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A nova ETAR de Arreigada, em Paços de Ferreira, vai ter o dobro da capacidade para dar 
resposta às necessidades de 56 mil habitantes, nos próximos 20 anos. O anúncio foi feito 
na semana passada durante uma visita dos autarcas de Paços de Ferreira e Paredes. 
O equipamento vai ser alvo de um investimento de 4 milhões de euros para reabilitar as 
atuais infraestruturas e colocar a mais moderna tecnologia no tratamento de efl uentes. 
As obras deverão fi car concluídas entre 2018 e 2019 e vão permitir resolver o problema 
das descargas poluentes no Rio Ferreira, em Lordelo, Paredes.

Nova ETAR de Arreigada vai
ter o dobro da capacidade

Os militantes da concelhia decidem, este 
sábado, quem será o novo líder da Comis-
são Política do PSD/Paredes. Duas listas vão 
a votos: a lista A liderada por Joaquim Ne-
ves e a lista B liderada por Rui Moutinho.

Eleições no
PSD/Paredes
são este sábado

ELIAS atua esta sexta-feira em Paredes

O músico paredense sobe ao palco da Casa da Cultura de Paredes, pelas 22 horas. Num 
concerto acústico Elias vai apresentar o seu segundo trabalho de estúdio “Talvez quei-
ras fi car”, editado em abril deste ano. Em vésperas do seu espetáculo de estreia em Pa-
redes, o jornal O PAREDENSE esteve à conversa com o músico, no seu estúdio, no Porto, 
para falar sobre este disco que mostra uma nova faceta do ELIAS.

“PAREDES como CENTRO EMPRESARIAL
DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO”

No jantar de Natal do PS/Paredes, que de-
correu no passado dia 25, em Recarei, Ale-
xandre Almeida defendeu como principal 
prioridade tornar Paredes no concelho com 
maior potencial de atração de indústrias e 
criação de emprego na Área Metropolitana 
do Porto.

PUB

Peixe fresco Picanha Lombinhos de boi 
Lombinhos de porco Arroz de feijão
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Orquestra da
Fundação A Lord
premiada
A Orquestra conquistou o primeiro prémio 
e o segundo lugar na categoria principal 
do concurso internacional de bandas fi lar-
mónicas D’Ouro, no Europarque de Santa 
Maria da Feira. A Orquestra da Fundação A 
Lord foi ainda premiada pela prestação do 
seu maestro Rui Leal, considerado pelo júri 
o melhor maesrto do certame.

PÁG. 5
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D
efendemos a premissa de 
que sonhar é uma resistên-
cia reforçada da democracia. 
Por isso, neste momento, a 
maioria do país sonha. Bem 

sabemos que a vida é feita de sonhos e de 
pesadelos. Esperamos que o tempo dos 
pesadelos tenha acabado.

É claro que a crise não acabou ainda, 
dêmos-lhe tempo e espaço, mas não amo-
leçamos à espera que nos seja dado, “de 
mão beijada”, tudo o que pretendemos. 
Não esqueçamos, nunca, que sonhar é uma 
reconhecida resistência face ao medo e às 
descidas e subidas íngremes da própria exis-
tência. Sonhar, ainda, é o estabilizador da 
alma, sendo muitas vezes a única coisa que 
nos resta para alimentar o gosto pela vida.

Sabemos que o homem é cada vez mais 
um ser insatisfeito, como se vivesse em con-
fl ito consigo próprio. Não sabemos é se tal ra-
zão se deve a qualquer fado, seja ele qual for, 
mas manda a verdade dizer que o homem é, 
de facto, cada vez mais um ser insatisfeito.

Naturalmente que achamos oportuno 
alargar o debate de ideias sobre a crise do 
mundo moderno e refl etir sobre o ambien-
te que nos rodeia, porque não há socieda-
de do conhecimento justa e equilibrada, se 
não existir uma sociedade de valores.

Cremos, sincera e desapaixonadamen-
te, ter de aprofundar a nossa dimensão cul-
tural e a própria ciência política fi cará defi ci-
tária se não houver um verdadeiro debate 
cultural e doutrinário, digno desse nome.

Neste tempo de esperança fundamen-
tada para o futuro, não podemos escamo-
tear que a sociedade portuguesa atual, 
para lá da cultura política e de programas 
operacionais de desenvolvimento e inves-
tigação precisa, e muito, de investir na edu-
cação. É evidente que na educação está o 
futuro para resolver os problemas sociais 
do nosso tempo. Todos os investimentos 
na educação são feitos no homem e na 
sociedade do futuro. Não temos dúvidas 
que a onda reformista que se adivinha in-
dispensável, há-de continuar a mobilizar a 
esperança, num país que, de larga história, 
sempre encontrou soluções para contor-
nar as dívidas, as dúvidas e os obstáculos.

Em tempos de comunicação global, o 
mundo necessita de mudanças no plano 
social e económico, de políticas que aper-
feiçoem a democracia, que valorizem os 
homens e as instituições, de um verdadei-
ro ensino que enobreça a alma humana e o 
trabalho profi ssional e de uma ordem nos 
espíritos que andam desencontrados.

Tudo é uma questão de vontade. Sai-
bamos usar as nossas capacidades e ener-
gias na construção de uma paz na terra. 
Devemos ter esperança e acreditar que, de 
facto “o sonho comanda a vida”, pelo que 
desejamos a todos umas boas festas de 
Natal, até porque o ano que se aproxima 
do fi m nos deixa indicadores de melhoria.

Para lá
da Crise O 

PS/Paredes realizou, na passada 
sexta- feira, o seu tradicional jan-
tar de Natal. O evento, que contou 
com quase 800 pessoas, serviu 

para o presidente da Comissão Política Con-
celhia, Baptista Pereira, anunciar que o nome 
do candidato do PS à Câmara Municipal de 
Paredes nas autárquicas de 2017 irá a votação 
em reunião da Comissão Política agendada 
para o próximo dia 10 de dezembro.

Foi convidado do jantar o presidente da 
Federação do Porto do PS que aplaudiu a “ex-
celente mobilização e dinâmica do PS em 
Paredes” e disse que “Alexandre Almeida é 
a pessoa ideal para explorar todo o poten-
cial que Paredes pode ter com a adesão à 
Área Metropolitana do Porto”.

 A ideia foi defendida por Alexandre Almeida no jantar de Natal do PS/Paredes, em Recarei.
 Nome do candidato do PS/Paredes às autárquicas será votado no dia 10 de dezembro.

“PAREDES tem de ser conhecido
como o CENTRO EMPRESARIAL

DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO”

Por fim, Alexandre Almeida, já em tom 
de candidato, apelou à união e mobilização 
do PS no próximo ano e referiu aquelas que 
serão as três grandes prioridades do seu 
mandato. Em primeiro lugar tornar Paredes 
o principal Centro Empresarial da Área Me-
tropolitana do Porto. “No final do nosso 
mandato, Paredes tem de ser conhecido 
como o Centro Empresarial da Área Me-
tropolitana do Porto”. Em segundo lugar, 
a aposta na educação. “Temos muitos er-
ros a corrigir. Temos escolas novas como 
esta aqui ao lado, mas quem explica que 
uma escola nova, que tanto dinheiro 
custou, não tenha um recreio coberto 
para as crianças brincarem em dias de 
chuva”. Em terceiro lugar, frisou: “Quero 
uma câmara que decididamente apoie 
os que mais precisam. Uma câmara ami-
ga e solidária com os mais necessitados, 
uma câmara com políticas sociais ativas 
e positivas”.

Helena Nunes (texto)

A 
associação “Abraçar Paredes” em 
parceria com a câmara munici-
pal de Paredes vai inaugurar, esta 
quinta-feira, dia 1 de dezembro, 

as iluminações e a Feira de Natal na Praça 
José Guilherme, refere a autarquia em co-
municado.

Este ano, para além das iluminações, 
haverá mais atividades de natal com a co-
locação de uma tenda gigante com 55 me-
tros na Praça José Guilherme. E para apro-
veitar o feriado, o momento da ligação das 
luzes será simbolicamente assinalado com 
a iluminação da árvore de Natal, com 13 
metros de altura.

As rotundas da cidade de Paredes serão 
ornamentadas com pequenas árvores de 
natal e apontamentos de luz. O Pai Natal 

 Praça José Guilherme será palco das festas de Natal.
 Feiras temáticas e uma pista de gelo são algumas das iniciativas do programa.

Paredes inaugura iluminações
de Natal a 1 de dezembro

vai chegar à Praça José Guilherme no dia 1 
de dezembro, onde estará, durante todos 
os fins-de-semana, até ao Natal, para que 
as crianças tenham a possibilidade de tirar 
fotografias. 

Feira de Natal
e pista de gelo

Instalada na Praça José Guilherme, a feira 
de Natal será uma das novidades proporcio-
nada pela associação ‘Abraçar Paredes’ e pela 
Câmara Municipal. A feira de Natal irá contar 
com eventos temáticos, entre eles a feira do 
livro de 3 a 11 de dezembro, a feira doce de 
10 a 17 e a feira de artesanato de 16 a 24 de 
dezembro. 

Para além das feiras temáticas uma pista 
de gelo com 100 metros quadrados fará a de-
lícia de jovens e adultos. A abertura da pista 
de gelo decorrerá, no dia 1, pelas 15h30, com 
a presença dos campeões do mundo de pati-
nagem artística, José e Mariana Souto. 

O programa culmina com a festa da pas-
sagem de ano. No dia 31 de dezembro, pelas 
22 horas, Mickael Carreira dará um concerto 
em Paredes e à meia-noite haverá uma sessão 
de fogo-de-artifício. No dia 1 de janeiro de 
2017 ainda haverá festa, com a atuação dos 
dj’s Overrule, Tiago Fragateiro e DJ Garret na 
tenda gigante. 

Para além da programação, haverá ani-
mação de rua aos fins-de-semana e peque-
nos concertos na tenda durante o mês de 
dezembro.
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É 
já amanhã, dia 2 
de dezembro, que 
ELIAS subirá ao 
palco do auditório 
da Casa da Cultura 

de Paredes para apresentar 
ao público de Paredes o seu 
mais recente disco. “Talvez 
queiras ficar” o segundo 
trabalho de estúdio do artis-
ta paredense que foi lançado 
em abril deste ano e traz uma 
verdadeira revolução ao folk-
-rock português.

Depois de em maio ter 

Casa da Cultura de Paredes
acolhe concerto intimista de ELIAS

 MÚSICO PAREDENSE ATUA ESTA SEXTA-FEIRA EM PAREDES, NA CASA DA CULTURA, PELAS 22 HORAS.
 Concerto acústico servirá para apresentar o segundo trabalho de estúdio “Talvez queiras ficar”.
 ELIAS promete um grande concerto com muitas surpresas para o público da sua terra natal.

Helena Nunes (texto)

PUB

passado pelos palcos do Por-
to e Lisboa, para dois concer-
tos de apresentação deste 
novo disco, ELIAS propôs-se 
a dar uma série de concertos 
acústicos, num formato mais 
simples e intimista, onde o 
público poderá sentir a es-
sência das suas músicas.

Na véspera do concerto 
na Casa da Cultura de Pare-
des, o jornal O PAREDENSE 
esteve no estúdio do artista, 
no Porto, e acompanhou a 
preparação deste concerto, 
que marca também a es-
treia do músico em palcos 

na cidade de Paredes. “Este 
disco é uma viagem. Des-
de a primeira música até à 
última passamos por várias 
emoções. Mostra um Elias 
diferente, mais entregue e 
despido. É o Elias que traz 
as canções e as melodias, 
mas a interpretação é feita 
por vários músicos. Gosto 
muito de canto de autores, 
mas neste disco quis fazer 
algo diferente”. 

Nesta viagem para co-
nhecer uma faceta diferente 
do Elias, o disco acaba por 
mostrar um lado mais roquei-

ro e alternativo, mas também 
um lado doce e melódico do 
artista. Os concertos acús-
ticos na Casa do Xiné, em 
Penafiel e no Café Concerto 
na Casa da Música, no Porto, 
foram um sucesso e Elias es-
pera que o mesmo aconteça 
em Paredes. “Tem sido mui-
to bom mesmo. As pessoas 
sentem-me muito mais per-
to. Ficam emocionadas com 
o concerto e com a forma 
como me apresento em pal-
co. Dizem que gostam da 
minha voz e das letras das 
canções e pedem para con-
tinuar. E isso é o mais for-
te de tudo. Não interessa 
quantos seguidores temos 
no facebook, quantos likes 
temos em cada música. O 
que interessa é quão forte 
são esses seguidores e es-
tes concertos mostraram 
precisamente isso”, garante 
o músico.

“Este disco
é uma viagem.
Mostra um
Elias diferente”

Num formato mais in-
timista, Elias entrega-se ao 
público em vários momentos 
do concerto. “Tento ser o 
mais honesto possível e as 

pessoas identificam-se”, diz 
o artista, que nestes concer-
tos mostra muito mais de si, 
das músicas e até mesmo das 
histórias por detrás de cada 
uma destas músicas. 

Esta sexta-feira, o músi-
co irá atuar pela primeira vez 
na sua terra natal, Paredes, 
e Elias diz que o momento 
será certamente especial. 
“Sem dúvida que vai ser 
especial. Vou ver gente co-
nhecida. Vou estar numa 
terra onde tenho muitos 
amigos. Paredes é uma 
cidade que adoro. Existe 
uma empatia muito forte, 
mas quero focar-me na-
quilo que é mais importan-
te. Dar o melhor concerto 
para as pessoas da minha 

terra, da forma mais genuí-
na possível”. 

Elias promete trazer a 
Paredes algumas surpresas 
para envolver o público 
num espetáculo de música 
diferente e original. O con-
certo na Casa da Cultura 
de Paredes começa às 22 
horas e Elias deixa a todos 
os paredenses o convite 
para assistirem ao espetá-
culo. “O concerto é para 
todas as idades e em por-
tuguês. Vão certamente 
passar um bom momento 
e ao mesmo tempo vão 
estar a apoiar um músico 
de Paredes. Uma vitória 
minha na música vai ser 
uma vitória para Paredes 
também”.

Elias atuou na Casa da Música no Porto no dia 25 de novembro
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A 
nova ETAR de Arreiga-
da, Paços de Ferreira, vai 
ter o dobro da capaci-
dade em termos de tra-
tamentos de resíduos, 

passando dos 5.800 metros cúbicos 
que atualmente são tratados, para 
os 10 mil metros cúbicos, dando res-
posta às necessidades de 56 mil ha-
bitantes, nos próximos 20 anos.

