
PUB

Rua D. Gabriel de Sousa, n.º 415 - PAREDES (Junto ao Continente e em frente ao MaxMat)
Tlfs. 255 777 080 / 911 191 700  ●  tabernaanimar@gmail.com

www.oparedense.pt   |  oparedense@gmail.com  |  oparedense.publicidade@gmail.com 

Quinta-feira
15 dezembro 2016

Diretor
Manuel Ferreira Coelho

Quinzenário, Ano 2, N.º 44
Preço avulso 0,60€ (IVA incluído)

Assinaturas:
Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€

O Banco nacional
com pronúncia local

PAREDES

PUB

Boas

Festa
s

Deseja a todos os Clientes e Amigos

Feliz Natal e Próspero Ano Novo
ALMOÇOS ● LANCHES (petiscos variados) ● JANTARES

Desejamos a todos os nossos leitores,
assinantes e colaboradores  Boas Festas

Mensagem de Natal
“SONHAR A ALEGRIA DO NATAL”, pode parecer coi-
sa de criança. Mas sonhar, alimenta a nossa ilusão, ins-
pira o nosso futuro e sobretudo ajuda-nos a acreditar 
naquilo que ainda não vemos realizado. Deus sonhou 
para nós o Seu Filho Jesus Cristo, fazendo-Se em Belém 

uma pessoa como nós. Assim o sonho tornou-se em rea-
lidade. Que “a alegria do Natal” transforme a realidade 
humana de cada um de nós, quer pessoalmente, quer 

familiarmente. E que o sonho de Deus se estenda a 
toda a humanidade no próximo ano de 2017.

P.e Vitorino

O nome do vereador da Câmara de Paredes foi aprovado por unanimidade e aclamação pela Comis-
são Política do PS/Paredes. O programa de Alexandre Almeida tem três linhas orientadoras: a va-

lorização do nome Paredes, a mudança do paradigma nos apoios sociais e uma aposta na edu-
cação. Se for eleito, o socialista diz que vai fazer uma auditoria às contas 

do município e comprar o antigo pavilhão gimnodesportivo de Paredes. 

Alexandre Almeida
é o candidato do PS
à câmara de Paredes

Nos últimos 20 anos a Fundação A Lord conseguiu transformar o panorama cultural da ci-
dade de Lordelo e do concelho de Paredes, conquistando o reconhecimento e o carinho da 
comunidade local. A instituição presidida por Francisco Leal celebrou o 20.º aniversário no 
dia 3 de dezembro numa cerimónia que assinalou também os 16 anos da Biblioteca.
Depois de em maio ter inaugurado o novo Museu Interativo, a Fundação A Lord quer agora 
avançar com um outro projeto: a construção de uma nova biblioteca de raiz. O edifício vai 
começar a ser construído no próximo ano.

Nova biblioteca da
Fundação A Lord vai ser
construída no próximo ano

O atual diretor fi nanceiro da autarquia venceu 
as eleições para a Comissão Política Concelhia, 
com 555 votos, mais 91 que a Lista A, liderada 

por Joaquim Neves. 
O novo presidente do PSD/Paredes diz que o 

partido está unido e quer voltar a vencer 
a câmara em 2017. Rui Moutinho 

mantém o objetivo 
de ser candidato 
nas autárquicas do 
próximo ano.

Rui Moutinho venceu
as eleições no PSD/Paredes

O atual diretor fi nanceiro da autarquia venceu 
as eleições para a Comissão Política Concelhia, 
com 555 votos, mais 91 que a Lista A, liderada 

por Joaquim Neves. 
O novo presidente do PSD/Paredes diz que o 

partido está unido e quer voltar a vencer 
a câmara em 2017. Rui Moutinho 
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Supomos que pode parecer um lu-
gar-comum falar de solidariedade 
neste tempo, quando tal devia 
acontecer todos os dias da vida, 

pelo menos enquanto houvesse desprote-
gidos da sorte e são muitos, como todos 
sabemos. No entanto, na hora presente, 
também agora, ser solidário é um compro-
misso que deve ser assumido por todos os 
que desejam um mundo melhor. É certo 
que aquilo a que se chama a “globalização 
da solidariedade” pode mesmo parecer 
uma utopia, mas tal é um verdadeiro so-
nho que pode perfeitamente transformar-
-se em realidade, assim queiramos todos.

Estamos num tempo em que devem ser 
prioritárias as exigências de paz, de justiça 
e de amor, em que o valor da solidariedade 
deve estar presente em todas as ações que 
tenham como principal objetivo assegurar 
o desenvolvimento da humanidade.

É tempo da nossa esperança encontrar-
-se cada vez mais enraizada na nossa vida 
quotidiana. Vemos no espírito do Natal a 
razão para amar verdadeiramente o próxi-
mo e de maneira particular aqueles de nós 
que são mais necessitados. Aceitarmos que 
ser solidário é procurar intervir de forma 
enérgica e com o devido equilíbrio na defe-
sa dos que mais precisam de ajuda e com-
preender que a vida nos convida a não ter 
qualquer receio de nos colocarmos na linha 
da frente no combate contra a pobreza.

Pertencemos a uma Europa que está 
mergulhada num certo materialismo 
descontrolado, esquecido das suas raízes 
culturais e históricas. É inegável que gos-
taríamos de ver a construção europeia a 
resultar de um conjunto de verdades e 
de princípios que contribuíssem para a 
ascensão e dignidade da pessoa humana. 
Que os poderosos deixassem de cilindrar 
os mais frágeis, já que isso contraria o va-
lor da solidariedade, que deve ser um dos 
principais pilares do nosso futuro.

Só desta forma poderão ser promovi-
das a prosperidade e a cultura, alicerces 
básicos de uma civilização que se quer fra-
terna e meio de um progresso ponderado.

Devemos, no entanto, lembrar que a 
solidariedade exige ação e não só palavras, 
quando as leva o vento. Ela, a solidariedade, 
deve estar sempre presente na nossa pró-
pria cultura, na educação e formação cívica.

Parece-nos pois evidente a oportunida-
de de falar dos valores da vida, nesta época 
natalícia, em que o desenvolvimento soli-
dário deve chegar a todas as pessoas.

Não haverá, nunca, desenvolvimento 
justo sem solidariedade concreta que pro-
porcione um verdadeiro sistema de valores.

Desejamos a todos aqueles que con-
nosco interagem, umas reparadoras fes-
tas de Natal.

Estado de
espírito

natalício

A 
câmara municipal de Paredes 
homenageou com a Medalha de 
Mérito Municipal por Serviços 
Distintos todos os vereadores 

eleitos para a câmara de Paredes desde o 
25 de Abril de 1974.

A sessão solene decorreu no salão no-
bre dos Paços do Concelho, na passada se-
gunda-feira, dia 12, e assinalou a passagem 
dos 40 anos sobre as primeiras eleições au-
tárquicas em democracia, disputadas a 12 
de dezembro de 1976. 

Na cerimónia, o presidente da câmara de-
fendeu que “não é justo o esquecimento a 
que os vereadores são por vezes votados”. 
“Por isso mesmo, a câmara municipal de 
Paredes decidiu homenagear todos os ve-
readores eleitos desde 12 de dezembro de 

Ex-vereadores da câmara
de Paredes homenageados

 Vereadores eleitos desde o 25 de Abril de 1974 receberam Medalha de Mérito Municipal.
 Homenagens foram feitas numa sessão solene comemorativa dos 40 anos do poder autárquico.

1976 e que já não estão em funções. Pelo 
seu elevado sentido de dever e pela dedi-
cação à causa pública e ao concelho de Pa-
redes”, justifi cou Celso Ferreira.

Pelo simbolismo a autarquia decidiu 
que a homenagem deveria ser feita no 
40.º aniversário das primeiras eleições por 
sufrágio universal direto do poder local e 
que deveriam ser homenageados todos 
os ex-vereadores: “quem venceu, venceu 
com pelouro, quem não venceu, mas deu 
o seu contributo”, acrescentou ainda Celso 
Ferreira, agradecendo em nome do municí-
pio o trabalho dos antigos vereadores.

No final da cerimónia foi inaugurada, 
no corredor contíguo ao salão nobre dos 
paços do Concelho, a galeria com a com-
posição de todos os executivos municipais 
desde 12 de dezembro de 1976. 

A 
bancada do Complexo Desportivo 
do Sport Clube Nun’Álvares foi inau-
gurada no passado dia 8 de dezem-
bro, após a instalação da cobertura, 

fi nanciada pela autarquia em 28 mil euros.
Durante a cerimónia foi feita uma home-

nagem ao antigo dirigente do Nun’Álvares, 
Domingos Gomes, que faleceu em março 
último. “Apesar de se tratar de uma cele-
bração, este é um momento difícil, porque 
falta aqui uma pessoa. Na sala da direção, 
há um lugar que não foi ocupado, que é o 
lugar do Domingos Gomes, que nos deixou 
inesperadamente. Aquele lugar é do Do-
mingos e este clube é do Domingos. Esta 
é a bancada Domingos Gomes”, anunciou 
o presidente do clube. Amândio Guimarães 
vai pedir à junta de freguesia que o nome do 
dirigente seja atribuído ao largo fronteiro ao 
complexo desportivo, assim que as obras de 
requalifi cação estiverem concluídas.

 “Em 2005, o Nun’Álvares tinha pouca 
expressão, mas sofreu uma evolução ex-
traordinária e o mérito é, em primeiro lu-
gar, do clube”, disse por sua vez o presidente 
da câmara, garantindo que o Nun’Álvares é 

 O antigo dirigente do clube, Domingos Gomes, foi homenageado.
 Bancada do complexo foi inaugurada após a instalação da cobertura, fi nanciada pela autarquia.

Inaugurada bancada do
Complexo Desportivo do Nun’Álvares

uma referência em Paredes e na região. O au-
tarca lançou ao clube o desafi o de aproveitar 
ainda mais o pavilhão para modalidades al-
ternativas ao futebol. 

A cerimónia prosseguiu com um jogo 
de futebol entre as antigas glórias do S. C. 
Nun’Álvares e do F. C. Porto, encerrando com 
um almoço convívio.
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A
lexandre Almeida será o candida-
to do Partido Socialista à câmara 
de Paredes nas eleições autárqui-
cas do próximo ano. O nome do 
vereador foi aprovado por una-

nimidade e aclamação pela Comissão Política 
Concelhia do PS/Paredes, no passado sábado.

Na conferência de imprensa, o presidente 
da Comissão Política Concelhia garantiu que 
o nome do candidato do PS à câmara de Pare-
des já estava escolhido desde 2013. “Alexan-
dre Almeida foi sempre o nosso primeiro 
candidato. Acima de tudo pela motivação 
e juventude que nos apresentava. 

Batista Pereira destacou a competência pro-
fi ssional de Alexandre Almeida, a experiência au-
tárquica e política acumulada nos últimos anos e 
o reconhecimento que hoje tem dentro do par-
tido, a nível distrital e nacional, para justifi car a 
escolha do vereador como candidato do PS à câ-
mara de Paredes em 2017. “Alexandre Almeida 
é um economista de sucesso, reconhecido no 
concelho por ser uma pessoa extremamente 
competente na área. É Revisor Ofi cial de Con-
tas e licenciado em Direito. Se na primeira 
eleição havia um défi ce de notoriedade que o 
poderá ter prejudicado, isso está a ultrapas-
sado. Hoje Alexandre Almeida é uma pessoa 
conhecida em todo o concelho”, frisou o líder 
do PS/Paredes.

Já Alexandre Almeida disse que aceitou 
o repto do partido e da população para fazer 
a mudança que o concelho precisa. “As pes-
soas tem-me feito sentir que o concelho 

 NOME DO VEREADOR FOI APROVADO POR UNANIMIDADE E ACLAMAÇÃO PELA COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA.
 Alexandre Almeida quer tornar Paredes no centro empresarial da Área Metropolitana do Porto.
 Aposta na educação e em políticas sociais ativas são outras das prioridades do candidato socialista.

ALEXANDRE ALMEIDA volta a disputar
a câmara de Paredes pelo PS

Helena Nunes (texto)
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programa autárquico terá três linhas orientado-
ras, começando desde logo pela valorização do 
nome Paredes, tornando o concelho no princi-
pal Centro Empresarial da Área Metropolitana 
do Porto, nos próximos 4 anos. “A criação de 
emprego é um critério fundamental para 
atrair mais pessoas para o concelho e para 
dar melhores condições de vida às pessoas. 
Mais do que vincar o nome Rota dos Móveis, 
queremos vincar o nome de Paredes”, de-
fendeu o candidato, que promete continuar a 
apoiar o setor do mobiliário e diversifi car o teci-
do empresarial do concelho. 

PS pretende comprar
o gimnodesportivo
de Paredes

Em segundo lugar, Alexandre Almeida terá 
especial atenção com as políticas sociais. “Que-
remos mudar por completo o atual paradig-
ma. Não vamos dar apenas apoios pontuais 
como tem sido feito até agora, mas sim apos-
tar em medidas que realmente façam a dife-
rença na vida das pessoas”, defendeu o candi-
dato. A terceira linha orientadora será a educa-
ção, onde Alexandre Almeida pretende corrigir 
os erros cometidos na construção dos centros 
escolares. “Foram cometidos muitos erros e 
nós vamos querer corrigi-los. É inadmissível 
que os centros escolares não tenham um co-
berto para as crianças brincarem no inverno”, 
sustentou o candidato que pretende ainda re-

pensar a forma como os alunos do pré-escolar e 
1.º ciclo coabitam dentro dos estabelecimentos 
de ensino.

Auditória às contas
da câmara
é uma prioridade

A dívida da câmara de Paredes é também 
uma das grandes preocupações do candidato 
socialista. Alexandre Almeida acredita que o 
buraco fi nanceiro da câmara é maior do que 
aquele que aparece espelhado nas contas, por 
isso, se for eleito, o socialista vai avançar com 
uma auditoria às contas do município. “Há um 
buraco fi nanceiro muito grande que não 
aparece nas contas da câmara, nomeada-
mente as responsabilidades assumidas em 
protocolos e que podem ascender certa-
mente a vários milhões de euros”, defendeu.

Questionado pelos jornalistas, Alexandre 
Almeida disse ser urgente resolver o problema 
da comunidade cigana e que o PS vai aguardar 
pelo resultado das negociações que estão a de-
correr entre a câmara e a comunidade da Mada-
lena. Sobre o pavilhão gimnodesportivo de Pa-
redes, que recentemente foi colocado à venda, 
o candidato socialista garantiu que se vencer a 
câmara em 2017 pretende comprar o pavilhão e 
devolvê-lo à cidade de Paredes, garantindo que 
este será o primeiro passo de uma estratégia de 
revitalização para a cidade de Paredes.

Alexandre Almeida candidato pelo PS à Câmara de Paredes

precisa de mudar e ser mais valorizado. 
Não podia deixar de aceitar este convite 
do partido se acho que tenho as condições 
para fazer essa mudança”.

Mostrando-se convicto na vitória do PS em 
Paredes, Alexandre Almeida garante que o seu 
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A 
Obra do Bem-Fazer entregou na passada terça-
-feira um total de 58 cabazes de alimentos a fa-
mílias carenciadas do concelho de Paredes. A ini-
ciativa não é nova e resulta de uma parceria entre 

a instituição de Paredes e o Banco Alimentar. Estas famílias 
são apoiadas ao longo do ano pela Obra do Bem-Fazer, que 
recebe alimentos do Banco Alimentar para distribuir pelos 
agregados já sinalizados pela Segurança Social. 

Os alimentos são sempre distribuídos pelos cabazes 
em função do número de pessoas que compõe cada agre-
gado familiar, para evitar injustiças, reforça o responsável 
da Obra do Bem-fazer. Luís Almeida garantiu ainda que 
este mês o cabaz de Natal foi reforçado com outros alimen-
tos, incluindo o bacalhau, que a própria instituição com-
prou para tornar o Natal destas famílias mais completo.

“Os alimentos que nos são entregues pelo Banco 
Alimentar nem sempre chegam para distribuir por 
todos os cabazes. Temos sempre a necessidade de 
comprar mais coisas. Este ano tivemos de comprar 
mais aletria, óleo e açúcar. E também compramos 
um bacalhau para cada família”, garante o responsá-
vel da instituição.

