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Autárquicas 2017: Depois de, nas últimas semanas, terem sido anuncia-
das duas candidaturas à presidência da câmara municipal de Paredes, da 

área do PSD, “O PAREDENSE” esteve à conversa com Alexandre Almei-
da, último candidato do PS à câmara de Paredes em 2013 e, ao que 

tudo indica, novamente candidato pelo PS à presidência 
da autarquia nas eleições do próxi-
mo ano.

“Estou disposto a servir
o meu concelho

como os paredenses
quiserem”

Autárquicas 2017: Depois de, nas últimas semanas, terem sido anuncia-
das duas candidaturas à presidência da câmara municipal de Paredes, da 

área do PSD, “O PAREDENSE” esteve à conversa com Alexandre Almei-
da, último candidato do PS à câmara de Paredes em 2013 e, ao que 

tudo indica, novamente candidato pelo PS à presidência 

“Estou disposto a servir
o meu concelho

como os paredenses

A jovem patinadora da Casa do Benfi ca em 
Paredes, sagrou-se vice-campeã do mundo 
de patinagem artística em solo dance, esca-
lão de juniores, em Novara, Itália.

MARIANA SOUTO
vice-campeã do mundo

A cidade de Gandra acolhe este fi m-
-de-semana, a sexta e última etapa 
do Campeonato Nacional de Trial 
4x4, onde vão ser consagrados os 
campeões nacionais. A prova será 
disputada nas imediações do Com-
plexo Desportivo.

Gandra é o palco
das grandes decisões 

Conceição Bessa Ruão
é candidata à câmara

Em declarações à imprensa nacional, a so-
cial-democrata assumiu a sua candidatu-
ra às próximas autárquicas. A ex-deputa-
da acredita que pode responder às ambi-
ções do PSD/Paredes, mas não exclui uma 
candidatura independente se o partido 
não a apoiar.

PÁG. 2 e 3

PÁG. 16PÁG. 17

PÁG. 5
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O 
que o levou a tirar o curso de 
Direito?

Diz o nosso povo que “o sa-
ber não ocupa lugar”. Quanto 
mais completa for a formação 

de cada pessoa, melhor. Para o meu trabalho 
ter conhecimentos de direito é importante e 
aumenta a minha competência profissional. 
Por outro lado, o curso de Direito fornece um 
conjunto de conhecimentos que são uma 
mais-valia para quem pretenda estar na ati-
vidade política. Deixe-me dizer-lhe que tirar 
este curso exigiu de mim um grande esforço. 
Sair do trabalho e ir para a universidade foi 
muito exigente. Mas, valeu bem a pena. 

Quer dizer, tirou o curso de Direito para 
estar melhor preparado para ser presiden-
te de Câmara?

Tirei o curso para poder ser mais compe-
tente na minha profissão como Revisor Oficial 
de Contas. Agora, é verdade que me sinto 
mais bem preparado para exercer funções de 
responsabilidade política, sejam elas quais 
forem.

“Servir o meu concelho
como os paredenses quiserem”

ENTREVISTA. Depois do curso de Economia e de Revisor Oficial de Contas, o Dr. Alexandre Almeida terminou este 
ano o curso de Direito na Universidade Católica. Para além do seu trabalho profissional mantém uma intensa ação 
política como vereador na Câmara Municipal de Paredes e como dirigente concelhio e distrital do PS. 

Helena Nunes (texto)
Mas quer ser presidente de Câmara?
Estou disposto a servir o meu concelho 

como os paredenses quiserem. Se for candi-
dato a presidente de Câmara e tiver a maioria 
de votos dos meus conterrâneos, pois serei 
presidente para fazer o melhor que possa 
pelo desenvolvimento de Paredes e para lutar 
pela qualidade de vida de todos.

Disse se for candidato. Ainda não está 
decidido que será o candidato do PS à pre-
sidência da Câmara de Paredes?

Estou disponível para ser candidato. O 
Partido Socialista no momento certo decidi-
rá. Ainda falta um ano para as eleições. Temos 
muito tempo pela frente. A minha profissão é 
muito exigente e o PS está a fazer o seu traba-
lho. Ser candidato é um desafio e uma missão. 
Só quem esteja cego pelo poder é que anda a 
correr a anunciar candidaturas.

Essa afirmação pode ser entendida 
como uma crítica às candidaturas já anun-
ciadas?

Estávamos a falar de nós. Que fique claro, 
a minha preocupação é com o nosso conce-

lho e com os problemas e anseios dos pare-
denses. Para isso temos que apresentar um 
projeto de futuro.

Que balanço faz da ação da Câmara 
neste último mandato?

coisas de pouco interesse. O atual Presidente 
preocupa-se em demasia com as coisas da 
política, em arranjar o seu candidato, em do-
minar o seu partido, em vez de trabalhar de 
forma séria pelo concelho e pelas pessoas. 
Percebe-se que a única e grande preocupa-

“O atual presidente preocupa-se em demasia 
com as coisas da política, em arranjar o seu 
candidato e dominar o seu partido, em vez de 
trabalhar de forma séria pelo concelho e pelas 
pessoas. A única grande preocupação que tem 
é pensar nas eleições e no seu candidato. Todos 
sabemos bem porque escolhe o seu tesoureiro”

A Câmara podia e devia fazer muito 
mais por Paredes e pelos paredenses. E digo 
isto com tristeza. A Câmara gasta dinheiro 
mal gasto. A Câmara podia e devia ser mais 
transparente. Usa truques pouco sérios para 
dourar as contas. A Câmara perde tempo em 

ção que tem é pensar nas eleições e no seu 
candidato. Todos sabemos bem porque esco-
lhe o seu tesoureiro. 

São críticas duras. Não acha?
Nem me parecem críticas. Esta é leitura da 
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realidade que posso fazer como vereador. O 
que se passa na Câmara mostra que quando 
os mesmos partidos estão muitos anos no 
poder se tornam obstáculos do desenvolvi-
mento, da transparência e da participação 
democrática. Nós também somos fruto das 
circunstâncias que nos rodeiam. E as circuns-
tâncias políticas em Paredes são de partidos 
que estão há quase 24 anos no poder, mais 
a servir-se do que a servir, mais a mandar 
do que governar, mais a conservar do que a 
transformar. É muito importante para Paredes 
que haja uma mudança tranquila, mas pro-
funda na forma de governar o concelho. Uma 
mudança das pessoas, dos partidos, das prá-
ticas e das formas. É a pensar numa mudan-
ça tranquila e profunda que estou disponível 
para trabalhar por este grande desafio.

Já tem preparadas as ideias e promes-
sas que apresentará?

As pessoas estão cansadas de promessas 
e de ideias apresentadas pelos políticos. A 
seu tempo anunciaremos os compromissos 
que nos mobilizam. Se for feito um esforço 
verificará que já anunciamos objetivos e 
compromissos desde 2013. Vamos ser coe-
rentes e, por isso, que ninguém espere ilu-
sionismos e mentiras da nossa parte. 

Ninguém irá ver o PS a prometer cidades 
lunáticas ou inteligentes, que custaram mui-
to dinheiro à Câmara. Ainda hoje há muito 
por explicar sobre o porquê de surgirem es-
tes projetos irrealistas. O que lhe posso dizer 
é que temos objetivos claros. 

Queremos uma Câmara melhor geri-
da, onde cada cêntimo seja bem aplicado, 
até porque vai ser o próximo executivo a 
pagar as dezenas de milhões de euros dos 
empréstimos que Celso Ferreira contraiu e 
cujos pagamentos foram empurrados para 
a frente para ser o próximo executivo a pa-
gar. Queremos uma Câmara transparente, 
mais próxima das empresas, das associações, 
das escolas e das pessoas em geral, sobre-
tudo dos que mais precisam. Queremos um 
concelho onde se combata o desemprego, 
atraindo investimentos e empresas. Quere-
mos um concelho com coesão social, onde 
se combata a pobreza. Queremos um con-
celho onde ninguém esteja esquecido e se 
combata, por exemplo, o isolamento de mui-
tas pessoas idosas. Queremos um concelho 

onde as escolas mais que aparências estéti-
cas tenham, de facto, as melhores condições 
para as crianças, os jovens e os professores. 
Queremos um concelho com vida cultural. 
Queremos um concelho onde as obras sejam 
anunciadas e concluídas até ao final. Veja-se 
o caso do Complexo Desportivo de Mouriz. 
Desde o início dos mandatos de Celso Ferrei-
ra que as obras foram iniciadas e nunca mais 
estão concluídas. 

Apesar de se ter cometido o erro de retirar 
aos paredenses o complexo desportivo que 
tinham no centro da cidade e encaixado mais 
de 8 milhões de euros, continuamos sem a 
alternativa prometida. Queremos um conce-
lho que tenha espaços em zonas industriais 
para atrair mais investimentos para Paredes. 
Veja-se o que se passou na zona industrial de 
Parada-Baltar, em que os terrenos foram ad-

quiridos aos proprietários 
a 5 euros, e agora não se 
consegue lá fixar empre-
sas porque os terrenos 
estão todos hipotecados 
aos bancos e a empresa 

tos?
Em relação ao primeiro tive oportunidade 

de me pronunciar sobre o mesmo na reunião 
de câmara e explicar a razão de o PS votar 
contra. Em primeiro lugar continua a ser um 
Orçamento que visa enganar quem o consul-
ta. Um Orçamento que inscreve receitas que 
a Câmara sabe logo à partida que não vai ob-
ter. A Câmara apresenta um Orçamento para 
2017 no valor de 63 milhões quando sabe que 
o seu Orçamento real será na ordem dos 40 
milhões de euros.

Depois votamos contra o Orçamento, 
porque claramente verificamos que havia 
margem para a redução do IMI para o mínimo 
de 0,3%. Por que razão a Câmara vai continuar 
a penalizar os paredenses em 2017 com uma 
taxa de IMI de 0,4% quando podia aplicar o 
mínimo de 0,3% como fazem as câmaras à 
nossa volta? Como podemos competir com 
os concelhos vizinhos na atração de empresas 
ou famílias para Paredes se as fazemos pagar 
mais IMI que nos concelhos ao nosso lado?

Para além disso, o Orçamento para 2017 
volta a apresentar uma enorme desigualdade 

“Vai ser o próximo executivo a pagar 
as dezenas de milhões de euros dos 
empréstimos que Celso Ferreira con-
traiu e cujos pagamentos foram em-
purrados para a frente.”

empresas não houve aumento da taxa de 
IRC e do IVA, estando mesmo prevista uma 
redução do IRC para as empresas sedeadas 
no interior do país. Espero que a boa no-
tícia da redução do desemprego que tem 
vindo a acontecer no país ao longo de 2016 
se mantenha em 2017, porque o desempre-
go é uma das minhas principais preocupa-
ções no concelho de Paredes.

Agora pedia-lhe que respondesse a cada 
pergunta com um máximo de três palavras.

António Guterres? 
O que deve ser um Político.

Papa Francisco?
O Papa que o mundo deve ouvir.

Marcelo Rebelo de Sousa?
O Presidente da República.

António Costa?
O Primeiro-ministro de que Portugal precisa.

Cavaco Silva?
Ex-Presidente da República já esquecido.

Passos Coelho?
Um político ao pé do abismo.

Durão Barroso?
Ambição sem limites e sem ética

José Sócrates?
Um político perante a Justiça

Celso Ferreira?
Presidente da Câmara no último ano de man-
dato.

Rui Moutinho?
O tesoureiro de Celso Ferreira

Granja da Fonseca?
Um presidente de Câmara do passado

Pedro Mendes
Vice-presidente da Câmara

Conceição Ruão
Deputada Municipal pelo PSD

Alexandre Almeida
 (Risos) Um paredense que gosta muito do 
seu concelho.

proprietária em dificul-
dades. Que foi feito ao 
dinheiro dos terrenos 
que foram vendidos a 
50 euros e mais o m2? 
Queremos um conce-
lho onde todos saibam 
e sintam que a câmara 
municipal está ao seu 
lado.

Este mês foi apre-
sentado o Orçamento 
da Câmara para 2017 
e na passada sexta-fei-
ra foi apresentado o 
Orçamento de Estado 
para 2017. Que leitura 
faz dos dois documen-

na distribuição de investimentos pelas 24 fre-
guesias.

Finalmente, espero que as obras eleito-
ralistas que a Câmara anda a prometer por 
todo o concelho para 2017 não sejam feitas 
à pressa e sem qualquer tipo de rigor e fisca-
lização, como já aconteceu no passado, para 
que depois se tenha de gastar novas verbas 
para as reparar.

Quanto ao Orçamento de Estado para 
2017, dizer-lhe muito rapidamente, que 
se trata de um Orçamento coerente com 
aquele que já foi apresentado para 2016. 
Um Orçamento em que o Governo tenta 
repor algum poder de compra aos portu-
gueses da classe média, anulando progres-
sivamente a sobretaxa de IRS e aumentan-
do as pensões mais baixas, tentando assim 
animar o consumo interno. Ao nível das 
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EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

O 
agrupamento de escolas de Vilela 
voltou a distinguir e homenagear 
os alunos que concluíram o ensino 
secundário e os estudantes que se 

destacaram pela qualidade e excelência no 
ano letivo transato, no ensino básico e secun-
dário.

A cerimónia decorreu no passado dia 7 
de outubro, no pavilhão Rota dos Móveis, 
em Lordelo, Paredes, e foi organizada pelas 
coordenadoras dos diretores de turma do 
agrupamento, com a colaboração de vários 
professores.

Foram entregues os prémios de mérito 
aos melhores alunos que concluíram o ensino 
secundário, no ano letivo de 2015/2016, que 
receberam um prémio monetário, entregue 
pela Caixa de Crédito Agrícola de Paredes, en-
tidade que se tem associado a esta cerimónia 
desde há vários anos.

A clínica Psicogerações entregou também 
um prémio monetário à segunda melhor alu-
na do ensino secundário. O mesmo fi zeram 
os familiares da benemérita D. Inês Martins 
Araújo, ao melhor aluno do 1.º ciclo da escola 
de Rebordosa.

A Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas de Vi-
lela entregou 3 prémios monetários aos me-
lhores alunos que concluíram o 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos de ensino. 

O AEV atribuiu ainda o diploma de valor 
“aos alunos que tiveram participações re-
levantes” em vários clubes e/ou projetos do 
agrupamento, nomeadamente no projeto 
‘Educação para a Saúde’, projeto N.O.M.E.S, no 
projeto do Clube Europeu, no Jogo das Esco-
las Ferrara Plaza, no Programa Eco-Escolas, no 
projeto ‘Nós Propomos’ e no desporto escolar, 
na modalidade de badminton.

Nesta cerimónia foram também homena-
geados todos os alunos do 4.º ao 12.º ano de 
escolaridade, que se destacaram pelos seus 

Entregues diplomas
de mérito e excelência

Helena Nunes (texto)

É 
tempo de haver na nossa política um 
pensamento orientador, tal como se 
deve exigir uma estratégia defi nida e, 
tanto quanto possível, uma doutrina 

mobilizadora e bem concertada que possa 
vir a promover os objetivos dos empreen-
dedores, mas que, simultaneamente, sejam 
garantidos os direitos sociais e a equitativa 
melhoria de vida de quem trabalha.

Evidentemente que vivemos em re-
gime democrático, mas a verdade, nua 
e crua, é que a consciência nacional terá 
muita difi culdade em sobrepor-se às quo-
tidianas guerras politiqueiras e à, cada vez, 
confusão política e intelectual.

Nesta altura é, mais uma vez, tempo de 
repetir que os partidos fazem falta à demo-
cracia, mas também é verdade que esta não 
se esgota nos partidos. Por isso, quem vai 
para a política deve ter sempre presente a de-
fesa acérrima do interesse nacional e não es-
tar só com a mente nos interesses partidários.

