandre Almeida
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A
ugusto Pinto Oli-
veira é bem co-
nhecido na cida-
de de Paredes, 
onde trabalha 

como funcionário dos CTT 
há 25 anos, mas aqui na terra 
que o viu crescer nem todos 
saberão que este paredense 
tem uma história de vida co-
movente e inspiradora, que 
o próprio decidiu transpor 
para um livro que deverá ser 
publicado já no próximo ano. 

O paredense, hoje com 
43 anos, passou por anos 
de excessos em substâncias 
aditivas e sofreu um aciden-
te que o deixou em coma 
durante 1 mês. Augusto 
passou por 3 tromboses 
venosas profundas, que lhe 
afetaram os movimentos 
das pernas e dos braços, e 

“Se não fosse o acidente
não tinha mudado a minha vida”

 AUGUSTO OLIVEIRA PASSOU POR ANOS DE EXCESSOS DE DROGAS E ÁLCOOL, MAS UM ACIDENTE MUDOU-LHE A VIDA.
 O funcionário dos CTT chegou a pesar quase 100 kg e esteve entre a vida e a morte.
 Nos últimos anos Augusto tem participado em várias ultramaratonas, porque encara o desporto como uma terapia.

Helena Nunes (texto)

Augusto Pinto Oliveira en-
trou no mundo das dro-
gas ainda na adolescên-
cia. Chegou a praticar 

atletismo na escola do União Sport 
Clube de Paredes, onde ganhou 
algumas provas regionais e foi 

fez 2 cirurgias à cabeça para des-
comprimir o cérebro. Depois do 
acidente Augusto enfrentou um 
longo processo de recuperação 
física e mental que durou quase 
3 anos. Durante este tempo, Au-

gusto conseguiu deixar as drogas 
e o álcool, mas atravessou um pe-
ríodo emocional frágil, devido à 
falta de capacidade física para se 
movimentar.  

Incentivado pela irmã, Augus-

to voltou a praticar desporto e aos 
poucos foi conseguindo recuperar a 
sua vida. Augusto encara o despor-
to como uma terapia e corre ultra-
maratonas. Já participou em mais 
de 20 provas com distâncias supe-

riores a 100 quilómetros, entre elas 
o Ultra Trail Du Mont Blanc, com 170 
km, o Ultra Trail de Andorra, com 
170 km e o Endurance Trail Tor Des 
Geants, com 338 km, que Augusto 
completou há cerca de 3 semanas.

Está a terminar o Mestrado em 
Psicologia e a escrever as últimas 
passagens do livro “Dos Cuidados 
Intensivos aos 338 quilómetros”, 
que retrata todas as etapas da sua 
vida. 

Da dependência das drogas ao recomeço de uma nova vida
Depois de abandonar a alta 

competição, Augusto começou a 
trabalhar nos CTT, mas faltava-lhe a 
adrenalina das provas e das viagens 
pelo mundo fora. Tentou dedicar-se 
às artes e chegou a expor alguns 
trabalhos em diversas galerias no 
Porto, mas nada daquilo o fazia sen-
tir completo, como antes.

“Sentia-me preso a um estilo 
de vida que não queria e foi assim 
que comecei por experimentar 
algumas substâncias aditivas”, 
recorda. Augusto acabou por se re-
fugiar nas drogas. Nunca deixou de 
trabalhar, mas com o tempo e com 
uma vida tomada pelos excessos, 
Augusto foi perdendo estabilidade 
emocional. “Prejudiquei tanto a 
minha vida como a da minha filha 
e da minha companheira na altu-
ra”. Augusto acabou por se separar 
da companheira e esteve pratica-
mente quatro anos sem ter qualquer 
contacto com a filha. “Se não fosse 
o acidente não tinha mudado a 
minha vida”, diz Augusto, recordan-
do aquela noite em que depois de 
muitos excessos caiu e bateu com 
a cabeça num passeio. Nessa noite, 
Augusto foi assistido no hospital e 
regressou a casa no dia seguinte. 
Quando não compareceu ao traba-
lho na segunda-feira é que a família 
percebeu que algo estava errado. 
Quando o encontraram estava in-
consciente. Foi transportado para 
o hospital São João, no Porto, onde 

ficou internado um mês, em coma. 
Augusto sofreu 3 tromboses venosas 
profundas que lhe afetaram os movi-
mentos das pernas e dos braços. “Os 
médicos não tinham esperança 
que sobrevivesse. E se conseguis-
se ultrapassar aquilo, teria de ficar 
dependente de terceiros para o 
resto da vida”, diz o paredense.

Ao contrário do que os médicos 
esperavam, Augusto Pinto Oliveira 
conseguiu recuperar a mobilidade, 
ao fim de 3 anos de fisioterapia. Fez 
uma desintoxicação, mas a falta de 
motivação e o sedentarismo leva-
ram-no a pesar quase 100 quilos. 

Um dia a irmã desafiou-o a voltar 
a correr. O primeiro quilómetro foi 
muito duro, mas aos poucos o pare-
dense foi aumentando a distância das 
corridas e voltando a sentir o prazer 
de correr. “Um dia fui com uns ami-
gos participar no Ultra Trail Serra 
da Freita. Eles participaram no trail 
mas eu inscrevi-me na caminhada 
de 16 km. Quando os vi a chegar à 
meta com imensas dores e cansaço 
físico, mas com um sorriso enorme 
no rosto pensei para mim: Também 
quero experimentar”. 

No mês seguinte, Augusto ins-
creveu-se no primeiro trail de 25km 
e conseguiu terminar a prova. Desde 
então, já participou em mais de 20 
provas acima dos 100 quilómetros 
de distância e milhares de quiló-
metros percorridos. Augusto orgu-
lha-se de ter participado nos trails 

mais conceituados do mundo, o 
Ultra Tral Du Mont Blanc (170 km) 
e o Ultra Trail de Andorra (170km). 
Há três semanas o paredense par-
ticipou no Endurance Trail Tor Des 
Geants, em Itália e percorreu os 
338 quilómetros da prova. “O espí-
rito do trail é nunca desistir. São 
provas com uma elevada exigên-
cia física, mas sobretudo psicoló-
gica. O importante é conseguir 
chegar ao fim da prova e dizer eu 
consegui porque acreditei”, sus-
tenta o paredense.

Augusto assume que as adver-
sidades que enfrentou na vida o 
tornaram mais resiliente. “Mudei 
o meu foco para o que é mais im-
portante”. O paredense de 43 tem 
hoje uma vida saudável. Venceu a 
dependência das drogas, tirou o 
curso de psicologia e está prestes 
a terminar o mestrado. Para além 
disso, Augusto tornou-se voluntário 
porque acredita que a sua experiên-
cia de vida pode ajudar a salvar ou-
tras pessoas. “Não há casos impos-
síveis. Todos conseguem seguir 
um caminho diferente. Acho que 
posso ajudar alguém com aquilo 
que passei”. 

Há cerca de 1 ano o pareden-
se começou a escrever um livro 
sobre a sua história de vida. “Dos 
cuidados intensivos aos 338 
quilómetros”, será o título do li-
vro que Augusto espera que seja 
publicado já no próximo ano.  

campeão regional de estafetas. Por 
volta dos 16 anos começou a prati-
car canoagem e chegou a represen-
tar a seleção portuguesa em várias 
provas internacionais, incluindo o 
Campeonato do Mundo e a Taça do 
Mundo.
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Torre dos Mouros, mais conhecida 
como Torre dos Alcoforados, em Lor-
delo, foi o palco eleito pela junta de 
freguesia de Lordelo e pela Porto Edi-

tora para a realização de um sunset literário com 
o escritor penafidelense Alberto S. Santos.

A sessão reuniu alguns convidados e foi 
conduzida pela diretora da Rota do Români-
co, Rosário Machado, a quem coube apresen-
tar a obra. “Para lá de Bagdad” é o quarto 
romance histórico publicado pelo escritor pe-
nafidelense Alberto S. Santos, centrado nos 
momentos mais intrigantes da Idade Média. 

 Recuando ao ano de 921, o livro conta a 
história de Ahmad Ibn Fadlan, emissário do 
califa de Bagdad, que parte numa arriscada 
missão para a Bulgária do Volga, na Rússia 
atual, deixando para trás os mestres da Casa 
da Sabedoria, que ergueram a época doura-
da do Islão. Através da jornada de Ahmad, o 
autor retrata ainda os costumes bárbaros dos 
povos não civilizados, os jogos inesperados 

Torre dos Alcoforados acolheu
apresentação do livro de Alberto Santos 

 Escritor penafidelense apresentou o seu mais recente romance histórico “Para lá de Bagdad”.
 Sunset literário decorreu no átrio da Torre dos Alcoforados, em Lordelo, no dia 25 de setembro. 

de poder e um desconcertante mundo novo 
que o califa de Bagdad descobre nesta via-
gem. 

A apresentação do livro esteve a cargo da 
diretora da Rota do Românico que conside-
rou o livro como “um romance envolvente 
sobre um dos momentos mais intrigantes 
da história da Idade Média”, que dá a co-
nhecer os alicerces de uma “civilização que 
ainda hoje é tão deslumbrante quanto des-
conhecida”.

Já o autor falou sobre o processo de es-
crita desta livro, que exigiu muita paixão e 
paciência e um extenso trabalho de pesquisa. 

Alberto S. Santos é natural de Paço de 
Sousa, Penafiel, e licenciado em Direito pela 
Universidade Católica Portuguesa. Foi presi-
dente da câmara de Penafiel durante 12 anos 
e atualmente preside à Assembleia Municipal 
deste concelho. Já escreveu quatro romances 
desde 2009, ano em que publicou “A Escrava 
de Córdova”, Seguiram-se “A Profecia de Is-
tambul” (2010), “O Segredo de Composte-
la” (2013) e “Para lá de Bagdad” (2016). 

Helena Nunes (texto)

Ossadas, aparentemente 
humanas, foram encon-
tradas no passado dia 21 
de setembro, ao final da 

tarde, entre montes de terra deposi-
tados num terreno situado na cida-
de de Paredes. 