O cabaz para uma família de 2 a 3 elementos tem 1 
bacalhau, 1 kg de massa, 1kg de açúcar, 2 litros de leite, 
1 litro de óleo, 1 litro de azeite, 1 pacote de aletria, 1 lata 
de salsichas, 2 a 3 pacotes de bolachas, 1kg de feijão en-
latado, 1 pacote de grão-de-bico, outro de farinha triga, 
24 iogurtes e 6 maçãs. 

Já os cabazes das famílias mais numerosas (com 
mais de 5 elementos) são reforçados com mais 2 litros 
de leite, 1 kg de arroz, 1kg de massa esparguete e mais 
12 iogurtes. As famílias com um ou mais filhos são tam-
bém apoiadas com papas de bebé e cereais.

OBRA DO BEM-FAZER
entregou 58 cabazes de Natal

 Famílias carenciadas de Paredes são apoiadas através de uma parceria com o Banco Alimentar.
 INSTITUIÇÃO DE PAREDES JÁ APOIA ESTAS FAMÍLIAS COM ALIMENTOS DURANTE O ANO. 

Helena Nunes (texto)

A té ao final deste mês 
estará patente na Loja 
Interativa de Turismo de 
Paredes a 3.ª edição da 

Mostra de Artesanato concelhia, 
que mostra a riqueza do trabalho 
manual de excelência com traba-
lhos de alguns dos mais impor-
tantes artesãos dos vários setores 
do artesanato.

Os 13 artesãos mostram um 
leque alargado de produtos, que 
vão desde os trabalhos em ma-
deira, ardósia e lousa a bonecas 
de trapos, bolsas e carteiras.

Américo Nogueira mostra 
madeiras e transformação de raí-
zes; António Ribeiro, trabalhos 
em lousa e ardósia; Maria Gore-
ti Pacheco e Sandra Ferreira, do 
Cantinho Mágico, expõem traba-
lhos em decoupage em madeira, 
cartonagem e pintura em tecido; 

Mostra
de artesanato
na Loja Interativa
de Turismo

Eliana Machado expõe bijuteria 
e acessórios de moda; enquanto 
Sara Barbosa, da Banho &amp; 
Docinho, mostra sabonetes arte-
sanais.

O leque continua com Paula 
Barbosa, da Believing Handma-
de, que expõe bolsas e carteiras 
em tecido; Maria Augusta Marujo, 
expondo bonecos de trapos; Sera-
fim Ferreira, com trabalhos em ar-
dósia, madeira e literatura; Maria 
Bessa, com artes decorativas; Na-
tacha Teixeira, da Espaço Ledz, ex-
pondo trabalhos em cartonagem; 
Marisa Ferreira, mostrando traba-
lhos em EVA; e José Maia, da Pinga 
Benta, com licores artesanais.

A Loja de Turismo de Paredes 
vai estar aberta na tarde do próxi-
mo domingo, 18 de dezembro, das 
14h30 às 17h, para quem quiser vi-
sitar a exposição ou fazer compras.
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N
a semana passada a direção 
do Centro Social S. Pedro da 
Sobreira emitiu um comuni-
cado na sua página oficial do 
facebook desmentindo uma 

notícia veiculada pela câmara municipal de 
Paredes, na última edição do boletim mu-
nicipal.

Em causa está a alegada atribuição de 
um subsídio por parte da autarquia para fi-
nanciar as obras de requalificação da nova 
sede em Castromil que o Centro Social S. 
Pedro da Sobreira diz não ter recebido.

A notícia surge publicada no boletim 
municipal do mês de novembro da câmara 
municipal de Paredes, e refere que as obras 
de requalificação da nova sede da Associa-

Instituição da Sobreira
desmente autarquia

sobre apoio para obras

Helena Nunes (texto)

ção São Pedro, em Castromil, foram finan-
ciadas pela autarquia em 40 mil euros.

A direção do Centro Social S. Pedro da 
Sobreira já veio publicamente desmentir 
a notícia da câmara, através de um comu-
nicado oficial, entretanto publicado nas 
redes sociais. No referido comunicado a 
direção desta instituição particular de soli-
dariedade social da Sobreira diz que “a au-
tarquia não dispôs de qualquer montan-
te em dinheiro em favor da instituição” e 
garante que “as obras de requalificação 
foram integralmente financiadas pela 
instituição através de capitais próprios”. 

Contactado pelo nosso jornal, o presi-
dente da direção do Centro Social S. Pedro 
da Sobreira garantiu que a instituição se 
viu obrigada a prestar um esclarecimento 
aos sócios. “Já tínhamos afirmado publi-
camente que as obras foram financiadas 
pela instituição. A notícia da câmara 
veio criar alguma confusão entre os só-
cios e por isso entendemos que era nos-
sa obrigação prestar um esclarecimento 
a todos os nossos associados”, defendeu 
António Silva. 

Fonte da Câmara Municipal de Paredes 
garantiu entretanto ao jornal O Paredense 
que a autarquia não tem conhecimento ofi-
cial de qualquer situação relacionada com 
o Centro Social São Pedro da Sobreira.

À 
semelhança de anos anteriores 
a Liga de Amigos do Hospital 
Padre Américo, em Penafiel, lan-
çou este Natal uma campanha de 
angariação de bens alimentares 

com o objetivo de ajudar as famílias mais ca-
renciadas, identificadas pelo Serviço Social do 
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

 A campanha é realizada em Serviço Social 
do CHTS e apela à solidariedade de todos os 

 Iniciativa é da Liga de Amigos do Hospital Padre Américo, em Penafiel.
 Natal mais solidário vai ajudar famílias carenciadas.
 Alimentos podem ser entregues no hospital de Penafiel, até dia 19. 

que queiram tornar o Natal das famílias caren-
ciadas mais feliz. Qualquer pessoa pode contri-
buir com leite, arroz, massa, bolachas, cereais, 
papas, azeite, óleo, enlatados e bacalhau.

 A entrega dos bens alimentares pode ser 
feita até ao próximo dia 19 de dezembro no 
gabinete da Liga de Amigos do Hospital Pa-
dre Américo, localizado na entrada principal 
da unidade hospitalar, ou gabinete do Serviço 
Social na Consulta Externa do hospital.

Campanha de
recolha de alimentos
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BOMBEIROS DE LORDELO
recebem prenda de Natal

da Fundação A Lord
A 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Lordelo (AHBVL) rece-
beu uma prenda de Natal 

antecipada: um autocarro de 50 lu-
gares, oferta da Fundação A Lord. 

O autocarro foi entregue à cor-
poração de bombeiros de Lordelo no 
passado domingo, 11 de dezembro, 
pelas mãos do presidente da Funda-
ção A Lord, Francisco Leal. A viatura 
era propriedade da Fundação A Lord 
e fazia regularmente o transporte 
das crianças que participavam nas 
atividades da Biblioteca. 

A Fundação A Lord adquiriu re-
centemente um novo autocarro e 
resolveu oferecer o mais antigo, mas 
ainda operacional, à corporação de 
bombeiros de Lordelo. Em última 
análise, a viatura continuará a servir 
a população da cidade de Lordelo. 
Através das redes sociais, a AHBVL 
agradeceu o donativo da Fundação A 
Lord em nome da direção, comando, 
corpo ativo e quadro de honra.

 FESTA DE NATAL DO HOSPITAL PADRE AMÉRICO, EM PENAFIEL, ACONTECEU NO PASSADO DIA 10.
 Pai Natal distribuiu prendas pelas crianças seguidas na Consulta Externa do CHTS.

Natal no Hospital de Penafiel
reúne familiares e utentes

Foram várias as crian-
ças que aceitaram 
o convite do Centro 
Hospitalar do Tâmega 

e Sousa (CHTS) para assistir 
à Festa de Natal que se rea-
lizou no passado sábado, no 
Hospital Padre Américo, in-
formou a unidade hospitalar, 
em comunicado.

A iniciativa contou com 
a presença de artistas, como 
a dupla Tó Jones & JB, Mário 
Pedrosa (Ídolos), Cláudia Tei-

internados no Hospital Padre 
Américo, em Penafi el, que 
não puderam descer até ao 
auditório, acompanharam a 
festa através do canal inter-
no, o Hospital TV.

A festa contou com o 
apoio da Liga de Amigos do 
Hospital Padre Américo, em 
parceria com a Rádio Clube de 
Penafi el (RCP), que transmitiu 
o evento em direto para toda 
a região do Vale do Sousa. 

Freire Soares, presidente 

da Liga de Amigos, e Carlos 
Alberto, presidente do Con-
selho de Administração do 
CHTS, desejaram um Feliz 
Natal e um excelente ano de 
2017 a todos os presentes. “E 
que o centro hospitalar pos-
sa continuar a contar com a 
confi ança dos seus utentes”, 
acrescentou ainda Carlos Al-
berto, citado no comunicado. 

No próximo sábado, dia 
16 de dezembro, pelas 21 
horas, a Festa de Natal do 

xeira (Fator X) e Bruno Vieira, 
animação para crianças com 
palhaços, pinta-faces e escul-
tura de balões.

 No fi nal, não faltou a visi-
ta do Pai Natal com presentes 
para entregar e até o Panda 
apareceu para “a fotografi a” 
com os convidados princi-
pais do evento, ou seja, as 
crianças seguidas na Consul-
ta Externa do CHTS.

 No comunicado, o CHTS 
refere ainda que os doentes 

CHTS continua no Hospital 
de Amarante, com a Tuna 
de Ansiães e Grupo de Tea-

tro de Várzea. A iniciativa é 
gratuita e aberta a toda a 
comunidade.
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A 
delegação de Pare-
des da Associação 
Portuguesa de Defi-
cientes comemorou 
o seu 24.º aniversário, 

num jantar que reuniu cerca de 
300 pessoas e que coincidiu com 
o Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência. 

No jantar, o presidente da ins-
tituição voltou a reforçar que “a 
existência de respostas sociais 
para as pessoas com deficiência 
e incapacidade são um passo 
fundamental para a promoção 
de uma sociedade justa, desen-
volvida e inclusiva”. Com cerca 
de 800 associados, a APD Paredes 
pretende continuar a desenvolver 
projetos com o intuito de apoiar 
e acolher mais pessoas, retirando-
-as muitas vezes do isolamento. 
“Uma limitação, jamais pode 
servir de entrave a poder co-
nhecer novas pessoas, lugares, 
praticar desporto, ou até de 
entrar no mercado de trabalho, 
quer em Portugal ou no mun-
do”, sustentou o dirigente no seu 
discurso, lembrando que a insti-
tuição tem equipas de basque-
tebol e atletismo em cadeira de 
rodas que já foram distinguidas 
pelas suas conquistas. “Não obs-
tante, queremos chegar a mais 
pessoas, ter mais modalidades 
desportivas, convidamos assim 
todos que se queiram juntar a 
nós”, salientou.

Durante o jantar, que reuniu 
vários empresários do concelho 
e elementos do executivo da câ-
mara de Paredes, Adão Barbosa 
voltou a lembrar que a APD-Pa-
redes quer criar um centro de 
atendimento especializado, que 
acompanhe as pessoas com defi-
ciência e incapacidade e os seus 
familiares. 

A instituição deseja candida-
tar o projeto a fundos da Segu-
rança Social, mas para isso precisa 
que a câmara de Paredes termine 
as obras na sede da associação. O 

vice-presidente da Câmara Pedro 
Mendes comprometeu-se a resol-
ver, até ao final do ano, o proble-
ma das obras e da licença de utili-
zação do espaço. 

Neste momento, a necessida-
de mais urgente da APD-Paredes 
é substituir as cadeiras de rodas 
dos atletas da equipa de bas-
quetebol adaptado, “que já têm 
11 anos e estão e mau estado”. 
Adão Barbosa garante que são 
precisos 42 mil euros para com-
prar os equipamentos e que a ins-
tituição não tem capacidade para 
suportar este custo. 

Perante o apelo do presidente 
da APD-Paredes, Domingos Barros 
comprometeu-se a ajudar com uma 
parte e um outro empresário tam-
bém fez o mesmo. Já os vereadores 
Manuel Fernando Rocha e Hermí-
nia Moreira e o vice-presidente da 
câmara Pedro Mendes deixaram a 
garantia de levar o assunto à próxi-
ma reunião de câmara, para tentar 
conseguir a restante verba.

Domingos Barros
vai receber título
de sócio honorário

Durante o jantar, Adão Barbosa 
anunciou ainda que a APD-Paredes 
entregou à Assembleia Geral uma 
proposta de atribuição do título de 
sócio honorário ao empresário pa-
redense Domingos Barros, que nos 
últimos 15 anos ajudou a institui-
ção, na realização de obras na sede, 
na compra de carrinhas e de cadei-
ras de rodas para os associados. 

Ao nosso jornal Adão Barbosa 
confi rmou que a proposta deverá 
ser aprovada na próxima Assem-
bleia Geral da Associação Portugue-
sa de Defi cientes, marcada para 17 
de dezembro. “Oportunamente 
arranjaremos uma data para lhe 
entregar este diploma e fazer 
uma justa e merecida homena-
gem a Domingos Barros, que tan-
to ajudou esta delegação”, susten-
tou o presidente da APD-Paredes.

 JANTAR DE ANIVERSÁRIO JUNTOU 300 PESSOAS E ASSINALOU TAMBÉM O DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
 Câmara comprometeu-se a terminar as obras na sede da associação até ao fi nal do ano.
 Dois empresários e a autarquia vão ajudar a delegação a comprar novas cadeiras de rodas para os atletas da equipa de basquetebol.   

APD-Paredes comemorou 24 aniversário
Helena Nunes (texto)
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Rui Moutinho é o novo pre-
sidente do PSD/Paredes. O 
atual diretor fi nanceiro da 
câmara de Paredes venceu 

as eleições para a Comissão Política 
Concelhia, que decorreram no dia 3 
de dezembro e mobilizaram 1045 
militantes.

A lista B, liderada por Mou-
tinho, obteve 555 votos, mais 
91 que a Lista A, liderada por 
Joaquim Neves, que teve a pre-
ferência de 464 militantes.

Este ato eleitoral foi o mais 
participado de sempre da es-
trutura política concelhia, facto 
que Rui Moutinho garante ser um 
sinal de que o partido está vivo e 
unido para voltar a vencer a câma-
ra de Paredes em 2017.

“O partido está vivo, ao con-

 LISTA B VENCEU AS ELEIÇÕES PARA A COMISSÃO POLÍTICA, COM 555 VOTOS.
 O novo presidente do PSD/Paredes diz que o momento é para unir os militantes.
 Rui Moutinho mantém o objetivo de ser o candidato do PSD à câmara de Paredes nas autárquicas de 2017.

Rui Moutinho é o novo líder do PSD/Paredes

Amílcar Ruão Mar-
tins é o novo 
presidente da Ju-
ventude Popular 

de Paredes, informou o par-
tido em nota de imprensa. 
As eleições para a Comissão 
Política e Mesa do Plenário 
da Concelhia paredense da 
Juventude Popular, decor-
reram no passado dia 6 de 
dezembro e registaram o 
maior número de votantes 
na história desta juventude 

ui Moutinho é o novo pre-
sidente do PSD/Paredes. O 
atual diretor fi nanceiro da 
câmara de Paredes venceu 

as eleições para a Comissão Política 
Concelhia, que decorreram no dia 3 
de dezembro e mobilizaram 1045 

trutura política concelhia, facto 
que Rui Moutinho garante ser um 
sinal de que o partido está vivo e 
unido para voltar a vencer a câma-

“O partido está vivo, ao con-

Helena Nunes (texto) trário do que algumas pessoas 
foram falando. Provou-se que o 
partido está unido e quer voltar 
a vencer a câmara de Paredes nas 
eleições do próximo ano”, garantiu 
o novo presidente do PSD/Paredes, 
salientando que as eleições foram 
disputadas por duas candidaturas 
credíveis, mas os militantes esco-
lheram a “melhor solução para o 
PSD/Paredes”. “O meu propósito 
não era dividir, mas sim unir o 
partido e os militantes acharam 

que esta era a melhor propos-

ta”, sublinhou.
Depois de assumir a presidên-

cia da Comissão Política Concelhia 
do PSD/Paredes, Rui Moutinho 
diz que pretende unir as pessoas 
em torno de um projeto comum. 
“Houve de facto várias corren-
tes de opinião, duas listas que 
se apresentaram, pessoas que 
ganharam e outras que perde-
ram. O importante agora é unir 
todos os militantes, os vencedo-
res e os vencidos, em torno de 
um projeto que queremos que 
saia vencedor”, defendeu o pre-
sidente do PSD/Paredes, susten-
tado que não vale a pena entrar 
em novas “guerrilhas internas”.

