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Última etapa do Campeonato
Nacional de Trial 4x4 superou
expectativas

O caldo entornou de vez no PSD/Paredes, depois 
de a Comissão Política Concelhia ter apresentado 
a demissão, durante uma reunião que decorreu no 
fi nal da semana passada. Pedro Mendes diz que 
a renúncia surge na sequência de “divergências 
internas” geradas pela interferência do presidente 
da câmara de Paredes, a quem tece duras críticas. 
O presidente demissionário do PSD/Paredes diz 
que Celso Ferreira “manietou a consciência das 
pessoas” com o objetivo de assumir, “seja a que 
preço for, a liderança da escolha do candidato 
do PSD às próximas autárquicas”. 

COMISSÃO POLÍTICA
DEMITIU-SE E
PEDRO MENDES
CULPA CELSO FERREIRA

CAOS NO PSD/PAREDES 

Equipa de Polo Aquático deseja agora vencer
o campeonato e a Taça de Portugal

Paredes conquistou Super Taça

Euromilhões saiu em Rebordosa
Aposta mínima valeu a mulher, de 53 anos, prémio de 17 milhões de euros

O Engenheiro Eletrotécnico é de Paredes 
e desde 2009 que dirige algumas das 
investigações mais importantes na área 
da inovação no uso das tecnologias de 
informação no Reino Unido.

DULCÍDIO COELHO
orienta projetos de

investigação no Reino Unido

Milhares foram a 
Gandra ver coroar 

os campeões

PÁG. 2

PÁG. 12 e13

PÁG. 15 PÁG. 4

PÁG. 17

ÚLTIMA PÁGINA

População revoltada
com a reinstalação da comunidade
cigana na Madalena 
Na última reunião de câmara, 
alguns moradores da Madalena 
afi rmaram que não foram “tidos 
nem achados” na decisão da 
autarquia.
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M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

SOCIEDADE

T
odas as coisas que se 
tiverem de resolver 
devem ser encaradas 
de frente. Parece-nos 
que se deve descer ao 

país real e, a partir daqui encarar 
a vida com a esperança no olhar.

De vez em quando, a quem 
assume responsabilidades de 
decidir sobre a marcha quotidia-
na da vida pessoal ou de insti-
tuições, sejam elas de que cará-
ter forem, é normal, de vez em 
quando, serem invadidas por um 
certo vazio, um não sei quê, um 
nada e uma mão cheia de coisa 
nenhuma. Não temos dúvidas 
que o vazio é, afi nal, a perda do 
nosso sonho e da nossa utopia.

Para vencer o vazio é neces-
sário que cada pessoa encontre a 
sua fi losofi a de vida, que a trans-
mita, que ouça, já que a fi losofi a 
não nos coloca só dúvidas, ela 
também nos prodigaliza uma sé-
rie de respostas.

Sentimos que o vazio não se 
resolve a coçar a cabeça, a sorrir 
ou a bocejar, inventar conceitos 
de felicidade virtual ou a integrar 
a alma nos estilos de vida que 
nos queiram impor ou, ainda, 
fi ngir a dor sentida como arma 
de defesa pessoal. Precisamos 
de agir, de colocar a vida toda no 
lugar do vazio que nos foi criado, 
substituir o medo pelo fortaleci-
mento do espírito, dar um murro 
seco na resignação e, sobretudo, 
afi rmar a pessoa humana que há 
em todos nós, contra o vazio do 
ter e contra a hipocrisia das me-
mórias curtas.

Lá bem no fundo, o vazio 
cria falta de higiene mental e dá 
lugar à ascensão da mediocrida-
de, transformando-se, por isso, o 
lugar cinzento onde se acolhem 
os que não teem ideias e aqueles 
que perderam os princípios. Por 
tais motivos é urgente combater 
todos os dias o vazio, lutar por 
uma boa razão, por um princípio 
de justiça, por uma causa de ge-
nerosidade, por um sonho que 
dê sentido à vida, por um reno-
vado olhar que nos dê luz nova 
ao tempo e uma autêntica subs-
tância ao modo.

É preciso lembrar que a his-
tória da vida continua e que lu-
tar contra o vazio é o rácio do 
homem empenhado e militante 
da vida.

Eliminar
o vazio

O 
Centro Escolar de 
Gandra/Astromil foi 
fechado a cadeado 
durante a madrugada 
de sexta-feira, dia 28 

de outubro. À porta da escola foram 
colocados diversos cartazes a recla-
mar a colocação de mais funcioná-
rios naquela escola. 

O protesto anónimo acabou 
por não atrapalhar o decorrer das 
aulas nesse dia, mas levou a autar-
quia a tomar uma posição e a exi-
gir ao Ministério da Educação que 
cumpra com as suas responsabili-
dades. “Sabemos que o protesto 
tem a ver com a falta de auxilia-
res. E reconheço que há falta, e 
é grave, e que o Ministério da 
Educação tem de fazer alguma 
coisa”, afirmou a vereadora da 
educação da câmara de Paredes, 
sublinhando que a autarquia, a 
junta de freguesia de Gandra e o 
agrupamento de escolas estão a ir 
mais além do que aquilo que lhes 
compete. 

Segundo a vereadora, a câ-
mara municipal de Paredes tem 
a responsabilidade de garantir os 
auxiliares de educação no pré-es-

Centro Escolar de Gandra/Astromil 
FOI FECHADO A CADEADO

 Protesto anónimo aconteceu na sexta-feira, dia 28 de outubro.
 Cartazes colocados na entrada da escola exigiam colocação de mais funcionários.
 Autarquia reconhece o problema, mas garante que a responsabilidade é do Ministério da Educação.

Helena Nunes (texto) colar, enquanto o Ministério da 
Educação tem que colocar os fun-
cionários do 1.º ciclo. 

1.º ciclo: há 5
funcionários em falta
desde o início do ano

Neste momento, o Centro Esco-
lar de Gandra/Astromil ultrapassa 
os rácios legais no pré-escolar, onde 
são necessários 3 auxiliares, 2 para 
o apoio à componente educativa e 
1 para o prolongamento de horário. 
A autarquia garante que neste mo-
mento estão colocados 4 auxiliares 
no pré-escolar, onde estudam 73 
alunos. Já no 1.º ciclo, frequentado 
por 306 alunos, a escola deveria ter 
9 funcionários para cumprir os rá-
cios legais, mas o Ministério só co-
locou 5 funcionários desde o início 
do ano.

“No pré-escolar precisáva-
mos de ter duas auxiliares de 
apoio à componente educativa 
e um para o prolongamento de 
horário. Neste momento temos 
4 auxiliares para o jardim-de-in-
fância, mas só precisávamos de 
3, por isso, estamos a ultrapassar 

largamente os rácios. No 1.º ciclo, 
que é competência do Ministério 
da Educação, a escola deveria ter 
9 auxiliares para cumprir o rácio, 
mas desde o início do ano letivo 
que só foram colocados 6. E se 
juntarmos a isto as pessoas que 
estão de baixa médica, sobram 
apenas 4 auxiliares no 1.º ciclo”. 

A câmara de Paredes está so-
lidária com os pais e tem feito 
pressão junto do Ministério da 
Educação para que o problema 
seja definitivamente resolvido. “O 
agrupamento de escolas está 
de mãos atadas porque não tem 
autonomia para contratar mais 
pessoal e tem de aguardar que 
a Direção Geral dos Estabele-
cimentos Escolares autorize a 
contratação de mais funcioná-
rios”, acrescenta a vereadora.

Entretanto e para diminuir os 
problemas causados pela falta de 
funcionários, a Junta de Freguesia 
de Gandra colocou no Centro Esco-
lar uma funcionária a tempo inteiro. 
“Tudo isto é provisório e fruto 
da boa vontade da junta de fre-
guesia. O Ministério da Educação 
tem de fazer cumprir a lei. Não 
é vir constatar que são precisos 
nas escolas de todo o país mais 

5 ou 6 mil auxiliares, como já foi 
avançado, e depois vir prometer 
a abertura de um concurso para 
a colocação de 300 novos auxilia-
res. Esta bolsa não vem resolver 
rigorosamente nada. O ministé-
rio tem de assumir a sua respon-
sabilidade”, critica a vereadora Her-
mínia Moreira. 

A autarquia está solidária com 
os pais, mas critica o timing esco-
lhido para o protesto. A escola foi 
fechada a cadeado no dia em que 
o executivo liderado por Celso 
Ferreira começava a presidência 
aberta na cidade de Gandra. “Foi 
desagradável porque nós esta-
mos solidários com esta luta e 
vemos ali quase que um exigir de 
responsabilidades por uma coisa 
que não é da responsabilidade da 
autarquia, mas do Ministério da 
Educação”. 

No início de outubro, o Minis-
tério da Educação autorizou a con-
tratação de 300 novos funcioná-
rios para as escolas, no sentido de 
responder às “necessidades mais 
urgentes”. Porém, segundo os sin-
dicatos que representam estes tra-
balhadores, no início do ano letivo 
estavam em falta cerca de 5 ou 6 mil 
funcionários nas escolas públicas. 
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Comissão Política do
PSD/PAREDES demitiu-se

 Pedro Mendes e os restantes membros do órgão apresentaram a demissão na reunião realizada a 27 de outubro.
 O presidente demissionário acusa Celso Ferreira de criar “divergências internas, manietando a consciência das pessoas”.
 Eleições internas no partido deverão ser marcadas “o mais breve possível”. 

Helena Nunes (texto)

O 
presidente da Co-
missão Política do 
PSD/Paredes e os 
demais membros 
deste órgão partidá-

rio apresentaram a demissão, na 
última reunião da comissão polí-
tica concelhia, realizada no dia 27 
de outubro. 

A informação foi avançada 
através de um comunicado que a 
estrutura fez chegar às redações, 
e onde garante que a demissão se 
destina “a promover, o mais bre-
ve possível, eleições internas 
no partido”. No mesmo comuni-
cado, Pedro Mendes, presidente 
demissionário, justifica a decisão 
com as “evidentes divergências 
internas” geradas no partido pela 

interferência do presidente da câ-
mara municipal de Paredes, que 
“manietou a consciência das 
pessoas”. 

Pedro Mendes
culpa Celso Ferreira
pela situação 

A demissão dos atuais mem-
bros da Comissão Política Con-
celhia do PSD/Paredes, na última 
quinta-feira, surge “na sequên-
cia das evidentes divergências 
internas, proporcionadas por 
influências externas ao próprio 
órgão, que subvertem a linha 
programática desta comissão 
política, e que tendiam a agu-
dizar-se e em total desrespeito 
pelas normas e estatutos do 

PSD”, justificou o presidente ces-
sante, Pedro Mendes, citado no 
comunicado do partido.

Na mesma nota, o também vi-
ce-presidente da câmara municipal 
de Paredes lamentou não ter tido 
a possibilidade de concretizar em 
pleno o mandato que os militantes 
lhe atribuíram, garantindo que o 
mesmo só não se concretizou por 
uma “incompreensível interfe-
rência do presidente da câmara 
de Paredes”, Celso Ferreira, que 
“manietou a consciência das pes-
soas”, com o objetivo de assumir, 
“seja a que preço for, a liderança 
da escolha do candidato do PSD 
às próximas autárquicas”. 

Na declaração de demissão, 
Pedro Mendes disse não ter dú-
vidas de que o seu projeto seria 
vencedor. 

O presidente demissionário 
do PSD/Paredes recordou tam-
bém a sua entrega e dedicação 
ao projeto político, liderado por 
Celso Ferreira, ao longo de quase 
12 anos - e muita mais de amizade 
pessoal -, fatores que na opinião 
de Pedro Mendes “não lhe mere-
ciam que o atual presidente da 
câmara potenciasse, junto de 

outros, golpes baixos e atitudes 
menos esperadas”.

O objetivo agora é promover, 
o mais brevemente possível, elei-
ções internas no partido. Apesar 
das divergências que levaram à 
demissão da Comissão Política 
Concelhia, Pedro Mendes acredita 
que o partido ainda vai a tempo 
de encontrar a solução para ven-
cer a câmara de Paredes nas próxi-
mas eleições autárquicas. “O que 
interessa é que o PSD saia refor-
çado, já que é o único partido 
que responde, com efetividade 
e seriedade, ao desenvolvimen-
to da nossa terra, e saberá, es-
tou certo, encontrar a solução 
ideal para voltar a ganhar as 
próximas eleições autárquicas”.  

A atual Comissão Política Con-
celhia demissionária, liderada por 
Pedro Mendes, tinha sido eleita a 5 
de março deste ano, numa das elei-
ções mais participadas de sempre 
para os órgãos concelhios do PSD. 

A lista encabeçada pelo vice-
-presidente da câmara de Paredes 
(lista A) venceu as eleições com 
55,5% dos votos (516 dos 929 vo-
tantes), contra 40,9% da lista B, 
liderada pelo social-democrata 

Joaquim Neves. 
Depois de ter vencido estas 

eleições, que eram encaradas 
como umas primárias para as au-
tárquicas em Paredes, Pedro Men-
des foi sendo apontado como o 
mais provável candidato do parti-
do à presidência da Câmara. 

Porém, o processo de escolha 
do candidato do PSD/Paredes à 
câmara foi gerando divisões den-
tro do partido, sobretudo depois 
de o atual presidente da câmara, 
Celso Ferreira, ter contrariado a 
posição do líder da concelhia, 
anunciando o seu apoio à candi-
datura de Rui Moutinho, atual di-
retor financeiro da autarquia.

Recorde-se que na sessão em 
que Rui Moutinho apresentou a 
candidatura à liderança do municí-
pio, Celso Ferreira declarou a vários 
jornalistas que Rui Moutinho era a 
melhor solução para o PSD local. 

Para além de Rui Moutinho, 
também a social-democrata Con-
ceição Bessa Ruão já veio assumir 
publicamente que é candidata à 
câmara de Paredes, nas autárqui-
cas do próximo ano, e que reúne 
as condições para responder às 
ambições do PSD/Paredes.
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primeiro pré-
mio do euro-
milhões saiu 
na última sex-
ta-feira, dia 28 

de outubro, em Portugal e 
foi registado numa papelaria 
em Rebordosa, concelho de 
Paredes. A feliz contemplada 
foi uma mulher de 53 anos, 
natural desta freguesia, que 
se tornou a mais recente eu-

Ganhou o euromilhões
e foi trabalhar no dia seguinte

 MULHER DE 53 ANOS, DE REBORDOSA, GANHOU PRÉMIO DE 17 MILHÕES DE EUROS.
 O PAREDENSE falou com a euromilionária, que ainda não sabe o que vai fazer com o dinheiro.
 Depois de ter ficado milionária, a mulher foi a trabalhar no café que explora, em Rebordosa.

acabou por pegar na mulher 
ao colo e começou a gritar 
que estava rica. 

Depois de umas horas de 
descanso e já recuperada das 
emoções do dia anterior, a 
premiada foi trabalhar no sá-
bado e preparou o almoço da 
corporação, como faz normal-
mente. “Os bombeiros não 
podiam ficar sem comer”, 
frisou a premiada, que há vá-
rios anos explora o café situa-
do no quartel dos bombeiros 
de Rebordosa. “Ainda não sei 
o que vou fazer, se vou dei-
xar o bar ou não. Ainda está 
tudo muito confuso e nem 
pensei o que vou fazer com 
o dinheiro”, disse a euromi-
lionária, que tem dois filhos, 
de 12 e 20 anos. 

Em Rebordosa, as pes-
soas descrevem esta mulher 
como uma pessoa trabalha-
dora e humilde e garantem 
que é merecedora do prémio 
que ganhou. O marido da 
premiada trabalha numa em-
presa de móveis, o filho mais 
velho está a tirar um curso na 
faculdade e o mais novo, de 
12 anos, enfrentou, há alguns 
anos, um grave problema de 
saúde. 

A mulher de 53 anos não 
quis falar mais sobre as difi-
culdades que passou na vida 
por causa da doença do filho 
mais novo, mas em Rebordo-
sa a população comenta que 
toda a família da nova euro-
milionária passou por um 
mau momento. 

Helena Nunes (texto)

O 
Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa 
(CHTS) celebrou na 
passada quinta-fei-

ra, dia 27 de outubro, o 15.º 
aniversário do Hospital Padre 
Américo, em Penafiel, infor-
mou a unidade hospitalar em 
comunicado. 

romilionária portuguesa. 
Com uma aposta de 2,50€ 

registada na papelaria Carla e 
Sérgio, na Avenida dos Bom-
beiros Voluntários de Rebor-
dosa, a mulher de 53 anos 
acertou na chave premiada 
e arrecadou um prémio de 
17,3 milhões de euros. Após 
o imposto de 20% entregue 
ao Estado, a euromilionária 
ficará com 13,8 milhões de 
euros para gastar.

Um dia depois de acer-

tar na chave premiada do 
euromilhões, a mulher de 53 
anos foi trabalhar normal-
mente para o café que há uns 
anos começou a explorar, 
no quartel dos bombeiros 
voluntários de Rebordosa, 
e onde chegou a ser funcio-
nária. Amigos e conhecidos 
não estranham esta atitude e 
garantem que é uma mulher 
trabalhadora, humilde e me-
recedora do prémio.

A chave que lhe valeu o 

primeiro prémio tinha os nú-
meros 10, 16, 19, 23, 43 e as 
estrelas 2 e 8. 

Ainda não sabe
o que vai fazer
com o dinheiro

O jornal O PAREDENSE 
conseguiu falar com a feliz 
contemplada, que diz ainda 
estar em choque com a no-
tícia. “Quando percebi que 
tinha acertado, nem sabia 
como reagir. Vi que tinha 
ganho, mas continuei a ti-
rar cafés para os clientes”, 
conta a mulher, que prefere 
não revelar o seu nome nem 
ser fotografada.

Na sexta-feira à noite a 
mulher estava a trabalhar no 
café que explora em Rebor-
dosa há mais de 20 anos e 
assistiu em direto ao sorteio 
do euromilhões, transmitido 
na televisão. Quando perce-
beu que tinha ganho, diz que 
continuou a tirar cafés, por-
que não sabia como reagir. 
Um bombeiro que se encon-
trava no bar naquele instante 

CHTS assinalou os 15 anos
do Hospital Padre Américo

 COLABORADORES E ANTIGOS PRESIDENTES FORAM HOMENAGEADOS.
 Liga de Amigos do Hospital Padre Américo recebeu um donativo de 15 mil euros.