Segundo soube O PAREDENSE, as 
ossadas foram descobertas no meio 
da terra, por cães vadios que passea-
vam naquele terreno anexo à Circular 
Regional Interna de Paredes (CRIP) e 
próximo à rotunda dos Combatentes 
do Ultramar, em Paredes.

Alguns moradores ficaram alar-

Ossadas humanas encontradas
num terreno na cidade de Paredes

 Algumas das ossadas ainda estavam cobertas com peças de roupa.
 Autoridades suspeitam que os ossos possam vir de algum cemitério da região.

mados com a situação e deram o 
alerta às autoridades. Algumas das 
ossadas ainda estavam cobertas com 
peças de roupa. 

GNR e Polícia Judiciária estiveram 
no local, ao final da tarde, a examinar 
as ossadas para confirmar efetiva-
mente que se tratavam de restos mor-
tais. As autoridades suspeitam que os 
ossos possam ter sido removidos de 
algum cemitério da região. 

Já ao início da noite, as ossadas 
foram transportadas para o Instituto 
de Medicina Legal, para serem alvo de 
exames mais específicos. 

Foto: PAULO ALEXANDRE
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A
os 25 anos de idade 
Eduardo Oliveira de-
cidiu aceitar um novo 
desafio profissional e ir 
trabalhar para a cidade 

de Luanda, em Angola. Eduardo ti-
rou um curso profissional de infor-
mática e não chegou a concluir a 
licenciatura em engenharia eletro-
técnica. Estava à procura de traba-
lho em Portugal, mas a oportuni-
dade acabou por surgir em Luanda, 
Angola, para onde o jovem se mu-
dou em fevereiro deste ano. 

“Andava à procura de empre-
go, mas com a pouca experiência 
que tinha sabia que em Portugal 
seria difícil encontrar alguma 
coisa. Fui enviando currículos 
até que surgiu a proposta de vir 
trabalhar para Angola”, explica o 
emigrante.

“Angola tem muita coisa boa para oferecer”

 EDUARDO OLIVEIRA EMIGROU PARA LUANDA, NO INÍCIO DO ANO, PARA ABRAÇAR UM NOVO DESAFIO PROFISSIONAL.
 Jovem de Vilela trabalha no departamento de recursos humanos de uma empresa de construção. 

Habituado a viver num meio mais rural e com 
pouca confusão, Eduardo Oliveira sentiu que a 
mudança para a cidade de Luanda alterou, de 

todo, o seu modo de vida. “Estando numa capital já 
seria normal existir confusão, mas Luanda conse-
gue ser ainda mais barulhenta e confusa que ou-
tras. A cidade acorda cedo e deita-se tarde”, diz o 
emigrante. 

Diariamente Eduardo Oliveira precisa de 30 minu-
tos para percorrer um trajeto de 3 quilómetros desde 
casa até ao trabalho. “Em menos tempo chegaria ao 
Porto”, brinca o emigrante, garantindo que a cidade 
de Luanda, apesar de estar em crescimento, ainda 
tem poucas vias de acesso e comunicação. 

Com a crise instalada no país, a criminalidade tem 
aumentado, tornando as diferenças sociais cada vez 
mais evidentes. “Vemos cada vez mais miséria nas 
ruas. Há alturas em que falha comida nos super-
mercados e existem cada vez mais assaltos na ci-
dade”, conta Eduardo. O jovem evita andar sozinho 
na rua, sobretudo à noite, mas diz que consegue ter 
uma vida normal e fazer tudo aquilo que fazia fora do 
trabalho em Portugal.

Apesar do aumento da insegurança, Eduardo ga-
rante que Angola tem muitas coisas boas, entre elas o 
clima, as praias e as pessoas. “Aqui podemos andar 

“Luanda tem um bom clima,
boas praias e pessoas simpáticas”

de t-shirt o ano todo. As praias são excelentes e há 
imensos parques naturais que podemos visitar. 
Ainda há duas semanas tive a oportunidade de 
fazer um safari num desses parques e adorei a ex-
periência”. 

Mas nem só a beleza natural do país fascina o 
emigrante paredense. Eduardo Oliveira ficou deslum-
brado com a simplicidade e simpatia das pessoas. “O 
povo angolano sabe receber bem e, acima de tudo, 
é um povo muito humilde. Acho que em Portugal a 
humildade tem vindo a perder-se um pouco”, sub-
linha o jovem. 

Apesar das saudades da tranquilidade de Vilela, 
dos jantares com amigos e da família, Eduardo Oli-
veira diz que será difícil regressar a Portugal. “Irá de-
pender das ofertas profissionais. Depois de estar 
no estrangeiro a receber um salário bem acima da 
média em Portugal, não é fácil voltar”, diz o jovem. 

Eduardo emigrou sozinho, mas já conheceu vários 
portugueses em Luanda e espalhados pelas provín-
cias de Angola. Estando longe do seu país e da sua 
família, o jovem acredita que a melhor forma de di-
minuir a distância com Portugal é precisamente no 
convívio com estes portugueses, em jantares onde 
as conversas sobre a comida, futebol e atualidade são 
uma grande arma para estar mais próximo de casa.

Helena Nunes (texto) A remuneração acima da média 
e as excelentes condições de traba-
lho proporcionadas pela empresa 
fizeram-no aceitar de imediato a 
proposta. “A empresa assegura 
carro, alimentação, seguro de 
saúde e empregada, motorista 
para as deslocações para o traba-
lho e apartamento no centro de 
Luanda”, muito próximo da famosa 
baía de Luanda, onde Eduardo faz a 
sua caminhada diária após o horário 
de trabalho.

Eduardo Oliveira trabalha no 
departamento de recursos huma-
nos da Telhabel Construções Ango-
la, empresa que opera no sector da 
construção civil. Ele é responsável 
por pagar os salários dos funcioná-
rios da empresa, controlar as folhas 
de ponto e outras tarefas adminis-
trativas. 

“Todos os meses desloco-me 
às obras que temos por toda a 

Angola, desde Luanda a Nami-
be, e faço questão de falar com o 
máximo de funcionários, sejam 
portugueses ou angolanos, para 
registar as suas dúvidas e suges-

tões relativas a salários e outro 
qualquer assunto que a empresa 
possa melhorar no futuro”, expli-
ca. 

O jovem, natural de Vilela, está 

a gostar da experiência e diz que o 
desafio tem sido enriquecedor não 
só ao nível profissional, mas tam-
bém pessoal. 
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Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Rebordosa 
comemorou, no dia 25 de setem-
bro, 38 anos de existência com 
uma cerimónia dedicada àqueles 

que ao longo dos anos trabalharam em prol 
do crescimento da instituição. Em dia de ani-
versário, a corporação recebeu duas novas 
ambulâncias, condecorou 18 soldados da paz 
e homenageou o antigo presidente da direção, 
José Moreira, e o ex-comandante Licínio Costa, 
pelos serviços que prestaram à instituição. 

Na sessão solene várias personalidades 
destacaram o trabalho de referência que a 
corporação de Rebordosa desenvolve. O co-
mandante da corporação, Simão Barbosa, 
deixou uma palavra de apreço a todos os ele-
mentos do corpo ativo pela “dedicação, en-
trega e capacidade de resposta aos inúme-
ros pedidos de ajuda”, salientando o enorme 
esforço que os bombeiros fi zeram este verão 
para responder a todas as ocorrências na sua 
área de atuação. “Sinto um enorme orgulho 
em ser vosso comandante. Obrigado pelo 

BOMBEIROS DE REBORDOSA: 38 anos ao serviço da população
 Aniversário da corporação foi assinalado no dia 25 de setembro.
 Corporação recebeu duas novas ambulâncias e condecorou 18 bombeiros.
 ANTIGO PRESIDENTE DA DIREÇÃO E EX-COMANDANTE FORAM HOMENAGEADOS NA SESSÃO SOLENE.

Helena Nunes (texto) serviço que nos ajudam a prestar à nossa 
população”, enalteceu. 

Também o vice-presidente da Federação 
de Bombeiros do Distrito do Porto, Rui Coe-
lho, elogiou os bombeiros de Rebordosa e 
de todo o distrito pelo trabalho exemplar no 
combate às chamas. “São exemplares e dig-
nifi cam o distrito quando são chamados 
para outras intervenções. Que essa vonta-
de que vos impeliu a serem bombeiros se 
mantenha acesa, mesmo contra todas as 
difi culdades”, sublinhou o dirigente. 

Por sua vez, o presidente da direção, Abel 
Moreira, aproveitou a cerimónia para agrade-
cer a todos os bombeiros pela dedicação e tra-
balho e às entidades e empresas que ajudam 
a corporação, nomeadamente a Cooperativa 
A Celer, a Junta de Freguesia de Rebordosa, a 
Câmara Municipal de Paredes e várias outras 
coletividades e associações da freguesia.

O presidente da junta, Elias Barros, garan-
tiu que “é um orgulho ter na freguesia esta 
grande instituição, com bombeiros fan-
tásticos, que se dedicam de corpo e alma 
a esta casa”. “Fomos fustigados por gran-
des incêndios este ano e tivemos falta de 

meios aqui em Rebordosa. Esta corporação 
devia ter melhores condições e viaturas”, 
defendeu Elias Barros, pedindo à câmara e às 
restantes entidades presentes para solicitar 
mais apoios junto do governo, mostrando-se 
também disponível para ajudar no que for 
necessário. “Sei que querem melhorar as 
condições do quartel. Com maior ou menor 
difi culdade tudo se consegue e certamen-
te poderão contar com a ajuda de todos. A 
junta de Rebordosa está sempre disponí-
vel para ajudar”, concluiu o autarca.

Já o vereador da Proteção Civil da câmara 
municipal de Paredes recordou também que 
este verão “foi muito difícil”, com cerca de 
1200 hectares de área ardida no concelho, 
felicitando todos os bombeiros pelo trabalho 
realizado e a população que de forma anóni-
ma contribuiu com água, bolachas e outros 
bens para ajudar os bombeiros durante o pe-

ríodo de combate aos fogos.
Manuel Fernando Rocha aproveitou a ce-

rimónia para anunciar que durante a semana 
as cinco corporações de bombeiros do con-
celho e as duas delegações da Cruz Vermelha 
Portuguesa iriam receber a segunda metade 
dos subsídios atribuídos pela autarquia para 
o ano de 2016. 