Rui Moutinho reitera que 
mantém o objetivo de ser o can-
didato do PSD à câmara de Pare-
des nas autárquicas do próximo 
ano. Rui Moutinho quer unir o 

partido, mas há vozes no PSD que 
contrariam esta desejada união. 
Um deles é Joaquim Neves, que 
ao Jornal de Notícias garantiu que 
o partido continua dividido e que 
“há uma fação que vai esperar 
para ver o que o futuro reserva”.

Para o candidato derrotado, o 
resultado das eleições mostra que 
“há muitas pessoas desconten-
tes”. Neves assume mesmo que 
“este é o primeiro passo para en-
tregar a presidência da câmara ao 
PS”.

Recorde-se que estas eleições 
na Concelhia do PSD realizaram-se 
depois de serem conhecidas diver-
gências internas quanto à escolha 
do candidato à câmara em 2017 e 
que levaram à queda da Comissão 
Política liderada pelo vice-presi-
dente da câmara de Paredes, Pedro 
Mendes.

 Eleições para Comissão Política e Mesa do Plenário decorreram no dia 6 de dezembro.
 A Lista A, liderada por Amílcar Ruão Martins, foi eleita por unanimidade.
 Ato eleitoral foi o mais participado de sempre, garante o partido em comunicado.

Juventude Popular de Paredes tem novo presidente

partidária em Paredes. 
A Lista A, liderada por 

Amílcar Ruão Martins, não 
teve adversários e foi eleita 
com 100% dos votos a favor, 
numa demonstração de una-
nimidade da estrutura cen-
trista. 

Em comunicado, o parti-
do informou que Artur Ma-
lheiro Mesquita foi eleito pre-
sidente da Mesa, com a tota-
lidade dos votos a seu favor. 

O novo presidente da Ju-

ventude Popular de Paredes 
tem 22 anos e é estudante 
de biologia na Universida-
de de Trás-os-Montes e Alto 
Douro. Amílcar Ruão Martins 
foi presidente da Associação 
de Estudantes da Escola Se-
cundária de Paredes e presi-
diu ao Núcleo de Estudantes 
de Biologia da Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto 
Douro. 

Sobre as intenções fu-
turas para a concelhia, o 
novo presidente garantiu 
que pretende “dar conti-
nuidade ao crescimento 
e expansão sustentada”, 
“assumindo-nos como a 
juventude partidária de 
referência, que melhor 
interpreta as necessida-
des dos jovens”. “Quere-
mos aproximar os jovens 
da política, apresentar 
soluções para problemas 
concretos, e fazer oposi-
ção local com qualidade, 
pragmatismo e sem com-

plexos”.
No evento, marcaram 

presença o Secretário-Ge-
ral Adjunto da Juventude 
Popular Nacional, Ângelo 
Miguel, assim como o presi-
dente do CDS/PP concelhio, 
José Miguel Garcez, acom-
panhado pela sua equipa. 

Amílcar Ruão Martins 
terá como vice-presidentes 
João de Azevedo Ferreira, 
António Teixeira da Silva, Rui 
Filipe Neto Machado. Para 
Secretária Geral foi eleita Inês 
Lobo Moreira. A Mesa do Ple-
nária é presidida por Artur 
Malheiro Mesquita, tendo 
como vice-presidente Mário 
Luís Coelho e secretária Mar-
ta Isabel Correia.  

Os delegados ao Con-
selho Nacional são Mário 
Coelho, Jorge Santos, Inês 
Lobo e Cátia Neves. José 
Gomes Laura Mateus, Jorge 
Silva, João Ferreira e Joana 
Fonseca são os delegados 
ao Conselho Distrital.
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Promover uma maior compreensão 
dos assuntos referentes à defi ciência 
e mobilizar a comunidade local para 
a defesa da dignidade, dos direitos e 

bem-estar das pessoas com defi ciência, foi o 
grande e principal objetivo da iniciativa que 
decorreu no pavilhão Rota dos Móveis, em 
Lordelo, a 30 de novembro. 

Este ano o tema central das comemo-
rações do Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência foi um encontro de boccia, 
que contou com a participação de 12 atle-
tas paraolímpicos medalhados nos Jogos 
Rio2016. Outras crianças, jovens e adultos 
com deficiência e incapacidade, do conce-
lho de Paredes, também participaram nas 
atividades, num evento aberto à comuni-
dade.

A iniciativa foi organizada pela câma-
ra municipal de Paredes, em parceria com o 
CLDS 3G Projeto Horizontes de Inclusão, com 
o objetivo de aumentar também a consciên-
cia dos benefícios trazidos pela integração 
das pessoas com defi ciência em cada aspeto 
da vida política, social, económica, cultural 
e desportiva, promovendo uma maior com-
preensão dos assuntos relacionados com este 
tema e mobilizando desta forma toda a co-
munidade em prol da defesa dos direitos e da 
dignidade destas pessoas. 

Citado em nota de imprensa, o presiden-
te da câmara de Paredes reforçou que a pre-
sença dos atletas paraolímpicos neste evento 

 Município assinalou a data com jogo de boccia aberto à comunidade.
 12 ATLETAS PARAOLÍMPICOS MEDALHADOS NOS JOGOS RIO2016 APADRINHARAM A INICIATIVA. 

Atletas paraolímpicos apadrinharam Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência

que celebrou a igualdade, “é a prova de que 
é possível ser feliz independentemente do 
que a vida nos reserva”.   

No pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, 
estiveram 12 atletas paraolímpicos meda-

lhados nos Jogos Rio 2016: Abílio Valente, 
Ricardo Moutinho, Manuel Cruz, Fernando 
Pereira, Sara Vieira e Nelson Fernandes, da 
Associação do Porto de Paralisia Cerebral; 
Pedro Clara, Carla Oliveira e Bruno Pinho, do 

Futebol Clube do Porto, e ainda João Pinto e 
Ana Correia, do Sport Clube de Espinho. 

No fi nal, os jovens e adultos com defi ciên-
cia ou incapacidade tiveram a oportunidade 
de experimentar a modalidade.

A junta de Freguesia de Cete vai realizar este 
sábado, dia 17 de dezembro, pelas 20h30, 
um Fórum de Treinadores com vários treina-

dores e outros profi ssionais do mundo do futebol.
A iniciativa será dividida em dois momentos. 

A primeira parte, que terá início pelas 20h30, será 
dedicada a palestras, com três oradores convida-
dos: André David, treinador do Viseu FC, Joana 
Cerqueira, formadora de psicologia nos cursos de 
treinadores nível I, II e III e Silvino Morais, treinador 
de guarda-redes do Boavista FC. 

Às 22h15 terá início a mesa redonda com Car-
los Pinto, ex-treinador do Futebol Clube Paços de 
Ferreira, e António Fidalgo, comentador da RTP e os 
convidados Jorge Pereira, diretor desportivo do CR 
Caàla, Angola, Alcino Rodrigues, professor, técnico 
de comunicação e formador de treinadores e ainda 
António Frasco, antigo jogador do FC Porto, ven-
cedor da Liga dos Campeões Europeus em 1987, e 
que atualmente é treinador da formação do clube. 

A iniciativa decorre no auditório da junta de 
freguesia de Cete.

Junta de Cete acolhe
Fórum de Treinadores
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A 
junta de freguesia de 
Gandra voltou a promo-
ver este ano a Mostra de 
Artesanato da cidade, 

uma iniciativa que pretende pro-
mover e divulgar o artesanato lo-
cal e os produtos da região. 

O evento já vai na 5.ª edição 
e reuniu este ano mais de 50 ar-
tesãos. Durante os dias 3 e 4 de 
dezembro o artesanato local e os 
produtos típicos da região foram 
a atração de dezenas de pessoas 
que passaram pelo centro escolar 
de Gandra para visitar o certame.

Durante os dois dias estive-
ram em exposição dezenas de tra-
balhos de artesãos locais e com 
raízes na cidade de Gandra e no 
concelho de Paredes, mas tam-
bém trabalhos de artesãos vindos 
de vários pontos do país. 

A variedade foi imensa, desde 
trabalhos em madeira, bordados, 
rendas, bijuterias e outros acessó-
rios, até aos mais típicos produtos 
regionais, como o mel, o pão-de-
-ló, queijos, licores e até doces 
tradicionais. Entre os vários ex-
positores também foi possível en-

 Associações da freguesia e do concelho também marcaram presença no certame para divulgar os seus trabalhos.
 Iniciativa foi organizada pela junta de Gandra e decorreu no centro escolar.

Mais de 50 artesãos
na V Mostra de Artesanato de Gandra

Helena Nunes (texto) contrar bons presentes de Natal, 
tudo a preços convidativos, para 
minimizar o impacto da crise.

À semelhança dos anos an-
teriores, algumas associações da 
freguesia, como o Centro Social 
e Paroquial de Gandra, a Associa-
ção de Pais do Centro Escolar de 
Gandra/Astromil, a Associação 
Voz Amiga e o grupo de Escutei-
ros, aproveitaram a iniciativa da 
junta local para divulgar os seus 
trabalhos e aproximar o público 
das respetivas associações.

O certame ofereceu ainda aos 
visitantes alguns momentos es-
peciais. No sábado, foi a noite do 
fado com Daniel Pinto Coelho a 
animar o público. Já no domingo, 
a animação ficou por conta d’ “Os 
Pequenos Cantores de Valongo”, 
os “Amigos da Paródia” e do Gru-
po de Zés Pereiras de S. Miguel de 
Gandra. 

No final houve entrega de cer-
tificados a todos os expositores 
participantes e prémios para os 
melhores expositores presentes no 
certame. O sucesso da iniciativa foi 
evidente, sublinhou a junta de Gan-
dra, garantindo que no próximo 
continuará a apoiar a iniciativa.

O 
Conservatório de Música de 
Paredes vai realizar, nos pró-
ximos dias, três concertos de 
Natal abertos ao público, na 

Casa da Cultura de Paredes e no auditó-
rio do Conservatório, no centro da cida-

 Hoje, dia 15, há concerto na Casa da Cultura, com as orquestras de sopros do 2.º ciclo e 3.º ciclo e secundário.
 Nos dias 16 e 19 os alunos do conservatório vão atuar no auditório da instituição.

Conservatório de Música de Paredes
promove concertos de Natal

de de Paredes.
O primeiro dos três concertos acontece 

hoje à noite (dia 15), pelas 19h30, na Casa 
da Cultura de Paredes, num espetáculo 
com a orquestra de sopros do 2.º ciclo e a 
orquestra de sopros do 3.º ciclo e secundá-

rio.
Amanhã, dia 16, o Conservatório de 

Música de Paredes vai atuar no auditório 
da instituição, na Rua Dr. José Magalhães, 
em Paredes, pelas 19h30, num espetáculo 
de audição final de período (solistas) e que 

contará com o coro do 3.º ciclo e secun-
dário.

O último concerto acontece no dia 
19, no auditório da instituição, pelas 
18h30, com as classes de pré-iniciação e 
1.º ciclo. 
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E
m março de 2003 Micaela 
Silva decidiu emigrar para 
França. Tinha trabalhado 
numa fábrica de malhas, 
durante 9 meses, mas de-

cidiu despedir-se e fazer as malas 
para ir ao encontro dos pais. “Senti 
que ali não tinha futuro. Os meus 
pais já estavam em França há uns 
10 anos e por isso decidi deixar 
tudo e ir para França”, explica a 
emigrante.

A adaptação foi difícil, garante 
Micaela. Não pela língua diferente, 
porque essa já falava desde muito 
nova, mas pela cultura e sobretudo 
pelos amigos que deixou para trás. 
Com o apoio dos pais, Micaela Silva 
conseguiu rapidamente encontrar 
trabalho e casa. “Comecei por tra-
balhar na limpeza de casas, mas 
pouco tempo depois encontrei 
uma família francesa que preci-
sava de uma ama a tempo inteiro. 
Trabalhei ali durante 10 anos e 
sempre muito feliz com o que fa-
zia”, conta a jovem.

Em 2004, um ano depois de ter 

“Adoramos Portugal, mas também
somos felizes em França”

 MICAELA SILVA E IGOR ROCHA VIVEM EM LYON, FRANÇA, HÁ CERCA DE 12 ANOS.
 Casal de emigrantes não tem projetos para regressar a Portugal.
 Micaela acredita que os dois fi lhos terão um futuro melhor em França.

Helena Nunes (texto) chegado a França, Micaela passou 
a ter a companhia do namorado, 
hoje marido, Igor Rocha, que de-
cidiu deixar tudo para trás para se 
juntar a Micaela. Igor, que é natural 
de Vilela, Paredes, começou a tra-
balhar na garagem de uma conhe-
cida marca de automóveis, onde 
se integrou facilmente pelo facto 
de ter muitos colegas de trabalho 
portugueses.

Atualmente, Igor trabalha como 
porteiro numa residência privada 
no centro de Lyon. Micaela passou 
a trabalhar por conta própria, em 
casas de pessoas idosas. 

O casal de emigrantes acredita 
que a mudança para França mudou 
as suas perspetivas de vida e hoje 
não pensam sequer regressar a Por-
tugal. A decisão de sair do país não 
teve nada a ver com a crise, diz Mi-
caela, mas sim com a busca de um 
futuro melhor. “Adoramos Portu-
gal, mas não nos vemos a regres-
sar. Temos dois fi lhos, a Laetítia 
de 9 anos e o Lucas de 3 anos, e 
nunca lhes poderíamos dar uma 
qualidade de vida melhor se vol-
tássemos para Portugal”.

“Somos sortudos.
Estamos rodeados
de família e amigos”

Micaela e Igor vivem em Lyon, 
a terceira cidade mais populosa de 
França, onde se estima que vivam 
atualmente cerca de 45 mil portugue-
ses. “A cidade é lindíssima. Tem pré-
dios fascinantes e muitos pontos 
turísticos. É conhecida sobretudo 
pela Catedral de Fourvière”, (um 
dos pontos mais altos e turísticos 
da cidade) e pelo parque Tete D’Or”. 

Da vida em França, o casal 
aprecia sobretudo as regalias pro-
fi ssionais e os apoios na saúde e 
educação. “É verdade que faze-
mos altos descontos, mas as re-
galias são bem maiores do que 
em Portugal. Somos muito bem 
tratados”, reforça Micaela Silva, 
acrescentando: “Uma mulher que 
trabalhe nas limpezas pode ga-
nhar 15 euros por hora. O nível 
de vida é muito bom, mas tenho 
consciência de que muitos por-
tugueses tentam sobreviver em 
vez de viver”.

O aspeto menos positivo da ci-
dade, e do país em geral, dizem os 
emigrantes, é a insegurança. “Em 
França existem muitos emigran-
tes, de várias nacionalidades. Os 
portugueses têm muita boa repu-
tação. São vistos como trabalha-
dores, sérios e boas pessoas, mas 
há muitos outros que não respei-
tam o país”. 

Micaela e Igor acreditam ainda 
assim que a mudança para Lyon foi, 
de todas as formas, vantajosa. Ape-
sar das saudades de Portugal, dos 
amigos que deixaram cá e do resto 
da família, Micaela e Igor acreditam 
que o seu futuro e dos seus fi lhos 
será construído na França. “Adora-
mos Portugal, mas também so-
mos felizes em França. Tentamos 
sempre matar saudades do nosso 
país com os nossos amigos portu-
gueses. Mas estamos sempre an-

siosos que chegue 
a agosto”.

Micaela Silva diz 
que apesar de es-
tarem longe do seu 
país continuam a ser 
sortudos por estarem 
rodeados de família e 
amigos. “Os meus 
pais sempre me aju-
daram e sobretudo 
portugueses que 
eram desconheci-
dos e se tornaram 
amigos. Como a Síl-
via e o Hélder, que 
são de Felgueiras, 
e lutam constante-
mente pelos seus 
sonhos. Ele é em-
presário e ela em-
pregada de limpeza 
e são um exemplo 
de coragem e luta 
para todos”.