Num tempo de viragem, como é o pre-
sente, goste-se ou não, este não é, certa-
mente, um tempo de brincar às promessas 
e aos jogos eleitorais. Ele deve ser aprovei-
tado para preparar o futuro, começando 
desde já a melhorar o presente e a criar uma 
real noção de disciplina, de justiça social e 
de trabalho. O que não podemos concordar 
é com o “sistema burguês” que pratica a in-
diferença cega para com os agregados mais 
frágeis da sociedade portuguesa.

Temos difi culdade em encontrar na polí-
tica portuguesa um pensamento orientador 
e uma disciplina mobilizadora, sem o que 
Portugal não acordará do marasmo em que 
mergulhou. Temos de olhar para dentro de 
nós próprios, de pensar, seriamente, no dia 
de amanhã e, ainda, no futuro que devere-
mos dar aos vindouros. Então, por que não 
começar, de imediato, a reforma do sistema 
político, pelo aprofundamento da democra-
cia participativa dos cidadãos, tal como pelo 
reforço da autoridade democrática, pelo 
combate aberto às desigualdades sociais e 
à insegurança das pessoas, no seu todo? É 
que ao Governo e à oposição cabe a tarefa 
comum de valorizar os diversos poderes ins-
tituídos e proporcionar aos cidadãos condi-
ções de vida o mais aceitáveis possível. 

Certo é que o País precisa de desenvol-
vimento, mas tal desiderato não pode ser 
conseguido sem uma boa dose de solidarie-
dade e de humanismo, sendo que, por isso, é 
necessário que a democracia seja igual para 
todos, que tenha uma dinâmica própria e, 
acima de tudo, com uma ordem política, eco-
nómica e social, consubstanciada na justiça. 
Sendo verdade que o trabalho realiza e dig-
nifi ca o cidadão, não é menos verdade que a 
cultura e o lazer motivam-nos e animam-nos, 
permitindo-nos adquirir conhecimentos e 
ter alegria. Sem dúvida que a vontade huma-
na é mesmo indispensável para a concretiza-
ção dos objetivos e sonhos.

Errado anda quem não aceita que o 
Homem não é exterior ao mundo, quando 
ele é, sim, um sujeito do Mundo.

O Homem é
sujeito do Mundo

resultados académicos.
Sandra Fazenda reforça que o Dia do 

Diploma é uma cerimónia de extrema im-
portância para o AEV, pois é uma forma 
de “motivar os alunos para o trabalho 
e excelência” e porque envolve todos os 

alunos, encarregados de educação, pro-
fessores, associações de pais, diretores de 
turma e de curso, a direção da escola, os 
representantes das juntas de freguesia de 
Vilela e Rebordosa e a câmara municipal de 
Paredes.

P aulo Teles Silva foi escolhido pela 
Assembleia Concelhia do Bloco de 
Esquerda (BE) de Paredes para ser o 
candidato à câmara de Paredes nas 

autárquicas do próximo ano. O professor 
de educação visual, de 53 anos, dá aulas na 
escola preparatória de Paredes e é dirigen-
te concelhio e nacional do partido, a que 
aderiu no ano 2000. 

Paulo Teles Silva concorre pela 3.ª vez a 
umas eleições autárquicas, tendo já dispu-

Bloco Esquerda já tem
candidato à câmara de Paredes

 PAULO TELES SILVA, DE 53 ANOS, É PROFESSOR DE EDUCAÇÃO VISUAL EM PAREDES.
 Foi escolhido pela Assembleia Concelhia do BE, que decorreu no dia 15.
 Candidato aguarda ratifi cação da Comissão de Coordenação Distrital do Porto.

tado a liderança da câmara de Penafiel, 
onde o partido não conseguiu eleger 
qualquer vereador. 

Na Assembleia Concelhia do BE de 
Paredes, que decorreu no último sábado, 
Mónica Ferreira, de 37 anos, natural de 
Rebordosa, foi escolhida como candidata 
à Assembleia Municipal.

A Concelhia do BE de Paredes aguarda 
agora que a escolha seja ratifi cada pela Co-
missão de Coordenação Distrital do Porto.

 Dia do diploma foi assinalado a 7 de outubro, pelo Agrupamento de Escolas de Vilela.
 Dia serve para homenagear os alunos que se destacaram pela qualidade e excelência.
 Alunos que concluíram ensino secundário também receberam diplomas
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Há mais um nome na corrida 
às eleições para a câmara 
municipal de Paredes em 
2017. A ex-deputada da 

Assembleia da República Concei-
ção Bessa Ruão assumiu, na semana 
passada, vontade de se candidatar à 
presidência da autarquia paredense, 
acreditando que terá o apoio do PSD 
nesta candidatura.

“Quero ser candidata do PSD 
porque entendo que reúno condi-
ções para responder às ambições 
do partido e também às diferen-
tes sensibilidades que existem à 
direita do PS”, disse a candidata ao 
Jornal de Notícias, no início deste 
mês.

Na mesma entrevista, Concei-
ção Bessa Ruão assumiu que se não 
obtiver a aprovação do partido, 
poderá avançar com uma candida-
tura independente. A candidata à 
presidência da câmara de Paredes 

Conceição Bessa Ruão
é candidata à câmara de Paredes

 EM DECLARAÇÕES AO JN, A MILITANTE DO PSD ASSUMIU QUE É CANDIDATA À CÂMARA NAS PRÓXIMAS AUTÁRQUICAS.
 Candidata justifi cou a decisão com a sua “capacidade de servir o concelho”.
 Conceição Bessa Ruão é a segunda militante social-democrata a assumir candidatura antes do seu nome ser aprovado nas estruturas do partido.

Helena Nunes (texto) mostrou-se também disponível 
para uma coligação com o CDS/PP, 
mas a Comissão Política Concelhia 
do CDS/Paredes já veio entretanto 
recusar qualquer coligação com a 
candidata. (ver caixa ao lado)

Conceição Bessa Ruão enalte-
ceu a sua “capacidade de servir o 
concelho” e o facto de ser alguém 
que “sabe associar a dinâmica, 
maturidade e experiência com 
uma perspetiva de proximidade 
de afetos que a população espe-
ra de um presidente de câmara”, 
para justifi car a sua decisão de se 
candidatar à presidência da câma-
ra de Paredes, nas autárquicas de 
2017. 

Apesar de faltar mais de um ano 
para as eleições autárquicas, em Pa-
redes já surgiram pelo menos dois 
candidatos à câmara de Paredes, 
da área do PSD, que demonstraram 
vontade de avançar com uma can-
didatura com o apoio do partido. 

Para além da social-democrata 

O CDS/Paredes fi cou “estupefacto” com as declarações de Con-
ceição Bessa Ruão, candidata à câmara municipal de Paredes, 
que se mostrou disponível para fazer uma coligação com o 

CDS-PP nas próximas eleições autárquicas em Paredes.
Em comunicado, a Comissão Política Concelhia do CDS/Paredes 

considera “repreensível, abusivo e de mau gosto que Conceição 
Bessa Ruão tenha usado o nome do CDS-PP para tentar colher fru-
tos dentro do seu próprio partido”.

A concelhia do CDS/Paredes garante que nunca reuniu, conversou 
ou negociou sobre qualquer hipotética coligação com Conceição Bessa 
Ruão, recordando que o CDS sempre apresentou candidaturas próprias 
a todos os órgãos autárquicos no concelho, sem necessidade de ser 
barriga de aluguer de última hora. 

Na mesma nota, o CDS/Paredes acrescenta que “compreende o 
que PSD/Paredes esteja a viver um momento conturbado relacio-
nado com o processo de sucessão do atual presidente da câmara 
de Paredes, mas recusa-se a ser usado como arma de arremesso 
entre os potenciais candidatos”.

O CDS/Paredes diz ainda que “um eventual acordo pré-eleitoral 
teria de ser sempre com quem seja uma soma para o concelho e 
não com quem subtraia”, sustentado por outro lado que o partido “ja-
mais faria qualquer acordo pré-eleitoral com quem esteve contra 
os interesses da população do concelho de Paredes e contribuiu 
para a retirada de competências ao Tribunal de Paredes”.

CDS/Paredes recusa coligação
e critica declarações da candidata

“Não são candidatos do partido”, reafi r-
ma Pedro Mendes, numa altura em que não 
um, mas dois militantes sociais-democratas 
já anunciaram que vão ser candidatos à câ-
mara de Paredes e que querem ser a escolha 
do PSD. Ao jornal O PAREDENSE o presidente 
da Comissão Política do PSD/Paredes 
voltou a garantir que para já não há 
candidatos, admitindo que tanto 
Rui Moutinho como Conceição 
Bessa Ruão “não estão a cum-
prir com as regras do partido”. 
“Qualquer militante que apre-

“NÃO ESTÃO A CUMPRIR
COM AS REGRAS DO PARTIDO”

Pedro Mendes
presidente da Comissão Política Concelhia do PSD/Paredes

“Não são candidatos do partido”, reafi r-
ma Pedro Mendes, numa altura em que não 
um, mas dois militantes sociais-democratas 
já anunciaram que vão ser candidatos à câ-
mara de Paredes e que querem ser a escolha 
do PSD. Ao jornal O PAREDENSE o presidente 
da Comissão Política do PSD/Paredes 
voltou a garantir que para já não há 
candidatos, admitindo que tanto 
Rui Moutinho como Conceição 

sente uma candidatura fora 
dos estatutos do partido está a desrespeitar as normas e estatutos 
do partido. Está a desrespeitar a sua responsabilidade enquanto 
militante”, sublinhou o presidente da Comissão Política Concelhia, de-
fendendo que os candidatos deveriam ter manifestado as suas inten-
ções em primeiro lugar aos militantes. “O PSD não contribuiu para 
que a discussão seja feita na praça pública. Todas as apresentações 
são a destempo e não são consideradas pela Comissão Política nem 
poderiam ser porque não estão a cumprir com as regras do partido. 
São atuações individuais de cidadãos que obviamente se podem 
mostrar disponíveis, mas não se podem apresentar como candida-
tos do partido, porque não são”, defendeu Pedro Mendes. 

Neste momento o partido tem a responsabilidade de refl etir inter-
namente os seus problemas, disse ainda o presidente do PSD/Paredes, 
e de colocar à disposição dos militantes a discussão e refl exão dos as-
suntos. “Tudo o resto é apenas para criar fait-divers e confusão po-
lítica”, sustentou, acrescentado: “O PSD saberá com toda a tranqui-
lidade, serenidade e sabedoria encontrar as soluções certas para 
continuar a desenvolver Paredes como tem feito de há 23 anos a 
esta parte”. 

Os sociais-democratas de Paredes vão reunir em plenário no pró-
ximo sábado, dia 22 de outubro, para discutir e analisar este e outros 
assuntos do interesse do partido.

Conceição Bessa Ruão, também o 
atual diretor fi nanceiro da autarquia 
Rui Moutinho já tinha apresentado 
a sua candidatura à presidência da 
câmara de Paredes, garantindo que 
reúne as melhores condições para 
ser o candidato do PSD.

Na altura, o presidente da Co-
missão Política do PSD/Paredes ma-
nifestou publicamente o seu desa-
cordo com “a atitude dos militan-
tes de se autoproclamarem can-
didatos seja do que for”. Na altura, 
Pedro Mendes acusou o presidente 
da câmara de Paredes, apoiante da 
candidatura de Rui Moutinho, de 
estar a “impingir ao partido uma 
escolha forçada”.

Agora o presidente da Comis-
são Política do PSD/Paredes vem 
reforçar o seu descontentamento 
face à atitude da social-democrata 
Conceição Bessa Ruão de se apre-
sentar como candidata à câmara de 
Paredes antes de o partido discutir 
e analisar o assunto.
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O 
Centro Hospitalar 
Tâmega e Sousa as-
sinou recentemen-
te novos contratos 
de trabalho com 8 

profissionais que agora iniciaram 
funções. O Presidente do Conse-
lho de Administração do CHTS, 
Dr. Carlos Alberto, acompanhado 
da Diretora Clínica, Dra. Teresa Ca-
bral e do Enfermeiro Diretor, José 
Ribeiro, deram as boas vindas e 

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa 
contrata 50 novos profissionais

 UNIDADE DE SAÚDE ASSINOU RECENTEMENTE CONTRATOS COM 1 MÉDICA E 7 ENFERMEIROS.
 Nas últimas semanas já tinham iniciado funções outros 17 novos médicos e 23 enfermeiros.
 As novas contratações vêm fortalecer o quadro do CHTS, garantiu o presidente do Conselho de Administração.

assinaram os novos contratos de 
trabalho com os 8 profissionais 
que agora iniciaram funções. Uma 
médica da especialidade de gine-
cologia/obstetrícia e 7 enfermei-
ros que se juntam ao grupo de 23 
enfermeiros e 17 médicos que já 
tinham iniciado funções nas últi-
mas semanas, informou a unidade 
de saúde, em nota de imprensa. 

A entrada em funções destes 
novos profissionais de saúde vem 

“fortalecer o quadro do Centro 
Hospitalar Tâmega e Sousa, que 
cobre uma vasta área geográ-
fica, com mais de 500 mil ha-
bitantes e que tem a segunda 
maior urgência do Norte, depois 
do Centro Hospitalar de S. João, 
no Porto”, sublinhou o presidente 
do Conselho de Administração do 
CHTS, Dr. Carlos Alberto, citado 
no comunicado.

Os médicos contratados vie-

ram reforçar as especialidades de 
anestesiologia, cardiologia, en-
docrinologia, gastroenterologia, 
medicina física e de reabilitação, 
medicina interna, neurologia, of-
talmologia, otorrinolaringologia, 
ortopedia, patologia e psiquiatria, 
aos quais se juntou também um 
técnico de fisioterapia.

No mesmo comunicado o 
CHTS adianta ainda que estas 
contratações surgem de uma 

política alargada do governo em 
matéria de recursos humanos, 
tendo como objetivo a melhoria 
do acesso dos utentes aos cui-
dados de saúde. O presidente do 
Conselho de Administração do 
CHTS considerou “muito positi-
vo o caminho que o Ministério 
da Saúde está a fazer, de garan-
tir uma maior cobertura na as-
sistência à saúde na região do 
Tâmega e Sousa”.

O 
aluno do Conservatório de Música de 
Paredes David Moura obteve o 3.º lu-
gar no 2.º Festival/ Concurso Interna-
cional de Guitarra de Amarante, que 

decorreu no passado dia 11 de setembro, no 
Centro Cultural de Amarante Maria Amélia La-
ranjeira. 

David Moura competiu na classe B (até aos 
10 anos de idade) do concurso dividido em 
6 categorias. O guitarrista iniciou os seus es-
tudos na guitarra em 2015, no Conservatório 
de Música de Paredes, na classe do professor 
Daniel Lemos. Atualmente frequenta o curso 
básico de música, em regime articulado na eb 
2/3 de Paredes e no Conservatório de Música 
de Paredes.

Pódio no Concurso
Internacional
de Guitarra
de Amarante

Errata:

MPClinic quer alargar
especialidades e manter
serviço de excelência

Na penúltima edição do jornal, de 22 de setembro, página 11 
da rubrica ‘Economia e Negócios’, foi publicada uma repor-
tagem sobre a MPClinic, abordando diversos aspetos sobre 

esta empresa de Rebordosa, as especialidades que dispõe, a relação 
de confiança que mantém com os clientes, bem como a política de 
responsabilidade social que adotou desde a sua criação.

Contudo, na mesma reportagem foi mencionado erradamente 
que as instalações da referida clínica estavam situadas na Avenida 
Central de Rebordosa. O correto seria dizer que as novas instala-
ções da MPClinic estão situadas na Avenida Central da Portela, em 
Rebordosa. 