Ex-presidente
e antigo comandante
foram homenageados 

Na cerimónia do 38.º aniversário dos 
bombeiros voluntários de Rebordosa foram 
atribuídas medalhas de grau bronze, prata e 
ouro, por cinco, 10, 15 e 25 anos de bons ser-
viços prestados a 18 bombeiros da corpora-

José Moreira antigo presidente foi homenageado

18 bombeiros foram condecorados Antigo comandante Lícinio Costa também foi homenageado
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O Moto Clube de Rebordosa 
entregou, no último domin-
go, os donativos angariados 

com o evento solidário que foi pro-
movido na freguesia para ajudar a 
corporação. A iniciativa “Vamos dar 
um Pouco de Nós” foi promovida 
pelo Moto Clube de Rebordosa, no 
passado dia 24 de setembro, com 
todos os fundos a reverterem para 
os bombeiros de Rebordosa.

Ao todo, o Moto Clube de 
Rebordosa conseguiu angariar 
10.745€, valor que no último do-
mingo foi entregue ao presidente 
da direção da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa.

Abel Moreira agradeceu a 
“ajuda preciosa que foi dada 
aos bombeiros”, garantindo que 

BOMBEIROS DE REBORDOSA: 38 anos ao serviço da população
 Aniversário da corporação foi assinalado no dia 25 de setembro.
 Corporação recebeu duas novas ambulâncias e condecorou 18 bombeiros.
 ANTIGO PRESIDENTE DA DIREÇÃO E EX-COMANDANTE FORAM HOMENAGEADOS NA SESSÃO SOLENE.

A corporação de Rebordosa recebeu, 
como prenda do 38.º aniversário, 
duas novas ambulâncias de emer-

gência médica, que foram apadrinhadas por 
Elias Barros e Carlos Alfredo e pelo empresá-
rio Joaquim Neves.

“Esta é a segunda ambulância que eu 
e o Carlos Alfredo oferecemos à institui-
ção e ela é uma homenagem a todos os 
bombeiros que merecem mais do que 
nós o reconhecimento”, disse o presidente 
da junta de Rebordosa. 

Os dois autarcas abdicaram de rece-
ber as senhas de presença a que os eleitos 
locais, em regime de permanência ou de 
meio tempo, têm direito para comprar a 
ambulância. 

A viatura tinha sido entregue em de-

Bênção de duas novas viaturas

MOTO CLUBE entregou donativo
de 10.745€ aos bombeiros

 Cheque foi entregue no último domingo, dia 2 de outubro.
 VERBA FOI ANGARIADA NUM EVENTO SOLIDÁRIO REALIZADO NA FREGUESIA NO DIA 24 DE SETEMBRO.

este dinheiro vai ajudar a corpo-
ração a pagar os novos equipa-
mentos de proteção individual, 
que a direção já encomendou, 
e que em breve deverão ser en-
tregues aos elementos do corpo 
ativo.

A direção do Moto Clube 
de Rebordosa quis deixar um 
agradecimento a todos os que 
tornaram esta iniciativa um su-
cesso, reconhecendo que ações 
como esta são importantes para 
ajudar as instituições da cidade 
de Rebordosa.

O presidente da junta de 
Rebordosa e vários elementos 
do seu executivo também mar-
caram presença na cerimónia, 
associando-se a este gesto so-
lidário.

zembro do ano passado à corporação, mas 
entretanto já foi totalmente equipada com 
o material necessário para prestar socorro 
às populações. 

Já no primeiro mandato na junta de fre-
guesia de Rebordosa, Elias Barros e Carlos 
Alfredo tinham abdicado das respetivas se-
nhas de presença para comprar um miniau-
tocarro de 30 lugares para a freguesia, com 
a ajuda do empresário Domingos Barros, 
que também entregou um donativo. 

Elias Barros aproveitou a cerimónia de 
aniversário para entregar à corporação o 
cheque com o apoio da junta de freguesia 
e agradecer ainda ao socialista Artur Pene-
dos, e ao vereador da câmara de Paredes 
Alexandre Almeida, por terem ajudado a 
trazer o posto do INEM para Rebordosa. 

ção. Uma homenagem que o comandante da 
corporação, Simão Barbosa, considerou “jus-
ta e merecida”. 

Os bombeiros de Rebordosa homenagea-
ram ainda dois rebordosenses que estiveram 
ligados à corporação: José Moreira, que presi-
diu à direção dos bombeiros durante 10 anos 
e Licínio Rocha, ex-comandante da corpora-
ção que decidiu abandonar o cargo por moti-
vos profissionais.

O antigo presidente da direção, José 
Moreira, foi homenageado não só pela cor-
poração, mas também pela Federação dos 
Bombeiros do Distrito do Porto, pela Liga 
Portuguesa de Bombeiros e pela Junta de Fre-
guesia de Rebordosa.

José Moreira deixou um legado na cor-
poração de bombeiros de Rebordosa, graças 
ao investimento na formação dos bombeiros, 

nas instalações e equipamentos de proteção 
individual e na renovação do parque automó-
vel. O atual presidente, Abel Moreira, agrade-
ceu ao antecessor o legado deixado, garantin-
do ter herdado uma “casa organizada e bem 
financeiramente”.

Visivelmente emocionado, José Moreira 
reconheceu que “os bombeiros sempre fo-
ram a sua motivação principal”, dizendo-se 
honrado por ter dado o seu contributo à cau-
sa dos bombeiros voluntários de Rebordosa.

Já o antigo comandante Licínio Costa, 
também homenageado, recebeu palavras de 
reconhecimento pela coragem e dedicação 
com que assumiu o cargo de comandante da 
instituição. Os retratos dos dois antigos diri-
gentes foram colocados nas paredes do salão 
nobre da instituição, junto aos quadros dos 
antigos presidentes.

José Moreira também foi homenageado pela junta de freguesia de Rebordosa
Tesoureiro e presidente da junta apadrinharam uma viatura

Foto: PAULO PINHEIRO
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O 
intestino é um órgão fundamental para todo o nosso organis-
mo, influenciando diretamente o funcionamento de todos os 
outros órgãos. Faz parte do aparelho digestivo, estendendo-
-se desde o estômago até ao canal anal, dividindo-se em dois 

segmentos: o intestino delgado e o intestino grosso (também denomi-
nado de cólon). A sua principal função é a absorção, sendo que o intes-
tino delgado absorve nutrientes e o intestino grosso absorve predomi-
nantemente água. O intestino grosso possui também a função de pre-
parar os resíduos da digestão provenientes do intestino delgado, para a 
sua posterior eliminação. Atualmente, tem-se afirmado que o intestino 
é o nosso “segundo cérebro”, pois apresenta uma importante rede 
nervosa, composta por 100 mil milhões de células. Produz substân-
cias psicoativas que afetam o humor, como os neurotransmissores 
serotonina e dopamina e vários opióides que modulam a dor. 

Neste contexto, quando o nosso intestino não funciona adequada-
mente existe um movimento intestinal mais lento, as substâncias resi-
duais que deveriam ser eliminadas permanecem mais tempo do que 
deviam no sistema digestivo e acabam por fermentar ou entrar em de-
composição. A consequência é uma rápida proliferação de bactérias no-
civas que vão sendo reabsorvidas pelo organismo, produzindo a autoin-
toxicação que está na origem de numerosas doenças. Posto isto, se o 
intestino não funciona adequadamente, todo o organismo será afetado.

Limpar o cólon é uma forma de eliminar detritos que vão sendo acumu-
lados e que impendem o funcionamento inadequado dos intestinos. O tra-
tamento de Desintoxicação e Hidroterapia do Cólon é um sistema natu-
ral de limpeza do organismo que ajuda a combater problemas crónicos 
provocados pelo seu mau funcionamento. Através de um equipamento 
específico, o intestino é irrigado com água filtrada, aquecida à temperatura 
do corpo, num processo inodoro e indolor. Enquanto se elimina os resíduos, 
a limpeza proporciona uma sensação de relaxamento e bem-estar. 

Este é procedimento complementar aos tratamentos de problemas 
digestivos, prisão de ventre, cólicas, flatulência obesidade, doença 
de Crohn, falta de vitalidade, depressão, dores de cabeças, enxa-
quecas, entre outros. Os benefícios são imediatos: sensação de leveza 
e de vitalidade, melhoria do humor, diminuição da ansiedade, nervosis-
mo e irritabilidade, pele mais hidratada, perda de peso e regulação da 
motricidade intestinal. A irrigação intestinal não coloca em risco a flora 
intestinal, pois a pequena parte que é eliminada recompõe-se em pou-
cas horas, ao contrário do que acontece com a toma de laxantes que 
destroem quase todos os bacilos da flora intestinal e exigem um longo 
período de recuperação. É desaconselhado este tratamento em pessoas 
com cancro do cólon, hemorragias intestinais, insuficiências cardíacas 
e renais, recentes cirurgias à cavidade abdominal, hemorroidas, fissuras 
ou fístulas anais, hérnias abdominais, doenças inflamatórias agudas do 
intestino (apendicite, diverticulite e colite), hipertensão e gravidez.

O tratamento de Desintoxicação e Hidroterapia do Cólon das Clí-
nicas Nuno Mendes é uma terapia altamente eficaz no tratamento de 
várias patologias e também na purificação interior. Promove a saúde, a 
vitalidade e o bem-estar.

ÂNIA MONTEIRO

CLÍNICA NUNO MENDES

 licenciatura em Enfermagem pela Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa do 
Instituto Politécnico de Saúde do Norte; Pós-graduação em Oncologia; Responsá-
vel pela Equipa Técnica da Clínica Nuno Mendes Porto.