A cerimónia de aniversário 
contou a história do Hospital 
Padre Américo em forma de 
homenagem, os colaborado-
res com mais anos de serviço 
receberam um diploma de Mé-
rito e foi inaugurada uma gale-
ria fotográfica em homenagem 
aos anteriores presidentes do 

Conselho de Administração. “É 
um registo público do nosso 
agradecimento a estes pro-
fissionais. Mais que celebrar 
os edifícios é preciso valori-
zar o trabalho das pessoas 
que é o que mais interessa 
numa unidade hospitalar”, 
referiu o atual presidente do 

Conselho de Administração, 
Carlos Alberto, citado no co-
municado.

 No âmbito das comemo-
rações dos 15 anos do Hospital, 
a Liga de Amigos do Hospital 
Padre Américo recebeu um 
donativo de 15 mil euros entre-
gue pelo Padre Américo Aguiar 
da Irmandade dos Clérigos, no 
Porto.

O clérigo referiu que a re-
cuperação da Torre dos Cléri-
gos, em 2014, permitiu aumen-
tar o retorno financeiro com as 
receitas da bilheteira. Por isso, 
a Irmandade dos Clérigos de-
cidiu doar parte dessa receita. 
Uma das beneficiadas foi a Liga 
dos Bombeiros Portugueses, 
à qual será mantido o apoio 
anual, e, como forma de ir “ao 
encontro dos que mais preci-
sam”, serão também feitos do-
nativos às Ligas de Amigos de 
diferentes hospitais, num total 
de 12 Ligas por ano.

A premiada explora o café situado no quartel dos Bombeiros de Rebordosa
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M
aria do Céu 
Abreu sem-
pre foi uma 
mulher sau-
dável até que 

aos 35 anos de idade lhe foi 
diagnosticado um tumor ce-
rebral maligno, que acabou 
por lhe imobilizar o lado di-
reito do corpo, deixando-a 
presa a uma cadeira de rodas. 
A história de luta desta cabe-
leireira, natural de Paranhos, 
e residente em Paredes, 
começou bem ali, naquele 
dia10 de julho de 2016, quan-
do recebeu o diagnóstico. 

Esteve mais de um mês 
internada no hospital e de-
pois de retirar o tumor do 
cérebro ainda enfrentou 30 
sessões de químio e radiote-
rapia. Após a cirurgia, Maria 
do Céu Abreu fi cou com um 
braço e uma perna paralisa-
dos e soube pelos médicos 
que a probabilidade de voltar 
a andar era quase nula.

Mesmo perante as adver-
sidades Maria do Céu não se 
deu como vencida e decidiu 
procurar uma nova solução 
com base nas terapias alter-

“A FORÇA DE VONTADE é meio
caminho andado para a cura”

 AOS 35 ANOS, MARIA DO CÉU ABREU SOUBE QUE TINHA UM TUMOR CEREBRAL MALIGNO.
 No espaço de meses a cabeleireira viu a sua vida mudar completamente.
 Enfrentou 30 sessões de rádio e quimioterapia, mas fi cou com um braço e uma perna paralisados.

“Sou uma sortuda. Tenho a melhor 
família e os melhores amigos do mundo. 
Eles são as pessoas mais importantes da 
minha vida e as pessoas que mais me aju-
dam neste momento. Passei por uma fase 
muito complicada, mas conti-
nuo a depender deles para 
tudo. Não consigo fazer 
nada sozinha e eles 
têm sido extrema-

Helena Nunes (texto) nativas. Com o apoio da famí-
lia e dos amigos a cabeleirei-
ra acredita que vai conseguir 
recuperar alguma autonomia 
e voltar a andar. “Sempre 
me disseram que a força 
de vontade é meio cami-
nho andado para a cura. E 
eu acredito nisso. Sei que 
o processo vai ser doloroso 
e demorado, mas acredito 
mesmo que vou conseguir 
voltar a andar”.

O diagnóstico 
Tudo começou em abril 

de 2016, quando Maria do 
Céu Abreu começou a sen-
tir o dedo mindinho da mão 
direita dormente. Fez vá-
rios exames, mas nenhum 
acusou qualquer problema. 
“Sempre tive problemas de 
costas e achava que aquilo 
eram contraturas muscu-
lares. Estava longe de ima-
ginar que pudesse ser um 
tumor na cabeça”, recorda a 
paciente. A situação foi pio-
rando e em julho Maria do 
Céu decidiu ir às urgências 
do hospital de São João, no 
Porto. Após a realização de 

um novo TAC foi-lhe diagnos-
ticada uma lesão cerebral ex-
pansiva, um tumor maligno 
no cérebro, galopante, com 
cerca de 3,8 centímetros. 

Naquele momento, Ma-
ria do Céu Abreu recorda 
que sentiu um certo alívio 
por saber fi nalmente o que 
tinha. “Estava cansada de 
fazer exames e não me de-
tetarem o problema. Quan-
do recebi a notícia fi quei 
aliviada porque já tinha 
sofrido tudo o que tinha 
para sofrer antes. E ainda 
bem que foi assim. Estive 
internada desde o dia 11 
de julho até 31 de agosto e 
nunca me deixei ir abaixo. 
Só pensava que ia vencer 
aquilo e em pouco tempo 
ia conseguir voltar a traba-
lhar”.

No dia 11 de agosto de 
2016 Maria do Céu foi ope-
rada para retirar o tumor da 
cabeça. Apesar dos riscos de 
perder a visão e os movimen-
tos dos braços e das pernas, 
a cirurgia acabou por ser um 
sucesso. “Os médicos conse-
guiram tirar o tumor todo, 
mas a perna e o braço di-
reito não reagiam. Depois 

de analisarem o tumor dis-
seram-me que a probabili-
dade de voltar a andar era 
quase nula e aí eu entrei em 
choque. Não queria aceitar 
que ia fi car numa cadeira 
de rodas para o resto da 
vida. Tudo deixou de fazer 
sentido”, recorda.

Em setembro, a cabelei-
reira começou a fazer os tra-
tamentos e nem nesta fase 
se deixou ir abaixo. “Não tive 
nenhum enjoo. Tinha o ca-
belo comprido e quando 

começou a cair decidi cor-
tar pequenino. Nunca me 
preocupei muito com isso 
porque a minha prioridade 
era recuperar os movimen-
tos da perna”.

Mesmo sabendo que 
a probabilidade de voltar 
a andar é bastante baixa, 
Maria do Céu Abreu decidiu 
procurar outras respostas 
médicas, através das tera-
pias alternativas. A fisiote-
rapia vai ajudar neste pro-
cesso de recuperação, mas 

Maria do Céu sabe que ain-
da tem um longo caminho 
a percorrer. “O processo é 
doloroso e demorado. É 
como se tivesse de apren-
der a andar de novo. Vou 
começar a fazer a fisiote-
rapia duas vezes por se-
mana e continuar com o 
tratamento de medicina 
alternativa. É muito im-
portante ter esperança e 
acreditar que é possível. 
E eu acredito que vou con-
seguir voltar a andar”.

A família tem sido um grande apoio
posso pedir e ter fé que a minha perna 
volte a andar de novo”. 

Maria do Céu Abreu também acredita 
que a sua história de vida pode dar força 

a outras pessoas para vencer 
o problema. E por isso deixa 

um conselho. “É preciso 
ter muita esperança e 

nunca desistir. Pensar 
sempre naquilo que é 

mente importantes”. Maria do Céu Abreu 
agradece em todos os momentos o apoio 
excecional que recebeu de toda a sua famí-
lia e de vários amigos que estiveram ao seu 
lado nos momentos mais difíceis da doença. 
“Sem eles teria sido difícil ultrapassar isto 
tudo. Não posso querer muito mais. Só 

importante na nossa vida e agarrarmo-
-nos a isso para enfrentar os problemas. 
Eu tenho fé que vou conseguir superar 
mais esta etapa da doença e recuperar 
alguma mobilidade. E quem sabe, um 
dia possa voltar ao meu trabalho. Era o 
meu maior prazer”, assume.

Marta Patrícia tem dado todo o apoio à sua irmã
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A 
câmara municipal de Pare-
des vai atualizar o diagnós-
tico realizado há 4 anos da 
população com deficiência 

e incapacidade residente no conce-
lho. O anúncio foi feito no início da 
semana passada, numa cerimónia 
pública que serviu também para as-
sinalar o Dia Municipal da Igualdade. 

O projeto “Nos Trilhos da Inclusão: 
conhecer para intervir”, foi apresenta-
do nessa ocasião, pela vereadora do 
Pelouro de Ação Social da autarquia. 
Hermínia Moreira explicou que em 
2012 já tinha sido feito um levanta-
mento da população com deficiência 
a residir no concelho, mas sem a con-
sistência que se pretendia.

Neste sentido, o pelouro de ação 

O 
CDS/PP Paredes rea-
lizou eleições para 
Núcleo de Freguesia 
de Paredes. Os mili-

tantes da freguesia de Paredes 
que com a atual reorganização 
administrativa engloba os mi-
litantes das antigas freguesias 
de Besteiros, Bitarães, Caste-
lões de Cepeda, Gondalães, 
Madalena, Mouriz e Vila Cova 

de Carros, elegeram, no pas-
sado dia 17 de outubro, o seu 
Núcleo de Freguesia numa 
eleição “há muito aguardada 
pelo CDS” por se tratar não só 
de uma das cidades do conce-
lho, mas também por ser “um 
desejo há muito manifesta-
do pelos militantes locais”, 
garante o partido em nota de 
imprensa.

No mesmo docu-
mento, o CDS-PP sub-
linha que o Núcleo de 
Freguesia de Paredes 
pretende “alcançar 
uma melhor organi-
zação interna, elevar 
a participação na 
Assembleia de Fre-
guesia, aumentar sig-
nificativamente a mi-
litância do Núcleo e 
intensificar o debate 
político na freguesia, 
mas sempre numa 
lógica de crítica cons-
trutiva”. 

Nas eleições realizadas 
na sede do partido e abertas 
a todos os militantes da fre-
guesia de Paredes, estiveram 
presentes representantes da 
Comissão Política Concelhia 
do CDS-PP de Paredes, for-
malizando assim a criação 
deste novo Núcleo.

 Esta iniciativa foi inse-
rida no plano de atividades 

proposto pela Concelhia do 
CDS/Paredes, com o objetivo 
de continuar a envolver novas 
pessoas na discussão do de-
senvolvimento das freguesias, 
em particular e do concelho 
em geral. 

A Comissão Executiva do 
Núcleo é constituída por José 
António Pacheco (Presidente), 
Ana Maria Almeida (1.ª Secre-
tária) e Nuno Abreu (2.ª Secre-
tário). Já a Mesa do Plenário é 
constituída por Sandra Pinto 
Moreira (Presidente), Rui Ri-
beiro Moreira (1.º Secretário) e 
Amílcar Ruão Martins (2.º Se-
cretário)

Em nota de imprensa en-
viada à redação pode ainda 
ler-se que o recém-eleito Nú-
cleo tem como objetivo prin-
cipal “dar com passos firmes, 
na afirmação dos valores 
do CDS-PP na Freguesia de 
Paredes e apresentar pro-
postas e atividades de valor 
acrescentado”.

CDS/Paredes já tem Núcleo na Freguesia de Paredes
 Eleições decorreram no dia 17 de outubro.
 O núcleo recém-eleito pretende “dar passos firmes na afirmação dos valores do partido na freguesia de Paredes”.

 Autarquia vai atualizar o diagnóstico realizado há 4 anos, com uma estratégia mais eficaz e abrangente.
 O objetivo é identificar as necessidades destes munícipes e definir estratégias de intervenção.
 O projeto “Nos Trilhos da Inclusão: conhecer para intervir” foi apresentado na semana passada.

Paredes vai atualizar diagnóstico
da população com deficiência

social da câmara, em parceria com o 
projeto CLDS 3G Horizontes de Inclu-
são e a Associação Agito Social, irá tra-
çar um retrato mais abrangente da po-
pulação com deficiência e incapacida-
de residente no concelho, com a ajuda 
de um grupo de voluntários do Banco 
Local de Voluntariado de Paredes.

Numa primeira fase, irão ser iden-
tificadas e caracterizadas as pessoas 
com deficiência e incapacidade a ní-
vel profissional, escolar, familiar, eco-
nómico e social, com o objetivo de im-
plementar estratégias de intervenção 
que permitam dar resposta às neces-
sidades específicas desta população.

Ao grupo de voluntários que irá 
colaborar com o projeto – que já está 
a receber formação para o efeito – ca-
berá a recolha de informação no ter-
reno, junto das pessoas previamente 

sinalizadas pelas juntas de fre-
guesia, paróquias, instituições 
sociais e escolas.

 Hermínia Moreira estima 
que o projeto possa vir a en-
volver “largas centenas de 
pessoas” com deficiência e 
incapacidade. Em declara-
ções aos jornalistas a verea-
dora frisou que só em institui-
ções como o Emaús, o Lar Re-
sidencial de Sobrosa, a AIJA e 
os agrupamentos de escolas 
do concelho serão cerca de 
150 a 200 os casos já sinaliza-
dos. “Existem muitas outras 
das quais não dispomos de 
qualquer registo e são essas 
que pretendemos englobar 
neste projeto”, sublinhou 
Hermínia Moreira.

Helena Nunes (texto)
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Ágata Queirós deixou Portugal em 
2011. Naquele ano decidiu deixar 
para trás o seu emprego, a sua pai-
xão pela fotografia, a família e os 

amigos, e partir em busca de uma vida diferen-
te lá fora. O passo foi “difícil”, garante a jovem, 
e a escolha também, mas nem por isso Ágata 
deixou de arriscar e seguir o seu coração. “Foi 
a decisão mais difícil de tomar, mas a mais 
gratificante também. O passo de sair torna-
-se muito difícil porque nos obriga a deixar-
mos ‘os nossos’ para trás. Na altura o meu 
namorado, hoje meu marido, estava de-
sempregado e isso forçou-o a sair do país. 
A minha decisão foi contudo mais comple-
xa. Tinha de decidir se queria manter uma 
relação à distância ou se deixava o meu 
trabalho, para o qual estudei e lutei tanto e 
ia com ele. A decisão de largar tudo prevale-
ceu”, recorda a emigrante rebordosense.

Ágata deixou para trás a sua grande paixão 
pela fotografia e apostou tudo no amor. Desde 
então, a jovem de Rebordosa nunca conseguiu 
encontrar trabalho na sua área de formação, 
fotografia e multimédia, mas não se sente me-
nos realizada por esse facto. “Sinto-me bem 
porque aqui nós trabalhamos, mas somos 
recompensados e valorizados pelo trabalho 
que fazemos. E sem dúvida que consegui-
mos obter uma vida muito melhor do que 
em Portugal. Mas muito melhor mesmo”, 
sustenta a jovem, que atualmente é emprega-
da de vendas numa tabacaria situada numa su-
perfície comercial, em Vitry-sur-Seine, França.

“Ainda me custa estar longe de casa”

 Ágata Queirós emigrou há 6 anos para França, mas continua a sentir-se longe de casa.
 Jovem de 27 anos acabou por deixar o país para acompanhar o namorado, na altura desempregado.
 Atualmente vive em Choisy-el-roi e trabalha como empregada de vendas numa tabacaria.

Helena Nunes (texto)

Ágata com o marido

“Quando cá cheguei comecei a traba-
lhar numa loja de produtos portugueses. 
Até julho passado, quando mudei para 
um meio mais calmo. Sinceramente chego 
à conclusão que mais vale trabalhar com 
franceses do que com colegas portugue-
ses”, sublinha a jovem.

“A experiência
tem sido gratificante”

Ágata vive num bairro periférico de Paris, 
Choisy-le-roi, e gosta do ambiente pacato e 
cuidado da vila com cerca de 42 mil habitan-
tes. “A vila onde estou é considerada calma 
e com fáceis acessos a transportes, par-
ques, jardins, mercados, lojas, escolas, su-
permercados”. No início a grande dificuldade 
foi a adaptação à língua, mas Ágata assume 
que “com o tempo tudo se arranjou”.  

Atualmente a jovem de Rebordosa, Pare-
des, trabalha numa tabacaria, como empre-
gada de vendas. Apesar de nunca ter conse-
guido encontrar nenhuma oportunidade de 

emprego na área da fotografia, em que 
sempre sonhou trabalhar, Ágata garan-
te que a experiência tem valido a pena. 
“Não vou negar que é duro, mas vale 
sempre a pena. Não trabalho na mi-
nha área, mas sinto-bem. Valorizada 
e recompensada pelo meu trabalho”, 
sustenta a jovem, mostrando-se satisfei-
ta com a decisão que tomou há 6 anos 
de abandonar o país. 

Se no início as coisas foram bem 
mais difíceis, hoje Ágata Queirós acre-
dita que a vida melhorou com o passar 
do tempo. A experiência tem-lhe per-
mitido fazer novos amigos e manter 
um contacto mais próximo com alguns 
familiares que também emigraram para 
França. 

Os momentos em que se reúne 
com os amigos e a família são especiais 
para quem vive a largos quilómetros de 
distância de casa. “Quando estamos 
todos juntos sentimo-nos um pouco 
como se estivéssemos em casa”, admi-
te a jovem. 

A emigrante com a família
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Na atualidade, a presença de uma 
ferida rompe com o “protótipo” da 
representação do corpo saudável, 
limitando-o não só fi sicamente 

mas deixando-o, muitas vezes, socialmente 
inabilitado. Falo por exemplo, das pessoas 
com queimaduras, úlceras crónicas, ostomi-
zadas, mastectomizadas, entre outros casos.

Efetivamente, a pele constitui-se como 
o nosso primeiro órgão de contacto e fator 
estruturante na construção da nossa auto-
-imagem. Independentemente do tipo de 
ferida, esta assume-se, muitas vezes, como 
elemento de rutura ao nível da identidade 
e bem-estar percecionados pela pessoa 
portadora de ferida, condicionando a sua 
qualidade de vida.