Micaela Silva e o marido Igor Rocha

Os pais de Micaela vivem em França há 25 anos

Os emigrantes com uma casal de amigos de Felgueiras
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 SOCORRISTAS PRETENDEM RECOLHER FUNDOS PARA COMPRAR UMA NOVA AMBULÂNCIA.
 Produção fotográfi ca promove também o mobiliário do concelho.
 Calendários podem ser adquiridos na sede da delegação ou através do facebook.

Socorristas da Cruz Vermelha de Vilela
em novo calendário sensual

A
s socorristas da de-
legação de Vilela da 
Cruz Vermelha Por-
tuguesa voltaram a 
posar para mais um 

calendário sensual. Desta vez, o 
objetivo é recolher fundos para 

comprar uma nova ambulância 
para a instituição. 

O projeto chama-se “sedução 
solidária” e mostra as socorristas 
da Cruz Vermelha de Vilela numa 
produção fotográfica sensual, 
realizada por profissionais a título 
gratuito e que promove também 
a indústria de mobiliário do con-

celho de Paredes.
Os cenários das 13 fotografias 

deste calendário estão ligados ao 
mobiliário e à Casa da Cultura de 
Paredes, local onde está patente 
a exposição dedicada ao projeto 
“Art on Chairs”, que utiliza a ca-
deira como símbolo da principal 
indústria do concelho.

A produção do calendário foi 
por isso patrocinada em parte por 
empresas do ramo, que perten-
cem à “Rota dos Móveis”. 

O calendário sensual da Cruz 
Vermelha de Vilela custa 5 euros 
e pode ser comprado na sede da 
delegação, em Vilela, ou através 
do facebook.

Esta é a terceira vez que as so-
corristas desta delegação posam 
para um calendário sensual. Nos 
últimos 2 anos as voluntárias já 
tinham protagonizado produções 
fotográficas idênticas, com o ob-
jetivo de angariar verbas para a 
conclusão das obras na sede da 
instituição. 

Helena Nunes (texto)
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Comércio e manutenção de 
equipamentos de segurança

EMPRESA É GERIDA POR DOIS SÓCIOS, HÉLDER FERREIRA E ABEL MOREIRA.
Carrinha ofi cina permite realizar todo o tipo de serviços diretamente na casa do cliente.
Prevent Fire está a apostar nas formações certifi cadas para formar equipas de primeira intervenção. 

Os sócios Hélder Ferreira e Abel Moreira

A 
PreventFire atua no mercado da 
comercialização, manutenção 
e instalação de equipamentos 
de segurança, desde o dia 1 de 

setembro de 2015, data da sua fundação. 
Inicialmente, o conceito da empresa surgiu 
através de Hélder Ferreira, 34 anos, e Abel 
Pinheiro, 29 anos, ambos sócios gerentes 
da PreventFire, que detetaram a necessi-
dade urgente de dotar as empresas da re-
gião de equipamentos de proteção contra 
incêndio e por sua vez eliminar falhas de 
segurança. Com esta pertinente ideia de 
negócio, os dois amigos instalaram-se na 
garagem de Hélder Ferreira e começaram 
por comercializar extintores. “O primeiro 
objetivo seria alcançar não só as gran-
des indústrias, mas também o pequeno 
comércio em Rebordosa”, sublinha o só-
cio Abel Pinheiro.

Á medida que foi ganhando a confi ança 
dos clientes, a PreventFire adquiriu insta-
lações próprias, contratou um técnico res-
ponsável SCIE acreditado pela ANPC (Au-
toridade Nacional de Proteção Civil), com 

vasta experiência no ramo, com o intuito de 
entrar na vertente da manutenção de extinto-
res e cumprir com as exigências que lhe eram 
impostas, mas acima de tudo para garantir a 
total capacidade e qualidade na resposta ao 
cliente. Desta forma a PreventFire implantou 
a sede na Av. Eng. Adelino Amaro da Costa, 
n.º 243, em Rebordosa. “Começamos com 
os extintores, entramos na manutenção e 
decidimos investir também noutras áreas, 
inclusive nos equipamentos de proteção 
individual e coletiva, para conseguir pres-
tar um serviço mais completo ao cliente” 
sublinha Hélder Ferreira.

No dia 1 de fevereiro de 2016, com a 
colaboração de Ricardo Dias, 24 anos, a 
empresa atingiu a certifi cação obrigatória 
NP4413:2012 de manutenção de extintores, 
onde a APCER (Associação Portuguesa de 
Certifi cação) garante o cumprimento de to-
dos os requisitos para a elaboração do serviço 
e passou também a estar registada na ANPC, 
com o número 2174, cumprindo assim todas 
as exigências impostas por lei. 

No primeiro ano de atividade a Prevent-

Fire conquistou a credibilidade de vários in-
dustriais em Rebordosa e arredores, e com 
o negócio a fl uir favoravelmente, os dois só-
cios decidiram adquirir uma carrinha própria, 
tornando o serviço mais rápido, efi caz, e bai-
xando os custos. “É um carro ofi cina devi-
damente equipado para prestar todos os 
serviços diretamente em casa do cliente”. 

Os dois sócios têm também investido na 
formação, permitindo à PreventFire a respos-
ta a qualquer tipo de exigência. 

A empresa presta serviços de comerciali-
zação, manutenção e instalação de extintores, 
sinalização de emergência/trânsito, extinção 
por água (RIA`s), sistemas automáticos de 
deteção de incêndios (SADI) e gases (SADG), 
equipamentos de proteção individual e cole-
tiva. Em breve, a PreventFire passará a estar 
habilitada para instalar também portas envi-
draçadas e corta-fogo.

No futuro, Hélder Ferreira e Abel Pinheiro 
pretendem investir numa sala para ministrar 
formações certifi cadas com o objetivo de for-
mar equipas de primeira intervenção para dar 
resposta a situações de incêndio em unidade in-

dustriais. “Por exigência da Autoridade para 
as Condições de Trabalho (ACT), todas as 
empresas têm de fornecer 35 horas anuais 
de formação aos seus trabalhadores, por 
esta razão tentamos motivar os empresá-
rios da região a sensibilizar os seus quadros 
através de formações nesta área de primei-
ra intervenção”, explica Abel Pinheiro. 

A primeira formação certifi cada vai ar-
rancar já no dia 17 de dezembro, em par-
ceria com a SEUS - Saúde Consultoria e 
Formação, numa fábrica de mobiliário de 
Rebordosa para formar a primeira equipa 
de 1.ª intervenção.

Hélder Ferreira e Abel Pinheiro garan-
tem que a empresa está a dar os passos 
certos para continuar a crescer no futuro e a 
apostar na formação em diversas áreas liga-
das à segurança. Com uma gestão rigorosa 
e a aposta contínua na qualidade dos seus 
serviços, a PreventFire pretende continuar a 
conquistar o mercado. 

No início do próximo ano, os dois sócios 
pretendem alterar a designação social da 
empresa para PreventFire, Lda.

equipamentos de segurança

Prevent Fire está a apostar nas formações certifi cadas para formar equipas de primeira intervenção. 
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A 
Fundação A Lord co-
memorou, no passado 
dia 3 de dezembro, 20 
anos de vida, com uma 
cerimónia que serviu 

para assinalar também o 16.º ani-
versário da Biblioteca. O aniversário 
foi comemorado com um espetá-
culo apresentado pelo Grupo de 
Teatro LordAtor, composto por 18 
elementos, e dirigido por Eugénia 
Gonçalves. A colaboradora da Fun-
dação A Lord, também foi homena-
geada pelos jovens atores do grupo. 

Em dia de festa e com o audi-
tório completamente cheio, o pre-
sidente da Fundação A Lord voltou 
a lembrar o papel de relevo que a 
instituição assume na cidade de 
Lordelo, do ponto de vista cultural, 
social e educativo

Nos últimos 20 anos, a Funda-
ção A Lord tem-se afi rmado através 
do seu Orfeão, com concertos reali-
zados por todo o país e em Espanha 

e da sua Orquestra, que foi recente-
mente premiada com o 2.º lugar e 
1.º prémio na secção mais impor-
tante do Concurso Internacional Fi-
larmónica D’Ouro, onde o maestro 
Rui Leal também foi premiado. “Isto 
enche-nos de orgulho. A nós, às 
pessoas de Lordelo e do concelho 
de Paredes”, sublinhou Francisco 
Leal.

A Fundação A Lord tem tam-
bém a funcionar a Escola de Artes, 
com teatro, escola de música e bal-
let e em breve danças de salão. Os 
ateliers realizados na biblioteca têm 
sido cada vez mais procurados pela 
comunidade, e em breve a institui-
ção passará a realizá-los todas as se-
manas. “É assim que vive esta ins-
tituição. Da alma, da paixão e da 
vontade de trabalhar. A melhor 
prenda de aniversário que po-
díamos ter era exatamente esta. 
Termos a casa cheia com pessoas 
que gostam das atividades que 
a Fundação A Lord vai desenvol-
vendo e mostram que aquilo que 

FUNDAÇÃO A LORD COMEMOROU 20 ANOS DE VIDA

 FUNDAÇÃO ASSINALOU 20 ANOS DE EXISTÊNCIA E A BIBLIOTECA ASSINALOU 16.º ANIVERSÁRIO.
 Data foi assinalada com dois espetáculos do grupo de teatro LordAtor.
 No próximo ano, a Fundação A Lord vai começar a construir uma nova biblioteca de raiz. 

Helena Nunes (texto) vamos fazendo está a 
corresponder às ex-
pectativas que têm 
de nós”. 

O mais recente 
projeto da Fundação 
A Lord, o Museu, tem 
superado todas as 
expetativas, tendo as 
suas atividades com-
pletamente cheias. 
Francisco Leal reforçou 
ainda que o trabalho 
desenvolvido junto da 
comunidade escolar, 
através da Biblioteca 
e do Museu, vai conti-
nuar, com atividades 
gratuitas para todos os 
alunos das escolas do 
concelho de Paredes 
e dos concelhos vizi-
nhos de Paços de Fer-
reira, Penafi el, Lousada 
e Valongo.

A instituição adquiriu recen-
temente um novo autocarro para 

assegurar o transporte gratuito 
destes alunos para as atividades. A 
nova viatura acabou por ser a pren-

da de aniversário da instituição e foi 
apresentada aos sócios no dia 4 de 
dezembro.
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FUNDAÇÃO A LORD COMEMOROU 20 ANOS DE VIDA

 FUNDAÇÃO ASSINALOU 20 ANOS DE EXISTÊNCIA E A BIBLIOTECA ASSINALOU 16.º ANIVERSÁRIO.
 Data foi assinalada com dois espetáculos do grupo de teatro LordAtor.
 No próximo ano, a Fundação A Lord vai começar a construir uma nova biblioteca de raiz. 

Nos últimos 20 anos a Fun-
dação A Lord foi traba-
lhando com o objetivo 

de contribuir para o desenvol-
vimento da cidade de Lordelo, 
do concelho de Paredes e até 
da região, exercendo funções de 
carácter cultural, social e educa-
tivo através dos diversos espe-
táculos realizados no Auditório, 
das atividades da Biblioteca, do 
Clube de Teatro, do Orfeão e da 
Orquestra. 

Vinte anos volvidos, o presi-
dente da instituição, Francisco 
Leal, destaca o papel de relevo 
que a instituição assumiu na co-
munidade e traça objetivos para 
o futuro. Depois da inauguração 
do Museu, o grande projeto da 
instituição será a construção de 
uma biblioteca de raiz, que fun-
cionará também como sede da 
Fundação A Lord.

O que há a destacar destes 
20 anos da Fundação A Lord?

O que foi possível assinalar 
neste aniversário é que a popu-
lação reconhece o trabalho que 
a Fundação A Lord tem vindo 
a desenvolver. Não adianta es-
tarmos a trabalhar se depois não 
conseguirmos corresponder às ex-
pectativas das pessoas. Felizmente 
temos tido nos últimos tempos, 
muitas provas de que o nosso tra-
balho tem dado frutos. Há, de facto, 
uma forte ligação da população de 
Lordelo, do concelho de Paredes e 
dos concelhos limítrofes com a Fun-
dação A Lord. 

A instituição sempre assegurou 
o transporte da comunidade esco-
lar para nossas atividades. Por im-
perativos legais o nosso autocarro 
deixou de poder circular, mas a Fun-
dação A Lord já adquiriu um novo 

“A população reconhece o trabalho que temos vindo a desenvolver”

tudo para avançar com as obras. A 
nova biblioteca da Fundação A Lord 
vai ser construída de raiz e vai fun-
cionar também como sede da pró-
pria fundação.

Para além disso, a Fundação A 
Lord vai continuar a manter a dinâ-
mica de atividades. Em parceira com 
a Casa do Povo, temos já a funcionar 
a Escola de Artes, com atividades de 
dança, ballet e escola de música. Já 
começamos a semear para mais tar-
de colher os frutos deste trabalho. 
A maior parte dos atores que atuou 
neste aniversário está connosco há 
vários anos. Dizíamos que este era 

um mini clube de teatro, mas agora 
já são o LordAtor. É evidente que a 
Fundação A Lord vive da paixão, do 
gosto e do empenho que estes jo-
vens põem nestas atividades. 

O nosso objetivo é ter as portas 
abertas para que o espaço seja uti-
lizado. 

Neste 20 anos de existência, 
a Fundação A Lord deixou já uma 
marca no panorama cultural da 
região?

O grande objetivo da Fundação 
A Lord foi desde sempre colmatar as 
necessidades da cidade de Lordelo. 

E é isso que temos feito. Apoia-
mos as nossas próprias ativida-
des, mas também investimos 
fortemente em todas as outras 
instituições da cidade. Todas 
são apoiadas e não há nenhu-
ma que seja ultrapassada. Nes-
tes últimos anos, a Fundação A 
Lord investiu mais de 1 milhão 
e meio de euros noutras insti-
tuições, em apoios diretos e 
apoios a atividades que elas 
próprias realizam. 

E a Fundação A Lord sente 
o reconhecimento da popula-
ção? 

Aquilo que sentimos é que 
a população vê na Fundação A 
Lord uma instituição que está 
sempre disposta a apoiar. E 
não faz sentido de outra forma. 
Temos de continuar a inves-
tir. Por vezes não é fácil criar 
uma agenda que agrade a to-
dos os públicos, mas temos de 
insistir. E a verdade é que nas 
atividades mensais que temos 
feito neste auditório a sala está 
sempre cheia. Isso mostra que 
as pessoas reconhecem e, aci-
ma de tudo, gostam das nossas 

atividades.
E é nisso que queremos conti-

nuar a apostar. É evidente que isto 
só se torna possível com o apoio, 
de forma aberta, da Cooperativa A 
Lord, que ao apoiar a Fundação e 
todas as suas iniciativas está, de cer-
ta forma, a devolver à cidade aquilo 
que vai gerando. Quando estamos 
a pagar a fatura da eletricidade em 
Lordelo, sabemos que vamos ter 
um retorno, quer através dos apoios 
que a Fundação A Lord dá a outras 
instituições, como nas próprias ati-
vidades que vai desenvolvendo, 
com custos simbólicos. 

autocarro para que possamos con-
tinuar com essas atividades. 

O Museu, que foi inaugurado 
este ano e que funciona também 
como biblioteca, já começa a ser 
pequeno para todas as atividades 
que estão a ser desenvolvidas e por 
essa razão a Fundação A Lord já co-
meça a pensar que vai ser preciso 
criar um novo espaço. 

A ideia é construir uma biblio-
teca de raiz? 

Terreno já temos e acabamos 
este ano um projeto. Vamos come-
çar já no próximo ano a preparar 
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DESPORTO
 ADALTO SILVA VEIO PARA O SOBROSA COM O OBJETIVO DE REVERTER O MAU MOMENTO DO CLUBE.
 O treinador, de 48 anos, acredita que a manutenção ainda está ao alcance.
 Para evitar a descida, o clube vai mudar muita coisa, sobretudo ao nível dos treinos e planeamento. 