Responsável pelo tratamento de Desintoxicação e Hidroterapia do Cólon

Intestino, o nosso 
segundo cérebro

Três pessoas fica-
ram feridas na 
sequência de um 
acidente ocorri-

do ao início da tarde da 
última quinta-feira dia 29 
de setembro, sendo que 
uma delas inspirava mais 
cuidados médicos. Segun-
do O PAREDENSE apurou, 
o acidente aconteceu na 
avenida central da Portela, 
em Rebordosa, e envolveu 
dois veículos ligeiros de 
passageiros.

A colisão frontal entre 
as duas viaturas foi violen-
ta. Um dos carros capotou 
e ficou caído numa rampa 
que dá acesso a uma mo-

Um homem de 37 anos morreu num aciden-
te de trabalho, ocorrido na passada quarta-
-feira, dia 28 de setembro, numa oficina de 
metalomecânica situada na zona industrial 

de Penafiel.
O acidente aconteceu por volta das 15 horas, 

quando a vítima estava a reparar um veículo. Ao que 
O PAREDENSE conseguiu apurar Luís Filipe Rodrigues 
foi atingido na cabeça pela carroçaria do atrelado de 
um trator. 

No local do acidente estiveram 14 operacionais e 
11 viaturas dos bombeiros voluntários de Penafiel. A 
vítima ainda foi assistida no local pela equipa média 
da VMER do Vale do Sousa, mas acabou por falecer.

Luís Filipe Rodrigues, de 37 anos, era natural de 
Paredes e residia na Avenida São Tomé Bispo, em Bi-
tarães, Paredes.

Homem de 37 anos morre
em acidente de trabalho

 Acidente aconteceu no dia 28, numa oficina metalomecânica na zona industrial de Penafiel.
 A vítima terá sido atingida na cabeça pela carroçaria do atrelado de um trator.
 Luís Filipe Rodrigues tinha 37 anos e residia em Bitarães, concelho de Paredes.

Colisão frontal faz
3 feridos em Rebordosa

 Acidente aconteceu no dia 29 de setembro, na avenida central da Portela, em Rebordosa.
 Feridos foram transportados para hospital Padre Américo, em Penafiel.
 Uma das vítimas registou ferimentos mais graves.

radia. A localização dos veículos di-
ficultou, aliás, o trabalho dos bom-
beiros de Rebordosa, que estiveram 
no local a prestar assistência às ví-
timas. “Tivemos de cortar toda a 
parte lateral de um dos veículos 
para retirar duas das vítimas que 
estavam encarceradas”, explicou o 
comandante dos bombeiros de Re-
bordosa, Simão Barbosa. 

Ao nosso jornal o comandante 
de Rebordosa disse ainda que estas 
duas vítimas apresentavam apenas 
ferimentos ligeiros, mas a terceira 
vítima que seguia na outra viatura 
apresentava ferimentos mais gra-
ves. “Queixava-se de dores na 
zona lombar e cervical e foi pron-
tamente transportada para o hos-
pital de Penafiel”, garantiu Simão 

Barbosa.
Os bombeiros de Rebordosa 

mobilizaram para o local duas am-
bulâncias, uma viatura de desen-
carceramento e outra de apoio. No 
local estiveram também a Viatura 
Médica de Emergência e Reani-
mação do hospital de Penafiel e a 
VMER do hospital de São João, no 
Porto, e a GNR.

Foto: PAULO PINHEIRO
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E
urico Couto está pela se-
gunda época consecutiva 
no comando técnico da 
equipa sénior do União 
Sport Clube de Paredes, 

que esta época compete na série 
B da Divisão de Elite da Associação 
de Futebol do Porto, com o objetivo 
claro de garantir a manutenção. 

Com a saída de 4 dos jogado-
res mais importantes na formação 
unionista esta época, o técnico 
antevê maiores difi culdades para 
a sua equipa, mas admite 
que o plantel do Pa-
redes é jovem e am-
bicioso e vai pôr 
tudo em campo 
para alcançar os 
seus objetivos.

O União 
de Paredes 
terminou o 
campeona-
to da época 
passada em 
4.º lugar. O 

“Não podemos ambicionar
mais do que a manutenção”

 TREINADOR DO PAREDES APONTA À MANUTENÇÃO ESTA ÉPOCA, COM UM PLANTEL JOVEM E AMBICIOSO.
 Eurico Couto antevê algumas difi culdades, com a saída de 4 jogadores importantes da equipa.
 No próximo jogo do campeonato, com o Alpendorada, o Paredes quer somar 3 pontos.

Helena Nunes (texto)

resultado foi bom?
Traçamos os objetivos no iní-

cio do ano para fi car entre os oito 
primeiros no campeonato. É logi-
co que durante a época houve a 
ambição de conseguirmos mais 
qualquer coisa, mas o quarto lugar 
foi muito bom para nós, tendo em 
conta a equipa que tínhamos. Se 
compararmos as condições do Pa-
redes com as de outros clubes, o re-
sultado só pode ser muito positivo. 
Mesmo com um orçamento muito 
baixo conseguimos o 4.º lugar no 
campeonato e lançamos muito jo-
vens ao longo da época.

Quais os objetivos do U. de 

Paredes esta época?
Não podemos ambicionar mais 

do que a manutenção, principal-
mente neste momento inicial. Per-
demos jogadores muito importan-
tes, o nosso plantel é extremamen-
te jovem e o próprio campeonato 
é mais reduzido o que torna tudo 
ainda mais difícil.

A nível técnico quais são as 
prioridades que irá trabalhar na 
equipa?

Temos uma equipa jovem e bas-
tante ambiciosa, mas isso tem aspe-
tos positivos e negativos. A maior 
parte dos jogadores ainda é muito 
inexperiente e imatura e isso tor-

na muito difícil a nossa tarefa. Mas 
também são jogadores que vão 
tentar sempre colocar tudo o que 
têm em jogo. 

Vamos preocupar-nos com 
a equipa de forma coletiva, 
mas tentar também valorizar 
estes jogadores a nível indi-
vidual para seguirem depois 
para campeonatos profissio-
nais.

Qual a sua opinião sobre o 
novo modelo do campeonato?

Percebe-se que quiseram tornar 
o campeonato mais competitivo e 

promover mais equipas. À par-
tida as mudanças são feitas 

para melhorar, mas va-
mos ver no futuro se 

isso será bom ou 
mau. É demasiado 
cedo para anali-
sar se o modelo 
do campeonato 
melhorou. Mas 
acho que o ti-
ming não foi de 

todo o melhor. 

C o n c o r d a 
com a retirada 
de 50% dos 

pontos às equipas na 2.ª fase do 
campeonato?

Não acho de todo correto. Vai 
penalizar as equipas que lutaram 
na 1.ª fase para ter mais pontos. Per-
cebo que a ideia seja tornar o cam-
peonato mais competitivo, mas não 
é de todo justo. Também não con-
cordo que na 2.ª fase de manuten-
ção só haja um jogo fora ou em casa 
entre duas equipas. O factor casa 
é sempre importante em qualquer 
jogo, sobretudo quando estamos a 
falar de equipas que estão a lutar 
para não descer.

O Paredes entrou bem no 
campeonato, vencendo em casa 

o S. Pedro da Cova. Porém, na 2.ª 
jornada perdeu com o Vilarinho. 
Que análise faz destes jogos?

Foram dois jogos em que a 
equipa teve posturas completa-
mente diferentes. No S. Pedro da 
Cova fomos claramente superio-
res e mostramos a nossa identida-
de. Podíamos ter conseguido um 
resultado mais folgado porque fo-
mos muito superiores. Com o Vi-
larinho isso não aconteceu, fomos 
pouco sérios sobretudo na 1.ª 
parte. Felicitamos o Vilarinho pela 
atitude competitiva que teve, mas 
os dois golos que marcaram fo-
ram claramente oferecidos pela 
nossa equipa.

“Gostamos
de colocar a nossa 

equipa à prova
com os melhores”

Qual a expectativa para o 
próximo jogo com o Alpendo-
rada?

Vai ser um jogo difícil claro, 
mas é sempre bom para nós por-
que nos ajuda a perceber as nos-
sas limitações. Isso é sempre posi-
tivo. Gostámos de colocar a nossa 
equipa à prova com os melhores. 
Mesmo jogando em casa o jogo 
será difícil, mas vamos lutar para 
alcançar o que pretendemos, que 
é a vitória.

Quem são as melhores equi-
pas deste campeonato?

O Rebordosa e o Tirsense par-
tem obrigatoriamente à frente de 
todos os outros porque têm boas 

equipas e o Desp. Aves B também 
poderá andar nesta luta. Depois 
temos um grupo de 4 ou 5 equi-
pas mais equilibrado, como o 
Lordelo, o Paredes ou o Lixa, por 
exemplo, que têm orçamentos 
muito idênticos.

Esta época o clube perdeu 4 
jogadores importantes. O plantel 
fi cou fragilizado?

Perdemos o Madureira, que saiu 
para o Rebordosa, e tinha sido um 
jogador preponderante na nossa 
equipa. Perdemos um dos melho-
res jogadores do ano passado, o 
Joel, que saiu para o Gandra e per-
demos o Paços e o Tó Zé, dois joga-
dores que também se identifi cavam 
muito bem com as nossas ideias de 
jogo. Estes quatro jogadores foram 
responsáveis por 90% dos golos 
marcados na época passada e isso 
demonstra bem a importância que 
tinham.

Depois perdemos um júnior, o 
Alex, que fez bons jogos na época 
passada, mas sofreu uma lesão e só 
vai poder regressar em janeiro aos 
treinos. Reforçamo-nos com dois 
novos atletas e um miúdo e agora 
vamos ver o que o campeonato nos 
reserva. 

O plantel da equipa já está fe-
chado?

Tivemos cerca de 18 jogado-
res à experiência e acabamos por 
ficar com um ou dois, mas o plan-
tel nunca está completamente fe-
chado. Há sempre ajustes a fazer e 
nós sabemos quais são as necessi-
dades da equipa. Pelo menos até 
janeiro ou fevereiro o plantel vai 
estar aberto a mudanças.

