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O piloto pareden-
se João Barros, da 
‘Fibromade Racing 
Team’, doou, no fi nal 
da semana passada, 
6 mil euros à família 
de Igor, um menino 
de Paredes que sofre 
de uma doença rara. 
O valor foi angaria-
do com a venda do 
merchandising ofi -
cial da equipa, nos 
últimos 5 meses.

Proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e da CDU e os votos contra do PS e do CDS.
Valor do empréstimo destina-se a ser usado ao longo de 2017, que será um ano de eleições autárquicas.

Assembleia Municipal aprova empréstimo
de 2,5 milhões de euros para 2017

A junta de freguesia de Rebordosa voltou a distribuir 155 caba-
zes de Natal por famílias carenciadas da freguesia. Há 2 anos que 
o projeto se realiza com o objetivo e atenuar as difi culdades das 
famílias com menos recursos. 

A atleta sagrou-se campeã nacional de 
kickboxing, na categoria Low Kick -52 qui-
los, escalão júnior, em Guimarães, no passa-
do dia 18 de dezembro. Esta época a jovem 
já tinha conquistado o título mundial de 
kickboxing, na mesma categoria e peso.

É um dos presépios mais emblemáticos 
da região e, todos os anos, traz a Beire, 
Paredes, milhares de pessoas. O projeto 
começou a ser construído por Domin-
gos Teles em 1986 e hoje conta com 
milhares de peças espalhadas por 120 
metros quadrados, no rés-do-chão da 
casa desta família que cumpre a tradi-
ção há 30 anos. 
Este presépio gigante tem em exposi-
ção mais de 960 santos, 595 ovelhas, 
430 bonecos de caco e 300 peças de ar-
tesanato, iluminadas por mais de 1890 
lâmpadas. O presépio pode ser visitado 
até 31 de janeiro e a entrada é gratuita.

PRESÉPIO DE SÃO LUÍS DE BEIRE
VOLTOU A ABRIR PORTAS AO PÚBLICO

Piloto João Barros
doou 6 mil euros ao pequeno Igor 

Inês Correia
conquista título nacional

de kickboxing

Junta de Rebordosa apoiou
famílias carenciadas
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A 
Junta de Freguesia de Re-
bordosa celebrou o Natal 
com mais de 560 idosos 
da freguesia que se reuni-

ram no Pavilhão Gimnodesportivo 
Manuel Moreira Neto, em Rebordo-
sa, no passado dia 18 de dezembro.

Organizada todos os anos pela 
Junta de Freguesia de Rebordosa, a 
Festa de Natal Sénior é um impor-
tante momento de convívio, alegria e 
animação para a população sénior da 
freguesia e a comunidade em geral.

O convívio de Natal foi animado 
por várias atuações de coletivida-
des da freguesia, nomeadamente o 

Com o intuito de atenuar as difi cul-
dades das famílias com menos 
recursos económicos, a Junta de 
Freguesia de Rebordosa distri-

buiu, no passado dia 19 de dezembro, o 
Cabaz de Natal a 155 agregados familia-
res, tendo benefi ciado desta ação social 
cerca de 400 pessoas mais carenciadas.

A distribuição dos 155 cabazes, cons-
tituídos por géneros alimentares como 
bacalhau, azeite, farinha, açúcar, leite, en-
latados, arroz, massa, entre outros alimen-
tos, decorreu na sede da Junta de Fregue-
sia de Rebordosa. 

Este é o segundo ano em que se rea-
liza a iniciativa solidária, com o propósi-
to de proporcionar às famílias  desfavo-
recidas o conforto de uma boa consoada.

Os benefi ciários dos cabazes de Na-
tal foram identifi cados pelos serviços 
de Ação Social da Junta de Freguesia de 
Rebordosa que procura, desta forma, ate-
nuar as difi culdades de muitas famílias da 
cidade de Rebordosa, consolidando im-
portantes valores representativos da qua-
dra natalícia, como a solidariedade.

 Cabazes de Natal foram entregues pelo presidente da junta Elias Barros, no dia 19.
 Iniciativa é realizada há 2 anos para atenuar difi culdades das famílias de Rebordosa.

Junta de Rebordosa entregou 155
cabazes a famílias carenciadas

 INICIATIVA FOI ORGANIZADA PELA JUNTA DE FREGUESIA DE REBORDOSA. 
 Tarde foi animada com espetáculos de várias coletividades e um concerto de Augusto Canário. 

Festa de Natal Sénior reuniu
600 idosos em Rebordosa

Helena Nunes (texto)

Rancho Folclórico, a Tuna de Rebordosa, 
a Associação Rebord’Arte e o grupo de 
teatro Trupeça.

Este ano a festa contou ainda com um 
convidado especial, o popular cantor Au-
gusto Canário, que animou ainda mais a 
tarde ao som da música tradicional portu-
guesa. Seguiu-se um lanche convívio com 
iguarias tradicionais da época natalícia.

Durante a Festa de Natal Sénior, o 
executivo da Junta de Freguesia de Re-
bordosa aproveitou para entregar o sub-
sídio anual às instituições e coletividades 
da freguesia e a primeira parcela das bol-
sas de mérito que anualmente atribuem 
aos alunos que frequentam o 10.º, 11.º e 
12.º anos de escolaridade e que residem 
em Rebordosa.

Helena Nunes (texto)

Concluímos o ano corrente pela forma mais 
pragmática, jornalisticamente falando, que a 
31 de dezembro não se acaba o mundo.

O que termina é precisamente um ano 
que foi de esperança e que se estenderá a mesma in-
tenção para o futuro.

Convenhamos que ao longo do ano que fi nda 
ocorreram diversos temas que poderiam merecer refe-
rência, pela exposição pública. Certo é que, para bem 
da democracia, temos assistido a ações policiais e judi-
ciárias contra instituições e pessoas que deviam estar 
acima de qualquer suspeita, nomeadamente a Polícia 
Judiciária e a Autoridade Tributária, com detenções de 
agentes e outros responsáveis e a tentativa de desman-
telamento dessas redes, bem como das suas conexões, 
sinais evidentes de uma doença social que alastra e se 
ramifi ca, embora, por outro lado, são medidas saluta-
res que servem de exemplo para a purifi cação dos ares.

Dirá o leitor, muito justamente, será só no nosso 
país que estas coisas acontecem? Não, será a resposta 
convicta sobre o caso Lavajato, no Brasil, antiga coló-
nia de Portugal, e a teia de interesses e os atos de cor-
rupção que lhe estão associados, tal como o desaforo e 
a desvergonha militante das organizações, e das prin-
cipais fi guras políticas brasileiras e, ainda, o alastramen-
to dos ressentimentos do processo de destituição da 
Presidente Dilma, substituída por quem é acusado das 
mesmas ações, assim continuando a colocar os países 
do mundo lusíada na fi la da frente das más práticas de 
governação de todo o mundo.

Mundialmente famoso foi o caso conhecido por 
Panamá Papers, gigantesca fuga de informação sobre 
uma parte (apenas e só uma pequena parte) do sub-
mundo tenebroso das sociedades chamadas off sho-
res, sob investigação de uma rede internacional de 
jornalistas designada por Consórcio Internacional de 
Jornalistas de Investigação (ICU, sigla em inglês). Num 
conjunto de 11,5 milhões de fi cheiros foram identifi ca-
dos cerca de 250 cidadãos portugueses ou com resi-
dência em Portugal, envolvidos em empresas off sho-
res, criadas por uma sociedade de advogados no Pa-
namá, a “Mossack Fonseca”. Tal acervo contém quase 
100 documentos diretamente relacionados com a ES 
Entreprises, classifi cada como a empresa mais miste-
riosa do grupo Espírito Santo (GES), que foi mantida em 
segredo durante mais de vinte anos, que o Ministério 
Público suspeita tratar-se de um gigantesco saco azul.

Como é do conhecimento geral, os objetivos perse-
guidos pelas pessoas, físicas ou coletivas, que colocam 
avultadas quantias em off shores, bem como a ocul-
tação das suas identidades ou a proveniência desses 
fundos, poderão ser relativamente toleráveis – caso da 
ocultação de património por razões pessoais ou familia-
res - ou, ao invés, mais ou menos ilícitos – desde a fuga 
ao fi sco e a lavagem de dinheiro ou branqueamento de 
capitais, à prática de burlas, atos de corrupção ou fi nan-
ciamento do terrorismo, tráfi co de pessoas ou armas.

Enfi m, mas nem tudo é negativo num ano que, ci-
vilmente, termina a 31 de dezembro, pela esperança na 
reconquista de uma melhor nível de vida e ainda pela 
eleição de um português, com H grande, para Secretá-
rio-geral da ONU, com o brilho e a distinção que carac-
teriza António Guterres.

No que ao concelho diz respeito, sabendo-se que 
no próximo ano vão ter lugar as eleições, o que se vê 
pelo folclore que por aí vai, o que retira todo o brilho 
ao Rancho Folclórico de Paredes, entendemos chamar 
a atenção das pessoas para que façam uma atenta 
leitura do que se tem passado, e que refl itam no que 
hão-de fazer para o futuro, na esperança que se poderá 
fazer mais e melhor.

O futuro conquista-se
por opções e mudanças
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A 
família Teles dedicou os 
últimos 30 anos à cons-
trução de um presépio 
que, todos os anos, traz 
a Beire, freguesia do 

concelho de Paredes, milhares de 
pessoas. O projeto começou a ser 
construído pelo patriarca da família, 
Domingos Teles, em 1986. Com a sua 
morte em 2015, a família decidiu con-
tinuar a tradição. Este ano o presépio 
de São Luís de Beire completa 30 anos 
e voltou a abrir ao público com milha-
res de peças.

São mais de 960 santos, 595 ove-

lhas, 430 bonecos de caco, 300 peças 
de artesanato, 1890 lâmpadas e 780 
fitas e bolas de decoração que dão 
corpo a este presépio gigante.

Os milhares de peças ocupam a 
garagem e o terraço da casa da famí-
lia Teles. Quem visita o espaço pode 
ver várias recriações de cenas bíblicas 
antes do nascimento de Jesus Cristo, 
como o Adão e Eva no paraíso e o ca-
samento de Nossa Senhora, as figuras 
de Jesus Cristo com a Sagrada Família, 
a fuga para o Egipto, o palácio do Rei 
Herodes, cenas da Última Ceia com os 
apóstolos, o Calvário, o caminho de 
Jesus até à cruz e a Ressurreição.

O Presépio de São Luís de Beire 

 EM EXPOSIÇÃO ESTÃO MAIS DE 960 SANTOS, 595 OVELHAS, 430 BONECOS E 300 PEÇAS DE ARTESANATO.
 Presépio gigante é iluminado por mais de 1890 lâmpadas.
 Estrutura começou a ser construída por Domingos Teles e a família continua a manter a tradição. 

Presépio de São Luís de Beire faz 30 anos

retrata os hábitos e costumes do pas-
sado, com a recriação de uma procis-
são com inúmeros andores, moinhos 
a funcionar por todo o lado e várias 
outras personagens.

Quem visitar o Presépio de São 
Luís de Beire pode ver ainda algumas 
réplicas de várias igrejas, como a Igre-
ja Matriz de Paredes, o Santuário de 
Fátima e o Vaticano. O presépio co-
meça a ser construído em meados de 
outubro e só é desmontado a 31 de 
janeiro. “Nesta altura trabalho 8 ho-
ras por dia para conseguir ter tudo 

pronto no dia da abertura. E o meu 
irmão também ajuda quando che-
ga do trabalho”, explica José Teles, de 
39 anos de idade, que devido a uma 
doença está impedido de trabalhar.

Presépio ocupa 120
metros quadrados

O presépio de São Luís de Bei-
re ocupa 120 metros quadrados do 
rés-do-chão da casa da família Teles. 
É um dos presépios mais emblemá-

ticos da região e pode ser visitado 
até 31 de janeiro. A entrada é gra-
tuita, mas a família deixa o pedido 
a quem visita este presépio para 
deixar um donativo para ajudar a 
pagar a fatura da luz, que ronda 
sempre os 600 euros. 

Este ano José Teles conseguiu an-
gariar alguns patrocínios de empresas 
da região, mas garante que o dinhei-
ro não chega para pagar metade das 
despesas. A família chegou a pedir 
ajuda à câmara municipal de Paredes, 
mas nunca recebeu apoio. 

José Teles e a mãe Matilde

Helena Nunes (texto)



4
Quinta-feira

29 de dezembro 2016

SOCIEDADE

PUB

10 novas empresas vão 
investir 16 milhões de euros 
no concelho de Paredes e 
criar 327 postos de trabalho. 
Os protocolos de investimen-
to entre as empresas e a câ-
mara municipal de Paredes 
foram assinados no passado 
dia 22 de dezembro.

O investimento global é 
de 16.251.139,59 euros e vai 
permitir criar 327 novos pos-
tos de trabalho no concelho, 
mais concretamente nas fre-
guesias de Rebordosa, Baltar, 
Gondalães, Mouriz, Gandra, 
Cete e Lordelo.

Os projetos incidem nos 
setores do mobiliário, têxtil e 
vestuário, eletrónica, impres-
são gráfica e ramo alimentar e 
vão beneficiar de incentivos da 
câmara municipal de Paredes.

“Estes investimentos re-
presentam oportunidades 
de vida na nossa comuni-
dade. São novas empresas 
e outras que multiplicam o 
investimento em Paredes”, 
sublinhou o vice-presidente 
da câmara, Pedro Mendes, 
lembrando que nos últimos 3 

 Protocolos de investimento foram assinados no passado dia 22 de dezembro.
 PROJETOS INCIDEM NOS SETORES DO MOBILIÁRIO, TÊXTIL E VESTUÁRIO, ELETRÓNICA, IMPRESSÃO GRÁFICA E RAMO ALIMENTAR.
 No primeiro trimestre de 2017 serão assinados mais 4 contratos, de 13 milhões de euros.

Empresas investem 16 milhões
no concelho e criam 327 postos de trabalho

Helena Nunes (texto)

anos foram criados “mais de 
3 mil postos de trabalho” e 
investidos “mais de 40 mi-
lhões de euros” no concelho. 

Pedro Mendes aproveitou 
a oportunidade para elogiar a 
qualidade da mão-de-obra do 
concelho e a sua adaptabilida-
de e o esforço de moderniza-

ção administrativa ao nível do 
licenciamento que a câmara de 
Paredes fez nos últimos anos e 
que tem dado frutos. 