“Acredito que vamos entrar em 2017
com uma sequência boa de vitórias”

FUTEBOL
Resultados da última jornada

Campeonato
de Portugal

Série B – 13.ª jornada
FC Pedras Rubras ............................1
Aliança de Gandra .........................2

Divisão de Elite
Série 2 - 16.ª jornada

Rebordosa ........................................3
Vila Meã .............................................2

Desp. Aves B .....................................0
União de Paredes ...........................0

Vilarinho ............................................1
Aliados de Lordelo ........................0

Divisão Honra - AF Porto
11.ª jornada

Avintes ...............................................3
Nun’Álvares ......................................0

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 10.ª Jornada

Gens ...................................................3
CCD Sobrosa ....................................0

2.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 10.ª Jornada

ISC Sobreirense ...............................1
Melres DC .........................................1

FC Parada ..........................................5
1.º Maio Figueiró ............................0

2.ª Divisão – AF Porto
Série 3 – 10.ª jornada

Baião B ...............................................1
Baltar ..................................................0

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 11.ª jornada
Desp. Ordem ....................................3
Paredes ..............................................3

Helena Nunes (texto)
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A
dalto Silva chegou ao 
Sobrosa para substituir 
César Marques no co-
mando técnico da equi-
pa sénior, que compete 

na 1.ª Divisão da AF Porto, Série 2. O 
treinador brasileiro, que já orientou 
equipas como o Nelas, Eiriz, Seroa, 
Aliança de Gandra, Águas Santas, S. 
Pedro da Cova e Frazão, quer ajudar 
o Sobrosa a superar este mau mo-
mento e a garantir a manutenção 
esta época. 

O técnico, de 48 
anos, garante 
que mudar 

o planeamento dos treinos é funda-
mental para colocar o clube no cami-
nho das vitórias. 

O Sobrosa entrou mal no cam-
peonato. A pressão sobre o novo 
treinador é maior, tendo em con-
ta o cenário de maus resultados?

Em todas as divisões que envolve 
permanência ou subida de divisão há 
uma pressão natural. Quando plane-
jamos bem a época é muito fácil al-
cançar os objetivos. E o problema do 
Sobrosa foi o planeamento. 

Agora precisamos de concertar 
o planeamento em tempo recorde, 
o que não é fácil. Envolve mudanças 
nos dias e períodos de treinos, recu-
peração de jogadores e pinceladas 
no plantel. Estamos há 3 semanas a 
tentar encontrar um guarda-redes e 
parece que fi nalmente, agora, con-
seguimos. Mas ainda precisamos de 
mais 2 ou 3 jogadores para fechar o 
plantel e ainda não há uma luz ao 
fundo do túnel.

Encontrou a equipa desmoti-
vada pelos maus resultados?

Encontrei uma equipa pressio-
nada e desestabilizada. O Sobrosa 
tem jogadores com muita qualida-
de, mas ainda não consegui formar 
uma equipa. Temos de saber gerir 
a situação com muita inteligência 
e tranquilidade. Apesar de já estar-
mos a meio da época, acho que va-
mos conseguir reverter a situação.

“Todo o plantel sabe
que precisamos
de fazer pinceladas
na equipa”

Nos últimos 4 jogos já conse-
guiu ver diferenças no grupo?

Todo o plantel sabe que precisa-
mos de fazer pinceladas na equipa. 

Há treinadores que preferem 
ter bons jogadores, mas que não 
vêm aos treinos. Eu prefi ro jogado-
res menos bons, mas que apare-
cem em todos os treinos. Só assim 
é que consigo formar rapidamente 
uma equipa. E este é o problema do 
Sobrosa. Tem bons jogadores, pelo 

menos 4 seriam titulares na Divisão 
de Elite, mas não há frequência nos 
treinos. 

Os dois treinos por semana são 
insufi cientes e espero conseguir 
mudar isso para o bem do clube. 
Estamos a tentar em conjunto com 
a direção mudar o sistema para sal-
var o Sobrosa da descida de divisão. 
Se continuarmos com o mesmo 
sistema, nem eu nem outro treina-
dor qualquer vai conseguir salvar o 
clube.

Os resultados es-
pelham alguma 

falta de confi ança da equipa? 
O primeiro jogo vencemos numa 

chicotada psicológica. No segundo a 
equipa sentiu muito o piso. No tercei-
ro jogo fomos muito desorganizados, 
muito repartidos. O pouco que treina-
mos não foi aplicado no campo. Mas 
não posso pôr a culpa nos jogadores 
porque dos 11 que jogaram, só 6 é 
que vieram aos treinos. 

Acredita que o Sobrosa vai ser 
capaz de assegurar a manuten-
ção?

Acredito que o Sobrosa vai co-
meçar a tomar a sua forma no cam-
peonato. Vamos ter uma paragem 

de 18 de dezembro a 8 de janeiro 
e nesse período em que não te-
mos jogos quero fazer 3 treinos por 
semana. Até reentramos no cam-
peonato vamos ter, pelo menos, 9 
treinos e espero puder contar com 
todos os jogadores. Acredito que 
vamos entrar em 2017 com uma 
sequência boa de vitórias e os 32 
pontos tão sonhados pela direção 
vão aparecer.

“O problema
do Sobrosa foi
o planeamento”

Estão a tentar encontrar solu-
ções para resolver os problemas 
na defesa?

O problema não está só no se-
tor defensivo. Ainda assim, já conse-
guimos sofrer menos golos nestes 
últimos jogos. E o mesmo acontece 
com as expulsões. Tínhamos aqui 
jogadores com 3 e 4 meses de casti-
go e nestes últimos jogos consegui 
que nenhum fosse expulso. O próxi-
mo objetivo é fechar as portas dos 
golos sofridos. Já estamos a resolver 
o problema do guarda-redes e es-
peramos conseguir até ao fecho do 
mercado mais dois jogadores.

Quer dizer que o plantel do 
Sobrosa não está fechado?

O plantel do Sobrosa é muito 
curto. Temos 20 jogadores, mas 2 
estão no departamento médico e 
só devem voltar dentro de um mês. 
Por isso só posso contar com 18, 
aliás, 19, agora que chegou o novo 
guarda-redes. 

O problema do planeamento 
afetou muita coisa, incluindo a es-
colha de jogadores para chegar ao 
objetivo da época. Para algumas 

posições temos jogadores a mais e 
para outras não temos jogador ne-
nhum, como era o caso da baliza. 

Qual a expectativa para o 
jogo com o Lousada?

Vai ser um jogo difícil. A maior 
preocupação é com o terreno. O 
Sobrosa joga e treina no pelado e é 
normal que os jogadores sintam a 
diferença para um terreno de jogo 
diferente. Vamos jogar num estádio 
profi ssional, com piso natural, e esse 
vai ser o nosso maior adversário. 

Quem são os favoritos à subi-
da de divisão?

Os candidatos naturais são o 
Gens e o Lousada. Mas o Sanfi ns 
está a ser uma boa surpresa esta 
época. Tem um bom treinador, os 
jogadores estão empenhados, não 
faltam aos treinos e o grupo é bas-
tante forte. 



19
Quinta-feira

15 de dezembro 2016

DESPORTO

PUB

André Mouta terminou da melhor 
forma a participação na edição de 
2016 do Troféu Luso-Galaico de En-
duro, ao vencer a classe Pro, na pro-

va de encerramento, em Penafiel, no passado 
dia 4 de dezembro.

O piloto de Lordelo venceu a classe mais 
alta da competição (classe Pro), conquistando 
o título de campeão Luso-Galaico 2016.

 JOVEM PILOTO DE LORDELO VENCEU TROFÉU LUSO-GALAICO DE ENDURO NA CLASSE PRO.
 Prova de encerramento do troféu Luso-Galaico que decorreu em Penafiel, no passado dia 4.

André Mouta é campeão Luso-Galaico de Enduro

No conjunto das seis provas em que foi 
disputado este trofeu, o piloto da Moto3tem-
pos somou 87 pontos, na classe Pro, mais 13 
do que o 2.º classificado, o piloto João Vieira. 
Em 3.º lugar ficou Alexandre Mendes, com 62 
pontos.

O campeão de 2015 da classe Pro não foi 
além do 4.º lugar. Adelino Sousa viu fugir o tí-
tulo de campeão da classe para as mãos do 
jovem piloto de Lordelo, Paredes.

Na classe Expert o campeão foi Pedro Du-

rães. Em 2.º lugar ficou Gerson Pinto e Norber-
to Teixeira fechou o pódio. Na classe Enduro 
1 o vencedor foi Miguel Fernandes. Na classe 
Enduro 2 venceu Carlos Skinas e na Enduro 3 
Leonel Mendes.

Nos juniores a vitória foi de Diogo Ângelo 
Parente. Na classe Promoção o campeão foi 
Ivo Cardoso.

Nos veteranos foi Albano Mouta, pai de 
André Mouta, a sagrar-se campeão Luso-Ga-
laico, terminando o troféu com 122 pontos e a 

uma distância considerável do 2.º classificado, 
o piloto António Faria.

Nas senhoras, e entre as 5 atletas inscritas 
na prova, levou a melhor Sónia Cancela, que 
se sagrou campeã. Vera Dias ficou em 2.º lugar 
e Ana Filipa Moreira em 3.º.

Em 2015, André Mouta já tinha conquista-
do um título neste trofeu, sagrando-se cam-
peão Luso-Galaico na classe Expert. Em 2014, 
o piloto de Lordelo chegou ao título na classe 
de juniores.

Helena Nunes (texto)

Albano Mouta sagrou-se campeão na classe de veteranosAndré Mouta no pódio na classe Pro
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F ábio Carneiro, ou Cafy Fá-
bio, como é conhecido en-
quanto atleta, sagrou-se 
vice-campeão na catego-

ria até 95 quilos, no Diamond Cup, 
que decorreu na Grécia, de 25 a 
27 de novembro. O atleta, de 28 
anos, natural de Paredes, conquis-
tou a medalha de prata neste que 
é um dos concursos mais impor-
tantes da modalidade, organiza-
do pela Federação Internacional 
de Body Building e Fitness.

 “Estou bastante feliz”, confi-
denciou ao nosso jornal o atleta, 
que em setembro já tinha estado 
em Espanha, a participar no Ar-
nold Classic Europe, na categoria 
até 90 quilos. “Depois de Barce-
lona corrigimos certos aspetos 
para melhorar a minha condi-

FÁBIO CARNEIRO
é um dos melhores 
culturistas do país 

conseguir tirar outro título para 
Portugal”. 

Nos próximos anos, Fábio 
Carneiro quer disputar um “ove-
rall” numa destas competições, 
uma espécie de final para apurar 
o melhor dos melhores de cada 
categoria, e passar para um nível 
profissional. 

Fábio participa nestas com-
petições com o apoio de alguns 
patrocinadores e da sua equipa, a 
Team Jerónimo, orientada por Ri-
cardo Jerónimo, um dos melhores 
preparadores físicos do país. Para 
além de ter vários campeões na-
cionais, esta equipa conta com a 
ajuda de Eduardo, um bioquímico 
que controla a qualidade dos su-
plementos indicados aos atletas 
durante a preparação para as pro-
vas.

A participação no Diamond 

 ATLETA PAREDENSE SAGROU-SE VICE-CAMPEÃO NA CATEGORIA ATÉ 95KG NO DIAMOND CUP.
 Prova organizada pela Federação Internacional de Bodybuilding e Fitness e decorreu em Atenas, Grécia.
 Jovem participa em competições de culturismo há cerca de 4 anos.

Helena Nunes (texto) ção física. Na Power Expo já 
consegui chegar ao 2.º lugar na 
minha categoria, de até 90 kg”.

Fábio Carneiro é um dos me-
lhores culturistas do país e foi 
para a Grécia confiante nas suas 
capacidades, mas garante que 
não estava à espera deste resulta-
do. “Íamos confiantes para tirar 
uma boa classificação, mas não 
estava à espera de chegar ao 2.º 
lugar, porque sabíamos que ía-
mos competir contra os melho-
res do mundo”.

Após a conquista da medalha 
de prata neste concurso interna-
cional, Fábio vai ter direito a um 
curto período de descanso, antes 
de retomar a preparação para as 
provas do próximo ano. “Vou 
preparar-me para o campeona-
to do mundo, para o Olympia e 
para o Arnold Classic. E espero 
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O pódio na categoria até 95 kg

Cup na Grécia custou a Fábio Car-
neiro um ano e 2 meses de treinos 
intensivos de cárdio e musculação 
e muitos sacrifícios na alimen-
tação, feita à base de proteínas, 
hidratos e leguminosas. Todo 
este esforço acabou por ser re-
compensado e o atleta faz ques-
tão de partilhar esta vitória com 
o seu preparador físico e todos 
os seus patrocinadores: Gigante 
Gyam Wear, Marmitando, Sabor 
Mineiro Rodízio, Fisio Saúde Bem-
-Estar, Studio Glamour, Fisico Gym 
(MB Team), Factor X, Clube Mega 
Crque, Grifo Gym, Fitness Center 
Algés e Doce Alto Pastelaria. 

Está a terminar
o curso
de personal trainer 

Fábio espera que 2017 seja o 
ano da concretização de vários 
outros projetos que tem tentado 
manter em paralelo com a vida de 
atleta e de agente da Polícia de Se-
gurança Pública, na 22.ª Esquadra, 
em Lisboa. 

O jovem está a terminar o curso 
de personal trainer, com a ideia de 
abrir o seu próprio ginásio e uma 
loja de suplementos. “Já tinha o 
conhecimento enquanto atle-
ta, mas o curso vai-me ajudar a 
ser mais profissional, tanto com 
atletas que me procurem para a 
preparação de provas, como para 
qualquer pessoa que queira ter 
um estilo de vida mais saudável”.  
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Casa do Benfica em Paredes este-
ve representada na 29.ª Corrida 
de S. Silvestre de Santo Tirso, con-
quistando 5 pódios individuais e 

o 5.º lugar na geral por equipas de todos 
os escalões até juvenis, informou fonte do 
clube em comunicado.

Os melhores resultados foram conquis-

 A secção de atletismo da Casa do Benfica em Paredes conquistou o 5.º lugar na geral por equipas.
 CORRIDA DE S. SILVESTRE DE SANTO TIRSO DECORREU NO PASSADO DIA 10 DE DEZEMBRO.

Cinco pódios na 19.ª Corrida de S. Silvestre de Santo Tirso

tados por Jorge Pereira, 1.º classificado nos 
iniciados masculinos, e Marcelo Ferreira, 1.º 
classificado nos juniores. Nesta última pro-
va, a secção de atletismo da Casa do Benfi-
ca em Paredes conquistou os três lugares 
do pódio, com Miguel Monteiro a conquis-
tar o 2.º lugar e Pedro Moreira a 3.ª posição.

Nos juvenis, Miguel Pereira subiu ao 2.º 
lugar do pódio. A atleta Ângela Cruz foi 4.ª 
classificada na prova de iniciados femini-

nos. Na prova masculina, Guilherme Morei-
ra terminou em 7.º.

Nos infantis, Beatriz Magalhães foi 5.ª 
classificada. Sofia Sousa terminou em 8.º 
lugar, Bruna Cunha em 14.º, seguida de 
Beatriz Magalhães em 15.º e Marisa Cunha 
em 17.º lugar. Destaque ainda para o 6.º lu-
gar de Jorge Jesus nos benjamins masculi-
nos, prova onde Alexandre Moreira foi 10.º 
classificado. No feminino, Maria Moreira 

alcançou o 20.º lugar. 
A nível coletivo, a secção de atletismo 

da Casa do Benfica em Paredes conquistou 
o 5.º lugar da geral de todos os escalões até 
juvenis.  

A 19.ª Corrida de S. Silvestre de Santo 
Tirso decorreu no passado dia 10 de de-
zembro, e foi organizada pela câmara mu-
nicipal de Santo Tirso e o Centro de Atletis-
mo de Santo Tirso. 

Helena Nunes (texto)
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O 
segundo relvado sintético da ci-
dade desportiva de Paredes foi 
inaugurado, no passado dia 1 de 
dezembro, numa cerimónia que 

contou com a presença de vários autarcas, 
elementos do clube, da Associação de Fute-
bol do Porto e familiares do lendário jogador 
do União Sport Clube de Paredes, António 

 O CAMPO RECEBEU O NOME DO LENDÁRIO JOGADOR DO UNIÃO DE PAREDES, ANTÓNIO ARAÚJO.
 Sintético número um foi batizado como “Campo dos Fundadores”.
 Cerimónias decorrerem no passado dia 1 de dezembro. 

Inaugurado segundo relvado sintético
da Cidade Desportiva

Araújo, que deu nome ao novo campo do clu-
be de Paredes, informou a câmara municipal 
de Paredes em nota de imprensa.