DESPORTO
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O 
piloto André Mouta 
sagrou-se campeão 
nacional de enduro na 
classe open, na dupla 
jornada final do cam-

peonato, disputada em Alcanena, 
no passado dia 24 de setembro. 

Com dois dias de duração e um 
percurso desenhado pelo Pedrinha 
Motor Clube e com os títulos nacio-
nais e os trofeus da modalidade por 
decidir, a última jornada do campeo-
nato nacional de enduro foi decisiva. 

André Mouta partiu para Alcane-
na na liderança do campeonato na-
cional, com 137 pontos e dependia 
apenas de si próprio para não deixar 
fugir o título. João Vivas era segundo 
classificado com 115 pontos. 

André Mouta precisava de so-
mar 19 pontos (em 40 possíveis) 
para se sagrar campeão e apesar de 
não ter vencido nenhuma das duas 
corridas da competição conseguiu 
gerir a vantagem pontual que o se-
parava dos adversários.

No primeiro dia de competição, 
André Mouta ficou em 2.º lugar na 
Classe Open, onde triunfou o rival 
João Vivas. No segundo dia, André 
Mouta foi 3.º classificado, somando 
no total mais 21 à sua classificação 
no campeonato.

Nas contas finais do campeona-
to André Mouta somou 158 pontos 
e ficou em 1.º lugar. João Vivas ficou 
em 2.º, com 155 pontos e em 3.º fi-

ANDRÉ MOUTA é campeão nacional de enduro

 JOVEM DE LORDELO CONQUISTOU TÍTULO DE CAMPEÃO NACIONAL NA CLASSE OPEN.
 Jornada final do campeonato decorreu no dia 24 de setembro, em Alcanena, Santarém.

Vai representar
a seleção nacional
em Espanha

PUB

Helena Nunes (texto)

André Mouta teve mais 
do que um motivo para 
festejar no final da prova 

em Alcanena, onde se sagrou 
campeão nacional de enduro na 
Classe Open. É que o piloto de 22 
anos, natural e Lordelo, depois 
de erguer o trofeu de campeão 
conseguiu concretizar um sonho 
e ser convocado pela Federação 
de Motociclismo de Portugal 
(FMP) para representar o país 
numa das provas mais importan-
tes do mundo. 

André Mouta vai integrar 
a comitiva portuguesa que vai 
competir no International Six 
Days Enduro, em Navarra, Es-
panha, entre os dias 11 e 16 de 
outubro. A seleção nacional con-
tará com duas equipas (senio-
res e juniores, sendo o quarteto 
sénior composto pelos quatros 
melhores em termos absolutos 
no campeonato nacional 2016: 
Gonçalo Reis, Luís Correia, Luís 
Oliveira e Diogo Ventura. A re-
presentação portuguesa contará 
ainda com uma equipa júnior, 
de que farão parte Diogo Vieira, 
João Vivas e André Mouta.

cou João Hortega com 139 pontos, 
Fernando Sousa foi 4.º classificado 
com 96 pontos e Joel Vieira termi-
nou em 5.º lugar com 71 pontos.

No final da competição o pilo-
to lordelense manifestou a alegria 
pela conquista de mais um título 
de campeão nacional de enduro. 
“Este fim-de-semana foi muito 
importante para mim. Obtive o 
título de Campeão Nacional de 
Enduro na classe Open, o que me 

torna reincidente nesta matéria, 
pois no ano anterior também fui 
Campeão Nacional de Enduro na 
minha classe, “Verdes1. Foi em Al-
canena que tudo ficou decidido. 
Nestes dois dias o meu objetivo 
era realizar a prova de uma forma 
cautelosa para manter a lideran-
ça, uma vez que já levava alguma 
vantagem no campeonato”, escre-
veu André Mouta na sua página do 
facebook. 

“Foi um ano de muito esforço 
e dedicação, mas a recompensa 
surgiu”, salientou ainda o piloto 
de Lordelo, que foi selecionado 
para representar a seleção nacio-
nal júnior de enduro numa prova 
em Espanha. “Agradeço a todos 
os que me apoiam, aos meus pa-
trocinadores, aos meus pais, ao 
meu irmão, há minha namorada e 
a toda a minha família e amigos, 
pelo apoio incondicional e por 
toda a força que me deram”, con-
cluiu André Mouta.

Refira-se ainda que na prova or-
ganizada pelo Pedrinha Motor Clu-
be, Luís Correia sagrou-se campeão 
absoluto em 2016 e campeão nacio-
nal na classe elite 2. Luís Oliveira foi 
igualmente campeão nacional na 
classe enduro 1. Nos diversos trofeus 
nacionais, os primeiros lugares finais 
foram para Manuel Moura, em Verdes 
Absoluto e Verdes 2, Gerson Pinto em 
Verdes 1 e Rui Almeida em Verdes 3.

Albano Mouta,
pai de André,
vence nos veteranos 

A prova de Alcanena viu ainda 
Albano Mouta, pai de André, sagrar-
-se campeão nacional de enduro na 
classe de veteranos. O lordelense 
tinha apenas 4 pontos de vanta-
gem sobre o 2.º classificado, Nuno 
Freitas, mas conseguiu manter a li-
derança da prova e alcançar o título 

de campeão nacional de enduro na 
classe de veteranos. Albano Mouta 
ficou em 1.º lugar com 168 pontos, 
mais três do que o 2.º classificado, 
Nuno Freitas. Em 3.º lugar ficou Alci-
des Calçada, com 114 pontos.

Em superveteranos o título foi 
para Fernando Teixeira. Na Youth 
Cup venceu Manuel Teixeira e nas 
senhoras Rita Vieira. Nuno Barradas 
venceu na Enduro Cup.

André Mouta com o pai Albano Mouta
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Miguel Borges conquis-
tou o 1.º lugar na prova 
de 10 quilómetros da 
3.ª Corrida Fernanda 

Campeonato
de Portugal

Série B – 5.ª jornada
Marítimo B ........................................1
Aliança de Gandra .........................0

Divisão de Elite
Série 2 - 3.ª  jornada

Aliados de Lordelo ........................2
FC Vilarinho .....................................0

Paredes ..............................................1
Desp. Aves B ....................................1

Vila Meã .............................................0
Rebordosa ........................................2

Divisão Honra - AF Porto
1.ª jornada

Nun’Álvares ......................................3
Nogueirense FC ..............................1

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 2.ª jornada

Paredes ..............................................0
Desp. Ordem ....................................1

FUTEBOL
Resultados da última jornada

MIGUEL BORGES vence
3.ª Corrida Fernanda Ribeiro

 ATLETA DO SPORT LISBOA E BENFICA VENCEU A CORRIDA DE 10 KM, QUE DECORREU NA MAIA.
 Prova serviu de preparação para Campeonato da Europa de Corta-Mato, que decorre em dezembro. 

Ribeiro, a segunda prova em que 
participou esta temporada. A com-
petição decorreu no estádio Prof. 
Dr. José Vieira de Carvalho, Maia, 

no passado dia 25 de setembro e 
contou com mais de 700 atletas na 
prova de seniores masculinos. 

O atleta da secção de atletismo 

do Sport Lisboa e Benfica subiu ao 
1.º lugar do pódio, depois de ter 
terminado a prova com o tempo 
00.30,23s. Vítor Oliveira (individual) 

ficou em 2.º lugar e Bruno Silva (clu-
be Águias de Alvelos) fechou o pó-
dio com o tempo 00.30,45s.

“Tinha bons adversários, mas 
sabia que estava em boa forma e 
em condições de renovar a vitória 
alcançada no ano passado”, disse 
Miguel Borges, sublinhando que 
o título foi importante sobretudo 
para ganhar mais ritmo competitivo 
e estar na melhor forma física para 
as provas importantes que se avizi-
nham. 

Miguel Borges está agora con-
centrado na preparação para o 
Campeonato da Europa de Corta-
-Mato, que vai decorrer em dezem-
bro, em Itália, onde vai procurar ob-
ter o melhor resultado possível. 

Durante o próximo mês e meio 
o atleta, de 22 anos, vai estar a fazer 
treinos intensivos para garantir, já 
em novembro, o apuramento para 
o europeu de corta-mato.

Na primeira prova da tempora-
da, a Meia Maratona do Porto, que 
decorreu a 21 de setembro, Miguel 
Borges foi o 3.º melhor atleta portu-
guês e 15.º na classificação geral da 
prova.

A atleta pareden-
se Diana Almei-
da, que integra 

a equipa de atletismo 
do Sporting Clube de 
Portugal, também par-
ticipou na 3.ª corrida 
Fernanda Ribeiro, na 
Maia, onde conquis-
tou o 4.º lugar na pro-
va de 10 km seniores 
femininos.

Diana Almeida ter-
minou a prova com o 
tempo 00.37.21s, mais 

Que a época de 2016/2017 me 
traga muitas felicidades e mui-
to trabalho”, escreveu a atleta na 
sua página do facebook. 

21 segundos do que a 3.ª classifica-
da Daniela Sousa, do G.D. Estreito. 
Os primeiros dois lugares do pódio 
foram conquistados por atletas do 
Sporting Clube de Portugal. Daniela 
Guimarães ficou em 1.º lugar, com 
00.34.13s. A 2.ª classificada foi Susa-
na Godinho, que terminou a prova 
com o tempo 00.34.42s. 

Esta foi a primeira prova da 
época para Diana Almeida, que 
se mostrou feliz com o resultado 
obtido na corrida. “Estou feliz 
com o que fui sentindo ao longo 
da corrida e pela prova que fiz. 

Diana Almeida conquistou 4.º lugar
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O Paredes Golfe Clube, 
composto por Alexan-
dre Gomes, Cândido 

Coelho, Diana Pacheco, Fer-
nando Pires e Miguel Cardoso, 
sendo capitaneado por Armé-
nio Santos e Leonor Bessa, ter-
minou os primeiros 18 buracos 
na terceira posição, a seguir à 
Quinta das Lágrimas e a Vida-
go, as duas equipas mais expe-
rientes em campo. 