Os dados foram avançados por 
Bruno Cunha, diretor técnico da 
Águas de Paços de Ferreira, duran-
te a visita dos autarcas de Paços de 
Ferreira e Paredes à ETAR, realizada 
no passado dia 23 de novembro.

A ETAR de Arreigada, em Paços de 
Ferreira, inaugurada em 1993, vai ser 
alvo de um investimento de 4 milhões 
de euros para dobrar a capacidade de 
tratamento de efluentes e resolver, de 
uma vez por todas, o problemas das 
descargas poluentes que afetam o Rio 
Ferreira, em Lordelo, Paredes.

O anúncio da abertura de uma 
candidatura ao Programa Operacio-
nal de Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos (POSEUR) foi pu-
blicado no dia 18 de novembro, pre-
vendo a ampliação e remodelação da 
ETAR de Arreigada. A obra deverá cus-
tar 4 milhões de euros, 85% dos quais 
financiados pelo Fundo de Coesão, e 
segundo Bruno Silva, diretor técnico 
da Águas de Paços de Ferreira, deverá 
estar concluída entre 2018 e 2019.

Autarcas de Paços
de Ferreira e Paredes
visitaram ETAR

Uma semana depois de ter sido 
publicado o concurso para a cons-
trução da nova ETAR de Arreigada, 
Humberto Brito e Celso Ferreira foram 
visitar a Estação de Tratamento de 
Águas Residuais de Arreigada e intei-
raram-se dos pormenores do projeto. 

 O novo equipamento terá o dobro da capacidade atual e irá servir 56 mil habitantes.
 O anúncio da candidatura ao POSEUR para a ampliação e remodelação da ETAR já foi publicado.
 CÂMARA E ÁGUAS DE PAÇOS DE FERREIRA DIZEM QUE A OBRA ESTARÁ CONCLUÍDA DENTRO DE 18 MESES. 

Nova ETAR de Arreigada
deverá estar concluída entre 2018 e 2019

Durante a visita, que foi acompa-
nhada pelo diretor técnico da Águas 
de Paços de Ferreira, empresa que 
tem a concessão do sistema de água 
e saneamento do concelho de Paços 
de Ferreira, foi dito que a intervenção 
projetada para a ETAR de Arreigada 
servirá para reabilitar algumas das in-
fraestruturas já existentes, implemen-
tando tecnologias mais avançadas.

“Em termos de tecnologia será 
praticamente uma ETAR nova. 
Basicamente vai ser aproveitado 
o terreno e um ou outro órgão já 
existente para ser adaptado à nova 
tecnologia”, garantiu Bruno Cunha, 
acrescentando. “A ETAR passará de 
uma capacidade atual de 5.800 
metros cúbicos por dia para 10 
mil metros cúbicos/dia no futuro”, 
passando a estar dimensionada para 
servir 56 mil habitantes e responder 
às necessidades da população nos 
próximos 20 anos. 

O prazo limite da candidatura ao 
Programa Operacional de Sustentabi-
lidade e Eficiência no Uso de Recursos 
(POSEUR) termina a 20 de janeiro de 
2017. Depois de aprovada a candida-
tura, haverá um prazo de 90 dias para 
o lançamento do concurso. 

A empreitada deverá estar con-
cluída num prazo máximo de 3 anos, 
mas o diretor técnico da Águas de 
Paços de Ferreira disse que o obje-
tivo é que a obra esteja concluída 
em cerca de 18 meses. “Esperamos 
que seja feita com a maior celeri-
dade”, acrescentou o presidente da 
câmara de Paços de Ferreira Hum-
berto Brito, lembrando que o pró-
prio Ministério do Ambiente atri-
buiu à candidatura um caráter de 
urgência. “Tenho de agradecer ao 
Ministro do Ambiente pelo empe-
nho que pôs nesta questão, pro-
curando encontrar uma solução 
que resolvesse definitivamente 
este problema que se arrasta há 
muitos anos, anos a mais. Em 
tempo recorde o meu executivo 
conseguiu, junto do Ministério do 

Ambiente, resolver o problema, 
quando no passado as soluções 
que foram apresentadas não re-
solviam problema nenhum”, disse 
o autarca, lembrando que o anterior 
Governo chegou a propor à câmara 
de Paços de Ferreira que fosse fei-
ta uma ligação à ETAR de Valongo, 
que já tem quase a sua capacidade 
esgotada, mas o município recusou 
a solução porque entender que não 
resolvia problema nenhum. “Está 
dado um passo muito seguro 
para que a situação se resolva”, 
garantiu ainda Humberto Brito.

Ainda assim, e até que a nova 
ETAR de Arreigada esteja concluída, 
as descargas poluentes no Rio Ferreira 
podem continuar a acontecer, ainda 
que em casos extremos, disse Bruno 
Cunha, da Águas de Paços de Ferreira. 
“Estamos a tentar tratar o máximo 
possível de efluentes, evitando 
qualquer tipo de descarga direta à 
cabeça da ETAR. Durante este pe-
ríodo vamos continuar com estas 

medidas mitigadoras, para mini-
mizar estes impactos. Contudo, em 
casos extremos, isso poderá even-
tualmente acontecer. Daí esperar-
mos que a candidatura seja rapida-
mente aprovada para se começar a 
resolver o problema”.

O presidente da câmara de Pa-
redes felicitou a autarquia de Pa-
ços de Ferreira pelo compromisso 
assumido, mas não quis tecer mais 
comentários, pelo menos, até ver a 
obra concluída. 

Presidente da junta
de Lordelo pede
solução mais rápida

Nuno Serra tem sido uma das 
vozes mais críticas em relação à po-
luição no Rio Ferreira, em Lordelo, 
um problema que se arrasta há mais 
de 20 anos e que tem origem no mau 
funcionamento da ETAR de Arreigada.

O presidente da junta de Lorde-

lo acompanhou a visita à ETAR de 
Arreigada e apesar de reconhecer o 
passo dado no sentido de resolver 
o problema das descargas poluen-
tes, falou de uma “satisfação con-
tida” pelo facto de o problema não 
ser resolvido no imediato. “Tenho 
uma satisfação contida. Gostava 
que a solução fosse mais rápida. 
Era esta a solução que aguardá-
vamos, mas se pudermos pressio-
nar de forma a apressar a obra se-
ria melhor”, sublinhou Nuno Serra.

Já na última sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Paredes, 
realizada em outubro, onde o assunto 
das descargas no Rio Ferreira voltou 
a ser debatido, o autarca de Lordelo 
já tinha dito que só ficaria satisfeito 
quando visse toda a fauna e flora do 
rio repostas. Nessa mesma altura, 
Nuno Serra garantiu que a Junta de 
Freguesia de Lordelo iria apresentar 
uma ação em tribunal contra a Águas 
de Paços de Ferreira e a autarquia pa-
cense, devido à poluição do rio.

Helena Nunes (texto)

Autarcas de Paços de Ferreira e Paredes visitaram a ETARETAR vai ser alvo de um investimento de 4 milhões de euros

A empreitada deverá estar concluída no prazo de 18 meses
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A 
Orquestra da Fundação A Lord con-
quistou o 1.º prémio e 2.º lugar na 
categoria principal da 3.ª edição do 
Concurso Internacional de Bandas 

Filarmónica D’Ouro, que decorreu no passado 
dia 26 de novembro, no Europarque de Santa 
Maria da Feira.

Na edição deste ano do concurso interna-
cional de bandas filarmónicas participaram 
14 bandas, 3 na secção académica, 5 na 2.ª 
secção e 6 na 1.ª secção. A Orquestra da Fun-
dação A Lord participou na 1.ª secção do con-
curso e conquistou 386 pontos em 400 possí-
veis, obtendo assim o 1.º prémio – 2.º lugar da 
primeira secção em concurso. O 1.º lugar foi 

 Banda conquistou 2.º lugar na categoria principal do Concurso
     Internacional Filarmónica D’Ouro.
 Maestro da Fundação A Lord obteve prémio melhor maestro do certame.

Orquestra Fundação A Lord
conquistou prémio

em concurso internacional

Rui Leal foi eleito o melhor maestro do concurso

Helena Nunes (texto)

conquistado pela So-
ciedade Imparcial de 
15 de Janeiro de 1898 
– Alcochete, que obte-
ve 387 pontos. Em 3.º 
lugar nesta categoria 
ficou a Banda de Mú-
sica de Carregosa, com 
379 pontos, seguida 
da Societat Filharmò-
nica Alteanense, com 
372 pontos. Em 5.º lu-
gar ficou a Banda Mu-
sical de Paços de Fer-
reira, com 369 pontos.

Na secção acadé-
mica, esteve em desta-
que a Orquestra de So-
pros do Conservatório 
do Vale do Sousa, que 
obteve o 2.º lugar, com 
360 pontos.

As bandas em con-
curso apresentaram 
duas peças e foram 
pontuadas de acordo 
com diferentes crité-
rios, como sonoridade, 
técnica, afinação e in-
terpretação.

Para além deste 
1.º prémio e 2.º lugar 
na categoria principal 
do Concurso Interna-
cional de Bandas Fi-

larmónica D’Ouro, a Orquestra da Fundação 
A Lord foi ainda premiada pela prestação do 
seu maestro. Rui Leal foi considerado pelo júri 
do concurso o melhor maestro presente no 
certame. 

O Concurso Internacional de Bandas Filar-
mónica D’Ouro foi organizado pela Academia 
Portuguesa de Banda (APB), estando aberto a 
todas as bandas filarmónicas, sinfónicas, aca-
démicas, nacionais e internacionais amadoras.

O júri desta edição foi constituído por 
cinco personalidades de reconhecido mérito 
artístico. Foi presidido pelo maestro Paulo 
Martins e constituído por dois maestros por-
tugueses, Luís Cardoso e António Moreira 
Jorge e dois maestros internacionais, Henrie 
Adams (Holanda) e Thomas Trachsel (Suíça).
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A 
Santa Casa da Mi-
sericórdia de Pa-
redes está a pro-
mover mais uma 

edição da Feira da Natal da 
instituição, uma iniciativa 
realizada todos os anos com 
o objetivo de dar a conhe-
cer os trabalhos realizados 
pelos próprios utentes que 
frequentam o Centro de Dia 
e Lar desta instituição. 

A exposição foi inaugura-
da no passado dia 23 de no-
vembro e estará patente no 
auditório da Misericórdia de 
Paredes até ao próximo dia 8 
de dezembro.

A iniciativa faz parte do 
plano anual de atividades 
da Misericórdia de Paredes e 
pretende incentivar os mais 
velhos a manterem-se ati-
vos. “Queremos envolvê-los 
numa atividade que os reti-
ra das suas dificuldades do 
dia-a-dia e da sua velhice. 
Ao se envolverem nestes 
trabalhos estão também a 
conviver com outros uten-
tes e essa é a ideia”, subli-
nha Camilo Ruão, garantin-
do também que a iniciativa 
pretende estimular o envol-
vimento da comunidade. 
“A nossa preocupação é 

 EXPOSIÇÃO DE NATAL DECORRE ATÉ AO PRÓXIMO DIA 8 DE DEZEMBRO.
 Malhas, peças de crochet, rendas e bijuterias podem ser compradas a preços simbólicos.
 Iniciativa pretende estimular os idosos a manter uma vida ativa.

Trabalhos dos utentes em exposição 
na Misericórdia de Paredes

Helena Nunes (texto)Testemunhos:

“Sempre gostei de fazer 
estas coisas. 
Já nem tenho ideia de 
quantas peças fiz, mas 
foram muitas”. 

Maria da Conceição
– 90 anos

“A minha grande paixão 
é a renda. 
Adoro fazer isto e vou 
mantendo a mente ocu-
pada”.

Luísa Dias - 85 anos

chamar também a comu-
nidade à Misericórdia, que 
muitas vezes só se torna 
conhecida quando as fa-
mílias precisam de alguém 
que cuide de um familiar. 
A Misericórdia de Paredes 
também precisa da comu-
nidade e estas iniciativas 
servem para estimular essa 
relação. 

Os trabalhos foram de-
senvolvidos pelos utentes 
ao longo de todo o ano em 
diversas atividades inter-
nas promovidas pela insti-
tuição, tendo em conta as 
capacidades de cada um. 
“Tentamos aproveitar 
aquilo que eles sabem 
fazer e dessa forma tam-
bém estamos a trabalhar 
a autoestima deles. Há 
também alguns trabalhos 
que resultam daquilo que 
eles foram aprendendo 
aqui na instituição, mas a 
maioria são trabalhos que 
eles já desenvolviam ao 
longo da vida”, acrescenta 
a diretora técnica Miseri-
córdia de Paredes, Susana 
Pelota.

Nesta feira de Natal todos 
os trabalhos são vendidos a 
preços simbólicos. Malhas, 
trabalhos em costura, biju-
terias, croché, uma varieda-

de enorme de peças feitas 
à mão que nesta altura do 
ano podem ser um excelente 
presente de natal para as fa-
mílias. “A maior recompen-
sa desta atividade é ver a 
alegria no rosto deles”, diz 
Susana Pelota. “Para eles é 
muito importante que o 
trabalho que fizeram seja 
vendido. Só assim acabam 
por sentir que as pessoas 
gostam, compram e até 
oferecerem a alguém”, 
acrescenta Camilo Ruão.

Rendas,
bordados,
crochet
e bijuterias 

Entre as dezenas de tra-
balhos expostos nesta Feira 
de Natal da Misericórdia de 
Paredes estão várias peças de 

tricot feitas à mão por Maria 
da Conceição, que é utente 
da instituição há cerca de 5 
anos. 

Maria da Conceição tem 
90 anos de idade e já perdeu 
a conta às peças de tricot, 
renda e bordados que fez ao 
longo da vida. “Sempre gos-
tei de fazer estas coisas. Já 
nem tenho ideia de quan-
tas peças fiz, mas foram 
muitas. Fiz a maioria destes 
trabalhos de tricot, capas 
para o frio, xailes e mantas 
para bebés. Nunca me dei 
parada e vou ocupando o 
meu tempo assim”, garante 
a idosa.