Em resposta a esta realidade, as Clí-
nicas Nuno Mendes contam com uma 
equipa de enfermeiros conscientes 
desta complexa e multidimensional 
problemática, contando também com 
tecnologia de vanguarda no processo 
de cicatrização de feridas, sem esque-
cer uma permanente humanização dos 
cuidados prestados, que distinguem a 
nossa prática clínica.

Atualmente, as Clínicas Nuno Mendes 
recorrem à mais recente tecnologia LASER 
como tratamento complementar no pro-
cesso de cicatrização de feridas, promo-
vendo e acelerando a reparação tecidular. 
Desta forma, a laserterapia aplicada em fe-
ridas pode ser vista como o recurso capaz 
de promover efeitos fi siológicos, nomea-
damente ao nível da resolução precoce 
da fase infl amatória, angiogénese, prolife-
ração epitelial e de fi broblastos, síntese e 
deposição de colagénio, revascularização 
e redução da ferida, de forma mais rápida 
quando comparada com o procedimento 
convencional. Neste ponto, importa salva-
guardar o LASER como promotor da cica-
trização de feridas, aliado ao tratamen-
to convencional que, inevitavelmente, 
não pudemos descorar. 

No que toca ao tratamento local da fe-
rida, a nossa equipa de enfermagem conta 
com inúmeras opções terapêuticas (apósi-
tos, soluções de limpeza, entre outros), as-
segurando também o acompanhamen-
to de profi ssionais de outras áreas do 
conhecimento adjacentes à ciência de 
enfermagem como nutrição, podologia, 
medicina ou psicologia.

Posto isto, reporto os casos clínicos 
bem-sucedidos e que têm conduzido os 
nossos profi ssionais a congressos nacio-
nais e internacionais, palestras em univer-
sidades e outros espaços promissores de 
partilha de conhecimento.  

Assim, é nossa preocupação cami-
nhar a par da mais atualizada evidência 
científi ca, atualizarmo-nos diariamente 
e oferecer aos nossos utentes o melhor 
que a ciência produz.

TÂNIA SILVA
Enfermeira responsável pelo Departamento de 
Enfermagem das CLÍNICAS NUNO MENDES

A REVOLUÇÃO
DO LASER NO
TRATAMENTO

DE FERIDAS A 
iniciativa Ou-
tubro Musical 
da Fundação A 
Lord que arran-
cou no início 

do mês com o concerto do 
Orfeão da Fundação A Lord, 
no dia 8, teve no dia 22 mais 
um momento musical, com o 
espetáculo da Orquestra da 
Fundação A Lord. 

O concerto encheu o au-
ditório da Fundação A Lord 
e contou com a participa-
ção do Clarinetista Frederic 
Cardoso, sob a batuta do 
maestro Rui Manuel Gomes 
Leal. O evento contou com o 
apoio da Cooperativa de Ele-
trificação A Lord e Ferreira & 
Oliveira e juntou no auditó-
rio da Fundação cerca de 110 
pessoas.

Este projeto musical, criado 
em outubro de 2012, é compos-
to por jovens instrumentistas 
de sopro, percussão e cordas e 
tem vindo a apresentar diversos 
concertos, convidando maestros 
e solistas, e participado em con-
cursos nacionais e internacionais. 

Entre eles destacam-se o I 
Concurso Internacional de Ban-
das “Filarmónica D’Ouro”, orga-
nizado pela Academia Portu-
guesa de Banda, em 2014, onde 
a Orquestra da Fundação A Lord 
conquistou o 2.º prémio na sec-
ção académica, o II Certame In-
ternacional de Bandas de Música 
Armónico, em Zamora, onde con-
quistou o 2.º prémio na segunda 
categoria do concurso e ainda o 
II Concurso Internacional de Ban-
das “Filarmónica D’Ouro”, onde 
a Orquestra da Fundação A Lord 
obteve o 1.º prémio.

ORQUESTRA da Fundação
A Lord ENCHEU AUDITÓRIO

 CONCERTO DECORREU NO DIA 22 DE OUTUBRO, NO AUDITÓRIO DA FUNDAÇÃO A LORD.
 Evento esteve inserido na iniciativa Outubro Musical.
 No último sábado o auditório acolheu ainda um concerto do Grupo de Memórias de Coimbra.

Grupo de Memórias
“Fados de Coimbra”

O Outubro Musical encerrou no dia 29 com 
uma sessão de fados de Coimbra, pelo Grupo 
de Memórias de Coimbra. A iniciativa voltou a 
acolher cerca de uma centena de espetadores. 

O Grupo de Memórias de Coimbra, que 
nasceu nas cidades de Braga e Barcelos, é 
formado por antigos alunos das Universi-
dades de Coimbra, Porto e Minho, que fre-
quentaram estas universidades nas déca-
das de 50, 60 e 70 do século passado.

É composto por Domingos Mateus, 
Tomé Pereira e Fernando Silva (guitarra 
portuguesa), Paulo Adão e Mário Veiva 
(viola dedilhada) e Custódio Montes e Pau-
lo Sampaio (cantores).

O grande amor pela canção de Coimbra 
(fados, baladas e variações) levou este gru-
po a atuar nas mais diversas localidades de 
Portugal e a ser convidado para participar 
num espetáculo comemorativo dos 725 
anos da Universidade de Coimbra.

Helena Nunes (texto)
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P
elo 5.º ano consecutivo 
a Associação de Karaté 
Shotokan de Paredes e 
Vale do Sousa organizou 
o Torneio Solidário das 

Vindimas, uma iniciativa que tem 
por objetivo associar o desporto à 

A 
exposição Itinerante “Rochas e 
Minerais – Minas e Geologia Nor-
te de Portugal”, está patente ao 
público na loja interativa de tu-

rismo de Paredes, até ao próximo dia 7 de 
dezembro.

Esta exposição que promove o poten-
cial dos diferentes locais de relevância geo-
lógica e mineira da região norte do país foi 
organizada por iniciativa do município de 
Vila Pouca de Aguiar, em cooperação com 
os parceiros do  “Roteiro das minas e pon-
tos de interesse geológico e mineiro de 
Portugal (norte) ” e com o apoio da Direção 
Geral de Energia e Geologia e da Empresa 

Exposição Minas
e Geologia

na loja de turismo
 Na loja interativa de turismo até 7 de dezembro.
 De 12 a 30 de dezembro no Centro de informação da Rota do Românico.

de Desenvolvimento Mineiro, SA.
Conta com a participação dos muni-

cípios de Arouca, Boticas, Gondomar, Ma-
cedo de Cavaleiros, Marco de Canaveses, 
Matosinhos, Paredes, Porto, Torre de Mon-
corvo, Valongo, Vila Pouca de Aguiar e Vila 
Real.

Depois da loja interativa de turismo a ex-
posição segue para o Centro de Informação 
da Rota do Românico, onde estará patente de 
12 a 30 de dezembro. A exposição pode ser 
visitada apenas por marcação e terá também 
um cariz pedagógico e científi co, sustentan-
do com visitas orientadas para o público es-
colar, sempre que solicitadas.

Torneio das Vindimas angariou 
mais de 1 tonelada de alimentos

 5.ª edição do evento decorreu no dia 23 de outubro, no Marco de Canaveses.
 INICIATIVA FOI ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ DE PAREDES E VALE DO SOUSA.
 Alimentos recolhidos durante a prova foram entregues à Cruz Vermelha do Marco de Canaveses.

solidariedade. 
Este ano a organização quis 

alargar o âmbito do torneio a outros 
clubes e associações e convidou a 
Escola de Karaté Shotokai do Marco 
de Canaveses para se associar ao 
evento, que contou também com a 
colaboração do grupo de escuteiros 
do Marco de Canaveses.

A 5.ª edição foi a mais participa-
da de sempre, garante João Garcês, 
da Associação de Karaté Shotokan 
Paredes e Vale do Sousa. A prova 
contou com a presença de 73 clu-
bes portugueses, do continente e 
das ilhas dos Açores e Madeira, e 
uma equipa espanhola, com um to-
tal de 515 atletas inscritos.

Os alimentos recolhidos duran-
te o torneio foram entregues à Cruz 
Vermelha do Marco de Canaveses. 
Foram cerca de 1200 quilos de bens 
alimentares que a organização con-
seguiu angariar com esta iniciativa, 
cumprindo mais um objetivo traça-
do no início da época. João Garcês 
garante que já estão a trabalhar 

para o próximo ano.
Inserido no 5.º Torneio das Vin-

dimas decorreu também o 4.º trofeu 
presidente João Salgado, onde o CK 
da Maia se destacou, terminando 
a prova em 1.º lugar. O GC Vilacon-
dense conseguiu a 2.º melhor classi-
fi cação, seguindo-se o GC Vila Real, 
o CK Aguçadourense e o Vila Gaia.

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO

Helena Nunes (texto)
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A 
empresa Serralux – Produtos Me-
tálicos apresenta-se no mercado 
nacional com uma forte aposta na 
qualidade e no desenvolvimento 
de novos produtos. Fundada em 

março de 2016 por Carlos Lascasas e o irmão 
Celso Lascasas e com sede na Travessa do Cru-
zeiro, em Rebordosa, Paredes, esta empresa 
surgiu para responder a uma necessidade da 
marca-mãe LasKasas, criada em novembro de 
2003 por Celso Lascasas.

Até março de 2016 esta empresa de mobi-
liário e decoração, com lojas distribuídas pelo 
continente e representação além-fronteiras, 
nomeadamente em França, Espanha, Moçambi-
que e Angola, encomendava todos os materiais 
de inox utilizados em várias peças de mobiliá-
rio e decoração a fornecedores, mas os atrasos 
nas entregas levaram os proprietários a pensar 
em alternativas. “O prazo de entrega é muito 
curto e para conseguirmos ter uma melhor 
resposta para o cliente e mais qualidade re-
solvemos criar uma empresa paralela só para 
produzir estes materiais de inox utilizados 
em vários tipos de mobiliário e peças de de-
coração, cadeiras, mesas, sofás, candeeiros, 
etc”, explica um dos sócios da Serralux.

Com um investimento inicial de 300 mil eu-
ros na aquisição das instalações e equipamen-
tos, os irmãos Lascasas abriram definitivamen-
te a Serralux, onde hoje são produzidos todos 
os materiais em inox das peças de mobiliário e 
decoração produzidas na LasKasas. 

 No início “foi difícil encontrar pessoas 
especializadas para trabalhar neste ramo”, 
garante Carlos Lascasas, mas a situação foi mu-
dando com o tempo. Hoje a Serralux emprega 
cerca de 14 funcionários, a maioria jovens, a 
quem foi dada uma oportunidade para crescer 
na empresa. “Demos a formação inicial ne-
cessária e hoje já conseguem desenvolver 
o seu trabalho com rapidez, rigor e qualida-
de”, sublinha o empresário.

 

Novas instalações
já no próximo ano  

A Serralux é uma serralharia com um 
conceito diferente das ditas serralharias 

tradicionais. A estrutura organizacional da 
Serralux está concentrada em sistemas de 
produção dentro de um rigoroso controlo 
de qualidade, onde a atenção ao pormenor é 
fundamental e indispensável. 

Carlos Lascasas é quem gere este negócio 
e garante que não tem mãos a medir para as 
encomendas que recebe. “Neste momen-
to recorremos a várias empresas que nos 
prestam alguns serviços para satisfazer to-
das as encomendas”, sublinha o sócio da Ser-
ralux. Cerca de 90% do volume de encomen-
das provém das empresas do grupo LasKasas. 
“Essa é a ideia”, assume Carlos. “A Serralux 
foi criada para responder às necessidades 
da LasKasas. Esse é o nosso foco e não te-
mos grande margem para aceitar outras 
encomendas. Só aceitamos trabalhos pe-
quenos de uma ou duas peças, mas nada 
de significativo”, sublinha o empresário.

“Recentemente recebemos uma enco-
menda da Boutique dos Relógios. Todos 
os materiais em inox para decorar o inte-
rior da loja, a fachada, para as caixas dos 
relógios, etc, foram feitos aqui na nossa 
empresa”, adianta.

A aposta constante no desenvolvimen-
to de novos produtos é para Carlos Lascasas 
fundamental. “A equipa de designers da 
LasKasas está constantemente a trabalhar 
em novos produtos. Só assim é que o negó-
cio se torna rentável e cada vez mais atra-
tivo para os clientes. No futuro, a empresa 
pretende alargar a sua atividade a outros 
serviços, nomeadamente de pintura e dese-
nho em inox. “Neste momento são os dois 
únicos serviços que não temos capacidade 
de fazer aqui. O investimento de médio e 
longo prazo da Serralux será para equipar 
a empresa com a maquinaria necessária 
para realizar esses serviços, tornando-nos 
dependentes apenas de nós próprios”.

A curto prazo a Serralux vai investir também 
em novas instalações. A mudança deverá acon-
tecer no próximo ano e irá permitir à empresa 
aumentar a sua área de produção. O pavilhão de 
1200 m2, situado na zona industrial de Rebordo-
sa, vai alojar outra empresa do grupo LasKasas, a 
Dom Kapa, dedicada ao fabrico de artigos esto-
fados, na área do mobiliário e decoração.

SERRALUX – Produtos Mecânicos

Criada para responder
às necessidades da LASKASAS

Empresa do grupo LasKasas surgiu no início deste ano e é gerida por Carlos Lascasas.
A Serralux produz os materiais de inox utilizados nas peças de mobiliário e decoração da LasKasas.
O negócio está em crescimento e emprega cerca de 14 trabalhadores.

PUBPUB
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ESPAÇO ESCOLA

No passado dia 20 de ou-
tubro, o Agrupamento 
de Escolas Daniel Faria, 
de Baltar, Paredes, reali-

zou uma visita de estudo ao 1.º Sa-
lão das Tecnologias Audiovisuais e 
Musicais, Fotografia e Multimédia, 
em Lisboa.

Cerca de 75 alunos das tur-
mas do Curso Profissional de 
Técnico Multimédia, da Escola 
Secundária Daniel Faria, Baltar, 
participaram nesta visita, acom-
panhados por professores da 
escola. Os alunos tiveram opor-
tunidade de alargar os seus co-
nhecimentos em vídeo, fotogra-
fia, produção musical, cinema, 
som e iluminação, multimédia e 
comunicação visual. 

Foram mais de quarenta os 
expositores presentes neste sa-
lão, em espaços de conhecimen-
to em diversas áreas de referên-
cia, com partilha e experiência 
na utilização de tecnologias e no 
processo criativo, bem como na 

Visita de Estudo à EXPO SYNC LISBOA

demonstração de produtos, ani-
mação e outras iniciativas. 

Os alunos puderam expe-
rienciar técnicas avançadas num 
contexto e cenário profissionais: 
estúdio de rádio; estúdio de pro-
dução sonora; estúdio de fotogra-

fia e construção de personagens. 
Por outro lado, o contacto com os 
profissionais desta área permitiu 
aos alunos conhecerem as ferra-
mentas, os meios e as aplicações 
utilizadas atualmente no mercado 
de trabalho e, deste modo, enten-

derem a importância do domínio 
das mesmas.

Ao longo do evento, os alunos 
participaram em diferentes proje-
tos, nomeadamente em gravações 
e emissões em circuito interno, 
através da projeção num ecrã (16m 

x 9m) e através de streaming com 
encode em múltiplas plataformas. 
Por último, conheceram o proces-
so de captação, realização, edição 
e difusão de imagem e som, que 
envolve meios profissionais e no-
vas tecnologias.

A comemoração deste dia 
realiza-se há 35 anos, teve 
início em 1981 e foi tam-

bém nessa altura que as Nações 
Unidas criaram uma organização 
para a Alimentação e Agricultura, 
a FAO (Food and Agriculture Orga-
nization).

Em cada ano, este dia é assina-
lado a 16 de outubro e é escolhido 
um tema, geralmente associado 
a preocupações que afetam a ali-
mentação da população mundial. 
O lema de 2016 está relacionado 
com as mudanças climáticas: “O 
clima está a mudar. A alimenta-
ção e a agricultura também.” 

A nível global, o Dia Mundial 
da Alimentação também serve 
para chamar a atenção para a fal-
ta de comida em muitas regiões 
do planeta. O relatório realizado 
pela FAO, em 2015, indicava um 
número dramático de pessoas que 
passam fome: são quase 800 mi-
lhões, ou seja, uma em cada nove 
pessoas.

Em Portugal, à semelhança 
de outros países do ocidente no 
hemisfério norte, a preocupação 
não é tanto com a fome, mas com 
os maus hábitos alimentares. Uma 

Hoje chegámos à sala e as corti-
nas estavam fechadas, parecia 
ainda de noite. Então a profes-

sora disse que podíamos descansar 
mais uns minutos e nós assim fizemos. 
Era engraçado ver pelo olho meio 
aberto a cara dos colegas que iam en-
trando! Mas toda a gente aproveitou 
para começar o dia de trabalho com 

O outono já bateu à porta,
Uma vez mais de forma envergonhada,
Traz os magustos e as compotas consigo
Ou o vinho e as castanhas assadas.
Nevoeiro todas as manhãs
O outono chegou para ficar.

................................................................................................................

9.º ano RD  ●  Agrupamento de Escolas de Vilela

................................................................................................................................................................................

Clube de jornalismo ● Escola Básica de Recarei

Acrósticos sobre
o Outono

AFONSO LÁZARO MARQUES
— N.º 1, 9.º RD —

ARTUR COELHO
— N.º 8, 9.º RD —

O outono já chegou
Uvas vamos colher
Tempo frio a chegar, de
Ouro as folhas pintar
Nevoeiro vamos ver e
Os magustos fazer.

O outono já chegou
Umas maçãs assadas comer
Trabalhos vamos efetuar
O frio vai começar
Nêsperas e marmelos transformar.
O Hallowen festejar.

Outono que trazes alegria
Unes as famílias no magusto,
Trazes as castanhas assadinhas e quentinhas,
Os dióspiros a rebentar e as maçãs a assar,
Na adega o vinho doce e a jeropiga,
O São Martinho está quase a chegar e eu vou festejar!

LURDES MICAELA NUNES
— N.º 18, 9.º RD —

Dia Mundial da Alimentação

................................................................................................................................................................................

Alunos do 1.º A ● Escola Básica de Recarei

A Terra treme
dois minutinhos de descanso!

