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A CESPU – Cooperativa de Ensino Supe-
rior, Politécnico e Universitário quer ter um 
Mestrado Integrado de Medicina, em 2018. 
A candidatura já foi apresentada à Agência 
de Avaliação e Acreditação do Ensino Supe-
rior (A3ES). 
Os moldes da candidatura foram apresen-
tados na cerimónia do 34.º aniversário da 
instituição, assinalado esta terça-feira, ten-
do como convidado de honra o Ministro da 
Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que 
fez elogios à instituição.

CESPU quer ser a primeira
instituição privada
com curso de Medicina

A polémica instalou-se durante a inauguração da 1.ª fase do complexo desportivo da Nora. Presidente 
da junta de Vandoma criticou a atitude da câmara de não mencionar o nome da junta na placa de inau-
guração do equipamento.

Presidência aberta em Vandoma
ENVOLTA EM POLÉMICA

Descargas poluentes podem acabar em 2017
Rio Ferreira

O Governo deu condições à câmara municipal de Paços de Ferreira 
para reabilitar a ETAR de Arreigada

Pódio para JOÃO BARROS no Rali do Algarve
O piloto paredense conquistou o 2.º lugar na última etapa do Cam-
peonato Nacional de Ralis

PÁG. 3

PÁG. 2
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PÁG. 15
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Ouve-se já o rufar dos tambores 
eleitorais perfi lados a passo de 
trote na tentativa da marcha 
de cada um corresponder ao 

ganhar do projeto sonhado de alcançar, 
seja a que condições for, custe o que cus-
tar, mesmo quando as credenciais deixem 
muito a desejar.

A aproximação ao período eleitoral, 
estimado em democracia, aumenta as 
nossas responsabilidades para com a co-
munidade que servimos, que é suposto os 
autarcas conhecerem e providenciarem de 
forma adequada.

À comunicação social cabe a tarefa de 
serem intérpretes das necessidades que 
mais nos parece estarem em défi ce, como 
seja a cultura, nomeadamente, que no ge-
ral é claramente encaixotada.

É certo que sempre que as pessoas se 
queixam, e não será sem razão, da falta de 
investimentos nesta área, logo aparecem 
as vozes daqueles que “muito realistica-
mente”, em discurso imediatista, arguindo 
a favor do desenvolvimento (a cultura não 
será tal?), de modernização e da resolução 
das necessidades básicas dos municípios, 
como sejam as infraestruturas e as vias de 
comunicação.

É claro que com tantos buracos para 
tapar, além de outros de cariz sumptuá-
rio ou de utilidade duvidosa, fi ca sempre 
qualquer coisa para trás e a cultura nor-
malmente se transforma no parente pobre 
de qualquer programa governativo, seja 
ele nacional ou local.

Há que anos andamos nisto e por mais 
que compreendamos as razões, não po-
demos, com o nosso silêncio, aceitar uma 
situação que se arrasta há décadas, pare-
cendo como que uma verdade feita e in-
discutível.

Mas atenção, quando falamos de cul-
tura, não nos atendemos tão só à ópera, 
teatro e exposições, espetáculos a que 
a grande maioria não tem qualquer tipo 
de acesso. Referimo-nos, sim, a um termo 
mais alongado que engloba a nossa for-
ma de sermos, como efetivamente somos, 
portugueses, com as nossas formas de 
estar, as nossas tradições, gostos, valores, 
tendências, artes (eruditas e também po-
pulares), talento, criatividade, ideias e tudo 
o que nos identifi ca como povo, marcando 
a diferença em qualquer rincão do mundo 
por onde andarmos.

Confi antes neste pressuposto, vê-se 
desde logo que não se trata de qualquer 
investimento no escuro ou, até, no su-
pérfl uo. É que investir na nossa cultura é 
a maior garantia da nossa identidade em 
primeiro lugar e, depois, é apostar no nos-
so futuro como cidadãos, bem formados e, 
por isso, independentes e de espírito críti-
co sob responsabilidade.

É preciso que os velhos do Restelo não 
sobrevivam.

Cultura e
preconceito

O 
Clube de Futebol de Vandoma já 
tem um novo complexo desportivo. 
A inauguração da primeira fase do 
complexo desportivo da Nora decor-

reu na manhã do dia 12 de novembro, no arran-
que de mais uma presidência aberta promovida 
pelo executivo de Celso Ferreira naquela fregue-
sia, e que fi cou marcada por alguma polémica. 

O novo complexo da Nora fica situado 
junto ao pavilhão polidesportivo de Van-
doma, e foi construído num dos terrenos 
doados por Domingos Barros à freguesia. 

Inaugurada 1.ª fase do complexo
desportivo de Vandoma

 Autarquia investiu 50 mil euros nesta fase do projeto.
 TERRENO FOI DOADO POR DOMINGOS BARROS À JUNTA DE FREGUESIA DE VANDOMA.
 Momento da inauguração fi cou envolto em polémica com a junta a dizer que foi desrespeitada. 

No fi nal da presidência aberta o presidente da junta de Vandoma demonstrou ao nosso jornal a sua indignação com a forma 
como a junta foi tratada nesta iniciativa. José da Cunha Magalhães disse estar “chocado com a falta de respeito à junta de 
freguesia” que não foi ouvida na questão da entrega das escolas e nem sequer viu o seu nome mencionado na placa de inau-
guração do complexo desportivo da Nora.

Junta está indignada com o tratamento recebido durante a presidência aberta

“Estou chocado com a falta de respeito à junta de freguesia”

Que balanço faz da presidência aber-
ta?

A presidência aberta começou 
mal e acabou pior. Recebemos a informação 
da presidência aberta 3 dias antes e nem se-
quer estava prevista uma visita do presidente 
da câmara à junta de freguesia. Fizemos ver 
essa questão à câmara e eles retifi caram esse 
erro. O facto de virem entregar escolas sem 
dar conhecimento à equipa da junta, sem 
qualquer diálogo e sem envolver a junta nes-
sa decisão, quando a própria junta tinha pe-
dido uma dessas escolas há já muito tempo 
para a instalação de um Centro de Dia para 
Idosos, não se faz. Sentimos que a junta da 
nossa freguesia foi totalmente desrespeitada.

Depois, a inauguração daquela que espe-
ramos que seja a primeira fase do campo de 
jogos do Vandoma Futebol Clube, já prometi-
do há 12 anos, chocou todos os membros da 
junta pela prepotência como colocaram de 
lado, mais uma vez, a Junta de Freguesia.

No almoço comemorativo voltaram a des-
respeitar a junta e a assembleia de freguesia 
ao não colocar nenhum dos seus membros 
na mesa presidencial. Nem sequer referiram 
qualquer nome da junta na placa de inaugu-

ração, como se mais ninguém tivesse nada a 
ver com o campo de jogos. É lamentável. Es-
tou chocado com a falta de respeito à Junta 
de Freguesia de Vandoma.

A Câmara inaugura o campo de jogos 
num terreno que, como todos sabemos, foi 
doado à Junta de Freguesia pelo nosso pre-
sidente da Assembleia, Domingos Barros, 
juntamente com outros terrenos no mesmo 
local, e nem sequer tem a dignidade de pelo 
menos dizer um obrigado a esse grande ho-
mem, que tanto tem feito pela nossa terra, 
e que com essa doação quis tornar possível 
toda uma série de projetos, entre os quais, o 
campo de futebol.

Sabe, pior do que a má educação é a 
ingratidão.

Que projetos são esses que Do-
mingos Barros quis tornar pos-
síveis?

O Sr. Domingos Barros doou 
cerca de 50.000 m2 de terreno na-
quele local, para que a câmara pu-
desse construir o campo de jogos e 
não só. Estão previstas parcelas de 
terreno para um parque infantil, par-

que de lazer, para habitação social e inclusi-
ve umas parcelas de terreno para a paróquia 
poder vender e com o resultado dessa venda, 

“Inauguramos uma primeira 
fase do campo de futebol que 
nos foi prometido há quase 
12 anos e que esperamos que 
seja uma realidade em breve”, 
sublinhou o presidente da junta, 
ainda antes da inauguração ofi-
cial do campo, agradecendo a 
Domingos Barros a doação dos 
terrenos que permitiram a cons-
trução do complexo desportivo. 
“Não podia deixar passar esta 
oportunidade para homena-
gear este homem bom que a 

freguesia de Vandoma tem no coração e 
que muito fez por esta terra”, disse o au-
tarca local. 

Reforçando que o terreno e o complexo 
desportivo são propriedade da junta de fre-
guesia, Celso Ferreira disse também que a 
obra foi da responsabilidade da câmara mu-
nicipal, que investiu cerca de 50 mil euros 
na construção do campo, tornando-o apto a 
receber os jogos ofi ciais da Associação de Fu-
tebol do Porto. Mais tarde, já após a inaugu-
ração do complexo, o autarca garantiu ainda 
que o relvado sintético será colocado numa 
fase posterior, quando o clube tiver no mí-
nimo 150 atletas a competir nos escalões de 
formação.  

Já durante a tarde foram assinados os con-
tratos cedência das escolas básicas de Bacelo 
e da Rua, entregues a duas instituições da fre-
guesia: às Vicentinas da Conferência de San-
ta Eulália de Vandoma da Sociedade de São 
Vicente Paulo e à Associação Espaço Amigo.

Helena Nunes (texto)

ajudar à construção 
de um salão paro-
quial.

Porque se 
tenta esconder a 
verdade? Os van-
domenses não 
esquecem quem 

lhes faz bem.
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CESPU – Cooperativa 
de Ensino Superior, 
Politécnico e Univer-
sitário assinalou 34 
anos de existência, 

na passada terça-feira, numa ceri-
mónia que contou com a presen-
ça do Ministro da Saúde e onde a 
instituição apresentou o projeto 
da candidatura realizada ao curso 
de Medicina.

A ser aprovado pela Agência 
de Avaliação e Acreditação do En-
sino Superior (A3ES) – que é a úni-
ca entidade que pode autorizar 
a abertura e funcionamento de 
licenciaturas, mestrados e douto-
ramentos – a CESPU poderá ser a 
primeira instituição privada a mi-
nistrar formação em medicina.

Na cerimónia, o presidente da 
CESPU reforçou que a instituição 
tem todas as condições humanas 
e materiais para avançar com o 
projeto já em 2018. “Temos todas 
as áreas de formação na saúde, 
só não temos o ensino médico 
pré-graduado. É natural que 
uma instituição como a nossa, 
a mais antiga do ponto de vista 
de ensino universitário privado, 
queira ensinar também medici-
na. Temos investigação, temos 
recursos humanos e hospitais 
capazes de fazer essa formação 
com qualidade”. 

Já Adalberto Campos Fernan-
des, que no seu discurso formal 
elogiou a CESPU e o trabalho que 
foi realizando nestes últimos 34 
anos, não quis fazer comentários 
sobre a proposta de candidatura 
apresentada pela CESPU ao curso 
de medicina, que será avaliada 
pela Agência de Avaliação e Acre-
ditação do Ensino Superior. 

Sobre a possibilidade de os 
privados lecionarem o curso de 
medicina, Adalberto Campos 
Fernandes disse estar apenas 
preocupado com a qualidade dos 
cursos e não com a questão de 
serem lecionados no público ou 
no privado. Já durante a cerimó-
nia, o Ministro da Saúde reforçou 
que as instituições precisam de 
se concentrar na qualidade. “Não 
se trata de fazer muitas coisas, 
mas de fazer coisas bem-feitas. 
E no domínio da economia, do 
conhecimento e da ciência, a di-
ferença entre público e privado 
é nula. Está apenas na qualida-
de daquilo que se faz, na aposta 
estratégica que os dirigentes 
têm, na visão de médio e longo 
prazo e da capacidade de esta-
belecer filiações internas”.

O governante defendeu ainda 
que os atores académicos, cientis-
tas, investigadores e até os políti-
cos têm a obrigação de tornar o 

país melhor para as gerações vin-
douras, apontando a CESPU como 
um exemplo neste caminho e de-
sejando que a instituição consiga 
consolidar esta trajetória nos pró-
ximos anos e concretizar as suas 
ambições.

CESPU pode ser a 1.ª
instituição privada
a lecionar medicina

Almeida Dias diz que a pro-
posta da CESPU é inovadora, mas 
consciente e exigente. O curso 
tem um modelo bietápico e só 
receberá alunos que já tenham 
uma licenciatura em ciências bio-
médicas, cuja formação, ao longo 
de três anos de curso, é muito 
semelhante aos anos iniciais de 
Medicina. 

Na prática, o Mestrado Inte-
grado em Medicina seria assim um 
curso de 7 anos (3+4), explica o pre-
sidente da CESPU. “Em termos de 
horas de formação ultrapassa, e 
muito, aquilo que são as diretivas 
para o ensino médico pré-gra-
duado. Queremos que os nossos 
alunos com licenciatura em ciên-
cias biomédicas possam progre-
dir para um curso de 4 anos clíni-
co, que aliás já acontece fora de 
fronteiras”. 

Almeida Dias recordou que 
no estrangeiro estes alunos já 
acedem aos cursos de medicina 
numa fase avançada. A ideia é fa-
zer o mesmo em Portugal, evitan-
do que os alunos tenham de pro-
curar uma resposta fora do país. 
“Há 2500 médicos que se for-
maram em Portugal a trabalhar 
fora do país. E há 4000 médicos 
estrangeiros a trabalhar em 
Portugal. Faz sentido ter mais 
um curso de medicina no ensino 
privado porque as escolas pú-
blicas estão cheias”, sublinhou o 
presidente da CESPU.

O pedido da CESPU aponta 
para 60 vagas iniciais no novo 
Mestrado Integrado em Medicina. 
A CESPU garante a parceria com 
dois grandes centros hospitala-
res da região (Centro Hospitalar 
Tâmega e Sousa e Centro Hospi-
talar Alto Douro), além de outros 
hospitais privados, assegurando a 
formação clínica dos alunos, com 
os melhores rácios possíveis de 
obter neste tipo de formação.

“Temos todas as condições 
para que o curso seja aprova-
do”, sustentou Almeida Dias, ad-
mitindo contudo que existem al-
gumas vozes contrárias à abertura 
do ensino médico ao privado. “A 
não abertura faz com que aqui-
lo que se passa atualmente no 
setor não seja efetivamente o 
melhor”.

Ministro da Saúde elogia CESPU
no 34.º aniversário da instituição

 A Cooperativa de Ensino Superior, Politécnico e Universitário assinalou 34.º aniversário na passada terça-feira.
 MINISTRO DA SAÚDE, ADALBERTO CAMPOS FERNANDES, ELOGIOU INSTITUIÇÃO

Helena Nunes (texto)

Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes
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D
esde o início 
do ano letivo 
2016/2017 que 
cerca de 20 alu-
nos da unidade 

de ensino estruturado para 
a educação de alunos com 
perturbações do espectro 
do autismo, instalada na 
escola básica e no centro 
escolar de Rebordosa, estão 
a realizar sessões semanais 
de hipoterapia num pica-
deiro em Freamunde, Paços 
de Ferreira.

O custo da atividade 
propriamente dita é su-
portado pelos pais, mas o 
transporte tem sido asse-
gurado pela junta de fre-
guesia de Rebordosa. Foi 
assim nos últimos 3 anos, 
garante Salomé Santos, ad-
mitindo que nestes 3 anos a 
junta de Rebordosa forne-
ceu o autocarro e suportou 
os custos com a deslocação, 
que começou por ser feita 
de 15 em 15 dias.

“No início do ano leti-
vo os pais vieram pedir à 
junta de Rebordosa que 
fornecesse o transporte 
para o picadeiro uma vez 
por semana”, explica a res-
ponsável da junta, garan-
tindo que este pedido dos 
pais surgiu após a apresen-
tação de um relatório onde 

Jovens autistas fazem hipoterapia
com transporte assegurado pela junta

 HÁ 3 ANOS QUE A JUNTA DE REBORDOSA GARANTE E SUPORTA OS CUSTOS COM O TRANSPORTE.
 Junta solicitou apoio da câmara, mas autarquia diz que não tem disponibilidade de viaturas.
 No concelho existem mais duas unidades de ensino especial, recorda Hermínia Moreira.  

“Está comprovado que a hipoterapia ajuda ao de-
senvolvimento cognitivo destas crianças. E a prova dis-
so é que uma das crianças que frequenta esta unidade 
tem 7 anos de idade e só começou a falar depois de 
frequentar as sessões de hipoterapia”, defende Salomé 
Santos.