Pedimos desde já desculpa aos nossos leitores e a todos quan-
to se sentiram visados nesta reportagem pelo erro da nossa reda-
ção. 
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INVESTIGADORA LORDELENSE
ganha mais um prémio nos EUA

 CECÍLIA LEAL RECEBEU O PRÉMIO NEW INNOVATOR AWARD 2016 DO INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE AMERICANO.
 O galardão visa premiar as ideias inovadoras dos jovens cientistas mais promissores do mundo.

PUB

PUB

Helena Nunes (texto)

U
ma investigadora na-
tural de Lordelo foi 
recentemente pre-
miada nos Estados 
Unidos da América. 

Cecília Leal, professora assisten-
te do departamento de Ciência 
e Engenharia de Materiais e do 
Laboratório de Investigação de 
Materiais Frederick Seitz, da Uni-
versidade de Illinois, recebeu 
o National Institutes of Health 

Directors New Innovator Award 
2016, galardão que visa premiar 
as ideias mais inovadoras de al-
guns dos cientistas em início 
de carreira mais promissores do 
mundo.

O prêmio de 1,5 milhões de 
dólares, que será entregue du-
rante um período de 5 anos, 
apoia jovens cientistas que apre-
sentaram ideias de investigação 
excecionalmente criativas e com 
potencial para ter um elevado 
impacto na biomédica e ciência 
comportamental.

O trabalho de Cecília Leal 
passa por introduzir um novo 
paradigma no campo dos nano-
materiais para a medicina, reve-
lando como a estrutura de na-
nopartículas afeta e até mesmo 
dita a sua capacidade de carga às 
células.

“Uma das contribuições 
mais promissoras para a me-
dicina é o desenvolvimento 
de cápsulas de medicamentos 
à nanoescala, especificamen-
te destinadas para combater 
doenças localizadas no perío-
do de tempo em que permane-
cem invisíveis nos tecidos sau-
dáveis”, explicou a investigadora 
lordelense. 

Cecília Leal destaca ainda os 
inúmeros avanços na área da na-
nomedicina registados ao longo 
dos últimos 10 anos, que permi-
tiram que os cientistas pudessem 
criar sequências de RNA curtas 
que são capazes, em princípio, de 
‘desligar’ um determinado gene. 
“Mas esta tecnologia é inútil 
sem um veículo de entrega efi-
ciente”, defende a investigadora.

A pesquisa de Cecília Leal em-
prega materiais lípidos não con-
vencionais e dispositivos micro-
fluídicos que permitem trabalhar 
a geometria interior das nanopar-
tículas lipídicas (LNPS) de forma a 
carregá-las com medicamentos e 
RNAs curtos, permitindo de uma 
forma mais eficaz administrar um 
fármaco ou carga de ácido nuclei-
co no citosol da célula. 

Trabalho de
Cecília Leal
já tinha sido
premiado este ano 

Após concluir a licenciatura 
em Química na Universidade de 

Coimbra, Cecília Leal foi convi-
dada para fazer um estágio na 
Suécia e chegou a publicar o seu 
trabalho numa revista científica. 
Na Suécia a jovem investigado-
ra acabou por conhecer o então 
presidente do Comité Nobel para 
a Química, que lhe ofereceu uma 
bolsa de doutoramento. 

O sucesso do seu trabalho 
valeu-lhe, mais tarde, uma nova 
bolsa para fazer pós-doutora-
mento. Cecília esteve um ano a 
fazer investigação na Noruega e 
em 2007 foi viver para a Califór-
nia. 

Desde 2012 que é professora 
assistente do departamento de 
Ciência e Engenharia de Mate-
riais e responsável pelo Labora-
tório de Investigação de Mate-
riais Frederick Seitz, da Universi-
dade de Illinois.

No início deste ano o traba-
lho da investigadora lordelense 
de 39 anos já tinha sido reco-
nhecido e premiado nos Estados 
Unidos. Em fevereiro Cecília Leal 
recebeu o prémio National Scien-
ce Foundation CAREER Award, 
pelo trabalho desenvolvido jun-
tamente com a sua equipa de in-
vestigação.



8
Quinta-feira

20 de outubro 2016

SOCIEDADE

PUB

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

MARISA CARDOSO
Fisioterapeuta ROPE | CLÍNICA NUNO MENDES

O papel da fi sioterapia
na lombalgia

A dor lombar causa uma elevada incapacidade, sendo con-
siderada o principal motivo de redução da produtividade, 
limitação e ausência no trabalho em todo o mundo. A sua 
prevalência varia de 15% a 45% na população em geral, sendo 

que, na verdade, 50 a 80% da população experienciará pelo menos um 
episódio de dor lombo-pélvica em algum momento da sua vida. Após 
um primeiro episódio de lombalgia haverá uma probabilidade 4 vezes 
superior de desenvolver um novo episódio.

Chama-se lombalgia a toda a situação clínica que tenha como 
consequência dor na região lombar e regiões adjacentes, indepen-
dentemente da causa que a provocou. Uma outra situação de relevo 
é a lombociatalgia. Neste caso, existe dor lombar com irradiação para 
um ou ambos os membros inferiores, que normalmente está associada 
à compressão de uma raiz nervosa.

Em ambos os casos, são conhecidos alguns fatores desencadeado-
res destes sintomas: posturas incorretas; obesidade; desvios da coluna 
(escolioses); discopatia; artrose interapofi sária; artrite reumatoide; es-
pondilite anquilosante; osteoporose; tuberculose vertebral; neoplasias; 
espondilose e espondilolistese; fatores psicossomáticos como a depres-
são; estilo de vida - como sedentarismo e tabagismo.

Esta condição dolorosa associa-se, algumas vezes, a alterações no 
controlo motor e padrões de movimento, salientando-se um atraso ou 
ausência de contração dos músculos profundos do tronco. A coluna ver-
tebral pode assim fi car mais exposta ao risco de lesão e de microtraumas. 

A fi sioterapia destaca-se no tratamento conservador como o 
melhor aliado para a resolução deste tipo de situações clínicas não 
só no alívio dos sintomas mas também na prevenção de futuros epi-
sódios semelhantes. Utilizando eletroterapia e técnicas de terapia ma-
nual consegue-se diminuir infl amação (se for o caso), melhorar a mobili-
dade intervertebral, relaxar grupos contraturados e fazer o alinhamento 
de segmentos ósseos e musculares. Estes tratamentos aliviam a dor atra-
vés da descompressão de estruturas, como por exemplo a diminuição 
da pressão discal. Adicionalmente, o utente é encaminhado para um 
programa adequado de exercícios terapêuticos, como o Pilates Clí-
nico, de forma a melhorar controlo motor dos músculos do tronco e 
assim conseguir uma estabilidade lombo-pélvica efi caz prevenindo 
a dor lombar no futuro. Estes programas podem e devem ser aplicados 
em todas as pessoas como forma de reeducação postural e prevenção 
deste tipo de situações clinicas, quer tenham ou não experienciado dor 
lombar.

É possível que, em algumas situações de lombalgia ou lombo-
ciatalgia, o seu médico o aborde com a possibilidade de cirurgia 
para resolução do problema. Neste caso, informe-se e tenha em con-
sideração as complicações clínicas que podem advir da intervenção. De 
qualquer modo, a cirurgia deve ser sempre bem ponderada em conjun-
to com o seu médico tendo em conta ser um procedimento invasivo 
numa região delicada. 

A fi sioterapia pode e deve ser considerada como alternativa viável 
à cirurgia, sempre que não apresente qualquer tipo de contraindicação 
para a realização da mesma. Portanto, se tem dor procure-nos para re-
cuperar a sua qualidade de vida. Se não tem dor, não espere que ela 
apareça para começar a cuidar de si!

O 
corpo de um homem foi 
encontrado, ao início da 
tarde do passado dia 13 
de outubro, no Rio Sousa, 

em Paredes, perto da antiga ETAR 
da cidade.

O alerta foi dado às autoridades 

Morre depois de cair
ao Rio Ferreira

 Corpo do homem de 44 anos foi encontrado por populares no passado sábado de manhã.
 JOAQUIM MOREIRA TERÁ CAÍDO AO QUE TUDO INDICA DE FORMA ACIDENTAL.

Corpo encontrado junto
à antiga ETAR de Paredes

 Corpo apareceu na margem do rio, perto da antiga ETAR de Paredes, no passado dia 13.
 Vítima é do sexo masculino e não tinha qualquer identifi cação.

pouco antes das 14 horas, por alguns 
populares que passavam na ponte 
das Coutinhas e avistaram o corpo 
na margem do rio. No local estive-
ram elementos do destacamento 
territorial de Paredes da GNR, o INEM 
e os bombeiros de Paredes. 

“Fomos alertados pela GNR 
de Paredes, por volta das 14h15, 

para remover um corpo que esta-
va no rio, junto à antiga ETAR. Não 
foi possível identifi car a vítima no 
local, sabendo-se apenas que era 
do sexo masculino”, confi rmou ao 
jornal O PAREDENSE o comandan-
te dos bombeiros de Paredes, José 
Luís Morais.

O corpo, em avançado estado 
de decomposição, estava preso 
nuns ramos e pedras junto às mar-
gens do rio, submerso a pouca pro-
fundidade, e foi retirado da água 
pelos elementos do corpo de bom-
beiros de Paredes. 

Na roupa da vítima não foi en-
contrado qualquer documento de 
identifi cação. A autópsia poderá 
ajudar a determinar a identidade da 
vítima e a causa da morte. As auto-
ridades suspeitam que o homem, 
que aparentava ter cerca de 60 anos 
de idade, possa ser uma das pes-
soas que foram dadas como desa-
parecidas recentemente na região.

O cadáver foi transportado 
para o Instituto de Medicina Legal 
do Hospital Padre Américo, em Pe-
nafi el, para ser autopsiado.

Helena Nunes (texto)

Um homem de 44 anos foi 
encontrado morto, no 
passado sábado, dia 15 de 
outubro, junto à margem 

do rio Ferreira, em Lordelo, Paredes. 
Joaquim Moreira foi encontrado 
por populares, cerca das 7h50.

Na noite anterior, o homem saiu 
de um café próximo do local e diri-
giu-se a casa. Já perto do rio o ho-
mem terá caído, ao que tudo indica 
de forma acidental, morrendo ainda 
no local.

Fonte dos bombeiros voluntá-
rios de Lordelo garantiu ao jornal 
O PAREDENSE que o homem caiu 
de costas em cima de um tronco 
de madeira e deverá ter fraturado 

a coluna. Quando os populares en-
contraram o homem na margem do 
rio o corpo já estava em rigidez ca-
davérica, disse a mesma fonte.

Segundo relatos de alguns mo-
radores o homem andava sempre 
sozinho e consumia bastante ál-
cool. Naquela noite do acidente, al-
gumas testemunhas disseram que 
o homem quando saiu do café, por 
volta da 1 hora da madrugada, esta-
ria alegadamente embriagado.  

No local do acidente estiveram 
os bombeiros voluntários de Lorde-
lo, a VMER do Vale do Sousa e uma 
equipa do núcleo de investigação 

criminal da GNR.
Joaquim Moreira foi a segunda 

vítima encontrada nas margens dos 
rios no concelho de Paredes, nos úl-
timos dias. Recorde-se que na quin-
ta-feira, dia 13 de outubro, o cadáver 
de um homem com cerca de 60 anos 
foi encontrado nas margens do rio 
Sousa, em Paredes, perto da antiga 
ETAR da cidade. A vítima também foi 
encontrada por populares. Não tinha 
qualquer documento de identifi ca-
ção consigo, mas as autoridades sus-
peitam que se trata de uma das duas 
pessoas que estavam dadas como 
desaparecidas na região.
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“O meu maior sonho é ter estabilidade
para regressar a Portugal”

 JÚLIA DIAS VIVE EM EASTBOURNE, INGLATERRA, HÁ CERCA DE 8 ANOS.
 Começou por lavar pratos num restaurante italiano e atualmente trabalha num dos principais hotéis da cidade.
 O sonho da emigrante é conseguir estabilidade financeira para regressar a Lordelo, a sua terra natal.

Helena Nunes (texto)

Eastbourne é uma cidade de praia localizada na costa sul de Ingla-
terra, a apenas 104 quilómetros de Londres. É conhecida por ser 
a cidade mais ensolarada do país e pelas inúmeras oportunidades 

que oferece para praticar desportos na água, como windsurf, canoagem 
e vela. “Não me vejo a viver noutra cidade aqui em Inglaterra”, sub-
linha Júlia Dias, garantindo que Eastbourne é uma cidade muito bonita, 
calma e segura. “O que mais gosto é do mar. Adoro caminhar à beira 
mar nos dias de folga. É muito reconfortante. O estilo e qualidade de 
vida cá são completamente diferentes”, garante Júlia Dias, que aponta 
outros aspetos positivos da cidade cercada por colinas que atrai vários 
turistas e estudantes, sobretudo pela sua segurança e pela variedade de 
atrações, bares, restaurantes, hotéis, praias, etc.

Apesar das dificuldades iniciais com a língua e a moeda, Júlia Dias 
assume que a sua vida em Inglaterra melhorou nos últimos anos. A emi-
grante, natural de Lordelo, assume sem rodeios que a vida em Inglater-
ra é muito melhor, mas exige alguns sacrifícios aos emigrantes que ali 
chegam em busca de uma vida diferente. “Aqui as rendas são muito 
elevadas e não há grande margem para ir a um restaurante almoçar 
ou jantar, porque é tudo muito caro. Nem tudo é um mar de rosas”, 
sustenta a emigrante. 

Júlia Dias está feliz em Inglaterra, mas é em Portugal que vê o seu 
futuro. “O meu maior sonho é ter estabilidade para puder voltar ao 
meu país que tanto amo e a Lordelo, a minha terra natal, onde tenho 
a minha família e os meus amigos”.

Foi para Inglaterra que Júlia 
Dias, de 53 anos, emigrou 
em outubro de 2008, já lá 
vão 8 anos. Na altura a emi-

grante paredense decidiu abando-
nar o país por questões financeiras 
e com a ajuda de uma conhecida 
conseguiu arranjar um trabalho 
como empregada de limpeza num 
hotel situado em Eastbourne, cida-
de da costa sul de Inglaterra, onde a 
emigrante ainda hoje vive.

Quando chegou a Inglaterra, 
Júlia começou a trabalhar num res-
taurante italiano, a lavar pratos e 
panelas. Era um trabalho em part-
-time que lhe permitia juntar muito 
pouco para enviar para a filha que 
tinha ficado em Portugal, a tirar o 
curso de enfermagem numa univer-
sidade privada. “Ao fim de um ano 
e meio fui trabalhar para o bar do 
restaurante, onde estive durante 
4 anos, mas acabei por sair por-
que trabalhava muitas horas”, re-
corda a emigrante. 

Júlia regressou novamente ao 
hotel onde trabalhou como em-
pregada de limpeza nos primeiros 
dias que esteve em Inglaterra. É lá 
que ainda hoje trabalha como em-
pregada do serviço de lavandaria 
do hotel, um dos mais conceitua-
dos da cidade, situado na baía de 
Eastbourne. “Gosto do que faço 
e tenho uns excelentes patrões”, 
sublinha.

Os primeiros quatro anos em 
Inglaterra foram de “muito esfor-
ço e sofrimento”, por estar longe 
dos que mais amava. “Foi muito 
complicado deixar o meu pai, a 
minha mãe, os meus sobrinhos e 
amigos e também o meu empre-
go na escola, mas hoje sinto uma 
gratidão enorme pela minha 
irmã que tomou conta da minha 
filha durante este tempo, pelos 
meus pais, irmãos e sobrinhos. 
Tenho um orgulho enorme neles 

porque me ajudaram a chegar 
aqui. Passados estes 4 anos a mi-
nha filha conseguiu acabar o cur-
so e vir para Inglaterra também. 
Ela é enfermeira cá, no hospital 
de Eastbourne. O sonho dela foi 
concretizado e por isso sinto-
-me a mãe mais feliz do mundo. 