E como era dia 13 de outubro,  
Dia Internacional para a Redução 
de Catástrofes, às 10h13, respon-
demos ao desafio de participar num 
exercício de preparação para o risco 
sísmico, promovido pela Autorida-
de Nacional de Proteção Civil. 

Num exercício de um minuto, 

aprendemos a conhecer os 3 ges-
tos que podem salvar vidas em 
caso de sismo: BAIXAR, PROTE-
GER, AGUARDAR.

Para ser mais real, quando de-
ram os três toques da campainha 
para se iniciar o exercício, a pro-
fessora colocou no computador o 
som de um terramoto.

boa alimentação é 
a base de preven-
ção de doenças 
e uma fonte de 
energia. Uma má 
alimentação pode 
aumentar o risco 
de obesidade, de 
doenças como a 
diabetes ou até 
diminuir as capaci-
dades de aprendi-
zagem. 

A sabedoria 
popular diz que 
“é de pequenino 
que se torce o pe-
pino”. Por isso, é 
importante ensinar 
hábitos de alimen-
tação saudável às 
crianças e aos jo-
vens. 

Na Escola Bá-
sica de Sobreira, a 
data foi lembrada com atividades 
dinamizadas pelo Clube de Nutri-
ção. Foram distribuídos palitos de 
cenoura aos alunos dos 2.º e 3.º ci-
clos e foi promovido um concurso 
de frases para completar o cartaz. 

As frases vencedoras foram:

- “Eu como frutos maduros, 
leite, carne, peixe e pão. Como 
bem, não como muito, vario a 
alimentação” - Aluno n.º 5, 8.º C; 

- “Para uma vida saudável 
ter, fruta vou ter de comer” - Alu-
no n.º 2, 9.º F.
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D
esde 2009 que Dul-
cídio Ferreira Coelho 
orienta alguns dos 
projetos de investiga-
ção mais importantes 

no Reino Unido, na área da ino-
vação no uso das tecnologias de 
informação. O Engenheiro Eletro-
técnico, de 45 anos, é atualmente 
diretor técnico do THINKlab, cen-
tro de excelência em investigação 
na área da realidade virtual e sis-
temas de trabalho corporativo no 
Reino Unido que, neste momento, 
está a desenvolver 3 grandes pro-
jetos de investigação financiados 
pela Comissão Europeia. 

Em entrevista ao jornal O PA-
REDENSE, Dulcídio Coelho explica 
em que consistem estes projetos 
e fala sobre a Smartgateways, 
empresa que ajudou a fundar 
em 2014 e que está a desenvol-
ver uma plataforma tecnológica 
ilustradora do conceito de cidade 
inteligente.

Há quanto tempo está na 
Universidade de Salford e como 
é que ali chega?

Em 2002 o então diretor do 
Departamento de Engenharia da 
UTAD, depois de visitar a Universi-
dade de Salford e conhecendo os 
meus interesses nas áreas tecno-
lógicas da visão por computador 
e computação gráfica, pôs-me 

Entrevista: DULCÍDIO COELHO, diretor técnico do THINKlab, da Universidade de Salford, em Manchester, Reino Unido

“Em Inglaterra as condições para trabalhar em investigação não têm paralelo”
Helena Nunes (texto) em contacto com o Prof. Terren-

ce Fernando, da Universidade de 
Salford. Depois de uma série de 
testes e entrevistas fui convidado 
para integrar a sua equipa de in-
vestigação.

Entre 2002 e 2004 como Assis-
tente de Investigação e nos últi-
mos 10 anos, 3 como Investigador 
Sénior e 7 como Diretor Técnico.

O que é o THINKlab e que 
tipo de pesquisa desenvolve?

O THINKlab é um centro de 
referência na área da visualiza-
ção e análise de informação, cuja 
investigação está intimamente 
ligada com as necessidades da in-
dústria e das autoridades locais e 
nacionais. O lema do THINKlab é 
“Envisioning Digital Futures” que 
traduz uma vocação de inovação 
no uso das tecnologias da infor-
mação. 

Em termos práticos o THINKlab 
opera a 3 níveis: - promovendo e 
suportando atividades gerado-
ras de novas ideias, dinamizando 
atividades de diversos grupos de 
trabalho e participando em con-
ferências e exposições; - desen-
volvendo atividades de investiga-
ção em várias áreas; - desenvol-
vendo atividades comerciais em 
que o resultado do trabalho de 
investigação é aplicado no desen-
volvimento de ferramentas que 
respondem a necessidades espe-
cíficas de um parceiro industrial 

ou autoridade local.
Até 2009, ano em que iniciei 

funções como Diretor Técnico, o 
THINKlab era exclusivamente um 
Centro de Investigação, dedican-
do-se primariamente à investiga-
ção na área de aplicação de siste-
mas de realidade virtual e traba-
lho colaborativo nos domínios da 
engenharia aeronáutica, mecânica 
e construção civil. A partir deste 
período, com a comercialização 
de subprodutos da investigação, o 
ênfase no desenvolvimento de ati-
vidades comerciais foi ganhando 
maior protagonismo. Igualmente 
as áreas de investigação acompa-
nharam a evolução dos tempos e 
da estratégia do THINKlab, man-
tendo-se no entanto a realidade 
virtual na sua base, mas focando, 
particularmente, na visualização, 
análise e representação de infor-
mação em grande escala (Big Data).

E qual é a sua missão no 
THINKlab?

Começa na componente téc-
nica de projetar, implementar e 
manter instalações com diversos 
componentes tecnológicos e in-
formáticos, incluindo redes de 
computadores e servidores com o 
correto nível de segurança, certi-
ficação e adequação ao trabalho 
de investigação. Inclui igualmen-
te projetar soluções tecnológicas 
para produtos comerciais e parti-
cipar na elaboração de candidatu-
ras a financiamento e projetos de 
investigação.

A outro nível, passa por parti-
cipar na coordenação das ativida-
des de investigação, apresentando 
soluções técnicas para as tarefas 
de investigação, bem como dar 
suporte à gestão de projetos finan-
ciados, tanto pela União Europeia 
como pelo governo Inglês. E ainda 

apresentar as soluções e produtos 
desenvolvidos no THINKlab a po-
tenciais clientes, autoridades locais 
e visitantes de outras instituições de 
ensino, governos e entidades inter-
nacionais.

“O THINKlab está
envolvido em 3 projetos
financiados pela
Comissão Europeia”

Que projetos desenvolvem 
neste momento e com que obje-
tivos?

O THINKlab está envolvido em 
três projetos financiados pela Co-
missão Europeia, totalizando 22 mi-
lhões de euros.

No projeto Design4Energy, o 
objetivo principal é desenvolver 
uma metodologia inovadora para 
produção de aplicações de soft-
ware para arquitetos, incluindo 
ferramentas de análise energética, 
permitindo otimizar a performance 
energética dos edifícios.

Os objetivos do ProSeco cen-
tram-se na criação de soluções para 
Eco-Design que permitem o desen-
volvimento personalizado de servi-
ços e produtos. Inclui entre outros, 
a criação de uma plataforma para 
produção de calçado baseado no 
formato real do pé do cliente (o pé 
é digitalizado em 3D), e em que este 
pode escolher os materiais e definir 
o design do produto.

O CrossDrive é um excitante 
projeto de desenvolvimento de so-
luções informáticas para suporte da 
exploração espacial. A Agência Es-
pacial Europeia (ESA) está há vários 
anos a planear uma missão de ex-
ploração robótica do planeta Mar-
te. A missão Exomars/TGO planeia 
colocar um veículo de exploração 
(rover) na superfície do planeta no 

ano 2020. O THINKlab, em conjunto 
com várias agências espaciais eu-
ropeias e empresas que participam 
na missão, está a desenvolver uma 
plataforma de realidade virtual que 
ajudará a caracterização do local de 
aterragem, escolha de pontos de 
interesse para estudo e definição de 
percursos optimizados para o rover 
explorar. 

Na área de aplicações comer-
ciais continuamos a desenvolver 
uma ferramenta de software para 
planeamento de obras de renova-
ção de linhas ferroviárias em par-
ceria com a Network Rail (empresa 
pública responsável por toda a rede 
ferroviária no Reino Unido). Esta 
aplicação de software recebeu um 
prémio regional em julho deste ano 
para a melhor aplicação BIM (em 
português Modelagem da Infor-
mação de Construção) e está igual-
mente nomeada para um prémio a 
nível nacional.

Temos igualmente em desen-
volvimento diversas plataformas de 
realidade virtual interativas com a 
Siemens, para treino de atividades 
de manutenção em plataformas 
marítimas para geradores eólicos e 
subestações eléctricas e apresenta-
ção e venda de produto.

A curto-prazo podemos ter 
plataformas tecnológicas que 
projetam edifícios mais eficientes 
ou até mesmo carros com tecno-
logia para antecipar determinado 
comportamento ou situação de 
perigo?

Sem dúvida que sim. O proje-
to Design4energy pretende criar 
um conjunto de ferramentas que 
permitam aos arquitetos projetar 
novos edifícios tendo em vista a oti-
mização da relação entre o desenho 
do edifício, a escolha de materiais, o 
custo de construção e a resultante Laser scanning
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Entrevista: DULCÍDIO COELHO, diretor técnico do THINKlab, da Universidade de Salford, em Manchester, Reino Unido

“Em Inglaterra as condições para trabalhar em investigação não têm paralelo”

Desde criança que Dulcídio Coelho se interessou por perceber 
como os objetos, especialmente os elétricos, funcionavam. O in-
teresse pela eletrónica surgiu na adolescência, quando começou 

a comprar componentes e kit’s para criar pequenas aplicações electró-
nicas. 

Alguns anos mais tarde mudou-se para Vila Real, para estudar na 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde se licenciou, em 
2001, em Engenharia Eletrónica, ramo eletrónica, computação e instru-
mentação. 

Nesse ano fundou, juntamente com 3 colegas a empresa Power5 
Engenharia, dedicada à utilização de energias renováveis e consultoria 
energética, mas após divergências com um dos sócios, optou por pros-
seguir a carreira académica.

Em 2002 candidatou-se a uma posição de Assistente de Investiga-
ção na equipa de investigação do THINKlab (Advanced Virtual Protoyping 
Research Centre), na altura o maior e mais prestigiado centro de investi-
gação na área da realidade virtual no Reino Unido, liderado pelo Prof. 
Terrence Fernando. 

Depois de um interregno de 18 meses em Portugal, foi convidado 
para integrar a equipa de investigadores do THINKlab, em 2006, na cate-
goria de investigador sénior, para participar no projeto de investigação 
CoSpaces, financiado pela Comunidade Europeia, e que prendia desen-
volver novas ferramentas e modelos de colaboração para equipas de 
trabalho em diversos domínios da engenharia. 

Durante a execução deste projeto, as funções iniciais de investiga-
dor estenderam-se para a área de gestão de projetos, o que compro-
meteu a conclusão dos estudos de Doutoramento, tendo então obtido 
o título académico de MPhil (Master of Philosophy) com a tese “A novel 
tele-presence system for distributed collaborative environments”.

PERCURSO ACADÉMICO

Fora do THINKlab, está envolvido noutros pro-
jetos de investigação? 

De momento, divido o meu tempo entre 
o THINKlab e uma empresa que cofundei chamada 
Smartgateways, que opera no domínio da IoT (Inter-
net-of-Things) desenvolvendo uma combinação de 
soluções de hardware e software que permitem a co-
municação entre uma grande variedade de sistemas. 

Neste momento fazemos parte do consórcio li-
derado pela Câmara de Manchester que ganhou um 
concurso nacional, no valor de 10 milhões de libras, 
para a criação de uma demonstração de tecnologia 
ilustradora do conceito de cidade inteligente. 

O projeto designado CityVerve pretende demons-
trar aplicações baseadas em tecnologia com ligação 
à internet para responder às necessidades complexas 
da população de Manchester, em áreas como trans-
portes, saúde, cultura e comunidade. 

A Smartgateways está envolvida no desenvol-
vimento de uma plataforma para caracterização de 
parâmetros ambientais, incluindo qualidade do ar 
na casa de pessoas com doenças respiratórias, bem 
como monitorizar o uso de medicação. Esta informa-
ção em combinação com a monitorização, em tempo 
real, da atividade dos pacientes ajudará a estabelecer 
planos de tratamento personalizados e monitorizar a 
saúde mental e emocional dos mesmos, prevendo e 
evitando situações de exacerbamento da doença.

Não há projetos de investigação nestas áreas a 
serem desenvolvidos em Portugal?

A existência ou não de investigação em certas 
áreas não é normalmente o problema principal. Mas 
sim a sua escala, suporte e impacto. Certas áreas de in-
vestigação precisam de massa crítica para ter impacto 
à escala global, o que implica custos de instalação e 
operacionais e, acima de tudo, suporte no tecido in-
dustrial de proximidade.

“As universidades inglesas
combinam séculos de tradição
com uma história sólida
de ensino e investigação”

Para os investigadores e cientistas de todo o 
mundo, Inglaterra continua a ser um país muito 
atrativo para trabalhar? Porquê?

As universidades inglesas combinam séculos de 
tradição com uma história sólida de ensino e investi-
gação, produzindo investigação de alto nível, supor-
tada por um tecido industrial rico e recetivo à criati-
vidade e inovação. Este prestígio a nível mundial e as 
condições financeiras para desenvolver as atividades 
de investigação criam um polo de atração difícil de 
igualar. É claro que a universalidade da língua tam-
bém facilita essa opção por Inglaterra. 

A ida para Inglaterra abriu portas na sua carrei-
ra profissional?

Abriu pelo menos as que estavam fechadas em 
Portugal. Algumas posições académicas e profissio-
nais em Portugal não são necessariamente geridas 

pela meritocracia, mas por outros interesses menos 
claros.

Como tem sido a experiência para si e para a 
família?

Nos primeiros anos tenho que admitir que era 
muito complicado. O clima e a comida deprimentes, 
a falta da família e dos amigos contribuíram para uma 
experiência inicial pouco acolhedora. Porém, em In-
glaterra, as condições para trabalhar em investigação 
não têm paralelo e tinham que compensar os outros 
aspetos negativos. 

Quando voltei em 2006 com a minha esposa e o re-
cém-nascido Vítor (filho mais velho), a situação alterou-se 
significativamente. Agora temos uma vida mais estabili-
zada. Com amigos de várias nacionalidades e com mais 
um filho (o Ricardo nasceu em 2012), três cães, um coelho 
e um furão. A vida está bastante preenchida.

Conceito de Cidade Inteligente:
O contributo da Smartgateways 

Criada em 2014, a empresa faz parte de um consórcio liderado pela 
câmara de Manchester que ganhou um concurso nacional para a 
criação de uma demonstração de tecnologia ilustradora do conceito 
de cidade inteligente.

Faz questão de vir a Paredes todos os anos? 
Visitar a família é parte fundamental da vida de um 

emigrante. Hoje em dia a tecnologia ajuda-nos a man-
ter um contacto permanente, mas ainda não permite 
o contacto físico. Dar um abraço ao meu pai e á minha 
mãe não é possível de fazer pelo computador, mas ti-
rando a família mais próxima poucos são os laços que 
me ligam a Paredes. 

Vendo bem as coisas deixei Paredes há mais de 27 
anos. Primeiro para Vila Real e depois para Manchester.

Gostava de regressar a Portugal para integrar 
algum projeto de investigação?

Esta é uma pergunta difícil. Ou pelo menos é-o a 
resposta. Sinceramente, não tenho uma resposta pen-
sada. A título definitivo muito provavelmente não. Os 
miúdos estão perfeitamente integrados cá e as pers-
petivas de futuro em Portugal não parecem vir a sofrer 
grandes alterações nos tempos próximos. 

Esposa e filhos

eficiência energética, realçando as 
poupanças devidas a uma maior 
eficiência energética, bem como a 
redução da pegada verde (carbon 
footprint) durante a vida útil do edi-
fício em relação ao potencial custo 
inicial adicional.

Uma quantidade muito significa-
tiva deste tipo de tecnologia já está 
hoje a ser usada ou está disponível 
para utilização. Nalguns casos, ape-
nas o custo adicional que acarretam 
é ainda um entrave à sua utilização 
mais generalizada, mas os custos de 
produção da tecnologia estão em 
queda permanente, tornando-as 
acessíveis a muito curto prazo. 

Os carros de alta gama já con-

têm sistemas de gestão integrada 
que comunicam o estado de todos 
os seus componentes para o fabri-
cante, permitindo fazer manuten-
ção personalizada e prever falhas. 
Sistemas de assistência à condução 
(travagem, estacionamento) já es-
tão disponíveis em carros de gama 
média baixa. 

O que vamos é assistir ao rápi-
do crescimento deste tipo de tec-
nologia em todos os carros e à sua 
integração com sistemas de gestão 
de tráfego, especialmente nos gran-
des centros urbanos, permitindo 
um uso mais eficiente das redes de 
transporte, a redução dos índices 
de poluição e consumo de energia.
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J
osé António Moreira está 
pela quarta época con-
secutiva no comando da 
equipa sénior do Sport 
Clube Nun’Álvares. Depois 

de um ano de grande euforia pela 
conquista do título de campeão e 
a subida à Divisão de Honra da AF 
Porto, o Nun’Álvares está focado 
nos desafi os que terá pela frente 
neste campeonato ainda mais com-
petitivo.

Em entrevista ao jornal O PARE-
DENSE o treinador mostra-se satis-
feito com os resultados nas primei-
ras jornadas e garante que a priori-
dade da equipa é a manutenção. O 
Nun’Álvares vai procurar afi rmar a 
sua qualidade neste campeonato 
e manter a ambição de conquistar 
um lugar na primeira metade da 
tabela.

Na época passada o Nun’Álva-
res conquistou um feito histórico. 
Como está a ser a adaptação a 
esta nova realidade?

Viemos de uma época em que 
tivemos alguma supremacia sobre 
os adversários. Na 1.ª volta atraves-
samos algumas difi culdades, mas 
instalamo-nos na liderança da tabe-
la no arranque da 2.ª volta. Termina-
mos o campeonato com uma folga 
de pontos face aos adversários, o 
que não quer dizer que tenha sido 
fácil. Tivemos difi culdades, mas aca-
bamos por consolidar aquela supre-
macia que esperávamos ter desde 
início. 