Enquanto um método terapêutico que utiliza o cava-
lo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da 
saúde e educação, a hipoterapia pode trazer um conjunto 
de benefícios ao nível neuro-motor, sensitivo, psicológico-
-cognitivo e socialização. Um estudo recente da Universi-
dade Católica Portuguesa refere que a hipoterapia propor-
ciona, entre outros, a melhoria da coordenação, controlo 
de postura, melhoria da consciência e do esquema corpo-
ral, melhoria na articulação das palavras e na relação com 
as pessoas que não integram o seio familiar das crianças 
portadoras deste tipo de perturbação.

O autismo é uma disfunção global do desenvolvimento 
que influencia a comunicação, o comportamento e as rela-
ções sociais. Estima-se que existam em todo o mundo 67 
milhões de pessoas que sofrem desta perturbação.

Hipoterapia potencia a reabilitação 

Helena Nunes (texto)

transporte para muitas 
atividades, e neste mo-
mento não temos capaci-
dade para dar respostas 
a todas as terapias que a 
escola, os pais ou a junta 
queiram dar aos alunos”.

Hermínia Moreira reco-
nhece que todas as terapias 
são importantes para esti-
mular o desenvolvimento 
destas crianças, mas sub-
linha que enquanto res-
ponsável pelo pelouro da 
educação da câmara tem 
de se preocupar com to-
das as unidades de ensino 
especial que existem no 
concelho e não apenas com 
Rebordosa. “Tem de haver 
equilíbrio no apoio que 

damos. E neste momen-
to é isso que acontece. O 
apoio que estamos a pres-
tar é igual para todos os 
alunos destas unidades. 
Compreendo as dificul-
dades da junta, porque a 
câmara tem a mesma di-
ficuldade. A câmara está 
disponível para colaborar 
dentro daquilo que são os 
seus recursos. Não quer 
dizer que no futuro isso 
não venha a ser possível, 
mas neste momento, os 
nossos autocarros funcio-
nam todos os dias das 7h 
da manhã às 7h da noite 
e não temos capacida-
de para enquadrar mais 
nada”.

se menciona a importância 
de aumentar a frequência 
desta atividade. “Como há 
mais alunos e o picadeiro 
está reservado por duas 
ou três horas, cada aluno 
só teria 10 minutos de ses-
são, o que era claramente 
insuficiente”, sustenta a 
responsável. 

Apesar do esforço fi-
nanceiro que o apoio impli-
ca para as contas da junta, 
Salomé Santos garante que 
logo no primeiro momento 
a junta de Rebordosa se dis-
ponibilizou para apoiar os 
pais. Nessa altura, garante 
a responsável, solicitaram à 
câmara municipal de Pare-
des uma colaboração, mas a 
autarquia acabou por negar 
o apoio, por não ter viaturas 
disponíveis para efetuar o 
transporte.

Ao nosso jornal a verea-
dora do pelouro da educa-
ção da câmara municipal de 
Paredes garantiu que a câ-
mara já suporta o transpor-
te de outras crianças que 
frequentam as unidades de 
ensino especial da escola 
e.b 2/3 de Paredes e do cen-
tro escolar de Gandra. 

“A câmara já fornece 
o transporte dos alunos 
da secundária e da e.b. 
2/3 de Paredes que vão 2 
vezes por semana à APA-
DIMP em Penafiel fazer 

várias terapias. Temos de 
fazer a gestão dos trans-
portes mediante as res-
postas que já temos no 
terreno e acabamos por 
ficar condicionados”. 

Hermínia Moreira ga-
rante que as crianças que 
frequentam estas unidades 
de ensino especial, incluin-
do a que está fixada em 
Rebordosa, já usufruem de 
transporte para muitas ou-
tras atividades, nomeada-
mente na sala snoezelen, 

na Madalena, para as aulas 
de música duas vezes por 
semana e para as sessões 
de educação física. “Efeti-
vamente nessa atividade 
de hipoterapia não con-
seguimos dar resposta 
em termos de transpor-
te, mas se há município 
que apoia alunos com 
necessidades educativas 
especiais é o município 
de Paredes. Aos alunos 
desta unidade de Rebor-
dosa a câmara já fornece 

Foto: PAULO PINHEIRO
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aredes assinalou, 
no passado dia 6 
de novembro, 180 
anos da criação do 
concelho com uma 

sessão solene nos Paços de 
Concelho onde foram home-
nageados todos os funcioná-
rios da câmara aposentados 
desde 2005 até à atualidade. 

Ao todo foram 70 os fun-
cionários homenageados 
com a medalha de Mérito Mu-
nicipal. Durante a cerimónia, 
Celso Ferreira salientou que 
para evocar os 180 anos da 
criação do concelho a câmara 
municipal de Paredes decidiu 
recuperar um compromisso 
assumido em 2005, que é o de 
reconhecer o trabalho.

Depois de terem prestado 
homenagens a presidentes de 
câmara, vereadores, Deputa-
dos da Assembleia Municipal, 
presidentes de junta e dirigen-
tes associativos, a autarquia 
quis homenagear os funcioná-
rios do município, que também 
deram um importante contri-
buto para o crescimento do 
concelho. “Sem eles, o conce-
lho não seria o que é. Tendo 
a câmara municipal centenas 
de funcionários, hoje evoca-
mos os que já não trabalham 
connosco, mas não quere-
mos esquecer. Este gesto 
simbólico não é mais do que 
um agradecimento formal 
pelo que deram à câmara 
municipal e ao concelho de 
Paredes e que muito nos or-
gulha”, sublinhou o presidente 

Homenagem a antigos funcionários no 
180.º aniversário da criação do concelho

 A CÂMARA MUNICIPAL HOMENAGEOU TODOS OS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DESDE 2005.
 Sessão solene decorreu no dia em que o concelho assinalou 180 anos da sua criação. 

Helena Nunes (texto)

PUB

PUBPUB

da câmara municipal, antes de 
entregar a Medalha de Mérito 
Municipal de Paredes aos 70 
antigos funcionários homena-
geados nesta cerimónia.

Depois da tradicional fo-
tografia de grupo, nas esca-
das da entrada do edifício do 
município, a cerimónia pros-
seguiu no auditório do Con-
servatório de Música de Pare-
des, onde se ouviu o hino de 
Paredes, interpretado pelo 
Coro e pela Orquestra de So-
pro do Conservatório.

A cerimónia terminou 
com o descerrar de uma placa 
alusiva à criação do conce-
lho, em frente ao edifício do 
Conservatório de Música e da 
sede da junta de freguesia de 
Paredes, onde tudo começou.

Na véspera (dia 5 novem-
bro) foi apresentado o livro 
“Paredes – Traços de uma 
Identidade”, da autoria de 
Ana Loureiro e publicado 
pela câmara municipal de 
Paredes. O lançamento da 
obra decorreu na biblioteca 
municipal. Seguiu-se a inau-
guração de uma exposição 
alusiva à data patente no edi-
fício da câmara municipal.

Criação do concelho
assenta no Código
Administrativo
de 1836

A criação do concelho de 
Paredes assenta no Código 
Administrativo de 1836 e no 
Decreto de 6 de novembro 
de 1836, que extinguiu 498 

concelhos no continente e 
criou 21 novos, ficando a 
existir então 351 municípios 
no país.  

Na palestra “Paredes 
no contexto da Batalha 
de Ponte Ferreira”, alusiva 
às Guerras Liberais do sé-
culo XVIII, entre cartistas e 
absolutistas, Paulo Caetano 
Moreira explicou que a ba-
talha aconteceu cerca de 
4 anos antes da criação do 
concelho de Paredes, a 23 
de julho de 1832, mas para 
ela terá contribuído, porque 
o concelho foi criado pelo 
liberalismo, vencedor da 
guerra civil em que a batalha 
se insere e onde os liberais 
conseguiram a primeira im-
portante vitória. 

O novo concelho de Pa-
redes terá sido assim reivin-
dicado com base na batalha 
de Ponte Ferreira e em outros 
confrontos da guerra civil na 
região, embora Paulo Caeta-
no Moreira tenha frisado a 
necessidade de aprofundar a 
investigação para corroborar 
esta tese.

Foi durante o século 
XVIII que o lugar “das Pare-
des”, integrado na freguesia 
de Castelões de Cepeda, foi 
ganhando importância e, já 
em finais do mesmo século, 
ali passaram a existir os Pa-
ços do Concelho e o pelou-
rinho. 

O concelho de Aguiar 
de Sousa seria extinto em 
1821 e grande parte das 
suas freguesias foram ane-
xadas a Paredes. Os con-
celhos de Baltar, Louredo 
e Sobrosa, que emergiram 
da crise liberal e tiveram 
duração pouco superior a 2 
anos, foram extintos e ane-
xados, como freguesias, ao 
concelho de Paredes.

A 6 de novembro de 
1836 Passos Manuel oficia-
lizou a criação do concelho 
de Paredes, como resultado 
do reordenamento do terri-
tório previsto na Constitui-
ção de 1820. Tinha inicial-
mente 23 freguesias e só 
em 1855 se criou a fregue-
sia de Recarei, a partir de 
vários lugares da freguesia 

da Sobreira. 
As 24 freguesias ordena-

ram o território até 2013, al-

tura em que a reorganização 
administrativa as concentrou 
nas atuais 18.



6
Quinta-feira

17 de novembro 2016

POLÍTICA

PUBPUB

D epois da demissão da 
Comissão Política do 
PSD/Paredes, liderada 
por Pedro Mendes, a li-

derança do PSD/Paredes volta a 
ser disputada numa eleição mar-
cada para o dia 3 de dezembro. 

A liderança deverá ser dispu-
tada por duas listas, uma liderada 
pelo ex-vereador do PSD Joaquim 
Neves, e a segunda liderada por 
Rui Moutinho, chefe do departa-
mento financeiro da autarquia.

Apesar de ter saído derrota-
do das últimas eleições para a 
concelhia, em março deste ano, 

Duas listas disputam a liderança do PSD/Paredes

 Para já há dois candidatos à liderança do partido: Joaquim Neves e Rui Moutinho.
 Eleições para a Comissão Política Concelhia estão marcadas para 3 de dezembro. 

Joaquim Neves voltou a assumir a 
intenção de se candidatar à lide-
rança do partido, apresentando 
uma lista que integra a deputada 
da Assembleia da República Con-
ceição Bessa Ruão e a ex-vereado-
ra do PSD Raquel Moreira da Silva, 
duas militantes que já tinham as-
sumido vontade de se candida-
tarem pelo PSD às próximas elei-
ções autárquicas.

Em declarações ao Jornal de 
Notícias o ex-vereador do PSD 
que chegou a fazer parte do exe-
cutivo de Celso Ferreira, mas que 
saiu em2008 em rota de colisão 
com o líder do executivo, assu-
miu que só depois de vencerem 

as eleições é que vão apresentar 
a pessoa com melhores condições 
para ser candidato do PSD nas au-
tárquicas do próximo ano.

Já Rui Moutinho, que já anun-
ciou a intenção de ser o candida-
to do partido à câmara, concorre 
a estas eleições com esse mesmo 
propósito, contando com o apoio 
da maioria dos presidentes de 
junta e do próprio edil, Celso Fer-
reira. 

No dia 3 de dezembro os mili-
tantes do PSD/Paredes serão cha-
mados a escolher o líder do parti-
do, decisão que será fundamental 
para determinar depois o candi-
dato do PSD à câmara de Paredes. 

O prazo para a apresentação 
de listas termina à meia-noite do 
dia 30 de novembro. 

Segundas eleições
no espaço de 7 meses

Recorde-se que em março deste 
ano o vereador e vice-presidente da 
câmara de Paredes Pedro Mendes 
venceu as eleições no PSD/Paredes, 
com 55,5% dos votos, derrotando 
Joaquim Neves, que obteve 40,9% 
dos votos. 

A vitória nas eleições de março 
deixou Pedro Mendes numa boa 
posição para se assumir como o 

candidato do partido às eleições 
autárquicas, porém no final de ou-
tubro o vice-presidente da câmara 
foi forçado a abandonar a liderança 
do partido, depois de 11 dos 13 ele-
mentos da Comissão Política terem 
passado a apoiar Rui Moutinho. 

Pedro Mendes acabou por de-
mitir-se, garantindo que não vol-
taria a ser candidato nas próximas 
eleições, mas deixou duras críticas 
à atuação de Celso Ferreira no pro-
cesso. Pedro Mendes disse que o 
autarca “manietou a consciência 
das pessoas” com o objetivo de 
assumir “seja a que preço for, a li-
derança da escolha do candidato 
do PSD às próximas autárquicas”. 

Helena Nunes (texto)

A 
Comissão Política do CDS-PP Pare-
des promoveu, no dia 31 de outu-
bro, uma visita de aproximação e 
trabalho a empresas e instituições 

do concelho de Paredes, informou o partido 
em nota de imprensa.

A iniciativa contou com a presença dos 
deputados do CDS, eleitos pelo distrito do 
Porto, Álvaro Castelo Branco e Cecília Meireles 
e envolveu uma visita à Cooperativa e Funda-
ção A LORD, em Lordelo e à empresa de mo-
biliário Idealmóvel, na freguesia de Paredes.

 Segundo o partido, a visita à Cooperativa 
e Fundação A Lord serviu para que os depu-
tados ficassem a conhecer o seu dispositivo e 
modelo organizacional. O empenho que tem 
manifestado em todas as vertentes da ação 
da Cooperativa e da Fundação foi a tónica da 
visita, tendo o presidente d’A Lord, Francisco 
Leal, manifestado uma grande disponibilida-
de para responder a todas as questões levan-
tadas. 

Durante a visita à empresa de mobiliário 
Idealmóvel, fundada em 1967, a Comissão Polí-
tica do CDS/Paredes e os deputados apontaram 
o setor do mobiliário como um dos mais impor-
tantes da sua área geográfica, em especial as 

empresas de Paredes, como um exemplo 
a seguir por outros setores tradicionais da 
indústria portuguesa. 

Os deputados consideraram que “o 
sucesso da indústria de mobiliário re-
força a importância do distrito do Porto 
e do norte no crescimento da economia 
portuguesa, empregando um elevado 
número de pessoas”. 

Esta visita à Cooperativa A LORD, 
bem como a outras empresas, está pre-
vista no Plano de Atividades da atual Co-
missão Política Concelhia do CDS/Pare-
des. “Sabemos que trabalhar na polí-
tica autárquica é uma tarefa exigente 
e que apenas fará sentido se estabe-
lecermos um contacto de proximida-
de com as empresas locais, tomando 
assim conhecimento real do tecido 
empresarial do nosso concelho”, afir-
mou o presidente do CDS/Paredes José 
Miguel Garcez, que manifestou também 
a intenção de “promover este tipo de 
visitas e reuniões institucionais, com 
entidades públicas e privadas, com o 
objetivo de conhecer os agentes dina-
mizadores do concelho”.

Deputados do CDS visitam empresas de Paredes

 Iniciativa foi organizada pela Concelhia do CDS/Paredes no dia 31 de outubro.
 Os deputados do CDS Cecília Meireles e Álvaro Castelo Branco acompanharam a visita.
 Comitiva visitou uma empresa de mobiliário em Paredes e a Cooperativa e Fundação A Lord.

Deputados visitaram a Cooperativa A Lord
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Começaram a ser julgados 
no Tribunal de Penafi el, os 
três indivíduos acusados 
do homicídio de Leandro 

Rocha, o homem de 31 anos que foi 
encontrado a boiar no rio Sousa, em 
Aguiar de Sousa, Paredes, em outu-
bro do ano passado.

Os três arguidos do processo, 
a ex-companheira da vítima, o pai 
desta e um indivíduo de nacionali-
dade tunisina, que era atual compa-
nheiro de Judite Gonçalves, são os 
três arguidos deste processo e que 
começaram a ser ouvidos no Tribu-
nal de Penafi el.

Na primeira sessão do julga-
mento nem a ex-namorada da víti-
ma nem o pai desta, Joaquim Gon-
çalves, quiseram prestar declara-
ções. Já Chokri Zouani, companhei-
ro de Judite na altura do crime, quis 
falar sem a presença dos outros dois 
arguidos e negou a participação no 
homicídio.

O engenheiro mecânico, de 
nacionalidade tunisina, culpou Jo-
aquim Gonçalves pelo crime. Se-
gundo o JN, Chokri Zouani disse 

Morreu a jovem de 19 
anos, residente em 
Freamunde, Paços de 
Ferreira, que foi atin-

gida pela porta de acesso à baga-
geira de um autocarro. Ana Rita 
Ribeiro estava internada no hos-
pital de São João, no Porto desde 
o dia 2 de novembro, dia em que 
aconteceu o acidente.