E agora que vou ser avó de uma 
princesinha, estou ainda mais 
feliz”, sustenta a emigrante lorde-
lense.

Júlia Dias gosta da vida em In-
glaterra, mas a sua maior ambição 
é regressar a Portugal para junto da 
sua família.

A emigrante com a filha

“Eastbourne 
é uma cidade 

muito bonita”
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A 
vida e obra da escritora 
Alice Vieira, que alcançou 
vários prémios literários e 
escreveu inúmeros livros 

para o público infanto-juvenil, foi 
homenageada na edição deste ano 
da Escritaria, o festival literário or-
ganizado pela câmara de Penafiel e 
co-organizado pela Editorial Novem-

Escritaria homenageou
vida e obra de Alice Vieira

 FESTIVAL LITERÁRIO DE PENAFIEL DECORREU DE 6 A 9 DE OUTUBRO.
 Programa contou com várias iniciativas, teatros de rua, exposições e conferências sobre a vida da autora, entre outros. 

bro, que decorreu de 6 a 9 de outu-
bro e transformou Penafiel numa ci-
dade de letras e histórias para (re) ler 
e descobrir o universo de Alice Vieira.

O festival voltou a contar este 
ano com exposições diversas, espe-
táculos de teatro de rua, conferên-
cias, músicas e momentos de leitu-
ra, dedicados à autora, que conta-

minou toda a cidade de Penafiel. 
Em Penafiel foi também lançado o 
mais recente livro da escritora “Diá-
rio de um adolescente na Lisboa 
de 1910”, da editora Texto/Leya.

A escritora consagrada foi rece-
bida em Penafiel por várias dezenas 
de pessoas de todas as idades e 
foi surpreendida por cerca de 150 

crianças do 4.º ano do Centro Es-
colar de Penafiel, que escreveram 
e ilustraram um conto dedicado a 
Alice Vieira.

Os 150 do Centro Escolar de Pe-
nafiel foram desafiados pelos pro-
fessores a escrever o conto “Bruxa 
Precisa-se”, no âmbito da leitura e 
exploração do livro “Graças e Des-

graças da Corte de El-Rei Tadi-
nho”, da autoria de Alice Vieira.

Recorde-se que o Festival Li-
terário Escritaria já homenageou 
escritores como Urbano Tavares 
Rodrigues, José Saramago, Agusti-
na Bessa-Luís, Mia Couto, António 
Lobo Antunes, Mário de Carvalho, 
Lídia Jorge e Mário Cláudio. 

Quatro jovens foram 
atropelados em Gan-
dra, Paredes, quando 

estavam a atravessar uma 
passadeira. O acidente acon-
teceu na passada sexta-feira 
de manhã e causou apenas 
ferimentos ligeiros nas víti-
mas.

No local estiveram cinco 
ambulâncias dos bombeiros 
voluntários de Baltar e Valon-
go. As quatro vítimas foram 
transportadas para o hospital 
apenas com ferimentos ligei-
ros. Os jovens tinham entre 
15 e os 16 anos de idade. 

Fonte dos bombeiros de 
Baltar confirmou ao jornal 
O PAREDENSE que os jovens 
estavam a atravessar a passa-
deira quando foram abalroa-
dos pelos carros.

A autarquia entregou, na se-
mana passada, a segunda 
parcela dos subsídios anuais 

dados às coletividades e associa-
ções desportivas do concelho e que 
são destinados a apoiar o pagamen-
to das inscrições, seguros e exames 
médicos dos respetivos atletas dos 
escalões de formação.

Em nota de imprensa, a autar-
quia informa que foram atribuídos 
mais de 80 mil euros em subsídios 

 Autarquia entregou, na semana passada, a segunda
     parcela dos subsídios anuais.
 25 clubes e associações desportivas do concelho
     beneficiaram do apoio.

Coletividades
desportivas
receberam subsídios 

através dos contratos programa de 
desenvolvimento desportivo, cele-
brados com 25 clubes e associações 
desportivas do concelho. Este valor 
foi pago em duas parcelas, a segun-
da das quais integralmente até ao 
mês em curso.

Ainda segundo a autarquia a 
verba atribuída este ano às coleti-
vidades desportivas teve um au-
mento de cerca de 11 mil euros em 
relação ao ano transato.

Jovens atropelados
em Gandra
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Emigrante de Penafiel
assassinado no Brasil

 Nuno Torres foi assassinado na última segunda-feira, dia 17, em Fortaleza, Brasil.
 Jovem de 39 anos foi baleado durante um assalto à loja do sogro, onde o emigrante trabalhava.
 Segundo a imprensa brasileira, os alegados autores do crime ainda não foram presos.

O 
emigrante português assassinado 
no Brasil, na passada segunda-fei-
ra, dia 17 de outubro, era natural 
de Penafiel e foi baleado durante 
um assalto à loja onde trabalhava. 

Nuno Torres tinha 39 anos e emigrou para 
o Brasil há cerca de 5 anos. Era casado com 
uma cidadã brasileira e pai de um bebé de 
cinco meses. 

Na última segunda-feira o jovem emigran-
te de Penafiel foi baleado durante um assalto 
à loja onde trabalhava, propriedade do sogro. 
Vários órgãos de comunicação social brasilei-
ros noticiam que o crime aconteceu no Bairro 
Montese, em Fortaleza, onde fica situada a 
loja do sogro de Nuno Torres, que também 
trabalhava no mesmo centro comercial.

Nuno Torres dedicava-se à venda de re-
lógios importados. Nas imagens recolhidas 
pelo sistema de videovigilância da loja per-
cebe-se que Nuno Torres estava a mostrar al-
guns relógios a um casal, quando um dos ele-
mentos puxou de uma arma e lhe apontou à 
cabeça. O emigrante de Penafiel tentou reagir 
e acabou por ser baleado várias vezes. 

Dois dos funcionários da loja ainda tenta-
ram ajudar o emigrante, mas Nuno Torres aca-
baria por perder a vida ainda no local. Os tiros 
disparados pelos assaltantes atingiram ainda 
o cunhado de Nuno Torres, 
que também trabalhava na-
quela loja.

Um grupo de 
c i d a d ã o s 
de Lamoso 

e Codessos entre-
gou ao presiden-
te da câmara de 
Paços de Ferreira 
uma petição popu-
lar com 1500 assi-
naturas, pedindo 
a Humberto Brito 
que faça todos os 
esforços junto do 
Governo e da As-
sembleia da Repú-
blica para que seja 
anulada a agrega-

ção daquelas freguesias.
 O Movimento de Cidadãos Devolver a Terra ao seu 

Povo realizou uma consulta popular, onde 90% da popu-
lação apontou que quer a desagregação total e 65 % das 
pessoas preferia agregar as localidades de Lamoso e Co-
dessos, que foram outrora uma única freguesia.

 O presidente da autarquia garantiu que irá levar a 
reunião de câmara e à Assembleia Municipal uma pro-
posta de anulação de todas as agregações de freguesia 
no concelho. Citado em nota de imprensa, Humberto 
Brito considera que o mapeamento administrativo não 
teve em conta a vontade popular nem as caraterísticas 
sociais, económicas e culturais de cada localidade agre-
gada.

Petição popular
pede desagregação

de freguesias 
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ECONOMIA  &  NEGÓCIOS

A 
Quinta Pedagógica – Agricultores 
de Palmo e Meio, abriu portas em 
janeiro deste ano, na Rua Padre 
Augusto Correia, n.º 361, Mouriz, 

Paredes, com um conceito completamente 
inovador. A Quinta proporciona às crianças 
diversas atividades pedagógicas relaciona-
das com a vida numa quinta, conjugadas 
com o tempo livre da escola e o apoio ao 
estudo, todos os dias, das 7h às 20 horas.

O projeto começou por estar centrado 
na escola de ténis, mas Pedro Moreira diz 
que a ideia foi crescendo em função das po-
tencialidades da própria quinta com quase 
2 hectares de dimensão. Neste momento, 
para além das aulas de ténis, a Quinta Pe-
dagógica-Agricultores de Palmo e Meio dis-
põe de um centro de estudos para alunos 
do 1.º e 2.º ciclos, uma academia de línguas, 
com cursos de inglês, francês e espanhol e 
acesso a diplomas de graduação, uma bi-
blioteca e uma sala de informática, um par-
que infantil e um pavilhão reservado para 
as atividades desportivas, festas de aniver-
sário e eventos ou reuniões de empresas.

 A Quinta Pedagógica-Agricultores de 
Palmo e Meio, está também preparada para 
receber visitas de estudos, de várias escolas 
da região. Os mentores deste projeto, o pro-
fessor de ténis Pedro Moreira, a sua esposa 
Vanda Cardeal, orgulham-se deste projeto 
que tem também uma forte vertente so-
cial, ajudando a integrar no mercado de 
trabalho vários jovens com necessidades 
educativas especiais, através de estágios 
profissionais. 

Com uma equipa de profissionais qua-
lificados e um espaço que reúne todas as 
condições e materiais necessários para po-
tenciar o crescimento e a aprendizagem, a 
Quinta Pedagógica-Agricultores de Palmo 
e Meio tem, a passo e passo, ajudado a 
construir um futuro brilhante para todas as 
crianças. 

Neste espaço os telemóveis, ipad’s, 
consolas e outros brinquedos tecnológicos 
ficam à porta, para que os mais pequenos 
possam usufruir ao máximo de todas as ex-
periências que a Quinta Pedagógica pode 
proporcionar. 

Projeto privilegia
contacto com a
natureza e animais

Os 35 alunos que frequentam o centro 
de estudos têm direito de participar nas 
várias atividades desenvolvidas na quinta, 
como o tratamento dos animais e a plan-
tação de alimentos. “Agora estamos a de-
senvolver atividades relacionadas com 

QUINTA PEDAGÓGICA – AGRICULTORES DE PALMO E MEIO

Para crescer e aprender com sucesso
Projeto tem um conceito inovador e nasceu em janeiro de 2016.
QUINTA COM QUASE 2 HECTARES FICA BEM ÀS PORTAS DA CIDADE DE PAREDES.
Conjuga centro de estudos, escola de ténis, atividades pedagógicas na quinta e espaço para festas de aniversários e eventos. 

as vindimas e o processo de produção do 
vinho. Depois temos a altura das semen-
teiras do milho, da apanha da espiga, das 
desfolhadas, da tira das batatas, etc. As 
atividades são desenvolvidas consoante 
a altura certa das plantações e as crianças 
metem a mão na massa e participam das 
coisas ”, explica Pedro Moreira. 

Os alunos são incentivados a tratar dos 
vários animais da quinta, porcos, coelhos, 
galinhas, cabras e até do burro de raça mi-
randesa que foi trazido para a quinta por 
Pedro Moreira e que em pouco tempo se 
tornou a grande atração do espaço. “É o 
mais cobiçado pelas crianças, sobretudo 
nas visitas de estudo”, salienta o mentor 
do projeto, consciente da importância de 
contribuir também para a sustentabilidade 
da raça do burro mirandês que está em vias 
de extinção. 

Para além do tratamento dos animais e 
da plantação de alimentos, as crianças par-
ticipam também nas atividades da cozinha 
regional, aprendendo a cozinhar broa ca-
seira e outras iguarias da região, mantendo 
vivas algumas das tradições mais antigas do 
mundo rural.

Ao nível do ensino, a Quinta Pedagó-
gica privilegia a qualidade e aposta numa 
equipa de profissionais de excelência que 
acompanha a par e passo a evolução de 
cada criança. “Temos professoras do 1.º 
e 2.º ciclos, auxiliares educativas e ainda 
uma psicóloga. Em equipa elas acompa-
nham todas as crianças que frequentam 
o nosso centro de estudos e prolonga-
mento de horário para crianças dos 3 aos 
6 anos, de modo a complementar o ho-
rário do jardim-de-infância público, em 
virtude de estarmos abertos até às 20h, 
o que para algumas famílias é uma mais-
-valia. Todas as semanas a psicóloga, Dr.ª 
Marina Ferreira Silva, vem cá para avaliar 
cada aluno e trabalhar juntamente com 
os pais na resolução dos problemas”. 

O valor da mensalidade varia consoan-
te o pack escolhido pelos pais, o número 
de dias de frequência e as atividades, e 
incluiu transporte e alimentação. Para já o 
projeto está a ser bem aceite no mercado e 
a ideia é continuar a crescer, garante Pedro 
Moreira. “Temos um novo projeto já deli-
neado para alargar a oferta a outros ser-
viços. A ideia é concentrar neste espaço 
todas as valências escolares e desportivas 
necessárias para que as crianças possam, 
passo a passo, construir um futuro brilhan-
te. Vamos continuar a crescer de forma 
sustentada para que as crianças possam 
crescer a todos os níveis e serem felizes 
aqui. Essa é a melhor recompensa pelo 
nosso trabalho”, sublinham os mentores 
do projeto. 

Festas de aniversário,
com direito a bolo e decoração

Atividades, jogos tradicionaisVanda Cardeal e Pedro Moreira
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Duarte Gil Barbosa 
percorreu mais de 
200 quilómetros 
durante as “24 H 

Portugal 2016”, com o obje-
tivo de ajudar a Associação do 
Porto de Paralisia Cerebral. O 
enfermeiro paredense, de 44 
anos, tinha como objetivo an-
gariar 1 € por cada quilómetro 
percorrido nesta prova, mas o 
seu gesto singular gerou uma 
enorme onda de solidarieda-
de que permitiu a Gil Barbosa 
angariar uma verba muito su-
perior à que tinha previsto. 

O enfermeiro paredense 
conseguiu juntar 1950€ em 
donativos, que foram entre-
gues à Associação do Porto 
de Paralisia Cerebral.

Uniu a paixão
pelo desporto
a uma causa
solidária

Duarte Gil Barbosa traba-
lha atualmente na unidade 
pós-anestésica do Hospital de 
São João, no Porto, mas du-
rante os 8 anos em que esteve 
no serviço de neurocirurgia, 
o enfermeiro paredense tra-
balhou de perto com pessoas 
com paralisia cerebral. 

Depois de ter nascido na 
família uma criança com esta 
patologia, Gil Barbosa deci-
diu fazer algo para ajudar a 
melhorar a vida de todas as 
crianças e jovens com o mes-
mo problema. Aliou a sua pai-
xão pelo desporto a esta cau-
sa e começou a participar em 
corridas e maratonas. Che-
gou a inscrever-se nas “24H 
Portugal 2015”, mas uma 
lesão muscular impediu-o de 
participar. Este ano, voltou a 
inscrever-se na prova de re-
sistência, que decorreu em 
Vale de Cambra, nos dias 17 e 

Enfermeiro correu 200 km para ajudar
Associação de Paralisia Cerebral

 GIL BARBOSA PERCORREU MAIS DE 200 KM DURANTE AS “24H PORTUGAL 2016”.
 O objetivo era angariar 1 euro por cada quilómetro percorrido.
 Com a ajuda de colegas e beneméritos, o enfermeiro paredense juntou 1950€ para a APPC.

18 de setembro, mesmo ten-
do consciência das dificulda-
des que ia encontrar. “Nunca 
tinha corrido uma distân-
cia tão grande, mas sabia 
que era possível fazer os 
200 km. Era difícil, mas eu 
podia conseguir. Em 2015 
só dois atletas atingiram 
os 200 km e na primeira 
edição nenhum atleta con-
seguiu atingir essa marca”, 
sublinha o enfermeiro.

Por cada quilómetro per-
corrido Gil Barbosa pretendia 
angariar 1€ para a instituição. 
O enfermeiro paredense aca-
bou por superar o desafio, 
em primeiro lugar porque 
completou a prova – cum-
prindo 96 voltas ao percurso 
e 204km percorridos – e em 
segundo lugar porque conse-
guiu angariar muito mais do 
que os 200€ que pretendia.