Já o presidente da câma-
ra municipal quis partilhar 
com os empresários a sua 
alegria por terem escolhido 
Paredes para investir e des-

tacar o trabalho da equipa 
de captação de investimento, 
liderada pelo vice-presiden-
te da câmara, Pedro Men-
des. “Não é normal uma 
autarquia ter um nível de 
captação de investimento 
tão significativo. Esta é a 
demonstração de que Pare-

des é um local de excelên-
cia para acolher empresas e 
está a transformar-se num 
território de referência na 
Área Metropolitana do Por-
to”, sublinhou o autarca.  

Celso Ferreira reforçou 
ainda que o resultado des-
te trabalho permitiu já uma 
redução acentuada dos nú-
meros do desemprego no 
concelho. O autarca lembrou 
que em 2013, no pico da cri-
se, a taxa de desemprego 
no concelho era de 23,5%, 
estando agora nos 9,5%, 
abaixo da média nacional. “A 
atividade económica e em-
presarial no concelho está 
a correr bem”, reforçou o 
autarca, garantindo que este 
é o resultado de um trabalho 
de parceria sem precedentes.

A indústria transforma-
dora tem sido a mais rele-
vante na criação de riqueza 
e postos de trabalho no 
concelho e por isso mesmo 
Celso Ferreira garantiu que 
esse continuará a ser o foco 
de Paredes na captação de 
investimento.

A estes 10 contratos de 
investimento seguir-se-ão 
mais quatro, que vão ser assi-
nados no primeiro trimestre 
de 2017. Segundo a autar-
quia, estes 4 novos contratos, 
que abrangem os setores dos 
pneus, indústria química, 
metalomecânica e mobiliá-
rio, representam um investi-
mento total de 13 milhões de 
euros, permitindo criar mais 
122 postos de trabalho no 
concelho. 

O 
município de 
Paredes, atra-
vés do pelouro 
de Ação Social, 

organizou, na passada 
quarta-feira, dia 21 de de-

 22.ª edição do “Encontro entre Nós” decorreu no pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo.
 Tarde de festa para a população sénior do concelho terminou com lanche convívio. 

Convívio de Natal juntou
mais de 2000 idosos de Paredes 

zembro, mais uma edição 
do “Encontro entre Nós – 
Natal”, direcionado à popu-
lação com mais de 60 anos 
de idade do concelho.

O evento vai na 22.ª 

edição e é já uma das ini-
ciativas mais emblemáticas 
organizadas pela câmara de 
Paredes, informou a autar-
quia em comunicado.

Na sua 22.ª edição, o 

“Encontro entre Nós”, 
uma das iniciativas mais 
emblemáticas da câmara 
de Paredes, juntou no dia 
21 de dezembro, no pavi-
lhão Rota dos Móveis, em 
Lordelo, mais de duas mil 
pessoas.

A animação foi sempre 
uma constante, numa tar-
de de muita alegria e con-
vívio que se iniciou com 
uma atuação por parte das 
técnicas das IPSS´s do con-
celho, seguido de um pe-
queno teatro e do grupo de 
música popular “Os Amigos 
da Crise”, terminando com 
o já tradicional lanche, re-
cheado de doces típicos de 
Natal e a entrega de uma 
lembrança a cada um dos 
convidados.

Para além de toda anima-
ção, destaque para a presen-
ça de um presépio vivo pro-
tagonizado por seniores do 
Concelho de Paredes.
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A 
Fundação A LORD acolheu no pas-
sado dia 17 de dezembro o espetá-
culo de bailado “Pirmin Treku 2016”, 
protagonizado pela Academia de 

Bailado Clássico Pirmin Treku. 
Esta academia de bailado foi fundada em 

1963, na cidade do Porto, pelo bailarino e co-
reógrafo basco de renome internacional, Pirmin 
Treku. A academia é hoje uma referência incon-
tornável do panorama do ensino da dança em 
Portugal. Ao longo de meio século, ajudou a for-
mar várias gerações de bailarinos e de professo-
res de dança, que mais tarde vieram a desempe-
nhar papéis de relevo e prestígio em várias estru-
turas da dança em Portugal, nomeadamente na 
Companhia Nacional de Bailado (1977), no Ballet 

O 
aluno do Conservatório de Música 
de Paredes Tiago Maia, da classe 
do professor Frederic Cardoso, foi 
laureado com o 3.º prémio no VI 

Concurso Nacional de Jovens Clarinetistas, 
na categoria juvenil. O concurso decorreu no 
Conservatório de Música do Porto, no âmbito 
do ClarMeet Porto’16, o Encontro Internacio-
nal de Clarinete.

Tiago Maia competiu na categoria juve-
nil do concurso dividido em 5 categorias. O 
jovem, natural de Penafiel, conquistou o 3.º 
lugar, numa categoria onde foram premia-
dos também Duarte Maia (1.º lugar) e Liliana 
Barbosa (2.º lugar). Foram ainda entregues 
menções honrosas a Ema Amorim, Luís Melo 
e Miguel Ramos.

O Concurso Nacional de Jovens Clarinetis-
tas é organizado pela Associação Portuguesa 
do Clarinete com o objetivo de contribuir, es-
timular e desenvolver o ensino e a evolução 
do clarinete e dos jovens clarinetistas portu-
gueses com menos de 23 anos de idade.

 Tiago Maia conquistou 3.º prémio na categoria juvenil.
 Concurso decorreu no Porto, no âmbito do ClarMeet Porto’16,
     o Encontro Internacional de Clarinete. 

Pódio no VI Concurso Nacional
de Jovens Clarinetistas

Helena Nunes (texto)

A 6.ª edição decorreu no Porto, nos dias 
17 e 18 de dezembro, em simultâneo com a II 
edição do Concurso Internacional de Clarine-
te, organizado pela APC e que distinguiu os 
melhores clarinetistas nas categorias “júnior e 
sénior artista”.

 Companhia de bailado clássico apresentou espetáculo “Pirmin Treku 2016”.
 Espetáculo encheu auditório da Fundação A LORD, no dia 17 de dezembro.

Academia de Bailado
‘Pirmin Treku’ deu

espetáculo n’A LORD

Gulbenkian (1965-2005) ou na Escola de Dança 
do Conservatório Nacional.

Bailarinos e professores de dança como Cris-
tina Maciel, Luísa Taveira, Alfredo Gesta, Anabela 
Domingues, Cláudia Nóvoa, Guiomar Machado, 
Luís Magalhães, Maria José Rodrigues, Bárbara 
Guedes, Lúcia Marta, João Pinto, Nuno Lencastre 
ou Laura Pinto, foram alguns dos muitos alunos 
que iniciaram e desenvolveram a sua formação 
na Academia de Bailado Clássico Pirmin Treku.

O espetáculo apresentado na Fundação A 
LORD e que juntou mais de 200 pessoas no au-
ditório da instituição, foi composto por diversos 
elementos de uma aula de técnica clássica, ex-
certos de grandes clássicos como Paquita, A Bela 
Adormecida, Festival das Flores, entre outros, e 
bailados dos coreógrafos portugueses Benvindo 
Fonseca e Rui Lopes Graça.

Helena Nunes (texto)
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Os novos órgãos concelhios 
da Juventude Popular de 
Paredes tomaram posse no 
passado dia 10 de dezem-

bro, numa cerimónia onde estiveram 
presentes vários dirigentes distritais e 
nacionais, informou fonte do partido 
em comunicado. Entre eles estiveram 
o presidente da concelhia do CDS/
Paredes, José Miguel Garcez, o vice-
-presidente da Juventude Popular, 
Gonçalo Begonha e o presidente da 
distrital do Porto da JP, Tiago Loureiro, 
entre outros.

Amílcar Ruão Martins, 22 anos, 
natural de Paredes, venceu as eleições 
para a Comissão Política no passado 
dia 6 de dezembro, sucedendo a Ar-
tur Malheiro Mesquita na presidência 
deste órgão. 

Satisfeito com o resultado eleito-
ral e com a mobilização dos militantes 
da JP Paredes, o candidato eleito ga-
rantiu que pretende trazer uma “nova 
energia à JP Paredes”, apostando 
numa equipa “renovada e muito 

 VÁRIOS DIRIGENTES DISTRITAIS E NACIONAIS MARCARAM PRESENÇA NA TOMADA DE POSSE.
 O presidente Amílcar Ruão Martins pretende dar uma nova energia à estrutura partidária.
 Defender uma política municipal de juventude é um dos princípios por que se vai bater.

Novos órgãos da
Juventude Popular Paredes tomaram posse

motivada”.
Num jantar repleto de jovens, 

Amílcar Ruão Martins apresentou as 
principais linhas de orientação e me-
tas para o mandato. Entre os princí-
pios fundamentais da sua equipa está 
a defesa de uma política municipal 
de juventude transversal aos vários 
domínios de intervenção autárquica. 
“Temos que contrariar a ideia que 
a política de juventude passa pela 
organização de eventos para os 
jovens. Esta é uma visão errada e 
redutora, que não vai de encontro 
aos verdadeiros interesses dos jo-
vens e que desconsidera o real po-
tencial da juventude”, acrescentou 
Amílcar Ruão Martins. 

Outro dos objetivos passa por es-
timular os mais jovens a serem mais 
pró-ativos e a envolverem-se nas 
ações e decisões públicas, por consi-
derar que estes são, “por natureza, 
os principais agentes de mudança, 
devido às suas capacidades, qualifi-
cações, talento e energia.” 

A 
Câmara Municipal de Pa-
redes, através do Pelouro 
da Educação, promoveu 
mais uma edição do con-

curso “Postais de Natal”, com o pro-
pósito de desenvolver e estimular a 
criatividade dos mais jovens, salien-
tou a vereadora Hermínia Moreira, 
citada em nota de imprensa.

Tal como em todas as edições 
anteriores, o objetivo do concur-
so é escolher o trabalho que serve 
de base à produção dos Postais de 
Natal, que são utilizados nesta qua-
dra festiva pelos diversos serviços 
do município de Paredes.

A iniciativa contou com a partici-
pação da maioria das escolas do pré-
-escolar e do 1.º ciclo do concelho. O 
melhor postal de Natal do pré-escolar 

 Escolas do pré-escolar e do 1.º ciclo do concelho participaram na iniciativa.
 Trabalhos estão expostos na Loja de Turismo e na Biblioteca Municipal.

Concurso de Postais de Natal juntou escolas do concelho
foi elaborado pelo Gustavo, do jardim-
-de-infância da Vila, em Gondalães. 
Em 2.º lugar ficou o Gonçalo, do 
Jardim de Infância Solar da Educação 
e em 3.º Leonardo Garcez, do Jardim 
de Infância de Boavista, em Beire.

O melhor postal de Natal do 1.º 
ciclo foi elaborado pela Ana Cunha, 
do Centro Escolar de Vilela, 2.º CVB. 
em 2.º lugar ficou o Guilherme, do 
Centro Escolar de Cete e em 3.º 
a Francisca Brandão, do Centro 
Escolar de Rebordosa. Mariana 
Silva, do Centro Escolar de Bitarães 
recebeu uma menção honrosa.

A exposição dos trabalhos 
está patente na Loja Interativa de 
Turismo de Paredes e na Biblioteca 
Municipal e pode ser visitada até ao 
dia 9 de janeiro.
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Cada uma das 19 Conferên-
cias de São Vicente Paulo 
do concelho de Paredes 
receberam um subsídio 

extraordinário de 1000 euros entre-
gue pela câmara municipal. A ceri-
mónia decorreu no passado dia 19 
de dezembro, no salão nobre dos 
Paços do Concelho.

Na cerimónia, a vereadora do 
pelouro da Ação Social da autar-
quia enalteceu e agradeceu o tra-
balho voluntário e dedicado das 
Conferências Vicentinas em prol 
dos que mais necessitam. “E nós 
não podemos deixar de apoiar 
quem ajuda”, destacou Hermínia 
Moreira.  

Dirigindo-se aos 19 represen-
tantes das Conferências de S. Vicen-
te de Paulo do concelho de Paredes 
o presidente da autarquia realçou 
que “ninguém conhece melhor 
os casos de pobreza envergonha-
da do que vocês. Não pudemos 

 Subsídio extraordinário de mil euros foi entregue a 19 instituições.
 Cerimónia decorreu no passado dia 19 de dezembro, no salão nobre dos Paços do Concelho. 

Conferências Vicentinas
receberam subsídio de 19 mil euros

apoiar em anos recentes, porque 
passámos os tempos muito difí-
ceis, mas esta é uma decisão de 
inteira justiça”, sublinhou Celso 
Ferreira, negando que se trata de 
uma medida eleitoralista até por-
que ele não é candidato à presidên-
cia da câmara de Paredes. 

“O que vamos entregar é, em 
parte, um subsídio de gratidão, 
pela vossa colaboração, e tam-
bém de justiça em relação ao vos-
so trabalho”, destacou ainda o au-
tarca, garantindo que até ao final do 
mandato espera conseguir entregar 
outro subsídio. 

As 9 Conferências de São Vicen-
te Paulo do concelho de Paredes 
estão localizadas em Baltar, Beire, 
Besteiros, Bitarães, Cete, Duas Igre-
jas, Gandra, Gondalães, Lordelo, 
Louredo, Madalena, Mouriz, Parada 
de Todeia, Paredes, Rebordosa, Re-
carei, Vandoma, Vila Cova de Carros 
e Vilela.

A 
Assembleia Municipal 
de Paredes aprovou a 
proposta da câmara mu-
nicipal de Paredes para a 

contração de um novo empréstimo 
de curto prazo, no valor de 2,5 mi-
lhões de euros. A proposta foi apro-
vada com os votos favoráveis do 
PSD e da CDU e os votos contra do 
PS e do CDS, na reunião extraordi-
nária que decorreu no passado dia 
15 de dezembro.

Segundo a câmara municipal 
de Paredes, o valor do emprés-
timo destina-se a ser usado ao 
longo do ano de 2017, ano este 
que será de eleições autárquicas. 
As eleições serão realizadas em 
outubro e, por isso, já não será o 

 Proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e CDU e votos contra do PS e CDS.
 VALOR DO EMPRÉSTIMO DESTINA-SE A SER USADO AO LONGO DO PRÓXIMO ANO. 