A jovem não resistiu aos feri-
mentos e acabou por falecer na 

Começou o julgamento do crime de Aguiar de Sousa

 Os três indivíduos acusados do homicídio de Leandro Rocha começaram a ser julgados em Penafi el.
 A ex-companheira, o pai desta e o atual namorado são arguidos no processo.
 Crime aconteceu a 8 de outubro do ano passado. 

va há 7 anos. Segundo o Ministério 
Público, Leandro não terá aceitado 
bem a separação e começou a per-
seguir a ex-companheira. Com a 
ajuda do atual companheiro e do 
pai, Judite Gonçalves acabou por 
arquitetar um plano para matar o 
ex-companheiro.

Leandro Rocha, de 31 anos, foi 
assassinado e atirado ao rio Sousa. 
O cadáver foi encontrado com os 
braços e pernas amarrados e com 
ferimentos no peito e nas costas.

em tribunal que na noite de 3 de 
outubro estava em casa de Judite 
Gonçalves, na freguesia da Sobreira, 
Paredes, quando ouviu um barulho 
no piso inferior da casa. Quando 
Chokri Zouani e Judite desceram 
à garagem, Leandro já estava caí-
do no chão, mas ainda estava vivo. 
Segundo o JN, Chokri Zouani disse 
ao tribunal que Joaquim Gonçalves 
acabou por tapar a boca de Leandro 
com um pano e desferiu-lhe vários 
golpes com uma faca.

Com medo, Chokri Zouani aju-
dou o pai da namorada a envolver 
o cadáver em sacos plásticos e a 
meter o corpo na mala do carro. O 
tunisino garantiu que foi Joaquim 
Gonçalves quem atirou o corpo de 
Leandro Rocha ao rio.

Crime aconteceu
em outubro
do ano passado

O caso aconteceu a 3 de outu-
bro do ano passado. Leandro Rocha 
tinha terminado a relação amorosa 
com Judite Gonçalves, que já dura-

Helena Nunes (texto)

Morreu a jovem atingida pela porta de um autocarro

 Ana Rita Ribeiro tinha 19 anos e vivia em Freamunde, Paços de Ferreira.
 Não resistiu aos ferimentos na cabeça e morreu no dia 4, no hospital de São João, no Porto. 

noite de 4 de novembro. 
O acidente aconteceu no dia 2 

de novembro, ao início da tarde, 
na Avenida São Domingos, em 
Carvalhosa, Paços de Ferreira. Ana 
Rita Ribeiro estava a caminhar 
sozinha no passeio quando foi 
atingida pela porta lateral de um 
autocarro que seguia no sentido 
Freamunde-Paços de Ferreira. Na 
sequência do embate a jovem, 
de 19 anos, foi projetada e aca-
bou por bater com a cabeça num 
muro.

A jovem acabou por entrar 

Helena Nunes (texto) em paragem cardiorres-
piratória, mas os bombei-
ros de Paços de Ferreira 
conseguiram reverter a 
situação e estabilizar a ví-
tima, que foi transporta-
da para o hospital de São 
João, no Porto, com um 
traumatismo crânio-en-
cefálico grave. Ana Rita 
acabou por não resistir 
aos ferimentos e faleceu 
na noite do dia 4 de no-
vembro, no hospital.

O autocarro envolvido 

no acidente pertence à empresa 
Auto Viação Pacense. O condutor 
ficou em choque e teve de rece-
ber apoio médico no local.

Em declarações ao Correio da 
Manhã, um familiar da jovem ga-
rantiu que a família irá fazer de 
tudo para que sejam apuradas 
todas as responsabilidades do 
acidente.  

Cabe agora ao Núcleo de In-
vestigação Criminal de Acidentes 
de Viação da GNR apurar as cau-
sas que levaram a porta do auto-
carro a abrir em andamento.

Leandro Rocha

Corpo apareceu no rio, em Aguiar de Sousa
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“Talvez queiras ficar” é o se-
gundo trabalho de estúdio do mú-
sico paredense ELIAS. É um álbum 
que marca sem dúvida uma revo-
lução na abordagem ao folk-rock 
português. Em maio ELIAS passou 
pelos palcos do Porto e Lisboa para 
dois concertos de apresentação 
deste novo disco e agora propõe-
-nos, num formato mais intimista, 

ELIAS
Talvez Queiras Ficar <acústico>

 Músico paredense vai realizar uma série de concertos acústicos, em Penafiel, no Porto e em Paredes.
 “Talvez queiras ficar” é o segundo trabalho de estúdio do artista.

uma série de concertos acústicos, 
onde quem ouve pode sentir a es-
sência da canção em detrimento 
dos arranjos pormenorizados.

Num formato mais simples, 
intimista e envolvente ELIAS vai 
desvendar nos próximos concertos 
algumas das suas novas canções. O 
músico vai passar pelas cidades de 
Penafiel, Porto e Paredes. O próxi-

mo concerto é já este sábado, na 
Cassa do Xiné, em Penafiel, pelas 
22 horas.

No dia 25, pelas 22 horas, ELIAS 
vai estar no Café Concerto da Casa 
da Música do Porto. Em Paredes o 
concerto acontece no dia 3 de de-
zembro, na Casa da Cultura. Para dia 
23 está também previsto um con-
certo no Indie Music Fest.

Datas próximos concertos:
19 nov: 22h l Casa do Xiné, Penafiel
25 nov: 22h l Café Concerto Casa da Música, Porto
3 dez: 22h l Casa da Cultura, Paredes
23 dez: Indie Music Fest

As obras de beneficiação 
no Cemitério Municipal 
de Paredes foram inaugu-
radas na manhã do dia 2 

de novembro, numa cerimónia rea-
lizada após a celebração da Missa 
de Fiéis Defuntos.

Na cerimónia estiveram pre-
sentes vários elementos do exe-
cutivo municipal e da junta de 
freguesia de Paredes. A empreita-
da representou um investimento 
de 103 mil euros da Câmara Mu-
nicipal de Paredes e consistiu na 
pavimentação dos arruamentos 
internos e na criação de uma es-
trutura central de drenagem de 
águas pluviais. Na inauguração 
Celso Ferreira garantiu que esta 
obra “visa dar conforto a quem 
visita o cemitério e dignidade 
aos entes queridos”.

“Esta obra resulta de um 
compromisso assumido e os 
compromissos cumprem-se de 
forma calendarizada. Prome-
temos, temos de cumprir e es-
tamos a celebrar isso mesmo 
neste espaço sagrado”, concluiu 

Inauguradas obras de requalificação
do cemitério de Paredes

 Empreitada de 103 mil euros foi financiada pela câmara municipal.
 Foi feita a pavimentação dos arruamentos internos e criada uma estrutura central drenagem de águas pluviais.

No âmbito da apresenta-
ção da sua candidatura 
a secretário-geral da Ju-
ventude Socialista, Ivan 

Gonçalves iniciou o seu roteiro 
pelo distrito do Porto em Paredes, 
informou a JS Paredes, em nota de 
imprensa. 

Nesta sua presença no conce-
lho, o deputado da JS, eleito pelo 
círculo de Setúbal, pretendeu co-
nhecer de perto a realidade do se-
tor do mobiliário, sendo este um 
setor estratégico do concelho de 
Paredes. 

 O deputado e candidato a secretário-geral da JS visitou a empresa Pelcorte, em Rebordosa.
 Iniciativa decorreu no passado dia 12 de novembro. 

Ivan Gonçalves será candi-
dato único à liderança da Juven-
tude Socialista e será eleito em 
Congresso que se realiza nos dias 
16,17 e 18 de dezembro, no dis-
trito do Porto. Esta candidatura 
apresentará uma Moção Global 
de Estratégia sob o lema “Do 
Lado Certo da História – Por um 
Futuro com Direitos”. 

A Juventude Socialista de Pa-
redes estará representada neste 
congresso pelos delegados a se-
rem eleitos esta sexta-feira, dia 18 
de novembro.

Ivan Gonçalves visitou o concelho de Paredes

o presidente da câmara municipal 
de Paredes.

Já o presidente da junta de fre-
guesia de Paredes mostrou-se satis-

feito pela conclusão de uma obra 
importante para a sua freguesia. 
“É assim que homenageamos os 
nossos familiares e antepassa-

dos”, frisou Francisco Ferreira, agra-
decendo ao presidente da câmara, 
aos vereadores e autarcas o com-
promisso assumido, em especial ao 

vereador Manuel Fernando Rocha 
que “abraçou desde o primeiro 
momento esta obra com muita 
paixão”.
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A
na Rita Coelho tem 21 anos e 
nasceu com paralisia cerebral. 
A família está a organizar uma 
campanha solidária para anga-
riar o dinheiro necessário para 

comprar uma cadeira de rodas adaptada. Aos 
21 anos, Ana Rita Coelho nunca teve uma 
cadeira de rodas adaptada à sua condição 
física. Com 95% de incapacidade, esta jovem 
depende diariamente da ajuda da mãe e da 
avó para tudo. Não consegue comer sozinha, 
não fala, não anda e nem movimenta grande 
parte do corpo. 

A família resolveu criar uma conta soli-
dária para angariar donativos que ajudem a 
comprar a cadeira de rodas. O equipamento 
custa mais de 5 mil euros e neste momento 
a família depende da boa vontade de todos 
para melhorar a vida da Ana Rita. “Peço ajuda 
para dar mais conforto à minha filha. Hoje 
é ela a precisar, amanhã podem ser os ou-
tros. Todos os contributos são bem-vindos 
e acredito que as pessoas vão tentar ajudar 
de alguma forma”, salienta a mãe.

“Vamos ajudar a Ana Rita” é a página do 
facebook dedicada à campanha solidária que 
pretende mudar a vida desta menina de Pare-
des. Qualquer pessoa pode contribuir, fazen-
do um donativo para a conta solidária: IBAN 
– PT50 0035 0411 0000 6650 9007 8.

ANDA NUMA
CADEIRA DE BEBÉ

DESDE OS 10 ANOS
Ana Rita e a irmã gémea nasceram às 25 

semanas de gestação. “Fiz uma ecografia e 
detetaram vários problemas. As duas be-
bés estavam com muitos líquidos e fui logo 
encaminhada para o hospital de São João”, 
recorda Carla Ribeiro.

As gémeas acabaram por nascer prema-
turas, sem terem os órgãos completamente 
formados. “A Ana Rita nasceu com 820 gra-
mas e a irmã com 610 gramas”. A gémea de 
Ana Rita acabou por não resistir e faleceu 24 
horas depois do parto. Ana Rita sobreviveu, 

ANA RITA tem paralisia cerebral
e precisa de uma cadeira de rodas

 Desde os 12 anos que Ana Rita se movimenta num carrinho de bebé.
 FAMÍLIA PEDE AJUDA PARA JUNTAR 5 MIL EUROS PARA UMA CADEIRA DE RODAS ADAPTADA.
 O equipamento irá permitir melhorar a postura física e a qualidade de vida desta jovem.

Helena Nunes (texto) Carla Ribeiro tem outra filha de 7 anos e 
governa-se apenas com o salário do marido. 
Garante que nunca teve ajudas de ninguém, 
exceto dos pais que já não trabalham e rece-
bem uma reforma muito baixa. “A câmara de 
Paredes ajudou-me a pagar a medicação 
da Ana Rita durante meio ano. Ainda tentei 
pedir uma habitação social, mas não con-
segui”, sustenta a mãe. 

Apesar das dificuldades, Carla Ribeiro diz 
que vai levando a vida como pode. “Pago 
280€ de renda. Só para os medicamentos 
da Ana Rita são 120€ por mês. Não temos 
luxos. Nunca faltou nada às minhas filhas. 
Tentamos juntar dinheiro ao fim do mês 
para a cadeira de rodas da menina, mas é 
muito difícil”, sublinha a mãe, que ainda as-
sim mantém a esperança de conseguir juntar 
o dinheiro necessário para dar mais conforto 
à filha. “É muito difícil sair de casa com ela 
assim nesta cadeira. Andamos nisto desde 
os 10 anos. A cadeira foi emprestada por 
uma instituição de Paredes, mas já está 
muito velha. As rodas estão a partir-se e a 
menina já tem problemas porque a cadeira 
não é adaptada. Eu não peço nada de im-
possível. Peço que me ajudem a dar mais 
conforto à minha filha”. 

Com a ajuda de amigos, Carla Ribeiro re-
solveu avançar com uma campanha solidária 
na tentativa de reunir os 5.011€ necessários 
para comprar a cadeira de rodas. A campa-
nha tem sido divulgada, sobretudo através da 
página do facebook, mas Carla Ribeiro criou 
também uma conta solidária para angariar 
donativos.

EVENTO SOLIDÁRIO
NO DIA 4 DE DEZEMBRO

No dia 4 de dezembro vai decorrer, na 
Quinta Pedagócia Agricultores de Palmo e 
Meio, em Paredes, uma aula de zumba solidá-
ria. Cada participante terá de pagar 2,50€ que 
revertem na íntegra para a cadeira de rodas 
da Ana Rita.

As ajudas monetárias podem
ser feitas através da conta:

PT 50 0035 0411 0000 6650 9007 8

mas “o cérebro não estava completamente 
desenvolvido”. Esteve internada 4 meses no 
hospital de São João, no Porto, mas ficou com 
sequelas no cérebro e 95% de incapacidade. 
“Ela necessitou sempre de muitos cuida-
dos. Até aos 2 anos passamos um inferno. 
Todas as semanas íamos ao hospital por 
causa das infeções que ela tinha”. 

Ana Rita Coelho frequentou a escola até 
aos 10 anos, altura em que a mãe decidiu tirá-
-la por sentir que a filha era posta de parte. “A 

Ana Rita é uma menina que exige muitos 
cuidados, mas ninguém lhe dava a devida 
atenção”. Aos 10 anos, Ana Rita passou a fi-
car aos cuidados da avó materna. Vendo-se 
numa situação de desemprego, Carla Ribeiro 
decidiu ficar por casa a cuidar da filha a tem-
po inteiro. “Ela precisa de alguém a tempo 
inteiro para cuidar dela. Quando perdi o 
emprego decidi ficar em casa a cuidar dela. 
Desde essa altura que nunca mais conse-
gui trabalhar”, assume a mãe.

PUB PUB
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O 
Spaccio Essência, localizado na 
Avenida da Corredoura, em So-
brosa, Paredes, é um verdadei-
ro complexo de saúde e beleza, 

desenvolvido especialmente para cuidar 
do bem-estar do corpo e da mente dos 
clientes que procuram serviços especiali-
zados e de qualidade a preços justos.

O conceito do Spaccio Essência de-
senvolve-se na ideia de prestar um bom 
serviço, adaptando o preço à realidade 
económica da população. “Todos os 
clientes procuram aquilo que é bom, 
bonito e barato. E este espaço foi pen-
sado para oferecer vários serviços de 
saúde, desde consultas de psicologia, 
terapia da fala, nutrição, fisioterapia e 
medicina tradicional chinesa a preços 
mais baixos, indo ao encontro das ne-
cessidades dos nossos clientes”, explica 
Daniel Leal, que dirige a empresa junta-
mente com a esposa e psicóloga, Inês 
Branco. 

Não há muitos anos atrás o preço de 
uma consulta de medicina tradicional 
chinesa, por exemplo, variava entre os 
70 e os 100€. Hoje as coisas são bem di-
ferentes, mas a maioria dos serviços de 
beleza e estética continuam a estar acima 
das possibilidades de grande parte da 
população. “Para muitas pessoas estes 
tratamentos e consultas continuam 
a ser um luxo. A nossa função aqui é 
oferecer um luxo a um preço low-cost. 
Não queremos ganhar tudo de uma 
vez. Queremos ter uma boa carteira de 
clientes, ganhar um pouco menos que 
algumas clínicas e manter uma estraté-
gia de preços competitivos para fideli-
zar os clientes”.

O Spaccio Essência tem um conjunto 
alargado de serviços nas áreas da saúde, 
beleza e desporto e uma política de preços 
verdadeiramente atrativa. Qualquer clien-
te pode usufruir de uma massagem desde 
10€, um serviço de depilação a laser díodo 
desde 5€, consultas médicas especializadas 
desde 15€, tratamentos de pele desde 20€ e 
spa de mãos e pés a partir de 2€.

Os serviços funcionam por marcação, 
entre as 10h e as 20 horas, e dão acesso 
a um conjunto de profissionais qualifi-
cados que procuram garantir o melhor 
atendimento a quem deseja a saúde ple-
na e resultados satisfatórios. 

Todos os meses o Spaccio Essência dá 
a possibilidade aos clientes de usufruí-
rem de um conjunto de descontos em 
variados serviços. “Até 30 de novembro 
temos até 15% de desconto direto em 
todas as massagens. 25% de desconto 
nas terapias reiki, 60% de desconto no 
pack depilação a laser, virilha e perna 
completa e 25% de desconto no ser-
viço de acupuntura estética”, sublinha 
Inês Branco. 