Para além dos xailes e 
mantas em crochet há tam-
bém imensos trabalhos em 
renda feitos pelas mãos de 
Luísa Dias, de 85 anos de 
idade. A renda sempre foi 
a sua grande paixão, ga-
rante a idosa que está na 

Misericórdia de Paredes 
há 21 anos. “Fiz trabalhos 
em crochet, mas a minha 
grande paixão é a renda. 
Já perdi a conta às peças 
que fiz. Adoro fazer isto 
e vou mantendo a mente 
ocupada”, afirma a idosa, 
que chegou a vender vários 
dos seus trabalhos em renda 
no Brasil, onde viveu duran-
te vários anos. “Vendi muita 
coisa em crochet e renda 
no Brasil. Hoje a vista já 
não é o que era, mas ainda 
consigo fazer os panos de 
renda. É assim que passo 
o tempo. A fazer renda ou 
a ler, que também gosto 
muito”, acrescenta a idosa.

A exposição de Natal da 
Misericórdia de Paredes es-
tará patente no auditório da 
instituição até ao próximo 
dia 8 de dezembro. Pode ser 
visitada entre as 9h e as 12h e 
das 14h às 18 horas.



7
Quinta-feira

1 de dezembro 2016
POLÍTICA

PUB

António Merino Ferreira, an-
tigo repórter da Sport TV e  
profi ssional de rádio duran-

te muitos anos, faleceu na passada 
segunda-feira, dia 28 de novembro, 
vítima de doença repentina. 

Natural de Paredes, o jornalista 
trabalhou vários anos na Rádio Nova 
e Rádio Clube Paços de Ferreira e no 
jornal O Progresso de Paredes. Já na 
Sport TV acompanhou várias com-

MORREU TÓ FERREIRA
 Antigo jornalista da Sport TV faleceu na passada 
segunda-feira, aos 46 anos de idade.  

petições organizadas pela Federa-
ção Portuguesa de Futebol, incluin-
do provas de futebol e futsal.

O funeral do jornalista reali-
zou-se na passada terça-feira, dia 
29 de novembro, em Paredes.

O jornal O PAREDENSE ende-
reça a todos os seus familiares e 
amigos as mais sentidas condo-
lências.

O s militantes do PSD/
Paredes são chamados 
a decidir, este sábado, 
quem será o novo líder 

da Comissão Política Concelhia do 
PSD/Paredes. A liderança do parti-
do será disputada por duas listas, 
a lista A liderada pelo ex-vereador 
da câmara de Paredes Joaquim 
Neves, e a lista B, encabeçada 
pelo diretor financeiro da autar-

PSD/PAREDES escolhe este sábado
novo líder da Comissão Política

 Eleição decorre este sábado, dia 3 de dezembro.
 Militantes decidem entre Lista A, liderada por Joaquim Neves, e a Lista B, liderada por Rui Moutinho.

quia, Rui Moutinho.
O resultado destas eleições 

internas no PSD/Paredes será 
fundamental para determinar o 
candidato do PSD à câmara de 
Paredes, nas autárquicas do pró-
ximo ano. Dos dois candidatos à 
liderança do partido, apenas Rui 
Moutinho assumiu abertamen-
te a intenção de ser o candidato 
do partido à câmara em 2017. Se 
vencer as eleições este sábado, 
Rui Moutinho – que tem o apoio 

dos presidentes de junta do PSD e 
do próprio presidente da câmara 
Celso Ferreira – terá todas as con-
dições para ser mesmo o candida-
to à câmara em 2017.

No caso de Joaquim Neves, 
que lidera a Lista A, o cenário é 
ligeiramente diferente. Se vencer, 
o ex-vereador da câmara de Pa-
redes assumiu que irá promover 
um debate interno no sentido de 
apresentar a pessoa com melho-
res condições para ser o candi-

Helena Nunes (texto)

Joaquim Neves é candidato pela Lista A Rui Moutinho é candidato pela Lista B

dato do partido nas autárquicas 
do próximo ano. E aqui a escolha 
pode recair sobre Joaquim Neves, 
a ex-vereadora Raquel Moreira da 
Silva ou a deputada Conceição 
Bessa Ruão, que também fazem 
parte da lista de Neves e que tal 
como ele já tinham assumido von-
tade de se candidatarem pelo PSD 
às próximas eleições autárquicas.

Em última análise, serão os 
militantes a decidir quem será 
o sucessor de Pedro Mendes na 
liderança do PSD/Paredes. O re-
sultado das eleições é aguardado 
com grande expectativa, tendo 
em conta toda a polémica que se 
gerou em torno da demissão da 
anterior Comissão Política Conce-
lhia, liderada por Pedro Mendes.

Joaquim Neves ou
Rui Moutinho? 
Um deles pode ser
o candidato do PSD nas
autárquicas de 2017

Estas eleições para a Comissão 
Política do PSD/Paredes têm con-
centrado grande atenção no seio 
político paredense, sobretudo de-
pois da polémica que envolveu a 
demissão do elenco de Pedro Men-
des, em outubro passado. 

Na reunião realizada a 27 de ou-
tubro, 11 dos 13 elementos da Co-
missão Política Concelhia, liderada 
pelo vice-presidente da câmara de 
Paredes Pedro Mendes, decidiram 
apresentar a sua demissão, deixan-
do o líder sem apoios. Pedro Men-
des acabou por demitir-se, fazendo 
críticas à atuação do presidente da 
câmara de Paredes. Nas palavras 
de Pedro Mendes, Celso Ferreira 
não só interferiu nas decisões inter-
nas do partido, como “manietou 
a consciência das pessoas” com 
o objetivo de assumir, “seja a que 
preço for, a liderança da escolha 
do candidato do PSD às próximas 
autárquicas”. 

Pedro Mendes acabou por 
deixar a liderança do PSD/Paredes 
sete meses depois de ter sido elei-
to, numa altura em que o presi-
dente da câmara de Paredes já ti-
nha assumido publicamente que 
iria apoiar a candidatura de Rui 
Moutinho à câmara de Paredes. A 
posição do edil acabou por gerar 
divisões dentro do partido, divi-
sões essas que culminaram com 
o afastamento de Pedro Mendes e 
do seu elenco. 

Agora a palavra volta a estar do 
lado dos militantes sociais-demo-
cratas de Paredes, que decidem este 
sábado quem irá suceder a Pedro 
Mendes na liderança do partido. 
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A 
câmara municipal de 
Paredes assinalou, 
no passado dia 25 
de novembro, o Dia 

Internacional Pela Eliminação 
da Violência contra as Mulheres 
com a realização de uma ação 
de sensibilização intitulada 
“Filhos da Violência: o im-
pacto da violência domésti-
ca nas crianças”.

 Data foi assinalada com ação de sensibilização sobre impacto da violência nas crianças.
 FOI INAUGURADA UMA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA COM MENSAGENS DE APELO CONTRA A VIOLÊNCIA.

Paredes assinalou Dia Internacional pela
Eliminação da Violência contra as Mulheres

A Organização das 
Nações Unidas (ONU) fixou o 
25 de novembro como o Dia 
Internacional Pela Eliminação 
da Violência Contra as 
Mulheres. Nesta data e um 
pouco por todo o mundo, são 
dinamizadas várias iniciativas 
com o objetivo de alertar e de 
sensibilizar a opinião pública 
para um dos mais graves pro-
blemas da nossa sociedade: a 
violência contra as mulheres. 

Mas, para além de Mulheres, 
muitas destas vítimas são mães 
pelo que, consequentemente, 
muitas crianças ficam expostas 
a situações de violência e ao 
risco de viverem a vida que os 
pais escolheram para elas.

É neste sentido que o con-
texto familiar se assume como 
um lugar de perigo, onde 
crianças que testemunham a 
violência entre os pais se tor-
nam vítimas silenciosas da di-

nâmica parental, provocando 
danos irreparáveis. “Assinalar 
este dia responsabiliza-nos 
e exige de cada um de nós 
a obrigação de estarmos 
mais atentos à problemáti-
ca da violência doméstica e 
consequente ao sofrimento 
das crianças que dela são 
vítimas”, salientou Hermínia 
Moreira, vereadora do pelouro 
de ação social, na abertura da 
sessão que decorreu no salão 
nobre dos Paços do Concelho.

O painel de oradores foi 
composto por Maria Margarida 
Moura Castro Neves (Juíza de 
Direito da Comarca do Porto 
Este), Inês Maria Moreira de 
Carvalho Nero (Procuradora 
Adjunta da Comarca do Porto 
Este), Magda Lopes (Instituto 
do Desenvolvimento) e Liliana 
Vale (Centro de Acolhimento 
Temporário - “A Âncora”, em 
Rebordosa).

Neste mesmo dia foi 
inaugurada a exposição fo-
tográfica “Ser homem não é 
ser violento. Ser violento não 
é ser homem”, protagonizada 
por 17 homens de Paredes 
que deram a cara e escre-
veram mensagens sobre o 
tema. 

Helena Nunes (texto)

A exposição foi orga-
nizada pela Rede Local de 
Intervenção Social (RLIS) de 
Paredes e pretende sensibili-
zar a população do concelho 
para este problema, que afe-

ta muitas mulheres em todo 
o país. O resultado deste tra-
balho estará patente no edi-
fício da câmara municipal de 
Paredes até ao próximo dia 
10 de dezembro.



9
Quinta-feira

1 de dezembro 2016

LUTA PELA VIDA

PUB

N
os últimos 7 
anos Carlos Ma-
nuel Rodrigues 
tem vivido uma 
situação dramá-

tica. Com uma reforma de 
130 euros, este antigo funcio-
nário da construção civil tem 
sobrevivido com grandes 
dificuldades e graça à ajuda 
de amigos e vizinhos, que lhe 
chegaram a matar a fome. 

Carlos Rodrigues diz que 
sempre foi um homem de 
trabalho. Aos 14 anos come-
çou a trabalhar na construção 
civil, depois em fábricas de 
móveis e mais recentemente 
como porteiro num prédio na 
Foz do Porto. Mas os proble-
mas de saúde forçaram-no a 
deixar de trabalhar e Carlos 
passou a viver com um apoio 
de 180 euros da Segurança 
Social, dinheiro que diz nun-
ca ter sido suficiente para 
suportar todas as despesas. A 
situação agravou-se há cerca 
de 3 meses quando Carlos 
Rodrigues pediu a reforma e 
passou a receber apenas 130 
euros de apoio. 

Com este dinheiro o reformado diz que 
apenas consegue pagar a renda da casa e 
a medicação. Há dois meses que não paga 
as contas da água e da luz. Já pediu ajuda a 
várias instituições locais em Lordelo, mas ga-
rante que até agora todas as portas lhe foram 
fechadas.

130 euros de reforma
só chegam para
a renda e medicação

O drama deste homem de 56 anos, que 
vive em Lordelo há cerca de 8, começou em 
meados de 2001, quando deixou o empre-
go na fábrica de madeiras Jomar, que à data 

Reformado de Lordelo pede ajuda
para não ficar sem água e luz

 Carlos Rodrigues recebe uma reforma muito baixa e tem vários problemas de coração.
 HÁ DOIS MESES QUE NÃO CONSEGUE PAGAR AS CONTAS DA ÁGUA E DA LUZ.
 Já pediu ajuda à junta local, mas garante que os pedidos foram recusados.  

atravessava sérias dificuldades financeiras. 
“Sempre fui um homem de muito trabalho. 
Comecei a trabalhar aos 14 anos, na cons-
trução civil, mas também trabalhei em fá-
bricas de móveis e até como porteiro num 
condomínio na Foz, no Porto, mas depois 
começaram os problemas no coração. Não 
conseguia andar mais de 100 metros sem 
sentir um enorme cansaço, falta de ar e de 
equilíbrio”, recorda o reformado natural de 
Valongo. 

Os problemas de saúde foram-se agra-
vando e Carlos não voltou a trabalhar. 
Quando terminou o prazo do subsídio de 
desemprego Carlos começou a receber o 
Rendimento Social de Inserção, de cerca de 
180 euros por mês, mas o dinheiro nunca 
chegou para as suas necessidades, garan-

te. “Pago 100 euros de renda, 30 euros 
todos os meses em medicamentos. Acha 
que os 50 euros que sobravam davam 
para comer, pagar água, luz e gás? Nun-
ca chegou. Tive dois amigos que me so-
correram nos momentos mais difíceis e 
foram esses amigos que me mataram a 
fome muitas vezes”.

Há cerca de um ano que Carlos Rodrigues 
começou a ser apoiado pela cantina social 
da Associação para o Desenvolvimento de 
Rebordosa, que fornece refeições gratuitas a 
pessoas carenciadas. Ainda assim, e com uma 
reforma de 130 euros por mês, Carlos Rodri-
gues não consegue pagar as contas de casa e 
corre o risco de ficar sem água e luz. “Há dias 
que não me levanto da cama. Estou com 
uma depressão nervosa porque não consi-

go ter uma vida digna. Nem 
sequer uma televisão tenho 
em casa. A minha priori-
dade é pagar a renda para 
não ficar a viver debaixo da 
ponte. Já pedi ajuda à junta 
de Lordelo e a uma institui-
ção local, mas disseram-me 
que não me podiam ajudar 
a pagar as despesas. Passo 
os dias sozinho, doente e 
sem a ajuda de ninguém. 
Essa é a maior revolta”, sub-
linha o reformado, que fez vá-
rios pedidos de apoio à junta 
e a uma instituição de solida-
riedade social da freguesia, 
mas nunca conseguiu obter 
qualquer apoio.

“A única ajuda que re-
cebo neste momento des-
tas instituições é um cabaz 
mensal com alguns alimen-
tos. Um quilo de arroz, um 
quilo de açúcar, uma gar-
rafa de azeite, uma lata de 
atum, uma lata de salsichas, 
um pacote de bolachas e às 
vezes um litro de leite. Pou-
co mais. Isso não dá para 
me alimentar o mês inteiro. 
Eu precisava que me aju-
dassem a pagar a renda, ou 
a água e a luz. Mas isso nun-

ca me foi dado. Sinto-me revoltado com a 
falta de sensibilidade destas pessoas para 
ajudar alguém que está a passar por uma 
situação dramática”.

Revoltado com a “falta de sensibilidade” 
das instituições locais, Carlos Rodrigues apela 
à boa vontade das pessoas que o possam aju-
dar a ultrapassar este drama. “Tenho andado 
com uma dor abdominal muito forte e nem 
dinheiro tenho para ir ao médico. Voltei a 
sentir pontadas no coração e outros sinto-
mas que já não sentia há muito tempo. Isto 
tudo tem-me deixado muito em baixo”, la-
menta o homem.

Todos os contributos podem ser feitos para 
a conta:
IBAN – PT50 0035 2073 0000 5441 7007 1. 