Aprovado empréstimo de 2,5 milhões de 
euros para gastar em ano de eleições

Helena Nunes (texto) atual executivo, mas sim o pró-
ximo, a pagar a fatura deste em-
préstimo de 2,5 milhões de euros. 

Os socialistas usaram do argu-
mento para votar contra, defen-
dendo que não se compreende 
como é necessário contrair um 
novo empréstimo de 2,5 milhões 
de euros quando a câmara de Pa-
redes fez recentemente um em-
préstimo de saneamento finan-
ceiro com carência de um ano. 
Os mesmos argumentos foram 
usados pela bancada do CDS, que 
também votou contra a proposta.

Apesar de o assunto ter gera-
do alguma discussão, a proposta 
acabou por ser aprovada pela 
maioria do PSD na Assembleia 
Municipal de Paredes, com a 
aprovação da CDU.
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A 
Associação um Novo 
Cântico organizou uma 
festa de Natal para to-
dos os utentes. O con-
vívio contou com um 

lanche e um jantar e foi animado 
por várias atuações musicais de as-
sociações do concelho de Paredes.

 INSTITUIÇÃO ORGANIZOU LANCHE CONVÍVIO E JANTAR PARA TODOS OS UTENTES.
 Desejo para o novo ano é conseguir umas novas instalações. 

Festa de Natal
da Associação Um Novo Cântico

A festa decorreu no passado dia 
17 de dezembro, nas instalações de 
Vilela e contou com a visita do Moto 
Clube de Rebordosa, as atuações do 
Grupo de Jovens de Gandra e do 
Grupo de Escuteiros 1358 de Gan-
dra e ainda a participação de Ale-
xandra, concorrente do programa 
de televisão “Love On Top”.

A noite também foi animada 

com uma sessão de karaoke, pro-
porcionando um momento dife-
rente a todos os utentes que foram 
acolhidos por esta instituição. 

Para o ano de 2017, a Asso-
ciação Um Novo Cântico deseja 
conseguir umas novas instalações. 
Há mais de 1 ano que a instituição 
aguarda uma resposta da câmara 
de Paredes ao pedido de atribuição 

de uma das antigas escolas do con-
celho, entretanto desativadas. A ins-
tituição espera que este desejo pos-
sa ser cumprido em 2017, de forma 
a melhorar as condições de vida dos 
seus utentes.

Filomena Pinto, diretora técnica 
da instituição, garante que as novas 
instalações são fundamentais para 
dar resposta ao número crescente 

de pedidos de ajuda que a institui-
ção tem recebido nos últimos anos.  

Neste momento, o centro de 
acolhimento contra a exclusão so-
cial acolhe cerca de 70 homens e 
mulheres, sem-abrigo, pessoas com 
transtornos de álcool, drogas ou 
desvios sociais, com o objetivo de 
os reintegrar na sociedade, através 
de respostas sociais adequadas. 

Helena Nunes (texto)

Um homem de 76 
anos morreu atrope-
lado, na tarde de dia 
16 de dezembro, em 

Duas Igrejas, Paredes. O atro-
pelamento aconteceu na Rua 
Divino Espírito Santo, por volta 
das 17 horas, e o condutor fu-
giu do local sem prestar assis-
tência à vítima, acabando por 
se entregar às autoridades na 
manhã do dia seguinte.

A vítima era Marcelino 

 Atropelamento aconteceu na Rua Divino Espírito Santo, no dia 16 de dezembro.
 O condutor fugiu do local, mas apresentou-se às autoridades no dia seguinte.
 A vítima, Marcelino Tomé Teixeira, morreu ainda no local.

Septuagenário morre
atropelado em Duas Igrejas

Tomé Teixeira, que foi atrope-
lado quando regressava à sua 
viatura que estava estaciona-
da no passeio. Tinha acabado 
de sair de uma loja que ven-
de ração para animais quan-
do foi colhido mortalmente 
por uma viatura que circula-
va naquela estrada que liga 
Paços de Ferreira a Paredes. A 
vítima residia a cerca de um 
quilómetro do local. 

Segundo noticiou o Jor-
nal de Notícias, o condutor 
envolvido no atropelamento, 

que se entregou no dia 
seguinte às autoridades 
acompanhado do seu 
advogado, tem 45 anos 
e reside no concelho de 
Paredes. Foi constituído 
arguido e ficou sujeito 
a termo de identidade 
e residência, ficando a 
aguardar em liberdade a 
conclusão do inquérito. 
Quando se entregou às 
autoridades o condutor 
terá dito que não se aper-
cebeu do acidente.

Helena Nunes (texto)
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O 
tempo não ajudou 
Augusto Coelho a es-
quecer as amarguras 
da vida. Ao longo dos 
anos foi aprendendo 

a viver com as memórias difíceis do 
passado, mas ainda hoje custa falar 
sobre elas. “Mantenho a cabeça 
ocupada para não pensar nisso”, 
diz o paredense. 

Augusto é um dos 70 utentes 
que vivem na Associação Um Novo 
Cântico, em Vilela. A instituição que 
apoia sem-abrigo e pessoas com 
dependências do álcool e drogas, 
tem sido a sua casa nos últimos 4 
meses. Augusto nunca consumiu 
drogas, mas foi acolhido por esta 
instituição quando não tinha mais 
para onde ir. 

Suicídio da mulher
deixou marcas
profundas na família 

Augusto Coelho cresceu em 
Beire, Paredes, mas foi em Lousada 
que acabou por se estabelecer com 
a família. Até que em 2009 a vida 
lhe pregou uma grande rasteira. A 
morte da mulher deixou-o de ras-
tos. “A minha vida descambou”, 
diz o paredense, recordando aque-
le dia em que o fi lho mais novo, de 
15 anos encontrou a mãe morta em 
casa. “Ela suicidou-se. Entretan-
to fi quei sem trabalho e tinha de 
sustentar a minha família. O meu 
fi lho mais novo tinha 15 anos na 

 DEPOIS DA MORTE DA MULHER, EM 2009, AUGUSTO COELHO PERDEU O TRABALHO E A CASA.
 Com dois fi lhos para criar, o paredense acabou por atravessar momentos muito difíceis.
 Só com a ajuda de amigos e da Associação Um Novo Cântico, em Vilela, é que Augusto não fi cou a viver na rua.

“Se não me ajudassem
tinha acabado a viver na rua”

Helena Nunes (texto) altura e o mais velho tinha 18 e já 
tinha uma fi lha. Não trabalhava e 
por isso tinha a minha neta tam-
bém para sustentar. Foi muito di-
fícil. Fomos obrigados pela Segu-
rança Social a sair daquela casa 
por falta de condições”, conta o 
paredense.

Os fi lhos acabaram por seguir o 
seu próprio caminho e Augusto aca-
bou por fi car sozinho e sem casa 
para viver. Foi ajudado por uma 
amiga, antes de ser acolhido 
pela Associação Um 
Novo Cântico, em 
Vilela. “A D. Dídia 
foi mais do que 
uma mãe para 
mim. Fiquei 
dois meses 
a viver nos 
anexos da 
casa dela, 

em Baltar. Se nessa altura não me 
ajudassem tinha acabado a viver 
na rua. Depois acabei por vir para 
a instituição e já cá estou há 4 me-
ses”. 

 Augusto garante que sempre 
foi um homem trabalhador, mas que 
depois de ter deixado o emprego na 
construção civil nunca conseguiu en-
contrar mais nenhuma oportunidade. 
“Na minha terra, em Beire, as pes-
soas sabem que sou uma pessoa 

humilde e trabalhadora. 
Mas infelizmente com 

os problemas de saú-
de que tenho não 

posso fazer traba-
lhos com muitos 

esforços”. 

Na instituição onde foi acolhi-
do Augusto Coelho realiza todos os 
dias várias tarefas, tal como todos 
os utentes. “Já fui porteiro, traba-
lhei nas obras e na cozinha. Ago-
ra ajudo a preparar as refeições 
e a servir a comida aos colegas. 
Gosto de ajudar e de estar sem-
pre ocupado. Pelo menos nessas 
alturas não tenho tempo para 
pensar nos problemas da vida”, 
reforça.

Nos primeiros tempos foi difícil 
adaptar-se às regras da casa, assu-
me o paredense, mas ao fi m de 4 
meses a viver nesta instituição, Au-
gusto já sente a vida de forma di-
ferente. “Acabei por conseguir ter 
uma segunda família. Fiz muitos 
amigos aqui e gosto de cá estar. 
Também não tenho mais para 
onde ir”. 

Apesar das rasteiras que a 
vida lhe foi pregando, Augusto 
manteve-se uma pessoa otimista 
e bem-disposta. “Tenho muitas 
saudades da minha netinha, mas 
falo com ela todos os dias e vou 
vivendo assim. Um dia de cada 
vez, sem pensar muito nos pro-
blemas”. 

Nas próximas semanas, o fi lho 
mais novo de Augusto também 
será acolhido nesta instituição, 
porque nunca conseguiu recupe-
rar do trauma de encontrar a mãe 
morta em casa. “Neste momento 
ele vive com um amigo, mas já 
não consegue estar naquela casa 
porque a mãe do amigo tem um 
problema com o álcool. E vem 
para cá porque também não tem 
mais sítio para onde ir”.
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Fisioterapeuta ROPE | Clínica Nuno Mendes

ENTORSES
DO TORNOZELO

A 
articulação do tornozelo é constituída pela tíbia, talus e perónio, 
que juntos formam um complexo tri-ligamentar que pode ser 
dividido em: face medial, face lateral e articulação tibiotársica su-
perior. Este é mantido através de um complexo sistema ligamen-

tar formado por cinco ligamentos, o ligamento deltoide que se divide em 
superfi cial e profundo, que por sua vez é constituído por outros segmen-
tos: anterior, medial e posterior, além do complexo da sindesmose que é 
formado por três ligamentos. Estes ligamentos têm como função proteger 
o tornozelo de forças anormais como rotações ou torções patológicas.

As entorses do tornozelo representam cerca de 20 a 25% de todas 
as lesões músculo-esqueléticas. São a lesão mais comum. A sua maio-
ria, cerca de 85%, dá-se em inversão do pé, em que a força “puxa” a articu-
lação para fora. Habitualmente são lesões de rápida evolução e bom prog-
nóstico, quando tratadas atempadamente e com terapêutica adequada. 
Como fatores de risco podemos indicar os fatores intrínsecos, como he-
terometria de membros inferiores ou o aumento de laxidez ligamentar, 
e a prática desportiva com movimentos de impacto como salto/corrida.

No caso de uma entorse grave, a sintomatologia dolorosa é imediata 
e aguda. A perceção da dor é acompanhada de edema, rubor e rápido 
aparecimento de tumefação generalizada com hematoma, não se con-
seguindo fazer carga. O que nos permite fazer uma classifi cação do 
tipo de entorse é a força exercida no momento de impacto. Um pe-
queno estiramento (torcer o pé a caminhar) é o grau I; no caso de existir 
rotura parcial do ligamento (corrida num terreno menos estável) esta-
mos perante o grau II; o grau III confere uma rotura total dos ligamentos 
(traumatismo direto por exemplo num jogo de futebol). A sintomatolo-
gia dolorosa é maior quanto maior a gravidade da lesão. O facto de ser 
reincidente numa entorse agrava o prognóstico de boa evolução da 
lesão. A reincidência aumenta exponencialmente a possibilidade de a 
lesão se tornar crónica e de evoluir para uma patologia de instabilidade 
crónica do tornozelo. Estas situações de cronicidade geram desequilí-
brios e fraqueza muscular evidente na articulação, diminuindo a sua 
função protetora da articulação do tornozelo.

Como tratamento mais comum, no caso das entorses de grau I, não é 
necessária imobilização, prescrevendo-se mais exercícios de fl exibilidade, 
repouso, aplicação de gelo em períodos limitados e elevação do membro 
acima do nível do coração. Nas entorses de grau II e III, deve-se sempre 
recorrer ao apoio junto dos profi ssionais de saúde mais habilitados.

A prevenção das entorses passa por promover a adequada acomo-
dação da articulação do tornozelo, seja no tipo de calçado que usa, seja 
no desporto que pratica, seja em perceber a forma como caminha ou 
corre. Após episódio de entorse, é essencial perceber se a marcha está a 
infl uenciar diretamente o aparecimento desta lesão específi ca. No caso 
de prática desportiva, deve-se “olhar com bons olhos” a fase de aqueci-
mento prévio. O programa de treino deve ser adaptado às exigências da 
modalidade e a uma utilização correta do calçado. Este deve ser substi-
tuído sempre que necessário e o seu desgaste deverá ser tido em con-
sideração. De igual modo, deverá sempre considerar-se os períodos de 
descanso entre competições e os timings corretos para que o organismo 
possa regenerar. Sem esquecer, claro, uma alimentação que restaure os 
níveis de energia, beber muita água e descansar as horas de sono consi-
deradas sufi cientes em cada caso.

Num claro combate à pre-
cariedade e em conso-
nância com a estratégia 
da tutela para fi xação de 

recursos humanos, o Conselho de 
Administração do Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa (CHTS) assinou 
contrato por tempo indeterminado 
com 24 enfermeiros. Em comunica-
do a unidade hospitalar dá conta de 
que os profi ssionais agora contrata-
dos vieram reforçar as equipas de 
enfermagem dos serviços de Cirur-
gia, Medicina, Obstetrícia, Ortope-
dia, Urgência e Urologia. 

Estas novas condições, bem 
como as recentes e futuras contra-
tações de enfermeiros, procuram 
dotar o CHTS de mais profi ssionais 
que fazem falta no dia-a-dia dos 
cuidados hospitalares. Para o en-
fermeiro diretor, José Ribeiro, “a 
conversão destes contratos para 
tempo indeterminado signifi ca 
não só o combate à precaridade, 
como aumenta também o nível 

 24 enfermeiros passaram para contrato por tempo indeterminado.
 Cerca de 40 assistentes operacionais vão ser contratados a partir de janeiro. 

Centro Hospitalar
Tâmega e Sousa consegue
mais recursos humanos 

motivacional dos profi ssionais”.
Além destas situações e da con-

tratação recente de mais médicos e 
enfermeiros, estratégia que conti-
nuará a ser seguida em 2017, garan-
te a mesma fonte, o CHTS recebeu 
luz verde do Ministério da Saúde 
para contratar, já no início do ano, 
cerca de 40 novos assistentes ope-
racionais.