A viúva, o fi lho, a fi lha, o genro e o neto 

do lendário jogador do União de Paredes, do 
FC Porto e da Seleção Nacional, assistiram ao 
descerrar de uma placa com uma nota bio-
gráfi ca da carreira de António Araújo, coloca-

da junto ao novo relvado sintético da cidade 
desportiva de Paredes.

Ao relvado sintético número 1 a dire-
ção do clube paredense decidiu atribuir 



25
Quinta-feira

15 de dezembro 2016

DESPORTO

PUB

Boas

Festa
s

PUB

António de Araújo nasceu em 
Paredes, a 28 de setembro 
de 1923 e foi um dos mais 
proeminentes futebolistas 

da história do futebol português e, em 
particular, do Futebol Clube do Porto. 
Iniciou a carreira no União de Paredes 
e chegou ao FC Porto com apenas 19 
anos, estreando-se com a camisola por-
tista a 1 de novembro de 1942, numa 
vitória por 9-0 contra o Salgueiros, em 
que apontou dois golos.

Araújo, como era conhecido, teve 
como ponto mais alto da sua carreira a 
época de 1946/47, quando conquistou 
o título de melhor marcador do Cam-
peonato Nacional, com 36 golos apon-
tados em 25 jogos. 

Da sua carreira destacam-se outros 
números impressionantes: 137 golos mar-
cados, 168 jogos pelo FC Porto e 5 golos 
em 9 jogos da Seleção Nacional. António 
Araújo foi ofi cialmente homenageado como 
“Lenda do FC Porto” na inauguração do Dra-
gão Caixa, em abril de 2009. O seu nome fi cou 
inscrito no Passeio da Fama do clube, fronteiro 
à entrada do mesmo pavilhão.

Na Seleção Nacional, Araújo manteve a sua 
veia goleadora: marcou, por exemplo, os dois 
primeiros golos na primeira vitória ofi cial de 
Portugal sobre a Espanha (4-1), em 1947. Foi 
recebido em apoteose pelo povo de Paredes, 
com foguetes e banda de música, sendo ainda 
homenageado pela câmara municipal.

Durante vários anos a Seleção Portugue-
sa limitou-se a utilizar jogadores dos clubes 
da capital. A única exceção era protagoniza-
da por Araújo, o único representante do FC 
Porto entre os jogadores do Benfi ca, Spor-
ting e Belenenses e que levou a equipa de 

ANTÓNIO ARAÚJO: A “Lenda do FC Porto”

Portugal a ser apelidada de “Sport Lisboa e 
Araújo”. O jogador foi também responsável 
por quebrar a hegemonia dos “cinco violi-
nos” na equipa das quinas, relegando para 
o banco o sportinguista Vasques.

 No dia 6 de maio de 1948, Araújo foi um 
dos protagonistas da célebre vitória do F. C. 
Porto sobre a equipa do Arsenal de Londres 
(3-2), então considerada a melhor da Europa 
e das melhores do mundo. Foi eleito o me-
lhor jogador em campo e marcou um golo 
descrito pela imprensa da época como “o 
mais espetacular de sempre no futebol 
português”. 

Araújo foi provavelmente o mais desta-
cado jogador a sair das escolas do União de 
Paredes. Morreu a 28 de abril de 2001, aos 
77 anos de idade.

o nome de Campo dos Fundadores, num 
reconhecimento público aos três homens 
que fundaram o União Sport Clube de Pa-
redes: Delfim Pinto da Costa, Evaristo Soa-
res Leal e o Padre Marcelino da Conceição. 
O clube foi fundado a 13 de dezembro de 
1924 através da fusão de outros três clubes 
de menor dimensão: o Aliança, o Comercial 
e o Paredense. O nome União Sport Clube 
de Paredes foi escolhido pela União de es-
forços e pela localidade, Paredes, diz a au-
tarquia na mesma nota.

Na cerimónia de inauguração, o presiden-
te do clube salientou a importância do mo-
mento para o União Sport Clube de Paredes e 
agradeceu à autarquia o apoio. “Este relvado 
que hoje inauguramos é muito importante 
para o nosso clube e para os nossos atle-
tas”, disse Manuel Cardoso, citado na nota 
da autarquia. De agradecimentos foi feito 

também o discurso de Francisco Ferreira, pre-
sidente da junta de Paredes, que se mostrou 
grato com a autarquia pelos investimentos 
realizados.

Já o neto do lendário jogador António 
Araújo, agradeceu em nome do avó o gesto 
da autarquia e do União de Paredes. “O que 
mais me toca são os feitos fora do campo. 
Eu era muito novo quando ele nos deixou, 
mas aquilo que durante dez anos me ensi-
nou a ser como pessoa foi muito importan-
te para mim. Tal como este clube, porque 
para além do desporto, o futebol é uma 
escola de homens”.

Já no fi nal da cerimónia, o presidente da 
câmara de Paredes garantiu que agora vão 
começar a ser construídos os novos balneá-
rios, o novo parque de estacionamento e, até 
ao fi nal do mandato, os acessos à Cidade Des-
portiva de Paredes.
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Porque é que alguns dias são de-
dicados a uma efeméride ou a al-
guém? Bem, porque há pessoas a 
quem não se pode deixar de estar 

imensamente grato, como a mãe e o pai, ou 
porque há outros para quem é necessário 
continuar a defender, chamando a atenção 
para os seus direitos. É assim com a pessoa 
com deficiência.

É difícil imaginar as barreiras que en-
frentam as pessoas com limitações sen-
soriais, motoras ou intelectuais, na escola, 
no trabalho, nas deslocações, a pé ou num 
qualquer transporte, e até nos momentos 
de lazer. Experimente fechar os olhos, quan-
do estiver para atravessar a rua… Assusta-
dor, não é? 

O Dia Nacional da Pessoa com Defi-
ciência, que se celebrou a 9 de dezembro, 
e o Dia Internacional da Pessoa com Defi-
ciência, que se celebra, desde 1992, a 3 de 
dezembro, servem para sensibilizar a popu-
lação para a pessoa com deficiência e para 
promover a sua inclusão na sociedade.

No Agrupamento de Escolas de Sobrei-
ra, foram realizadas ações de sensibilização, 
organizadas pelas docentes do Núcleo de 
Educação Especial e divulgadas pelos do-
centes titulares de turma, no 1.º ciclo, e pelo 
professor de Educação Moral e Religiosa, 
nos 2.º e 3.º ciclos. 

Dizem que “aeroportos já viram 
mais beijos sinceros do que casa-
mentos, que paredes de hospitais 
já ouviram mais orações sinceras 

do que em várias igrejas” (autor desconhe-
cido) e eu, um simples banco de jardim, 
conheço mais histórias do que todos os li-
vros…

.................................................................
ARIANA MOREIRA, N.º 5 - 9.º RB  
●   Agrupamento Escolas de Vilela

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

ALUNOS DO CLUBE DE JORNALISMO   ●   Escola Básica da Sobreira 

Dia da Pessoa com Deficiência
Os alunos tiveram oportunidade de ver 

pequenos filmes e uma apresentação acerca 
da diversidade humana e de pessoas cujas 
limitações não as impediram de concretizar 
os seus sonhos e de serem brilhantes, como 
por exemplo, Stevie Wonder ou Stephen Ha-
wking. 

Os alunos da turma da turma 1.º A da Es-
cola Básica de Recarei aprenderam uma can-
ção:

“Quebrar barreiras”
Todos diferentes, mas todos iguais  

O mesmo coração no peito a bater 
Somos únicos e especiais  

O mesmo sorriso no rosto a crescer
 

Por vezes surgem barreiras que é preciso 
derrubar Tornam a vida difícil,

criam muros que parecem  
Impossíveis de passar! 

Basta às vezes um sorriso, com ele,
uma mão amiga 

Não ver no outro diferença,
ver apenas uma vida 

Com tanto para aprender.

Podemos quebrar barreiras sendo
os olhos de alguém  

Fazendo que os nossos passos,
nossas mãos e palavras  

Sejam de outro também. 

Temos tanto para dar e na volta receber 
Gestos, palavras, sorrisos,

vontade de viver 
E assim o mundo mudar.

Os alunos ficaram muito sensibilizados 
com um pequeno filme de animação e re-

comendam a sua visualização: https://www.
youtube.com/watch?v=whh0MQZ4Q2A.

Se eu fosse um banco de jardim…
Ontem foi um dia muito cansativo... 

Logo pela manhã vieram as três gordas 
do costume incomodar o meu sono, che-
guei mesmo a pensar que seria o meu fim! 
Felizmente, para mim, uma delas recebeu 
um estranho telefonema e levou as amigas 
consigo (chego mesmo a desconfiar que 
elas são agentes secretas disfarçadas de 
simples mulheres gordas para concluírem 
as suas missões).

Enquanto isso, as crianças pequenas e 
ingénuas brincavam nos baloiços do parque, 
ignorando o silêncio que habitava em mim…

 O tempo passava lentamente com um 
sabor amargo para as minhas tábuas, pessoas 
sem vida corriam com os seus retângulos lu-
minosos nos dedos, num dia onde até o sol 
transpirava tédio.

O relógio da cidade tocou as sete ho-
ras da tarde, a hora onde finalmente o meu 

poeta chegava para me adormecer no pôr-
-do-sol… Nunca soube o nome dele. Ele 
parecia ser uma criação do mar com os seus 
olhos azuis, era como se as ondas de uma 
tempestade habitassem os seus olhos… 
Ele, na sua calma característica, pegou na 
caneta azul, no caderno velho, e escreveu 
enquanto sussurrava:

-O meu coração pertenceu à mesma 
mulher durante cinquenta anos… pena que 
Deus não tivesse permitido que ela me desse 
o seu… - e, à medida que foi dizendo isto, os 
tesouros que segurava nas suas mãos escor-
regavam para o relvado, os seus olhos fecha-
vam-se e o seu corpo ficava cada vez mais frio 
e pesado. 

Uma multidão começou a reunir-se, en-
quanto se ouviam diversas sirenes cada vez 
mais perto.

Parecia que o mundo tinha desabado so-

bre um simples banco, que, por coincidên-
cia, tinha de ser eu…

Parecia que o amor, afinal, não é algo as-
sim tão simples de entender como eu pen-
sava…

Parecia que, afinal, nada nesta vida é por 
acaso…

Parecia que tudo passava de parecenças 
e nada era a realidade… 

Seria eu um simples banco de jardim 
que vivia apenas para agradar os outros?

Não passaram minutos, horas, dias nem 
semanas… passaram anos e eu tornei - me 
invisível para todos os seres vivos que antes 
faziam parte dos meus dias. Tenho saudades 
das mulheres gordas que agora têm medo 
de vir ao parque, das crianças que agora se 
tornaram as pessoas dos retângulos lumino-
sos, mas do que tenho mais saudades é do 
meu poeta do mar…

PUBPUB
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Efemérides 15 de dezembro

Paredes

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 15 a 28 de dezembro

Castelo de Paiva

1791
Ratificação das primeiras dez emendas à 
Constituição americana;
____________________________________

1798
Os franceses reconquistaram Roma e inva-
dem o reino de Nápoles; 
____________________________________

1816
Napoleão entra em Varsóvia; 
____________________________________

1832
Nasce, em Dijon, o engenheiro francês Ale-
xandre Gustave Eiffel; 
____________________________________

1890
Forças militares matam no Dakota do Sul 
Sittng Bull, chefe índio dos Sioux;
____________________________________

1914
Na Grande Guerra de 1914-1918, a Sérvia é 
tomada pelas forças austríacas; 
____________________________________

1917
A Rússia assina o Armistício com a Alema-
nha e retira-se do conflito de 1914-1918;
____________________________________

1926
Funda-se, em Lisboa, a Companhia Portu-
guesa Rádio Marconi;

1939
Em Atlanta, EUA, estreia-se o filme “E tudo o 
Vento levou”, realizado por Victor Fleming; 
____________________________________

1941
Na Guiné Portuguesa desembarcou de “Cli-
pper”, em Bolama, o ministro das Colónias, Dr. 
Francisco Vieira Machado. Entre as medidas 
que ia implementar figurava o propósito de 
transferir a Capital de Bolama para Bissau; 
____________________________________

1946
Neste ano iniciaram-se na Guiné Portuguesa 
os campeonatos regionais de futebol, pela 
primeira vez levados a cabo na Colónia;
____________________________________

1949
A Alemanha Federal é abrangida pelo Plano 
Marshall, consequência da Grande Guerra 
1939-1945;
____________________________________

1955
Por iniciativa do governo, é constituída a RTP, 
Radiotelevisão, SARL, com um capital social 
de 60 mil contos;
____________________________________

1960
A ONU aprova a Resolução 1542 para se pro-
ceder à Concessão de Independência aos Paí-
ses e Povos Coloniais;
____________________________________

1961
A Assembleia Geral da ONU rejeita a proposta 

da URSS para a adesão da China; 
- Adolf Eichmann, antigo oficial das SS, é 
condenado à morte por um tribunal de Je-
rusalém;
____________________________________

1966
Morte do cineasta norteamericano Walt Disney;
____________________________________

1978
Os EUA e a China aprazam o restabelecimen-
to das relações diplomáticas a partir de 1 de 
janeiro de 1979; 
____________________________________

1984
É lançada pela URSS a primeira de duas naves 
ao encontro do cometa Halley;
____________________________________

1989
Atribuído à pianista Maria João Pires o Prémio 
Pessoa; 
____________________________________

1993
Estacionado em Beja, há 25 anos, o desta-
camento da Força Aérea alemã abandona a 
base definitivamente; 
____________________________________

1994
Realização, em Lisboa, do primeiro Congresso 
da Lusofonia;
____________________________________

1999
Xanana Gusmão, dirigente timorense, é dis-
tinguido com o Prémio Sakharov dos direitos 

humanos;
____________________________________

2001
Os norteamericanos vetam a resolução da 
ONU que pede o fim da violência no Médio 
Oriente;
____________________________________

2004
Firmado o acordo aduaneiro entre a Turquia 
e a União Europeia, deixando implícito o re-
conhecimento de Chipre;
____________________________________

2006
Angola e mais dez países da região dos 
Grandes Lagos assinam o Pacto sobre Segu-
rança, Estabilidade e Desenvolvimento; 
____________________________________

2007
A conferência do clima da ONU, em Bali, 
conclui, sob aplausos, as negociações so-
bre o futuro regime de luta contra as alte-
rações climatéricas, que deve ser aplicado 
em 2009;
____________________________________

2010
O jornalista Carlos Pinto Coelho morre, 
aos 66 anos, após uma operação à arté-
ria aorta, no Hospital de Santa Marta, em 
Lisboa. Fica conhecido na televisão pelo 
programa cultural “Acontece”, apresenta-
do durante cerca de 10 anos, tendo assi-
nado também um conhecido programa 
de debate semanal na TSF, denominado 
“Directo ao assunto”. 