PUB

Helena Nunes (texto)
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A 
Lignotec iniciou a sua ativida-
de em 5 de janeiro de 2016, 
posicionando-se no mercado 
como uma empresa de servi-

ços e comercialização de equipamentos 
para a indústria da madeira e cortiça. 
“Concilia soluções para todos os ti-
pos, segmentos baixos, médios e al-
tos”, muito por força da sua represen-
tante – grupo SCM – pois é detentora 
de equipamentos para a indústria da 
madeira e cortiça nos diversos segmen-
tos e públicos-alvo, com estratégias de 
marketing bem definidas para cada um 
dos segmentos.

A Lignotec tem como fundadores os 
sócios Vitorino Pacheco e Nuno Ferreira, 
que acumulam mais de 20 anos de expe-
riência no setor, e um parceiro de renome 
mundial, a SCM, grupo italiano considera-
do um dos maiores fabricantes do mundo 
de equipamentos para a indústria da ma-
deira e cortiça. 

A Lignotec é distribuidora oficial do 
grupo SCM (Morbidelli, DMC, Stefani, 
CMS, Celalschi, Hiteco, Gabbiani); Ital-

LIGNOTEC – Soluções, tecnologia e
serviços na indústria da madeira e cortiça

Empresa com sede em Lordelo iniciou a sua atividade em janeiro de 2016.
É distribuidora oficial do grupo SCM, um dos maiores fabricantes de equipamentos para indústria da madeira e cortiça.

presse, Vigano Mário, GMC, entre outros e 
por isso pretende ser a primeira referência 
em soluções, tecnologia e serviços na área 
da indústria de máquinas para a madeira e 
cortiça em Portugal.

“Criamos projetos chave na mão, 
apoiados em uma vasta gama de produ-
tos de vanguarda das mais conceituadas 
marcas geradores de valor, satisfazendo 
as necessidades dos nossos clientes in-
seridos num mercado tão globalizando”, 
sublinha Vitorino Pacheco, CEO da Ligno-
tec.

Tendo em conta as necessidades das 
empresas, a capacidade de inovação dos 
seus clientes e apoiados no horizonte de 
investimento das empresas de mobiliário 
e decoração e nos apoios financeiros do 
QREN Portugal 2020, e ainda na possível 
projeção do grupo SCM, Vitorino Pacheco 
garante que estão reunidas as condições 
para o sucesso da empresa. “Por via de 
uma equipa técnica e comercial dinâmi-
ca, geramos ideias, criamos projetos e 
alicerçamos um now how de mais de 20 
anos”. 

LIGNOTEC E O CONCEITO
DE INDÚSTRIA 4.0.

A Lignotec é detentora de uma vasta 
gama de produtos de vanguarda, das mais 
conceituadas marcas no mercado. “Quere-
mos trazer ao mercado um novo conceito”, 
defende o CEO, falando do conceito da indús-
tria 4.0., que engloba as principais inovações 
tecnológicas dos campos de automação, 
controlo e tecnologia de informação aplica-
dos aos processos de manufatura, a partir de 
sistemas ciberfísicos, permitindo que os pro-
cessos de produção se tornem cada vez mais 
eficientes, autónomos e costumáveis. 

“A nossa missão é garantir a satisfação, 
ser decisivo para o desenvolvimento do 
cliente, com ideias criativas, inovadoras e 
serviços de qualidade que superem as suas 
expectativas”. 

Para superar as expectativas dos clientes, 
a Lignotec aposta numa equipa técnica qua-
lificada, motivada e proactiva, com reconhe-
cida experiência no setor, que está preparada 
para responder às mais variadas situações. A 

Lignotec possui ainda um departamento 
específico para a reparação de máquinas 
e substituição das mais variadas peças das 
suas representantes (SCM e outras).

“As indústrias da madeira em Portugal 
cresceram mais de 900 milhões de euros 
nas exportações em 2015. O saldo da ba-
lança comercial passou de 166 milhões de 
euros em 2009 para 900 milhões de euros 
em 2015. Isto são dados do Banco de Por-
tugal e mostram que este é um verdadei-
ro case study”, salientou o CEO da Lignotec, 
Vitorino Pacheco, no seu discurso de boas 
vindas proferido num open house realizado 
pela Lignotec, no passado dia 23 de novem-
bro, e onde estiveram presentes clientes, re-
presentantes de associações empresariais de 
Paredes e Paços de Ferreira, autarcas e repre-
sentantes do grupo italiano SCM.

Conscientes da evolução positiva do 
mercado e com o encerramento de empre-
sas do ramo devido à grande crise de 2008, 
a Lignotec e os seus sócios agarraram com 
um espírito empreendedor esta oportuni-
dade de mercado, acreditando que o futuro 
deve ser encarado com grande otimismo. 

Os sócios Nuno Ferreira e Vítorino Pacheco e Paulo Lombardini responsável comercial do Grupo SCM 
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D
aniela e Ricardo Barbosa vivem 
em França há quatro anos. Par-
tiram em 2012 e por intermédio 
de amigos arranjaram casa e tra-
balho na pequena vila de Cluny, 

em Borgonha, França, onde ainda hoje vivem. 
Para trás, este casal natural de Lordelo, Pa-
redes, deixou familiares, amigos e toda uma 
vida, partindo à busca de oportunidades para 
concretizar os seus sonhos. 

“Viemos à procura de uma qualidade 
de vida melhor”, dizem os dois jovens sem 
hesitar. Em França, Daniela e Ricardo começa-
ram a construir uma vida em conjunto, mas 
sempre procurando melhores oportunidades 
profissionais. 

Daniela Barbosa começou por trabalhar 
numa fábrica de pratos. “Depois oferece-
ram-me uma proposta de trabalho melhor. 
E claro que mudei. Passei a trabalhar num 

“Emigramos à procura de uma
qualidade de vida melhor”

 DANIELA E RICARDO BARBOSA SÃO DE LORDELO, MAS VIVEM EM FRANÇA DESDE 2012.
 O casal vive em Cluny, França e não tem para já expectativas de voltar a Portugal.
 Daniela e Ricardo foram pais recentemente e acreditam que o filho terá uma vida melhor em França.

Helena Nunes (texto) hotel, como ajudante de cozinha”, recorda 
a jovem.

No trabalho, Ricardo também passou por 
várias experiências. “Trabalhei numa fábri-
ca de saladas. Depois fui para uma base de 
um supermercado e atualmente trabalho 
numa fábrica de janelas em pvc. Fomos 
mudando de trabalho sempre com o obje-
tivo de ficar mais perto de casa e conseguir 
uma coisa melhor”, acrescenta.

O casal de Lordelo acredita que a mu-
dança para França trouxe novas perspetivas 
de vida. Ainda assim, tanto Daniela como 
Ricardo garantem que a mudança teve prós 
e contras. “Em relação à saúde e educação 
França é um bom país para se viver porque 
aqui temos várias ajudas. Profissionalmen-
te também não é mau. Os horários de tra-
balho são bons, temos bons ordenados e 
boas condições de trabalho”, explicam.

Daniela trabalha atualmente no restau-
rante do ‘Hotellerie Potin Gourdand’, um ho-

tel que foi construído numa antiga fábrica de 
cerâmica e que fica bem no coração da vila 
de Cluny, muito conhecida pela arte e histó-
ria, mas também pelas vinhas de Mâconnais 
e Beaujolais. “Sou ajudante de cozinha e a 
minha responsabilidade é preparar as en-
tradas frias e sobremesas”, explica a jovem. 

Já Ricardo trabalha numa fábrica de jane-
las em pvc. “O que faço essencialmente é 
soldar as janelas e todos os extras até es-
tarem prontos para embalar e carregar”, 
garante.

“CLUNY É UMA VILA
CALMA E TRANQUILA”

Da vila de Cluny, na Borgonha, Daniela e 
Ricardo apreciam sobretudo a calma e tran-
quilidade, mas assumem que entre Lordelo e 
Cluny as diferenças são mais que evidentes. 
O casal aprecia “o ambiente, a mentalidade 
da população e a comida”, mas não gosta 
da pacatez da vila sobretudo ao domingo. 
“As lojas estão todas fechadas e há poucas 
atividades para passar o tempo”. 

Daniela e Ricardo emigraram sozinhos, em-
bora já tivessem familiares a viver em França. 
“Tenho um irmão e a cunhada cá também. 

Vivem em Lyon”, diz Ricardo. Outros tantos 
amigos do casal também vivem em França, 
mas em cidades um pouco mais distantes. 
Ainda assim, Daniela e Ricardo não escondem 
que esta proximidade com os amigos de longa 
data e com alguns familiares é importante para 
quem está fora e sente saudades de Portugal.

Quando lhe perguntamos se pensam 
um dia voltar a Portugal, os dois acabam por 
deixar essa possibilidade em aberto. “Quem 
sabe um dia”. Daniela e Ricardo foram pais 
recentemente e pelo menos para já não pen-
sam em voltar a Portugal. 

Daniela e o marido Ricardo Barbosa

Local de trabalho da emigrante
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O 
pé da criança não é o de um adulto em miniatura, as suas ar-
ticulações são mais frágeis e o sistema ósseo não está forma-
do, ou seja, as crianças não têm uma capacidade ao nível dos 
ossos e ligamentos tão potente como um adulto. Quando a 

prática desportiva de uma criança é feita com alta intensidade há o risco 
de lesões ou de maus hábitos posturais, que muitas vezes erradamente 
são confundidas com as famosas “dores de crescimento” e, pior, são des-
valorizadas. 

A criança tem uma capacidade de regeneração mais acelerada do 
que o adulto e com repouso e tratamento adequado estas lesões rege-
neram facilmente. Quando a criança tem entre os 3 e os 10 anos pode-
mos ir a tempo de fazer correções em estruturas como joelhos e pés, se 
estas derivarem de um mau apoio plantar. 

Há patologias que são características de determinada modali-
dade e para cada modalidade desportiva existe um determinado 
tipo de calçado. Uma chuteira de futebol, um sapato de ballet e um 
patim são exemplos de calçado adaptado que na maior parte das ve-
zes provocam alguma alteração patológica no pé da criança. Quando 
a criança pratica futebol a patologia mais comum é a Doença de Sever 
(osteocondrite do calcâneo) - caracteriza-se por dores contínuas, de mo-
deradas a agudas, na zona do calcanhar, sendo frequente entre os 9 e 
os 14 anos. A criança sente mais dores após longos períodos de pé ou 
após a prática desportiva. Em desportos como voleibol, andebol, ténis, 
golfe, entre outros, poderão ocorrer entorses do tornozelo, relacionadas 
muitas vezes com mau apoio dos pés.

Na ginástica artística, dança ou ballet um alerta especial para as 
deformidades dos dedos dos pés, pois é frequente aparecerem jovens 
já com dedos em garra. Nestes casos, os dedos são parte fulcral da per-
formance e trabalham em excesso, propiciando o desenvolvimento da-
quele tipo de patologia. No ciclismo é comum aparecerem sobrecargas 
na zona do dedo grande do pé porque é onde se insere toda a força. A 
coisa mais importante é que a criança tenha a bicicleta adaptada para a 
sua altura, especialmente a zona do assento, porque caso não haja esse 
cuidado a postura em cima da bicicleta está errada, a coluna vertebral 
está curvada em demasia e os joelhos estão em sobrecarga dinâmica 
porque não conseguem sozinhos compensar a altura em falta. É sempre 
útil pedir opinião mais especializada de forma a prevenirem problemas 
posturais agravados.

Na modalidade de patinagem, o pé sofre mais consequências se for 
um pé plano (pé chato) isto porque um pé cavo é um pé rápido, com 
pouca superfície de apoio que muda mais rapidamente de posição den-
tro do patim. Já num pé plano, o osso escafoíde pode friccionar dentro 
do patim e originar uma ferida, fl ictenas (bolhas), maceração da pele 
entre outras. Patinar é um desporto de movimentos rápidos e sincroni-
zados entre o tronco e os membros inferiores, se o seu fi lho junta dema-
siado os joelhos (joelhos valgos) este é um bom exemplo de modalida-
de para praticar, pois promove a rotação externa das pernas e contraria 
alteração desta articulação.

Na modalidade da natação o gesto efetuado não causa diretamente 
problemas nos pés exceto se existir uso excessivo das barbatanas, resul-
tando em tendinites. Noutro campo são as situações fúngicas presentes 
em ambientes húmidos, de temperaturas favoráveis e de fácil propaga-
ção.

Como é de ressalvar os nossos pés são o nosso sustento plantar, aco-
modados de forma correta conseguem suportar todo o nosso organis-
mo de forma saudável. Caso existam alterações os pais têm um papel 
fulcral na vigilância. Truques como olhar para o caminhar, perceber 
como está o alinhamento dos joelhos em relação aos pés, ou obser-
var o desgaste do calçado, podem ser bastante úteis.

EMÍLIA RIBEIRO
Podologista ROPE - CLÍNICA NUNO MENDES

Licenciatura em Podologia – CESPU, Formação complementar especializada em 
Podoposturologia — Palmilhas Personalizadas, Terapias Manuais em Podologia, 
Treino Neuromuscular Reativo, Barefoot® Rehab Specialist Certifi cation - Nível 1 e 
Formação Internacional - Podoactiva®

AS CRIANÇAS
E O DESPORTO

DICAS E CUIDADOS NOS PÉS

A 
partir do dia 1 de dezem-
bro, o espírito natalício 
vai espalhar-se pela cida-
de de Penafi el, com mais 

uma edição do “Penafi el Cidade Na-
tal”. A iniciativa é dinamizada pela 
Câmara Municipal de Penafi el e a 
Associação Empresarial de Penafi el 
e conta com um vasto programa 
de animação que promete animar, 
uma vez mais, o comércio local, tu-
ristas e cidadãos.

Na edição 2016 “Penafi el Cidade 
Natal”, o destaque vai para a prenda 
gigante com 10 metros de altura e 
80 metros quadrados, que será ins-
talada em frente à Igreja da Miseri-
córdia. 

Dentro da prenda estará o Pai 
Natal a animar e distribuir mimos, 
junto dos mais novos e visitantes. 
O comboio turístico vai também 
percorrer a cidade, animando o co-
mércio tradicional. As crianças terão 
ainda a oportunidade de usufruir de 
momentos lúdicos, como é exem-
plo os carrosséis. 

Pela primeira vez, a comunida-
de escolar do concelho, incluindo 
instituições escolares privadas, fo-
ram convidadas pela Câmara Mu-
nicipal a participar no programa 
“Penafi el Cidade Natal” e vão expor 
os seus trabalhos alusivos à quadra 

Foram cerca de duas dezenas 
de pessoas que participaram 
numa aula de zumba realiza-
da no Hospital Padre Améri-

co, em Penafi el, no passado dia 20, 
no âmbito das comemorações do 
Dia Mundial da Diabetes. 