 Além da autorização para a 
contratação, a tutela informou ain-
da que no próximo ano o CHTS terá 
mais 4, 2 milhões de euros face a 
este ano, abrindo portas também 
a outros investimentos e projetos 
onde os recursos humanos são fun-
damentais.

“Com estas contratações dá-
-se seguimento à estratégia do 
Governo de aumentar os recursos 
que são necessários para o me-
lhor funcionamento do Serviço 
Nacional de Saúde e, neste caso 
em concreto, para melhorar o 
acesso e o nível de cuidados que 
prestamos aos utentes da região”, 
sublinhou o presidente do Conse-

lho de Administração do CHTS, ga-
rantindo que o CHTS é um centro 
hospitalar com uma produção de 
grande qualidade graças aos seus 
profi ssionais. “Somos a segunda 
maior urgência do norte do país 
e com excelentes serviços e níveis 
de cuidados prestados à popu-
lação, que precisam de ser refor-
çados”, defendeu também Carlos 
Alberto, garantindo que o objetivo 
é criar mais e melhores condições.

Desde setembro que o CHTS 
reforçou os quadros com 18 novos 
médicos especialistas de diversas 
áreas e outros 18 para apoiar áreas 
mais desfavorecidas. Na mesma al-
tura, as equipas clínicas do CHTS fo-
ram reforçadas com as contratações 
de um técnico de fi sioterapia, vários 
médios e enfermeiros que vieram 
reforçar as áreas de Anestesiologia, 
Cardiologia, Endocrinologia, Gas-
troenterologia, Medicina Física e 
de Reabilitação, Medicina Interna, 
Neurologia, Oftalmologia, Otorrino-
laringologia, Ortopedia, Patologia e 
Psiquiatria.

A 
Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica 
(ASAE) apreendeu mais 
de 6 mil CD’s e DVD’s em 

Paredes, que eram comercializados 
ilegalmente em feiras da zona norte 
do país. 

A apreensão decorreu na se-
quência de uma busca realizada 
numa residência situada na zona de 
Paredes, onde o material era grava-
do ilegalmente para depois ser ven-

 Material apreendido era gravado ilegalmente numa residência em Paredes.
 Os dois arguidos são vendedores ambulantes e têm nacionalidade estrangeira. 

ASAE apreendeu produtos
pirateados em Paredes

dido em várias feiras da região.
O circuito de produção ilegal 

era gerido por dois indivíduos, 
vendedores ambulantes, de nacio-
nalidade estrangeira, que foram 
constituídos arguidos no processo, 
informa a ASAE em comunicado. 

A investigação esteve a cargo 
Unidade Nacional de Informações 
e Investigação Criminal que, “na 
sequência de uma apreensão de 
centenas de CD’s copiados, numa 

feira de Valongo, em agosto últi-
mo, procurou identifi car o circui-
to de produção ilegal de video-
gramas e fonogramas e que cul-
minou na execução de uma busca 
domiciliária”. 

A busca domiciliária foi realiza-
da há cerca de duas semanas, tendo 
sido apreendidos 6.321 CD’s e DVD’s 
pirateados e ainda quatro torres 
com 57 gravadores, no valor aproxi-
mado de 19 mil euros.

Helena Nunes (texto)
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F
oi a crise e a falta de traba-
lho que pressionou Carlos 
Rocha a sair do país há cer-
ca de 2 anos. O polidor, na-
tural de Rebordosa, estava 

desempregado há algum tempo e 
com o fim do seu casamento deci-
diu procurar trabalho lá fora. “Tinha 
três filhos e uma casa para pagar. 
O meu irmão já estava a trabalhar 
em Inglaterra há 14 anos e per-
guntou-me se queria ir trabalhar 
para lá. Entretanto acabei por me 
separar e resolvi ir para Londres”, 
recorda o emigrante.

Com a ajuda do irmão, Carlos 
Rocha conseguiu estabelecer fa-
cilmente a mudança para Londres, 

 CARLOS ROCHA EMIGROU SOZINHO PARA INGLATERRA, ONDE VIVE HÁ CERCA DE 2 ANOS.
 Apesar de ter deixado os 3 filhos em Portugal, o emigrante de Rebordosa não pensa em regressar.
 Trabalha no centro de Londres como carpinteiro de cofragem e admite que a vida tem corrido bem lá fora.

“Regressar a Portugal
não faz parte dos meus planos”

Helena Nunes (texto) encontrar trabalho, casa e toda a 
ajuda necessária para começar 
uma nova vida. O emigrante de 
Rebordosa assume que os pri-
meiros tempos em Inglaterra não 
foram fáceis, mas admite que em 
pouco tempo foi superando as di-
ficuldades. 

Apesar de estar longe dos três 
filhos, Carlos vai mantendo um 
contacto constante com a família 
e para já assume que é em Ingla-
terra que pretende ficar. “Agora 
estou bem. Falo muitas vezes 
com os meus filhos pelo telefo-
ne e gostava que um dia fossem 
conhecer o sítio onde o pai vive. 
Mas sinceramente, regressar 
a Portugal não faz parte dos 
meus planos”. 

“Estamos a construir
um prédio
de 50 andares no
centro de Londres”

 “Londres é uma cidade 
enorme. Tem 8 milhões de habi-
tantes, quase tantos como Por-
tugal. É uma cidade que nunca 
dorme”, diz Carlos Rocha, que 
aprecia o movimento constante 
da cidade e a enorme variedade 
de cafés, restaurantes, bares e ou-
tras atrações da cidade. “Há pes-
soas na rua a toda a hora. Gosto 
de todo este movimento e da 
segurança da cidade”, sublinha.

Atualmente, Carlos Rocha tra-
balha na Byern Bros, uma empre-
sa inglesa de construção civil que 
tem construído vários prédios no 
centro de Londres. “Trabalhamos 
de segunda a sábado e recebe-
mos cerca de 700 libras por se-
mana. O ordenado é muito bom 
e o trabalho também. Neste mo-
mento estamos a construir um 
prédio de 50 andares, bem no 
centro da cidade de Londres”, 
diz o emigrante, que se mostra 
satisfeito com a forma como tam-
bém foi acolhido naquele país. 

“Em Inglaterra há mais quali-
dade de vida. Os ordenados são 
muito mais altos e isso permite 
que as pessoas vivam melhor. O 
que ganhava por mês em Portu-
gal é o que ganho em Inglaterra 
numa semana”. As únicas desvan-
tagens, diz Carlos, são os custos 
elevados com o arrendamento de 
casas e os transportes.

Apesar de estar há 2 anos a 
viver em Inglaterra, Carlos Rocha 
continua a ter dificuldade em ex-
pressar-se em inglês, muito em 
parte porque sempre foi habituado 
a conviver com portugueses. “Tra-
balho diariamente com vários 
emigrantes portugueses e isso 
dificulta a aprendizagem. No iní-

cio tinha muita dificuldade, mas 
já me consigo desenrascar so-
zinho. Falo pouco inglês, mas já 
me consigo orientar sozinho na 
cidade, ir às compras, etc”. 

A comunidade portuguesa em 
Londres é extensa e Carlos assume 
que esta proximidade com quem 
partilha as mesmas raízes ajuda a 
diminuir a distância e as saudades 
de Portugal. “Convivo com muita 
gente desta zona de Paredes, So-
brado e Valongo. Temos muitos 
emigrantes portugueses em Lon-
dres e acredito que a maioria não 
pensa em sair de lá”. 

Carlos Rocha assume que en-
tre os emigrantes há algum receio 
quanto às implicações da saída do 
Reino Unido da União Europeia, 
que se espera ter grande impac-
to na emigração. “Não sabemos 
como vão funcionar as coisas 
daqui para a frente, com a si-
tuação do Brexit, mas sincera-
mente acredito que a maioria só 
voltará se for obrigado a sair de 
Inglaterra. Se eu for obrigado a 
sair, vou procurar trabalho nou-
tro país, porque em Portugal, 
sinceramente, não vejo novas 
oportunidades a surgirem”.

Prédio que a empresa Byern Bros está a construir em Londres

PUBPUB
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O 
União Sport Clube de 
Baltar vai terminar o 
ano praticamente na 
cauda da tabela classi-
fi cativa da 2.ª Divisão 

– série 3 – da Associação de Futebol 
do Porto. A equipa orientada por 
Caló, técnico paredense de 52 anos, 
tem sido assolada pelos maus resul-
tados, somando nesta primeira vol-
ta do campeonato apenas 1 vitória 
em 10 jogos. 

Caló diz que os maus resultados 
são o refl exo da falta de experiência 
do plantel, mas que a confi ança do 
grupo não saiu afetada e que os jo-
gadores estão concentrados num 
regresso em força, já no início do 
novo ano.

O treinador garante que o clube 
só pode sonhar com a subida de di-
visão quando tiver as infraestrutu-
ras necessárias e a câmara avançar 
com a construção do novo Comple-
xo Desportivo do clube. A promessa 
é de que a obra arranque já no pró-
ximo ano. 

O Baltar entrou mal esta épo-
ca no campeonato. Como analisa 
este momento que o clube vive?

Temos um plantel muito jovem 
e a equipa tem sido prejudicada, 
sobretudo pela falta de experiên-
cia, que nestas divisões é um fator 
muito importante. Só temos uma 
vitória até agora no campeonato 
também porque a equipa tem 
sido muito perdulária.

No último jogo com o Baião viu-
-se isso mesmo. Fizemos um golo 
na própria baliza e depois tivemos 
4 ou 5 oportunidades para marcar, 
a poucos metros da baliza, mas não 
conseguimos. E tem sido assim em 
todos os jogos. 

Esta época o presidente pediu-
-nos o melhor resultado possível. 
A equipa tem tentado e estou con-

 União de Baltar vai entrar no novo ano praticamente na cauda da tabela classifi cativa.
 Equipa orientada por Caló soma apenas uma vitória no campeonato, da 2.ª Divisão, série 3 da AF Porto.
 TÉCNICO PAREDENSE, DE 52 ANOS, ACREDITA QUE A SORTE DA EQUIPA VAI MUDAR NA VIRAGEM DO CAMPEONATO.

“A sorte não tem estado do nosso lado”

FUTEBOL
Resultados da última jornada

Campeonato
de Portugal

Série B – 14.ª jornada
Aliança de Gandra ............................2
Marítimo B ...........................................1

Próxima jornada
8 de janeiro 2017

Amarante - Aliança de Gandra

Divisão de Elite
Série 2 - 17.ª jornada

Barrosas ................................................0
Rebordosa ...........................................1

União de Paredes ..............................3
Alpendorada ......................................2

Aliados de Lordelo .............................3
Desp. Aves B ........................................2

Próxima jornada
8 de janeiro 2017
Rebordosa - Lixa

Helena Nunes (texto)

União Sport Clube de 
Baltar vai terminar o 
ano praticamente na 
cauda da tabela classi-
fi cativa da 2.ª Divisão 

– série 3 – da Associação de Futebol 
do Porto. A equipa orientada por 
Caló, técnico paredense de 52 anos, 
tem sido assolada pelos maus resul-
tados, somando nesta primeira vol-
ta do campeonato apenas 1 vitória 

Caló diz que os maus resultados 
são o refl exo da falta de experiência 
do plantel, mas que a confi ança do 
grupo não saiu afetada e que os jo-
gadores estão concentrados num 
regresso em força, já no início do 

O treinador garante que o clube 
só pode sonhar com a subida de di-
visão quando tiver as infraestrutu-
ras necessárias e a câmara avançar 
com a construção do novo Comple-
xo Desportivo do clube. A promessa 
é de que a obra arranque já no pró-

O Baltar entrou mal esta épo-
ca no campeonato. Como analisa 

Temos um plantel muito jovem 
e a equipa tem sido prejudicada, 
sobretudo pela falta de experiên-

vencido que no início do ano o gru-
po vai conseguir entrar em força e 
recuperar terreno no campeonato.  

Acredita que o antepenúltimo 
lugar do campeonato é penaliza-
dor para aquilo que o Baltar tem 
conseguido fazer nos últimos 
jogos? 

O nosso plantel é muito jo-
vem, mas também tem muita 
qualidade. A equipa tem muito 
potencial e jogadores com muito 
valor, mas a pouca experiência e a 
falta de sorte empurraram-
-nos para esta situa-
ção. É evidente que 
tendo em conta a 
qualidade do plan-
tel podíamos ter 
feito muito me-
lhor.

novo complexo, apostar num grupo 
mais forte.

“Não podemos ter
objetivos ambiciosos
enquanto não
tivermos o complexo”

A manutenção continua a ser 
um objetivo à altura do Baltar?

Penso que sim. Não podemos 
ter objetivos mais ambiciosos en-
quanto não tivermos o novo com-
plexo. Se subíssemos de divisão 
neste momento teríamos de andar 
com a casa às costas porque o nos-
so campo não tem as dimensões 
exigidas pela associação.

 Esperemos que as obras arran-
quem já no próximo ano para que o 
clube consiga estruturar um projeto 
desportivo ambicioso e à altura do 
que o clube merece.

Depois da paragem do cam-
peonato, o Baltar regressa aos 

jogos no dia 8 de janeiro, rece-
bendo em casa o líder do cam-

peonato, o Marco 09. Qual a 
expectativa para este jogo?

Vamos tentar fazer o nos-
so melhor e vencer o jogo. 

Seria a melhor forma de 
reentrarmos no cam-
peonato. Vai ser bom 

para pôr à prova as 
capacidades da nos-
sa equipa frente a um 

adversário difícil. 

Quem são os favoritos à subi-
da de divisão?

Não conheço a equipa do Marco 
09, mas sei que tem um grupo muito 
forte e é um claro candidato à subi-
da. O Torrados também pode estar 
nesta luta pela subida, porque tem 
uma boa equipa e até agora conse-
guiu fazer um bom campeonato.

Em algum momento o seu 
lugar foi colocado em causa 
face aos maus resultados da 
equipa?

Todos sabemos que o fute-
bol vive de resultados e quan-
do os resultados não aparecem 
normalmente é o treinador que 
vai embora. Mas no Baltar a si-
tuação é diferente. O presiden-
te tem acompanhado todos os 
jogos da equipa e sabe que o 
problema não está no treinador. 