“Apelei às pessoas para 
que doassem o mesmo que 
eu. E as pessoas valorizaram 

a minha atitude. O meu de-
safio pessoal passou a ser 
um projeto de muitos. No 
meu serviço houve 5 médi-
cos que doaram 204€. Hou-
ve grupos de corrida que 
se juntaram para doar uma 
verba muito boa e até pes-
soas que, individualmente, 
quiseram contribuir com 
algum”, sustenta Gil Barbosa.

Ao todo, o paredense 
conseguiu juntar 1950€. O 
cheque foi entregue a Abílio 
Cunha, presidente da Asso-
ciação do Porto de Paralisia 
Cerebral, no dia 30 de setem-
bro. Nesse dia, Gil Barbosa 
ainda correu mais 6 quilóme-
tros do seu local de trabalho 
até ao Centro de Reabilitação 
da APPC, para fazer a entrega 
simbólica do cheque.

O enfermeiro paredense 
deu a cara por uma campa-
nha de sensibilização sobre 
as dificuldades diárias das 
pessoas com paralisia cere-

bral, que não se esgotou, de 
todo, na prova. Gil Barbosa 
está já a tentar organizar um 
Trail Solidário com a finalida-
de de ajudar a APPC. E não 
ficará por aqui. Até porque 
já foi convidado para parti-
cipar, este domingo, dia 23 
de outubro, no 1.º Trail Broa 
de Avintes, em Vila Nova de 
Gaia, e percorrer os 18 quiló-
metros da corrida para ajudar 
a APPC.

“Convidaram-me para 
participar e também fazer 
uma angariação de fundos 
durante a prova. A APPC 
também vai lá estar a an-
gariar donativos no final da 
prova. A ideia é sensibilizar 
os participantes para esta 
causa”, explica Gil Barbosa, 
confiante de que a iniciativa 
organizada pela Associação 
Cultural e Musical de Avintes, 
que já tem cerca de 250 atletas 
inscritos, será mais uma ajuda 
importante para a APPC.

Para o enfermeiro pare-
dense é importante conti-
nuar a apoiar todos os dias 
esta e outras instituições. “As 
famílias destas crianças e 
jovens atravessam muitas 
vezes situações difíceis e a 
APPC apoia a todos os ní-
veis, substituindo quando 
é necessário os cuidado-
res informais e garantindo 
apoio psicológico aos uten-
tes e às próprias famílias”.

A verba entregue à ins-
tituição vai ajudar a pagar 
as obras de melhoria da se-
gurança  (ligação de gás e 
medidas de evacuação) na 
Casa da Maceda, unidade 
da APPC destinada a apoiar 
diariamente pessoas com 
deficiência e incapacidade. 
Gil Barbosa garante que a 
instituição precisa ainda de 
ajuda para melhorar parte 
das instalações, por causa de 
algumas infiltrações de água, 
e necessita de material para 
reabilitar o edifício.

Helena Nunes (texto)
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P
ela terceira época conse-
cutiva Juvenal Brandão 
orienta a equipa sénior 
do Aliados Futebol Clube 
de Lordelo, com a ambi-

ção de consolidar um projeto pre-
tendido pelo clube de alguns anos 
para cá. A competir atualmente na 
série B da Divisão de Elite da AF Por-
to, o Aliados de Lordelo soma 4 vi-
tórias e 2 derrotas nas primeiras seis 
jornadas, ocupando o 4.º lugar do 
campeonato, com 12 pontos. 

Em entrevista ao jornal O PARE-
DENSE Juvenal Brandão faz o balan-
ço dos primeiros jogos do Aliados de 
Lordelo e traça objetivos para o resto 
da época. Com um plantel curto, mas 
de grande qualidade, a certeza é de 
que o Aliados de Lordelo vai entrar 
em cada jogo para conquistar pontos, 
tentando ir o mais longe possível.

Na época passada o Aliados 
de Lordelo terminou o campeo-
nato na 6.ª posição. Considera o 
resultado positivo?

O resultado fi cou acima das 
expectativas. O objetivo que nos 
foi pedido foi a manutenção. Não 
fi camos propriamente satisfeitos 
por lutar apenas pela manutenção, 
fomos para todos os jogos com o 
objetivo de os vencer e por isso 
o 6.º lugar representa uma época 
tranquila, perfeitamente dentro 
dos objetivos que fomos propostos. 
Sabemos que podíamos ter conse-
guido mais alguns pontos, mas na 
globalidade o resultado fi nal fi cou 
dentro dos objetivos.

E em relação a esta época, 
qual é a meta a atingir?

Temos uma equipa mais com-
petitiva, no entanto o plantel é mais 
muito curto, de apenas 17 jogado-
res de campo. Temos poucas op-
ções, mas propomo-nos a ir para to-
dos os jogos com a ambição de ga-
nhar. Essa é a nossa forma de estar. 

Sabemos que para uma época 
longa como a nossa o plantel que 
temos não é o ideal, mas acredita-
mos que vai ser possível disputar 
todos os jogos, em qualquer lado 
e com qualquer adversário, para os 
ganhar. No fi nal fazemos as contas.

“Temos um plantel
mais heterogéneo
e estamos
felizes com isso”

Como caracteriza o plantel 
desta época do Aliados de Lorde-
lo?

Mantivemos a base do ano pas-
sado e conseguimos acrescentar 
4 jogadores com experiência e de 

“Propomo-nos a ir para todos os jogos
com a ambição de ganhar”

 TREINADOR DO ALIADOS DE LORDELO TRAÇA OS OBJETIVOS PARA A ÉPOCA 2016/2017.
 Juvenal Brandão acredita que o seu plantel tem qualidade para chegar longe. 

FUTEBOL
Resultados da última jornada

Campeonato de 
Portugal

Série B – 5.ª jornada
Aliança de Gandra .........................2
Amarante ..........................................4

Divisão de Elite
Série 2 - 6.ª  jornada

Gondomar B ....................................0
Aliados de Lordelo ........................2

Rebordosa ........................................2
União de Paredes ...........................1

Divisão Honra - AF Porto
1.ª jornada

Nun’Álvares ......................................1
Vila FC ................................................1

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 2.ª Jornada

FC Felgueiras B ...............................4
CCD Sobrosa ....................................1

2.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 2.ª Jornada

GDC Ferreira ....................................4
ISC Sobreirense ..............................4

Parada ................................................2
Raimonda .........................................1

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 4.ª jornada
Caxinas ..............................................4
Paredes .............................................0

Helena Nunes (texto) um nível igual ou superior àqueles 
que tínhamos, mas com caraterísti-
cas diferentes que nos vão ajudar a 
resolver alguns problemas de jogo 

Quais são as prioridades que 
vai trabalhar neste plantel?

O nosso processo de jogo já 
vem de anos anteriores e queremos 
ir consolidando esse processo e 
melhorando obviamente. Estamos 
confi antes que, de jogo para jogo, 
nos vamos tornar mais fortes para 
resolver as difi culdades que os ad-
versários nos colocam.

O Aliados de Lordelo soma 4 
vitórias e 2 derrotas em 6 jorna-
das do campeonato. O arranque 
da época foi positivo?

Podíamos ter mais pontos. Nos 
dois jogos fora em que perdemos, 
fi zemos, do meu ponto de vista, o 
sufi ciente para não os ter perdido. 
E por isso podíamos ter pelo menos 
mais dois pontos. Tanto eu como os 
jogadores não estamos totalmente 
satisfeitos com isso. 

No último jogo o Aliados de 
Lordelo venceu o Gondomar B, 
por 2-0. Como analisa esta pri-
meira vitória da equipa em jogos 
fora?

O jogo foi totalmente domina-
do e controlado por nós. Foi um 

jogo consistente da nossa parte 
e estou profundamente satisfei-
to com os meus jogadores que 
não subestimaram o adversário 
independentemente de ser o 
último classifi cado do cam-
peonato. 

Qual a expectativa para 
o próximo jogo com o Re-

bordosa?
Sabemos que para 

os sócios e adeptos do 
clube é um jogo com 

características dife-
rentes, com maior 

rivalidade, mas en-
quanto treinador 

procurarei que isso não afete nega-
tivamente os meus jogadores. Que-
remos que seja um jogo igual aos 
outros e queremos ganhá-lo para 
dar a alegria aos sócios e adeptos 
do Aliados, porque temos a cons-
ciência de que essa vitória tem sem-
pre um sabor especial para eles.

Quem são os principais adver-
sários do Aliados nesta série?

É sempre difícil dizer quem são 
os principais adversários, sobretu-
do neste campeonato e nesta série, 
que para mim é a mais competitiva 
das duas. Em teoria, equipas como 
o Tirsense e o Rebordosa têm, à par-
tida, a obrigação de fi car apuradas 
para a 2.ª fase, acima de tudo pelo 
investimento que fazem. Depois 
há equipas como o Desp. Aves B, 
o União de Paredes e o Sobrado, 
que vão apostar tudo para andar 
nos lugares da frente. Mas todas as 
equipas vão ser fortes adversários 
do Aliados e o Aliados vai ser um 
fortíssimo adversário de todas as 
equipas.

Esta época o Aliados de Lor-
delo voltou a apostar em joga-
dores das camadas jovens. Está 
contente com este plantel?

Estou totalmente contente com 
estes jogadores, mas não posso ne-
gar que o plantel é curto para uma 
equipa que se queira assumir de-
claradamente por objetivos como 
o apuramento para a 2.ª fase. Não 
falta qualidade neste plantel, faltam 
mais jogadores, e por isso, não nos 
podemos assumir dessa maneira. 

Qual a sua opinião sobre o novo 
modelo do campeonato? Concorda 
com a retirada de 50% dos pontos 
na mudança para a 2.ª fase?

Sou totalmente contra este sis-
tema. Primeiro porque 

a Divisão de Elite é o principal cam-
peonato da AFPorto e eu não vejo 
nos outros campeonatos a principal 
divisão ser disputada em duas sé-
ries. Veja-se a 1.ª Liga Portuguesa, 
a 1.ª Liga Espanhola, a Liga Inglesa, 
etc. 

Aquilo que eu defendo é que 
o campeonato seja feito a uma sé-
rie com 18 equipas. Estamos numa 
competição amadora e as equipas 
andam a jogar, como no ano pas-
sado, a meio da semana. Isto é um 
absurdo. Não há condições e nem 
os jogadores estão preparados para 
isso, têm empregos e estudos para 
seguir. 

Não faz sentido que no princi-
pal campeonato desta associação, 
para além da retirada de 50% dos 
pontos, as equipas que estão a lutar 
por um objetivo concreto de manu-
tenção só joguem a uma volta, em 
casa ou fora, na 2.ª fase. Isto é fal-
tar à verdade desportiva. Ninguém 
se revê neste modelo competitivo, 
nem os treinadores, nem os jogado-
res e nem sequer os adeptos.

que no ano pas-
sado não tínha-
mos. Temos 
um plantel 
mais hetero-
géneo e es-
tamos felizes 
com isso.
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Rebordosa vence Paredes e sobe ao 3.º lugar
 JOGO FOI DISPUTADO NO ÚLTIMO DOMINGO E TERMINOU COM A VITÓRIA DO RAC, POR 2-1.
 Resultado deixa o RAC na 3.ª posição da tabela, a poucos dias de defrontar o rival Aliados de Lordelo. 

EURICO COUTO
Treinador do União de Paredes

PEDRO BARROSO
Treinador do Rebordosa

“Foi uma vitória justa. Fomos superio-
res na 1.ª parte e tivemos pelo menos mais 
3 situações de golo que não conseguimos 
concretizar. O Paredes entrou melhor na 2.ª 
parte e empatou o jogo, mas nós consegui-
mos fazer o 2-1. Apesar da pressão do Pare-
des nos instantes fi nais do jogo, consegui-
mos ser superiores e vencer a partida”. 

“O resultado é injusto por tudo o que 
conseguimos fazer no jogo. O RAC foi mais 
forte na 1.ª parte do jogo, mas nós fomos 
melhores na segunda. Acho que o empate 
teria sido o resultado mais justo para am-
bas as partes”.

O 
dérbi concelhio do último 
domingo entre o Rebordosa 
Atlético Clube e o União Sport 
Clube de Paredes terminou 

com a vitória do Rebordosa por 2-1.
As duas equipas do concelho de Pa-

redes bateram-se na 6.ª jornada do cam-
peonato da Divisão de Elite, série 2, da 
AF Porto, disputada no complexo des-
portivo de Azevido, em Rebordosa, num 
jogo com grande equilíbrio e presencia-
do por muito público. 

A equipa da casa acabou por levar a 
melhor sobre o adversário. Logo na 1.ª 
parte Ricardo Teixeira, dando seguimen-
to a uma jogada de Tiago Leão, abriu o 
marcador (35 minutos) e colocou o RAC 
na frente. 

A perder, o União de Paredes entrou 
na segunda parte determinado a empa-
tar a partida e após três minutos de jogo 
Dani igualou o marcador e colocou os 
unionistas na disputa do jogo. Porém, 
aos 54 minutos, Tiago Leão fez o 2-1 para 
o RAC, selando assim o resultado final da 
partida e garantindo os três pontos para 
a equipa da casa.

No final da partida o treinador do Re-
bordosa mostrou-se satisfeito com a exi-
bição da sua equipa e considerou a vitó-
ria do RAC “justa”. “Foi um jogo muito 
bem disputado, perante um adversá-
rio forte e com uma excelente equipa. 
Ainda assim, penso que o resultado 
acabou por ser justo, tendo em conta 
as oportunidades de golo que o RAC 
teve ao longo do jogo”, sublinhou Pe-
dro Barroso.

Já o treinador do União de Paredes 
considerou que o resultado foi injusto, 
tendo em conta a exibição da sua equipa 
durante o jogo. “O RAC foi mais forte na 
1.ª parte, mas nós fomos melhores na 
2.ª. Acho que o empate teria sido o re-
sultado mais justo para as duas equi-
pas”, garantiu Eurico Couto, que apesar 
da derrota elogiou os seus jogadores 
pela exibição feita em Rebordosa. 

Nas contas gerais do campeonato, 
o RAC é agora 3.º classificado, com 13 
pontos, e tem já este domingo novo 
teste de fogo com o Aliados de Lordelo. 
Já o União de Paredes, que caiu para a 
10.ª posição da tabela, tem pela frente 
o Baião, 8.º classificado do campeonato. 

Fotos: PAULO PINHEIRO

Helena Nunes (texto)

PUBPUB
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A 
jovem patinadora Maria-
na Souto sagrou-se re-
centemente vice-campeã 
do mundo de patinagem 

artística em solo dance, no escalão 
de juniores, após disputar o Cam-
peonato do Mundo de Patinagem 
Artística, em Novara, Itália.

A medalha de prata agora con-
quistada pela atleta em solo dance, 
escalão de juniores, vem engrossar 
a lista de trofeus e títulos já alcança-
dos pela jovem patinadora. Recen-
temente, Mariana Souto conquis-
tou, com o irmão, José Paulo Souto, 

MARIANA SOUTO é vice-campeã
do mundo de Patinagem Artística

 A ATLETA DA CASA DO BENFICA EM PAREDES CONQUISTOU O TÍTULO EM SOLO DANCE, NO ESCALÃO DE JUNIORES.
 Campeonato do Mundo de Patinagem Artística decorreu em Novara, Itália.

em Novara, Itália, José Paulo Souto 
obteve o 4.º lugar na prova de solo 
dance, escalão de seniores mascu-
linos. Recorde-se que nos últimos 
dois anos José Paulo Souto tinha 
conquistado a medalha de ouro no 
escalão de juniores. 