Agora estamos a viver uma 
outra realidade, num campeonato 
mais competitivo. É normal que a 
equipa não tenha este ano aque-
la supremacia que tinha na época 
passada, mas o desafi o é manter a 
imagem do clube, que aposta na 
formação, na continuidade de uma 
equipa jovem e com qualidade. 

Queremos atestar nesta divisão 
a qualidade que evidenciamos na 
época passada e acho que temos 
conseguido. Estamos no 2.º lugar 
com os mesmos pontos que o 1.º 
classifi cado. 

Acha que os sócios e adeptos 
vão exigir mais do clube esta épo-
ca?

Temos sentido que os adeptos 

“Queremos atestar a qualidade
que evidenciamos na época passada”

 TREINADOR DO NUN’ÁLVARES DIZ QUE O PRINCIPAL OBJETIVO ESTA ÉPOCA É GARANTIR A MANUTENÇÃO.
 Alcançar a 1.ª metade da tabela é uma ambição desta equipa maioritariamente formada por jovens.
 Apoio da direção tem sido fundamental para fortalecer o projeto de sustentabilidade do clube.

Campeonato
de Portugal

Série B – 8.ª jornada
Aliança de Gandra .........................3
CF Caniçal .........................................1

Divisão de Elite
Série 2 - 9.ª  jornada

Aliados de Lordelo ........................1
Vila Meã .............................................1

S.Pedro Cova ....................................1
Rebordosa ........................................4

Paredes ..............................................0
Barrosas .............................................3

Divisão Honra - AF Porto
5.ª jornada

Nun’Álvares ......................................2 
Sport Canidelo ................................1

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 4.ª Jornada

Tirsense B ..........................................3
CCD Sobrosa ....................................1

2.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 4.ª Jornada

Raimonda .........................................2 
ISC Sobreirense ...............................2

Parada ................................................1 
Zebreirense ......................................0

Série 3 – 4.ª jornada
Airães .................................................2 
Baltar ..................................................0

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional 

Série B - 6.ª jornada
Arsenal Parada ................................5
Paredes ..............................................2

Helena Nunes (texto) de jogar no nacional. E outras como 
o Canidelo, o Ermesinde, etc. Ainda 
é muito cedo para traçar cenários.

Concorda com o novo modelo 
do campeonato?

Sim, acho que vai ser mais com-
petitivo porque num universo de 16 
equipas ¼ estará a lutar para subir 
e o outro 1/4 para descer. Isso quer 
dizer que se houver aquele equilí-
brio que se espera podemos ter ali 
equipas a premeio que tanto pode-
rão cair para um cenário de subida 
como para um cenário de descida.

que evidenciamos na época passada”
estão bastantes agradados com a 
equipa e sobretudo com as exibi-
ções, mas também têm a lucidez de 
perceber que este ano a realidade 
é outra. O adepto do Nun’Álvares é 
exigente. É normal que queira ver 
uma equipa competitiva nesta di-
visão e até ao momento acho que 
temos conseguido atestar essa ima-
gem, sobretudo pela forma como ar-
rancamos no campeonato. E isso só 
nos traz mais responsabilidades.

Qual é a meta a atingir 
esta época?

O primeiro objetivo 
desde logo é assegurar 
a manutenção, mas 
também somos uma 
equipa ambiciosa 
e por isso va-
mos tentar al-
cançar a 1.ª 
metade da 
tabela.

“Estamos bem
com a posição
que ocupamos”

Como caracteriza o plantel do 
Nun’Álvares?

Privilegiamos a continuidade 
do grupo. Daqueles jogadores titu-
laríssimos perdemos o Chivina para 
o Alpendorada e fomos buscar o 
Tó Zé, que já esteve vários anos no 
Nun’Álvares e jogava no União de 
Paredes. Foi a nossa contratação de 
peso, digamos. É um jogador expe-
riente, com 35 anos e uma mais-va-
lia para a nossa equipa. 

Depois fomos buscar ao Sobrei-
rense um jogador que também foi 
da nossa formação, o André Silva, e 
fomos buscar 2 juniores ao Penafi el 
que também já tinham passado 
por aqui. Neste momento temos 3 
juniores do clube no plantel, o João 
Pinto, que já jogou esta época, o 
Ângelo e o Rafa. 

É um plantel que refl ete a ima-
gem que o clube criou de uma equi-
pa muito competitiva, com organi-
zação, uma fi losofi a de jogo própria 
e com uma aposta forte na forma-
ção. E é isso que me dá mais orgulho. 

O grupo já está fechado?
Quando muito poderá entrar 

um ou outro jogador, numa solução 
oportuna ou de recurso. Mas acho 
difícil porque o nosso plantel já está 
bastante esticado. Neste momento 
temos 26 jogadores em condições 
de jogar. 

O balanço deste arranque do 
campeonato é positivo?

Muito positivo. Todas as equi-
pas têm a ambição de entrar bem, 
mas para nós que chegamos a um 
novo campeonato era importante 
ganhar aquela autoconfi ança para 
enfrentar melhor a época. Decorri-
dos estes cinco jogos somos uma 
equipa ainda mais crente nas nos-

sas possibilidades. Estamos bem 
com a posição que ocupamos e os 
nossos adeptos também estarão, 
mas também estamos muito cons-
cientes das difi culdades que tere-
mos de percorrer.

Na última jornada o Nun’Ál-
vares venceu o Canidelo, por 2-1. 
Como analisa este jogo?

Foi uma vitória impor-
tante, perante um oposi-

tor que tem qualidade 
e que inclusivamente 
teve para ingressar 
na Divisão de Elite. 

Isso valoriza ainda 
mais a nossa vitó-

ria. Foi um jogo 
em que con-

s o l i d a m o s 
ainda mais 

o bom 
início de 
é p o c a 
que ti-
vemos 

e que nos traz a confi ança necessá-
ria para abordar o resto do campeo-
nato.  

Qual a expectativa para o pró-
ximo jogo com o Ataense?

O Ataense é uma boa equipa. 
Este ano subiram 4 equipas de cada 
série e o Ataense foi uma delas, que 
subiu no nosso campeonato. Não 
conseguiu entrar tão bem como 
nós, mas não deixa de ser uma equi-
pa difícil no seu terreno. Não vamos 
esperar facilidades. 

Quem são os principais adver-
sários do Nun’Álvares?

Neste campeonato há um equi-
líbrio muito grande entre os valores 
das equipas. Mas há certamente al-
gumas que se evidenciam. O Ataen-
se é uma equipa com bons valores 
e terá a ambição de subir. O Sandi-
nense, o próprio Infesta e até o No-
gueirense são equipas que já esta-
vam na Elite e têm alguma tradição 
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A 
equipa sénior mascu-
lina de Polo Aquático 
de Paredes conquis-
tou a terceira Super 
Taça Carlos Meinedo, 

ao vencer o Fluvial Portuense, por 
9-8, no jogo disputado no dia 23 
de outubro, na piscina municipal 
de Felgueiras.

Os golos da formação pare-
dense foram apontados por An-
tónio Cerqueira (4), Tiago Costa 
(1), Miguel Mariani (2) e Ricardo 
Teixeira (2). Pelo Fluvial marcaram 
Jorge Lopes (5), Paulo Andrade 
(1), Rui Tiago Santos (1) e Tiago 
Paraty (1).

“Estou muito contente por 

Paredes conquista a terceira
Super Taça Carlos Meinedo

 Trofeu foi conquistado no dia 23, após a vitória sobre o Fluvial Portuense.
 ESTA FOI A TERCEIRA SUPER TAÇA CONQUISTADA PELOS PAREDENSES NAS ÚLTIMAS TRÊS ÉPOCAS.
 Equipa quer repetir o triplete alcançado há dois anos e vencer também a taça de Portugal e o campeonato nacional. 

Discurso Direto
“Temos uma equipa muito uni-
da e com muito valor. O nosso 
objetivo é ganhar tudo.” - José 
Teixeira, presidente do clube

“Estou muito contente por 
termos ganho, mas também 
por termos dado a volta ao re-
sultado. Foi uma vitória muito 
doce”. - Nuno Mariani, treinador

Câmara municipal felicitou equipa pela vitória

Depois da conquista do trofeu 
no domingo, a equipa de 
Polo Aquático do Paredes foi 

recebida e homenageada na câma-
ra municipal de Paredes. Na cerimó-
nia, que decorreu na última quinta-
-feira, dia 27 de outubro, estiveram 
presentes alguns dos jogadores da 
equipa, o presidente, e alguns ele-
mentos da equipa técnica. 

“Não imaginam o orgulho 
que temos na vossa equipa”, co-
meçou por reconhecer Celso Ferrei-
ra. “Vocês valorizam tudo o que 
pretendemos: são a valorização 
da educação, dos atletas da terra, 
dos técnicos e dirigentes. Aqui 
renovo o meu compromisso para 
com a equipa do Polo Aquático de 
Paredes, que para além das três 
Super Taças, trouxe para o conce-
lho duas Taças de Portugal e dois 
campeonatos absolutos. Os meus 
parabéns e muito obrigado”, re-
forçou o presidente da câmara de 

Paredes.
Na mesma cerimónia, o presi-

dente do clube, José Teixeira, fez 
questão de homenagear também 
Celso Ferreira, garantindo que foi 
a pessoa que mais apoiou a equi-
pa nos últimos anos. “Estes tro-
feus representam a mudança de 
política que o senhor presiden-
te impôs na câmara de Paredes. 
Este é o fruto do trabalho desen-
volvido pelos atletas, treinado-
res, dirigentes e pela autarquia”, 
sustentou o dirigente, lembrando 
que a equipa de Polo Aquático do 
Paredes é a única equipa do con-
celho que venceu campeonatos 
nacionais absolutos.

José Teixeira expressou o de-
sejo de voltar a ser recebido na 
câmara municipal antes de Celso 
Ferreira terminar o seu mandato, 
para celebrar a vitória na Taça de 
Portugal e no Campeonato Nacio-
nal.

termos ganho, claro, mas tam-
bém por termos dado a volta ao 
resultado. Foi uma vitória mui-
to doce. Ninguém acreditava. 
Só nós”, garantiu Nuno Mariani, 
citado no site da Federação Por-
tuguesa de Natação. O treinador 
da formação paredense, que tam-
bém acumula a função de jogador 
na equipa, garante que o grupo 
se bateu bem neste jogo decisi-
vo contra o Fluvial e conseguiu 
conquistar o primeiro trofeu da 
época. “Jogámos bem. Nunca fi-
camos nervosos, mantivemos o 
mesmo ritmo, fomos melhoran-
do e a bola acabou por entrar e 
isso deu-nos alento para dar a 
volta ao resultado”.

Num jogo de altos e baixos, 

a equipa do Paredes foi para o 
intervalo a perder por 7-2. Nuno 
Mariani diz que a sua equipa con-
seguiu manter a concentração, 
mesmo quando esteve a perder e 
graças a isso conseguiu dar a vol-
ta ao resultado. 

Ao jornal O PAREDENSE o pre-
sidente do clube garantiu que 
o jogo foi difícil, tendo em con-
ta que foi o primeiro disputado 
esta época pelo Paredes, frente a 
um adversário que já tinha joga-
do a pré-eliminatória da Liga dos 
Campeões. “Depois do intervalo 
tivemos uma recuperação no-
tável, que permitiu inverter o 
resultado e passar de 7-2 para 
9-8. Temos uma equipa muito 
unida e com muito valor”, sus-

tentou José Teixeira, lembrando 
que na formação do Paredes ali-
nham esta época 6 jogadores in-
ternacionais, que fazem parte da 
seleção nacional.

Campeonato e Taça
de Portugal na mira

A ambição do Paredes/Halcon/
Rota dos Móveis esta época é somar 
à Super Taça a conquista da Taça 
de Portugal e do Campeonato Na-
cional, repetindo o feito alcançado 
em 2014, quando o Paredes ven-
ceu as três principais competições 
da modalidade (taça, super taça e 
campeonato). “O nosso objetivo 
é ganhar tudo. Queremos fazer 
novamente o triplete que fizemos 
há dois anos”.

Na jornada inaugural do cam-

peonato o Paredes venceu em casa 
o CDUP, por 16-4. O triunfo colocou 
o vencedor da Super Taça Carlos 
Meinedo no 2.º lugar da tabela clas-
sificativa, com 3 pontos, os mesmos 
que o 1.º classificado, o Fluvial Por-
tuense. Na próxima jornada o Pare-
des vai jogar em Alvalade, frente ao 
Sporting. A partida decorre no pró-
ximo dia 12 de novembro.

Helena Nunes (texto)

Alguns dos troféus conquistados pela equipa
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O 
Futebol Clube do Porto 
distinguiu, no início da 
semana passada, atle-
tas, técnicos, dirigentes, 
sócios e outras figuras  

que mais de destacaram na época 
2015/2016 ao serviço do clube. 

Entre as figuras do universo 
portista distinguidas na 29.ª Gala 
dos Dragões de Ouro, que decorreu 
no Coliseu do Porto, esteve o ciclis-
ta Rui Vinhas, vencedor da Volta 
a Portugal em bicicleta ao serviço 
da equipa W52/FC Porto/Porto Ca-
nal. O jovem de 29 anos recebeu 
um Dragão de Ouro em reconhe-
cimento desta conquista, sendo 
considerado Atleta do Ano do FC 
Porto, mostrando-se honrado com 
a distinção. 

Recorde-se que Rui Vinhas já 
tinha sido homenageado pela Fun-
dação A Lord, no dia 10 de setem-
bro, numa cerimónia que contou 
com a presença de Nuno Ribeiro, 
diretor desportivo da W52/ FC Por-
to/ Porto Canal, de Elias Barros, 
vice-presidente do FC Porto para 
o ciclismo, e de vários amigos e fa-
miliares do ciclista. Apesar de ser 
natural de Sobrado, Valongo, Rui 
Vinhas casou e vive atualmente em 

RUI VINHAS é o Atleta do Ano do FC Porto

 O VENCEDOR DA VOLTA A PORTUGAL RECEBEU DRAGÃO DE OURO NA GALA REALIZADA NO COLISEU DO PORTO.
 Iniciativa distinguiu aqueles que mais se destacaram ao serviço do clube na época 2015/2016. 

Lordelo, sendo esse o motivo desta 
homenagem da Fundação A Lord. 
Após a conquista da Volta a Portu-
gal, o ciclista recebeu ainda a meda-
lha de Valor Desportivo da Câmara 
Municipal de Valongo.

“É uma honra e
privilégio receber
este prémio”

Num momento de reconheci-
mento por parte do clube, o jovem 
ciclista de Sobrado, Valongo, Rui 
Vinhas, recebeu o Dragão de Ouro 

das mãos do próprio presidente do 
clube, Pinto da Costa, expressando 
o “grande orgulho” e a “enorme 
surpresa” que sentiu ao receber 
este prémio. “É com enorme sa-
tisfação e alegria que recebi este 
prémio. Não estava à espera, 
para mim é uma honra e privi-
légio recebê-lo, no seio de um 
clube com grandes nomes e his-
tória”, disse o atleta, citado no site 
do clube, frisando: “Vou ficar com 
o meu nome marcado na histó-
ria do FC Porto e isso é bastante 
difícil de atingir. É um clube que, 
como o presidente diz, tem muita 
competência e rigor”.

No discurso de encerramento 
da cerimónia, Jorge Nuno Pinto da 
Costa felicitou todos os galardoa-
dos e deixou mensagens especiais a 
alguns deles, incluindo a Rui Vinhas 
que o presidente do FC Porto desta-
cou como “pequeno de corpo, tre-
mendo de força, enorme de alma. 
Emocionou quem seguiu a Volta 
a Portugal, com o seu estoicismo 
e vontade de vencer, que deve 
ser um exemplo para todos nós”, 
referiu Pinto da Costa, citado no site 
do clube.

Entre os 16 dragonados estive-
ram figuras do passado, como Luís 
César, antigo secretário técnico do 

futebol sénior (Prémio Recordação 
do Ano) e figuras do presente com 
destaque para os futebolistas Da-
nilo (Futebolista do Ano) e André 
Silva (Revelação do Ano), para o 
basquetebolista campeão nacional 
Brad Tinsley (Atleta de Alta Compe-
tição do Ano), para a pugilista Sara 
Pinto (Jovem atleta do Ano), para 
Luís Castro, que no ano passado 
conduziu a equipa B do FC Porto à 
conquista da 2.ª Liga (Treinador do 
Ano) e ainda para o antigo hoquista 
Vítor Hugo (Dirigente do Ano).

A equipa W52/ FC Porto/ Porto 
Canal também foi distinguida com 
a estatueta de Projeto do Ano. 

Helena Nunes (texto)
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F
oi verdadeiramente emo-
cionante a 6.ª etapa do 
Campeonato Nacional de 
Trial 4x4, disputada nos 
dias 22 e 23 de outubro, 

na cidade de Gandra, Paredes. Nem 
a chuva impediu os milhares de fãs 
de assistir à disputa renhida entre 
as estrelas do Trial 4x4, naquela que 
foi a última etapa do Campeonato 
Nacional, e que consagrou os novos 
campeões da modalidade.

A prova em Gandra bateu aliás, 
todos os recordes, tendo contado 
com a maior lista de inscritos de 
sempre em provas do campeonato 
nacional. Ao todo, foram 45 as equi-
pas que marcaram presença na 6.ª 
etapa do campeonato, em Gandra, 
numa competição emocionante e 
discutida até ao último segundo. 
Em nota de imprensa o clube or-
ganizador – Clube TT Paredes Rota 
dos Móveis – salientou que a pista 
de Gandra, instalada nas imedia-
ções do Complexo Desportivo da 
Cidade, foi uma das melhores da 
competição, e colocou sérias difi-
culdades às equipas.

Rui Querido
venceu a jornada

O grande vencedor da jornada, 
em Gandra, foi Rui Querido. O piloto 
da Tibus Offroad/Ladricolor/STS deu 
11 voltas ao circuito e foi o que mais 
pontuou para a classe Absoluto. An-
tónio Henriques, da equipa Mister Re-
boques, acabou por fazer o 2.º melhor 
resultado, o suficiente para se sagrar 
campeão absoluto de Trial 4x4. 

Já na categoria de Proto, a vitó-
ria em Gandra garantiu a Rui Queri-
do o título de tricampeão nacional.