Em nota de imprensa, o clu-
be adianta que na volta final, 
a equipa paredense esteve ao 
mais alto nível e conseguiu ga-
nhar pancadas às duas primei-
ras, tendo mesmo conseguido 
passar para a segunda posição. 
O agregado +18 deixou o PGC 
a 7 pancadas da campeã Quinta 
das Lágrimas e com 2 de vanta-
gem sobre a anfitriã Rilhadas.

Com este triunfo, o Paredes 
Golfe Clube repete a classifica-
ção de 2014, quando foi vice-
-campeão no CityGolf.

Paredes Golfe Clube é vice-campeão
nacional de clubes em Pitch&Putt

 A jogar em Rilhadas, a equipa mais jovem da competição só foi superada pela Quinta das Lágrimas.

PUB

PUBPUB

Na edição n.º 38 d’ O PAREDENSE, de 22 de setembro 
de 2016, na secção de deporto, página 17, surge 
publicada uma notícia com o título “ProRebordosa 

conquista Taça Cyclin Portugal de XCO”, acompanhada 
de uma fotografia e do seguinte antetítulo: “António Sou-
sa venceu em master 40 e António Silva em master 50”.

A propósito desta notícia importa esclarecer em pri-
meiro lugar que a mesma foi redigida a partir de um co-
municado de imprensa enviado pela ProRebordosa/Gar-
rafeira Gomes/Oforsep à redação do jornal, no dia 20 de 
setembro de 2016. Em segundo lugar, importa esclarecer 
também que no corpo da notícia é mencionado que a 
equipa ProRebordosa conquistou dois importantes tro-
feus em Oliveira de Azeméis, através das prestações de 
António Sousa e António Silva que foram consagrados 
vencedores da Taça Portugal XCO 2016 em master 40 e 
master 50, respetivamente.

Apesar de o título da notícia ser impreciso quanto às 
categorias em que a equipa venceu a Taça Portugal XCO, 
os factos são todos expostos no corpo da notícia bem 
como no antetítulo que a acompanha. 

Ainda assim, e por reconhecermos que o título da no-
tícia pode suscitar interpretações incorretas, retificamos a 
informação sobre a prova, sublinhando que foi a equipa 
ASC/ Focus Team/ Vila do Conde a vencer a taça por equi-
pas e a alcançar a vitória na categoria elite masculino (es-
calão principal), através do atleta Mário Costa.

Fica assim reposta a verdade dos factos em benefício 
de todos os nossos leitores e das entidades mencionadas 
na notícia.

Retificação:

ProRebordosa
conquista Taça
Portugal XCO
em master 40 e 50

A 
freguesia de Recarei 
vai acolher, no próxi-
mo fim-de-semana, 
o Torneio Internacio-

nal de Polo Aquático de Pare-
des. A competição acontece 
na piscina Rota dos Móveis, 
em Recarei, nos dias 8 e 9 de 
outubro. 

O Torneio Internacional 
de Polo Aquático de Paredes 
será disputado pelos escalões 
de formação masculino (U15) 
e feminino (U18), com 4 equi-
pas em competição: Paredes/

Torneio
Internacional
de Polo Aquático
em Recarei

 Competição decorre este sábado e domingo, na piscina Rota dos Móveis.
 No sábado, pelas 17h30, decorre jogo de apresentação da equipa sénior do Paredes.

Halcon/Rota dos Móveis (sub-
15 masculinos e sub 18 femi-
ninos), Sport Lisboa e Benfica 
(sub18 femininos), Asociacion 
Corunesa de Waterpolo (sub15 
masculinos) e Cascais Water 
Polo (sub 15 masculinos e sub 
18 femininos) são as equipas 
que compõe o cartaz da com-
petição. 

No sábado, pelas 17h30, 
decorre ainda o jogo de apre-
sentação da equipa sénior do 
Paredes/Halcon/Rota dos Mó-
veis.  
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ESPAÇO ESCOLA

PUBPUB

O 
Dia Europeu das Línguas é co-
memorado desde 2001 por ini-
ciativa do Conselho da Europa e 
da Comissão Europeia. Na altura, 

foi escolhido o dia 26 de setembro e a data 
mantem-se até hoje. Pretende-se desta 
forma celebrar a diversidade linguística e 
contribuir para a preservação de um patri-
mónio que é de todos os europeus.

Na Escola Básica de Sobreira, o dia foi 
assinalado com um almoço cuja ementa 
misturou gastronomia de diferentes nacio-
nalidades, realizaram-se atividades nas au-
las de português, inglês e francês e foi afixa-
da informação acera das línguas europeias.

Assim, os alunos puderam aprender um 
pouco mais acerca das línguas europeias:

● Existem três ramos linguísticos na Eu-
ropa: o germânico, o eslavo e o românico. O 
português é uma língua românica.

● Há cerca de 225 línguas regionais na 
Europa.

● A maior parte das línguas tem, em 
média, 50,000 palavras, mas cada falante 
usa apenas 100 ao longo de um dia.

● A maior parte das línguas europeias 
usa o alfabeto latino, algumas línguas esla-
vas usam o alfabeto cirílico e o grego tem o 
seu próprio alfabeto.

● Há duas línguas oficiais em Portugal: 
o português e o mirandês, que foi reconhe-

................................................................
9.º A ● Agrupamento Escola da Sobreira

ALEXANDRA ALVES

DIA EUROPEU DAS LÍNGUAS

cido em 1999 e pertence ao grupo asturo-leo-
nês.

● As línguas não europeias mais faladas 
na Europa são o árabe, o chinês e o hindi.

● Atualmente, a Europa é cada vez mais 
multilinguística, porque recebe muitos imi-
grantes e refugiados de outros continentes.

Usamos a língua enquanto sistema lin-

guístico para exprimir 
os nossos pensamen-
tos e ideias. No entan-   

O rato roeu a roupa do Rei da Rússia que a 
Rainha, com raiva, resolveu remendar.

Trois tortues trottaient sur trois toits très 
étroits.

She sells sea shells by the sea shore.

to, a nossa língua, às vezes, troca-nos as 
voltas e tropeçamos nas palavras. Os trava-
-línguas, além de divertidos, obrigam-nos 
a exercitar a forma como articulamos as 
palavras. Aqui ficam alguns exemplos em 
diferentes línguas.



20
Quinta-feira

6 de outubro 2016

HISTÓRIA e CULTURA

GOMES DE SOUSA

O 
dr. José Augusto de Magalhães júnior 
era fi lho de José Augusto de Maga-
lhães e de D. Maria Coelho da Silva 
Barbosa e nasceu nas Paredes, Caste-

lões de Cepeda, a 25 de Dezembro de 1882.
O apontamento genealógico da sua família 

é ‘mais interessante’ se for visto pelo lado da mãe.
D. Maria Coelho da Silva Barbosa nasceu em 

Castelões de Cepeda a 25 de Outubro de 1837, 
fi lha de José Coelho da Silva Barbosa, que foi 
recebedor do Concelho de Paredes, natural de 
Castelões de Cepeda e D. Rosa Francisca de Je-
sus, do Maranhão.

Casou em Castelões de Cepeda a 8 de Agos-
to de 1857 com seu parente Luís Coelho da Silva 
nascido em Castelões de Cepeda a 3 de Agosto 
de 1816, fi lho do capitão José Coelho da Silva e 
D. Rita de Cácia Moreira. 

Luís Coelho da Silva, lavrador proprietário, 
faleceu nas Paredes a 13 de Março de 1863, com 
46 anos pouco mais ou menos. Sem sacramen-
tos por ser a sua morte inesperada e repentina. 
Não fez testamento e deixou dois fi lhos, uma 
natural [de mãe incógnita, que trouxe do Brasil] 
e outro legítimo.

D. Maria Barbosa, sendo viúva, teve uma fi -

O DR. JOSÉ MAGALHÃES
lha que foi Exposta na Roda de Penafi el, baptiza-
da na Matriz de Penafi el a 8 de Agosto de 1867, 
e criada pela ama Inácia Joaquina, de Soalhães. 
Esta Exposta – Guilhermina – veio a casar com 
um fi lho do Conselheiro José Guilherme…

D. Maria Barbosa casou depois, aos 43 anos, 
em Castelões de Cepeda, a 10 de Fevereiro de 
1881 com José Augusto de Magalhães, natural 
de São Martinho de Penafi el, com 62 anos, fi lho 
do Ajudante José Luís de Magalhães, natural de 
Soalhães e D. Maria Rita Febrónio, natural de Pe-
nafi el, Quinta de Beco.

José Augusto nasceu na cidade de Penafi el 
a 4 de Junho de 1818 e faleceu na Rua Mártens 
Ferrão, em Castelões de Cepeda, a 28 de Novem-
bro de 1900, com 82 anos.

Parece-me que este serôdio casal apenas 
teve um fi lho: José que nasceu nas Paredes, Cas-
telões de Cepeda, a 25 de Dezembro de 1882.

José Augusto de Magalhães júnior matricu-
lou-se a primeira vez na Academia Politécnica 
do Porto no ano lectivo de 1900 para 1901, nas 
7.ª, 8.ª (1.ª e 2.ª parte) e 10.ª cadeiras: Química 
inorgânica + Química orgânica e analítica + Bo-
tânica.

No ano de 1901 para 1902 matriculou-se nas 
6.ª e 8.ª (1.ª e 2.ª parte) cadeiras: Física + Química 
orgânica e analítica.

Voltou no ano lectivo de 1902 para 1903 e 
matriculou-se nas 8.ª (l.ª e 2 parte), 11.ª e 16.ª (1.ª 
parte) cadeiras: Química orgânica e analítica + 
Zoologia + Economia política e Estatística.