A iniciativa foi promovida pelo 
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, 
através do Núcleo da Diabetes, com 
o objetivo de alertar para a impor-
tância d exercício físico na preven-
ção e tratamento da diabetes, uma 
doença que afeta 10 por cento dos 
portugueses.

A iniciativa contou com o apoio 
da Liga de Amigos do Hospital Pa-
dre Américo e com a participação 

 Penafi el volta a brilhar com programa “Penafi el Cidade Natal”.
 Alunos do concelho vão expor nas ruas da cidade trabalhos alusivos à quadra natalícia

Prenda com 10 metros de altura vai
colorir centro histórico de Penafiel

natalícia, em 9 painéis espalhados 
pela cidade. 

À tradicional iluminação e de-
coração de Natal, nos principais 
acessos à cidade, vão juntar-se seis 
cenários natalícios espalhados pelo 
centro de Penafi el, com teatro de 
rua e desfi les. A iluminação de Natal 
estará nas principais ruas da cidade 
de Penafi el – Rua Joaquim Cota, Rua 
Alfredo Pereira, Rua do Paço, Rua O 
Penafi delense, Praça do Município, 
Avenida Sacadura Cabral, Avenida 
Egas Moniz, Avenida José Júlio, Jar-
dim do Calvário, Rotunda de Lou-
redo, Rotunda do Abraço, Rotunda 

de Santa Marta, Zona do Sameiro e 
ainda as igrejas da cidade.

Nesta edição haverá ainda uma 
exposição e concurso de fotografi a 
para homenagear Sebastião Bor-
ges, fotógrafo penafi delense. 

O programa termina na passa-
gem de ano, na Praça Escritaria, ou 
no Pavilhão de Feiras e Exposições, 
dependendo das condições me-
teorológicas, com uma sessão de 
fogo-de-artifício e concertos dos 
Irmãos Verdade e de Alberto Índio, 
além dos DJ’s Joana Cruz e Rodrigo 
Lopes, da rádio RFM, parceira do 
evento.

 Iniciativa foi organizada pelo Núcleo da Diabetes do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa.
 Objetivo foi alertar para a importância do exercício físico na prevenção e tratamento da doença. 

Aula de zumba sensibiliza
para a prevenção da Diabetes

do ginásio Ideal Korpus e de Paula 
Sousa, também ela instrutora da 
modalidade e colaboradora do 
CHTS

Para assinalar a data o CHTS 
realizou ainda uma aula sobre a 
diabetes para mais de uma centena 
de jovens das escolas do concelho 
e vários rastreios nas duas unidades 
hospitalares de Penafi el e Amaran-
te.

Factos e números
sobre a Diabetes 

 
Em 2014, de acordo com dados 

do Observatório Nacional da Dia-

betes, a prevalência estimada da 
Diabetes na população portuguesa 
com idades compreendidas entre 
os 20 e os 79 anos (7,7 milhões de 
indivíduos) foi de 13,1%, isto é, mais 
de 1 milhão de portugueses neste 
grupo etário tem Diabetes.

É nos rins, olhos, nervos peri-
féricos e sistema vascular, que se 
manifestam as mais importantes, 
e frequentemente fatais, compli-
cações da doença, apontada tam-
bém como a principal causa de 
cegueira, insuficiência renal e am-
putação de membros inferiores 
em praticamente todos os países 
desenvolvidos.

A Diabetes é uma das principais 
causas de morte, principalmente 
por implicar um risco aumentado 
de doença coronária e de acidente 
vascular cerebral.

No ano passado, o Serviço de 
Endocrinologia do CHTS realizou 
cerca de 4 mil consultas relaciona-
das com a Diabetes, sendo mais de 
duas mil de patologia endócrina na 
gravidez. Na Consulta Externa de 
Pediatria são seguidas, atualmente, 
cerca de 150 crianças com Diabetes 
Tipo 1.

Por ano, o CHTS realizada ainda 
mais de 3 mil consultas de pé dia-
bético.
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O 
presidente da câmara municipal 
de Penafiel, Antonino de Sou-
sa, e o presidente da junta de 
freguesia de Guilhufe e Urrô, Vi-
torino Oliveira, inauguraram no 

passado dia 20 de novembro, a beneficiação e 
alargamento da Rua dos Combatentes do Ul-
tramar e a beneficiação da Rua dos Lavradores.

As obras de intervenção nas acessibili-
dades viárias, por parte do município de Pe-
nafiel e em parceria com a junta de freguesia 
de Guilhufe e Urrô tiveram como objetivo 
a beneficiação e o alargamento da Rua dos 
Combatentes do Ultramar, garantindo uma 
largura de 6 metros, numa extensão de cer-
ca de 500 metros. Também foram construídas 
valetas para escoamento das águas pluviais e 
a execução de sinalização horizontal.

A Rua dos Lavradores, em Urrô, também 
foi parcialmente beneficiada, melhorando 
substancialmente as acessibilidades daquele 
lugar. “É uma obra que vai melhorar signifi-
cativamente a qualidade de vida de todos 

O 
jornalista paredense 
da RTP e comentador 
de futebol, Carlos Da-
niel esteve em Penafiel 
a apresentar o seu livro 

“Futebol a Sério”. A sessão decorreu 
na biblioteca municipal de Penafiel e 
contou com a presença do presiden-
te da autarquia, Antonino Sousa, do 
treinador do Boavista Futebol Clube 
e ex-treinador do Futebol Clube de 
Penafiel, Miguel Leal, e Rui Quinta, 
que foi treinador adjunto de Vitor 
Pereira no Futebol Clube do Porto, 
de 2011 a 2013, e treinador do Fu-
tebol Clube de Penafiel nas épocas 
2008/2009 e 2014/2015.

Na sessão, Carlos Daniel falou 
sobre este livro que decidiu escre-
ver para “ajudar as pessoas a per-
ceber melhor o jogo de futebol e 
a acreditar mais na essência do 
jogo”. “Temos de olhar o jogo por 
aquilo que ele vale. É importante 
refletirmos sobre a metodologia 
ganhadora implementada em 
Portugal”, defendeu o jornalista 

CARLOS DANIEL apresentou livro
“Futebol a Sério” em Penafiel

 Sessão decorreu na biblioteca municipal, no dia 18 de novembro.
 Rui Quinta, ex-treinador do Penafiel e Miguel Leal, atual treinador do Boavista, também marcaram presença.
 JORNALISTA PAREDENSE DISSE QUE O LIVRO PRETENDE AJUDAR A ENTENDER MELHOR O JOGO DE FUTEBOL.

natural de Paredes, garantindo que 
o “fenómeno é seguido em mui-
tos países”.  

O livro “Futebol a Sério” que 
reflete uma abordagem ao futebol 
com táticas e equipas que revolu-
cionaram o fenómeno desportivo 
mereceu da parte dos convidados 
diversos elogios. Sobre Carlos Da-
niel, o presidente da câmara de Pe-
nafiel destacou o “conhecimento 
profundo” da história do futebol 
que o jornalista demonstra neste 
livro. Com uma vasta experiência 
profissional, ele “traz-nos a refle-
xão e visão da essência do des-
porto mais praticado no nosso 
país e um caso de sucesso a nível 
mundial”, destacou Antonino Sou-
sa. 

O livro mostra ainda uma nova 
perspetiva sobre como se deve 
assistir a um jogo de futebol e a 
importância do treino e dos treina-
dores portugueses. “É um livro de 
altíssima qualidade. Muitas vezes 
recorro a este livro para relem-

brar determinados temas, como 
a metodologia de treino. Temos 
de olhar para o passado para nos 
inspirarmos no futuro”, destacou 

o atual treinador do Boavista Fute-
bol Clube, Miguel Leal. 

O antigo treinador do Penafiel e 
adjunto de Vítor Pereira no FC Por-

to, Rui Quinta destacou a capacida-
de crítica do livro, que pode ajudar 
qualquer treinador de futebol a pro-
curar ser cada vez melhor.

 INAUGURADAS OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E ALARGAMENTO DA RUA DOS COMBATENTES DO ULTRAMAR.
 Junta de Urrô homenageou ex-presidentes nas comemorações dos 40 anos do poder local.

Câmara Municipal de Penafiel
inaugurou obras em Urrô

os que utilizam esta rua, considerada uma 
ligação importante entre o concelho de 
Penafiel e Paredes. Quero também deixar 
uma palavra de apreço aos antigos presi-
dentes de junta homenageados, que servi-
ram com esforço e dedicação a comunida-
de de Urrô”, salientou o presidente da câmara 
de Penafiel, na cerimónia.

Já o presidente da junta de freguesia de 
Guilhufe e Urrô, Vitorino Oliveira, agradeceu 
o empenho e dedicação do presidente da câ-
mara de Penafiel pelas obras realizadas na fre-
guesia e felicitou ainda “com muito orgulho, 
os antigos autarcas que tanto fizeram pela 
nossa comunidade e pelo poder local. São 
muitos anos de dedicação à causa pública 
e o seu legado permanece com obra feita 
em Urrô”, garantiu o autarca.

Ao todo foram homenageados 5 presi-
dente de junta, 3 a título póstumo – António 
Meireles, Antonino Ferreira e Fernando Ferrei-
ra, e os 2 últimos presidentes de junta - Ma-
nuel da Rocha e António Sousa.
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Resultados da última jornada

Campeonato
de Portugal

Série B – 11.ª jornada
Aliança de Gandra .........................0
FC Felgueiras ...................................2 

Divisão de Elite
Série 2 - 11.ª jornada

CD Sobrado ......................................1 
União de Paredes ...........................1

Aliados de Lordelo ........................1
Tirsense .............................................1

Gondomar B ....................................1
Rebordosa ........................................0

Divisão Honra - AF Porto
9.ª jornada

Nun’Álvares ......................................1
Perafita ..............................................2

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 8.ª Jornada

Rio de Moinhos ...............................2
CCD Sobrosa ....................................1

2.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 8.ª Jornada

ISC Sobreirense ...............................3
Penamaior ........................................0

FC Parada ..........................................1
Melres DC .........................................0

Série 3 – 8.ª jornada
Salvadorense ...................................3
Baltar ..................................................0

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 9.ª jornada
Paredes ..............................................1
Freixieiro ...........................................5

D
avid Floriano Barbosa 
chegou ao FC Parada 
ainda na época passa-
da, a 9 jornadas do final 
da época e conseguiu 

melhorar os resultados da equipa, 
que viria a terminar a época na 8.ª 
posição da tabela. Este ano, o trei-
nador natural de Cete, voltou a as-
sumir o comando da equipa sénior, 
que compete na 2.ª Divisão – série 
2 – da AF Porto, com o objetivo de 
levar o FC Parada até aos primeiros 
lugares da tabela.

O FC Parada podia ter arrancado 
melhor esta época, garante o técni-
co. Ainda assim David Barbosa acre-
dita nas capacidades da sua equipa 
para vencer todos os jogos que 
têm pela frente no campeonato. O 
objetivo, diz o mister, é ficar nos 5 
primeiros lugares. 

Na época passada o FC Parada 
terminou o campeonato em 8.º 
lugar. Considera o resultado final 
positivo?

Não considero que tenha sido 
positivo. O FC Parada tinha uma 
equipa para lutar pelos lugares ci-
meiros, e este ano também tem. 
Quando cheguei cá a equipa estava 
em 13.º lugar e vinha de uma série 
de 6 derrotas consecutivas. Tinha 
apenas 20 pontos em 19 jogos. O 
objetivo que coloquei à equipa 
quando cheguei foi fazer 20 pon-
tos nos 9 jogos que faltavam. Nem 
toda a gente acreditava nisso, mas 
certo é que o conseguimos fazer os 
20 pontos. Acabamos em 8.º lugar, 
mas para mim não foi de todo um 
lugar aceitável tendo em conta a 
qualidade da equipa.

Qual a meta a atingir esta 
época?

O objetivo é ficar nos 5 pri-
meiros lugares do campeonato. 
Só depois de termos um relvado 
sintético é que podemos assumir 
candidatura à subida de divisão. 
O campo do FC Parada não tem a 
largura suficiente para jogar na 1.ª 
distrital e por isso uma subida iria 
significar que a equipa teria de 
andar com a casa às costas para 
Paredes.  

Considera que o FC Parada en-
trou bem no campeonato, tendo 
em conta os resultados obtidos 
até agora (4 vitórias, 2 empates e 
2 derrotas)?

Para mim não é positivo. Temos 
equipa para conseguir resultados 
muito melhores. Nos dois jogos 
em que empatamos fora, sofremos 
2 golos já depois da hora. No jogo 
com o Sobreirense desperdiçamos 
um penalti e acabamos por sofrer 
o golo do empate aos 96 minutos. 
Contra o Frazão foi a mesma coisa. 
Estávamos a ganhar 2-1, voltamos a 
falhar uma grande penalidade e de-
pois aos 93 minutos o Frazão mar-

 Treinador do FC Parada aponta os objetivos para a época 2016/2017.
 David Barbosa diz que a equipa podia ter arrancado melhor, mas está focada nos seus objetivos.
 Técnico de 32 anos diz que o objetivo do FC Parada é ficar nos 5 primeiros lugares do campeonato. 

“O objetivo é ficar nos 5 primeiros”

cou o golo do empate. 
Não podemos estar contentes. 

Temos que ser muito mais sérios a 
abordar os jogos, para alcançar vitó-
rias tanto em casa como fora.

“O FC Parada merece
subir de divisão”

O que é que tem falhado na 
equipa?

Acho que estes resultados me-
nos positivos se devem à falta de 
experiência. Só temos 2 jogadores 
com mais de 30 anos. Se olharmos 
para as equipas que estão no nosso 
campeonato todas elas têm joga-
dores com 35 e até 40 anos e essa 
experiência teria ajudado a fazer a 
diferença nestes dois jogos que per-
demos pontos.

O que é que os adeptos po-
dem esperar da equipa esta épo-
ca?

Podem esperar muito trabalho 
e dedicação. Muitos adeptos ambi-
cionam a subida de divisão, mas a 
equipa está concentrada em ficar 
nos 5 primeiros lugares do campeo-
nato. O FC Parada merece subir de 
divisão e eu gostava de estar nesse 
projeto, mas não podemos deixar 
de ter os pés bem assentes no chão. 
Primeiro temos de conseguir o piso 
sintético. Só depois é que podemos 
sonhar com a subida.

Qual a análise que faz do últi-
mo jogo com o Melres DC?