Há um trabalho que tem de 
continuar a ser feito com 

a equipa e a direção con-
fi ou nas minhas capaci-
dades para levar o Bal-

tar a alcançar os seus 
objetivos esta 

época.

Gondomar B - União de Paredes
Alpendorada - Aliados de Lordelo

Divisão Honra - AF Porto
12.ª jornada

Nun’Álvares ............................................0
Folgosa da Maia ....................................3

Próxima jornada
8 de janeiro 2017

Leça do Balio - Nun’Álvares

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 11.ª Jornada

Lousada ...................................................6
CCD Sobrosa ..........................................0

Próxima jornada
8 de janeiro 2017

Sobrosa - Caíde de Rei

2.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 11.ª Jornada

AJM Lamoso ..........................................2
ISC Sobreirense .....................................2 

Bougadense B .......................................2
FC Parada ................................................1

Próxima jornada
8 de janeiro 2017

Sobreirense - 1.º Maio Figueiró
FC Parada - Monte Córdova

2.ª Divisão – AF Porto
Série 3 – 11.ª jornada

FC Vila Boa de Quires .......................0
Baltar .....................................................0

Próxima jornada
8 de janeiro 2017
Baltar - Marco 09

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

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

Próxima jornada
8 de janeiro 2017

Jaca - Paredes

A equipa está bem, mas a sorte 
não tem estado do nosso lado. Nos 
últimos jogos temos visto um Bal-
tar a jogar bem, o único problema 
está na fi nalização. Não há ninguém 
que consiga marcar. Mas o grupo 
está confi ante, os jogadores estão 
com vontade de trabalhar e o gru-
po mantem-se unido. Sabemos que 
basta ganhar um ou dois jogos para 
subir para o meio da tabela.

Acredita que no regresso do 
campeonato a equipa vai jogar 
com outra garra para chegar às 
vitórias?

Acredito que sim. Mas estaria 
mais confi ante se pudesse reforçar 
a equipa com um ou dois jogado-
res, mas neste momento isso não 
está encima da mesa. O objetivo da 
direção é terminar a época com esta 
equipa e para o ano, se tivermos o 

“A equipa
tem sido
muito
perdulária”

Os maus resultados têm afeta-
do a confi ança da equipa? Sente 
que o grupo está desmotivado?
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O 
piloto João Barros aproveitou o 
final da época desportiva para 
entregar um donativo à família 
de um menino de Paredes, que 
sofre de uma doença rara. O pi-

loto de Paredes tinha lançado há 5 meses uma 
campanha solidária com o intuito de doar os 
lucros inerentes das vendas do merchandi-
sing oficial da equipa Fibromade Racing Team 
ao pequeno Igor.

A campanha permitiu angariar 6 mil eu-
ros, que foram entregues à família do peque-
no Igor na semana passada. O donativo será 
utilizado na compra de material ortopédico e 
tratamentos para o pequeno Igor, de 4 anos, 
portador de Síndrome de Costello, uma doen-
ça rara que afeta o desenvolvimento motor e 
cognitivo e aumenta a probabilidade do apa-
recimento de tumores.

A história do pequeno Igor tem sensibili-
zado muitas pessoas e servido de causa para 
dezenas de eventos solidários. Todos com o 
objetivo de angariar fundos para ajudar a fa-
mília a pagar os tratamentos.

O piloto paredense João Barros foi uma 
das figuras que se associou, desde a primeira 
hora, a esta causa, organizando uma iniciativa 
sem precedentes no desporto automóvel para 
ajudar o pequeno Igor a ter um Natal mais feliz.

MENINO TEM
SÍNDROME DE COSTELLO

Em abril de 2015 o jornal O PAREDENSE 
deu a conhecer a história deste menino que 
nasceu com uma doença que afeta apenas 
150 pessoas em todo o mundo. 

A Síndrome de Costello é uma doença rara 
que afeta o desenvolvimento motor e cognitivo 
e o coração e causa o aparecimento frequente 

 LUCRO DA VENDA DO MERCHANDISING OFICIAL DA FIBROMADE RACING TEAM FOI ENTREGUE AO IGOR.
 Menino de Paredes é portador de Síndrome de Costello, uma doença rara que afeta 150 pessoas no mundo.

JOÃO BARROS doou 6 mil euros
a menino com doença rara

de tumores. Com apenas 2 anos, Igor já tinha 
vencido um tumor raro, que foi detetado na 
zona abdominal. Recentemente foi alvo de uma 
cirurgia para alongar o tendão de Aquilles. 

A fisioterapia e os tratamentos permitem 
contrariar a evolução da doença, que não tem 
cura. Faça como o João Barros e ajude o pe-
queno Igor, com um donativo para a conta 
solidária: IBAN: PT50 0045 1340 4026 7170 
9694 3.

Helena Nunes (texto)
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M
aria Inês Correia sagrou-se cam-
peã nacional de kickboxing, na 
categoria de Low Kick, - 52 kg, 
escalão júnior. A jovem atleta 
de Paredes esteve a representar 

a Academia Pé de Chumbo, de Valongo, nesta 
prova organizada pela Federação Portuguesa de 
Kickboxing e Muay Thai, que decorreu em Gui-
marães, nos dias 17 e 18 de dezembro.

Com ela seguiram mais 9 atletas da Acade-
mia Pé de Chumbo que participaram nas disci-
plinas de Light Contact, Kick Light e Low Kick.

J
osé Mota já não é o treinador do Fei-
rense. O clube de Santa Maria da Feira 
anunciou, no início da semana passa-
da, que tinha chegado a acordo com 
o treinador, de 52 anos, para a resci-

são do contrato por mútuo acordo.
O “divórcio” aconteceu no final do trei-

no da equipa que decorreu na terça-feira da 
semana passada, dias depois da derrota do 
Feirense frente ao Marítimo por 2-0.

Em comunicado, a administração do Clu-
be Desportivo do Feirense anunciou a saída 
do técnico paredense do clube, admitindo 
que o Feirense atravessa “um momento par-
ticularmente delicado” - está em penúltimo 
lugar da tabela classificativa, com 11 pontos, 
somando 2 empates e 9 derrotas. No mesmo 
texto os responsáveis do Feirense realçam “o 
profissionalismo e dedicação do treinador 

 CLUBE E TREINADOR ACERTARAM A RESCISÃO POR MÚTUO ACORDO NA SEMANA PASSADA.
 Na origem da saída estão os maus resultados do clube esta época. 

José Mota deixou
o comando técnico do Feirense

e do seu adjunto”, desejando-lhes “as maio-
res felicidades para compromissos futu-
ros”.

Por enquanto o Feirense será treinado in-
terinamente pelo treinador Nuno Manta, “um 
homem da casa”, até encontrar um substi-
tuto para o comando técnico da equipa. No 
clube ficam também os treinadores de guar-
da-redes Paulo Santos e Ricardo Ribeiro.

Recorde-se que José Mota chegou ao Fei-
rense na época passada, assumindo o coman-
do técnico da equipa a 9 jornadas do final do 
campeonato. O técnico paredense levou os 
‘fogaceiros’ à I Liga, quatro anos depois da úl-
tima presença no escalão principal do futebol 
português. 

José Mota tinha contrato até ao final da 
época, mas acabou por não resistir aos maus 
resultados da equipa. Nas 20 partidas relati-
vas à Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga, o 
Feirense acumulou 10 derrotas.

Helena Nunes (texto)

INÊS CORREIA
é campeã nacional 

de kickboxing
Após a conquista do título de campeã na-

cional, a atleta, de 16 anos de idade, agrade-
ceu todo o apoio que recebeu dos colegas de 
equipa, deixando um agradecimento especial 
ao seu treinador, mestre Vítor Nogueira. “Sem 
ele não seria possível alcançar este título”, 
escreveu a atleta na sua página do facebook.

Em setembro Maria Inês Correia já tinha con-
quistado, na Irlanda, o título de campeã do mun-
do de kickboxing, na categoria Low Kick, - 52kg. 

Em 2015 a jovem paredense já tinha venci-
do a Taça de Portugal e conquistado o 2.º lugar 
no Lady Open Jovem Futuro, na categoria – 55 
kg, na Figueira da Foz.

 ATLETA PAREDENSE CONQUISTOU O TÍTULO NA CATEGORIA DE LOW KICK, -52 KG.
 Prova da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thai decorreu em Guimarães.

Helena Nunes (texto)
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E
m 2017, a Corrida dos 
reis está de volta à es-
trada, com o habitual 
percurso pelas ruas da 
cidade de Paredes. A 

prova decorre já no próximo dia 
7 de janeiro de 2017, às 20 horas, 
com partida e chegada no Parque 
José Guilherme, em Paredes.

A iniciativa é mais uma vez 
organizada pela Parjovem – As-
sociação Juvenil de Paredes e de-
corre num ambiente único, com 
o objetivo de estimular a prática 
desportiva como fator essencial 
na promoção da saúde e bem-es-
tar da comunidade.

A prova será dividida em duas 
vertentes: uma corrida de 10 qui-
lómetros e uma caminhada de 5 
quilómetros, tendo a primeira um 
custo de 8 euros e a segunda de 
5 euros. O início da corrida está 
marcado para as 20 horas. A ca-
minhada arranca meia hora mais 
tarde.

O percurso da prova desenro-
la-se nos principais arruamentos 
da cidade de Paredes, desde o 
Parque José Guilherme, passando 

 Prova terá duas vertentes: corrida de 10 km e caminhada de 5 km.
 Inscrições podem ser feitas até 5 de janeiro de 2017.
 PARTE DO VALOR DAS INSCRIÇÕES REVERTE A FAVOR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DO CONCELHO.

4.ª Corrida dos Reis está de volta à estrada 

pela Rua 1.º Dezembro, Rua Elias 
Moreira Neto, Rua dos Comba-
tentes do Ultramar, Rua 5 de Ou-
tubro, Av. da República, Rua José 
Mendes Moreira, Rua Daniel Faria, 
Rua Dr. José Maria Bragança Ribei-
ro, Rua Dr. José Correia, Av. Padre 
Moreira das Neves, Rua Dr. José 
Bragança Tavares, Rua Dr. Carlos 
Leão Lopes Cardoso, Rua Mastro 
Virgílio Pereira, Rua Infante Hen-
rique, Rua da Igreja Velha, Rua 
Padre Marcelino da Conceição, Av. 
das Comunidades e chegada ao 
Parque José Guilherme. 

Parte do valor da caminhada 
e da corrida revertem a favor de 
uma instituição sem fins lucrati-
vos do concelho de Paredes, ain-
da por definir. 

Esta é uma excelente opor-
tunidade para praticar desporto 
com a família e os amigos, numa 
zona central da cidade de Pare-
des, ajudando também uma ins-
tituição que trabalha em prol da 
comunidade.

As inscrições estão abertas e 
podem ser feitas através da pági-
na da internet www.corridados-
reis.pt, até às 12h59 do dia 5 de 
janeiro de 2017.

PUBPUB

Helena Nunes (texto)
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ANA SOFIA PINHEIRO, N.º 2 - 8.º C   ●   Agrupamento de Escolas da Sobreira

Música. É uma das artes 
mais apreciadas de 
sempre, com amantes 
espalhados pelos qua-

tro cantos do mundo. Definir músi-
ca não é tarefa fácil, porque apesar 
de ser intuitivamente conhecida 
por qualquer pessoa, é difícil en-
contrar um conceito que abarque 
todos os significados da mesma. 
Será possível que algo tão amado 
possa ter um lado mau?

A música aquece o coração. To-
dos temos uma melodia que nos 
faz rir ou chorar – com a música 
certa lembramo-nos ou esque-
cemo-nos dos mais diversos mo-
mentos. Podemo-nos considerar 
dependentes da música. O simples 
ato de sair de casa sem dispositi-
vos que sirvam para a ouvir não é o 
mesmo. Eu própria não vou para a 
escola sem os meus “earphones”, o 
que é facilmente contestado, visto 
que passo a maior parte dos meus 
intervalos a ouvir música. Quando 
nos estamos a exercitar, nada me-
lhor do que ouvir música. Dá-nos 
motivação e um certo ritmo e até 
torna a atividade física muito mais 
satisfatória.

Mas, tal como tudo na vida, a 
música tem os seus prós e contras 
e, provavelmente, uma das piores 

situações que nos pode acontecer 
é ficar com ela na cabeça. Passamos 
o dia todo com aquela sinfonia a 
ecoar no nosso cérebro, mas acredi-
tando, ou não, podem ocorrer situa-
ções mais sérias quando a música é 
ouvida de uma forma “incorreta”. O 
simples facto de ouvir música de-
masiado alta, quando nos dirigimos 
ao trabalho ou à escola, pode ser 
perigoso. Pode resultar em assaltos, 
atropelamentos ou acidentes que 
nos podem vir a originar danos físi-
cos e psicológicos ou até mesmo a 
morte, como foi o caso recente de 
duas jovens portuguesas. Os fones 
de ouvido aumentam em 300% o 
risco de acidente, queda ou atrope-
lamento e o número de acidentes 
graves com fones de ouvido tripli-
cou em seis anos. As vítimas têm, 
em média, 21 anos e em 29% dos 
casos, buzinas ou sirenes de alarme 
foram acionadas antes do acidente. 
Isto para não falar das complicações 
auditivas que ouvir música muito 
alta pode causar a longo prazo.

Pessoalmente, acho que a mú-
sica é a melhor coisa do mundo. Se 
alguém a inventou, parabéns para 
esse ser vivo magnífico! A minha 
vida não seria a mesma sem música 
e sei que não sou apenas eu que me 
sinto assim.

Ouvir Música: prós e contras
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Rua de Santiago, 444 - 4585-513 REBORDOSA
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Idealizamos todo o tipo de móveis ao seu gosto!

A todos os
Clientes e Amigos

Bom Ano 2017

A 
JSB, Unipessoal, Lda., é uma 
empresa especializada no 
ramo da carpintaria que está 
também vocacionada para 
todo o tipo de trabalhos em 

mobiliário de retalho e cozinhas.
Criada pelas mãos de Simão Barbosa, de 

46 anos, esta empresa tem vindo a crescer 
de forma sustentada e a ganhar cada vez 
mais espaço no mercado internacional. Em 
2010, o empresário de Rebordosa resolveu 
lançar-se por conta própria. Na altura, Simão 
era sócio de uma outra empresa no ramo do 
mobiliário, mas acabou por se separar da so-
ciedade e lançou-se por conta própria. 