António Calçada subiu pela 
primeira vez ao lugar mais alto do 
pódio em Gandra, após completar 8 
voltas à pista, mais uma do que o 2.º 
classificado. No final, foi Pedro Costa 
da equipa Preparações Badinho 4x4 
a sagrar-se campeão nacional da 
classe Extreme, terminando a época 
com mais 6 pontos do que Pedro Al-
ves, da equipa MosTTer/Citus.

Na classe Super Proto, Luís Jor-
ge alcançou o título de campeão 
– ele que já foi campeão da agora 
denominada classe Extreme -, ter-
minando a prova em Gandra com 

mais 4 pontos do que Bruno Ne-
ves, da equipa Npower78. Emanuel 
Costa, grande campeão do King em 
2016, venceu a prova. 

Na classe promoção assistiu-se à 
vitória de Manuel Morgado, que com-
pletou 15 voltas ao circuito, mais 3 do 
que o 2.º classificado João Fernandes. 
Ainda assim, o 2.º lugar em Gandra 
foi suficiente para o piloto de Aguiar 
da Beira se sagrar campeão da classe, 
com 6 pontos de vantagem.

Luís Edgar venceu na classe 
UTV/Buggy, mas foi João Lopes que 
conquistou o 1.º título de campeão 
desta classe, ainda que tenha termi-
nado a prova na 3.ª posição.

Esta foi a primeira vez que a cida-
de de Gandra acolheu uma etapa do 
Campeonato Nacional Trial 4x4, mas 
há vários anos que o concelho de Pa-
redes se assume como capital da mo-
dalidade. No ano passado a derradei-
ra etapa da competição foi disputada 
na cidade de Rebordosa e no ano an-
terior na sede do concelho. Este ano a 
organização decidiu mudar para a ci-
dade de Gandra, onde foi criada uma 
“pista mais larga e com excelentes 
condições”, tanto para espetadores 
como para os pilotos em prova. 

Gandra recebeu milhares
na última etapa do CN Trial 4x4

 A CIDADE ACOLHEU, PELA 1.ª VEZ, UMA ETAPA DO CAMPEONATO NACIONAL DE TRIAL 4X4.
 A prova decorreu nos dias 22 e 23 de outubro, nas imediações do Complexo Desportivo.
 A chuva não afastou os fãs da modalidade: milhares estiveram em Gandra para ver coroar os campeões. 

CLASSIFICAÇÃO DA PROVA:

Classe Absoluto
1.º Tibus off road/ladricolor Team – Toyota BJ40 – 11 voltas
2.º Mister Reboques – Proto XS5 – 10 voltas
3.º yourcar.pt/jlsportas.com/XS5 – Proto XS5 – 10 voltas

Classe Extreme
1.º NordHigiene Team – Suzuki Samurai – 8 voltas
2.º Canelas Pneus – Toyota Hilux – 7 volts
3.º MonsTTer/Cistus – LR defender – 7 voltas

Classe Proto
1.º Tibus off road/ladricolor Team – Toyota BJ40 – 11 voltas
2.º Mister Reboques – Proto XS5 – 10 voltas
3.º yourcar.pt/jlsportas.com/XS5 – Proto XS5 – 10 voltas

Classe Super Proto
1.º EC 4x4 – Chevy Crawler – 9 voltas
2.º Npower 78 – Crawler NP Hilux – 9 voltas
3.º IAC Off Road – Crawler – 8 voltas

Classe Promoção
1.º Jot4x/Trial cars – Nissan Patrol GR – 15 voltas
2.º Jovi Team – Nissan Patrol GR – 12 voltas
3.º Team Urbano & Urbano - Nissan Patrol GR – 11 voltas

Classe UTV/buggy
1.º OffroadProjects/EA Smile/Von – Polaris RZR 900 – 14 voltas
2.º Duque TT – Polaris RZR 800 – 11 voltas
3.º JL Racing/polaris/GRO/RPA & Filhos – Polaris RZR XP 1000 – 2 voltas

TROFEU MEMORIAL JOSÉ COSTA

No dia da etapa do Campeonato Nacional de Trial 4x4, em Gandra, 
o Clube TT Paredes Rota dos Móveis organizou um troféu extra-
campeonato em homenagem ao sócio José Costa, que faleceu 

em julho de 2015. Em pista entraram 5 equipas, mas no final foi José 
Paulo e Paulo Mendes que venceram a edição 2016 do Memorial José 
Costa, completando 13 voltas à pista.

Quanto à IX edição da Aventura Offroad, que decorreu no dia 15 de 
outubro, reuniu 100 viaturas e quase 200 participantes. O passeio já tem 
fama entre os amantes do todo-o-terreno e este ano conseguiu atrair 
centenas de forasteiros da zona norte do país. 

Pódio Absoluto e Proto

Helena Nunes (texto)
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DESPORTO

A 
última prova do campeonato de 
rallycross disputada em Sever do 
Vouga deu a conhecer os títulos 
que ainda não estavam atribuídos, 

incluindo o que dizia respeito à categoria Su-
per 1600, na qual vários pilotos estavam na 
disputa pelo trofeu. 

No final da prova, que decorreu nos dias 
1 e 2 de outubro, as contas do campeonato 
apontavam para a vitória de Hélder Ribeiro. 
Até a própria equipa de Bruno Gonçalves 
saiu da derradeira ronda do nacional a pen-
sar que tinha terminado a prova na 3.ª po-
sição. Porém, no dia 25 de outubro a Fede-
ração Portuguesa de Automobilismo e Kar-
ting divulgou na sua página da internet as 
classificações finais desta última etapa, que 
atribuem a Bruno Gonçalves (Citroen Saxo 
S1600) o título. 

“Após a prova de Sever do Vouga pen-
sava que tínhamos ficado em terceiro lu-
gar. Mas hoje após a saída das classifica-
ções finais no site da FPAK percebemos que 

BRUNO GONÇALVES é campeão nacional de rallycross

 Piloto da Compincar Team é campeão nacional na categoria de Super 1600.
 Título foi conquistado na prova em Sever do Vouga.
 BRUNO GONÇALVES TEM 36 ANOS E É NATURAL DE LORDELO, PAREDES.

Helena Nunes (texto)

Mais de 50 jovens e adultos do con-
celho de Paredes com deficiência 
ou incapacidade participaram 
num “batismo” de golfe. A ativi-

dade foi promovida pelo Paredes Golfe Clube, 
em parceria com o CLDS Horizontes da Inclu-
são e a câmara municipal de Paredes. 

“Vamos ao golfe – a primeira tacada” 
realizou-se na quarta-feira, dia 26 de outubro, 
no Campo de Golfe do Aqueduto, em Vila Cova 
de Carros, Paredes, com o objetivo de propor-
cionar uma atividade diferente e que se crê 
terapêutica aos utentes com necessidades es-
pecíficas, sobretudo do ponto de vista intelec-
tual, informou o clube em nota de imprensa. 

Da parte da manhã a atividade envolveu 

somos bicampeões nacional de rallycross. 
Obrigado a todos pelo apoio durante a 
época”, sublinhou o novo campeão na página 
do facebook da equipa.

O engano na leitura das classificações fi-
cou a dever-se a uma errada interpretação do 
regulamento, e em particular do artigo 12.1.2 
das Prescrições Gerais do Automobilismo e 
Karting 2016.

O erro diz respeito a uma desclassificação 
de Bruno Gonçalves na 1.ª passagem do Cam-
peonato em Sever do Vouga. Ao contrário do 
que se pensava, a FPAK determinou que o 
resultado de Bruno Gonçalves em Sever do 
Vouga 1 não devia ser incluído nas seis pro-
vas que pontuaram para o campeonato, atri-
buindo assim o título ao piloto da Compincar 
Team, que somou uma vantagem de 7 pontos 
para o rival Hélder Ribeiro.

Na temporada passada já tinha aconteci-
do um caso idêntico, mas que não implicou a 
atribuição de títulos. Nessa altura, a prova em 
que o piloto foi desclassificado, também uma 
final, contou para a soma dos pontos totais do 
piloto. 

Jovens com necessidades especiais
fizeram “batismo” de golfe

 MAIS DE 50 JOVENS DO CONCELHO TIVERAM O PRIMEIRO CONTACTO COM A MODALIDADE.
 Iniciativa foi promovida pelo Paredes Golfe Clube, com a colaboração do CLDS Horizontes de Inclusão e da autarquia.

os alunos dos agrupamentos de escolas de 
Baltar, Lordelo, Vilela e da escola secundária de 
Paredes, a quem foi dada a oportunidade de 
experimentar o “green” e familiarizar-se com 
a prática do golfe. Da parte da tarde, foi a vez 
dos utentes do Emaús (Associação de Apoio ao 
Deficiente Mental) e da Obra de Assistência So-
cial de Sobrosa experimentarem a modalidade.

O Paredes Golfe Clube já tinha realizado 
outros projetos que envolveram crianças com 
problemas mentais e motores, mas também 
com o diagnóstico de Síndrome de Asperger.

Sendo uma atividade individual e que 
apela à concentração – e por se jogar num 
ambiente público - o golfe proporciona o con-
texto ideal para o desenvolvimento cognitivo 
dos seus praticantes, acrescenta o clube na 
mesma nota.

Helena Nunes (texto)
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GOMES DE SOUSA

O DR. GUILHERME CUNHA

O 
dr. José Maria Pacheco da Sil-
va Lemos nasceu no lugar da 
Cunha, em Vilela, a 4 de Abril de 
1866.

Era filho de José Narciso Pacheco da Sil-
va Lemos e Maria Joaquina da Silva Ferreira 
que casaram em Santiago de Modelos a 31 
de Março de 1857, ‘tendo obtido dispensa 
do segundo grau de afinidade’.

O pai José Narciso [nasceu na Cunha, Vi-
lela, a 6 de Setembro de 1825] era o segun-
do filho deste nome de Anacleto Moreira 
da Silva Lemos que casou em Sanfins de 
Ferreira a 6 de Junho de 1819 com Joaqui-
na Maria Pacheco Carneiro de Leão. 

O Anacleto era filho de Manuel Custó-
dio Moreira e Aurélia Rosa, neto paterno de 
Manuel Moreira Neto e Catarina da Costa, 
de Vilela e neto materno de Manuel da Silva 
e Ana Maria, de Cristelo.

A Joaquina Maria era filha de António 
Ferreira Pacheco e Maria Teresa Carneiro 
Leão, neta paterna de João Dias Pacheco e 
Ana Ferreira, do Salvador de Penamaior e 
neta materna de João Ferreira Leão e Clara 
Maria Carneiro, de Pessós, Sanfins de Fer-
reira.

Irmãos do dr. José Maria: – Vitorino nas-
ceu no mesmo lugar da Cunha, a 18 de Fe-
vereiro de 1858. Faleceu a 28 de Janeiro de 
1945. – Joaquim nasceu a 27 de Julho de 
1860, padrinhos Joaquim Dias da Silva Pe-
reira, professor de ensino primário, e Rosa 
Dias Pereira, tios maternos, de Modelos. – 
Jesuína nasceu a 4 de Fevereiro de 1862.

Outros filhos do Anacleto e da Joaqui-
na, tios paternos do dr. José maria: – Cândi-
do nasceu em Cunha a 5 de Maio de 1820, 
foi baptizado pelo tio padre João José 
Ferreira Pacheco de Leão, de Sanfins, que 
foi padrinho com sua irmã Cândida Maria 
Carneiro. Faleceu a 10 de Maio de 1877. – 

José Narciso, 1.º, nasceu a 12 de Julho de 
1822, padrinhos José António Ferreira Pa-
checo de Leão e sua irmã Marcelina Ferrei-
ra Pacheco Leão, tios maternos, da Casa de 
Pessós. – Leonor nasceu a 13 de Julho de 
1823, padrinhos José António Ferreira Pa-
checo de Leão e sua irmã Marcelina Ferreira 
Pacheco Leão, tios maternos. – Um menino 
que nasceu na noite de 28 de Abril de 1828 
e na mesma noite foi particularmente bap-
tizado pela sua tia Marcelina, de Sanfins; 
faleceu a 30 de Abril.

A mãe Maria Joaquina nasceu no lugar 
de Santiago, em Santiago de Modelos, a 24 
de Outubro de 1828 e foram seus padrinhos 
Feliciano e Rosa tios maternos. Era filha de 
Joaquim da Silva e Margarida Ferreira, neta 
paterna de Custódio Dias e Maria da Silva, 
neta materna de João Pereira e Custódia 
Ferreira, todos de Santiago.

Outros filhos de Joaquim e Margarida, 
tios maternos do dr. José Maria: – Joaquim 
nasceu no mesmo lugar de Santiago a 21 
de Outubro de 1826. – Matilde nasceu a 28 
de Dezembro de 1832. – Agostinho nasceu 
a 11 de Março de 1836. – Albino nasceu a 
4 de Outubro de 1837, padrinhos António 
Coelho Dias e sua mulher Genoveva Ferrei-
ra, tios maternos. – Rosa nasceu a 3 de De-
zembro de 1839, madrinha Rosa Ferreira, 
tia materna.

O José Maria Pacheco da Silva Lemos 
frequentou a Academia Politécnica do 
Porto em 1883, 1884 e 1885. No primeiro 
ano frequentou as cadeiras 1.ª, 4.ª, 8.ª e 9.ª 
[geometria + desenho + física + química] e 
obteve a 1.ª distinção em física. No segun-
do ano matriculou-se nas 9.ª e 10.ª cadeiras 
[química mineral e botânica], com accessit 
em química. E no terceiro ano matriculou-
-se nas 8.ª e 11.ª cadeiras [química orgânica 
e química analítica + zoologia], com acces-
sit em química 

Depois passou à Escola Médica do Porto 
onde se formou apresentando a tese ‘Breve 
estudo historico e pathogenico da dyspep-
sia nevrasthenica: (nevrasthenia gastrica)’, 
impressa no Porto, na Typographia Gandra. 
78 pág. [62 de texto]. 

A defesa da tese ou exame final foi no 

Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA

O 
catálogo de apoio à exposição de 
Pintura, Desenho e Cerâmica, que 
teve lugar em Viana do Castelo, 
em 1966, com arranjo e orientação 

gráfica do Marco, abria com um manifesto 
assinado pelos autores – Moreira Azevedo, 
Ermelinda Rodrigues e Marco (Armando Mo-
reira), seguido de um poema de José Viale 

Moutinho, com o título bem expressivo, revo-
lucionário ao tempo, que é: “comunicado das 
forças armadas de esperança aos civis que 
não sorriem”, datado de 1965.

O conteúdo expositivo iniciava-se com 
Manuel António Moreira Azevedo, seguia 
com Ermelinda de Jesus Rodrigues, fechando 
com Armando José Moreira (Marco).

dia 28 de Junho de 
1891 pelas 2 horas 
da tarde. Presiden-
te do júri Manuel 
Rodrigues da Silva 
Pinto, lente da 11.

a 

Cadeira — Medi-
cina legal, higiene 
privada e pública 
e toxicologia. Ar-
guentes Ilídio Aires 
Pereira do Vale, len-
te da 12.

a 
Cadeira 

— Patologia geral, 
semiologia e histó-
ria médica; António 
Joaquim de Morais 
Caldas, lente da 4.

a 

Cadeira — Patologia 
externa e terapêuti-
ca externa; Cândido 
Augusto Correia de 
Pinho, lente subs-
tituto da Secção ci-
rúrgica; Maximiano 
Augusto de Oliveira 
Lemos júnior, lente 
substituto da Sec-
ção médica. 

De notar as de-
dicatórias impressas 
na tese: ‘Ao Colégio 
dos Meninos Órfãos 
de Nossa Senhora 
da Graça’, ‘Aos meus 
companheiros os 
alunos Órfãos desde 
1876’, ‘Aos meus se-
mi-companheiros’, 
‘Aos meus Amigos’, 
— sem contemplar qualquer parente.

Referindo-se ao Colégio dos Meninos 
Órfãos acrescenta: «Filho d’essa institui-
ção benemérita, a ela devo o que sou. Na 
impossibilidade de lhe pagar em honra e 
lustre, limito-me a consignar-lhe humilde-
mente o nome na 1.ª página d’este traba-
lho mesquinho, que indica uma despedida, 
se não saudosa, ao menos de eterna grati-
dão.»

José Narciso Pacheco da Silva Lemos fa-
leceu em Vilela às duas horas da tarde de 
29 de Novembro de 1867 com quarenta e 
dois anos dois meses e vinte e sete dias, 
era lavrador proprietário, fez testamento e 
deixou quatro filhos menores e foi sepulta-
do na primeira sepultura da capela-mor do 
lado da Epístola.

O dr. José Maria faleceu no concelho de 
Paços de Ferreira a 8 de Agosto de 1952.
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Paredenses “Brasileiros”

O CORONEL J.R. COSTA JÚNIOR

(Continuação da edição anterior)

- E outra loura, que acompanha sempre 
com uma morena de olhos grandes, conhe-
cia-a na Rua do Núncio.

- Devem ser todas do mesmo comércio 
que, em cidade como o Rio de Janeiro, é bas-
tante rendoso. Também, para essas mulheres, 
há a árvore das patacas.

- Pois sim, haja para elas a árvore das pata-
cas; mas, como comerciantes, protesto.

- Porquê? Mais condenável que o comér-
cio a que essas mulheres se dedicam, é aquele 
que falsifi ca os artigos para roubar os fregue-
ses ou que os mata lentamente…

- Não será própria a designação de comér-
cio, não; mas, para muitas, deve ser um modo 
de vida de grande sacrifício.

- Eis a razão, porque aquelas mulheres se iso-
laram, forrando até, com lençois e cobertores, as 
grades da sua gaiola, para evitar os olhares con-
cupiscentes. Não as podemos censurar.

- E o que parecia uma incoerência, mos-
tra-se-nos perfeitamente lógico.

- Sim, mas se elas não fossem o que são, 
tinhamo-las junto de nós para nos ajudar a 
passar a viagem…

*

Na manhã do terceiro dia de viagem, o Halle 
lançou ferro no porto da Baía. Como este vapor 
demorava, neste porto, até à tarde, para meter 
carga, muitos passageiros quiseram desembar-
car para visitarem a cidade. Eu, o vendedor de 
café, o ex-empregado de Machado Guimarães e 
o droguista constituímos um grupo e fretamos 
um escaler, para podermos saborear um bom 
almoço em terra, depois de visitar a cidade.