O jogo correu bem, mas o re-
sultado acaba por ser pouco para 
aquilo que conseguimos produzir 
durante o jogo. Mas o importante 
é que já estamos no 4.º lugar da 
tabela, com os mesmos pontos 
do 3.º classificado. Isto quer dizer 

que já estamos dentro do nosso 
objetivo.

Qual a expectativa para o 
jogo com o Lamoso?

Esta época o Lamoso está a con-
seguir resultados mais aceitáveis 
e acho que o novo treinador tem 
conseguido fazer um bom trabalho. 
Sei que tem uma boa equipa, joga 
bom futebol, mas o FC Parada par-
te para este jogo com o objetivo de 
conquistar os três pontos. 

Quem são os principais adver-
sários do FC Parada neste cam-
peonato?

O Mocidade Sangemil e o Melres 
vão certamente apostar num plantel 
para subir, até porque foram as duas 
equipas que desceram na época 

passada. O Penamaior tem uma boa 
equipa e o Raimonda também, por 
isso, penso que tanto o Raimonda 
como o Penamaior também serão 
sérios candidatos à subida.

“Temos equipa para
conseguir resultados
muito melhores”

Como caracteriza o plantel do 
FC Parada?

É o melhor plantel que tive para 
trabalhar na minha carreira. Tem 
bons jogadores, mas principalmen-
te bons homens e isso é fundamen-
tal para fazer um bom balneário. 

É um plantel com muito valor, 
muito jovem, trabalhador e humilde. 

O grupo já está fechado?
Para já não existe necessidade 

de fazer nenhum ajuste. Temos um 
grupo muito equilibrado, com 22 
jogadores, entre eles 4 atletas sub-
20. Temos praticamente 2 jogado-
res para cada posição do jogo e 2 
ou 3 atletas que facilmente se con-
seguem adaptar às mudanças que 
são precisas e por isso vamos ver se 
até ao fecho de mercado surge essa 
necessidade, mas para já não.

Concorda com o novo modelo 
do campeonato?

Não concordo. Dividir este cam-
peonato em 3 séries é, na minha 
opinião, apenas uma forma de a 
associação conseguir mais dinheiro. 
Acho que não é legítimo existir uma 
segunda fase para disputar a subi-
da. O campeonato tem 26 jogos e 
se uma equipa conseguiu terminar 
em 1.º lugar tem direito a subir. Não 
devia ser obrigada a disputar uma 
outra fase, correndo o risco de não 
subir. É injusto.

Helena Nunes (texto)
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O 
ROPE – Reabilitação e 
Otimização de Perfor-
mance ® (uma marca 
das Clínicas Nuno Men-
des) criou um novo 

serviço que visa simultaneamente 
dar resposta ao crescente interesse da 
população pela corrida e orientar para 
uma prática correta da modalidade.

O projeto chama-se ROPE Run-
ning e propõe-se a ajustar planos 
de treino personalizados a cada 
utilizador, prometendo fazê-lo nos 
mais variados níveis de competên-
cia, desde a iniciação dita “amado-
ra” até ao aperfeiçoamento da cor-
rida para alta competição.

O ROPE Running irá funcionar 
às quartas-feiras pelas 18 horas e às 
sextas às 19 horas nas instalações 
do grupo de saúde, na Zona Indus-
trial n.º1 de Penafiel.

À quarta-feira terá lugar um 
treino acompanhado de corrida nas 
redondezas do ROPE enquanto à 
sexta-feira haverá trabalho técnico 
e trabalho de força direcionados 
para a prática da corrida.

No Rope Running, as pessoas 
não estarão envolvidas apenas no 
ato de correr mas também na pre-
paração física, no desenvolvimento 
muscular e na prevenção de lesões, 
ajustando, sempre, os planos de 
treino a cada utilizador.

Prevenção de lesões,
despiste de problemas
cardiovasculares
e treinos abertos

Muitas vezes as pessoas iniciam 
a prática de corrida sem o apoio e 
aconselhamento especializado. 
Com este novo projeto passam a 
ter a oportunidade de se dirigirem 
a um local onde podem ter acom-
panhamento técnico e qualificado 
para esta atividade.

Além dos treinos adaptados à 
especificidade da corrida, à melho-
ria da condição física e à prevenção 
de lesões, as pessoas que quiserem 
usufruir deste programa do ROPE 
terão também direito a uma ava-
liação personalizada. Entre outras 
coisas, essa verificação servirá para 
determinar a composição corporal, 
para fazer uma apreciação da técni-
ca de corrida e, ainda, exames mé-
dicos, como um eletrocardiograma, 
para efetuar um despiste de proble-
mas cardiovasculares. 

Para reforçar a sua função so-
cial no Vale do Sousa, o ROPE Run-
ning irá promover treinos abertos 
à população, em locais normal-
mente frequentados por pessoas 
que gostam de correr, como os 
“parques da cidade” de algumas 
localidades da região.

ROPE® lança serviço para amantes da corrida

 Projeto ROPE Running ajusta planos de treino personalizados a cada utilizador.
 MARCA DAS CLÍNICAS NUNO MENDES IRÁ PROMOVER AINDA TREINOS ABERTOS À POPULAÇÃO.
 Serviço irá funcionar dois dias por semana, nas instalações do grupo de saúde, em Penafiel. 

A
dalto Silva é o novo trei-
nador do CCD Sobrosa, 
equipa do concelho de 
Paredes que compete 
na série 2 da 1.ª Divisão 

da AF Porto. O treinador brasileiro já 
passou por vários clubes como o GC 
Águas Santas, o S. Pedro da Cova ou 

CCD Sobrosa tem novo treinador

o Aliança de Gandra e vem substituir 
César Marques, que foi demitido do 
cargo na sequência dos maus resulta-
dos da equipa, neste início de época.

César Marques saiu do clube 
após 6 jornadas do campeonato, 
em que o clube conseguiu conquis-
tar apenas 6 pontos, estando um lu-
gar acima da zona de despromoção.

No jogo de estreia de Adalto Sil-

va, o CCD Sobrosa conseguiu ven-
cer em casa por 1-0 o último classi-
ficado do campeonato, Estrelas de 
Fânzeres.

Em declarações ao jornal O PA-
REDENSE a direção do clube consi-
dera que o novo mister irá ajudar o 
grupo a recuperar a confiança nos 
objetivos traçados para esta época. 
“Se conseguirmos mais alguma 

coisa para além disso melhor ain-
da, mas estamos concentrados na 
manutenção”, garantiu o presiden-
te do clube Fernando Santos.

Maus resultados
forçam
César Marques a sair

César Marques não resistiu aos 
maus resultados da equipa neste 
início de época e acabou por ser de-
mitido do cargo a 15 de novembro. 
O treinador deixou o Sobrosa com 4 
derrotas e 2 vitórias no campeonato 
e a apenas três pontos de vantagem 
sobre o penúltimo classificado.

Numa nota publicada na pági-
na do facebook do CCD Sobrosa, 
a direção do clube informou os 

sócios e adeptos do clube que de-
vido “aos resultados menos posi-
tivos vimo-nos obrigados a uma 
mudança de treinador na equipa 
sénior”. Na mesma mensagem a di-
reção do CCD Sobrosa agradeceu a 
dedicação, trabalho e empenho de 
César Marques em prol do clube e 
desejou ao técnico as maiores felici-
dades para a sua carreira.

Também na sua página do face-
book César Marques anunciou o fim 
do ciclo no CCD Sobrosa, agradecen-
do aos jogadores, diretores, treinado-
res e ao presidente do clube o apoio 
dado ao longo dos últimos 6 anos. 
“Não é por uma saída espontânea 
e prematura definida pela atual 
direção que deixarei de ser com or-
gulho um CCD Sobrosa para sem-
pre”, acrescentou o técnico.

Helena Nunes (texto)
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D
ois pódios individuais 
e o 5.º lugar na classifi-
cação coletiva foi o re-
sultado global da par-
ticipação da Casa do 

Benfica em Paredes no 35.º Cross de 
Torres Vedras, que decorreu no dia 
20 de novembro. Em nota enviada à 
redação o responsável pela secção 
de atletismo da CBP Paulo Borges 
destaca o “conjunto de resultados 

R
úben Sousa foi ao 35.º 
Cross de Torres Vedras 
vencer a prova de juve-
nis masculinos, com 14 
minutos e 29 segundos, 

na sua estreia em competições ofi-
ciais ao serviço do Sporting Clube 
de Portugal. Em 2.º lugar ficou Isaac 
Nader (SL Benfica) e a fechar o pó-
dio Alexandre Figueiredo (MC Vila 
Meã). 

Após a vitória na prova, o ex-
-atleta da secção de atletismo da 
Casa do Benfica em Paredes mos-
trou-se satisfeito com o resultado. 
“Ganhar um corta-mato como o 
de Torres Vedras, onde estavam 
os melhores atletas nacionais e 
logo na estreia por este grande 
clube, o Sporting, não podia pe-
dir melhor”, garantiu o atleta numa 
mensagem deixada na sua pági-
na oficial do facebook. Na mesma 
mensagem, Rúben Sousa aprovei-
tou para agradecer o apoio de vá-
rias pessoas, nomeadamente o seu 
treinador e os parceiros de treino. 
“Estou contente com o resultado”, 
destacou o atleta.

Rúben Sousa assinou contrato 
com o Sporting Clube de Portugal 
no início desta época. Antes, o atle-
ta tinha estado ao serviço da Casa 
do Benfica em Paredes, clube pelo 

Dois pódios individuais para
a Casa do Benfica em Paredes

 JORGE PEREIRA VENCEU PROVA DE INICIADOS MASCULINOS E SOFIA SOUSA FOI 3.ª NOS INFANTIS FEMININOS.
 No coletivo, a secção de atletismo da CBP conquistou o 5.º lugar no 35.º Cross de Torres Vedras.

excelentes” conseguidos pelos 16 
atletas que participaram na prova.  

Jorge Moreira conquistou a 
melhor classificação, ao vencer 
a prova de iniciados masculinos. 
O segundo pódio individual foi 
conquistado por Sofia Sousa, 3.ª 
classificada na prova de infantis 
femininos.  

Destaque ainda para as classi-
ficações de Beatriz Magalhães (8.º 

lugar), Marisa Cunha, 15.ª classifica-
da, Bruna Cunha, 16.ª classificada e 
Inês Magalhães, 19.ª classificada na 
prova de infantis femininos e para o 
7.º lugar de Guilherme Moreira nos 
iniciados masculinos.

Para além dos trofeus indivi-
duais, a secção de atletismo da CBP 
conquistou ainda o 5.º lugar na clas-
sificação coletiva, entre mais de 50 
equipas a pontuar nesta prova. A 

UD Várzea foi a equipa vencedora. 
Em 2.º lugar ficou o Sporting CP, em 
3.º o SL Benfica e em 4.º o CD Fei-
rense. 

Nas classificações individuais, 
Alexandre Moreira foi 9.º classifica-
do nos benjamins masculinos. Já 
Maria Moreira terminou a prova fe-
minina na 18.ª posição. 

Ângela Cruz conseguiu o 8.º lu-
gar nos iniciados femininos, prova 

onde a colega Inês Santos terminou 
na 34.ª posição.

Nos juvenis, destaque para o 
12.º lugar de Miguel Pereira e o 
29.º lugar de Isabel Pestana, na 
prova feminina. Marcelo Ferrei-
ra terminou a prova de juniores 
masculinos na 12.ª posição. Pedro 
Moreira conseguiu o 17.º lugar e 
Miguel Monteiro terminou em 
20.º na prova.

 EX-ATLETA DA CASA DO BENFICA EM PAREDES VENCEU PROVA DE JUVENIS DO 35.º CROSS DE TORRES VEDRAS.
 Prova qualificada pela Federação Portuguesa de Atletismo reuniu os melhores atletas nacionais.
 Samuel Barata e Inês Monteiro venceram no escalão principal. 

Rúben Sousa brilhou
na prova de estreia pelo Sporting

qual se sagrou campeão nacional 
de 3000 metros em pista coberta, 
em janeiro deste ano, no Pombal. 

O 35.º Cross de Torres Vedras foi 
uma prova qualificada pela Federa-
ção Portuguesa de Atletismo e con-
tou com a participação de cerca de 
1000 atletas, entre eles Inês Mon-
teiro, vencedora da prova em 2007, 
Luís Mendes, vencedor do Cross de 
Barcelos e Nelson Cruz, campeão 
nacional de Corta-Mato. 

Em destaque nesta edição da 
prova estiveram ainda os atletas 
paredenses Pedro Ferreira (SL Ben-
fica) e Eduarda Barbosa (Sporting 
CP), que conquistaram o 5.º lugar 
nas provas de juniores masculinos e 
femininos, respetivamente. 

Samuel Barata (SL Benfica) ven-
ceu a prova no escalão de seniores 
masculinos, com 28m54s. Na 2.ª po-
sição ficou Hugo Almeida (Sporting 
CP), com 28m57s. Eduardo Mberga-
ni (SL Benfica) fechou o pódio, com 
28m58s. 

Em femininos, a vitória foi de 
Inês Monteiro (CA Seia), que termi-
nou a prova com 26m47s. Em 2.º 
lugar ficou Daniela Cunha (Sporting 
CP), com 27m. Na 3.ª posição ficou 
Susana Francisco (Sporting CP), 
com 28m01s.
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CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do n.º 2 do artigo 22.º e dos artigos 23.º e 24.º dos Estatutos da Caixa 

de Crédito Agrícola Mútuo de Paredes, C.R.L., pessoa coletiva n.º 501819401, com 
sede na Avenida Comendador Abílio Seabra, n.º 138 em Paredes, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Paredes, sob o mesmo número, com o capital 
social realizado de 7.108.090,00€ (variável), convoco todos os Associados no pleno 
gozo dos seus direitos, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, no dia 29 de 
Dezembro de 2016, pelas 16:30 horas, na sede da instituição, para discutir e votar as 
matérias da seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1. Discussão e votação da proposta de plano de atividades e de orçamento da Caixa 
Agrícola para 2017;

2. Deliberação sobre a política de remuneração dos órgãos de administração e fisca-
lização da Caixa Agrícola para 2017;

3. Outros assuntos de interesse para a Caixa e seus associados.

Se, à hora marcada, não se encontrar presente mais de metade dos Associados, a 
Assembleia Geral reunirá, em segunda convocatória, uma hora depois, com qualquer 
número.  