IRMÃOS SOUTO 
lassificados para

Jogos Mundiais 2017

Mariana e José Paulo Souto vão 
estar nos Jogos Mundiais de 2017, 
que decorrem de 20 a 30 de julho 
de 2017, em Wroclaw, Polónia, que 
têm como modalidade a patinagem 
artística. A classificação sénior em 
pares de dança obtida pelos irmãos 
Souto no Campeonato do Mundo 
de Patinagem Artística, disputado 
em Itália, no início de outubro, va-
leu-lhes o passaporte para repre-
sentar a comitiva portuguesa nos 
Jogos Mundiais de 2017.

Para além de Mariana e José 
Paulo Souto ficaram ainda apurados 
para os Jogos Mundiais de 2017, Se-
bastião Oliveira e Daniela Sardinha 
em patinagem livre. 

a taça de campeã da europa em 
pares de dança, escalão de senio-
res, numa prova que se disputou na 
Alemanha e onde a atleta alcançou 
ainda o título de vice-campeã da 
Europa em solo dance, no escalão 
de juniores.

Em 2015, os dois irmãos já ti-
nham sido campeões do Mundo e 
da Europa de Patinagem Artística. 
Os irmãos Souto conquistaram ain-
da o 4.º lugar em pares de dança 
seniores. 

No Campeonato do Mundo 
de Patinagem Artística, disputado 
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É 
a cidade de Gandra que vai consa-
grar os grandes campeões nacionais 
de trial 4x4, já este fim-de-semana, 
de 22 e 23 de outubro. A 6.ª e última 

jornada do CNTrial 4x4, disputada nas ime-
diações do complexo desportivo da cidade 
de Gandra, vai ser de festa para a modalida-
de, porque vai decidir os campeões nacio-
nais nas diferentes categorias e vai contar 
com a presença de 3 campeões europeus 
em título.

Filipe Guimarães, vencedor do King em 
2015, Alexandre Lemos, vencedor da classe 
Diesel do King 2016 e Emanuel Costa, gran-
de campeão do King em 2016, já confirma-
ram a sua presença, prestigiando a última 
jornada do campeonato nacional, ao entrar 
em pista para aumentar a competitividade.

Por cá ainda está tudo por decidir. Nas 
contas do CNTrial 4x4 2016 Absoluto, é An-
tónio Henriques quem lidera a classificação 
com 70 pontos. Rui Querido é segundo, 
com 64 pontos, e Rui Rocha segue em ter-
ceiro com 58 pontos.

Na frente da Classe Extreme com 88 
pontos segue Pedro Costa, seguido de Pe-
dro Alves, com 80 pontos e António Silva, 
com 76 pontos.

Na Classe Proto é António Henriques 
que continua na liderança, com 83 pon-
tos. Rui Querido segue em segundo com 
80 pontos e em terceiro Rui Rocha, com 79 
pontos.

Nas contas gerais da Classe Proto, Luís 
Jorge (peçaslandover.com) é líder isola-
do, com 87 pontos. Na segunda posição 
mantém-se o piloto Bruno Nunes, com 78 
pontos, e em terceiro lugar segue Cláudio 
Amarílio, com 64 pontos.

 Na classificação geral da promoção, 
João Fernandes lidera com 87 pontos. Ma-
nuel Morgado é segundo com 79 pontos, 
mais 1 do que Hugo Tenreiro.

Com 4 vitórias em 5 provas João Lopes 

“Reis 4x4 da Europa” vão a Gandra

 CIDADE DE GANDRA VAI CONSAGRAR OS GRANDES CAMPEÕES NACIONAL DE TRIAL 4X4.
 6.ª e última etapa do campeonato nacional realiza-se este fim de semana.
 A mudança de Rebordosa para Gandra deve-se à melhoria nas condições da prova, justifica a organização.

é, em teoria, o campeão nacional da classe 
UTV/Buggy, precisando apenas de pontuar 
em Gandra para se sagrar campeão. 

“Em Gandra
temos melhores
condições”

Cumprindo aquilo que já vem sendo 
tradição nos últimos anos, a derradeira eta-
pa do Campeonato Nacional Trial 4x4 volta 
a ser disputada no concelho de Paredes, 
mas desta vez na cidade de Gandra. No ano 
passado, a 6.ª etapa do CNTrial 4x4 foi dis-
putada em Rebordosa, mas as limitações 
do espaço e o aumento do número de equi-
pas presentes na prova levou a organização 
a procurar alternativas. 

O presidente do Clube TT Paredes (or-
ganizador da prova) diz que a mudança 
para Gandra está relacionada com questões 
de logística e organização. “Em termos de 
localização Gandra é melhor. Para além 
disso, temos uma zona de estacionamen-
to maior e melhores acessibilidades. Este 
ano temos mais equipas em prova e é 
preciso ter boxes para todas as equipas. 
Em Gandra temos as dimensões necessá-
rias para acomodar todas as equipas e o 
público que estiver a assistir”, salientou 
ao jornal O PAREDENSE, Antero Bessa. 

As provas disputam-se no domingo, 
mas no sábado os pilotos já vão estar con-
centrados em Gandra, para o habitual brie-
fing, no auditório da CESPU, pelas 20h30. 

O prólogo está marcado para as 10 ho-
ras de domingo. Às 14 horas terá início a 
prova de resistência do campeonato nacio-
nal. Uma hora mais tarde arrancam os pi-
lotos da classe promoção e TT UTV/buggy. 
A cerimónia de entrega dos prémios está 
marcada para as 17h40.

PUB

Helena Nunes (texto)
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Mais de quatro 
dezenas de 
pessoas par-
ticiparam, no 

passado dia 16 de outubro, 
no primeiro Trail por Rebor-
dosa, organizado pelo giná-
sio Fitin e que contou com 
um percurso extenso de 10 
km por estradas e montes 
da freguesia. 

Apesar da chuva e 
do frio mais de 40 pessoas 
participaram na iniciativa 
que tinha como objetivo in-
centivar a população local a 
praticar desporto, propor-
cionando ao mesmo tempo 
um momento de convívio 
entre todos, em harmonia 
com a natureza.

E
lias Barros alcançou 
o 3.º lugar do pódio 
do Rally Casino de 
Espinho, disputado 
no último fim-de-

-semana e que consagrou 
José Pedro Fontes bicam-
peão nacional de ralis, na pe-
núltima ronda da temporada 
de 2016.

O piloto da Citroen Vo-
dafone Team venceu 4 etapas 
do Campeonato Nacional de 
Ralis (Rali Serras de Fafe, Rali 
Vidreiro, Rali Vinho da Madei-
ra e Rali Casino de Espinho) 
em 7 provas disputadas, as-
segurando a conquista do 
mais saboroso triunfo deste 

ELIAS BARROS no pódio
do Rally Casino de Espinho

 EMPRESÁRIO REBORDOSENSE ALCANÇOU O 3.º LUGAR NA PENÚLTIMA PROVA DO CNR.
 Etapa consagrou José Pedro Fontes bicampeão nacional de ralis.
 João Barros liderava no 2.º dia, mas acabou por sair da estrada e deixar o comando para o futuro vencedor. 

Helena Nunes (texto) ano do CNR.
Com a vitória na prova 

e o triunfo em 7 das 12 es-
peciais, José Pedro Fontes 
parte para a última etapa 
do CNR no Algarve com o 
título assegurado, já que 
soma uma diferença de 54,5 
pontos para o 2.º classifica-
do (Pedro Meireles) e na úl-
tima prova estão em dispu-
ta apenas 29,5 pontos.

Miguel Barbosa terminou 
o Rally Casino de Espinho em 
2.º lugar, depois de ter subi-
do ao pódio em Mortágua. 

Elias Barros ao volante 
do Ford Fiesta R5 e acom-
panhado por Ricardo Faria 
encerrou o pódio da prova, 
conquistando assim o pri-

meiro pódio da sua carreira 
no Campeonato Nacional de 
Ralis. O empresário rebordo-
sense e atual presidente da 
junta de Rebordosa andou 
na luta direta com Joaquim 
Alves e acabou mesmo por 
levar a melhor, subindo ao 
3.º lugar do pódio no Casino 
de Espinho, juntamente com 
Ricardo Faria.

Já o seu sobrinho João 
Barros, que partiu para o 
segundo e decisivo dia da 
prova na liderança, com uma 
vantagem de 4,4” sobre o 
futuro vencedor, não conse-
guiu evitar na primeira classi-
ficativa da 2.ª ronda da prova 
uma saída de estrada que o 
levou a abandonar a corrida, 

PUB
deixando José Pedro Fontes 
no comando.

Nas duas rodas motrizes 
a vitória foi para a dupla Dio-
go Gago/Hugo Magalhães. 
No 2.º lugar ficaram Paulo 
Neto/ Vítor Hugo, a 54,20s 
de Diogo Gago. No último li-
gar do pódio das duas rodas 
motrizes ficou Gil Antunes, a 
38,10’s de Paulo Neto.

Na classificação da prova 
extra, o vencedor foi Pedro 
Sá. Na segunda posição ficou 
Simão Marques.

A etapa final do CNR será 
disputada no Algarve, nos 
dias 12 e 13 de novembro, 
sendo a prova organizada 
pelo Clube Automóvel do 
Algarve.

Trail em Rebordosa
reuniu 40 participantes

Foto: PAULO PINHEIRO
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Na edição anterior, como o espaço se conjugava, apresentou-se a face ex-
terior do desdobrável, pelo que a informação ficaria incompleta se não 
se divulgasse a face interior, que é o cerne da questão, a que os catálogos 
se destinam: dizer quem é ou quem são o ou os expositores. E também 

porque os catálogos são, também em si um princípio e um fim, ao transformar-se 
em elemento de constituição histórica.

E é também por respeito aos catálogos e ao serviço que prestam aos “guarda-
dores de coisas”, há quase 60 anos, sem que precisem de incomodar seja quem for.

GOMES DE SOUSA

O DR. GUILHERME CUNHA

O 
dr. Guilherme Augusto Pereira da 
Cunha nasceu na rua do Bom Re-
tiro, na cidade de Penafiel, a 17 de 
Setembro de 1870.

Foi o primeiro filho de Belmiro Pereira da 
Silva, pintor, natural de Penafiel e de Leopol-
dina Rosa, natural de Santa Maria [Nossa Se-
nhora da Expectação] de Sousela, concelho 
de Lousada, naquele tempo do arcebispado 
de Braga.

Seus pais casaram em Penafiel a 14 de 
Outubro de 1869. O pai Belmiro tinha 25 anos 
era filho natural de Rita Benedita, também de 
Penafiel. A mãe Leopoldina tinha 26 anos, re-
sidente no lugar da Vinha, subúrbio da cida-
de, filha de José Pinto e Claudina Rosa Ribeiro, 
também de Sousela; nasceu na Bregada, a 3 
de Abril de 1843.

Se retrocedermos pelos antepassados 
maternos temos em Sousela:

José Pinto da Costa casou em Sousela a 
13 de Julho de 1834 com Claudina Coelho Ri-
beiro. Ele, filho de José Pinto e Ana Maria da 
Costa, nasceu em Moreira, Sousela, a 26 de 
Março de 1797. – Ela, filha de Inácio Ferreira 
Borges, de Santa Eulália da Ordem e de Maria 
Rosa Coelho, nasceu na Quintã, Sousela, a 31 
de Agosto de 1809.

Pelo lado paterno, nunca vi registo de 
nascimento semelhante.

Sabe-se que Belmiro era filho natural de 
Rita Benedita solteira, pelo assento do seu ca-
samento e pelo baptismo do filho Guilherme.

Mas, o que diz o documento? Ei-lo:
«Belmiro filho natural de Rita Benedita e Pai 

incógnito neto materno de João Coelho da Ro-
cha e Ana Margarida, todos desta cidade: nas-
ceu aos vinte oito de Julho, e foi solenemente 
baptizado aos três d’Agosto de mil oito centos 
e quarenta e quatro: foram padrinhos João Tei-
xeira Leite e Jacinta da Conceição desta cidade: 
Declaro que esta Rita Benedita está hoje casada 
com António José Leal, porém declararam um 
e outro não ser o baptizado filho deles; e para 
constar fiz este que assino. Reitor António José 
Barbosa.»

Estranha declaração, para a posteridade, 
do reitor de Penafiel...

Efectivamente  a Rita Benedita casou com 
o António José Leal. Foi a 7 de Julho de 1844, 
na matriz de Penafiel, três semanas antes do 
nascimento do Belmiro. 

A Rita Benedita nasceu na Rua de Cimo de 
Vila, em Penafiel, a 20 de Agosto de 1821 e era 
neta paterna de Manuel Coelho da Rocha, de 
Bustelo e Custódia Maria, de Santa Clara do 
Torrão e materna de Manuel da Silva, de São 
Vicente de Boim e Maria Josefa, de São Miguel 
de Silvares.

Foram padrinhos do Guilherme os Barões 
da Várzea do Douro. José Garcês Pinto de Ma-
dureira, Fidalgo da Casa Real, 2.º barão da Vár-
zea do Douro e 1.º visconde de Garcês, filho 
de Antão Garcês Pinto de Madureira, 1.º barão 
da Várzea do Douro e Maria Eduarda Teixeira 
de Carvalho Sampaio, nasceu em Viseu a 22 
de Março de 1836, casou em 1863 com D. Au-
gusta Amélia Pimenta de Sousa, que nasceu 

em Setúbal a 18 de Julho de 1845, filha de 
José António Marques de Sousa e de D. Maria 
Clara Pimenta.

Guilherme Augusto contava já 22 anos 
quando se matriculou na Academia Politéc-
nica do Porto, a 12 de Outubro de 1893, nas 
seguintes cadeiras: 7.ª (1.ª parle), 8.ª (1.ª e 2.ª 
parte) e 10.ª (1.ª parte), na classe de voluntá-
rio e pagou 16.665 réis de propinas.

Perdeu por faltas a 8.ª cadeira, por decisão 
do Conselho de 15 de Janeiro.

Em 11 de Junho de 1894 encerrou matrí-
cula nas cadeiras 7.ª e 10.ª, na classe de volun-
tário e pagou de propina 16.665 réis.

Em 5 de Julho de 1894 fez acto da 10.ª 
cadeira e ficou aprovado por unanimidade, 
valor numérico: 12 valores, qualificação: su-
ficiente. [examinadores: Venceslau de Sousa 
Pereira Lima e Manuel Amândio Gonçalves].

Em 6 de Outubro de 1894 fez acto da 7.ª 
cadeira e ficou aprovado por unanimidade, 
com 15 valores, bom. [examinadores: Francis-
co Gomes Teixeira, António Joaquim Ferreira 
da Silva e Aarão Ferreira de Lacerda]. [Livro de 
inscrições e exames da Academia Politécnica do 
Porto, n.º 73, pág. 370].

Foram seus contemporâneos na Acade-
mia os conterrâneos Alberto Augusto Guedes 
Vaz, de Guilhufe; Durval Monteiro Lopes de 
Macedo, de Penafiel; Manuel da Rocha Amo-
rim, de Sebolido e Virgílio Pinto da Silva, de 
Penafiel.

No ano lectivo seguinte de 1894 para 
1895 matriculou-se nas seguintes cadeiras: 6.ª 
(1.ª parte), 8.ª (1.ª e 2.ª parte) e 11.ª (1.ª parte). 
– Física geral + química orgânica e analítica + 
zoologia.

Depois passou à Escola Médica do Porto 

e terminou o curso em 1901 apresentando 
a tese “Insufficiencia Hepatica”, impressa na 
Typographia Occidental, Porto, 1901. [XVIII + 
60 pág.].

A tese é dedicada à memória do pai, do 
filho Vitorino e do sogro. E ainda dedicada à 
esposa, às filhas, à mãe, ao irmão e a numero-
sos amigos: monsenhor José de Sousa Vinhós 
e mais treze clérigos, Luís Carlos de Chatillon 
da Rocha Beça, Adolfo Pinto Soares de Miran-
da, Brás Ferreira de Sousa, etc.