Na Academia foi contemporâneo de José 
Firmino Vieira de Meireles, natural de Mouriz e 
Henrique Cândido Pinto da Cunha, natural de 

Castelões de Cepeda.
No ano de 1904 para 1905, passou para a Es-

cola Médico Cirúrgica do Porto. 
No 3.º ano obteve as seguintes classifi ca-

ções: 3.ª cadeira, Matéria médica S10; 4.ª cadeira, 
Patologia externa S12; 10.ª cadeira, Anatomia 
patológica S11. No 4.º ano: 5.ª cadeira, Opera-
ções S13; 7.ª cadeira, Patologia interna S12; 13.ª 
cadeira, Higiene S14. E no 5.º ano: 6.ª cadeira, 
Partos S14; 8.ª cadeira, Clínica médica B15; 9.ª 
cadeira, Clínica cirúrgica B16; 11.ª cadeira, Medi-

cina legal S14.
Neste mesmo ano lectivo publicou um tra-

balho sobre ‘Tuberculose peritoneal’ na Gazeta 
dos Hospitais, n.º 11, 3.º ano.

O dr. José Augusto apresentou a tese a 22 de 
Julho de 1909. Foi presidente do júri o dr. Antó-
nio Plácido da Costa, catedrático da 2.ª cadeira, 
Fisiologia. Terminou o curso com a média fi nal 
de 12 valores, sufi ciente.

A tese «Estudo clinico sobre a “Intoxicação 
Saturnina”» foi impressa no Porto, na Imprensa 
Nacional de Jayme Vasconcellos, 1909. [XII + 112 
pág.].

Pelas dedicatórias da sua tese fi camos a sa-
ber que era viúvo e sem fi lhos quando terminou 
o curso.

Foram fi nalistas como dr. José Augusto em 
1909: Adriano Ferreira de Carvalho, de Abragão; 
Francisco da Silva Miranda Guimarães, de Mar-
garide; Américo Martins Monteiro de Matos, de 
Meixomil e Manuel de Vasconcelos Carneiro e 
Menezes, do Marco de Canaveses. 

O dr. José Augusto foi Administrador do 
Concelho de Paredes. Primeiro Presidente da 
Comissão Municipal Administrativa de Paredes 
após Outubro de 1910.

Pertenceu ao núcleo fundador do Sporting 
Club de Paredes, em 1911. 

Foi médico militar com a patente de tenen-
te, em regimentos de Infantaria e as informações 
sobre a carreira militar estão no Arquivo Históri-
co Militar, livros mestres do Ministério da Guerra, 
32-4485 e 33-3024.

Patrono de uma rua em Castelões de Cepe-
da desde 11 de Junho de 1940. [4580-133].

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO

Completou 80 
anos em abril 
deste ano. 
A r m a n d o 

José Moreira nasceu 
em Cete, concelho de 
Paredes, precisamen-
te no lugar do Marco, 
de que fez sua outra 
face na pintura e na 
fotografi a, que culti-
vou largamente. 

Aliás, corria o ano 
de 1997, quando um 
crítico de arte, o gaien-
se Agostinho Santos 
disse no Jornal de 
Notícias que o Marco: 
“Passa pela vida ou a 
vida por si e entre eles 
existe uma ligação 
profunda, coerente, 
íntima. Tão acentuada 
que são necessárias 
para dar forma e força 
a essa quase obcecada 
relação”.

Iremos, dentro do 
possível, dar de Marco 

Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA

uma panorâmica da sua atividade pictural através da divulgação de alguns 
cartazes anunciadores de algumas exposições singulares e coletivas em que 
participou.

I – Exposições de Pintura

Armando Moreira (Marco)
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Efemérides 6 de outubro

Paredes

Felgueiras

Lousada Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 6 a 19 de outubro

1683
Chegam à Pensilvânia, onde foram fundar 
Germantown, os primeiros colonos ale-
mães;
____________________________________

1770
A Real Mesa Censória faz sair o edital proi-
bindo inumeráveis obras literárias;
____________________________________

1773
Nascimento de Luís Filipe, filho do duque de 
Orleães, Luís Filipe José, que reinou de 1830 
a 1845;
____________________________________

1789
Os austríacos tomam a cidade de Belgra-
do;
____________________________________

1815
O príncipe regente inglês apoia os princí-
pios da Santa Aliança, mas recusa qualquer 
compromisso britânico;
____________________________________

1846
Foi fixado por portaria aos governos das 
praças de Bissau e Cachéu o processo a 
seguir na concessão de terrenos por afora-
mento, que ficaria a cargo das comissões de 
Fazenda de Bissau e Cacheu;
____________________________________

1889
Abertura do Moulin Rouge, em Paris;

1895
Nomeação do tenente Manuel César de Oli-
veira para assumir o comando do presídio 
de Buba e das forças e operações no Forreá, 
Guiné;
_____________________________________

1908
A Bósnia e a Herzegovina são anexadas pelas 
Áustria;
1910 – A cidade do Porto aclama a República 
Portuguesa; 
_____________________________________

1918
No decurso da Grande Guerra de 1914-18, as 
tropas francesas ocupam Beirute, capital do 
Líbano;
_____________________________________

1939
Numa comunicação ao Reichstag, Adolf Hitler 
nega a intenção de entrar em guerra com a 
França e o Reino Unido;
_____________________________________

1957
Decorre o I Congresso Republicano de Aveiro, 
presidido pelo ministro do Fomento na I Re-
pública, António Luís Gomes, que decorre sob 
a vigilância da PIDE, polícia da ditadura;
_____________________________________

1973
Tem lugar uma reunião alargada do Movi-
mento dos Capitães, em Lisboa, onde, pela 
primeira vez se refere a possibilidade do re-
curso à força para acabar com a ditadura;

1978
O dirigente religioso iraniano Ayatollah Kho-
meimi é expulso da Pérsia, aceitando o asilo 
político oferecido pela França;
_____________________________________

1979
João Paulo II é recebido por Jimmy Carter, 
presidente dos EUA, sendo a primeira vez que 
um Papa entra na Casa Branca;
_____________________________________

1981
É assassinado, no Cairo, o presidente egípcio 
Anwar al-Sadat;
_____________________________________

1983
Publicação do diploma que cria a Alta Autori-
dade contra a corrupção;
- Atribuição do Prémio Nobel da Literatura ao 
escritor britânico William Golding, 72 anos, 
autor de “Deus das Moscas”;
_____________________________________

1985
Nas eleições legislativas, Cavaco Silva consegue 
a primeira das três vitórias consecutivas do PSD;
_____________________________________

1989
Morte de Bette Davis, 81 anos, atriz norte-a-
mericana, detentora de dois óscares e prota-
gonista de “Now Voyager” e “Jezebel”;
_____________________________________

1992
Iniciam-se as emissões regulares da SIC, pri-

meiro operador privado de televisão em 
Portugal; 
____________________________________

1996
Mário Vargas Llosa recebe o Prémio da Paz 
da Feira do Livro de Frankfurt;
____________________________________

1999
Amália Rodrigues, fadista portuguesa, 79 
anos, desaparece do número dos vivos. Foi 
atribuído o seu nome a um arruamento de 
Paredes;
____________________________________

2001
Findam as operações de remoção dos destro-
ços da ponte Hintze Ribeiro, em Entre-os-Rios;
____________________________________

2003
É atribuído o Prémio Nobel da Medicina ao 
norte-americano Paul C. Lauterbur e ao bri-
tânico Peter Mansfield, pela investigação no 
âmbito da Imagiologia;
____________________________________

2004
Insurreição militar na capital da Guiné-Bis-
sau, leva à morte do comandante-chefe das 
Forças Armadas, general Veríssimo Seabra, e 
do responsável pelas informações militares, 
Domingos Barros;
____________________________________

2008
Regista-se na Bolsa Portuguesa a maior que-
bra de sempre.

Dia 6
Biblioteca Municipal de Penafiel
15h30 – Inauguração da exposição “Alice Vieira: Ler = Inter-
pretar + Escrever + Desenhar = Criar”

Dia 12
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “O Pequeno Stuart Little 3”

Dia 15
Auditório da Biblioteca Municipal
10h30 – Sábados em família – atividade pintura em azulejo 

Dia 15
Museu Municipal de Penafiel
21h00 – I Festival de Teatro “Sentir Penafiel” – apresentação 
da peça “A última cartada”

Dia 19
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Tom e Jerry e o Feiticeiro de OZ”

Dia 6
Parque das Merendas de Recarei
13h30 – Programa ‘Movimento Sénior’ organiza desfolhada

Dia 8
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Sonoridades da música coral – Orfeão da Fundação 
A Lord

Dia 8
Biblioteca Municipal – Pólo de Idães
15h30 – Atelier: Estórias, laços e memórias – Era uma vez, por 
Ca Cerqueira

Dia 14
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
15h00 – Atelier: À descoberta do Foral

Dia 17
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
17h00 – Atelier e exposição: bordado para jovens verão 2016

Dia 7
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Comédias d’Outono: Espetáculo “Três é demais”, com 
António Raminhos, Luís Filipe Borges e Marco Horácio 

Dia 8
Estádio Municipal de Futebol
08h30 – Seminário: gestão de pistas de atletismo 

Dia 12
Avenida Senhor dos Aflitos
15h00 – Comemorações do Dia do Comando Territorial do 
Porto da GNR: formatura e cerimónia militar

Dia 15
Biblioteca Municipal de Lousada
18h00 – Apresentação do livro: “Silêncio” de José Carlos Car-
valheiras

Dia 17
Biblioteca Municipal de Lousada
10h30 – Atividade pedagógica: viagem à volta da alimenta-
ção (hora do conto, atelier culinário e jogos – Dia Mundial da 
Alimentação)

Dia 16
Parque Urbano de Paços de Ferreira
09h00 – Feira das Antiguidades

PUB
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Astromil

Maria Madalena
Moreira Gaspar

Faleceu
Maria Madalena Moreira Gaspar faleceu no pas-

sado dia 29 de setembro, com 86 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Campo, Valongo e residente na freguesia de 
Astromil, concelho de Paredes, na Rua Central do Carreiro, n.º 105. 
Era casada com Luís de Almeida Sá que deixa na maior dor juntamente 
com seus fi lhos, nora, genros, netos e demais família.