Nota: Não será admitido nesta Assembleia Geral o voto por correspondência, nem 
o voto por representação, por força do disposto no n.º1 do Artigo 42.º e do n.º1 do 
Artigo 43.º do Novo Código Cooperativo, aprovado pela Lei n.º 119/2015, de 31 de 
Agosto, que entrou em vigor no passado dia 30 de Setembro.

Paredes, 23 de novembro de 2016

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

Eng.º Manuel Luís Rocha e Sousa

Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Paredes, C.R.L.

PUB PUB

Paredenses “Brasileiros”

O CORONEL J.R. COSTA JÚNIOR

(Continuação da edição anterior)

Este vapor aproximara-se demasiado 
dum navio de carga inglês que estava 
fundeado e abalroara-o. O estrondo e o 
estremecimento consequentes, segui-

dos de apitos e correr de marinheiros, causou 
sobressaltos e aflições em todos os passagei-
ros do Halle e vi que a moça dos olhos verdes 
e a mãe choravam à espera do mangualdense 
que fora buscar boias de salvamento.

Entendi dever tranquilizar as mangual-
denses, dizendo-lhes:

- Não tenham receio; estamos perto de 
terra, há muitos escalares aqui perto e…eu sei 
nadar, para prestar qualquer auxílio…

Este meu acto auxiliou-me a reconquistar 
a simpatia daquela família, perdida por causa 
da defesa do pudor da filha, à custa dum acto 
que a indignou. Se ela soubesse…

Do abalroamento não resultou mais que 
o susto; mas houve quem imaginasse ir para o 
fundo do mar ou perder os valores que trazia, 
depois de tanto ansiar pela Pátria.

Após a visita de saúde, o Halle foi declarado 
limpo e os passageiros puderam desembarcar.

Eu não quis acompanhar o grupo da Baía, 
temendo que me obrigassem a pagar um 
almoço tão caro como o saboreado naquela 
cidade brasileira; preferi a companhia do Sr. 
Carvalho. Este pareceu-me tão bem vestido, 
que não pude deixar de exclamar:

- O Sr. Carvalho parece outro! Ninguém o 
dirá passageiro de 3.ª classe…

- Lhe peço que, lá na terra, não diga que 
viajei na terceira classe, hein? Prejudicaria 
minha reputação…minha importância, com-
preende?

- Compreendo e até direi que o Sr. Carva-
lho viajou em I.ª classe, porque o Halle não 
tem outra – respondi rindo.

- Lhe falo sério, hein?
- Está bem, farei o que pede.
- Palavra?
- Palavra e a palavra dum homem é como 

o tiro duma espingarda, sai e não volta atrás 
– respondi, parodiando o mendigo preto a 
quem ouvi, no Rio, a lição de respeito pela 
palavra dada.

Ao pôr os pés na escada do paredão que 
servia de quebra-mar e cais de desembarque 
no Funchal, senti um contentamento novo 
que sucedeu à grande ansiedade de voltar a 
pisar terra de Portugal, contentamento que a 
vista da Bandeira da Pátria amada e do unifor-
me dos guardas-fiscais mais intensificou.

A dor de abandonar a Pátria pode ser 
grande; mas, maior que essa dor, é o conten-

tamento de a tornar a pisar e que serve de 
medida ao amor que lhe consagramos.

O Funchal não era bem a terra da minha 
Pátria; mas era o vestíbulo aformoseado, que 
lhe acrescentou o génio descobridor dos Por-
tugueses, para quem vem da América do Sul.

Ao terceiro dia da largada do porto do Fun-
chal, o Halle, rompendo a neblina da manhã, 
aproava à barra do Tejo. Os passageiros portu-
gueses, no tombadilho desde a madrugada, pa-
reciam querer ajudar a marcha do vapor, com a 
ansiedade dos seus corações. É que íamos final-
mente ver a terra que nos fora berço, abraçar en-
tes a quem muito queríamos, ter, enfim, diante 
dos nossos olhos e ao alcance dos nossos outros 
sentidos, tudo o que, nas terras longínquas, nos 
fizera penar de saudades.

Pelas 9 horas da manhã, já o Halle navega-
va em frente à Torre de Belém, que, semelhan-
te a uma grande joia de filigrana de mármore, 
parecia dizer-nos:

«Sede bem vindos, vós que tanto ansias-
tes pela Pátria; a porta está aberta».

Os portugueses que em Lisboa termina-
vam a sua viagem marítima, faziam projectos 
para imediato desfastio dos seus estômagos, 
logo que desembarcassem:

- Se me apanho em terra, atiro-me às sar-
dinhas assadas, que vai ser um consolo, para 
esquecer a feijoada toda emporcalhada. 

- Eu cá é à pescada fresquinha cozida com 
batatas farinhentas e molhada em azeite de I 
grau, para desenfastiar da carne seca de qual-
quer maneira.

- Pois eu é qualquer comida que seja dife-
rente deste rancho meio à portuguesa e meio 
à alemã que já não podia tragar…

O Halle reduzira a velocidade até parar, 
um pouco a montante da Torre de Belém, 
para receber a visita de saúde.

Os passageiros, não obstante a liberdade 
de saída que lhes fora concedida no Funchal, 
sentiam o coração oprimido por uma dúvida 
impertinente. E havia razão para isso.

Após a saída da visita de saúde, o Halle apro-
ximou-se da margem esquerda do Tejo, onde 
lançou ferro, e os seus passageiros receberam or-
dem de desembarcar com destino ao Lazareto.

Nunca sofri as sensações dum condenado à 
forca; mas elas devem ser semelhantes à que me 
dominou quando ouvi aquela ordem.

O mesmo devia acontecer com os meus 
infelizes companheiros, revelado na atitude 
de triste prostração com que desembarcaram, 
como eu, num cais diante de grandes armazéns 
isolados de quaisquer edifícios particulares. 

Não chegámos a entrar no Lazareto. Orde-
naram-nos que assistíssemos num daqueles 
armazéns à revista da nossa bagagem para 
lá descarregada e, depois, que esperássemos.

Esperámos até às quatro horas da tarde, 
sem que nos dessem a conhecer para que fim 
ali nos retiveram, com o coração cheio de an-
siedade pela entrada em Lisboa e o estômago 
a debilitar-se por não haver onde comprar 
qualquer alimento. E havíamos ingerido ape-
nas café às 8 horas da manhã.

(Continua na próxima edição)
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Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA

Com textos poéticos de 10 escritores numerados de 1 a 10, come-
çando por Ana Hatherly e terminando em Jorge de Sena. Iniciada 
a coleção “Gémeos” em 1968, terminou em 1970.

Marco – Armando Moreira foi o autor de todos os números em lino-

Coleção “Gémeos” – postais ilustrados

PUB

leogravura, em artes plásticas um “processo de gravação, semelhante à 
xilogravura, em que se recorta a matriz em placa de linóleo”, permitindo 
a estampagem.
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PUB PUB

GOMES DE SOUSA

O CORONEL COSTA JÚNIOR

José Ribeiro da Costa júnior nasceu 
no lugar das Paredes, em Castelões 
de Cepeda, a 9 de Abril de 1883. Às 
oito horas da manhã do dia nove do 

mês de Abril, como escreveu o abade Antó-
nio da Cunha Correia Montenegro.

Foi emigrante no Brasil e quando re-
gressou a Portugal ingressou no exérci-
to. Tomou parte nas campanhas de Baixo 
Cubango e Baixo Cuíto em 1910, no Norte 
de Portugal em 1912 [incursões monárqui-
cas de Paiva Couceiro] e no Sul de Angola 
em 1915.

Esteve em França durante a primeira 
grande guerra como capitão tesoureiro – 
Administração Militar – tendo embarcado 
em Lisboa a 8 de Agosto de 1917. Colocado 
no Hospital da Base n.º 2. As vicissitudes 
da sua passagem pela guerra encontram-
-se no seu processo individual, no Arquivo 
Histórico Militar, onde tem o n.º 2725. Cf. 
Paredenses na grande guerra, O Paredense, 
5 de Março de 2015, p.20.

A 15 de Fevereiro de 1919, sendo major, 
foi condecorado com o grau de Cavaleiro 
da Ordem Militar de Avis. No ano seguin-
te, a 22 de Junho foi feito Comendador da 
Ordem de Santiago da Espada, de mérito 
científico, literário e artístico. No arquivo 
histórico da presidência da república há 

duas propostas para o Grau de Comenda-
dor da Ordem Militar de Avis, de 20 de Mar-
ço e de 29 de Junho de 1925, aprovadas em 
14 de Setembro de 1925.

Condecorado com as medalhas das 
Campanhas do Exército Português, com 
as passadeiras ‘Sul de Angola 1914 1915’. 
(aprovada pelo Decreto n.º 2941, 18 de Ja-
neiro de 1917). ‘Cuanhama 1915’. (Decreto 
n.º 7433, 25 de Junho de 1920).

Durante várias décadas foi colaborador 
dos jornais O Novo Paredense e O Progres-
so de Paredes; do Boletim Geral do Ultra-
mar, de Infantaria, do Boletim da Agencia 
Geral das Colónias e da Revista Militar. Em 
1933, foi nomeado professor e Director do 
Curso Complementar de Comércio no Ins-
tituto de Odivelas e, em simultâneo, chefe 
da 1.ª Repartição da Direcção do Serviço de 
Administração Militar.

Publicou várias obras sendo mais co-
nhecida ‘A Árvore das Patacas – romance 
com uma descrição da vida no Rio de Janeiro 
há 50 anos’, Lisboa, 1947, que os leitores de 
O Paredense andam agora a ler. 

Publicou ainda A Agricultura pelo Exérci-
to – com um guia do Instrutor de Agricultura, 
Lisboa, 1926. ¾ Bandeiras de Portugal, Vila 
Real, 1963. ¾ Brancos e Pretos na Ocupação 
de Angola – de João de Almeida (1909) a Pe-
reira d’Eça (1915) – subsídios para a História 
de Angola, Lisboa, 1963, 184 pág., 2.ª edição 
em Luanda, 1971. ¾ Como se formam homens 
– o exemplo do Comendador Manuel Ramos, 
Lisboa, 1968. ¾ Guia do Oficial Provisor. ¾ 
Manual de Administração e Contabilidade 
Agrícola, Lisboa, 1936, XVI, 232 pág., 2.ª edi-
ção em 1945, XX, 252 pág. ¾ Os Fidalgos da 
Estrebuela, romance, Lisboa, 1948, 278 pág. ¾ 

Pela nossa África – narrativa de factos reais, 
recreativos e instrutivos, referentes às colónias 
portuguesas do Atlântico, Lisboa, 1933, 358 
pág. – obra distinguida no sétimo concurso 
de literatura Ultramarina. ¾ Pragas com ra-
zão… nem ao meu cão, comédia, Aveiro, s/d. 
¾ Serviços Administrativos na Campanha do 
Sul de Angola em 1915, Lisboa, 1919, 224 pág., 
2.ª edição em 1921. ¾ Testemunhos e teste-
munhas do nascimento de Portugal, Lisboa, 
1966. ¾ Um reconhecimento no Sul de Angola, 
Lisboa, 1936.

Rural. Pertenceu à Associação Central de 
Agricultura Portuguesa.

O Coronel Costa júnior era filho de José 
Ribeiro da Costa e Albina Brígida Gonçalves 
que casaram em Santo Estêvão de Vilela a 
15 de Maio e 1881.

O pai José nasceu no Bairro, Santa Maria 
de Duas Igrejas, a 18 de Janeiro de 1848 e a 
mãe Albina nasceu no lugar da Maia, Vilela, 
a 8 de Outubro de 1852.

Neto paterno de Agostinho Ribeiro, na-
tural de Vilela e Clemência Ferreira da Cos-
ta, natural de Duas Igrejas que casaram em 
Vilela a 27 de Outubro de 1842.

Neto materno de João Baptista Coelho 
de Carvalho, lavrador, natural de Vilela e 
Ana Joaquina Gonçalves, natural do Salva-
dor de Lordelo.

Casou na 3.ª conservatória do registo 
civil de Lisboa a 31 de Março de 1915 com 
D. Judite Correia Vences.

D. Judite nasceu na rua de São João 
da Praça, n.º 99, 3.º andar, freguesia da Sé, 
Lisboa, a 10 de Setembro de 1890. Filha de 
Carlos Alberto Vences, negociante, natural 
do Rocio de Abrantes [Nossa Senhora da 
Conceição do Rossio ao Sul do Tejo, Abran-
tes, Santarém] e Umbelina Gomes Correia, 
natural da vila do Cartaxo, recebidos no 
Cartaxo, [São João Baptista do Cartaxo, 
Santarém], neta paterna de José Maria Ven-
ces e Amélia Augusta Vences, neta materna 
de Manuel Luís Correia e Maria José Gomes 
Correia.

D. Judite faleceu em Lisboa na freguesia 
de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, a 
20 de Abril de 1964. O Coronel Costa júnior 
faleceu na mesma freguesia a 11 de De-
zembro de 1970.