Faleceu em Penafiel a 31 de Dezembro de 
1930.

Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA

Da esquerda: Viale Moutinho; Marco (Armando Moreira); Fernando de Oliveira
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O CORONEL J.R. COSTA JÚNIOR

A Árvore das Patacas

VIII 
Regresso à Pátria

Faltavam poucos minutos para as 2 horas 
da tarde, quando descendo com meu primo 
Belmiro a Rua Teófilo Otoni, vi o meu grande 
amigo Agostinho, na Rua I.º de Março. Cha-
mei-o. Meu primo, porque eu encontrara 
aquele amigo com quem gostaria de falar nos 
últimos momentos e porque tinha necessi-
dade de estar no seu estabelecimento, des-
pediu-se de mim com um apertado abraço e 
lágrimas nos olhos.

Nunca mais o vi, porque a árvore das pata-
cas que conquistou no Brasil, foi a morte.

Logo que me viu só com ele, o Agosti-
nho quis saber o que se tinha passado com a 
moça para quem ele me impelira na véspera 
ao anoitecer.

- Não sucedeu nada do que você imagina. 
Encontrei uma moça gentilíssima que teve a 
grande infelicidade de perder os pais e carece 
do amparo dum homem de bem, para a au-
xiliar num inventário em que é herdeira. As 
nossas relações não passaram, portanto, de 
fraternais…

Quanto isto dizia, vi Flora no Cais e, pró-
ximo, a moça dos olhos verdes com a mãe a 
observarem o transporte da sua bagagem 
para um escaler que o chefe da família vigia-
va. Apontei, pois, Flora a Agostinho:

- Lá está ela; quis vir despedir-se de mim!...
Junto de Flora, apresentei-lhe o meu ami-

go:
- É um dos meus melhores amigos, cora-

ção de oiro, que me recolheu em sua casa, 
numa noite em que eu estava em risco de ter 
de dormir sob o arco da Travessa do Mercado 
ou em qualquer portal.

Nesta altura, o pai da moça dos olhos ver-
des viu-me e chamou-me:

- Ó patrício!... Quer utilizar este escaler?
Fazendo sinal com a mão a pedir um mo-

mento de espera, comecei a despedir-me de 
Flora, agradecendo-lhe o ter vindo despedir-
-se de mim.

Dei o braço de despedida a Agostinho 
e, carregando com a minha mala de mão – a 
de porão já a tinha mandado de manhã para 
bordo – entrei no escaler fretado pelo pai da 
moça dos olhos verdes, conservando-me de 
pé, para ver afastarem-se, com a terra brasi-
leira, aqueles dois meus amigos. E eles lá fica-
ram, com lenços a dizerem adeus ao meu, até 
que os deixei de ver…

*

Em presença da moça dos olhos verdes, 
pretendi evitar-lhe qualquer suspeita de re-
lações amorosas com Flora, pelo que, depois 
dos cumprimentos, expliquei aquele acenar 
do meu lenço como dirigido a marido e espo-
sa…que, efectivamente vieram a sê-lo.

Mal acabei de subir a escada do portaló 
do Halle, um marinheiro indicou-nos a escada 

Em conformidade com a explicação que demos na edição de 2/6/2016, página 19, interrompemos a 
publicação dos capítulos últimos de “A árvore das patacas”, para dar lugar ao texto de uma conferência 
do mesmo autor, intitulada “O Nunes da Lancha”, sobre a ocupação de Angola, a qual terminou na edição 
anterior. 

Por tal motivo, no presente número retomamos a publicação da obra então suspensa. 

Manuel Ferreira Coelho 

para um porão no qual havia sido improvisa-
do um grande dormitório com camas-beli-
ches de dois taboleiros de ferro sobrepostos 
e apenas cochias em volta.

Ao ver aquilo, o pai da moça dos olhos 
verdes exclamou:

- Mais este sacrifício, antes de chegar ao 
meu Mangualde!... Vamos lá ver onde pode-
remos dormir.

A família mangualdense conseguiu en-
contrar vagas para três camas-beliches in-
feriores, ao lado umas das outras a partir da 
cochia e muito perto da escada do convés, 
sendo a primeira para a filha, a segunda para 
a mãe e a terceira para o pai que, assim, pu-
nha uma barreira lateral contra os homens 
que iriam dormir nas camas imediatas. Por-
que aquele dormitório era comum a homens, 
mulheres e crianças.

Nós vimos, um canto do porão resguar-
dado por uma grade de madeira, para dormi-
tório reservado a mulheres; mas a grade não 
tapava as vistas concupiscentes e o mangual-
dense, além de não querer separar-se da mu-
lher e da filha, verificou que as camas-beliches 
da gaiola já estavam tomadas.

A mim tocou-me uma cama-beliche supe-
rior, entre um rapaz italiano e um velho por-
tuguês.

Depois de colocar a minha pequena mala 
sobre o travesseiro, subi o convés onde se 
viam passageiros portugueses, espanhois e 
italianos que se distinguiam pelo idioma com 
que começavam a relacionar-se e, bastantes 
mulheres o que não deixa de ser agradável 
numa viagem longa.

O Halle levantou ferro às 3 horas da tarde 
e abandonou a proximidade da Ilha das Enxa-
das, ante o acenar de lenços daqueles que se 
despediam de dentro dos escaleres.  

Quando eu procurava juntar-me à família 
de Mangualde, para começar o namoro com a 
moça dos olhos verdes, o velho meu vizinho 
de beliche reteve-me para me perguntar:

- Você dorme a meu lado, hein?
- Parece que sim.
- De que terra é o meu vizinho?
- Sou de Castelões.
- De Castelões?!...Pois eu sou de Vilela; so-

mos vizinhos de cama e de terra!... Nunca ou-
viu falar por lá no brasileiro do Varziela?

- É o senhor?!...
- Eu mesmo; vamos lá até à amurada dizer 

adeus ao Rio de Janeiro.
O Halle passava em frente da Ilha das Co-

bras que, com os seus edifícios militares, en-
cobria a capital do Brasil. Por isso, perguntei 
ao Sr. Carvalho – sobrenome do brasileiro do 
Varziela – se tinha ido muitas vezes à Europa, 
ao que ele respondeu:

- Na Europa tenho ido seis vezes; esta é 
a sétima, em 33 anos de Brasil. Saindo da Pá-
tria, cometi o pecado de que somente estas 
viagens me absolvem. Quando estou no Rio, 
me apetece voltar no Europa; quando estou 
no Europa, desejo vir no Rio. Na nossa Pátria, 
nosso coração não pode resistir às nossas am-
bições; fora da Pátria, não tem força contra a 
nostalgia. Me percebe, hein?...

O Halle deixava a Ilha Feical à ré e a cidade 
mostrava-se envolvendo os morros da Con-
ceição, de St.º António e do Castelo. Diante 
deste morro, surgiu a esplanada de St.ª Luzia 
até onde eu, na véspera, acompanhara Flora e 
interroguei-me mentalmente:

“Que juízo ficaria ela fazendo de mim”? 
“Qual será o seu futuro”?...

O Sr. Carvalho interrompeu os meus pen-
samentos, apontando:

- Lá está o Corcovado, como que chegan-
do-se a Botafogo, para nos ver passar…

- O Corcovado faz-me recordar um jantar 
que comi com vários amigos, no restaurante 
das Paineiras. Depois do café, fumamos cha-
ruto, para não sermos excepção à regra dos 
portugueses que vêm para o Brasil; mas, no 
regresso, ao sair do elevador, senti-me muito 
mal e não acabei o charuto.

- O charuto é forte; talvez intoxicou você…
- Não sei; o que sei é que me senti pior do 

que se estivesse enjoado e tive vómitos, de-
pois de me recolher ao leito…E o pior foi que, 
no dia seguinte, ainda mal disposto, tive de 
proceder à arrumação duma partida de rolos 
de fumo (tabaco) recebidos dum freguês do 
interior e o cheiro que os rolos exalavam aca-
bou de me envenenar. Que horrível sofrimen-
to que tive! Foram 15 dias de cama, para me 
encontrar em condições de voltar a trabalhar.

Nunca mais fumei, nem fumarei, nem 
mesmo um cigarro. É um vício terrível!

- Não é; o cigarro é uma distracção agra-
dável e o charuto dá distinção – respondeu o 
Sr. Carvalho; além disso, o comércio de fumo 
no Brasil é dos mais importantes…

- Pois que a todos dê bom proveito; já 
agora não deixo fugir a ocasião de me defen-
der daquilo que os próprios viciosos conde-
nam…

O Halle, no seu singrar vagaroso de na-
vio de carga, deixara o quadro dos navios de 
guerra, onde se viam, entre os três contra-tor-
pedeiros Tamoio, Tupi e Timbira, o velho cou-
raçado Aquidabam que fora o navio chefe da 
revolta de 1894. 

O Sr. Carvalho quis saber o que eu ia fazer 
à Europa e tive de lhe contar os meus projec-
tos de futuro e as razões de ir ali com ele. Ante 
a sua estranheza de eu haver deixado a casa 
de meus primos, procurei explicar-lhe:

- Fizeram-me sair dessa casa; convenci-me 
de que meus primos não quiseram consentir 
a ascenção dos seus parentes a sócios, pois 
fizeram sair de lá também meu primo Belmi-
ro…

- É natural – esclareceu o Sr. Carvalho – 
O Rio vai-se saneando, os lindos arredores 
como os que desta amurada estamos vendo 
desaparecer, vão-se cobrindo de vivendas en-
cantadoras; o clima, embora um tanto quente 
em parte do ano, é delicioso e as brasileiras, 
bonitas e graciosas, prendem cada vez mais 
os Portugueses…

- O Sr. Carvalho também se deixou pren-
der?

- Não; é por isso que ando correndo do Rio 
na Europa e da Europa no Rio…

- E cá vai correndo mais uma vez.

- Mas penalizado por não partir um dia 
mais tarde, porque hoje é a primeira repre-
sentação, no Recreio Dramático, da peça 
“Amor ao Pelo” em que entram os dois gran-
des artistas que o cartaz anunciava assim:

No Recreio «Amor ao Pelo»,
Em poucos dias terão;
É terça-feira, vão vê-lo;

Entra a Pepa e o Brandão

- A Pepa Ruiz apaixonou muito portu-
guês, representando na Revista «Tim-tim por 
tim-tim».

- E o Brandão é actor brasileiro que rivaliza 
com os portugueses José Ricardo e Alfredo de 
Carvalho…

*

O Halle aproava ao mar largo, quando a si-
neta de bordo chamou os passageiros para o 
jantar, obrigando-nos a munir-nos da marmi-
ta e copo de folha de Flandres – que nos ha-
viam entregue ao embarcarmos – para rece-
bermos o rancho, o vinho e o pão que criados 
com caldeiros e taboleiros, vieram distribuir 
no convés.

O Sr. Carvalho não me acompanhou, por-
que, à custa de uma libra esportulada ao cozi-
nheiro de bordo, recebia alimentação igual à 
dos oficiais do Halle.

Como o coração me pedia, juntei-me à 
família mangualdense, para com ela impro-
vizar um pic-nic, mas sofri grande desilusão. 
A moça dos olhos verdes não me concedeu 
atenção alguma; pareceu-me fria ou indife-
rente.

Portanto, nas refeições seguintes, agrupei 
com três portugueses novos ainda: um, que 
eu vira muitas vezes junto dum taboleiro de 
amostras de café em grão, na Rua de S. Ben-
to, para venda por grosso, que vinha – dizia 
ele – espairecer na Pátria; outro, que deixara 
a Casa Machado Guimarães do Largo de St.ª 
Rita, fora chamado pelos pais; o terceiro, sócio 
duma drogaria da Rua dos Arcos, dirigia-se à 
sua terra, para casar. 

Quando este apresentou, como razão de 
haver escolhido noiva na Pátria, ter sempre 
presente a mesma Pátria na mulher escolhida, 
o vendedor de café, exclamou:

- Ó diabo! Isso pode ser pior, mais a mais 
se a mulher sai mosqueira.

Todos os circunstantes riram e o noivo 
não de seu por ofendido.

Depois, foi assunto da conversa entre os 
quatro, o mulherio que ocupava o centro en-
gaiolado do porão-dormitório:

- Eu a julgar que elas nos distrairiam du-
rante a viagem e isolam-se como se fossem 
mulheres honestas!

- Se fossem mulheres de vida honesta, é 
que elas já conviveriam conosco. 

- Mas que são elas?
- Uma loura gorda é alemã, chama-se 

Dora e tinha porta aberta na Rua do Visconde 
de Maranguape.

(Continua na próxima edição)
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FICHA TÉCNICA

1609
A povoação de Peniche passa a desfrutar a 
categoria de vila;
____________________________________

1784
Nascimento de Henry Temple, 3.º visconde 
Palmerston, estadista inglês, que foi minis-
tro da Guerra, dos Estrangeiros, do Interior e 
Primeiro-Ministro;
____________________________________

1785
Proibida, em Portugal, a circulação de moe-
da estrangeira;
____________________________________

1792
Nasce Colin Campbell, Lorde Clyde, arquite-
to inglês que contribuiu para a difusão do 
estilo paladiano;
____________________________________

1805
Os austríacos, sob o comando de Karl Mack, 
são derrotados pelos franceses em Ulm;
____________________________________

1854
Nascimento de Arthur Rimbaud, poeta francês, 
autor de “Iluminações” e “Temporada no Inferno”;
____________________________________

1870
Povoação da Covilhã promovida à categoria 
de cidade;

1891
Nascimento de Jomo Kenayatta, que foi pri-
meiro presidente do Quénia, África;
_____________________________________

1904
José Luciano de Castro, chefe do Partido Pro-
gressista, é convidado a formar governo, o 
qual vigorou até março de 1906;
_____________________________________

1905
Nascimento do escritor norteamericano Fre-
deric Dannay, criador, com Manfred Lee, de 
Ellery Queen;
_____________________________________

1911 
António José de Almeida, ministro do Interior, 
é vaiado pelos trabalhadores no Rossio, Lis-
boa, e decide desvincular-se do Partido;
_____________________________________

1913
João de Azevedo Coutinho dirige uma Inten-
tona monárquica, destruindo em Lisboa, a 
redação dos jornais O Dia e A Nação e provo-
cando estragos no Museu da Revolução;
_____________________________________

1914
Movimentos restauracionistas monárquicos 
em Mafra e Bragança, ocupando momenta-
neamente a Escola Prática de Infantaria;
_____________________________________

1917
Evolucionistas dissidentes em conjugação 
com antigos monárquicos da dissidência pro-

gressista, formam o Partido Centrista Republi-
cano, chefiado pelo médico Egas Moniz;
_____________________________________

1931
Da Guiné foram expulsos para S. Tomé, por 15 
a 20 anos, 90 indígenas que tomaram parte nas 
sangrentas rixas ocorridas em Bissau, no mês de 
setembro, entre as etnias Papel e Mancanha;
_____________________________________

1947
Início das audições sobre o alegado “perigo 
comunista” de Hollywood, começa a chama-
da “caça às bruxas”, o Comité das Atividades 
Antiamericanas, presidido pelo senador Josef 
Macarthy, inicia as respetivas audições;
_____________________________________

1964
Com 90 anos, morre o antigo presidente dos 
EUA, Herbert Clark Hoover;
_____________________________________

1968
O armador grego Aristóteles Onassis casa-se 
com Jaqueline Kennedy, viúva do assassinado 
presidente da América, John F. Kennedy;
_____________________________________

1972
O Conselho de Segurança da ONU aprova uma 
resolução condenando Portugal pelo ataque a 
uma aldeia (tabanca) do Senegal, África;
_____________________________________

1984
Morte de Paul Adrien Maurie Dirac, físico bri-
tânico, Prémio Nobel em 1933;

1985
O PSD aprova o apoio à candidatura do centrista 
Freitas do Amaral à presidência da República;
____________________________________

1988
Vítor Pereira Crespo é reeleito presidente da 
Assembleia da República;
____________________________________

1992
O jornalista Fernando Marcelino é assassina-
do no Huambo, Angola;
____________________________________

1997
Encontro intratimorense na Áustria;
____________________________________

1999
O líder muçulmano moderado Abdurrah-
man Wahid é escolhido pelo Parlamento in-
donésio para presidente da República;
____________________________________

2001
A cidade de Kandahar, no Afeganistão, é ata-
cada por tropas especiais norteamericanas;
____________________________________

2004
Ildo Lobo, músico caboverdiano, morre aos 
50 anos;
____________________________________

2007
O Procurador-Geral da República, juiz Pinto 
Monteiro, afirma que em Portugal as escutas 
telefónicas “são feitas exageradamente”.