Ainda durante o mês de novembro o 
Spaccio Essência terá a decorrer uma ou-
tra campanha: na compra de um pack de 
6 consultas de medicina tradicional chi-
nesa, a empresa oferece a 7.ª consulta.

Spaccio Essência

COMPLEXO DE SAÚDE, BELEZA E DESPORTO OFERECE SERVIÇOS DE “LUXO” A PREÇOS LOW-COST.
Projeto em crescimento é administrado por dois jovens empresários, Inês Branco e Daniel Leal. 

Mente e corpo em sintonia
para a saúde e bem-estar

SERVIÇOS

• SPA de mãos e pés
• Maquilhagem profissional e noivas
• Permanente de pestanas
• Acupuntura estética
• Epilação linha
• Depilação a laser díodo e depilação 
a cera
• Pressoterapia
• Limpeza de pele
• Gessoterapia e Mesoterapia
• Radiofrequência
• Cavitação
• Drenagem Linfática
• Consultas fisioterapia dermato-fun-
cional
• Massagem Lipo Escultura Redutora
• Massagens Terapêuticas
• Consultas Psicologia | Nutrição | Os-
teopatia | Podologia | Fisioterapia
• Medicina Tradicional Chinesa
• Terapia da Fala
• Terapia Reiki
• Terapia de Som com Taças Tibetanas
• Terapia Multi-Dimensional
• Aulas de grupo (pilates, yoga, step, 
ginástica localizada, artes marciais, 
meditação, dance kids)

AULAS DE GRUPO
E EVENTOS 

O Spaccio Essência é um projeto em 
crescimento e disso nem Daniel Leal nem 
Inês Branco têm dúvidas. O projeto come-
çou a ser desenvolvido por Inês Branco há 
cerca de 3 anos, num pequeno espaço em 
casa dos seus pais, mas depressa foi ga-
nhando dimensão. O crescimento obrigou 
à mudança para as novas instalações e trou-
xe mais condições para alargar a oferta aos 
clientes. 

“Este espaço é fantástico. Permite-
-nos ter várias salas disponíveis para vá-
rios tipos de serviços e uma sala grande 
para aulas de grupo, concertos, festas 
temáticas para crianças, etc”, sustenta Da-
niel Leal. O Spaccio Essência oferece ainda 
aos seus clientes a possibilidade de praticar 
desporto a preços acessíveis, em aulas de 
grupo que decorrem duas vezes por sema-
na.

Para além disso, os clientes são convi-
dados a participar mensalmente em wor-
kshops na área da saúde e beleza e em 
alguns eventos, como o concerto de taças 
tibetanas que decorreu no dia 16 de no-
vembro.

A ideia é manter viva esta dinâmica no 
futuro, garantem os empresários, porque os 
eventos não só ajudam a divulgar a empre-
sa, como aproximam os clientes do espaço.

Para o próximo dia 18 de dezembro está 
agendado um novo espetáculo. O musical 
interativo “A floresta encantada”, que vai 
ser animado por várias personagens dos fil-
mes infantis da Disney, é direcionado para 
toda a família. 

Inês Branco e Daniel Leal dirigem o Spaccio Essência

Instalações do Spaccio Essência

Aulas de grupo



11
Quinta-feira

17 de novembro 2016

SOCIEDADE

A 
Santa Casa da Miseri-
córdia de Paredes vai 
organizar, à semelhança 
de anos anteriores, uma 

exposição e feira de Natal, com tra-
balhos realizados pelos utentes que 
frequentam o Lar e o Centro de Dia 
desta instituição.

A iniciativa acontece já no próxi-
mo dia 22 de novembro, no auditó-
rio da Misericórdia de Paredes, pe-
las 16 horas. Integrada no plano de 
atividades anual da instituição, esta 
iniciativa tem por objetivo incenti-
var os mais velhos a manterem-se 
ativos.

A Feira de Natal será inaugura-
da nesse dia e estará patente até 8 
de dezembro. O certame pode ser 
visitado das 9h às 12h e das 14h às 
18 horas. 

PUB

Misericórdia de Paredes
organiza Feira de Natal

 INICIATIVA DECORRE ENTRE 22 DE NOVEMBRO E 8 DE DEZEMBRO.
 Feira de Natal é realizada com trabalhos dos utentes da instituição. 

V Mostra de Artesanato
de Gandra decorre

a 3 e 4 de dezembro

A 
junta de freguesia de Gandra vai organizar, nos dias 3 e 4 de 
dezembro, a V Mostra de Artesanato de Gandra, uma iniciativa 
que vai atrair à cidade dezenas de artesãos, que vão expor as 
mais variadas peças de artesanato específicas desta região. A 

iniciativa promete muita animação e convívio e várias atividades para 
crianças. 

O certame abre portas no sábado, dia 3 de dezembro, pelas 15 horas, 
estando a tarde reservada para a visita aos vários expositores. Pelas 21 
horas terá início o concerto do fadista Daniel Pinto Coelho.

No domingo, dia 4, as portas abrem às 10 horas. Já durante a tarde 
terão lugar dois concertos: às 15 horas sobem ao palco “Os pequenos 
cantores de Valongo” e às 16h30 atuam “Os amigos da Paródia”, que 
prometem animar os visitantes do certame.

A quinta edição do certame terá ainda prémios para os melhores 
expositores. Os vencedores serão conhecidos na sessão de entrega de 
prémios agendada para as 18 horas.

No âmbito desta iniciativa, a junta de freguesia de Gandra irá pro-
porcionar diversas atividades para as crianças, como workshop’s de mol-
dagem de balões e pinturas faciais. Haverá também demonstrações de 
trabalhos ao vivo, um serviço de bar e muitas outras surpresas. A ini-
ciativa decorre no Centro Escolar de Gandra/Astromil, nos dias 3 e 4 de 
dezembro.

Seis prémios, entre os quais 
duas medalhas de ouro, e 
um quarto lugar na lista de 
75 países presentes foi o re-

sultado da presença portuguesa na 
Feira Internacional de Havana, que 
decorreu entre os dias 31 de outu-
bro e 4 de novembro, em Cuba.

Entre as empresas portuguesas 
premiadas está uma do concelho 
de Paredes. A Wood One, empresa 
de mobiliário localizada na zona 
industrial de Lordelo, Paredes, que 
obteve duas medalhas de ouro. A 
missão portuguesa recebeu ainda 

Empresa de Paredes
vence prémio em Cuba

 33 empresas portuguesas estiveram na Feira Internacional de Havana.
 Indústria de mobiliário Wood One recebeu duas medalhas de ouro. 

duas menções de publicidade, um 
prémio de desenho e uma menção 
pelo pavilhão, o primeiro de raiz na-
quela feira internacional.

Citado pelo Jornal de Notícias, 
o presidente da câmara do Co-
mércio de Portugal-Cuba, Amé-
rico Castro, salientou que a Feira 
Internacional de Havana “marca 
aquilo que acreditamos ser a 
crescente presença de Portugal 
em Cuba”. A Câmara do Comércio 
Portugal-Cuba, entidade que fez a 
ponte entre as 33 empresas par-
ticipantes e o Governo Cubano, 
destaca ainda que o feedback das 
empresas portuguesas foi “bas-

tante positivo”. Américo Castro 
registou ainda o forte contributo 
dado pela presença do Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, e do Governo, representa-
do pelo secretário de Estado Ad-
junto e do Ambiente, José Men-
des, naquele país.

No certame participaram mais 
de 3.500 expositores de 73 países, 
numa área superior a 28.400 metros 
quadrados, a maior registada nos 
últimos anos.

 No próximo ano, a meta é “con-
solidar o mercado e levar não me-
nos de 50 empresas àquele terri-
tório”, assegurou Américo Castro.

Helena Nunes (texto)
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O 
problema das descar-
gas poluentes no Rio 
Ferreira, que se arrasta 
há mais de 20 anos, po-
derá ter um fim à vista. 

Na última sessão da Assembleia Mu-
nicipal de Paredes, o ex-autarca de 
Lordelo, Joaquim Mota, garantiu ter 
a informação, de “fonte limpa”, que 
o problema está para ser resolvido e 
que o Governo irá dar à câmara mu-
nicipal de Paços de Ferreira as con-
dições para resolver o problema das 
sucessivas descargas poluentes da 
ETAR de Arreigada, no Rio Ferreira.

O ex-autarca de Lordelo que, 
em 2009, chegou a despejar baldes 
de peixes mortos em frente à câma-
ra municipal e às Águas de Paços 
de Ferreira, em protesto contra as 
descargas no Rio Ferreira, quis ago-
ra felicitar o governo, por “tomar 
finalmente as rédeas do proble-
ma”. “Vejo uma luz ao fundo do 
túnel. Lordelo sabe agradecer a 
quem faz algo pela terra e apro-
veito a oportunidade para pedir 
ao presidente da junta de Lordelo 
que tome em conta esta ação do 
governo e que no próximo Lor-

Solução para o Rio Ferreira
deve avançar em 2017

 O tema foi trazido para discussão na última Assembleia Municipal de Paredes, no dia 5 de novembro.
 Autarca de Lordelo congratulou-se com a atitude do governo de dar condições à CM Paços de Ferreira para resolver o problema.
 ETAR de Arreigada deverá ser reabilitada para acabar com as descargas poluentes no Rio Ferreira.

A autarquia de Paços de Ferreira vai ter acesso a 11 milhões de eu-
ros de fundos comunitários para concretizar “um ambicioso e 
revolucionário” Plano de Ação para a Regeneração Urbana das 

cidades de Paços de Ferreira e Freamunde, o Plano de Ação de Mobilida-
de Urbana e para reabilitar a ETAR de Arreigada.

A garantia foi dada pelo próprio presidente da câmara de Paços de 
Ferreira, o socialista Humberto Brito, durante a cerimónia de comemora-
ção dos 180 anos de criação do concelho, que decorreu no passado dia 
6 de novembro.

Nessa altura, Humberto Brito confirmou que o município vai ter os 
fundos necessários para levar para o terreno esta “obra que parecia 
condenada”. A reabilitação da ETAR de Arreigada vai permitir dar “um 
contributo decisivo para a despoluição do Rio Ferreira”, tornando 
também possível o cumprimento das regras ambientais. 

O investimento consta do Orçamento de Estado para 2017 e vai per-
mitir reabilitar uma ETAR que está a redirecionar o dobro da capacidade 
prevista/faturada, devido ao uso excessivo e indevido de poços domés-
ticos, bem como a descargas indevidas na rede de saneamento. 

Em setembro, e depois de terem sido denunciadas novas descargas po-
luentes no Rio Ferreira, a Águas de Paços de Ferreira garantiu que a situação 
já estava ser acompanhada e que a concessionária, em conjunto com a pró-
pria autarquia, estava a analisar uma solução que passa pela duplicação da 
capacidade desta ETAR, recorrendo ao programa “Portugal 2020”. 

Humberto Brito
confirma que a ETAR

de Arreigada
vai ser reabilitada

Helena Nunes (texto) delo Agradece este Ministro do 
Ambiente seja homenageado”, 
acrescentou Joaquim Mota.

Da bancada do PS Batista Pereira 
deu a certeza que o projeto da nova 
ETAR de Arreigada já foi apresenta-
do. “Através da Federação Distrital 
do PS e da informação que obtive 
do Governo e da própria câmara 
municipal de Paços de Ferreira, 
posso dizer que o projeto já foi 
feito e apresentado em outubro”. 
Batista Pereira acrescentou que o 
Governo do PS, ao fim de seis meses 
de reuniões, deu abertura para que 
a CM Paços de Ferreira, através do 
Orçamento de Estado de 2017, pos-
sa fazer o investimento necessário 
nesta infraestrutura, sem violar a Lei 
dos Compromissos. “A candidatura 
apresentada em outubro, de 4 mi-
lhões de euros, será para criar uma 
ETAR que resolva o problema dos 
seus efluentes sem contaminar 
Lordelo”, acrescentou o socialista, 
garantindo que a candidatura deve-
rá ser aprovada em janeiro de 2017 e 
as obras poderão arrancar em junho.

“Esta é a prova de que o PS e 
este governo da geringonça, nes-
te ano que tem de funcionamen-
to, está a tentar resolver um pro-

blema que outros não consegui-
ram”, sublinhou Batista Pereira. A 
bancada da CDU alinhou a sua po-
sição com o PS, reconhecendo que 
foi o governo do PS, com o apoio 
da restante esquerda parlamentar, 
a solucionar o problema.

 De seguida, o presidente da 
junta de Lordelo, Nuno Serra, veio 
contrariar o discurso do PS e da 
CDU. “O problema está longe de 
ser resolvido. Sei que ainda não 
entrou nenhuma candidatura. 
Ainda ontem tive essa informa-
ção através da Agência Portugue-
sa do Ambiente e, por isso, peço a 
todos que façam um esforço para 
que essa candidatura seja apre-
sentada o quanto antes”. 

O autarca de Lordelo conside-
rou positivos os passos dados pelo 
governo, mas disse que só ficará 
satisfeito quando vir reposta toda a 
fauna e flora no Rio Ferreira e quan-
do o governo, a concessionária e 
a autarquia de Paços de Ferreira 
forem condenadas por este crime. 
“Este é um problema de toda a 
gente e gostava de ver todos os 
que aqui estão empenhados em 
conseguir julgar e condenar os 
culpados por isto”, acrescentou 

Nuno Serra. 
O presidente da câmara de Pa-

redes solidarizou-se com o antigo 
e o atual presidentes da junta de 
Lordelo, que durante anos protago-
nizaram a defesa da despoluição do 
Rio Ferreira por via da reabilitação 
ou substituição da ETAR de Arrei-
gada. “Fiquei a saber que afinal 
os senhores não fizeram rigoro-
samente nada. Pelos vistos, afinal 
aqueles que nunca disseram uma 
palavra sobre o problema foram 
aqueles que resolveram o assun-
to. Acho isto brilhante”, ironizou o 
autarca. “Há cucos neste processo 
e são aqueles que querem colo-
car os ovos no ninho alheio. Fico 
indignado com este oportunismo 

barato de tentar aqui colher uma 
qualquer simpatia junto seja lá 
de quem for, dizendo aquilo que 
aqui ouvimos dizer”. Celso Ferrei-
ra reconheceu que há de facto uma 
decisão política muito relevante e 
que o Ministro do Ambiente está 
empenhado na resolução do pro-
blema, mas ressalvou que o aviso 
para a apresentação da candidatu-
ra ainda não foi publicado. “Neste 
momento estão a decorrer des-
cargas no rio Ferreira. E por isso 
o problema continua indepen-
dentemente de registarmos aqui 
o esforço quer do Ministro do 
Ambiente quer do meu colega da 
câmara de Paços de Ferreira para 
resolver isto”.
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Manifestação no Centro Escolar de 
Gandra/Astromil gera polémica

 Celso Ferreira acusou oposição de estar por detrás do protesto e criticou Ministério da Educação pela falta de funcionários.
 PS nega responsabilidades e diz que a câmara também tem culpa por entregar as competências ao ME no aranque do ano lectivo.

A
s críticas do presidente 
da câmara ao Partido 
Socialista subiram de 
tom a propósito do pro-
jeto de realojamento 

da comunidade cigana de Paredes. 
“Repudio a atitude de militantes 
do PS com responsabilidades polí-
ticas que numa visita à freguesia da 
Madalena quiseram fugir às suas 
responsabilidades políticas. É gra-
ve e feio que aqueles que votam a 
favor digam depois fora da câmara 
municipal que votaram sem conhe-
cer o projeto”. Celso Ferreira garantiu 
que os vereadores do PS conheciam 
o projeto e sabiam inclusive que era 
o mesmo projeto que a autarquia já 
tinha apresentado em 2008. “Chega 
de falsidade”, atirou ainda o autarca. 
“Quem quiser fazer combate polí-
tico que o faça com integridade e 
sem ter receio de assumir o sentido 
do seu voto. Não se pode chegar a 
uma freguesia e lançar o alarme 
social e encher a reunião de câma-
ra de pessoas mal informadas e 
formatadas por aqueles que foram 
à freguesia da Madalena dizer que 
votaram a favor mas foram engana-
dos pela câmara municipal”.

A propósito do assunto, o presi-
dente da Assembleia Municipal de 
Paredes, Granja da Fonseca, disse que 
tem sido insultado nas redes sociais 
e acusado de ter responsabilidades 

Reinstalação da comunidade cigana

no assunto. “É muito triste. É um 
problema grave e deve ser resol-
vido com bom senso. Quanto mais 
falarmos pior é”, rematou Granja da 
Fonseca.