Foi Professor do Curso de Comércio do 
Instituto Feminino de Educação e Trabalho. 
Presidente da Secção Técnica de Economia 
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FICHA TÉCNICA

1640
Há 376 anos que se deu a proclamação da 
Restauração da Independência de Portugal 
em relação à Espanha. Inicia-se a Dinastia de 
Bragança, a quarta, com D. João IV; 
____________________________________

1774
Por resolução do Congresso Continental e 
decretado o boicote às importações de bens 
ingleses para as colónias americanas; 
____________________________________

1813
Pela Declaração de Francforte, os Aliados re-
solvem invadir a França, devido às respostas 
evasivas de Napoleão;
____________________________________

1868
Lançado o primeiro número do diário do 
Porto “O Primeiro de Janeiro”; 
____________________________________

1907
A coluna de operações na Guiné Portu-
guesa organizada pelo governo Muzanti 
cai sobre a povoação fortificada de Cam-
pampe, desbarata os rebeldes partidários 
de Infali Soncó, mata o régulo Dembage 
e estabelece as comunicações com Bam-
badinca; 
____________________________________

1911
O resultado do Censo da População indi-
ca que Portugal tenha uma população de 

5.960.056 habitantes no território insular e 
continental; 
_____________________________________

1918
A Islândia torna-se independente; 
_____________________________________

1934
Dão-se as purgas estalinistas devido ao ho-
micídio de Sergei N. Kirov, colaborador de 
Estaline, o que conduz à morte de milhões de 
pessoas; 
_____________________________________

1935
O Partido no poder na Cinha elege Chiang 
Kai-Sheck para presidente do Kuomitang; 
_____________________________________

1943
Norte-americanos e britânicos assinam um 
acordo sobre as funções e responsabilidades 
na Base das Lajes, Açores;
_____________________________________

1946
Integrada nas Comemorações do V Centená-
rio da Descoberta da Guiné, decorreu com 
grande brilho as solenidades do “Dia da Inde-
pendência”;
_____________________________________

1954
É inaugurado o Estádio da Luz, do Sport Lis-
boa e Benfica, em Lisboa;

1959
Em Washington, EUA, a Antártida, área que 
rodeia o Polo Sul, é dedicada à investigação 
científica, ficando livre de ensaios militares;
_____________________________________

1960
A Republica Centro-Africana adquire a sua in-
dependência; 
_____________________________________

1962
Em Leopoldevilde, no I Congresso do MPLA, 
Agostinho Neto e Mário Andrade são eleitos, 
respetivamente, presidente e vice-presidente;
_____________________________________

1969
Kaúlga de Arriaga cria o Comando Opera-
cional de Intervenção de Moçambique, um 
grupo de tropas especiais em atuação com a 
PIDE;
_____________________________________

1973
Morte do David Bem-Gurion, 87 anos, funda-
dor do Estado de Israel;
- O Movimento dos Capitães reúne-se em 
Óbidos, ação que levará à Revolução de 25 de 
Abril do ano seguinte; 
_____________________________________

1976
É reconhecido na Assembleia Geral da ONU 
que o povo de Timor-Leste tem o direito ina-
lienável à independência bem como a legiti-
midade da luta para a alcançar;

1977
A República Popular de Angola vê a sua 
adesão aprovada em Assembleia-Geral das 
Nações Unidas; 
____________________________________

1983
Atribuido ao escritor Fernando Namora, pelo 
seu último romance, “Rio triste”, o Prémio D. 
Dinis da Fundação da Casa de Mateus;
____________________________________

1997
Em Quioto, no Japão, tem início a III Confe-
rência da Convenção das Nações Unidas so-
bre mudanças climáticas;
____________________________________

2002
Antigo ministro de Salazar e ex-governador 
de Moçambique, morre Baltazar Rebelo de 
Sousa, pai do atual Presidente da República; 
____________________________________

2003
Pelo governo de São Tomé e Príncipe são 
anunciadas medidas para combater a SIDA 
que afeta cerca de cinco mil dos 140 mil ha-
bitantes daquele país;
____________________________________

2005
A Comissão Europeia divulga um relatório 
acerca da emissão de gases com efeitos 
de estufa no período 2008-2012, figuran-
do Portugal como o país mais poluente da 
União.

Dia 2
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h00 – Inauguração da feira de artesanato

Dia 7
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Angry Birds, o filme”

Dia 7
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Apresentação do livro: “Contos de crianças”, da Co-
missão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) de 
Penafiel

Dia 10
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 – Sábados em família: atividade “decorações de Natal”

Dia 12
Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Apresentação do livro “Conta”, de Cidália Fernandes

Dia 14
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “A idade do gelo 4 – deriva 
continental”

Dia 2 
Casa da Cultura de Paredes
22h00 – Concerto acústico de ELIAS

Dia 3
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Espetáculo de teatro pelo grupo LordAtor Juvenil 
no âmbito da comemoração do XX aniversário da Fundação 
A Lord e XVI aniversário da Biblioteca 

De 3 a 11
Praça José Guilherme, em Paredes
Feira do Livro

Até dia 8
Auditório da Misericórdia de Paredes
Das 09h00 às 18h00 – Exposição de Natal: trabalhos dos 
utentes da instituição

Dia 10
Praça José Guilherme, em Paredes
Abertura da Feira do Doce

Dia 4 de dezembro
Largo do Conde
14h00 – Vila de Natal: chegada do Pai Natal, aula de zumba, 
oficinas de música, etc

Dia 4
Pavilhão Municipal de Castelo de Paiva
09h30 – Ginástica com energia

Dia 11 de dezembro
Largo do Conde
14h00 – Vila de Natal: contos de Natal e oficinas de música

Dia 5
Casa da Cultura Leonardo Coimbra, Lixa
18h00 – Inauguração da exposição “Rota do Românico – Ca-
minho de Encanto”

Dia 5
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
09h00 – Inauguração da exposição de presépios de Natal em 
miniatura da coleção de Estela Silva

Dia 10
Casa da Cultura Leonardo Coimbra, Lixa
15h30 – Atelier: “Era uma vez…” por Cá Cerqueira

Dia 2
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Noite de fado com Melanie e Joaquim Cardoso

Dia 3
Pavilhão Polidesportivo do Complexo Desportivo de Lousada
10h00 – Comemoração do Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência

Dia 3
Lousada Country Hotel
20h30 – Gala do desporto 2017

Dias 3 e 4
Praça das Pocinhas
Vila Market: feira de stocks

Dia 10
Sousela e Vilar do Torno
09h00 – Iniciativa “Plantar Lousada” no âmbito do projeto 
BioLousada

Dia 3
Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira
16h30 – Yoga com histórias

De 1 a 13
Em 13 restaurantes de Paços de Ferreira
XI Semana gastronómica do capão à Freamunde
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Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€

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

2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do 
concelho de Paredes em áreas como a política, reli-
gião, desporto, sociedade e do seu património cultu-
ral e arquitetónico.

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

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

PUB

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRASPALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU

Cravo 
Dália
Girassol
Hortênsia
Lírio 
Magnólia 

Margarida
Narciso
Orquídea
Rosa 
Tulipa
Violeta

HORIZONTAIS:
1- Afonso (…) autor do livro ‘Para onde vão os guarda-chuvas’; 
4- Corante extraído de uma planta, usado em tatuagens tempo-
rárias nas mãos e corpo; 8- Alternativa; 9- Terceira pessoa do 
singular (feminino); 10- Linha de comando do sistema operacio-
nal Uniz utilizado na listagem de arquivos; 12- Prefi xo (afasta-
mento); 13- Coisa que se pode comer ou lamber; 15- Cortar ren-
te; 17- Prefi xo que exprime a ideia de privação; 18- Prata (s.q.); 
19- Doce indiano, cortado em quadradinhos, pode ser servido 
como sobremesa ou para acompanhar o café; 23- Cama pobre; 
26- Língua persa; 29- Autores (abrev.); 30- Protela; 31- Alameda 
em frente dos templos gregos; 34- Símbolo de nordeste; 35- 
Deus romano do vinho; 38- Despido; 39- Conceito de eterni-
dade representado por uma serpente ou dragão que morde a 
sua própria cauda (nome que vem do grego antigo); 42- Sexta 
nota musical; 43- Curar; 44- Interjeição que serve para chamar 
ou saudar.

VERTICAIS:
1- Filtrar; 2- Instrumento nacional do Afeganistão (semelhan-
te ao alaúde); 3- Administrar diligentemente; 4- Como assim? 
(interj.); 5- Rio da Europa Central (república Checa e Ale-
manha); 6- Pão indiano; 7- Fita com que se seguram certas 
peças de vestuário da mulher; 11- Separado do mundo, re-
cortado do mundo (definição extraída do livro); 14- Respirei 
com dificuldade; 16- Turbante indiano; 20- Prefixo (negação); 
21- Atmosfera; 22- Vaidoso; 24- Traje feminino muçulmano, 
de origem iraniana, que cobre a cabeça e o corpo, deixando o 
rosto descoberto; 25- Sufixo verbal de origem latina; 27- Des-
pedida; 28- Gosto; 32- Ligado (inglês); 33- Personalidade de 
hierarquia religiosa islâmica xiita, geralmente quem estuda ou 
ensina o Alcorão; 36- Rebordo do chapéu; 37- Opinião política 
(fig.); 40- Rádio (s.q.); 41- Elemento de formação de palavras 
que exprime a ideia de ovo.
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Sobrosa

Irene Rodrigues
Faleceu

Irene Rodrigues faleceu no passado dia 16 de 
novembro com 88 anos de idade. Natural e residente 
na freguesia de Sobrosa, concelho de Paredes. Era 
casado com Alfredo Carneiro da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Paredes

Davide Emanuel
Pereira Ferreira Bento

Faleceu
Davide Emanuel Pereira Ferreira Bento faleceu 

com 32 anos de idade. Era natural de Castelões de 
Cepeda, Paredes e residente em Sangalhos, Anadia. Era solteiro.

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.

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

Parada de Todeia

Zazueta Nogueira Barbosa
Faleceu

Zazueta Nogueira Barbosa faleceu no passado 
dia 6 de novembro, com 79 anos de idade. Era na-
tural de Parada de Todeia, Paredes e residente na 
Rua Joaquim Fernandes dos Santos, n.º 93, 2.º Dto., 
Ermesinde. Era viúva de António Ferreira Alfena.  

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

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

Rebordosa

Natércia Carneiro de Matos
Faleceu

Natércia Carneiro de Matos faleceu no passado 
dia 22 de novembro, com 83 anos de idade. Era natu-
ral e residente na freguesia de Rebordosa, concelho 
de Paredes. Era solteira e deixa na maior dor suas 
irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família.

Rebordosa

António Manuel
Barbosa Outeiro

Faleceu
António Manuel Barbosa Outeiro faleceu no pas-

sado dia 21 de novembro, com 74 anos de idade. Era 
natural de Astromil e residente na Avenida Monte de Azevido, n.º 759, 
Rebordosa, Paredes. Era casado com Zulmira da Silva Barbosa que 
deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos, noras, genro, netos e 
demais família.

Baltar

Camila Nogueira da Silva
Faleceu

Camila Nogueira da Silva faleceu no passado 
dia 18 de novembro, com 97 anos de idade. Era na-
tural de Cete, Paredes e residente na Rua Nossa Se-
nhora de Fátima, n.º 121, Baltar, Paredes. Era viúva 
de Raul de Sousa.

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.

Duas Igrejas

José Dias Pereira
Faleceu

José Dias Pereira faleceu no passado dia 15 de 
novembro, com 79 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Vilela, concelho de Paredes e residente na 
Rua da Sobreira, n.º 205, freguesia de Duas Igrejas, 
concelho de Paredes. Era viúvo de Maria de Fátima de Sousa Ribeiro.

Agradecimento
Seus fi lhos e demais família vêm por este meio extremamente 

sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agrade-
cer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, aquando do fa-
lecimento e do funeral, bem como nas missas de 7.º dia do seu ente 
querido José.

Lordelo

Agostinho Tavares de Sousa
Faleceu

Agostinho Tavares de Sousa faleceu no passa-
do dia 16 de novembro com 61 anos de idade. Era 
natural de Milhundos, Penafi el e residente na Rua de 
Santa Marta, n.º 1069, Lordelo, Paredes. Era casado 
com Maria Alice Moreira Leal de Sousa.

Agradecimento
Sua esposa, fi lho, nora, netos e demais família vêm por este meio 

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

Lordelo

Ana da Rocha Pereira
Faleceu

Ana da Rocha Pereira faleceu no passado dia 
25 de novembro com 85 anos de idade. Era natu-
ral de Paranhos, Porto e residente na Rua Albano 
Amaral, n.º 1, (ADIL) Lordelo, Paredes. Era casada com Dúlio Ferreira 
de Oliveira.

Agradecimento
Seu marido, 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.

Madalena

Felisbina de Sousa
Faleceu

Felisbina de Sousa faleceu no passado dia 23 
de novembro com 99 anos de idade. Era natural de 
Figueiras, Lousada e residente na Av. Padre Moreira 
das Neves, entrada C16, 1.º Dto., Madalena, Pare-
des. Era viúva de Justino António.

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.

Rebordosa

Francisco Lopes
Faleceu

Francisco Lopes faleceu no passado dia 22 de 
novembro com 82 anos de idade. Era natural de Bei-
re, Paredes e residente na Rua Luís de Camões, n.º 
190 (Santa Luzia), Rebordosa, Paredes. Era casado 
com Deolinda Nogueira.

Agradecimento
Sua esposa, fi lhas, 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 lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

Louredo

Engrácia Nunes Gaspar
Faleceu

Engrácia Nunes Gaspar faleceu no passado dia 
18 de novembro com 88 anos de idade. Era natural 
de Lodares, Lousada e residente na Travessa da 
Plaina, n.º 10, Louredo, Paredes. Era casada com 
Joaquim Moreira Ribeiro.

Agradecimento
Seu marido, fi lhos, noras, genro, 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, pe-
dindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Paredes

António José
Merino Ferreira

Faleceu
António José Merino Ferreira faleceu com 46 

anos de idade. Era natural de Paredes e residente 
na Rua Central de Mouriz, n.º 34, 1.º Esq., Paredes.

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

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

www.oparedense.pt

Saiba como
receber

o jornal 

O PAREDENSE 
em sua casa

visitando-nos:

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

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

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

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

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

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

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

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

Rebordosa

Claudino Leão Moreira
Faleceu

Claudino Leão Moreira faleceu no passado dia 
23 de novembro, com 76 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, na Rua de 
Paços, n.º 90. Era casado com Maria Moreira dos 
Santos que deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos, noras, gen-
ros, netos e restante família.

O SEU
QUINZENÁRIO 
DE ELEIÇÃO



Passado Presente

PUB

Para os mais velhos es-
tes 34 anos entre a foto 
de então, colhida da 
esquina do Passal, por 

Armando Moreira (MARCO), 
parece que foi ontem; para os 
mais novos, há-de parecer-lhes 
uma eternidade. É assim a vida 
e as suas leis!

O sítio é a Cruz das Almas, 
que tem à esquerda o sítio do 
Areal e o edifício escolar, e da 
parte direita o pequeno outeiro 
escalvado, hoje irreconhecível.

PARADA DE TODEIA – 34 anos depois

A 
cerimónia que teve lugar no cemitério de Paredes, no dia de todos os Santos, fez lem-
brar a muita gente uma novela brasileira de grande sucesso também em Portugal, 
em que o “prefeito” (cá designa-se presidente de câmara), tendo mandado construir 
um cemitério lá pelas bandas da “prefeitura”, andou sempre com a cabeça em sobres-

salto para que chegasse o momento de inaugurar a sua obra emblemática, para se manter no 
poder ou legar aos seus “bem-amados” parceiros, não conseguiu realizar o seu sonho e foi ele, 
sim, a estrear o “campo santo” dentro do respetivo ataúde, devidamente ataviado: tinha batido 
a bota!

É do evangelho: Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, por isso houve 
escândalo no cemitério de Paredes, cujos ecos nos chegaram, quer de apaniguados quer de 
contrários!

ASSIM NÃO!

CEMITÉRIO DE PAREDES – Política na Religião