Astromil

Lúcia da Silva Barros
Faleceu

Lúcia da Silva Barros faleceu no passado dia 28 
de setembro, com 66 anos de idade. Era natural e 
residente na freguesia de Astromil, Paredes, na Rua 
de Santa Marinha, n.º 149. Era casada com Adão An-
tónio Ferreira Pacheco que deixa na maior dor juntamente com suas 
fi lhas, genros, netos e demais família.

Rebordosa

Alcino Martins
Ferreira Nunes

Faleceu
Alcino Martins Ferreira Nunes faleceu no passa-

do dia 21 de setembro, com 63 anos de idade. Era natural e residente 
na freguesia de Rebordosa, Paredes, na Rua Nossa Senhora de Fáti-
ma, n.º 74. Era casado com Maria Fernanda Moreira de Carvalho que 
deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos e demais família.

Paredes

Maria Rosalina
Moreira Garcez

Faleceu
Maria Rosalina Moreira Garcez faleceu no pas-

sado dia 29 de setembro com 81 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda e residente em Bitarães, Paredes. Era 
viúva de António da Rocha Barbosa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Maria Teresa
Magalhães da Silva

Faleceu
Maria Teresa Magalhães da Silva faleceu no pas-

sado dia 30 de setembro com 75 anos de idade. Era natural e residente na 
freguesia de Beire, Paredes. Era casada com Joaquim Freire de Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Bitarães

António Moreira
Faleceu

António Moreira faleceu no passado dia 1 de ou-
tubro com 61 anos de idade. Era natural de Penafi el 
e residente em Bitarães, Paredes. Era casado com 
Margarida Augusta Rodrigues Pinto.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Paredes

Odete da Fonseca Espinho 
(Mãe do Sr. João José Espinho Geraldes)

Faleceu
Odete da Fonseca Espinho faleceu no passa-

do dia 26 de setembro com 86 anos de idade. Era 
natural de Aldeia do Carvalho, Covilhã e residente 
na Rua Dr. José Leite de Vasconcelos, n.º 109, Paredes. Era viúva de 
João Geraldes da Engrácia Júnior.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Maria Moreira do Rosário
Faleceu

Maria Moreira do Rosário faleceu no passado 
dia 25 de setembro com 91 anos de idade. Era na-
tural de Sobrado, Valongo e residente na Rua da 
Abroeira, n.º 312, Lordelo, Paredes. Era viúva de 
Abílio Barbosa.

Agradecimento
Seus fi lhos, genros, netos, bisnetos 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

Maria Justina Alves Barbosa
Faleceu

Maria Justina Alves Barbosa faleceu no passado 
dia 25 de setembro com 80 anos de idade. Era natural 
de Mouriz e residente na Rua da Saudade, n.º 130, 
Paredes. Era viúva de Joaquim de Sousa Bessa.

Agradecimento
Seus fi lhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família vêm 

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

Paredes

Maria Luísa de Sousa
Barroca T. Carvalho Moreira

Faleceu
Maria Luísa de Sousa Barroca Teixeira Carvalho 

Moreira faleceu no passado dia 27 de setembro, com 
83 anos de idade. Era natural de Santa Marinha, Vila Nova de Gaia e 
residente na Rua Elias Moreira Neto, n.º 161, (Lar da Misericórdia), 
Paredes. Era viúva de Raúl da Costa Moreira.  

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

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

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

FICHA DE ASSINATURA

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

COMO PAGAR A SUA ASSINATURA:
Cheque à ordem de PRD - O Paredense - Comunicação, Unipessoal, Lda.;

Transferência bancária através do NIB: 0018 0003 38710984020 04
                                                      (Banco Santander Totta);
Depois de efetuada a transferência envie o comprovativo para o 
e-mail oparedense@gmail.com

Nas nossas instalações

Rua da Igreja Velha, 71 - Loja AJ  |  4580-113 PAREDES

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com



Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€

Saiba como receber o jornal 
O PAREDENSE  em sua casa

visitando-nos:

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sentida homenagem à Luisinha, 
Na hora da despedida, na certeza de que este adeus não tem 
retorno, sobram as palavras  e escasseia a fé e a esperança.
Luisinha, para sempre viverá nos nossos corações, sempre 
nos lembraremos da pessoa maravilhosa que foi em vida.
O seu sorriso, a sua amizade, a sua felicidade sempre tão 
singela e verdadeira, enriqueceram as nossa vidas e ensina-
ram-nos a ser pessoas melhores. 
A todos nos tocou de forma diferente, mas em todos nós dei-
xará a mesma eterna saudade.
Por agora choramos a sua partida, mas tenho a certeza de 
que, com o decorrer do tempo, sentiremos o consolo de ter-
mos feito parte da sua vida.

Obrigada Luisinha
Luísa Rodrigues - Taberna Animar

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

 Rua Dr. José Magalhães, n.º 70 PAREDES | Tlf. 255 777 264 | Tlm. 917 245 839

Bitarães

Luís Filipe
Moreira Rodrigues

Faleceu
Luís Filipe Moreira Gaspar faleceu no passado 

dia 28 de setembro com 37 anos de idade. Era na-
tural de Paredes e residente em Bitarães, Paredes. Era casado com 
Alexandra Madalena Neves Sousa que deixa na maior dor juntamente 
com sua fi lha e demais família

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.

FUNERÁRIA SANTA MARTA (Penafi el, Santa Marta e Galegos) 
Rua do Bom Retiro, 17  - PENAFIEL  | Tlm.967 002 203 - 967 020 704



23
Quinta-feira

6 de outubro 2016

PUB

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRAS

PALAVRAS CRUZADAS HORIZONTAIS
1- Livro de Afonso Cruz (2015); 6 - Elo; 10 – A minha pessoa; 11 – Figura de 
retórica pela qual fi ngimos lembrar-nos de uma coisa esquecida; 13 – Ele-
mento de formação de palavras que exprime a ideia de ombro; 14 – Sem 
companhia; 15 – Cento e um em numeração romana; 16 – Agastamento; 
19 – Espaço de 24 horas; 20 – Seguir até; 21 – Revista de banda dese-
nhada (bras.); 23 – Tântalo (s.q.); 25 – Com muitos anos; 26 – Espécie 
de padiola ornamentada para conduzir, nas procissões, as imagens dos 
santos; 27 – Anotação musical para indicar repetição; 28 – Correia dupla 
que sustenta o estribo; 30 – Recitei; 31 – Elas; 32 – Falta de chuva; 33 – 
Estrela; 34 – Que ou aquele que opera milagres; 37 – Que é de bronze; 
38 – Anuência; 39 – Elogio; 40 – Conquistaram. 

VERTICAIS
1 – Queijo coalhado típico da Grécia; 2 – Lutécio (s.q.); 3 – Galho; 4 – Elemento 
de formação de palavras que exprime a ideia de vinho; 5 – Sociedade Anónima; 
6 – Que acalma a dor; 7 – Símbolo de nordeste; 8 – Alusão aos temas das 
fezes, da imundice, da obscenidade; 9 – Regra; 12 – Abreviatura de manuscrito; 
13 – Um dos quatro naipes das cartas de jogar, 17 – Servo; 18 – Terceira nota 
musical; 21 – Ser artifi cial mítico (Judaísmo); 22 – Coisa falsa, logro (popular); 
24 – Grainha seca; 25 – Rebordo do chapéu; 29 – Poente; 32 – Ponto cardeal; 
33 – Senhor (abrev.); 35 – Camareira; 36 – Alguma; 37 – Artigo antigo. 

Madeira
Raízes
Flor

Sombra
Cortiça
Folha

Terra
Fruto
Oliveira

Papel
Resina
Oxigénio

PRECISA-SE
LIXADOR E

AFINADOR DE MÓVEIS
Para empresa sediada em Paredes

COM EXPERIÊNCIA
Contacto: 224 442 826

 Admite Serralheiro / Aprendizes
Empresa com actividade de Construção Civil no-
meadamente na àrea da Caixilharia de Alumínio e 
aço inserida no mercado nacional e internacional, 
procura para ADMISSÃO IMEDIATA os seguin-
tes colaboradores:

- Serralheiro civil de 1.ª para trabalhar em aço 
(França) – carácter obrigatório

- Serralheiro civil de 1.ª para trabalhar em aço - 
Fábrica

- Serralheiro civil de 1.ª para trabalhar em alumí-
nio (França) – carácter obrigatório

- Aprendiz serralheiro para trabalhar em França – 
carácter obrigatório

Regalias:
- Deslocação a Portugal uma vez por mês
- Despesas pagas pela empresa
- Ordenados acima da média

Contactos:
administrativo@opemat.com

Tlf. 252 663 491

Empresa na área da
Construção Civil está a recrutar:

CARPINTEIROS
DE COFRAGEM - 1.ª
ÁUSTRIA - URGENTE

Contacto: 91 74 33 007

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

Passado Presente

Esta peça talhada em pedra e que já 
consta das “Memórias Paroquiais 
de 1758”, enobrece sobremaneira 
o passado da freguesia de Louredo, 

aliás o mesmo documento do séc. XVIII por 
esta forma: “He esta freguezia de Louredo 
cabeça de honra e beatria de Louredo, 
aonde está a forca, e caza da audiência 
com seu Pelouro, e tem Juis Ordinário, que 
conhece de todas as cauzas cíveis, crimes 
e Orphãos thé maior Alçada que vão por 
Appelação para o Cennado da Rellação da 
cidade do Porto”.

PELOURINHO
DE LOUREDO

Os buracos que se encontram 
disponíveis na Rua Dr. José Bra-
gança Tavares, muitos e gran-
des, particularmente os do pas-

seio do lado direito, para quem sobe de 
Perrace para o centro da cidade, parecem 
ser especiais, sendo que o do lado esquer-
do também não está famoso!

Sucedendo que estes buracos se de-
vem à retirada de arbustos de embeleza-
mento e por as raízes destas e doutras la-
terais estarem a deformar o dito passeio, 
o tempo decorrido nesta situação leva-
-nos a pensar que tais buracos são des-
tinados a neles caírem os invisuais e aos 
visuais a passarem a assobiar para o lado!

ASSIM NÃO!

Buracos para (in)visuais
em Paredes

 Ano de 1991  Ano de 2016