A bancada do PS exigiu fazer a 
defesa da honra. A confusão insta-
lou-se por momentos, já que Granja 
da Fonseca entendeu não estarem 
reunidas as condições para a banca-
do do PS falar em defesa da honra do 
partido. Perante a pressão dos depu-

tados, Granja da Fonseca acabou por 
dar a palavra ao líder da bancada do 
PS, mas foi Paulo Silva quem subiu 
ao púlpito para responder às críticas. 
“Chega de ataques vagos. Se tiver 
coragem coloque os nomes. Em 
relação às escolas, nós não tivemos 
nada a ver com aquela manifesta-
ção. Tivemos conhecimento dela 
como todos tiveram, pela comu-
nicação social. Estamos solidários 
com a associação de pais, mas en-

tendemos que a culpa também é da 
câmara porque entregar as compe-
tências em vésperas do ano letivo. 
Foi a pior coisa que vocês podiam 
ter feito. Enquanto existiram fun-
dos comunitários vocês quiseram 
todas as competências da educa-
ção. Quando acabaram os fundos 
comunitários decidiram devolver 
as competências ao Ministério da 
Educação. Foram aqui alertados 
por mim para os problemas que 

isso poderia acarretar no arranque 
do ano letivo”.

Em relação à polémica da reins-
talação da comunidade cigana, Paulo 
Silva remeteu para a ata da reunião de 
câmara de 3 de novembro em que foi 
votada a proposta. Paulo Silva recor-
dou que nessa mesma ata está escrito 
que os vereadores do PS votaram a fa-
vor, mas informaram que não tinham 
conhecimento do desenvolvimento 
da proposta. “Nós votamos a favor 
porque temos consciência do pro-
blema que ali está e defendemos a 
sua resolução. Queremos transpa-
rência e exigimos que seja respeita-
do o direito da oposição. Nós temos 
direito de ser informados de tudo.  
Em 2008 o PS convidou um elemen-
to de Coimbra que tinha trabalha-
do num projeto semelhante que 
nós considerávamos válido para 
vir a Paredes explicar esse projeto. 
Sempre procuramos trazer aqui à 
discussão uma solução que fosse 
consensual para todos. Mesmo as-
sim vossas excelências continuam 
a fazer tudo nas nossas costas e nas 
costas da população”.  

Em resposta, Celso Ferreira voltou 
a reforçar que o PS não teve coragem 
de admitir aos moradores do lugar de 
Picoto, na Madalena, que o projeto 
que foi apresentado pelo executivo 
era a melhor solução para a comuni-
dade cigana.

O 
protesto anónimo 
que fechou a cadeado 
o portão do Centro 
Escolar de Gandra/
Astromil, no dia 28 de 

outubro, está a gerar polémica no 
seio da classe política paredense. Na 
última reunião da Assembleia Muni-
cipal de Paredes, enquanto falava do 
arranque do ano letivo no concelho, 
o presidente da câmara, Celso Ferrei-
ra, criticou o Ministério da Educação 
por ainda não ter resolvido o pro-
blema da falta de funcionários nas 
escolas. “O início do ano letivo não 
está a correr da forma que seria de 
esperar”, sustentou o autarca. 

Celso Ferreira aproveitou o mo-
mento para ler um comunicado da 
Associação de Pais do Centro Escolar 
de Gandra/Astromil, que fala de um 
problema transversal a todo o agru-
pamento, o que torna difícil a desloca-

ção de funcionários entre escolas. 
Apesar de terem sido deslocados 

2 funcionários para o centro escolar, a 
associação de pais diz que não existe 
a garantia de permanência dos mes-
mos até novas contratações, prome-
tendo reforçar junto da Direção Geral 
dos Estabelecimentos Escolares uma 
solução rápida e definitiva deste pro-
blema.

Depois de ler o comunicado, Cel-
so Ferreira passou ao ataque. “Consi-
dero muito grave aquilo que acon-
teceu. Um conjunto de pessoas não 
se coibiu de prejudicar o funciona-
mento de uma escola para conse-
guir alarme social e uns minutos 
de glória”, criticou o autarca. “Saiu 
o tiro pela culatra porque a culpa 
não é da câmara de Paredes. Aliás, 
a câmara tem lá mais um funcioná-
rio do que aquilo que é obrigado 
por lei a ter. Espero que o Governo 

se deixe de falinhas mansas e passe 
efetivamente a resolver problemas. 
A comunidade escolar não pode 

continuar a ser enganada, princi-
palmente em vésperas de eleições 
autárquicas, quando alguns ener-

gúmenos acham que podem tirar 
umas quantas simpatias por fecha-
rem uma escola a cadeado”.
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R
enato Guimarães está 
pela segunda época 
consecutiva como téc-
nico principal da equipa 
sénior do Imperial Sport 

Clube Sobreirense, emblema da fre-
guesia da Sobreira, com 86 anos de 
história, e que compete atualmente 
no campeonato da 2.ª Divisão – Sé-
rie 2 – da Associação de Futebol do 
Porto.  

Na época passada a equipa foi 
6.ª classificada na série 3 da 2.ª Di-
visão da AF Porto, resultado que o 
treinador considera positivo, muito 
acima das expectativas, tendo em 
conta a classificação nas épocas an-
teriores. 

Em entrevista ao jornal O PARE-
DENSE, Renato Guimarães assume 
que o grande objetivo esta época 
é disputar os lugares cimeiros do 
campeonato. Para isso, o Sobreiren-
se conta com um plantel equilibra-
do e ambicioso, com capacidade 
para enfrentar os desafios que terá 
pela frente. 

Na época passada, o Sobrei-
rense foi 6.º classificado na 2.ª 
Divisão - série 3 - da AF Porto. O 
resultado foi positivo?

Sim, julgo que foi um resultado 
positivo. Ficou muito acima das nos-
sas expectativas, tendo em conta os 
resultados nas épocas anteriores.

Qual a meta a atingir esta 
época? 

O objetivo principal para a 
presente época passa por uma 
melhoria a nível pontual e classifi-
cativo, em relação à época anterior 
(2015/2016). 

“Conseguimos
juntos criar
um excelente
grupo de trabalho”

Os adeptos podem sonhar 
com a subida?

Os adeptos podem acreditar 
numa equipa capaz de honrar o 
nome do clube.

Como define o plantel desta 
época do Sobreirense?

O plantel do I.S.C.S. esta época é 

“Este início de época está a ser positivo”

 Treinador do Sobreirense aponta os objetivos para a época 2016/2017.
 Renato Guimarães diz que a sua equipa conseguiu arrancar melhor que na época passada.
 TREINADOR, DE 30 ANOS, ESTÁ SATISFEITO COM O PLANTEL E DIZ QUE O GRUPO É EQUILIBRADO E AMBICIOSO.

PUB

Campeonato
de Portugal

Série B – 10.ª jornada
Trofense .............................................4
Aliança de Gandra .........................1

Divisão de Elite 
Série 2 - 11.ª  jornada

Desp. Aves B ....................................1
Rebordosa ........................................1

Aliados de Lordelo ........................0
Lixa ......................................................3

Tirsense .............................................0
Paredes ..............................................3

Divisão Honra - AF Porto
7.ª jornada

Nun’Álvares ......................................1
Alfenense ..........................................1

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 6.ª Jornada

UDS Roriz ..........................................3
CCD Sobrosa ....................................1

2.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 6.ª Jornada

ISC Sobreirense ...............................2
Zebreirense ......................................3

Parada ................................................2
Penamaior ........................................1

Série 3 – 6.ª jornada
ARD Macieira ...................................2
Baltar ..................................................0

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 8.ª jornada
Amigos Abeira Douro ..................0
Paredes ..............................................0

FUTEBOL
Resultados da última jornada

Helena Nunes (texto) série? Quem são as equipas favo-
ritas a disputar a subida?

Na minha opinião, os principais 
adversários são todas as equipas 
que competem nesta série, pois 
nesta divisão todos os orçamentos 
das equipas  se equiparam. Quanto 
à subida, julgo que não há favoritos 
pois trata-se de um campeonato 
muito equilibrado e qualquer equi-
pa pode atingir esse patamar.

O plantel da equipa já está fe-
chado?

Penso que sim, neste momento 
dispomos de 25 atletas com capa-
cidade para responder a todos os 
desafios. Estou muito satisfeito com 
este grupo de trabalho.

Como vê este novo modelo de 
organização do campeonato? É 
mais competitivo?

Este modelo de campeonato 
torna-o mais competitivo, dando 
oportunidade a todas as equipas de 
lutarem pelos lugares cimeiros da 
tabela.

muito equilibrado. É um grupo com 
várias soluções para os diversos 
setores, uma equipa trabalhadora 
e com ambição de superar todas 
as etapas que surgirem neste cam-
peonato. 

Saíram alguns jogadores, mas 
chegaram novos reforços. Que 
mudanças implicou na equipa?

As saídas e entradas não im-
plicaram mudanças visto que os 
princípios mantêm-se, a nível de 
organização, de competitividade e 
o compromisso com a equipa.

Está satisfeito com este gru-
po?

Sim, conseguimos juntos, equi-
pa técnica e a direção, criar um ex-
celente grupo de trabalho.

Nas 6 primeiras jornadas do 
campeonato o Sobreirense so-
mou 2 vitórias, 3 empates e uma 
derrota, ocupando agora a 7.ª po-
sição da tabela, com 9 pontos. O 
balanço deste início do campeo-
nato é positivo?

Este início de época está a ser 
positivo, visto que a equipa está a 
cumprir à risca o principal objetivo 
ao qual se comprometeu. Nesta seis 

primeiras jornadas melhoramos sig-
nificativamente a nível pontual em 
relação à época passada.

“Os adeptos podem
acreditar numa
equipa capaz
de honrar o nome
do clube”

Como analisa o último jogo, 
frente ao Zebreirense? 

O jogo não teve de modo algum 
o resultado esperado. Foi a 1.ª der-
rota da nossa equipa no campeo-
nato. O resultado refletiu a falta de 
equilíbrio e consistência da minha 
equipa.   

A 1.ª derrota do campeonato 
surgiu a uma semana de o Sobrei-
rense defrontar o líder da série. 
Qual a expectativa para o jogo 
com a Mocidade Sangemil, este 
domingo? 

Vamos defrontar um adversário 
que é nada mais nada menos que 
o primeiro classificado da nossa 
série. O nosso objetivo principal 
é alcançar um resultado positivo, 
que passa claramente pela con-
quista de pontos no terreno do ad-
versário. Todos os jogos são com-
plicados e este não será diferente. 
Ainda assim, vamo-nos manter 
focados em conquistar pontos já 
neste jogo.

Quem são os principais ad-
versários do Sobreirense nesta 
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P raticamente a partir do momen-
to em que começamos a andar, 
começamos também a correr. 
Assim, será que a corrida, tal 

como o caminhar, não requer técnicas 
de aprendizagem? É claro que sim.

Para os atletas de corrida, aprender 
a correr irá possibilitar ter uma econo-
mia de corrida melhorada, diminuir a 
possibilidade de lesões e até correr mais 
rápido. 

De uma forma geral, durante a corri-
da o olhar deve estar dirigido em frente, 
o tronco alinhado com a anca e ligeira-
mente fletido. Os braços devem estar o 
mais relaxados, com um ângulo de 90.º, 
balançando para a frente e para traz, o 
mais naturalmente possível (imagem 1).

Quanto à passada propriamente 
dita, o contacto com o solo deve ser feito 
com a fase média do pé e o mais alinha-
do possível com o tronco, empurrando 
o solo para traz até estender a perna. Na 
fase aérea devemos trazer o calcanhar 
para baixo da anca elevando o joelho e 
balanceando o calcanhar à frente, para 
que este esteja numa boa posição para 
atacar o solo novamente.

De forma a melhorar a sua técnica de 
corrida e por sua vez a sua economia de 
corrida numa fase inicial, deve realizar 
exercícios de coordenação, exercícios de 
força específica da corrida e exercícios 
analíticos de técnica de corrida. Tente 
sempre que possível realizar os exer-
cícios de técnica de corrida numa reta 
com 20/40 metros realizando o exercí-
cio num sentido e voltando a trote. Vá 
aumentando as repetições dos exercí-
cios e a distância dos mesmos de forma 
gradual.

Desta forma, deve evitar oscilações 
excessivas do tronco, verticais e laterais, 
evite ter os braços demasiado contraí-
dos e principalmente que o primeiro 
contacto com o solo seja com o calca-
nhar, pois isto pode trazer dores nos tor-
nozelos, joelhos, anca e lombar.

 Para ajudar a uma prática de 
corrida mais motivadora, os corredo-
res devem respeitar uma progressão 
no volume de treino, respeitarem os 
tempos de recuperação entre os dife-
rentes tipos de treino e principalmen-
te “ouvir” o corpo de formar a terem 
uma menor propensão a lesões e fadi-
ga excessiva. Deste modo a prática da 
corrida será mais cativante para o prati-
cante.

Licenciado em Ciências do Desporto
pela Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto, Preparador e Recuperador Físico
ROPE® | CLÍNICAS NUNO MENDES

treinador de triatlo – grau 2

MIGUEL MEDEIROS

TÉCNICA
DE CORRIDA

E ERROS
A EVITAR

A 
secção de atletismo da Casa do 
Benfi ca em Paredes conquistou 
dois pódios no 27.º Corta-Mato Ci-
dade de Amora, que decorreu no 
passado dia 7 de novembro, no par-

que do Serrado, no Seixal. A melhor posição foi 
conseguida por Jorge Pereira, que conquistou o 
1.º lugar do pódio na prova de iniciados mascu-
linos. O segundo pódio da Casa do Benfi ca em 
Paredes foi conquistado através de Sofi a Sousa, 
2.ª classifi cada na prova de infantis femininos.

Em destaque estiveram também Beatriz 
Magalhães, que foi 8.ª classifi cada nos infantis 

N
a etapa fi nal do Campeonato 
Nacional de Ralis, disputada no 
Algarve, nos dias 12 e 13 de no-
vembro, José Pedro Fontes (Ci-
troen DS3) fechou a época com 

um triunfo, vencendo 7 das 9 especiais de 
qualifi cação do rali e arrecadando o 1.º lugar 
do pódio, numa altura em que o piloto do Ci-
troen DS3 já tinha assegurado a conquista do 
bicampeonato.

Quanto às especiais de qualifi cação da pro-
va, de facto José Pedro Fontes só não venceu a 
super especial de sábado, dia 12, dando espaço 
a Miguel Barbosa (Skoda Fábia R5) e a última 
classifi cativa do rali, que foi amealhada pelo pilo-
to paredense João Barros (Ford Fiesta R5). 

João Barros terminou mesmo o Rali do 
Algarve em 2.º lugar, a 1:21 minuto do ven-
cedor. Carlos Vieira (Citroen DS3) fechou o pó-
dio, a 1.45,6 minuto do líder.

Na luta pelo título das duas rodas motrizes, 
Diogo Gago (Peugeot 208 R2) confi rmou a lide-
rança com que chegou ao Algarve. Terminou a 
prova em 5.º lugar da geral, mas foi o melhor 
entre os da sua classe, sagrando-se campeão 
nacional de ralis em duas rodas motrizes.

O rali fi cou ainda marcado por um aci-
dente de Elias Barros, logo no primeiro dia do 
rali do Algarve, e que obrigou à suspensão da 

JOÃO BARROS foi 2.º classificado
no Rali do Algarve

prova durante algum tempo. Tudo não pas-
sou de um grande susto, mas que poderia ter 
sido revertido de consequências mais graves. 
Duas pessoas foram hospitalizadas, mas sem 
ferimentos de grande gravidade. 

Segundo o site de notícias Autosport, o 
Ford Fiesta R5 de Elias Barros saiu da estrada 
num local em que se encontravam muitos es-

petadores. Alguns foram projetados, outros 
fi caram feridos. O ‘Autosport’ avança que o 
piloto terá ouvido mal uma nota e numa zona 
em que devia curvar à esquerda seguiu em 
frente. A prova foi interrompida para que fos-
sem prestados todos os cuidados às vítimas e 
retomada algum tempo depois com todas as 
condições de segurança reunidas.

 PILOTO DA FIBROMADE FICOU A 1 MINUTO E 21 SEGUNDOS DO VENCEDOR JOSÉ PEDRO FONTES.
 Etapa fi nal do campeonato nacional voltou a consagrar Fontes, que venceu 7 das 9 especiais de qualifi cação. 

Helena Nunes (texto)

Dois pódios
no 27.º Corta-Mato da Amora

 Sofi a Sousa foi 2.ª classifi cada em infantis femininos e Jorge Pereira venceu no escalão de iniciados masculinos.
 27.º Corta-Mato Cidade de Amora, concelho do Seixal, decorreu no dia 7.
 Prova reuniu mais de 1000 atletas de 100 clubes de todo o país.

femininos. Guilherme Moreira terminou na 11.ª 
posição a prova dos iniciados masculinos. Nos 
juvenis o atleta Miguel Pereira foi 16.º classifi ca-
do. Já Miguel Monteiro não foi além do 25.º lugar 
nos juniores masculinos.