Aconteceu porém que o barqueiro nos 
conduziu para um pontão a sul da cidade, por 
ser necessário passarmos pela Inspecção Sa-
nitária. Ali nos reunimos, todos os passageiros 
que desembarcaram do Halle, à espera de vez 
para nos despirmos em cabines individuais, 
tomarmos banho tépido e tornarmos a vestir 
a nossa roupa desinfectada.

Para as autoridades da Baía, o Rio de Ja-
neiro era, nessa ocasião, uma cidade impes-
tada e aquelas medidas sanitárias conside-
ravam-se, por isso, necessárias, para não ser 

contaminada a população baiana.
Quando nos vimos libertos dos possíveis mi-

cróbios da peste bubónica, da febre amarela ou 
da varíola, havíamos perdido quase duas horas. 
E, como nos encontrávamos afastados do centro 
da cidade, tivemos de alugar uma carruagem de 
praça tirada a cavalos, para a visitar.

Porque o tempo era curto e os nossos es-
tômagos pediam alimento, não pudemos ver 
mais que o movimento das ruas com baianas 
gordas de compridas saias e cabeça enlençada, 
e o exterior dos edifícios de muitos templos ca-
tólicos de características portuguesas a atestar 
a fé e o gosto dos colonizadores portugueses.

Para almoçarmos, o cocheiro conduziu-
-nos à porta dum prédio com restaurante no 
I.º andar onde começaram a servir-nos cortês 
e lentamente. Com satisfação, iniciamos o al-
moço e bebemos o bom vinho.

Foi na ocasião em que os nossos estôma-
gos estavam contentes, que o gerente do res-
taurante nos veio perguntar se nos incomo-
dava a companhia de sinhás-moças que gos-
tavam de conhecer tão alegres portugueses.

O vendedor de café levantou logo o braço 
direito e gritou:

- Isso não se pergunta a portugueses! 
Mande-as, seu Juca; mande-as!...

O gerente do restaurante saíu e, pouco de-
pois, ouviram-se passos e gargalhadas femininas 
na escada do 2.º andar. Seguindo o exemplo do 
vendedor do café, levantamo-nos e fomos rece-
ber as moças à porta. Encontramo-nos em pre-
sença de três moças que, pelos grandes olhos 
escuros em lindos rostos morenos ornados de 
cabelos castanhos escuros e pelos sorrisos aco-
lhedores, logo nos cativaram.

Como as moças eram três e nós quatro, 
o droguista, que estava noivo, privou-se vo-
luntàriamente de tão agradável companhia. 
Cada um dos três acamaradados convidou a 
sentar-se a seu lado, a moça que lhe tocou.

O criado servia, nessa altura, a sobremesa 
e o vendedor de café ordenou-lhe:

- Traga vinho do Porto; mas genuíno 
e bom: «Ferreirinha», «Ramos Pinto» ou 
«X.P.T.O.», ouviu? É com esse vinho – que só 
o nosso Portugal produz e que delicia todo o 
Mundo – que quero saudar as nossas compa-
nheiras desta hora de felicidade as quais, pelo 
que observo, são baianas!...

E voltando-se, para a moça ao lado:
- Enganar-me-ei?
A moça respondeu sorrindo:
- Não engana; nàscemos nesta cidade di 

S. Sàlvàdor. 
- São baianas legítimas! Deixem vir o néc-

tar dos deuses…
E o almoço continuou, entremeado de fra-

ses amáveis para as moças, de graça destas e 
de franca alegria geral.

Logo que o criado acabou de encher os 
cálix, o vendedor de café, com o seu na mão 
direita, disse:

- Certamente vocês não leram a carta que 
Pero Vaz de Caminha escreveu ao nosso Rei D. 
Manuel, na qual descreveu o que vira nesta ter-
ra da Baía acabada de descobrir pela armada 
de Pedro Álvares Cabral. Pois fi zeram-ma ler e 
interpretar, no Liceu Literário Português. Ela nos 
mostra a docilidade e fraternidade dos Portu-
gueses para com as gentes boas das terras por 
eles descobertas e a bondade dos naturais deste 
Brasil. Os homens da armada de Pedro Álvares, 
até dançaram com os gentios que encontraram!

- Certamente os nossos encontraram lá 
mulheres, atalhou o ex-empregado do Ma-
chado Guimarães.

- Encontraram. Conta Pero Vaz: «E de tal 
maneira se passou a coisa (com os índios) que 
bem vinte ou trinta pessoas das nossas se fo-
ram com eles para onde outros, muitos deles 
estavam com moças e mulheres».

- Seriam bonitas? – perguntei eu?
- Bonitas? Tape os ouvidos, ó Sr. Droguis-

ta. Quanto a bonitas, contou Pero Vaz: «E uma 
daquelas moças era tão bem feita e tão gra-
ciosa que a muitas mulheres da nossa terra, 
vendo-lhe tais feições, envergonhara, por não 
terem, as suas como ela».

- Ora isso é que fez perder os Portugueses 
pelo Brasil – atalhei.

- Muito bem! – respondeu o vendedor de 
café e continuou: - E digo muito bem, porque 
Pero Vaz de Caminha conta também que, à 
partida da armada descobridora, fugiram dois 
grumetes, para fi carem nesta terra abençoada.

- De forma que só as mulheres atraíram 
para aqui os nossos antepassados… - inter-
veio o droguista.

- Nem só as mulheres. Conta ainda Pero 
Vaz: «Em tal maneira a terra é graciosa que, 
querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; 
por causa das águas que tem».

- E, por isso, os Portugueses aqui planta-
ram a árvore das patacas – a que tantos ou-
tros têm vindo procurar os frutos – atalhou o 
droguista.

- E só aos Portugueses – continuou o ven-
dedor de café – esta terra foi oferecida por 
Deus, pois diz mais Pero Vaz: «E o Ele (Deus) 
nos para aqui trazer, não foi sem causa». Com 
efeito, qual a Raça que, com semelhante de-
sinteresse próprio, igual bondade de coração 
e tão sincero amor, poderia deixar nesta terra 
sobremaneira graciosa, frutos tão primorosos 
como estas três lindas baianas que estão ale-
grando a nossa mesa? Bebamos pelo Brasil e 
pela mulher brasileira!...

- Apoiado! Muito bem! Bravo! – responde-
mos os três batendo palmas.

As baianas agradeceram graciosas.

*

O Halle realizava a travessia directa da Baía 
ao Funchal. Era preciso, aos seus passageiros, 
vencerem ou evitarem o tédio que causa um 
suceder de dias sem vista de terra, pelo que 
recorriam à leitura, ao sono, aos jogos e à ca-
vaqueira com histórias ou anedotas mais ou 
menos alegres.

As mulheres do canto engaiolado, con-
tinuavam uma vida à margem dos restantes 
passageiros, chegando a dar impressão de 
que não iam a bordo.

Eu, a princípio, voltei a juntar-me à família 
mangualdense; mas, como a moça dos olhos 
verdes mantinha a sua frieza ou indiferença 
para comigo, procurei emparceirar ou com o 
Sr. Carvalho, ou com companheiros do pas-
seio à Baía.

Uma noite desses dias de viagem, em que 
o Céu, como enorme abóbada azul, fechava 
sobre o mar, o horizonte em roda do Halle, o 
calor asfi xiante da passagem pelo Equador 
não consentia que se dormisse no porão. To-
dos os passageiros cavaqueavam no convés, 
aspirando a fraca brisa, ou esgotando copos 
de cerveja que se vendia a bordo.

(Continua na próxima edição)

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL
C O N V O C A T Ó R I A
Em função do disposto pelo n.º 1 do 

artigo 23.º dos estatutos, convocam-se 
os associados da ADIL – Associação 
para o Desenvolvimento Integral de Lor-
delo – a reunir em sessão ordinária de 
Assembleia Geral, pelas 20:30 horas no 
dia 17 de novembro de 2016, na sede 
da Associação, nos termos estabeleci-
dos estatutariamente pela alínea c) do 
número 2 do art.º 22.º, com a seguinte:

Ordem de trabalhos

1 - Apresentação, apreciação, discus-
são e votação do Orçamento e do pro-
grama de Ação para o próximo ano de 
2017;

2 - Discussão de outros assuntos de in-
teresse para a associação.

Lordelo, 27 de outubro de 2016

O Presidente
da Assembleia Geral da ADIL

Rui José Fernandes da Silva

De acordo com o estabelecido pelo n.º 
1 do art.º 24.º, se à hora marcada na 
convocatória não estiverem presentes 
mais de metade dos associados com 
direito a voto, a assembleia reunirá 30 
minutos mais tarde com qualquer nú-
mero de sócios.

PUB

Saiba como receber o jornal 
O PAREDENSE  em sua casa

visitando-nos:

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orienta-
dores da informação livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos 
do concelho de Paredes em áreas como a políti-
ca, religião, desporto, sociedade e do seu patri-
mónio cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos 
os cidadãos, independentemente da sua cor, 
raça, religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, asseguran-
do a dignidade e privacidade das pessoas. 

Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ  |  4580-113 PAREDES
(223 272 917 | 930 589 960

oparedense@gmail.com | www.oparedense.pt
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FICHA TÉCNICA

1793
Tratado entre D. Maria de Portugal e o rei in-
glês sobre o mútuo auxílio contra a França;
____________________________________

1795
Formação do Diretório em França, constituí-
do por uma Junta de cinco membros a que a 
Constituição Francesa do ano III entregou o 
poder executivo;
____________________________________

1801
Nascimento do compositor italiano Vincen-
zo Bellini; 
____________________________________

1809
Nascimento do compositor alemão Felix 
Mendelssohn-Bartholdy;
____________________________________

1836
Belenzada. Demissão do governo setem-
brista de Passos Manuel decretada por D. 
Maria II e sua substituição por outro de fei-
ção cartista;
____________________________________

1880
O governo resolveu encarregar um funcio-
nário da organização das primeiras matrizes 
prediais abrangendo as áreas dos concelhos 
de Bolama, Bissau e Cacheu, na então Guiné 
Portuguesa;

1887
Data de fundação da Associação Académica 
de Coimbra;
____________________________________

1900
Na então Guiné Portuguesa foram louvados os 
oficiais e praças da canhoneira “Mandovi” e da 
lancha-canhoneira “Flecha”, pelas operações 
contra os Bijagós de Canhabaque, em especial o 
1.º Tenente Francisco Diniz Ayala e o 2.º Tenente 
António Ernesto da Silva Pimenta de Miranda;
- Louvado, também, o diretor da Alfândega, 
César Correia Pinto pela prontidão e ativida-
de com que promoveu não só o embarque de 
pessoal como do material para a expedição 
para a ilha de Canhabaque e pela forma como 
desempenhou todos os serviços que nessa 
ocasião lhe foram cometidos;
____________________________________

1901
Nascimento do escritor, historiador e políti-
co francês André Malraux, ministro francês da 
cultura, resistente à ocupação nazi durante a II 
Guerra Mundial, autor de “A Condição Humana”;
____________________________________

1908
Fundado por Robert Baden-Powell o movi-
mento escutista;
____________________________________

1910
O governo da I República Portuguesa promul-
ga a Lei do Divórcio;

1946
Na Guiné Portuguesa iniciou-se o Torneio de 
Preparação, de futebol, organizado pelo Con-
selho dos Desportos, ao qual se seguirão os 
Campeonatos da Guiné. Igualmente estão 
previstos campeonatos de ténis, voleibol e 
basquetebol. Todo este conjunto de ativida-
des desportivas, sem par até então na colónia, 
resultante da ação coordenadora do Conse-
lho de Desportos;
____________________________________

1957
A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
lança o satélite Sputnik II, levando a bordo a 
cadela de nome Laika, que é sacrificada na 
experiência;
____________________________________

1965
Por causa da nossa Guerra Colonial, o Con-
selho de Segurança da ONU pede a todos os 
estados membros para não prestarem a Por-
tugal qualquer assistência “que permita conti-
nuar a repressão” dos povos africanos;
____________________________________

1967
O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados 
concede bolsas de estudo a jovens militantes 
dos movimentos de libertação dos territórios 
africanos sob administração portuguesa;
____________________________________

1969
A Organização Central dos Alunos das Escolas 

da Suécia promove um dia de trabalho em 
benefício do Instituto de Moçambique, com 
sede em Dar-es-Salam, capital da Tanzânea;
____________________________________

1978
A Assembleia da República aprova a Lei do 
Recenseamento Eleitoral;
____________________________________

1981
João Salgueiro anuncia que a dívida pública 
atinge os 600 milhões de contos, onerando 
só com os juros, o OGE para 1982 com 95 mi-
lhões de contos;
____________________________________

1982
Leonardo Ribeiro de Almeida é eleito presi-
dente da Assembleia da República;
____________________________________

1994
Aprovado pela Comissão Europeia o finan-
ciamento da construção da ponte Vasco da 
Gama, em Lisboa;
____________________________________

1998
Morte do “cartoonista” norteamericano Bob 
Kane, 93 anos, criador do herói de banda de-
senhada Batman;
____________________________________

2007
Morte do maratonista Ryan Shay, 28 anos, 
durante as qualificações olímpicas dos EUA.

Dia 4
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Apresentação do livro “Desertor 6520”, de José 
Claudino Silva

Dia 9
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Wall.E”

Dia 12
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 – Sábados em família: atividade brincadeiras de ou-
tono

Dia 15
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Apresentação do livro “A cidade amarela”, de Móni-
ca Chaves Afonso

Dia 16
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Capuchinho Vermelho – a 
verdadeira história”

Dia 3 
Loja Interativa de Turismo de Paredes
Exposição itinerante: “Rochas e Minerais – Minas e Geologia 
Norte de Portugal”

Dia 4
Casa da Cultura de Paredes
21h00 – Apresentação do filme: “Apocalipse Cristelo”

Dia 5
Centro Social de Cete
21h30 – Atuação do grupo de dança Freestyle “3C”, no âm-
bito do 41.º aniversário da instituição

Dia 11
Auditório da Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Atividade ‘Conta-me Histórias’, com Diogo Piçarra

Dia 12
Centro Social de Cete
21h30 – Concerto do Orfeão “Portus Cale”, nas comemora-
ções do 41.º aniversário do Centro Social de Cete

Dia 6 
Pavilhão Municipal de Castelo de Paiva
09h30 – Ginástica com energia

Dia 5
Sala de espetáculos da Casa do Povo da Longra
21h30 – Peça de teatro: “Os Patrões”, de Paulo Jorge Dumaresq

Dia 3
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
Das 09h00 às 18h30 – Exposição: Rota do Românico – ca-
minho de encanto

Dia 8
LX Factor, Lisboa
Das 14h00 às 18h30 – 7.ª edição: Fórum Alpha – Inovação e 
Empreendedorismo: a indústria do calçado em Portugal 

Dia 11
Biblioteca Municipal de Felgueiras
15h00 – Atelier Dia de São Martinho – queres conhecer a len-
da de São Martinho?

Dia 12
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
15h30 – Atelier: Estórias com Cristina Almeida – a um conto 
acrescenta um ponto

Dias 4 e 5
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Musical com marionetas: “Pedro e o Lobo”, pela Jan-
gada de Teatro 

Dia 6
Auditório Municipal de Lousada
16h00 - Musical com marionetas: “Pedro e o Lobo”, pela Jan-
gada de Teatro

Dia 11
Auditório Municipal de Lousada
09h00 – XIII Jornadas do ambiente

Dias 11 e 12
Pias e Meinedo
20h30 – BioLousada: À descoberta dos anfíbios
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Rebordosa

Margarida Dias Leal
Faleceu

Margarida Dias Leal faleceu no passado dia 20 
de outubro, com 79 anos de idade. Era natural de 
Rebordosa e residente na Rua da Curtinha, n.º 209, 
Rebordosa, Paredes. Era viúva de Belmiro Alves 
Barbosa e deixa na maior dor seus filhos, netos e demais família.

Lordelo

Alberto Loureiro da Silva
Faleceu

Alberto Loureiro da Silva faleceu no passado dia 19 
de outubro, com 67 anos de idade. Era natural da fregue-
sia de Rebordosa e residente na Rua da Igreja, n.º 335, 
freguesia de Lordelo, concelho de Paredes. Era solteiro e 
deixa na maior dor seus filhos, irmãos, sobrinhos e restante família.

Rebordosa

Telmo António
Barbosa Ferreira

Faleceu
Telmo António Barbosa Ferreira faleceu no pas-

sado dia 21 de outubro, com 35 anos de idade. Era 
natural de Rebordosa e residente na Rua Central da Quintã, n.º 113, 
Rebordosa, Paredes. Era solteiro e deixa na maior dor seus pais, irmãs, 
cunhados, sobrinhos e demais família.

Rebordosa

Maria Madalena 
Faleceu

Maria Madalena faleceu no passado dia 29 de 
outubro, com 87 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Teixeiró, concelho de Baião e residente na 
Travessa de Vales, n.º 13-A, Rebordosa, Paredes. 
Era viúva de José Pereira de Lima e deixa na maior dor suas filhas, 
genros, netos e demais família.

Paredes

Maria Celina Ribeiro da Mota
Faleceu

Maria Celina Ribeiro da Mota faleceu no pas-
sado dia 31 de outubro, com 73 anos de idade. Era 
natural de Penafiel e residente na Rua Marginal do 
Rio Sousa, n.º 189, Paredes. Era viúva de José Maria 
Vitorino Teixeira Durães.

Paredes

Maria Irene de Oliveira
Faleceu

Maria Irene de Oliveira faleceu no passado dia 
24 de outubro, com 76 anos de idade. Era natural de 
Fonte Arcada, Penafiel e residente na Rua Amália 
Rodrigues, n.º 67 C, Paredes. Era casada com Ma-
nuel da Rocha Ferreira.

Bitarães

Maria da Conceição
de Sousa Moreira

Faleceu
Maria da Conceição de Sousa Moreira faleceu 

no passado dia 23 de outubro, com 94 anos de ida-
de. Era natural de Bitarães e residente na Rua da Cavada, n.º 82, Bita-
rães, Paredes. Era viúva de Manuel Teixeira.