Dia 21 de outubro
Auditório do Museu Municipal de Penafiel
21h30 – Sessão de cinema: Cinco Salas Cinco Filmes – “A 
Idade de Ouro”, de Luís Buñuel

Dia 26 de outubro
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Wallace e Gromit, a Maldi-
ção de Coelhomem”

Dia 29 de outubro
Auditório do Museu Municipal de Penafiel
09h15 – I Seminário “Penafiel e Penafidelenses na História” 

Dia 30 de outubro
Museu Municipal de Penafiel
15h00 – Atividade do mês: “Vamos entrar no ritmo”

Dia 21 de outubro
Auditório da Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Ciclo de conversas: Conta-me histórias, com Capicua

Dia 22 de outubro
Auditório da Casa da Cultura de Paredes
21h30 – PT Paredes com Teatro: “É proibida a entrada a 
quem não andar espantado por existir”, pelo Grupo de Teatro 
Juvenil da Sobreira 

Dia 22 de outubro
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Programa Outubro Musical: Atuação da Orquestra 
da Fundação A Lord, com a participação do clarinetista Fre-
deric Cardoso

Dia 22 de outubro
Biblioteca Municipal de Paredes
16h30 – Atividade: “Música com bebés e papás”

Dia 29 de outubro
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Programa Outubro Musical: Atuação do grupo de 
fados “Memórias de Coimbra”

Dia 31 de outubro
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h30 – Atelier de pinturas faciais – Halloween 

Até dia 31 de outubro
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
Das 09h00 às 18h30 - Exposição do mês: receitas literárias

Dia 22 de outubro
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
15h30 – Atelier: A caixa mágica – Estórias com Cristina Almeida

Dia 29 de outubro
Casa do Povo da Longra
21h30 – Desfolhada tradicional organizada pelo Rancho in-
fantil e juvenil da Casa do Povo da Longra

Dia 30 de outubro
Biblioteca Municipal de Felgueiras
15h00 – Oficina de leitura e expressão plástica dedicada ao 
‘Dia das Bruxas’

Dia 31 de outubro
Casa do Povo da Longra
19h00 – Comemoração do ‘Dia das Bruxas’

Dia 20 de outubro
Auditório Municipal de Lousada
10h00 – IV Seminário da Comissão Integrada para o Idoso e 
Adulto Dependente 

Dia 21 de outubro
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Comédias d’outono: ‘God, com Joaquim Monchique’  

Dia 23 de outubro
Auditório Municipal de Lousada
15h00 – Concurso: Miss e Mister Sénior 2016

De 27 a 30 de outubro
Avenida Senhor dos Aflitos
Das 09h30 às 22h00 – Feira do Livro

Dia 21 de outubro
“Gaveta” espaço cultural no Parque Urbano de Paços de 
Ferreira
21h00 – Apresentação do livro de Letícia Brito “Nos Braços 
do Vagabundo”

Dia 22 de outubro
Cruz Vermelha de Frazão
Das 10h00 às 20h00 – Showroom Solidário: mobiliário e 
decoração

Dia 29 de outubro
Biblioteca Municipal de Lousada
10h30 – Atividade pedagógica comemorativa do Dia Mundial 
da Poupança: “A vaca da vizinha é mais gorda do que a minha”
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Vila Cova de Carros

Águeda Ferreira
Faleceu

Águeda Ferreira faleceu no passado dia 19 de 
outubro com 88 anos de idade. Era natural de Baltar, 
Paredes e residente na Rua Central de Vila Cova de 
Carros, n.º 589, Vila Cova de Carros, Paredes. Era 
viúva de José Moreira dos Santos.

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 associa-
ram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhe foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral ou que de outro modo 
lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer fal-
ta involuntariamente cometida. Aproveitam o ensejo para comunicar 
que será celebrada missa de 7.º dia no domingo, dia 23 de outubro, 
pelas 11 horas, na igreja paroquial de Vila Cova de Carros, Paredes, 
agradecendo também, desde já, a todos os que participarem nesta 
eucaristia.

Mouriz

Maria Celeste
Moreira da Silva

Faleceu
Maria Celeste Moreira da Silva faleceu no pas-

sado dia 18 de outubro, com 71 anos de idade. Era 
natural de Paredes e residente na Rua da Estrada Nova, n.º 42, Mou-
riz, Paredes. Era viúva de José da Rocha Pacheco.

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

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

Cete

Ana Agostinha
Moreira da Rocha

Faleceu
Ana Agostinha Moreira da Rocha faleceu no pas-

sado dia 13 de outubro com 48 anos de idade. Era natu-
ral de Cete, Paredes e residente na Av. São Tiago, n.º 349, r/c dto., Fonte 
Arcada, Penafi el. Era casada com António Adriano de Sousa Ferreira.

Agradecimento
Seu marido, fi lha e demais família vêm por este meio extrema-

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

Lordelo

Ilda Augusta Coelho
Barbosa de Lemos Barros

Faleceu
Ilda Augusta Coelho Barbosa de Lemos Bar-

ros faleceu no passado dia 10 de outubro com 88 
anos de idade. Era natural de Lordelo e residente na Rua Santa 
Marta, n.º 469, Lordelo, Paredes. Era viúva de Mário Henrique da 
Rocha Neves.

Agradecimento
Suas fi lhas, nora, genro, netos, bisneta e demais família vêm por 

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

Cristelo

Ermelinda da Silva
Faleceu

Ermelinda da Silva faleceu no passado dia 8 de 
outubro com 95 anos de idade. Era natural de Gon-
dalães e residente na Rua do Areal, n.º 46, Cristelo, 
Paredes. Era viúva de António de Sousa.

Agradecimento
Seus fi lhos, nora, 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.

Lordelo

Joaquim Dias Moreira
Faleceu

Joaquim Dias Moreira faleceu no passado dia 
15 de outubro com 44 anos de idade. Era natural de 
Lordelo e residente na Rua da Maiata, n.º 46, Lorde-
lo, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amiza-
de 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 de Lourdes Ferreira
Faleceu

Maria de Lourdes Ferreira faleceu no passado dia 
10 de outubro com 80 anos de idade. Era natural de 
Lordelo e residente na Rua da Ribeira, n.º 449, Lordelo, 
Paredes. Era viúva de Bernardino Ribeiro da Mota.

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.

Duas Igrejas

Maria Emília Costa Teixeira
Faleceu

Maria Emília Costa Teixeira faleceu no passado 
dia 17 de outubro com 46 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas e residente na Rua dos Talhos, n.º 
58, Duas Igrejas, Paredes. Era casada com Domin-
gos Mendes Miranda.

Agradecimento
Seu marido, fi lhos, pais e demais família vêm por este meio extre-

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

Duas Igrejas

Manuel Almeida
Coelho Dias

Faleceu
Manuel Almeida Coelho Dias faleceu no passado 

dia 6 de outubro com 81 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Travessa da Sobreira, 
n.º 74, Duas Igrejas, Paredes. Era casado com Luzia Nunes Moreira.

Agradecimento
Seus fi lhos, nora, 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.

Baltar

Américo de Sousa Barbosa
Faleceu

Américo de Sousa Barbosa faleceu no passado 
dia 11 de outubro, com 87 anos de idade. Era natu-
ral da freguesia de Baltar e residente na Travessa N. 
Sr.ª de Fátima, n.º 28, Baltar, Paredes. Era casado 
com Ana Gomes Ferreira.

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

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

Bitarães

Alberto Madureira
Freire Pacheco

Faleceu
Alberto Madureira Freire Pacheco faleceu no 

passado dia 12 de outubro com 86 anos de idade. Era natural de Bi-
tarães, Paredes e residente em Nevogilde, Lousada. Era casado com 
Laurinda Leão Moreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Vilela

Ana Paula
Oliveira de Andrade

Faleceu
Ana Paula Oliveira de Andrade, de 48 anos de 

idade, casada com Carlos Manuel da Silva Ferreira Leal, natural da 
freguesia de Lordelo concelho de Paredes e residente na Avenida de 
Campos, n.º 133, freguesia de Vilela, concelho de Paredes, faleceu no 
passado dia 8 de outubro de 2016.

Agradecimento
Seu marido, fi lhos e demais família vêm por este meio, extremamente 

sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem 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 do fune-
ral, bem como na missa de 7.º dia da sua ente querida Ana Paula.
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Saiba como receber
o jornal  O PAREDENSE 

em sua casa
visitando-nos:

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

(223 272 917 | 930 589 960
oparedense@gmail.com

www.oparedense.pt

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO

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

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

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

O Jornal “O PAREDENSE”  envia às famílias
dos falecidos SENTIDOS PÊSAMES 
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Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da in-
formação livre, rigorosa e isenta.

2 – Defesa firme dos valores mais emblemáticos do conce-
lho 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 cida-
dãos, independentemente da sua cor, raça, religião, nacio-
nalidade ou sexo.

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

PUB

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS SOPA DE LETRAS

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1- (…) de Saint-Exupéry, autor do livro 
‘O Principezinho’; 7- Ente; 10- Cárcere para feras; 11- 
Eternidade; 13- Prefixo (repetição); 14- “Uma (…) a fazer 
a digestão de um elefante”, o primeiro desenho feito pelo 
narrador da história (para as pessoas crescidas, era um 
chapéu…); 16- O narrador da história; 18- Prefixo (nega-
ção); 20- Deserto onde o avião, pilotado pelo narrador 
da história, teve uma avaria; 21- Charrua; 23- A ti; 25- 
Antes de Cristo (abrev.); 26- Redução de maior; 27- Aqui 
está; 29- “se faz favor…” desenha-me uma (…)!, pediu o 
menino que vivia num asteroide, acordando o narrador 
da história naquela madrugada em que se conheceram; 
32- Sociedade Anónima (abrev.); 33- As sementes des-
ta árvore (da altura de uma igreja) eram terríveis para 
o planeta do principezinho; 35- Grande porção (pop.); 
37- Testo; 39- Cadeia de montanhas do Sul da Europa 
Central; 41- Tornar balofo; 43- Como assim? (interj.); 45- 
Armada Portuguesa (sigla); 47- Reza; 48- Ramo do Bu-
dismo especialmente influente na vida cultural do Japão; 
49- No planeta do principezinho existiam três, dois em 

Amarelo 
Castanhas
Chuva
Desfolhada
Dezembro

Dióspiros 
Estação 
Folhas
Magusto
Migração

Novembro
Nozes
Outono
Outubro
Romãs

Setembro
Trovoada
Uvas
Vento 
Vindima

SUDOKU

atividade e um extinto; 51- Comboio (Brasil); 52- Plantas 
trepadeiras; 54- Cântico; 55- A flor do planeta do princi-
pezinho (bonita, mas caprichosa, tinha quatro espinhos); 
56- Segundo.

VERTICAIS: 1- Atuo; 2- Sódio (s.q.); 3- Toldada; 4- Figulo; 
5- Caminhava para lá; 6- Princípio de engulho; 7- Debai-
xo de (prep.); 8- O habitante do primeiro planeta (estava 
instalado num trono muito simples, mas majestoso, num 
planeta todo atravancado pelo seu magnífico manto de 
arminho; 9- Contração de “a” com “o”; 12- O habitante 
do segundo planeta (para ele, e outos como ele, todos 
os outros homens são admiradores); 15- Seguir até; 16- 
Guarneci de asas; 17- Autores (abrev.); 19- Esposa do fi-
lho; 21- Encontrem; 22- Antes do meio-dia (abrev.); 23- O 
sétimo planeta visitado pelo principezinho na sua viagem; 
42- Insignificância (fig.); 25- Nome feminino; 28- O primei-
ro habitante encontrado pelo principezinho na visita ao 
planeta atrás referido; 29- Peça de artilharia semelhante a 
um morteiro comprido; 30- Criatura; 31- Planta herbácea 
da família das umbelíferas; 34- Pediu ao principezinho: 
“Se fazes favor…Cativa-me!” e contou-lhe um segredo: 
“só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para 
os olhos…”; 36- Fixe os olhos em; 38- Conduz para cá; 
40- Preposição que indica lugar; 42- Atmosfera; 44- Cada 
um dos raios da rosa-dos-ventos; 45- Pedaço de madeira 
para o lume; 46- Coloca; 48- Prefixo (animal); 49- Obser-
var; 50- Época; 52- Sétima nota musical.

Associação Nossa Senhora
dos Remédios

OBRA DO BEM FAZER
C O N V O C A T Ó R I A
ASSEMBLEIA GERAL

Ao abrigo do artigo 16.º dos estatutos, convoco os senho-
res associados a reunirem em Assembleia Geral Ordinária no 
dia 27 de novembro de 2016, pelas 15h00, nas nossas insta-
lações.

ORDEM DE TRABALHOS:
1.º - Apresentação de contas do ano corrente;
2.º - Eleição dos Corpos Gerentes para o próximo triénio;
3.º - Discussão de outros assuntos de interesse para a 

coletividade.

Se à hora marcada não houver quórum legalmente pre-
visto na lei, a assembleia realiza-se meia hora depois da hora 
prevista com o número de sócios presentes.

O Presidente da Assembleia Geral,

António Joaquim de Sousa Nunes da Costa
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Embora pareça mais uma capela, era 
mesmo igreja da então freguesia de 
Santa Maria Madalena.

No século XIII, mais detalhada-
mente em 1258, a igreja era dedicada a 

Igreja da Madalena

Santa Maria de Fêveros e da colação do Mos-
teiro de Cete, tendo à época XIX casais.

O edifício desta, igreja foi sempre de pe-
queno volume tendo, por isso, de ser substituí-
da por novas instalações, amplas e modernas.

Em 1758 era certo que a igreja pertencia, 
então, ao reitor do Colégio da Graça de Coim-
bra, o qual era ao tempo abade do mosteiro 
de Cete.

Quanto ao novo templo, a bênção da pedra 

basilar da nova igreja foi no dia 10 de julho de 
1994, pelo bispo auxiliar do Porto D. João Mi-
randa, tendo sido inaugurada a 5 de setembro 
de 1999 pelo bispo titular do Porto, D. Armin-
do Lopes Coelho e custou 100 mil contos.

Chegaram e, como voam muito baixinho, encalharam ao fundo da feira e ali moram, ao sol e à chuva, sem que haja com que 
os alimentar, fechados e às vezes mal, até mesmo, tal e qual, com o pó a acoitar-se em distraídos caixotes, as moscas a apro-
veitarem o sombreado e, quando chove, a chuva a entrar de jorro pelos vários acessos que fi cam abaixo do nível do passeio, 
especialmente na “bolha” que está de “ladegues” maior para a GNR.

Mas duas coisas são certas: mete água que chegue e, mesmo com o pelo pintado a cinza, não deixam de ser “elefantes brancos”!

ASSIM NÃO!

Elefantes brancos em Paredes