Em seis anos de atividade, a JSB Unipes-
soal, Lda, conseguiu expandir-se no merca-
do nacional e internacional. A empresa, com 
sede na Rua do Penedo, n.º 46, em Rebor-
dosa, emprega 5 trabalhadores e pretende 
continuar a expandir o negócio. Neste mo-
mento a JSB já exporta os seus produtos 
para vários países da Europa, mas pretende 
em breve chegar a novos mercados pelo 
mundo fora.

Para 2017 a estratégia delineada da 
empresa passa por aumentar o volume de 
negócios e a quota de exportação da em-
presa, bem como adquirir a certificação de 
qualidade.

A qualidade como
marca de referência

A JSB é uma empresa especializada no 
ramo da carpintaria, mas também realiza 
todo o tipo de trabalhos em mobiliário de 
retalho. “Estamos mais ligados à constru-
ção, mas fazemos todo o tipo de mobiliá-
rio para cozinhas, roupeiros de parede, 
móveis de casa de banho, etc. A ideia é 
conseguir satisfazer as necessidades do 
cliente, por isso vamos ao encontro das 
suas necessidades e fazemos de tudo um 
pouco”, explica o empresário rebordosense, 
garantindo que esta postura da empresa 
permite rapidamente fidelizar os clientes. A 
qualidade dos produtos e o cumprimento 
dos prazos de entrega das encomendas são 
dois aspetos importantes na relação com o 

cliente. 
Nos últimos 6 anos de atividade a JSB 

foi crescendo de forma sustentada. “Neste 
momento temos bastante trabalho em 
curso e outras encomendas em carteira. 
Quando comecei estava sozinho apenas 
com um funcionário e hoje já damos tra-
balho a 5 pessoas”. A JSB trabalha maiori-
tariamente com clientes particulares, mas 
também realiza projetos para o ramo da ho-
telaria. A JSB já decorou, por exemplo, um 
hotel de luxo na Suíça. 

A grande marca de referência desta 
empresa é a qualidade. “Para estarmos na 
vanguarda do negócio temos de apostar 
na qualidade. É preciso produzir produ-
tos com qualidade, sempre procurando 
fazer mais e melhor, acompanhando as 
exigências do mercado”. Simão Barbosa 
assume que a melhor publicidade para o 
seu negócio é o trabalho feito em obra. “O 
boca a boca faz o resto”, sublinha o empre-
sário, garantindo que o sucesso foi construí-
do com muito trabalho e dedicação.

Em 2014 a JSB Unipessoal Lda, deu o sal-
to para o mercado internacional e atualmen-
te a empresa já exporta os seus produtos 
para vários países da Europa. Produtos de 
gama média alta, que exigiram da empresa 
um investimento constante em maquinaria 
para acompanhar o volume de encomendas 
e aumentar a qualidade dos produtos. 

O mercado internacional representa 
neste momento cerca de 15% do volume de 
negócios da empresa. E a ideia é aumentar 
esta percentagem. “A estratégia que te-
mos delineada para 2017 é definir mais 
mercados internacionais e aumentar o 
volume de negócios”.

Outra meta a atingir em 2017 é a certifi-
cação de qualidade. “A JSB já adota todos 
os procedimentos de qualidade exigidos, 
mas queremos obter esta certificação de 
qualidade para dar ainda mais confiança 
e garantias aos clientes”, assume Simão 
Barbosa, mostrando-se confiante no futuro 
da sua empresa. “A empresa é pequena, 
mas é solida e tem todas as condições 
para continuar a crescer. Vamos conti-
nuar a trabalhar para isso, sempre com 
muito rigor e qualidade”.

A JSB Unipessoal, Lda, é especializada em carpintaria e mobiliário e aposta na qualidade como marca de referência.
Empresa com sede em Rebordosa já exporta para vários países da Europa.
OBJETIVO PARA 2017 É AUMENTAR O VOLUME DE NEGÓCIOS E A QUOTA DO MERCADO ESTRANGEIRO. 

Produzir com qualidade para
estar na vanguarda do negócio
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P arece-nos fazer todo o sentido, nes-
te tempo de felicidade, ainda que 
aparente, para uns e de tristeza e 
morte para tantas pelo mundo fora, 

ocupar este cantinho de “O Paredense”, 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 dese-
nhos, 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 trans-
fi gurada – que nos parece adequada para a 
sensibilidade da época, ele que no Porto se 
fi xou, desta cidade foi e nela fi cou e que hoje 
parece tê-lo no purgatório donde sairá purifi -
cado, 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 cin-
zas e que a ele se reporta, quando escreve:

Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA
Em tempo de festas de Natal

Quando tu estavas cansado e desencora-
jado
Por esforços que não deram frutos
“Deus sabe o quanto tu tentaste…”

Quando tu choraste por longo tempo
Com o coração cheio de angústia
“Ele contou tuas lágrimas”

Quando tu estavas solitário
E teus amigos estavam ocupados
Para um simples telefonema
“Ele acompanhou-te”

Se de repente
Tudo parece mais brilhante
E recebeste uma luz de esperança
Nesse momento
“Ele soprou nos teus ouvidos”

Quando as coisas estão bem
E tu tinhas muito para agradecer
“Ele estava festejando contigo”

Quando algo te trazia muita alegria
E tu te sentias refortalecido 
“Ele estava sorrindo para ti”

Quando tinhas um propósito a cumprir
E um sonho para seguir
“Ele abria os teus olhos e te chamava pelo 
nome”

Lembra-te que onde estiveres
Seja na tristeza ou na felicidade
Mesmo que ninguém mais saiba
Deus sabe…
“Deus sonda os nossos corações…”

Obrigado Tomé.
Do Amigo Ângelo Nunes

AMIGO TOMÉ

“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 transfi gurada,
ó noite mais pequena do que as fontes,
pura alucinação da madrugada
- chegaste,
nem eu sei de que horizontes.

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

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.

O SEU QUINZENÁRIO
DE ELEIÇÃO

Um pequeno percalço técnico fez com que o artigo da página 28 saísse com as gravuras, mas sem o texto 
que, por tal, não chegou à impressão, do que pedimos desculpa aos leitores por tal lapso, pelo que agora 
fi cará como devia ter fi cado.
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Paredenses “Brasileiros”

O CORONEL J.R. COSTA JÚNIOR

(Continuação da edição anterior)

Sòmente um pouco antes do comboio 
chegar a Santarém, me apareceu o re-
visor a dizer-me onde se encontrava 
a família mangualdense. Eu ia ador-

mecido por efeito dos trabalhos e comoções 
do dia e por ter iludido o estômago com duas 
laranjas que comprara na estação de Braço 
de Prata; mas despertei, e, parado o comboio 
na estação de Santarém, corri a encontrar-me 
com a família de Mangualde.

Eu ia ansioso para contar a esta família a 
partida que me pregara o barqueiro que nos 
quisera roubar e ficara roubado; mas, logo 
que entrei no compartimento onde ela viaja-
va, notei que era recebido com frieza. A mu-
lher foi a primeira a falar, antes que eu falasse:

- Você encheu-nos de cuidados e aflições!...

O marido quis falar, mas a mulher não 
consentiu e continuou:

- Estávamos a ver que tínhamos de pagar 
outras passagens e que não podíamos levan-
tar a bagagem em Mangualde…

Porque não nos apareceu na estação do 
Rossio?

- Porque fugi do barqueiro, sem lhe pagar 
e tive de esconder-me até o comboio entrar 
no túnel.

- Você não pagou o transporte da baga-
gem?!...

- Não, senhora. Tive receio de que o bar-
queiro nos quisesse roubar mais e escapei-me.

O homem apoiou, mas a mulher repreen-
deu-me:

- Não devia fazer isso…Lá porque o bar-
queiro nos quis obrigar a pagar o transporte 
da bagagem mais caro, não era caso para não 
lhe pagarmos nada!...

O homem, esqueceu os serviços que eu 
lhe prestara naquele dia, para apoiar a mu-
lher, e certamente, para se desobrigar para 
comigo e acrescentou:

- Na verdade, você devia ter pago ao ho-
mem. Não pagando, ficou ele com o direito de 
me chamar ladrão a mim também…

Desolado por aquela atitude com que não 
contava, estive tentado a abandonar a compa-

nhia daquela gente; mas contive-me emude-
cendo. Grande tristeza me tomou e senti-me de-
primido, como se tivesse sofrido uma condena-
ção. Surgiu depois o remorso de não haver pago 
ao barqueiro e o pensamento seguinte:

«Sim, uma acção má não justifica uma ac-
ção má. Seria mais bonito mostrar ao barquei-
ro que, tendo podido desaparecer sem lhe 
pagar, pois ele bem merecia isso, o não fizera, 
por ser mais digno do que ele».

*
Na Estação de Entroncamento, como o 

comboio tinha demora suficiente, despedi-
-me para sempre da família de Mangualde e 
fui consolar o estômago esfomeado por 16 
horas sem alimento.

Talvez por este facto e porque ainda sofria 
o efeito do cansaço, logo que voltei ao com-
boio, adormeci, vencendo o aborrecimento 
que me causara a atitude da família mangual-
dense que, assim, encontrou um processo de 
me afastar, sem me agradecer o que eu havia 
feito por ela. Quantas subtilezas semelhantes 
tenho encontrado na minha já longa vida!...

Acordei na estação de Alfarelos, ao ouvir o 
aviso: «passageiros que vão para a Figueira da 
Foz, queiram mudar de comboio».

Tornei a dormir e acordei em Coimbra, 
ouvindo apregoar: «arrofadas de Coimbra»!...

Comprei algumas para levar a meus pais.
Adormeci pela terceira vez e fui acordado 

em Aveiro, pelo pregão: «ovos moles, mexi-
lhão»! Comprei 4 barriquinhas de ovos moles 
para meus irmãos.

Não tornei a dormir até ao Porto, devido 
à curiosidade de observar as lindas paisagens 
que o romper do dia me ia oferecendo.

Na estação de Campanhã, tive tempo de 
tomar o pequeno almoço, antes de mudar para 
o comboio do Douro. depois, neste comboio – 
viajando já em 2.ª classe para que não me vissem 
desembarcar da 3.ª classe – ia à janela, revendo 
o que tantas vezes vira em criança; mas as esta-
ções pareciam mais mesquinhas, as pessoas de 
aparência mais pobre, os objectos de tamanho 
mais pequeno. Não compreendi que sofria a in-
fluência do meu afastamento e crescimento, du-
rante aqueles anos, e do hábito dos meus olhos.

Na estação da minha terra, pessoas que 
reconheci, não me reconheceram, porque elas 
deixaram de ver-me criança e eu estava homem.

Como eu não tivera tempo de avisar os 
meus pais, da hora da minha chegada à es-
tação da minha terra, ninguém me esperava.

Em lugar de ansioso e contente, sentia-
-me apreensivo a respeito da recepção que 
teria em casa de meus pais.

(Continua na próxima edição)

GOMES DE SOUSA

Quando se fala em castigos corporais 
quase sempre se subentende a re-
ferência às crianças das escolas. O 
castigo físico é ilegal em quase toda 

a Europa. Porém a coacção psicológica pode 
ser mais perturbadora prolongando-se pela 
juventude e idade adulta das vítimas.

Não vou dissertar sobre os castigos. Tive a 
minha dose de bolos e canadas, in illo tempo-
re. E julgo que não fiquei traumatizado.

Venho falar de dois autores de livros sobre 
este tema relacionados com Paredes.

1.º – O dr. Joaquim Machado Cabral e Cas-
tro autor do livro «Teoria do castigo». Nasceu 
em Vilela a 28 de Fevereiro de 1836. 

Filho de António Moreira Machado, lavra-
dor proprietário, natural de Santo Estêvão de 
Vilela e Maria Joaquina Dias Torres, natural de 
Santa Eulália de Sobrosa; neto paterno de ou-
tro António Moreira Machado, alferes, e Jose-
fa Maria Machado, da Aldeia, em Vilela; neto 
materno de José Luís Ferreira e Felícia Dias Pa-
checo do lugar do Rio, de Sobrosa. Seus pais 
casaram em Vilela a 17 de Abril de 1831. Os 
avós paternos casaram em Vilela a 8 de Junho 
de 1794, sendo dispensados canonicamente 
no 2.º grau de afinidade lícita igual.

Joaquim Machado Cabral e Castro ma-
triculou-se a primeira vez na Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra a 11 de 
Outubro de 1855 e terminou o curso em 1860. 
Também se matriculou na Faculdade de Filo-
sofia, apenas uma vez, a 30 de Outubro de 
1856.

No fim do curso publicou “Theoria do Cas-
tigo. Principios Fundamentaes. Offerecida aos 
Juristas da Universidade de Coimbra de 1859-
1860”, Coimbra: Imprensa Literária, 1860. 

SOBRE OS CASTIGOS CORPORAIS
112p. – Cf. Inocêncio, XII, p100.

No ano seguinte após a formatura, a 7 de 
Outubro de 1861, foi casar a Lordelo, Paredes, 
com D. Carolina Augusta de Moreira Martins 
Machado, natural da mesma freguesia, com 
28 anos, filha de Joaquim Moreira Martins 
e Perpétua Ribeiro dos Santos, lavradores 
proprietários moradores nos Carregais, em 
Lordelo; neta paterna de Manuel Martins e 
Luzia Moreira, da Cortegada, em Rebordosa; 
neta materna Manuel Jorge e Maria Ribeiro, 
de Carregais. O assento do casamento foi la-
vrado pelo reitor de Frazão, Francisco Vieira 
de Madureira e pela nubente assinou o padre 
Francisco Nero e Silva, coadjutor de Lordelo. 
Presidiu e assinou o abade Vitorino Brandão 
de Andrade da Cunha e Lima. 

Tiveram: Ulpio Germano que nasceu na 
Casa da Aldeia, em Vilela, a 21 de Setembro 
de 1862 baptizado pelo padre António Dias 
Torres, de Vilela. Foram seus padrinhos o pa-
dre José Machado Ferreira, reitor de Vilela e 
Maria Clara Augusta Machado, ambos tios 
paternos do baptizado. [Ulpio Germano Ma-
chado Cabral, emigrou para o Brasil, Recife, 
Pernambuco].