Lordelo

António Braz Ribeiro
Faleceu

António Braz Ribeiro faleceu no passado dia 23 
de outubro, com 95 anos de idade. Era natural de Val-
digem, Lamego e residente na Rua Albano de Jesus 
Amaral, n.º 1, Lordelo, Paredes. Era viúvo de Ange-
lina Carvalho Alves.

Bitarães

Maria Laura Pereira da Silva
Faleceu

Maria Laura Pereira da Silva faleceu no passado 
dia 23 de outubro com 81 anos de idade. Era natural 
de Bitarães, Paredes e residente em Ordem, Lousa-
da. Era casada com José Francisco Gomes.

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

Jéssica Filipa
Monteiro da Cunha

Faleceu
Jéssica Filipa Monteiro da Cunha faleceu no 

passado dia 29 de outubro, com 5 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Vilela, concelho de Paredes, e residente na Rua de Casais, 
n.º 140, freguesia de Vilela, concelho de Paredes. 

Agradecimento
Seus pais, avós, tios 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 funeral. 
Participam também que a missa em Ação de Graças será celebrada sábado, 
dia 5 de novembro, pelas 18 horas, na igreja paroquial de Vilela. 

Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

Louredo

Maria Alves Pinheiro
Faleceu

Maria Alves Pinheiro faleceu no passado dia 21 
de outubro, com 84 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Ferreira, Paços de Ferreira e residente 
na Travessa Além do Rio, freguesia de Louredo, con-
celho de Paredes. Era casada com Agostinho Caetano Vieira Cardoso.

Vilela

António Maria Ferreira Coelho 
Faleceu

António Maria Ferreira Coelho faleceu com 59 
anos de idade. Era natural de Vilela e residente na 
Rua Maestro Virgílio Pereira, n.º 13, bloco C, r/c dto., 
Vilela, Paredes. Era casado com Maria Adelaide 
Martins Ribeiro Coelho.

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

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

Parada de Todeia

António Moreira 
Faleceu

António Moreira faleceu no passado dia 20 de 
outubro com 85 anos de idade. Era natural de Paço 
de Sousa, Penafiel e residente na Rua da Costa, n.º 
82, Parada de Todeia, Paredes. Era casado com 
Margarida de Oliveira.

Agradecimento
Sua esposa, filhas 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

José Joaquim Barbosa Moreira
Faleceu

José Joaquim Barbosa Moreira faleceu no passa-
do dia 30 de outubro com 80 anos de idade. Era natu-
ral de Lordelo e residente na Rua da Ribeira, n.º 1061, 
Lordelo, Paredes. Era viúvo de Isaltina Ferreira Passos.

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

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

Paredes

Ana Ester dos Anjos
Brandão Soares Afonso

Faleceu
Ana Ester dos Anjos Brandão Soares Afonso 

faleceu no passado dia 23 de outubro com 60 anos 
de idade. Era natural de Santo Ildefonso, Porto e residente na Rua Dr. 
Carlos Leão Lopes Cardoso, n.º 8, Paredes. Era viúva de José Afonso.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Rita Moreira Neto
Faleceu

Rita Moreira Neto faleceu no passado dia 22 de 
outubro com 81 anos de idade. Era natural de Vilela, 
Paredes e residente na Travessa de Santa Marta, 
n.º 61, Lordelo, Paredes. Era casada com Manuel 
Ferreira da Silva.

Agradecimento
Seu marido, filhos, noras, genros, netos e demais família vêm por 

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

Lordelo

Hermanus Hendrikus
Gerrit Jan Amerongen

Faleceu
Hermanus Hendrikus Gerrit Jan Amerongen fa-

leceu no passado dia 27 de outubro com 56 anos 
de idade. Era natural de Hoorst, Limburg, Holanda (Países Baixos) e 
residente na Rua Santo Agostinho, n.º 185, Lordelo, Paredes. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Mouriz

Maria Arminda
Moreira Ribeiro 

Faleceu
Maria Arminda Moreira Ribeiro faleceu no pas-

sado dia 21 de outubro com 76 anos de idade. Era 
natural de Mouriz e residente na Rua do Muro, n.º 24, Mouriz, Paredes. 
Era casada com Manuel Ferreira da Silva.

Agradecimento
Seu marido, filha, genro, netos e demais família vêm por este meio 

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

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

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maria da Costa Ferreira
Faleceu

Maria da Costa Ferreira faleceu no passado dia 
7 de outubro, com 79 anos de idade. Era natural de 
Rebordosa e residente na Rua Professor Alberto 
Rangel, n.º 50, r/c, em Rebordosa, Paredes. Era di-
vorciada e deixa na maior dor suas filhas, netos e demais família.

Rebordosa

Maria Belém Moreira Espinheira
Faleceu

Maria Belém Moreira Espinheira faleceu no passado 
dia 21 de outubro, com 86 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Astromil e residente na Rua de Santa Luzia, 
n.º 123, Rebordosa, Paredes. Era viúva de Domingos Mar-
tins Baltar e deixa na maior dor seus filhos, nora, genro, netos e demais família.

Rebordosa

Maria Augusta
de Freitas Fernandes

Faleceu
Maria Augusta de Freitas Fernandes faleceu no 

passado dia 10 de outubro, com 79 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Vilela, Póvoa de Lanhoso e residente na Rua de São Tiago, 
n.º 74, Rebordosa, Paredes. Era viúva de Artur de Macedo Teixeira e 
deixa na maior dor seus filhos, noras, genros, netos e demais família.
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DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

PALAVRAS CRUZADAS

CERTIFICADO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste 

Cartório, em vinte de novembro de dois mil e dezasseis, exarada de 
folhas trinta e dois a folhas trinta e do livro de notas para “Escrituras 
Diversas” número cento e dezanove – A, foi lavrada uma escritura de 
Justificação Notarial, na qual foi Justificante:

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA 
EULÁLIA DE SOBROSA”, pessoa canonicamente ereta, com sede 
no referido Largo da Igreja, n.º 97, freguesia de Sobrosa, concelho de 
Paredes, com o NIPC 501 537 848, representada pelo Pároco da Pa-
róquia de Santa Eulália de Sobrosa, concelho de Paredes, o Padre 
Marcelino Teixeira de Freitas, solteiro, maior, natural da freguesia de 
Faial, concelho de Santana, residente na Travessa de Palhais, n.º 114 , 
na freguesia de Duas Igrejas, concelho de Paredes, titular do bilhete de 
identidade nº 4554783 emitido em 17/01/2008, pelos S.I.C. do Porto.

Mais certifico que nessa escritura, se declarou o seguinte:
Que a “Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Eu-

lália de Sobrosa” é dona, com exclusão de outrem, dos imóveis 
que a seguir se descrevem, todos sitos na freguesia de Sobrosa, 
concelho de Paredes:

VERBA UM – Prédio urbano, composto por edifício de cave, rés 
do chão e andar para habitação e anexo de cave e rés do chão para 
garagem e arrumos, destinado a residência paroquial, com a área co-
berta de duzentos e trinta e seis, virgula zero cinco metros quadrados 
e a área descoberta de mil cento e trinta e um virgula noventa e cinco 
metros quadrados, sito no Largo da Igreja, n.º 97, a confrontar do nor-
te com Rua Padre Hernâni Carvalho, de sul com adro, de nascente 
com Joaquim da Silva Mendonça e de poente com Largo da Igreja, 
não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1305, com o valor patri-
monial de €54.340,00, ao qual atribuem igual valor.

VERBA DOIS – Prédio urbano, composto por edifício de rés do 
chão e andar, destinado a centro paroquial, com a área coberta de 
quinhentos e cinquenta e nove virgula noventa cinco metros quadra-
dos e a área descoberta de seiscentos e vinte e oito virgula zero cinco 
metros quadrados, sito na Avenida Padre Manuel Pinto de Abreu, n.º 
396, a confrontar do norte com Abel Nunes da Silva, de sul com Largo 
da Igreja, de nascente com Avenida Padre Manuel Pinto de Abreu e 
de poente com Fernando José Leal de Sousa Castro, não descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na 
matriz predial urbana, sob o artigo 1517, com o valor patrimonial de 
€205.510,00, ao qual atribuem igual valor.

VERBA TRÊS – Prédio urbano, composto por edifício de cave e 
rés do chão, destinado a coreto, com a área coberta de trinta e quatro 
virgula vinte metros quadrados, sito no Largo da Igreja, a confrontar 
do norte, sul, nascente e poente com Largo da Igreja, não descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na 
matriz predial urbana, sob o artigo 1515, com o valor patrimonial de 
€17.590,00, ao qual atribuem igual valor.

VERBA QUATRO – Prédio urbano, composto por edifício de rés 
do chão e andar, destinado a Igreja Paroquial e Calvário, com a área 
coberta de quatrocentos e quarenta e dois virgula oitenta metros qua-
drados e a área descoberta de mil cento e setenta e cinco virgula vinte 
metros quadrados, sito no Largo da Igreja, n.º 114, a confrontar do norte 
e sul com Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Eulália de 
Sobrosa, de nascente com Freguesia de Sobrosa e de poente com Largo 
e Rua da Igreja, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Paredes, mas inscrito na matriz predial urbana, sob o artigo 1520, com o 
valor patrimonial de €222.750,00, ao qual atribuem igual valor.

VERBA CINCO – Prédio rústico, composto por terreno com cru-
zeiro do padrão, com a área de dezassete virgula trinta e cinco metros 
quadrados, sito no Largo do Cruzeiro, a confrontar de norte e nascente 
com Largo do Cruzeiro, de sul e poente com Avenida Padre Manuel 
Pinto de Abreu, não descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Paredes, mas inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo 2566, 
com o valor patrimonial de €6,94, ao qual atribuem igual valor.

Que, efetivamente, a “Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 
Santa Eulália de Sobrosa”, é dona e legítima possuidora dos menciona-
dos prédios há mais de vinte anos, posse que sempre exerceu de forma 
pública, pacífica, contínua, sem interrupção e ostensivamente, sem opo-
sição de quem quer que fosse, fruindo-os e deles extraindo todas as uti-
lidades e proveitos, com ânimo de quem é dono, procedendo à limpeza 
e demarcação de todos eles, avivando as estremas, passando a habitar 
e a realizar atividades paroquiais e de culto nos prédios urbanos após 
a conclusão das edificações, tratando da sua conservação e limpeza.

Que o prédio urbano acima identificado sob a verba um foi adqui-
rido, por volta do ano de mil, novecentos e trinta e oito, em dia e mês 
que não consegue precisar, ainda com a natureza de prédio rústico, 
por doação verbal feita por Emília Laura de Meireles, solteira, maior, 
residente que foi na Casa da Igreja, na referida freguesia de Sobrosa.

Que o prédio urbano acima identificado sob a verba dois foi adquirido, 
por volta do ano de mil, novecentos e cinquenta, em dia e mês que não 
consegue precisar, ainda com a natureza de prédio rústico, por doação 
verbal feita por Juvenal Barbosa Sousa Brandão e mulher Carolina Pinheiro 
de Sousa Brandão, que também usava e era conhecida por Carolina Nunes 
Pinheiro Brandão, casados que foram sob o regime da comunhão geral de 
bens e residentes no lugar de Bairro, da referida freguesia de Sobrosa.

Que os prédios urbanos, acima identificado sob as verbas três, 
quatro e cinco foram adquiridos por volta do ano de mil, novecentos e 
quarenta, em dia e mês que não conseguem precisar, todos ainda com 
a natureza de prédios rústicos, por doação verbal feita por Leonarda 
Rosa da Conceição, viúva, residente que foi na Casa da Aldeia, na 
referida freguesia de Sobrosa.

Porém, como a “Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa 
Eulália de Sobrosa” vem possuindo desde então os mencionados pré-
dios, na forma acima referida, adquiriu os mesmos por usucapião, que 
expressamente invoca, justificando o direito de propriedade para efeito 
do seu ingresso no registo predial, já que, dado o modo de aquisição, 
não detém qualquer documento formal extrajudicial que lhes permita 
fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.

A Notária, 

Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira
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HORIZONTAIS
1- Cemitério de (…), livro de José Luís Peixoto (2006); 6- Nocivo; 9- Prefixo 
que exprime a ideia de privação. 10- Cheio de ira; 12- Contração de “em” 
com “a”; 13- Interjeição que designa cansaço; 15- Abrir casas para os botões; 
17- Esquecimento (fig.); 20- Burra; 21- Filho de burro e égua ou de cavalo 
e burra; 22- Anno Domino (abrev.); 24- A menor unidade de informação pre-
sente num sistema digital; 25- Capital de Timor-Leste; 27- Que produz som; 
28- Desprezo altivo; 30- Banco fixo de pedra; 31- Representação mental; 
34- Recusa; 35- Doçura (fig.); 38- Encanto (fig.); 41- Francisco (…), foi atleta 
português que faleceu, vítima de uma insolação, após cumprir 30 quilómetros 
da maratona dos Jogos Olímpicos de Estocolmo, em 1912; 42- Rente.
VERTICAIS
1- Pedaço de madeira; 2- Inspirado, entusiasmado (fig.); 3- Nome da letra grega 
correspondente a n; 4- Sufixo (agente); 5- Base de pedestal; 6- Mulher formosa 
(fig.); 7- Esvaziar; 8- Corrida pedestre de 42,195 quilómetros; 11- Sociedade 
Anónima (abrev.); 14- Suspiro; 16- Deixar sem forças; 18- Campo semeado de 
maís; 19- Banda desenhada; 21- Mendelévio (s.q.); 23- Dia da semana, ime-
diatamente posterior ao sábado; 26- Regra; 27- Catedral; 29- Decilitro (abrev.); 
30- Interjeição imitativa de um ruído produzido por um objeto que cai ou deflagra; 
32- Entreguei; 33- Caminhava para lá; 36- Artigo antigo; 37- Sexta nota da esca-
la musical; 38- Contração dos pronomes “me” e “a”; 39- Atmosfera; 40- Craque.
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N
a última reunião de 
câmara, que decorreu 
esta quarta-feira, um 
grupo de cerca de 25 
moradores da Madalena 

mostrou-se insatisfeito com a forma 
como o projeto de reinstalação da 
comunidade cigana de Paredes na-
quela freguesia foi conduzido pela 
autarquia. 

Os habitantes não concordam com a reinstalação da comunidade cigana na freguesia
e garantem que não foram ouvidos neste processo. 

Moradores da Madalena revoltados

Os moradores dizem não ter 
sido consultados pela câmara e não 
concordam com a mudança da co-
munidade cigana de Paredes para a 
freguesia da Madalena. “Queremos 
saber em que ponto está o projeto 
porque só soubemos pela comuni-
cação social que o projeto já tinha 
sido aprovado, mas não sabemos 
mais. Enquanto moradores da-
quela freguesia temos o direito de 
saber o porquê de a comunidade 

ser instalada na Madalena e não 
noutro local, em que moldes será 
feito e se foi realizado algum estu-
do sobre o impacto que a mudan-
ça terá na freguesia”, questionou 
um dos moradores Joel Ribeiro, sub-
linhando que a questão não envolve 
qualquer tipo de preconceito com a 
comunidade cigana. “Estamos insa-
tisfeitos com a forma como isto foi 
feito e queremos saber mais sobre 
o projeto”, acrescentou.

Assunto foi discutido
na última reunião

de câmara

Na mesma reunião o arquiteto 
António José Cunha também ma-
nifestou preocupação em relação 
à instalação da comunidade cigana 
na freguesia da Madalena. Isto por-
que a associação nacional de pro-
fessores da qual faz parte, adquiriu 
um terreno ao lado do local onde 
a comunidade deverá ser instala-
da, com o objetivo de ali construir 
um lar. “Vejo esta situação com 
enorme embaraço. A Associação 
comprou aquele terreno com a 
finalidade de ali fazer um gran-
de investimento e neste momen-
to estou preocupado em saber 
como será possível viabilizar este 
projeto”, questionou o arquiteto. 

Em resposta Celso Ferreira ex-
plicou que o projeto já tinha sido 
apresentado nos mesmos moldes 
em 2008, porém na altura a propos-
ta foi chumbada. “A opção recaiu 
sobre este terreno por ser dentro 
da freguesia da Madalena, onde 
estão neste momento a habitar 
as pessoas desta comunidade 
cigana”, sublinhou Celso Ferreira. 
Outros fatores como a proximidade 
das escolas foram tidos em conta 
na escolha do local, disse ainda o 
autarca, frisando que a câmara não 
escondeu nada de ninguém e que 
a própria junta de freguesia concor-

dou com as condições. 
Celso Ferreira disse ainda que o 

projeto vai permitir resolver vários 
problemas, ao nível do ordenamen-
to do território e de saúde pública 
e garantiu que os membros da co-
munidade cigana terão obrigações, 
nomeadamente no que diz respeito 
ao pagamento da renda. O autarca 
criticou depois os vereadores da 
oposição por terem votado a favor 
da proposta há 15 dias e agora vi-
rem dizer que desconheciam os 
pormenores. 

 Em defesa do Partido Socialista 
a vereadora Beatriz Meireles escla-
receu que “o PS votou a favor, mas 
em momento algum nos foi dito 
em que local exato iam ficar os 
ciganos”, remetendo para o texto 
da ata da reunião de 19 de outubro 
onde é mencionado: “quando con-
frontados com as dúvidas e ques-
tões dos vereadores do PS, ape-
nas foi dito que seria na localida-
de da Madalena e que essa era a 
informação que era possível dar 
no momento”. “Não me foi apre-
sentado nenhum projeto. Disse-
ram que iam ser 25 habitações 
para 88 pessoas e mais nada”, 
acrescentou o vereador José Sá.

O tema continuou a ser discuti-
do já depois da reunião de câmara 
ter terminado. Na próxima segun-
da-feira o executivo deverá voltar a 
reunir com os moradores. Ao que O 
PAREDENSE conseguiu apurar nessa 
reunião serão discutidas alternati-
vas para a localização do projeto.

Helena Nunes (texto)

Há vários anos que um acampamento de ciganos está instalado junto da variante interna de Paredes Joel Ribeiro apresentou a posição dos moradores

Grupo de moradores manifestou a sua insatisfação na última reunião do exectutivo, exigindo esclarecimentos