A prova, disputada por escalões consagrou 
Silvana Dias (Sport Lisboa e Benfi ca) e Nelson 
Cruz (Clube Pedro Pessoa) como os grandes ven-
cedores. Silvana Dias completou a prova de se-
niores femininos em 22 minutos e 20 segundos, 
seguida de Vera Fernandes (Ass. Académica de 
Bela Vista) com 23m16’s e de Sofi a Marmelo (SL 
Benfi ca) com 23m41’s.

Já no setor masculino, Nelson Cruz comple-
tou a prova de 10 mil metros em 32m55’s, seguido 
de Nuno Carraça (União Recreativa e Cultural da 
Abrunheira) com 33m10’s. Em 3.º lugar fi cou Luís 
Macau (Juventude Vidigalense) com 34m20’s.

 Organizada pela câmara municipal do 
Seixal e pela Junta de Freguesia de Amora, em 
parceria com o movimento associativo local, a 
Federação Portuguesa de Atletismo e a Asso-
ciação de Atletismo de Setúbal a 27.ª edição do 
Corta-Mato Cidade de Amora contou com a par-
ticipação de mais de 1000 atletas de 100 clubes 
de todo o país.
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A 
5.ª edição do Campeo-
nato de Boccia Sénior 
Concelhia arrancou no 
passado dia 9 de no-
vembro, no pavilhão 

Rota dos Móveis, em Lordelo. A ini-
ciativa está integrada no programa 
“Movimento Sénior”, desenvolvi-
do pelo pelouro do desporto da câ-
mara municipal de Paredes.

Hermínia Moreira, vereadora 
do pelouro de ação social do mu-
nicípio de Paredes, esteve presente 
na sessão de abertura e sublinhou 
que este Campeonato de Boccia 
Sénior é já uma referência no con-
celho. “Prova disso é o aumento 
do número de atletas e de ipss’s 
do concelho”, salientou a verea-
dora, acrescentando: “Vocês, os 
atletas seniores, são um exem-

A 
2.ª prova do Open Sentir Penafiel, 
em ciclocrosse, decorreu no pas-
sado dia 9 de novembro, no par-
que de Merendas de Capela, em 
Penafiel. As corridas elite/sub 23 

foram ganhas por Vítor Santos (Quinta das 
Arcas-Jetclass-Xarão) e Joana Monteiro (ASC-
-Focus Team-Vila do Conde), mas a liderança 
do trofeu manteve-se nas mãos de Roberto 
Ferreira e Ana Rita Vigário (Quinta das Arcas-
-Jetclass-Xarão), vencedores da 1.ª das três 
provas pontuáveis do Open, disputada em 
Santiago, no dia 30 de outubro.

Nesta segunda prova, Vítor Santos ven-
ceu na categoria elites/sub 23 com 56m20’s. 
Em 2.º lugar ficou o companheiro de equipa 
e líder do trofeu Roberto Ferreira e na terceira 
posição ficou Mário Costa (ASC-Focus Team-

ProRebordosa soma 4 pódios
na 2.ª prova Open Sentir Penafiel

 O CAMPEÃO NACIONAL ANTÓNIO SOUSA REFORÇOU A LIDERANÇA EM MASTER B.
 Os companheiros, Hugo Marques e António Moreira, completaram o pódio na categoria.
 3.ª e última prova do Open Sentir Penafiel acontece a 4 de dezembro, em Penafiel.

-Vila do Conde).
Na categoria feminina, Joana Monteiro 

triunfou na meta, seguida da líder do trofeu 
Ana Rita Vigário e da atleta Cecília Araújo, da 
ProRebordosa-Garrafeira Gomes, 3.ª classifi-
cada na prova.

Em juniores a vitória foi de Pedro Lopes 
(EC Carlos Carvalho). Em 2.º lugar ficou o 
companheiro João Salgado, seguido de Pe-
dro Costa (ASC-Focus Team-Vila do Conde). 
Jéssica Costa (ASC-Focus Team-Vila do Conde) 
venceu a prova de juniores femininas, segui-
da de Maria Rubio (CC O Rosal).

Na categoria de cadetes, foi Tiago Sousa 
(ASC-Focus Team-Vila do Conde) quem ven-
ceu a prova. Em 2.º lugar ficou Diego Perez 
(CC O Rosal) e em 3.º Gonçalo Magalhães (AS-
C-Focus Team-Vila do Conde). Nos juvenis, o 
triunfo foi de João Cruz (ASC-Focus Team-Vi-
la do Conde). A completar o pódio ficou Luis 

Mendez (CC O Rosal) e Tomas Midao (Escola 
BTT Ideal Korpus-Penafiel).

Em Masters A, venceu Rogério Matos 
(Rompe Trilhos). Manuel Lopes (ASC-Focus 
Team-Vila do Conde) ficou na 2.ª posição e em 
3.º Rúben Nunes.

Em Master B, o campeão nacional António 
Sousa (ProRebordosa-Garrafeira Gomes) ven-
ceu com 37m08s, seguido do companheiro 
Hugo Marques e de José Magalhães (ASC-Fo-
cus Team-Vila do Conde).

Em Master C, Rodolfo Lopes (ASC/Focus 

Team/Vila do Conde) venceu com 23m57s, 
seguido de Joaquim Araújo (Famalicense 
Atlético Clube) e José Reis (Ripolins.com 
Eventos).

Em Master Femininas, foi Marina Martins 
(Vasconha BTT-Vouzela) quem conquistou a 
vitória, seguida de Margarida Pinto (Ser e Pa-
recer pró Bike Team) e Flávia Vieira (Quinta das 
Arcas-Jetclass-Xarão).

A terceira e última prova do 2.º Open Sen-
tir Penafiel realiza-se a 4 de dezembro, em 
Penafiel.

Helena Nunes (texto)

480 atletas participam
no Campeonato de Boccia Sénior

 Quinta edição do campeonato decorreu no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo.
 Quinze instituições particulares de solidariedade social do concelho estiveram representadas.

plo para os mais novos pela di-
nâmica que imprimem neste e 
noutros eventos numa procura 
constante pelo envelhecimento 
ativo”.

A edição deste ano conta com a 
participação de 15 instituições par-
ticulares de solidariedade social do 
concelho, e um número recorde de 
atletas em prova, 480 atletas senio-
res no total.

Face ao aumento do número 
de equipas, a edição deste ano 
será disputada no Pavilhão Rota 
dos Móveis, em Lordelo, e dividi-
da em dez jornadas, em detrimen-
to do modelo dos anos anteriores 
(três fases distribuídas pelo con-
celho). 

O campeonato terminará a 7 de 
junho de 2017.
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M
ais de uma centena 
de jovens participou 
na manhã da passa-
da segunda-feira, no 
Hospital de Amaran-

te, numa aula sobre a diabetes, rea-
lizada pelo Núcleo da Diabetes do 
Centro Hospitalar do Tâmega e Sou-
sa, informou aquela unidade hospi-
talar em comunicado.

 A par das curiosidades, factos, 
números e dicas para uma alimenta-
ção saudável, os estudantes tiveram 
a oportunidade de participar num 
rastreio de diabetes e hipertensão 
arterial e ficaram a conhecer a rea-

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa
assinalou Dia Mundial da Diabetes 

 Hospitais de Penafiel e Amarante realizaram rastreios de sensibilização.
 Mais de cem jovens participaram numa aula especial sobre a doença.
 EM 2014 A DOENÇA FOI RESPONSÁVEL PELA MORTE DE 4,9 MILHÕES DE PESSOAS EM TODO O MUNDO. 

lidade da Consulta de Pé Diabético 
do CHTS, que apresenta a mais bai-
xa taxa de amputações do país.

 Os mais jovens ficaram a saber, 
por exemplo, que a diabetes mata 
uma pessoa a cada sete segundos e 
que, em 2014, foi responsável pela 
morte de 4,9 milhões de pessoas 
em todo o mundo, mas tiveram 
também acesso a informação de 
grande utilidade para partilhar em 
casa.

 Estiveram presentes mais de 
100 alunos da escola Secundária de 
Amarante, Colégio de São Gonçalo 
e do Externato de Vila Meã, a quem 

foi ainda dado a conhecer duran-
te a “aula” especial alternativas de 
vida saudáveis e formas de evitar a 
doença.

 Nas unidades hospitalares de 
Amarante e Penafiel foram ainda 
realizados dezenas de rastreios 
com equipas de enfermagem que 
prestaram igualmente alguns escla-
recimentos. “A nossa responsabili-
dade para com a população tem 
por base os cuidados que todos 
os profissionais de saúde pres-

tam nos hospitais, mas também 
na forma como nos envolvemos 
com a comunidade e criamos con-
dições para ajudar a educar para 
a saúde e a prevenir”, disse Carlos 
Alberto, presidente do Conselho de 
Administração do CHTS, citado no 
comunicado.

 As comemorações do Dia Mun-
dial da Diabetes continuam no 
próximo domingo, com mais uma 
edição da caminhada “Unidos pela 
Diabetes”, seguida de uma aula de 

zumba. A caminhada tem partida 
marcada para as 9h30, na entrada 
principal do Hospital Padre Amé-
rico, terminando no Parque da Ci-
dade de Penafiel, com uma aula de 
zumba.

 A par destas iniciativas, e como 
forma de chamar a atenção para 
uma doença que afeta mais de um 
milhão de portugueses, os conce-
lhos do Tâmega e Sousa iluminam-
-se em tons de azul, a cor que sim-
boliza a luta contra a diabetes.

Nos últimos anos há cada 
vez mais portugueses a ter 
médico de família. A con-
clusão está refletida nos 

dados mais recentes do Portal da 
Transparência do Serviço Nacional 
de Saúde. Há cerca de um ano exis-
tiam 1,19 milhões de pessoas sem 
acesso a médico de família. Agora, 
os dados do Portal da Transparência 
do SNS relativos a outubro de 2016 
mostram que o número baixou para 
os 930.746 utentes. 

Na região Norte há 63 mil 
utentes sem médico de famí-
lia atribuído, num universo de 
3.726.208 utentes inscritos nos 
cuidados de saúde primários. Se 
olharmos para a região do Vale do 
Sousa a taxa de cobertura situa-se 
acima dos 99,7%. No Agrupamen-
to de Centros de Saúde do Vale do 

Há 617 utentes sem médico 
de família no Vale do Sousa

Sousa Sul, onde estão integrados 
os concelhos de Paredes, Penafiel 
e Castelo de Paiva dos 178.077 
utentes inscritos apenas 512 não 
têm médico de família. A taxa de 
cobertura é de 99,7%. 

Já no Agrupamento de Cen-
tros de Saúde do Vale do Sousa 
Norte, que agrupa os concelhos 
de Felgueiras, Lousada e Paços 
de Ferreira, há apenas 105 uten-
tes sem médico de família, 32 de-
les por opção, num universo de 
160.009 utentes inscritos. 

Lisboa e Vale do Tejo é a re-
gião que regista maior número 
de utentes sem médico atribuído: 
682 mil pessoas. Segue-se o Algar-
ve, com 89 mil utentes sem médi-
co de família, o Norte com 63 mil, 
o Centro com 54 mil e, por último, 
o Alentejo, com 42 mil.

 No espaço de um ano o número de utentes sem
     médico de família diminuiu drasticamente.
 Em julho de 2015 existiam cerca de 15 mil utentes
     na região sem médico de família atribuído. 
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E
ste ano, comemoram-se 
os 160 anos do transpor-
te ferroviário, em Portu-
gal. Foi a 28 de outubro 
de 1856 que se realizou a 

primeira viagem de comboio, en-
tre Lisboa e o Carregado. Apesar 
de ter sido uma jornada atribula-
da, marcou o início de uma era, 
contribuindo para a evolução do 
país, uma vez que, a partir daí, os 
carris abriram caminho ao trans-
porte de pessoas e mercadorias. 

Em 1877, o comboio chegou 
ao Porto, o que só foi possível de-
pois de concluída a ponte ferro-
viária D. Maria, sobre o rio Douro, 
da autoria de Gustavo Eiffel. A via-
gem inaugural realizou-se a 5 de 
novembro. O percurso demorava 
mais de 14 horas. Desde então a 
tecnologia evoluiu. No século XX, 
as máquinas a vapor foram subs-
tituídas pelas máquinas a diesel. 
Em 1957, a CP (Comboios de Por-
tugal) deu início à eletrificação da 
via. As carruagens também foram 
sendo modernizadas. O comboio 
tornou-se um meio de transporte 
mais confortável, mais amigo do 
ambiente e mais rápido. Atual-

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

ALEXANDRA ALVES, 9.º A   ●   Escola Básica da Sobreira 

Caminhos de Ferro Portugueses:
160 A FAZER HISTÓRIA

mente, a ligação entre o Porto e Lis-
boa faz-se em menos de três horas 
no Alfa Pendular.  

A Linha do Douro liga Ermesin-
de a Barca d’Alva, numa extensão 
de cerca de duzentos quilómetros. 
Começou a ser construída em 1875 
e foi concluída a 9 de dezembro de 
1887. No seu percurso a linha tem 
22 túneis e 35 pontes. A Linha de 
Caíde é um dos quatro serviços da 
rede de comboios suburbanos da 
CP e será, provavelmente, a mais 
utilizada na nossa região. 

Diariamente, milhares de pes-
soas utilizam o comboio como meio 
de transporte quer para o trabalho, 
quer para as escolas ou para outras 
deslocações. “Utilizo o comboio to-
dos os dias para me deslocar para o 
trabalho. Sem o comboio teria de ir 
de carro o que me obrigaria a gas-
tar muito mais dinheiro no percurso 
até ao trabalho”, diz uma passageira. 
De facto, entre o comboio e o auto-
móvel, muitos optam pelo primeiro 
e ao fazê-lo estão também a optar 
por uma solução menos consumi-
dora de recursos não renováveis e, 
devido ao tráfego rodoviário, uma 
forma de poupar tempo.

A Estação Ferroviária de Reca-
rei-Sobreira localiza-se a poucos 
metros da Escola Básica de Sobreira, 
cuja morada é, aliás, o Lugar da Es-
tação. O comboio é o meio de trans-
porte de muitos alunos e professo-
res do ensino básico. E por aqui pas-

sam também os alunos que prosse-
guem os seus estudos, sobretudo 
para Paredes ou Valongo, enquanto 
estudantes do ensino secundário, e 
para o Porto e outros destinos a ca-
minho da Universidade.

A história do comboio é tam-

bém a das populações que o uti-
lizam e, neste ano, ao celebrar os 
160 anos dos comboios em Portu-
gal, quisemos lembrar que a linha 
que atravessa o concelho tam-
bém já é centenária e tem contri-
buído para desenvolver a região.
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GOMES DE SOUSA

Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA

O 
dr. Alexandre Pereira Valverde de Vas-
concelos Corte Real terminou o curso 
de medicina na Escola Médica do Por-
to em 1889. 

Defendeu a tese ‘Algumas considerações 
sobre a hygiene da primeira infancia’ perante o 
dr. António de Azevedo Maia, lente da 8.ª Cadei-
ra – Clínica médica, Presidente do júri. Foram ar-
guentes Pedro Augusto Dias, lente da 5.

a 
Cadeira 

– Medicina operatória; António Plácido da Costa, 
professor substituto da secção médica; Roberto 
Belarmino do Rosário Frias, demostrador de ana-
tomia na secção cirúrgica e Maximiano Augusto 
d’Oliveira Lemos júnior, professor substituto da 
secção médica.

A tese foi impressa no Porto, em 1889, na 
Typographia Occidental. 108 pág. [88 de texto].

Antes de frequentar a Escola Médica o dr. 
Alexandre frequentou a Academia Politécni-
ca do Porto nos anos lectivos de 1880, 1881 e 
1882 matriculando-se nas seguintes cadeiras: 
7.ª – zoologia, mineralogia e geologia, 8.ª – física 
teórica e experimental, 9.ª – química inorgânica 
e orgânica, 10.ª – botânica, e 12.ª – economia 
politica, que correspondiam essencialmente ao 
‘curso de agricultores’... 

O dr. Alexandre Corte-Real foi o sétimo e 
último filho de José Maria Peixoto de Azevedo 
e Vasconcelos, natural de Alpendurada e de Joa-
quina Júlia de Vasconcelos Corte-Real, natural 
de Favões os quais casaram a 2 de Maio de 1844 
de manhã em São Paio de Favões, 1.º distrito da 

III Salão Nacional de Arte

Decorreu este 
certame nas 
duas maio-

res cidades de Por-
tugal: no Museu 
Nacional de Soares 
dos Reis, Porto, em 
junho de 1968, e 
no Secretariado 
Nacional da Infor-
mação, Lisboa, nos 
meses de julho e 
agosto, também 
de 1968.