Após a morte prematura do dr. Joaquim 
Machado nasceu: Joaquim da Cruz, na mesma 
Casa da Aldeia, a 13 de Dezembro de 1864. 
Teve por padrinhos Albino Moreira Machado, 
caixeiro no Rio de Janeiro, representado por 
seu irmão Agostinho Moreira Machado e Mar-
garida Augusta Machado, todos tios paternos 
do baptizado. 

Por mercê de D. Luís foi nomeado Delega-
do do Procurador Régio na Comarca de Seia, 
carta régia de 12 de Agosto de 1864.

Faleceu em Seia a 1 de Setembro de 1865.
2.º – O dr. Tomás Lopes Cardoso autor do 

livro «O Castigo Corporal». Nasceu São Cosme 
de Gondomar, a 30 de Junho de 1893.

Filho de Silvestre Gomes Cardoso, ourives, 
e Rosa Ferreira Lopes, doméstica, ambos na-
turais de São Cosme, neto paterno de Vicen-
te João Cardoso e Maria Pereira Gomes, neto 
materno de Tomás Lopes Martins Ferreira, ou-

rives e Maria Pereira Lopes.
Vale a pena acompanhar o percurso do 

pai Silvestre. Nasceu na Prelada, São Cosme 
de Gondomar, a 25 de Agosto de 1860. Casou 
com Maria Martins Cardoso, natural de São 
Cosme, filha de João Silvestre Cardoso, ouri-
ves e Camila Martins Camelo, a qual faleceu 
na Prelada, São Cosme, a 13 de Novembro de 
1885, com 21 anos, sem filhos.

O viúvo Silvestre casou em São Cosme a 29 
de Outubro de 1887 com a cunhada Ana Mar-
tins Cardoso, depois de dispensados dos impe-
dimentos do 1.º grau de afinidade lícita e 2.º grau 
de consanguinidade em linha colateral igual.

Ana MC faleceu na Prelada, São Cosme, 
a 2 de Setembro de 1888, com 23 anos, sem 
filhos.

O novo viúvo casou em São Cosme a 15 
de Fevereiro de 1890 com Rosa Ferreira Lopes, 
filha de Tomás Lopes Martins Ferreira, ourives 

e Maria Pereira Lopes, ambos de São Cosme e 
foram os pais do dr. Tomás.

Tomás Lopes Cardoso matriculou-se na 
Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra no ano lectivo de 1911 para 1912 e 
terminou o curso em 1916. Durante o último 
ano lectivo, sendo Secretário da Direcção do 
Orfeão Académico de Coimbra, escreveu a 
Teófilo Braga solicitando um artigo para inse-
rir num livro a publicar pelo Orfeão. 

Casou a 4 de Junho de 1920 com D. Her-
mengarda Leão Ribeiro natural de São Cos-
me de Gondomar, nascida na Quintã a 22 de 
Julho de 1896, filha de Joaquim Augusto da 
Silva Ribeiro, médico-cirúrgico, natural de 
Castelões de Cepeda e de D. Emília Cândida 
Leão Ribeiro, natural de Cete e afilhada de Vi-
torino Leão Ramos e sua mulher D. Natalina 
de Mendonça Leão.

Foram pais do dr. Carlos Augusto Leão Lopes 
Cardoso, notável etnólogo, nascido em Cete. 
Frequentou a Faculdade de Direito da Universi-
dade de Coimbra, de 1951 a 1955 onde se licen-
ciou com a nota final de onze valores.

E ainda pais de Maria José Leão Ribeiro 
Lopes Cardoso, Maria Natalina Leão Ribei-
ro Lopes Cardoso e de Ernesto Leão Ribeiro 
Lopes Cardoso que nasceu em 1922 e casou 
com Maria Laura Ennor Rocha Ferreira.

Era Director do Refúgio da Tutoria Central 
da Infância do Porto quando em 1940 fez par-
te da Comissão Organizadora do Congresso 
Nacional de Ciências da População. 

Publicou “O Castigo Corporal perante a 
Pedagogia e o Direito Português”, Porto, Edi-
tora Educação Nacional, 1942, 208p.

Foi Presidente da Comissão Municipal Ad-
ministrativa de Paredes de 1932 a 1935.

Publicou uma série de folhetins sobre o 
Mosteiro de Cete em 1933.

Foi condecorado com o grau de Oficial da 
Ordem Militar de Cristo a 27 de Outubro de 
1934.

O dr. Tomás faleceu em Ramalde, Porto, 11 
de Agosto de 1965 e D. Hermengarda faleceu 
na mesma freguesia a 29 de Junho de 1975.
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Saiba como
receber o jornal 
O PAREDENSE 

em sua casa
visitando-nos:

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do concelho de 
Paredes em áreas como a política, religião, desporto, sociedade e 
do seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, inde-
pendentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

DIVERSOS

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
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Extrato para publicação
Alda Cristina Nunes Ribeiro, por delegação expressa Notário Lic. 

Arnaldo da Silva Martins, Notário em substituição, sito na Rotunda 1.º 
de Maio, n.º 160, 1.º sala 28, em Valongo:

CERTIFICA narrativamente, para efeito de publicação, que neste 
Cartório Notarial, no Livro de Notas para Escrituras Diversas n.º 201, a 
folhas 64, se encontra exarada uma Escritura Pública de Justifi cação No-
tarial, outorgada hoje, na qual IDALINA MOREIRA DIAS, NIF 139897798, 
portadora do Cartão de Cidadão emitido pela República Portuguesa com 
o número de identifi cação civil 08119024, válido até 12/06/2018, natu-
ral da freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, outorgou por si e 
na qualidade de gestora de negócios em representação de seu marido 
JOSÉ FERNANDO PINTO, NIF 123895693, natural da freguesia de Cro-
ca, concelho de Penafi el, com quem é casada sob o regime da comunhão 
de adquiridos, ambos residentes na Travessa do Alto da Granja, n.º 25, 
Gandra, Paredes, declarou que ela e o justifi cante marido são donos e 
legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio urbano, sito 
no Largo de Alto da Granja, n.º 25, freguesia de Gandra, concelho de 
Paredes, composto por casa de rés-do-chão e andar destinada a habita-
ção com a área coberta de oitenta e seis metros quadrados e logradouro 
com a área descoberta de quatrocentos e catorze metros quadrados, não 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo 1477.

Que, o dito imóvel foi por eles implantado no prédio com a na-
tureza de rústico, com a área de quinhentos metros quadrados, que 
adquiriram por volta do ano de mil novecentos e oitenta e sete, por 
lhes ter sido cedido gratuitamente pela Junta de Freguesia de Gandra.

Que, tal cedência não foi formalizada por documento válido, não 
dispondo assim de qualquer título formal que legitime o domínio do 
referido prédio e lhes permita registá-lo a seu favor na conservatória 
de registo predial.

Que, não obstante, e em consequência da referida cedência, ela 
Primeira Outorgante e seu representado ocuparam desde logo o imó-
vel, entrando desde essa altura na posse e fruição, em nome próprio, 
limpando-o, procedendo à construção da referida casa de habitação, 
habitando-a e provendo às obras de conservação e melhoramento ne-
cessárias, e sempre pagando os respetivos impostos.

Que, assim, a posse pacífi ca, pública, contínua, e em nome próprio 
do citado imóvel, desde o referido ano de mil novecentos e oitenta e 
sete, conduziu à aquisição do mencionado prédio por usucapião, que 
invocam, para justifi car o seu direito de propriedade para fi ns de registo.

Está conforme o original.

Valongo, 14 de dezembro de 2016

A colaboradora autorizada,

Alda Cristina Nunes Ribeiro

(n.º 151/9, publicitada na ON em 07-10-2016)
No uso das competências que lhe foram atribuídas pela Dra. Beatriz 
Campos Cantante, notária, conforme autorização publicada em www.
notarios.pt.

Registo n.º 2653
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EXTRATO
 A cargo da notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Le-

mos, com cartório sito na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e conce-
lho de Paredes.

Certifi co para efeitos de publicação, nos termos do número 1 do 
artigo 100.º do Código do Notariado, que neste cartório, no livro de 
notas para escrituras diversas 215, a folhas 115, se encontra exarada 
uma escritura de justifi cação e doações, com data de quinze de de-
zembro de dois mil e dezasseis, na qual JOSÉ MANUEL DA COSTA 
OLIVEIRA, NIF 136 261 752, Cartão de Cidadão 03011560 4 ZY4, vá-
lido até 28/03/2021, e mulher, MARIA JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA 
DA COSTA OLIVEIRA, NIF 136 261 744, Cartão de Cidadão 03993931 
6 ZY0, válido até 29/03/2021, naturais de Castelões de Cepeda, Pa-
redes, casados no regime da comunhão de adquiridos, residentes na 
Rua Maestro Virgílio Pereira, número 58, Paredes, disseram ser donos 
e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, dos seguintes bens 
imóveis, sitos no concelho de Paredes:

Um) Prédio rústico composto de terreno de mato, com quatrocen-
tos e noventa e nove metros quadrados, sito na Travessa da Bouça, 
a confrontar do norte com Maria Costa, sul com António Manuel de 
Sousa Moreira, nascente com Tiago Manuel Ferreira Oliveira e poen-
te com herdeiros de Albino Joaquim Rocha Meireles, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Paredes, inscrito na matriz, em 
nome do justifi cante marido, sob o artigo 8281 (proveniente do artigo 
rústico 1381 da extinta freguesia de Mouriz), com o valor patrimonial e 
atribuído de setecentos e cinquenta euros;

Dois) Prédio rústico composto de terreno de mato, com quatro-
centos e quarenta e um metros quadrados, sito na Travessa da Bouça, 
a confrontar do norte com Manuel Ferreira Nunes de Sousa, sul com 
José Oliveira, nascente com Rui Miguel Ferreira Oliveira e poente com 
herdeiros de Albino Joaquim Rocha Meireles, não descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Paredes, inscrito na matriz, em nome 
da justifi cante mulher, sob o artigo 8280 (proveniente do artigo rústico 
1380 da extinta freguesia de Mouriz), com o valor patrimonial e atribuí-
do de setecentos e cinquenta euros.

Os justifi cantes adquiriram estes prédios por compra verbal feita 
a Amâncio Martins Pacheco, solteiro, maior, que residia no Lugar da 
Bouça, em Paredes, em data que não podem precisar mas sabem ter 
sido no ano de mil, novecentos e noventa e cinco, pelo que não fi caram 
a dispor de título formal que lhes permita efetuar o respetivo registo na 
Conservatória do Registo Predial, e desde logo entraram na posse e 
fruição dos imóveis, em nome próprio, posse que detêm há mais de 
vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja. 

A posse foi adquirida e mantida sem violência, ostensivamente, 
com conhecimento de toda a gente, pagando os justifi cantes as respeti-
vas contribuições e impostos, cultivando e limpando os imóveis, agindo 
sempre por forma correspondente ao exercício do direito de proprieda-
de, quer usufruindo como tal os imóveis, quer suportando os respetivos 
encargos.

Esta posse em nome próprio, pacífi ca, contínua e pública, desde 
o ano de mil, novecentos e noventa e cinco, conduziu à aquisição dos 
imóveis por usucapião, que invocam, justifi cando o seu direito de pro-
priedade para o efeito de registo, dado que esta forma de aquisição 
não pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.

Os justifi cantes desconhecem os possuidores anteriores ao refe-
rido Amâncio Martins Pacheco, bem como artigos da matriz anteriores 
aos atrás referidos da extinta freguesia de Mouriz, por antiguidade e 
ausência de documentos.

Está conforme.
Paredes, cartório, quinze de dezembro de dois mil e dezasseis.

A notária,

Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos
P 2422/16
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EXTRATO
 A cargo da notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho 

Lemos, com cartório sito na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e 
concelho de Paredes.

Certifi co para efeitos de publicação, nos termos do número 1 do 
artigo 100.º do Código do Notariado, que neste cartório, no livro de 
notas para escrituras diversas 216, a folhas 4, se encontra exarada 
uma escritura de justifi cação, com data de vinte e um de dezembro de 
dois mil e dezasseis, na qual Mário Coelho da Cunha, NIF 106 637 843, 
B.I. 3427780, 15/01/2004, S.I.C. Porto, natural de Lordelo, Paredes, e 
mulher, Rita dos Santos Ferreira, NIF 142 847 780, Cartão de Cidadão 
03430026 0 ZZ0, válido até 12/09/2017, natural de Lordelo, Paredes, 
casados no regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua do 
Souto, 66, Lordelo, Paredes, disseram ser donos e legítimos possuido-
res, com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel:

Prédio rústico denominado “Campo da Regueira de Pena”, com-
posto de terreno de procutos hortícolas, com setecentos e oitenta e 
quatro metros quadrados, sito na Avenida dos Aliados de Lordelo, fre-
guesia de Lordelo, concelho de Paredes, a confrontar do norte com a 
Avenida dos Aliados de Lordelo, do sul com José Ferreira de Sousa, do 
nascente com Joaquim Carneiro e do poente com José Sousa Martins 
da Silva, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, 
inscrito na matriz, em nome do justifi cante marido, sob o artigo 3.862, 
com o valor patrimonial e atribuído de trezentos e treze euros e ses-
senta cêntimos.

Os justifi cantes adquiriram o prédio por doação verbal que lhes foi 
feita por José dos Santos Ferreira e mulher, Deolinda Ribeiro Barbo-
sa, casados no regime da comunhão geral de bens, que residiam no 
Lugar da Parteira, Lordelo, Paredes, em data que não podem precisar 
mas sabem ter sido cerca do ano de mil, novecentos e setenta, pelo 
que não fi caram a dispor de título formal que lhes permita efetuar o 
respetivo registo na Conservatória do Registo Predial, e desde logo 
entraram na posse e fruição do imóvel, em nome próprio, posse que 
assim detêm há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de 
quem quer que seja.

A posse foi adquirida e mantida sem violência, ostensivamente, com 
conhecimento de toda a gente, pagando os justifi cantes as respetivas con-
tribuições e impostos, cultivando e limpando o prédio, agindo sempre por 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usu-
fruindo como tal o imóvel, quer suportando os respetivos encargos.