Dia 16
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Apresentação do livro: “Peónia Vermelha” de André 
Oliveira

Dia 18
Museu Municipal de Penafiel
15h00 – Ao Domingo no Museu: Atelier “tudo o que tenho 
ponho na algibeira”

Dia 21
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: Zootrópolis”

Dia 27
Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Atelier de Natal: “Vamos construir um boneco de 
neve”

Dia 28
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: À procura de Dory”

Dia 29
Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Atelier de Natal: pintura em tela

Dia 15 e 22 
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Teatro de fantoches: já é Natal, de Jane Chapman

Dia 17
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Espetáculo de bailado Pirmin Treku 2016

Dia 17
Loja Interativa de Turismo de Paredes
15h00 – Atelier “Decorações de Natal”

Dia 19
Biblioteca Municipal de Paredes
15h00 – Hora do conto: “Ninguém dá prendas ao Pai Natal”

Dia 20
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: à espera do Pai Natal, de Ste-
ve Metzger

Dia 23 
Biblioteca Municipal de Paredes
15h00 – Hora do conto: “Natal nas asas do arco-íris”

Dia 17
Largo do Conde
16h00 – Tenda de Natal: circo

Dia 18
Largo do Conde
14h00 – Vila de Natal: feira agrícola, tendinhas de Natal, cor-
ridas de Pais Natal, artesanato reciclável, entrega de prendas 
de Natal, insufláveis e pinturas faciais

Dia 18
Largo do Conde
16h00 – Teatro de Natal (entrada gratuita)

Dia 19
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h30 – Oficina criativa: “Carta ao Pai Natal”

Dia 22
Auditório Municipal de Castelo de Paiva
21h00 – Concerto da Orquestra Ligeira AMCP

Dia 17
Sala de espetáculos da Casa do Povo da Longra
21h00 – Festa de Natal

Dia 21
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
14h30 – Atelier: decorações de Natal com Cristina Almeida

Dia 23
Igreja da Lixa
21h00 – Concerto de Natal da Associação Cultural e Recrea-
tiva Berço das Artes

De 16 a 23
Vila Market – Praça das Pocinhas
Das 18h00 às 22h00 - Feirinha de Natal

Dia 17
Avenida Amílcar Coelho, Lousada
16h00 – Corrida S. Silvestre da pequenada

Dia 18
Praça das Pocinhas
16h00 – Chegada do Pai Natal a Lousada

Dia 20
Biblioteca Municipal de Lousada
14h30 – Oficina: Eco Natal – mini árvores de Natal

Dia 21
Auditório Municipal de Lousada
19h00 – Sarau da Academia de Ballet do Conservatório Vale 
do Sousa

Dia 26
Campo da Feira e Rua Palmiera Meireles (Copagri)
08h00 – Feira do cavalo e das oitavas

Dias 16 e 17
Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira
21h00 – Frozen em patins: espetáculo de Natal da Juventu-
de Pacense

Dia 18 
Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira
16h00 - Frozen em patins: espetáculo de Natal da Juventu-
de Pacense

Dia 18
Parque Urbano de Paços de Ferreira
Feira de Antiguidades
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FICHA TÉCNICA

Associação Nossa Senhora dos Remédios
OBRA DO BEM FAZER

CONVOCATÓRIA PARA
ASSEMBLEIA GERAL

Ao abrigo do disposto no art.º 16.º, n.º 1 dos estatutos, convoco os 
senhores associados para reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
no dia 23 de dezembro, pelas 21h00, na sede da Associação sita na Rua 
de S. José, n.º 257, Paredes, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Aprovação de novos estatutos da Associação.

Se à hora marcada não estiverem presentes metade dos associados 
com direito de voto, a assembleia reunirá uma hora depois com os asso-
ciados que estiverem presentes. – art.º 15.º dos estatutos.

Paredes, 9 de dezembro de 2016

O Presidente da Assembleia,

António Joaquim de Sousa Nunes da Costa

PUB

P arece-nos fazer todo o sentido, 
neste tempo de felicidade, ainda 
que aparente, para uns e de triste-
za e morte para tantas pelo mundo 

fora, ocupar este cantinho de “O Pareden-
se”, que temos vindo a dispensar aos 80 
anos de Armando José Moreira (Marco), 
com duas gravuras de sua autoria:

Uma é a reprodução de um quadro de 
1965; a outra um plano do catálogo de de-
senhos, cuja exposição decorreu de 20 a 
30 de abril de 1970, na galeria Alvarez, no 
Porto.

Escolhemos para desfrute de leitura 
um poema de Eugénio de Andrade – Noite 
transfigurada – que nos parece adequada 
para a sensibilidade da época, ele que no 
Porto se fixou, desta cidade foi e nela ficou 
e que hoje parece tê-lo no purgatório don-
de sairá purificado, talvez, até, pelas águas 
do rio que tenha levado no olhar de tanto 
o haver enamorado – o seu Rio D’Oiro, que 
lhe anda perto das cinzas e que a ele se re-
porta, quando escreve:

“É de um rio que falo,
desta margem onde soam ainda,
leves,
umas sandálias de oiro e de ternura”.

NOITE TRANSFIGURADA

Criança adormecida, ó minha noite,
noite perfeita e embalada
como as folhas,
noite transfigurada,
ó noite mais pequena do que as fontes,
pura alucinação da madrugada
- chegaste,
nem eu sei de que horizontes.

Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA
Em tempo de festas de Natal

Hoje vens ao meu encontro
nimbada de astros,
alta e despida
de soluços e lágrimas e gritos
- ó minha noite, namorada
de vagabundos e aflitos.

Chegaste, noite minha,
de pálpebras descidas;
leve no ar que respiramos,
nítida no ângulo das esquinas
- ó noite mais pequena do que a morte:
nas mãos abertas onde me fechaste
ponho os meus versos e a própria sorte.

Foi para ti que criei as rosas.
Foi para ti que lhes dei perfume.
Para ti rasguei ribeiros
e dei às romãs a cor do lume.

Foi para ti que pus no céu a lua
e o verde mais verde nos pinhais.
Foi para ti que deitei no chão
um corpo aberto como os animais.

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

2 – Defesa firme dos valores mais em-
blemáticos do concelho de Paredes 
em áreas como a política, religião, des-
porto, sociedade e do seu património 
cultural e arquitetónico.

3 – Respeito e tratamento igualitário 
para todos os cidadãos, independente-
mente da sua cor, raça, religião, nacio-
nalidade ou sexo.

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

SUDOKU
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Paredenses “Brasileiros”

O CORONEL J.R. COSTA JÚNIOR

(Continuação da edição anterior)

Àquela hora, consentiram que nos 
dirigíssemos a Lisboa, pelo que, ali-
viados da preocupação do Lazareto, 
mas sem alegria, procuramos fretar 

barcos para nos transportarem e à bagagem, 
agrupando-nos para evitar maior despesa.

Eu agrupei com a família mangualdense e 
ajustamos, com um barqueiro, o nosso trans-
porte até Alcântara, por preço que considerei 
elevado, mas que não podíamos regatear; 
não havia outro recurso.

A má disposição em que íamos não me per-
mitiu apreciar a beleza da travessia do Tejo.

Chegados a Alcântara, com o propósito 
de deixarmos a bagagem a guardar e irmos 
comer, para depois alugarmos uma carroça 
que conduzisse a nossa bagagem até à Esta-
ção do Rossio, tivemos outra surpreza.

O barqueiro exigiu-nos o dobro do que 
conosco havia ajustado, alegando que o pre-
ço do transporte que pedira, fora para cada 
um de nós!...

Protestámos imediatamente, mas o bar-
queiro teimou em não desembarcar a baga-
gem. Vendo um soldado da Guarda Fiscal, 
próximo, pedi a sua protecção contra a exi-
gência do barqueiro, mas zeloso o soldado 
respondeu que não podia intervir!

 A altercação entre o mangualdense e o 
barqueiro continuava. A esposa do meu compa-
nheiro, receosa dum confl ito e vendo a fi lha fra-
ca por tanto tempo sem alimento, implora a cho-
rar que pagássemos o que o barqueiro exigia; o 
marido, porém, não quer e exclama indignado:

- Parece impossível!...Fomos tão longe co-
mer o pão que o diabo amassou, arriscámos 
tantas vezes a vida, sofrendo a nostalgia da 
Pátria, para juntarmos algum dinheiro, e te-
mos de o largar a estes ladrões!...

Ao ouvir a palavra ladrões, o barqueiro 
ofendeu-se e ameaçou-nos com a polícia. En-
tão ofereci.me para a ir chamar, convencido 
de que seria dada razão aos roubados.

O barqueiro, porém, resolveu pôr fi m à ques-
tão, propondo-se transportar a bagagem até ao 
Terreiro do Paço, pelo preço que nos exigia.

Resolvemos aceitar, e dispus-me a acom-
panhar a bagagem no barco, a fi m de que a 

família mangualdense pudesse ir comer.
Eu seria esperado por ela, na Estação do 

Rossio, donde partiríamos para as nossas 
terras. O procedimento do barqueiro fez-nos 
imaginar Lisboa um covil de ladrões, por isso 
não quisemos demorar-nos para uma visita, 
com receio de sermos mais roubados.  

Subindo o Tejo, sentado numa mala, de-
primiam-me a debilidade e a desilusão da-
quele dia e ia pensando:

«Como nos recebem na Pátria! Demora 
escusada na outra banda, roubo descarado 
no transporte no Tejo»…

Depois do barco atracar ao Cais das Colu-
nas – como se o destino quisesse que eu en-
trasse na Pátria pelo mesmo lugar por onde 
saíra chorando de saudades – o barqueiro 
ofereceu-se para conduzir a bagagem em car-
roça sua, até à estação do caminho de ferro. 

Aceitei, ajustando novo preço em conjun-
to do transporte fl uvial e terrestre, mas não 
sem o receio de nos ser aumentado esse pre-
ço com nova exigência.

A família mangualdense esperava-me no 
grande átrio da Estação do Rossio, com os bilhe-
tes do combóio comprados. Sempre a queres ser 
agradável, aconselhei o mangualdense a ir insta-
lar a família no combóio, que eu me encarrega-
ria do despacho da bagagem e pagamento dos 
transportes e lhe iria prestar contas.

Após o despacho da bagagem, quando 
eu e o barqueiro aguardávamos a entrega das 
senhas de remessa, este foi chamado por um 
homem e afastou-se, dizendo-me:

- Eu venho já.
Enganou-se o barqueiro na confi ança que 

depositou em mim, que estava cheio de medo 
dele. De posse das senhas das bagagens e não 
vendo o barqueiro, galguei as escadas da es-
tação, entrei na gare, abri a portinhola duma 
carruagem de 3.ª classe do comboio do norte, 
entrei nela e abri a do lado oposto, para me ir 
sentar no estribo. Assim me considerei seguro 
de que o barqueiro, se me procurasse, não me 
descobriria naquele esconderijo.

Só me instalei na carruagem, quando o 
comboio entrou no túnel; mas logo fui assal-
tado pela preocupação que me causava não 
poder ter entregado os bilhetes das passa-
gens à família mangualdense e resolvi-me a 
procura-la na primeira estação em que a pa-
ragem do comboio me desse tempo para isso.

Ao sair do túnel, porém, apareceu o re-
visor e contei-lhe o que me preocupava e 
projectava fazer. O homem fi cou-me com os 
bilhetes daquela família e aconselhou-me a 
aguardar, no meu lugar, que ele me viesse in-
dicar a carruagem em que ela viajava.

(Continua na próxima edição)

GOMES DE SOUSA

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO

O 
dr. João Luís de Magalhães é oriundo 
de uma família de ourives estabeleci-
da na Praça Municipal de Penafi el.

Oitavo e último fi lho de Adrião 
Luís de Magalhães e D. Maria da Conceição nas-
ceu na Praça Municipal a 29 de Janeiro de 1865.

Matriculou-se na Academia Politécnica do 
Porto no ano lectivo de 1888 para 1889 nas 
seguintes cadeiras: 6.ª – Física geral, lente pro-
prietário o Conde de Campo Belo; 8.ª – Química 
orgânica e biológica + Química analítica, Lente 
proprietário António Joaquim Ferreira da Sil-
va; 11.ª – Zoologia, lente proprietário Manuel 
Amândio Gonçalves 

Frequentou a Escola Médica do Porto termi-
nando o curso em 1896. Defendeu a tese “Breve 
estudo sobre arthrite blenorrhagica e seu trata-
mento” que foi impressa na Tipografi a Pereira, do 
Porto. [66 pág., 44 de texto].

Foi presidente do júri o dr. Maximiano Au-
gusto de Oliveira Lemos, lente proprietário da 
12.ª Cadeira — Patologia geral, semiologia e his-
tória médica.

Foram arguentes João Pereira Dias Lebre, 
lente proprietário da 1.ª Cadeira — Anatomia 
descritiva e geral; Eduardo Pereira Pimenta, lente 
proprietário da 5.ª Cadeira — Medicina operató-
ria; João Lopes da Silva Martins júnior e Alberto 
Pereira Pinto de Aguiar, ambos professores subs-
titutos da secção médica.

O DR. JOÃO MAGALHÃES
Adrião Luís de Magalhães casou em Penafi el 

a 7 de Julho de 1845 com D. Maria da Conceição. 
Ele natural de São Martinho de Recesinhos, fi lho 
de Manuel Luís de Magalhães e Jacinta Vieira, 
de São Martinho de Recesinhos. Ela natural de 
Penafi el, fi lha de Joaquim Peixoto Lopes, de São 
Vicente do Pinheiro e Ana da Purifi cação da Silva, 
de São Martinho de Recesinhos.

Foram seus fi lhos: 
1 – Joaquim. Nasceu na Rua Nova, Penafi el, 

a 12 de Agosto de 1848. Joaquim Luís de Ma-
galhães, proprietário de uma quinta em Angra 
do Heroísmo e negociante, foi pai de Emília de 
Magalhães que casou com António Pamplona 
Corte Real, ofi cial do exército [alferes de Caça-
dores 10 em 1885], fi lho do morgado Raimundo 
Martins Pamplona Corte Real. Um fi lho deste ca-
sal, António de Magalhães Pamplona, casou em 
1915 com Amélia Belo de Morais, fi lha de João 
Belo de Morais e D. Josefa Vitória Bettencourt, 
negociante e pequeno industrial. Com geração. 
Joaquim morador em Angra do Heroísmo, ilha 
Terceira dos Açores, já era vº quando veio ao ca-
samento da irmã, em 1889.

2 – António. Nasceu na Rua Nova a 6 de 
Outubro de 1850. Padre António Luís de Maga-
lhães, pároco da Igreja de S. Pedro de Canedo, 
concelho da Feira, por mercê de D. Luís, carta de 
18 de Dezembro de 1884. Desde Fevereiro 1885 
até Junho de 1899.

3 – José. Nasceu na Rua das Chans, Penafi el, 
a 26 de Agosto de 1852. José Luís de Magalhães, 
solteiro, ourives, morador em Penafi el em 1889.

4 – Rita. Nasceu na Rua Nova a 2 de Dezem-
bro de 1854. Faleceu a 12 de Dezembro de 1854 
e foi sepultada na igreja dos Terceiros do Carmo. 

5 – Rita. 2.ª. Nasceu na Rua das Chans a 30 de 
Janeiro de 1858.

6 – Maria. Nasceu na Rua das Chans a 26 de 

to civil de Penafi el a 1 de Janeiro de 1920 com 
Olívia Coelho Beça e faleceu em Penafi el a 9 de 
Janeiro de 1972.

O 8.º foi o dr. João que teve por padrinhos o 
irmão José Luís de Magalhães e Nossa Senhora 
do Rosário.

Pelo lado paterno o dr. João Magalhães era 
neto de Manuel Luís de Magalhães que casou 
em São Martinho de Recesinhos a 21 de Feverei-
ro de 1803 com Jacinta Vieira.

O Manuel Luís era fi lho de Luís Manuel e An-
tónia Luísa de Jesus ou de Magalhães, do Celei-
ro, São Pedro de Croca, neto paterno de Manuel 
Ribeiro e Maria Soares, de Avessões, Vila Boa de 
Quires, neto materno de Agostinho de Maga-
lhães e Maria de Campos, do lugar do Celeiro.

A Jacinta era natural de São Martinho de 
Recesinhos, fi lha de Francisco Ferreira Camelo e 
Ana Vieira, de Rio Bom, neta paterna de José Fer-
reira e Custódia Maria, de Rio Bom, neta materna 
de Gabriel Vieira e Quitéria Ferreira do mesmo 
lugar.

Manuel Luís e Jacinta viveram no lugar de 
Rio Bom de São Martinho de Recesinhos onde 
nasceram os seguintes fi lhos:

1 – Vitorino nasceu e a 3 de Abril de 1805. 2 
– Rogazia nasceu a 19 de Setembro de 1807 e fa-
leceu a 14 de Setembro de 1809. 3 – Rogazia. 2.ª. 
Nasceu a 25 de Maio de 1810. 4 – Ana nasceu a 
25 de Março de 1815. 5 – José nasceu a 29 de Ju-
lho de 1816. 6 – Adrião nasceu a 21 de Fevereiro 
de 1820. Padrinhos Adrião Huet e sua mãe Cus-
tódia Luísa, da Quinta do Fofo. – Pai do dr. João 
Magalhães. 7 – António nasceu a 9 de Janeiro de 
1823. Padrinho António Huet de Bacelar, Fidalgo, 
da Casa do Fofo, e tocou o menino quando tira-
do da Sacra Fonte José Ferreira, tio materno, em 
virtude de uma autêntica procuração do men-
cionado fi dalgo.