O certame 
contou com os 
temas: Pintura, Es-
cultura, Desenho e 
Gravura.

A r m a n d o 
Moreira (Marco) 
marcou presença 
na área da pintu-
ra com três óleos: 
“Homenagem ao Sol”, Síntese I e Síntese II. Nesta especialidade4 
concorreram grandes nomes da Pintura portuguesa, como: José 
Belém, Carlos Carneiro, Carlos Carreiro, Elvira Leite, Nadir Afonso, 
Paulo Cunha Leão, Maria Antónia Santos, Fátima Ramalho, etc.

Da Escultura referenciamos Alberto Carneiro e Dorita de 
Castel-Branco e, no Desenho, Margarida Tamegão e António 
Areal.

7.ª exposição de Artes Plásticas
– Queima das Fitas da Universidade do Porto

I Salão de Artes Plásticas
do Aero Clube da Costa Verde

Esta exposi-
ção, teve por 
organizador 

o também artis-
ta plástico José 
Viale Moutinho, 
jornalista e escri-
tor, com a colabo-
ração da Galeria 
Alvarez, decorreu 
de 28 de agosto 
a 17 de setembro, 
sendo integrada 
nas Festas de Ve-
rão de Espinho.

A valorizar o 
catálogo está um 
“texto brutal” da 
escritora e profes-
sora universitária 
Ana Hatherly, a 
cuja memória nos 
curvamos.

Para lá de Ar-
mando Moreira (Marco) participaram: Álvaro Passos, Augusto 
Barros, Carlos Batista, Carlos Carreiro e Carlos Nogueira, bem 
como Dalila Martins, Domingos Lopes, Fernando de Oliveira, 
Francisco Barceló e Helena Abreu e Lima e, ainda, Leonor Pra-
ça, Manuel Nogueira, Maria Augusta, Mouga, Sá Coutinho e 
Zita.

O DR. ALEXANDRE CORTE-REAL
comarca de Sobre-Tâmega, com dispensa canó-
nica por serem parentes em 4.º grau.

José Maria nasceu no Tojal, Alpendurada, a 
25 de Janeiro de 1818. Padrinhos o tio António 
Joaquim Peixoto de Miranda, assistente em Pe-
nafiel por procuração de Frei José do Patrocínio 
Malafaia, monge beneditino e D. Maria Clara da 
quinta das Lages, em Vila Boa do Bispo por pro-
curação de D. Maria Inácia de Magalhães Men-
des, religiosa professa do Convento das Donas 
de Corpus Christi de Vila Nova de Gaia, com li-
cença do bispo do Porto.

Joaquina Júlia nasceu em Cortes, Favões, a 
3 de Dezembro de 1805. Baptizada pelo padre 
João Xavier de Vasconcelos, de Favões. Padri-
nhos o padre Manuel de Sousa Cardoso, abade 
de Favões e a tia D. Teresa. Testemunha o padre 
António Vieira do Couto, da Veiga, Vila Boa [do 
Bispo].

Neto paterno de José Pereira Valverde de 
Miranda Vasconcelos e D. Maria José Azevedo 
e Vasconcelos, de Alpendurada e neto materno 
de Alexandre de Vasconcelos Corte-Real e D. 
Ana Albina Carneiro de Vasconcelos, de Favões. 
D. Ana Albina faleceu a 14 de Maio de 1825. 
Alexandre faleceu a 21 de Março de 1843 e foi 
sepultado na capela da Senhora da Boa Morte, 
em Favões.

Filhos do casal José Maria e Joaquina Júlia 
nascidos em Ribaçais, de Abragão, Penafiel:

1 – Maria José Corte-Real nasceu a 5 de Se-
tembro de 1844. 2 – José Pereira Valverde Vas-
concelos Corte-Real nasceu a 15 de Novembro 
de 1845. 3 – Ana Albina Corte-Real nasceu a 10 
de Outubro de 1847. Padrinhos Luís de Vascon-
celos Corte-Real e D. Ana Albina de Vasconcelos 
Corte-Real tio e tia maternos. 4 – Emília Augusta 
de Vasconcelos Corte-Real nasceu a 3 de Agosto 
de 1849. Padrinho Jacinto Pereira, tio paterno. 
Costureira faleceu solteira em Ribaçais a 30 de 

Azevedo, tios paternos do dr. Alexandre, nasci-
dos em Tojal, Alpendurada: 1 – Maria nasceu a 
26 de Fevereiro de 1820. Padrinhos Alexandre 
José Pereira de Vasconcelos e D. Ana Máxima 
de Vasconcelos, tios paternos. 2 – João nasceu a 

19 de Fevereiro de 1824. Padrinho Frei João de 
Santa Rita Sousa, vigário de Alpendurada, com 
licença do bispo do Porto. 3 – Luís nasceu a 26 
de Dezembro de 1825. 4 – Jacinto nasceu a 16 
de Dezembro de 1827. Testemunhas os padres 
Manuel Vaz Pinto e António Pinto Brochado.

Filhos de Alexandre de Vasconcelos e Ana 
Albina, tios maternos do dr. Alexandre, nasci-
dos em Cortes, Favões: 1 – Maria nasceu a 6 de 
Dezembro de 1802. Padrinhos o capitão mor 
António de Vasconcelos Corte-Real, da Quita de 
Lavandeira, Vila Boa do Bispo e D. Ana Máxima 
de Vasconcelos, tia paterna. Faleceu a 4 de Janei-
ro de 1830. 2 – António nasceu a 17 de Janeiro 
de 1804. Padrinhos o sargento mor António 
Carneiro Geraldes de Vasconcelos e António 
Justino de Vasconcelos Corte-Real, de Vila Boa 
do Bispo. Testemunhas o rev. dr. Manuel Pereira 
de Miranda e Vasconcelos e o capitão mor An-
tónio de Vasconcelos Corte-Real. Faleceu a 1 de 
Fevereiro de 1840. 3 – Francisco nasceu a 29 de 
Agosto de 1807. Padrinhos o avô paterno e s/f.ª 
D. Joana. Testemunha Frei Luís de São Bento, da 
residência. 

4 – Jerónimo nasceu a 27 de Janeiro de 1810. 
Testemunha o padre António Carneiro Giraldes. 
5 – Luís nasceu a 19 de Dezembro de 1811. 6 – 
Ana nasceu a 24 de Maio de 1812. Padrinhos An-
tónio Carneiro Giraldes e D. Ana Máxima ambos 
tios. Faleceu a 19 de Junho de 1813. 7 – Margari-
da nasceu a 14 de Maio de 1814. Padrinhos An-
tónio e D. Maria, seus irmãos. Faleceu a 4 de Maio 
de 1820. 8 – Ana, 2.ª, nasceu a 12 de Outubro de 
1817. Baptizada sub conditione por se duvidar 
do baptismo em casa feito em necessidade. Pa-
drinhos o irmão António e a tia D. Ana Máxima. 
9 – Joaquina nasceu a 15 de Maio de 1819. Padri-
nhos o irmão Francisco e a tia D. Teresa.

O dr. Alexandre faleceu em Abragão a 20 de 
Janeiro de 1922.

Junho de 1882. 5 – Joaquina Júlia Corte-Real 
nasceu aí por 1852 em data que não consegui 
averiguar. 6 – Francisco de Vasconcelos Corte-
-Real nasceu a 12 de Agosto de 1855. 7 – O dr. 
Alexandre nasceu a 11 de Julho de 1857. Bapti-
zado no mesmo dia pelo padre António de Bar-
ros de Almeida, de Ribaçais, por estar a morrer, 
baptismo de necessidade, indo depois à igreja 
receber os exorcismos e todas as mais orações 
na forma do Ritual Romano. Foi padrinho seu 
irmão José. 

Filhos de José Pereira Valverde e Maria José 

O catálogo da exposição, que decorreu de 6 a 11 de maio 
– 1968, teve orientação gráfica de Marco e constava 
dos temas: Fotografia e Pintura Desenho.

Na classe de “Desenho”, Armando Moreira (Marco) concor-
reu com Desenho I e Desenho II, tendo por companhia Maria 
Augusta de Jesus Sousa, João Emanuel Batel, José Viale Mouti-
nho e Paulo da Cunha Leão.
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Paredenses “Brasileiros”

O CORONEL J.R. COSTA JÚNIOR

(Continuação da edição anterior)

O 
mangualdense conseguira pren-
der-me com a sua eloquência 
sobre as fi larmónicas das vilas e 
aldeias de Portugal, algumas me-

lhores que as bandas regimentais brasileiras 
– dizia ele – mesmo com a lira entre a pan-
cadaria. Pouco depois da meia noite, porém, 
desceu com a família, para dormir.

A maioria dos passageiros foi descendo 
também. Eu passei a entreter-me com um 
grupo de homens em que estavam os meus 
companheiros de passeio à Baía.

Contavam aventuras do Rio de Janeiro.
Chegou a vez do vendedor de café que 

contou:
- Eu ia namorar uma moça no Andaraí 

Grande; mas, quando me aproximava para 
lhe falar, agarrava-se às pernas um mocinho 
que me perguntava, cantando:

- «Seu Niculau
Quer mingau»?

Tantas vezes o garoto me perseguiu que um 
dia não me contive e segurei-o por uma orelha, 

para lh’a puxar. Foi então que ele me explicou 
que o que me perguntava era o princípio duma 
modinha em voga que terminava assim:

«Mingau não quero,
Não, não, senhor;

O que eu quero,
É o teu amor…»

O auditório riu e logo o droguista levan-
tou a mão direita para que o deixassem contar 
e contou, dirigindo-se ao vendedor de café:

- Ma altura que isso lhe aconteceu, eu na-
morava outra moça na Aldeia Campista; mas, 
quando eu passava defronte da sua janela, 
ouvia a moça cantar:

«Vem cá Bitu, vem cá Bitu,
Vem cá Bitu, vem cá…».

Que diabo quereria a moça, se eu não me 
chamo Bitu, nem Bitorino?

Uma tarde, cheio de ousadia, enfi ei a ca-
beça pela janela e respondi, cantando tam-
bém:

«Não vou lá, não vou lá, não vou lá
Tenho medo do papá…».

Nova gargalhada explodiu no auditório e 
o vendedor de café abraçou o droguista.

Era já tarde da noite e resolvi recolher ao 
porão para me deitar, deixando o grupo ga-
lhofeiro com a descrição das suas aventuras e 
anedotas. Ao descer a escada, porém, deparei 
com a moça dos olhos verdes, completamen-

te descoberta e nua, a dormir na sua cama-
-beliche. Certamente, durante o sono, sentira 
calor e aliviara-se do lençol e coberta que lhe 
tapavam o corpo.

Recuei imediatamente pela mesma esca-
da e voltei a juntar-me ao grupo das anedotas, 
com o propósito de evitar que mais alguém 
visse o corpo da moça dos olhos verdes.

O grupo, porém, havia-se levantado e diri-
gia-se para a escada que eu subira.

Afl ito, vendo perto um banco de lona, 
lembrei-me de o atirar pelas escadas abaixo, 
para acordar a inocente e fazer com que ela 
se cobrisse.

Acordei-a com efeito, mas acordei tam-
bém os pais e outros passageiros que vocife-
raram contra os notívagos que os não deixa-
vam dormir.

O vendedor de café perguntou-me se a 
cerveja me havia embriagado.

Outros do grupo quiseram saber a razão 
do meu acto. Eu respondi:

- Não sei…deu-me uma fúria de repente.
- Ó diabo! – disse um – se lhe dá para se 

atirar ao mar?...
No dia seguinte, fui chamado ao cama-

rote do Comandante do Halle que encontrei 
acompanhado da alemã Dora.

Convenci-me, a princípio, de que ela fora a 
minha acusadora; mas ela estava ali para ser-
vir de intérprete.

Traduzindo a primeira pergunta do Co-
mandante, a Dora perguntou-me porque eu 
acordara os passageiros, atirando com o ban-
co de lona pela escada; respondi-lhe que não 
falaria diante dela. 

A Dora pronunciou então uma frase que 
me dominou:

- Pode falar; sou mãe.
Contei então que atirara com o banco 

para o porão-dormitório, para que a jovem 
mangualdense acordasse e se cobrisse, pois 
entendi que mais olhos de homens não de-
viam ver o seu corpo.

Logo que Dora transmitiu o que respondi, 
o Comandante estendeu-me a mão e ordenou 
à intérprete que me dissesse que não queria 
mais nada de mim. A intérprete acrescentou:

- Pode estar certo de que nada direi do 
que se passou aqui, como se o caso se tivesse 
passado com uma fi lha minha. 

Com efeito, assim sucedeu. Nem todas as 
mulheres de vida honesta seriam capazes de 
guardar assim um segredo…

 Foi no 14.º dia depois da largada do porto 
da Baía, que, ao romper da manhã, divisamos 
terra que se aproximava como uma nuvem a 
elevar-se vagarosamente acima do mar e que 
escurecia, à medida que o Halle avançava. Às 
8 horas, já a montanha de verdura, que é a 
Ilha da Madeira, mostrava as casas a salpica-
rem o verde da sua luxuriante vegetação.

Todos, a bordo, depois dos anos de ausên-
cia em terra estrangeira, ansiávamos por pisar 
terra portuguesa.

Eis porque, às 9 horas, encostados à mu-
rada e preparados para sair de bordo, obser-
vávamos as manobras de aproximação do 
fundeadouro no Porto do Funchal, o coração 
como que a querer fugir-nos para um dos es-
caleres que já rodeavam o Halle.

(Continua na próxima edição)

CONVOCATÓRIA PARA
A ASSEMBLEIA GERAL 

Eu, Pe. José Camilo Dias das Neves, Presidente da Assem-
bleia Geral da OCDP, de acordo com o estabelecido nos n.º 1 
e 2 do artigo 17.º dos Estatutos da OCDP, convoco para o dia 
27 de Novembro de 2016, pelas 09:30 horas, a Assembleia 
Geral, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1 – Quórum de instalação; Lista de presenças;
2 – Leitura da ata da Assembleia anterior;
3 – Apresentação de contas do último trimestre 2015 e 3 trimes-
tres 2016;
4 – Outros assuntos;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

 – Eleição dos corpos gerentes para o triénio: 2017 – 2019:

Nota: No verso consta a metodologia sobre as eleições, 
pelo que se remete para aí a sua leitura

Se à hora marcada não estiverem presentes sócios em 
número sufi ciente, esta reunirá 1 hora depois, com os sócios 
presentes.

Paredes, 16 de Novembro de 2016

 Obra de Caridade ao Doente ao Paralítico
Rua Padre Dr. Joaquim Alves Correia, 20
4580-121 PAREDES
Tlf.: 255 785 029 | Tlm.: 919 492 742

Proposta de Lista para Eleição dos
Órgãos Sociais OCDP – Triénio 2017/2019

PARA A MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:
Presidente – ….
Vice-Presidente – ….
Secretário – ….

PARA A DIRECÇÃO:
Presidente – ….
Vice-presidente – ….
Secretário – ….
Tesoureiro – ….
Vogal – ….
Vogal – ….
Vogal – ….

PARA O CONSELHO FISCAL:
Presidente – ….
Vogal – ….
Vogal – ….

SUPLENTES:
1.º Suplente - ….
2.º Suplente - ….
3.º Suplente - ….
4.º Suplente - ….
5.º Suplente - ….
6.º Suplente - ….
7.º Suplente - ….
8.º Suplente …
9.º Suplente. …
10.º Suplente - ….