Abril de 1860.
7 – Ana. Nasceu na Praça Municipal, Penafi el, 

a 10 de Outubro de 1862. Padrinhos o irmão An-
tónio Luís de Magalhães e Nossa Senhora do Ro-
sário. – Ana da Purifi cação da Cunha Magalhães, 
administradora de casa casou em São Pedro de 
Canedo, Feira, a 16 de Dezembro de 1889 com 
José Pereira da Cunha, natural de Baltar, ourives. 
Filho de Manuel da Cunha de Sousa e Maria Pe-
reira da Silva. – Tiveram: Adrião que nasceu na 
rua Direita, em Penafi el, a 8 de Outubro de 1890. 
Padrinhos os avós maternos não assinando o 
padrinho por o seu estado de cegueira o não 
permitir. Adrião casou na conservatória do regis-
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DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRAS

PALAVRAS CRUZADAS

Boas

Festa
s

HORIZONTAIS:
3- Celebração do nascimento do Jesus Cristo; 6- Um dos pratos 
tradicionais da época natalícia; 9- Está nas palhinhas deitado e 
o seu nome signifi ca “Javé é salvação”, em hebraico; 11- Mis-
sa do (…), missa celebrada à meia-noite, na passagem do dia 
24 para o dia 25 de dezembro; 12- Cidade onde nasceu Jesus 
Cristo; 13- Cidade de onde partiram Maria e José; 14- Ceia em 
família, na noite de Natal; 18- Rei Mago representante da raça 
negra (africana) e que ofereceu mirra ao Menino Jesus; 23- Re-
presentação do local do nascimento de Jesus Cristo; 25- Animal 
e uma das fi guras do Presépio; 26- O Pai Natal desce por ela e 
há quem coloque junto dela um sapatinho na noite de Natal; 27- 
Calendário do (…), calendário que prepara a chegada do Natal 
com 24 janelas, numeradas de 1 a 24, as quais escondem no 
seu interior uma pequena surpresa, vulgarmente, um pequeno 
chocolate; 29- Embora seja uma festa em que estas fi cam muito 
felizes com a quantidade de presentes que recebem, é bom que 
não te esqueças que, infelizmente, existem muitas que não têm 
a mesma sorte; 31- Árvore que, habitualmente, se enfeita pela 
altura do Natal; 33- Nas férias do Natal as crianças não vão à…; 
34- Indicou aos Reis Magos o caminho para o local onde estava 
o Menino Jesus; 39- Rei Mago representante da raça branca (eu-
ropeia) e que ofereceu ouro ao Menino Jesus; 41- Personagens 
da narrativa cristã que visitaram Jesus após o seu nascimento 
(Evangelho de Mateus); 42- Mãe de Jesus; 43- Meio de transpor-
te do Pai Natal.

VERTICAIS:
1- Dia festivo da Igreja Católica, consagrado à comemoração 

da adoração dos Reis Magos a Jesus e da sua aparição aos 
gentios; 2- Sinónimo de Prendas; 4- Anunciou aos pastores o 
nascimento de Jesus Cristo; 5- Carpinteiro e marido da mãe de 
Jesus; 7- É apanhado nas zonas húmidas da fl oresta e é um dos 
elementos do presépio tradicional português; 8- Um dos pratos 
tradicionais da época natalícia; 10- O Rei que queria matar Je-
sus Cristo; 15- Mês em que se celebra o Natal; 16- O Menino 
Jesus está nelas deitado; 17- Como diz a canção, a noite de 
Natal é uma noite de…; 19- Outro nome para Fatias Douradas, 
um dos doces tradicionais do Natal; 20- (…) de Natal, manda a 
tradição que seja montada no dia 1 de dezembro; 21- Sinónimo 
de crença; 22- Rei Mago representante da raça amarela (asiáti-
ca) e que ofereceu incenso ao Menino Jesus; 24- Antigamente, 
na noite de Natal, todas as crianças colocavam-no junto à cha-
miné, no dia seguinte, quando acordavam, tinham os presentes 
junto dele; 28- O Natal é uma festa para ser comemorada em…; 
30- Brilham, piscam e enfeitam a árvore de Natal e as ruas das 
localidades; 31- Estavam nos campos a cuidar das ovelhas e 
tiveram a missão de espalhar a notícia do nascimento de Jesus 
Cristo; 32- Puxam o trenó do Pai Natal; 36- O nome do Pai Na-
tal; 37- Massa de farinha batida com ovos, frita e polvilhada com 
açúcar, um dos doces tradicionais do Natal; 38- Animal e uma 
das fi guras do Presépio; 40- Bolo (…), confecionado com frutas 
secas e cristalizadas, assim chamado por ser típico da quadra 
do Natal até a dia de Reis; 41- Também há quem pendure uma 
(…) junto da chaminé ou árvore para que no dia seguinte esteja 
cheia de presentes.

Acender
Área
Caçar
Cela
Cerrar
Sessão
Insipiente
Taxa
Discente
Despercebido
Estadia
Infringir
Retifi car
Vultuoso

Ascender
Ária
Cassar
Sela 
Serrar
Espiar
Paço
Cavaleiro
Delatar
Emergir
Flagrante
Mandado
Tráfego

Acento
Arrear
Cegar
Censo
Cessão
Expiar
Passo
Cavalheiro
Dilatar
Imergir
Fragrante
Mandato
Tráfi co

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

Assento
Arriar
Segar
Senso
Seção
Incipiente
Tacha
Docente
Desaparecido
Estada
Infl igir
Ratifi car
Vultoso

Partiste em paz, serena e feliz.
O teu último suspiro, sentido de perto, deixou mar-

ca. Foi como o sopro de um anjo que se despede, não 
com um Adeus, mas com um Até Já, voando para um lu-
gar mais calmo, onde não há confusão nem sofrimento, 
um lugar merecido.

No rosto tinhas gravadas as marcas do tempo, de 
um caminho marcado pelas contrariedades da vida. Fi-
cam as memórias, os cheiros, os sorrisos e o teu humor 
refi nado. Sim, porque mesmo nos momentos de maior 
aperto, conseguias sorrir. A tua simpatia contagiava 
qualquer lugar onde estivesses. A tua boa disposição 
alegrava até o dia mais sombrio.

Altruísta, foste o ombro em quem nos pudemos 
apoiar, o suporte e a voz em quem confi ar. Por isso, 
hoje, uma vez mais, te agradecemos e te recordamos 
com enorme saudade.

Com aquele olhar, maternal e cuidador, acalmavas 
qualquer inquietação. O teu colo, bondoso e caloroso, 
era o melhor lugar do mundo.

Aprendeste e ensinaste. Amaste e foste amada.
Sabemos que não é o tempo que vai diminuir a sau-

dade de já não te ter presente. Ainda dói, e dói muito, 
aperta aqui bem no peito ao saber que não podemos 
sentar e conversar, até sobre coisas sem sentido. Mas é 
ele, o tempo, que nos vai permitir encarar a vida e conti-
nuar esta caminhada, com garra, com aquela força com 
que sempre lutaste.

Por tudo aquilo que nos ensinaste e pelo exemplo 
de esposa, mãe e avó que nos deixaste, só temos moti-
vos para sorrir e celebrar a tua vida! Constante na nossa 
memória, jamais serás esquecida. Descansa em paz!

Aproveitamos para agradecer a todos os familiares e 
amigos que se mostraram disponíveis para ajudar e nos 
apoiaram, partilhando esta nossa perda. Aos que participa-
ram nas celebrações e estiveram connosco em todos os mo-
mentos, sobretudo nos de maior dor, um grande bem-haja!

Família Trinta

HOMENAGEM
À NOSSA MÃE

EUROBTP, LDA.
(P/ França e Bélgica) (m/f)

- Trolhas polivalentes;
- Carpinteiros de limpo (Casas Madeira);
- Trolhas p/ Máquinas Bipal;
- Trolhas p/ Arruamentos e Saneamentos.

Contactos:
253 319 553  /  253 070 161  /  932 060 048

E-mail: infoeurobtp@gmail.com

PUB
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Sobrosa

Lucinda Alves Mendes
Faleceu

Lucinda Alves Mendes faleceu no passado dia 3 
de dezembro, com 72 anos de idade. Era natural de 
Paços de Ferreira e residente na freguesia de Sobrosa, 
Paredes. Era casada com Joaquim Pereira da Silva.

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 apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Beire

Ana de Fátima de Jesus 
Vieira
Faleceu

Ana de Fátima de Jesus Vieira faleceu no pas-
sado dia 11 de dezembro com 57 anos de idade. Era 
natural de Luzim, Penafiel e residente na freguesia de Beire, concelho 
de Paredes. Era divorciada.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Vilela

Manuel Ferreira da Silva
Faleceu

Manuel Ferreira da Silva faleceu no passado dia 
11 de dezembro com 70 anos de idade. Era natural e 
residente na freguesia de Vilela, concelho de Pare-
des. Era casado com Rita Gonçalves da Silva.

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.

Rebordosa

Maria Martins Ferreira de Sá
Faleceu

Maria Martins Ferreira de Sá faleceu no passado 
dia 5 de dezembro, com 94 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Astromil e residente na Rua da 
Candeeira, n.º 167, Rebordosa, Paredes. Era viúva 
de Joaquim Ferreira de Brito e deixa na maior dor seus filhos, noras, 
genros, netos, bisnetos e demais família.

Rebordosa

António Moreira da Silva
Faleceu

António Moreira da Silva faleceu no passado dia 
7 de dezembro, com 65 anos de idade. Era natural e 
residente em Rebordosa, na Rua Carvalhos do Cabo, 
n.º 67. Era viúvo de Maria Alice da Rocha Carvalho e 
deixa na maior dor sua filha, genro, neta e demais família

Lordelo

Maria Albina Gonçalves Ferreira
Faleceu

Maria Albina Gonçalves Ferreira faleceu no pas-
sado dia 29 de novembro com 72 anos de idade. Era 
natural de Seroa, Paços de Ferreira e residente na 
Rua do Cruzeiro do Vinhal, n.º 112, Lordelo, Pare-
des. Era casada com Fernando Dias Campas.

Agradecimento
Seu marido, filhos, 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.

Paredes

Maria da Conceição
Garrido
Faleceu

Maria da Conceição Garrido faleceu no passado 
dia 6 de dezembro com 91 anos de idade. Era natu-
ral de Duas Igrejas, Miranda do Corvo e residente na 
Praceta da Cidade, Entrada 26, 2.º E., Paredes. Era viúva de António 
Joaquim Romualdo. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Serafim Vital Ribeiro de Sousa
Faleceu

Serafim Vital Ribeiro de Sousa faleceu no passa-
do dia 30 de novembro com 56 anos de idade. Era na-
tural de Lordelo e residente na Estrada Nacional 209, 
n.º 3780, Bloco B, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Deolinda Ferreira de Almeida Sousa.

Agradecimento
Sua esposa, filhos e demais família vêm por este meio extrema-

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

Lordelo

Cassilda Ribeiro Gomes
Faleceu

Cassilda Ribeiro Gomes faleceu no passado dia 
5 de dezembro com 72 anos de idade. Era natural de 
Lordelo e residente na Rua Albano de Jesus Amaral, 
n.º 1 (ADIL), Lordelo, Paredes. Era viúva de Ascen-
dino da Silva Barbosa.

Agradecimento
Seus filhos, noras, genro, netos e demais família vêm por este 

meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que 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.

Paredes

José Ernesto Pereira
de Oliveira e Silva

Faleceu
José Ernesto Pereira de Oliveira e Silva faleceu 

no passado dia 13 de dezembro com 68 anos de 
idade. Era natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na 
Travessa do Monte da Póvoa, n.º 19, Paredes. 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 
lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como nas 
missas de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Besteiros

António Moreira Pinto
Faleceu

António Moreira Pinto faleceu no passado dia 11 
de dezembro com 85 anos de idade. Era natural de 
Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua 
da Ribeira, n.º 340, Besteiros, Paredes. Era casado 
com Elvira da Conceição Moreira Pacheco.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais fa-

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

Baltar

Alice Cristina Ribeiro
Ferreira de Sousa

Faleceu
Alice Cristina Ribeiro Ferreira de Sousa faleceu 

no passado dia 12 de dezembro com 48 anos de ida-
de. Era natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua 
do Feital, n.º 28, 3.º Esq., Baltar, Paredes. Era casada com Joaquim 
Gonçalves de Sousa Ribeiro.

Agradecimento
Seu marido, filhos e demais família vêm por este meio extremamen-

te 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 falecimento 
e funeral, ou que de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Aproveitam o ensejo para comunicar que será celebrada a missa 
de 7.º dia, segunda-feira, dia 19 de dezembro, às 20h30, na igreja 
paroquial de Baltar, agradecendo também, desde já, a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

Mouriz

Maria Adelina Teixeira
Faleceu

Maria Adelina Teixeira faleceu no passado dia 
3 de dezembro com 84 anos de idade. Era natural 
de Vila Cova de Carros, Paredes e residente na Rua 
Central de Peneirada, n.º 13, Mouriz, Paredes. Era 
casada com Arnaldo Augusto Nunes da Silva. 

Agradecimento
Seu marido, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família 

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

Lordelo

Joaquim Ferreira Teixeira
Faleceu

Joaquim Ferreira Teixeira faleceu no passado dia 
10 de dezembro com 83 anos de idade. Era natural de 
Lordelo e residente na Rua Escola de Moinhos, n.º 100, 
Lordelo, Paredes. Era viúvo de Idalina da Silva Martins.

Lordelo

Idalina da Silva Martins
Faleceu

Idalina da Silva Martins faleceu no passado dia 6 de 
dezembro com 83 anos de idade. Era natural de Rebordo-
sa e residente na Rua Escola de Moinhos, n.º 100, Lorde-
lo, Paredes. Era casada com Joaquim Ferreira Teixeira. 

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

Saiba como receber
o jornal  O PAREDENSE 
em sua casa visitando-nos:

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

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

NECROLOGIA 

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

Agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família vêm por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 

pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 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. 
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AGÊNCIA FUNERÁRIA XAVIER NETO
Av. Padre Manuel Pinto Abreu, 98 - SOBROSA | Tlf.255 873 803 | Tlm. 914 654 999

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

Era, em tempos idos, a Rua D. António Barbosa 
Leão, um bispo natural de Parada de Todeia.

Depois, por razões que entenderam 
de maior justiça, a câmara municipal de-

liberou dar à dita o nome do antigo pároco de 
Castelões de Cepeda – Marcelino Francisco da 
Conceição – por haver arranjado formas de aca-
bar a construção da igreja paroquial da freguesia.

Tinha uma condição: arranjar uma rua digna 
para repor a homenagem ao bispo que faleceu, 
sendo-o da diocese do Porto.

Ora, há dias, inopinadamente, as placas que 
balizavam a Rua do Padre Marcelino da Concei-

Foi bem problemático o nome desta estação da Linha 
do Douro, desde o seu início, alegando os recareden-
se que o terreno era todo desta freguesia, enquanto, 
do outro lado, os sobreirenses tentavam, por igual 

forma e idênticos fi ns, puxar a brasa à sua sardinha.
Até que, alguém puxa para a justiça salomónica e se 

RECAREI – Estação de Polémica

não se podia partir a estação em duas, ao menos, e já não foi 
pouco, deram a esta o nome das duas freguesias: Recarei-So-
breira; aliás método usado para outras localidades, de um ex-
tremo ao outro do país.

A imagem do passado, fi nais do século XX, da autoria do 
fotojornalista Armando Moreira (Marco) e a atual de “O Pare-

dense”, do princípio do século XXI, ilustram bem o “salto” 
que os transportes do caminho-de-ferro deram em Portu-
gal, claro que com o apoio da Comissão Europeia. 

Tirando um que outro mais “resiliente”, o machado de 
ferro das rivalidades está mais longe do que era no passado, 
para bem de todos e descanso das suas almas, também!

Rua Padre Marcelino – Fugiu?
ção foram retiradas e, por não estarem em mau 
estado, parece-nos não ser para restauro, mas há 
tantas outras na cidade e nos arrabaldes, até as 
fronteiras com outros concelhos, que nos parece 
ser, tal decisão, a de acrescentar a outra rua, já 
bem comprida, mais uns metros!

Será por o Padre Marcelino ser natural de Pe-
nafi el?

A páginas tantas, pelo andar da carruagem, 
ainda o vão exumar e mandar para o cemitério 
de Cebolido.

Ao menos ali fi caria com melhores vistas, já 
que a seus pés correria o rio Douro!