Em __/11/2016 – O(s) Proponente(s): (seguem as assinaturas)

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(27 de Novembro.2016)

Ponto Único: Eleição dos corpos gerentes para o triénio: 2017 
– 2019:
Metodologia:
A) A apresentação das candidaturas efetua-se pela entrega ao 
Presidente da Assembleia Geral de Lista dos candidatos à elei-
ção para os vários órgãos da Associação, devidamente subscrita 
por associado elegível;

B) As listas propostas deverão conter obrigatoriamente a indi-
cação dos candidatos efetivos e dos suplentes, para todos os 
órgãos sociais, conforme modelo que na folha em anexo se junta;

C) As Listas de candidaturas devem ser apresentadas até às 
17h00 do dia útil imediatamente anterior ao dia designado para a 
reunião da Assembleia Geral, ou seja, até ao dia 25 de Novembro 
de 2016, em envelope fechado com a indicação “Lista para Elei-
ção aos Órgãos Sociais OCDP – Triénio 2017/2019”, seguindo o 
modelo que junto se anexa;

D) Cada Lista terá no máximo 15 minutos para apresentar o seu 
programa geral, nomeadamente os objetivos sociais a que se 
propõe, a resposta social a implementar, a metodologia de pres-
tação de contas à Segurança Social, a forma de obrigação de 
cooperação com os diversos organismos, entre outros. O critério 
de apresentação será o da ordem de chegada das propostas ao 
Presidente da Assembleia Geral;

E) A votação será secreta pelos presentes na Assembleia-geral 
legalmente constituída e para efeitos de deliberação será defi nido 
por maioria dos presentes;

F) Divulgação dos resultados da votação;

O Presidente da Assembleia-Geral
Pe. José Camilo Dias das Neves

Nota: Em anexo segue um modelo para apresentação de listas;
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FICHA TÉCNICA

1717
Colocação da primeira pedra do Convento 
de Mafra; 
____________________________________

1796
Napoleão derrota a Áustria sob o comando 
de José de Alvintzi, em Arcole;
____________________________________

1804
Infl igidas derrotas às tropas de Holkar, na 
Índia;
____________________________________

1807
Entrada em território português do exército 
franco-espanhol comandado por Junot;
____________________________________

1822
Morte do grande escultor português Joa-
quim Machado de Castro, patrono de um 
museu, em Coimbra, de seu nome;
____________________________________

1903
Verifi ca-se o primeiro voo de uma aeronave, 
com motor próprio, levado a efeito pelos ir-
mãos Wright, na Carolina do Norte, EUA;
____________________________________

1908
Na Guiné Portuguesa, a força de marinhei-

ros comandada pelo 2.º tenente Casal Ribeiro, 
tendo desembarcado perto de Goli, atacaram 
rapidamente várias aldeias (tabancas) indí-
genas que são sucessivamente incendiadas, 
obrigando os rebeldes Balantas a refugiar-se 
no mato depois de lhes fazer sofrer inúme-
ras baixas. Da coluna contra os Balantas de 
Cunhicumba e Chumbel, foram louvados por 
portaria ministerial, o secretário-geral da co-
lónia da Guiné, Joaquim José Duarte Guima-
rães, os 1.os tenentes José Maria da Silva Ca-
rosso e Jorge Parry Pereira, o 2.º tenente João 
Vicente Caldeira do Casal Ribeiro e o médico 
naval de 2.ª classe António Ruival Saavedra, 
_____________________________________

1910
Por decisão do governo provisório da Repú-
blica a canção “A Portuguesa”, da autoria de 
Alfredo Keil, torna-se o Hino Nacional de Por-
tugal Republicano;
_____________________________________

1917
No antigo Teatro de D. Amélia, a atriz Amélia 
Rey Colaço estreia-se no palco com a peça 
“Marianela”; 
_____________________________________

1957
Com 70 anos morre o compositor brasileiro 
Heitor Vellalobos, celebre autor de “Bachianas 
Brasileiras”;

1964
Anunciada a suspensão de fornecimento de 
armas pela Inglaterra à África do Sul;
_____________________________________

1966
Aprovada resolução de condenação da guer-
ra colonial portuguesa, na Assembleia-geral 
da ONU, considerando-a (a guerra) “um crime 
contra a humanidade e uma ameaça grave à 
paz e à segurança internacionais”;
_____________________________________

1969
Marcelo Caetano muda o nome da polícia po-
lítica PIDE para DGS, fi cando tudo igual;
_____________________________________

1976
Os chineses procedem à maior explosão nu-
clear na atmosfera para testar uma bomba;
_____________________________________

1979
Ayatollah Khomeini, líder iraniano, liberta as 
mulheres e negros que tinha presos na em-
baixada dos EUA, em Teerão;
_____________________________________

1989
Morre, aos 67 anos, o musicólogo português 
João de Freitas Branco;

1991
Com 78 anos morre Gustav Husak, ex-pre-
sidente da Checoslováquia, que legitimou 
a liquidação da “Primavera de Praga”, que 
Dubcek tentara instalar em 1968;
____________________________________

1993
Mário Dionísio morre em Lisboa. Romancista, 
ensaísta, pintor, poeta, professor, crítico de arte 
e de literatura, celebrado, entre mais, como au-
tor de “Monólogo a Duas Vozes”, “Não há morte 
nem Princípio”, e “O Dia Cinzento”;
____________________________________

1994
O presidente da Lisboa-94 Capital Europeia 
da Cultura, Vítor Constâncio, recebe, em Pa-
ris, o título de Cavaleiro da Ordem Nacional 
da Legião de Honra;
____________________________________

2003
Jacques Derrida, fi lósofo francês, abre o se-
minário internacional “A Soberania. Crítica, 
Desconstrução, Aforias”, sendo já uma das 
últimas iniciativas de Coimbra 2003;
____________________________________

2004
A Alta Autoridade para a Comunicação Social 
conclui ter havido “pressão ilegítima” do minis-
tro Rui Gomes da Silva no processo que levou à 
saída de Marcelo Rebelo de Sousa da TVI. 

Dia 19
Biblioteca Municipal de Paredes
15h00 – Workshop de Natal com madeiras e tecidos

Dia 22
Auditório da Santa Casa da Misericórdia de Paredes
16h00 – Inauguração da Feira/Exposição de Natal

Dia 17
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h00 – Reviver Memórias: ciclo de cinema português

Dia 21
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h30 – Atelier: folhas de outono

Até dia 30
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
Exposição “Do texto à cena: o sentido do teatro”

Dia 30
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
15h00 – Videoteca: “Aconteceu na Argentina”

Dia 19
Casa da Cultura Leonardo Coimbra, Lixa
15h30 – Atelier: histórias com Cristina Almeida – A um con-
to acrescenta um ponto

Dia 17
Biblioteca Municipal de Lousada
21h30 – Inauguração da exposição “Amor Natura”

Dia 19
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Concerto da banda “Mão Morta” 

Dias 21 e 22 – Edifício dos Paços do Concelho
Iniciativa “Na linha do tempo”, para alunos do 3.º ciclo

Dia 25
Auditório Municipal de Lousada
09h00 – X Jornadas Sociais de Lousada

Dia 18
Biblioteca Municipal de Penafi el
21h30 – Apresentação do livro “Futebol a Sério”, de Carlos 
Daniel

Dia 23
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafi el
14h30 – Cinema de animação: “Valiant – os bravos do pom-
bal”

Dia 25
Biblioteca Municipal de Penafi el
21h30 – Apresentação do livro “O Evangelho do Alquimis-
ta”, de Tiago Moita

Dia 25
Auditório do Museu Municipal de Penafi el
21h30 – Sessão de cinema – cinco salas, cinco fi lmes: “A arte 
da luz tem 20.000 anos”, de João Botelho

Dia 27
Museu Municipal de Penafi el
15h00 – Ao domingo no museu: “Gira, gira” - ateliers temáti-
cos para toda a família

Dia 30
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafi el
14h30 – Cinema de animação: “Histórias de vegetais – o fi lme”

Dia 20
Parque Urbano de Paços de Ferreira
Feira de Antiguidades

Dia 22
Igreja da Lixa
21h30 – Comemoração celebrativa em honra a Santa Cecília

Até dia 30
Casa da Cultura Leonardo Coimbra – Lixa
Exposição Custódio Pereira Carvalho

Até dia 30
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
Exposição Rota do Românico: Caminho de Encanto

Dia 20
Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira
15h30 – Atelier “Música com bebés e papás” – Dia Nacional 
d Pijama

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO
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DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRAS

PALAVRAS CRUZADAS

Autoclave
Balança
Balão
Centrifugadora
Destilador
Espectrómetro
Funil

Goblé
Lamela
Lâmina
Microscópio
Petri
Pipeta
Placa

Pompete
Rolha
Sequenciador
Termómetro
Tubo
Vareta

SUDOKU

VERTICAIS:
1- Preposição designativa de substituição; 2- A minha pes-
soa; 3- Espécie de manto com que as mulheres cobrem e 
agasalham os ombros e o tronco; 4- Tabique móvel para 
isolamento de áreas num espaço interior; 5- Caixa em 
que se recolhem os votos nas eleições; 6- Encanto (fi g.); 
7- Sarilho (gíria); 10- Tartamudo; 11- Gálio (s.q.); 12- So-
ciedade Anónima; 13- Somatório; 15- Faminto (Angola); 
16- dança cantada brasileira; 20- Indivíduo de respeito, 
cidadão, gajo (Angola); 21- Vassourar o forno, depois de 
aquecido; 23- Bebida alcoólica preparada com aguarden-
te, água, açúcar e casca de limão, ou com uma mistura 
análoga; 25- Preposição que indica lugar; 27- Torna novo; 
29- Nome da letra R; 30- Redução de maior; 33- Centíme-
tro (abrev.); 34- Érbio (s.q.); 37- Tens a natureza de.

C O N V O C A T Ó R I A
Francisco Manuel Moreira Leal, Presidente da Assembleia 

Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Lordelo, torna público que, nos termos dos Estatu-
tos, é convocada uma Assembleia Geral Ordinária para o dia 
30/11/2016, a realizar no Salão Nobre da Associação, pelas 
20h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

1 - Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento de 
2017;

2 - Autorização para alienação de viaturas inoperacionais;

3 - Processo de atualização de sócios.

Nos termos do Art.º 32 do $ único dos Estatutos, se à hora 
marcada não houver a presença de metade dos sócios, a As-
sembleia funciona meia hora depois, em segunda convoca-
ção.

O Presidente da Assembleia Geral

Dr. Francisco Leal

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE LORDELO

Associação Humanitária

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

HORIZONTAIS:
1- ‘Os Vivos, o Morto e o (…) Frito’, livro de Ondjaki 
(2014); 4- Indivíduo negro inculto (Angola); 8- Alter-
nativa; 9- Irritar; 10- Gémeos (Angola); 13- Um cer-
to; 14- Abranda; 15- Corres para longe; 17- Antes de 
Cristo (abrev.); 18- Prefixo (ouvido); 19- Forte afeição; 
22- Prata (s.q.); 24- Bário (s.q.); 25- O maior pássaro 
nativo da Austrália; 26- Suspiro; 28- Na tradição ango-
lana, dote pago pelo noivo à família (esta obriga-se a 
devolvê-lo em caso de não consumação do casamen-
to, ou de rompimento legal do vínculo matrimonial); 
31- Amo em extremo; 32- Terra argilosa, colorida por 
óxido de ferro com a qual se obtém um pigmento na-
tural; 35- Seguir até; 36- Tecido transparente com que 
as senhoras cobrem o rosto; 38- Benefício, indulto; 
39- Suporte;

Empresa na área da Construção Civil

PRECISA
- Chefe de Equipa (Cofragem) para Áustria:
- Conhecimento de Alemão ou Inglês;

Contacto: 917 433 007

PUB
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Rebordosa

José Carneiro Leal
Faleceu

José Carneiro Leal faleceu no passado dia 9 
de novembro, com 82 anos de idade. Era natural de 
Duas Igrejas e residente na Rua do Alardo, n.º 291, 
freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes. Era 
casado com Maria Pereira Ribeiro, que deixa na maior dor juntamente 
com a sua fi lha, genro, neta e demais família.

Rebordosa

Amadeu de Campos
Loureiro dos Santos

Faleceu
Amadeu de Campos Loureiro dos Santos fale-

ceu no passado dia 12 de novembro, com 57 anos 
de idade. Era natural e residente em Rebordosa, concelho de Paredes, 
na Travessa de Costa Cavada, n.º 37. Era solteiro e deixa na maior dor 
seu pai, irmãos, cunhados/as, sobrinhos e demais família.

Ferreira – Paços de Ferreira

Maria de Lurdes
Ribeiro de Bessa

Faleceu
Maria de Lurdes Ribeiro de Bessa faleceu no 

passado dia 14 de novembro, com 83 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Ferreira, Paços de Ferreira e residente na 
Travessa da Estrada, n.º 88, Ferreira, Paços de Ferreira. Era viúva de 
Agostinho da Silva Neto.

Lordelo

António Ferreira Neto
Faleceu

António Ferreira Neto faleceu no passado dia 4 
de novembro com 66 anos de idade. Era natural de 
Lordelo e residente na Rua Padre Floriano, n.º 140, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Maria Barbosa 
Moreira Dias Neto.

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

tremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes 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

José Augusto Nunes Gomes
Faleceu

José Augusto Nunes Gomes faleceu no passa-
do dia 4 de novembro com 63 anos de idade. Era 
natural da Madalena e residente na Rua Central da 
Bouça, n.º 186, Mouriz, Paredes. Era casado com 
Maria da Graça Braga Pereira.

Agradecimento
Sua esposa, fi lhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família 

vêm por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 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.

Paredes

Laura da Conceição
Faleceu

Laura da Conceição faleceu no passado dia 4 
de novembro com 103 anos de idade. Era natural de 
Freixo de Cima, Amarante e residente na Rua Elias 
Moreira Neto, n.º 161, (Lar da Misericórdia de Pare-
des), Paredes. Era viúva de Horácio Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Besteiros

Maria Emília
da Conceição Cunha

Faleceu
Maria Emília da Conceição Cunha faleceu no 

passado dia 5 de novembro com 95 anos de idade. 
Era natural de Besteiros, Paredes e residente na Rua Sá Noronha, n.º 
87, Porto. Era solteira.

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

Otília de Sousa Barros
Faleceu

Otília de Sousa Barros faleceu no passado dia 
10 de novembro com 90 anos de idade. Era natural 
de Lordelo e residente na Rua da Madeira, n.º 345, 
Lordelo, Paredes. Era viúva de Domingos Dias.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Maria José
da Silva Moreira Sousa

Faleceu
Maria José da Silva Moreira Sousa faleceu no 

passado dia 14 de novembro com 41 anos de idade. 
Era natural de Lordelo e residente na Rua da Campa, Edifício Mori, 
entrada A, n.º 5, 5.º Dto, Lordelo, Paredes. Era casada com Manuel 
Dias de Sousa.

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

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

Baltar

Avelino Ferreira de Andrade
Faleceu

Avelino Ferreira de Andrade faleceu no passa-
do dia 1 de novembro, com 76 anos de idade. Era 
natural de Baltar e residente na Rua do Tanque, n.º 
154, Baltar, Paredes. Era casado com Maria da Gló-
ria Marques Pinto.

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

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

Bitarães

Maria Rosa de Magalhães
Faleceu

Maria Rosa de Magalhães faleceu no passado 
dia 31 de outubro com 85 anos de idade. Era natural 
de Bitarães, Paredes e residente em Silvares, Lou-
sada. Era casada com Adelino Teixeira.

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.

Madalena

Maria Amélia
Magalhães de Sousa

Faleceu
Maria Amélia Magalhães de Sousa faleceu no 

passado dia 10 de novembro com 56 anos de idade. 
Era natural de Beire e residente na Madalena, Paredes. Era divorciada 
de Manuel Nunes Pereira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Bitarães

Maria Oliveira da Rocha 
Faleceu

Maria Oliveira da Rocha faleceu no passado dia 
13 de novembro com 69 anos de idade. Era natural 
e residente em Bitarães, Paredes. Era casada com 
António Moreira Nunes.

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.

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

FICHA DE ASSINATURA

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

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

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

Nas nossas instalações

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

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com
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FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNERÁRIA 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

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

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.

2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do concelho de 
Paredes em áreas como a política, religião, desporto, sociedade e 
do seu património cultural e arquitetónico.

3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, 
independentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou 
sexo.

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



PUB

Passado Presente

Quando não havia a atual rotunda, mas já tinha desaparecido a carvalha frente à marcenaria de Vicente Barbosa, que quiseram tirar mas lá fi cou, quem utilizasse a estrada de Pereira 
Azeda, Outeiro de Além e Baixia, para entrar na EN 15, tinha este único acesso: à direita, por detrás do cartaz e do poste, o nosso “velho” e muito prezado amigo A. Mendonça 
Moreira e “tutti quanti”, que por aqui ou por praias cachineiras, não se coiba de cachinar (e isto é bem português), já que nos vem do latin cachinare, por caquinar, ora seja, “soltar 
cachinadas”, ou então mais simples – “gargalhar”!

MOURIZ – Bifurcação de Perrace

Avenida Estádio das
Laranjeiras – PAREDES

O 
arruamento do Estádio das Laranjeiras que, por enquanto, ainda será ofi cialmente avenida do dito cujo, está agora 
com piso razoável para a passagem de veículos. Para os peões (pedibus calcantibus) é que a coisa não marcha muito 
direito!

Há muito neste jornal nos batemos publicamente por este estado de coisas que, após o leito da rua, sejam tam-
bém arranjados os passeios laterais, pois enquanto tal não acontecer não deixaremos de afi rmar, quantas vezes for necessário 
lembrar que:

ASSIM NÃO!