Esta posse em nome próprio, pacífi ca, contínua e pública, desde 
cerca do ano de mil, novecentos e setenta, conduziu à aquisição do 
imóvel por usucapião, que invocam, justifi cando o seu direito de pro-
priedade para o efeito de registo, dado que esta forma de aquisição 
não pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.

Os justifi cantes desconhecem os possuidores anteriores aos men-
cionados José dos Santos Ferreira e Deolinda Ribeiro Barbosa, bem 
como artigos da matriz anteriores ao atrás referido, por antiguidade e 
ausência de documentos.

Está conforme.
Paredes, cartório, vinte e um de dezembro de dois mil e dezasseis.

A notária,

Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos
P 2473/16

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO
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FICHA TÉCNICA

1766
Nascimento de Charles Macintosh, que ha-
via de morrer em 1843;
____________________________________

1797
Os franceses conquistam Mayense e Ralph 
Abercromby chega à Irlanda como coman-
dante-chefe;
____________________________________

1809
Nasce William Ewart Gladstone, em Liver-
pool, político britânico que morreu em 
1898, em Hawarden;
____________________________________

1813
A Dieta suíça reintroduz a antiga Constitui-
ção e revoga o Acto de Mediação;
____________________________________

1844
Na colónia da Guiné Portuguesa, Honório 
Pereira Barreto consegue dos gentios de Ca-
bone e Gone (Casamansa) cedência de ter-
renos, bem como do chefe de Sango Dogu e 
dos chefes de Mascaço, tudo em Casaman-
sa, hoje no Senegal;
____________________________________

1846
Honório Pereira Barreto domina a revolta de 
Farim, da Guiné Portuguesa;
____________________________________

1864
Fundado por Eduardo Coelho é posto à ven-
da, em Lisboa, o primeiro número do jornal 
“Diário de Notícias”;

1890
Em Wounded Knel, Dakota do Sul, tropas nor-
te-americanas chacinam cerca de 400 índios 
Sioux, numa batalha; 
____________________________________

1891
A patente da rádio sem fios é obtida pelo seu 
inventor – Thomas Edison;
____________________________________

1892
Eanes reúne o Conselho de Estado e Freitas do 
Amaral pede demissão de presidente do CDS;
____________________________________

1895
Na povoação de Chaimite, Moçambique, tro-
pas portuguesas prendem o poderoso régulo 
Gungunhama, depois desterrado para a ilha 
Terceira, Açores, onde morreu e foi sepultado 
e, simbolicamente, trasladado para Moçambi-
que há poucos anos;
____________________________________

1910
Abertura ao público do Museu da Revolução, 
instalado no Convento do Quelhas, em Lisboa;
____________________________________

1911
Nasce em Vila Franca de Xira o escritor Alves 
Redol, falecido em Lisboa, no ano de 1969;
____________________________________

1916
Nos EUA é publicado o livro de James Joyce 
intitulado “Retrato do artista enquanto Jovem”;
____________________________________

1940
A força aérea da Alemanha nazi dá início ao 
lançamento de bombas no decurso da II 

Guerra Mundial;
____________________________________

1946
Decorre, no Porto, o funeral do cientista Abel 
Salazar, aproveitado para uma manifestação 
de protesto contra a ditadura do chamado 
Estado Novo, assim autodesignado;
____________________________________

1952
Através da Lei 2058, o governo do Estado Novo 
encarregou Marcelo Caetano de coordenar as 
bases para a execução do I Plano de Fomento, 
relativo aos anos económicos de 1953 a 1958. 
Acabou, no entanto, por ser profundamente 
modificado por Salazar, que, o transformou 
num “mero plano de obras públicas”;
____________________________________

1959
Foi inaugurado o Metropolitano de Lisboa com 
onze estações e um comprimento de 6,5 km, 
composto por duas linhas radiais em forma de 
“Y”, de Entre Campos aos Restauradores e de 
Sete Rios, também, aos Restauradores;
____________________________________

1975
O último bastião português de Timor, a ilha de 
Ataúro, cai nas mãos dos invasores indonésios;
____________________________________

1976
É criado pelo governo o Instituto António Sér-
gio, destinado a apoiar o setor cooperativo;
____________________________________

1979
Dá-se a criação do Instituto Português de En-
sino à Distância, e Ramalho Eanes convida Sá 
Carneiro a formar governo;

1980
James Carter, presidente dos EUA, recusa 
pagar qualquer resgate para garantir a liber-
tação dos 52 reféns norte-americanos apri-
sionados no Irão;
____________________________________

1994
Cinquenta por cento do capital do Ban-
co Totta e Açores é comprado pelo grupo 
Champalimaud;
____________________________________

2003
O Ministério Público incide em 10 dos 13 ar-
guidos acusados no Processo Casa Pia;
____________________________________

2004
Julius Axelrod, Prémio Nobel da Medicina, 
morre aos 92 anos;
____________________________________

2006
José Mourinho, treinador do Chelsea, é elei-
to pelo terceiro ano consecutivo, o melhor 
técnico de futebol da Europa, pelo “El País”, 
jornal uruguaio;
____________________________________

2008
Carlos Camilo, major-general do Exército e 
vice-presidente da Liga dos Combatentes e 
“Capitão de Abril”, morre em Lisboa;
____________________________________

2012
Aprovada Resolução em Assembleia-geral 
das Nações Unidas elevando o estatuto da 
Palestina a Estado observador não-membro, 
tal como tem o Vaticano;
- Paulo Rocha, cineasta, autor do filme “Os 
Verdes Anos” (1963), morre aos 77 anos.

Até 31 de dezembro
Loja Interativa do Turismo
09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 – 3.ª Mostra de 
Artesanato do Concelho

Até 31 de dezembro
Auditório da Fundação A LORD
Exposição documental: Um olhar sobre os 20 anos da Fun-
dação A LORD

Dia 31 dezembro
Parque José Guilherme, em Paredes
22h00 – Festa de passagem do ano: concerto de Mickael 
Carreira, fogo-de-artifício, dj’s e bares na tenda instalada no 
parque

Dia 31 de dezembro
Praça da Escritaria
22h00 – Réveillon 2017: Atuações de Irmãos Verdades, Alber-
to Indio e Dj’s Rodrigo Gomes e Joana Cruz (da Rádio RFM); 
fogo-de-artifício

Dia 3 de janeiro
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
10h00 – Hora do conto: “A aldeia da casa da magia”, de Hélder 
Reis e “O rei e a estrela”, de Vanda Furtado Marques

Dia 4 de janeiro
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Big Hero 6 – os novos heróis”

Dia 6 de janeiro
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h00 – Inauguração da exposição de pintura “Os rostos e os 
gestos”, da autoria de Graça Damas e Josete Fernandes

Dia 11 de janeiro
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Divertida-mente (inside out)

Dia 6 de janeiro
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h30 – Atelier: “As cores de janeiro”
Dia 7 de janeiro
Junto à Igreja Matriz de Castelo de Paiva
21h00 – XIX Encontro de Cantares de Janeiras
Dia 8 de janeiro
Pavilhão Municipal dos Desportos
09h30 – Ginástica com energia

Até 30 de dezembro
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
09h00 às 18h00 – Exposição de presépios de Natal, de Es-
tela Silva

Até 30 de dezembro
Casa da Cultura Leonardo Coimbra, Lixa
09h00 às 18h00 – Exposição Rota do Românico: caminho 
do encanto

Dia 30 de dezembro
Biblioteca Municipal de Lousada
14h30 – Oficina: “Um bolo que é rei”

Dia 31 de dezembro
Avenida do Senhor dos Aflitos, Lousada
22h00 – Festa de passagem do ano: atuação do Bando das 
Gaitas, sessão de fogo-de-artifício e concerto de Quim Barreiros

Dia 31 de dezembro
Junto à Escola Secundária de Lousada
16h30 – II Corrida de São Silvestre de Lousada

Dia 3 de janeiro
Biblioteca Municipal de Lousada
14h30 – Oficina de expressão plástica: “Eco-agenda 2017”

Dia 4 de janeiro
Biblioteca Municipal de Lousada
14h30 – Atividade de Braile: “Ler + com as mãos”

Dia 7 de janeiro
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Concerto de Reis da Orquestra de Sopros do Con-
servatório do Vale de Sousa 
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Vilela

Maria Fernanda
Coelho Alves

Faleceu
Maria Fernanda Coelho Alves faleceu no passa-

do dia 24 de dezembro com 80 anos de idade. Era 
natural de Vilela, Paredes e residente em Ferreira, concelho de Paços 
de Ferreira. Era viúva de Arménio Alves Martins.

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.

Beire

Adão da Costa Carvalho
Faleceu

Adão da Costa Carvalho faleceu no passado dia 
17 de dezembro com 66 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Beire, concelho de Pare-
des. Era viúvo de Júlia Gonçalves de Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Bitarães

Leontina Barbosa da Silva
Faleceu

Leontina Barbosa da Silva faleceu no passado 
dia 27 de dezembro com 71 anos de idade. Era na-
tural e residente em Bitarães, Paredes. Era viúva de 
José Rui de Sousa e Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Cristelo

Marcelino Tomé
Gaspar Teixeira

Faleceu
Marcelino Tomé Gaspar Teixeira faleceu no pas-

sado dia 16 de dezembro com 76 anos de idade. Era 
natural de Bitarães e residente na Rua Casimiro Neto da Silva, n.º 184, 
Cristelo, Paredes. Era casado com Maria da Glória Nunes da Rocha.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos e demais família vêm por 

este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que 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 Fernanda
Bragança Tavares Vieira

Faleceu
Maria Fernanda Bragança Tavares Vieira faleceu 

no passado dia 26 de dezembro com 94 anos de idade. 
Era natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Travessa 5 
de Outubro, n.º 19, 2.º Dto., Paredes. Era viúva de Eduardo Avelino Vieira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Aproveitam o ensejo para comunicar que a missa de 7.º dia será 
celebrada segunda-feira, dia 2 de janeiro, às 19 horas, na igreja de 
Paredes, agradecendo também, desde já, a todos os que participa-
rem nesta eucaristia.

Lordelo

Maria Octacília
Moreira das Neves

Faleceu
Maria Octacília Moreira das Neves faleceu no 

passado dia 18 de dezembro com 72 anos de idade. 
Era natural de Lordelo e residente na Rua Albano Jesus Amaral, n.º 1, 
Lordelo, Paredes. Era viúva de Amaro Moreira das Neves.

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

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

Gandra

Fernando Ferreira de Lima
Faleceu

Fernando Ferreira de Lima faleceu no passado 
dia 24 de dezembro com 57 anos de idade. Era natu-
ral de Gandra e residente na Travessa da Costa, Lote 
111, Gandra, 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.

Cete

Maria Gonçalves de Oliveira
Faleceu

Maria Gonçalves de Oliveira faleceu no passa-
do dia 18 de dezembro com 87 anos de idade. Era 
natural de Alvarenga, Arouca e residente na Rua do 
Engenho Velho, n.º 5, Cete, Paredes. Era viúva de 
Manuel Ferreira Coelho.

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.

Duas Igrejas

António Pinheiro dos Santos
Faleceu

António Pinheiro dos Santos faleceu no passado 
dia 14 de dezembro com 82 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Sobrosa, Paredes e residente 
na Av. Padre Manuel Pinto Preda, n.º 1030, Duas 
Igrejas, Paredes. Era casado com Irene de Jesus Bessa Brandão. 

Agradecimento
Sua esposa, filhas, genros, 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 lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

Lordelo

Joaquim Coelho Moreira 
(Piche)
Faleceu

Joaquim Coelho Moreira (Piche) faleceu no pas-
sado dia 16 de dezembro com 71 anos de idade. Era 
natural de Lordelo e residente na Rua do Ronfe, n.º 255, Lordelo, Pa-
redes. Era casado com Maria Rosa Coelho Gonçalves.

Agradecimento
Sua esposa, filhas, genros, netos e demais família vêm por este 

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

Paula Cristina
Gonçalves Barbosa

Faleceu
Paula Cristina Gonçalves Barbosa faleceu no 

passado dia 26 de dezembro com 46 anos de idade. 
Era natural de Lordelo e residente na Rua dos Correios, n.º 1, Lordelo, 
Paredes. Vivia em união de facto.

Agradecimento
Seu companheiro, filhos, mãe, irmãos e demais família vêm por 

este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fa-
zer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se associaram à 
sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endere-
çadas 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

José Fernando
da Rocha Coelho

Faleceu
José Fernando da Rocha Coelho faleceu no pas-

sado dia 26 de dezembro com 60 anos de idade. Era 
natural de Arreigada, Paços de Ferreira e residente na Travessa da 
Costa Verde, n.º 134, Lordelo, Paredes. Era casado com Maria Manue-
la Carneiro Passos Coelho.

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

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

Vila Cova de Carros

Ana da Silva de Sousa
Faleceu

Ana da Silva de Sousa faleceu no passado dia 
14 de dezembro com 55 anos de idade. Era natural 
de Penafiel e residente na Rua Central de Vila Cova 
de Carros, n.º 320, Vila Cova de Carros, Paredes. 
Era casada com Manuel Jesus Cardoso da Silva.

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

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

Lordelo

Maria Cecília Ferreira
Faleceu

Maria Cecília Ferreira faleceu no passado dia 21 
de dezembro com 89 anos de idade. Era natural de Lor-
delo e residente na Rua da Campa, n.º 436, Lordelo, 
Paredes. Era casada com Gaudêncio Neto Barbosa.

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.

Lordelo

Alexandrino de Barros
Faleceu

Alexandrino de Barros faleceu no passado dia 13 
de dezembro com 86 anos de idade. Era natural de Lor-
delo e residente na Rua da Aldeia Nova, n.º 71, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Palmira Ferreira de Barros.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, genro, netos, bisnetos e demais família 

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

Maria da Glória Barbosa de Jesus
Faleceu

Maria da Glória Barbosa de Jesus faleceu no pas-
sado dia 12 de dezembro, com 74 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Rebordosa, na Rua 
da Nova Via, n.º 63. Era casada com António Fernando 
Nunes da Silva, que deixa na maior dor juntamente com seus filhos, gen-
ros, noras, netos e demais família.

Rebordosa/Baltar

Margarida Martins Moreira
Faleceu

Margarida Martins Moreira faleceu no passado 
dia 17 de dezembro, com 92 anos de idade. Era natu-
ral da freguesia de Vandoma e residente na Avenida 
Engenheiro Adelino Amaro da Costa, n.º 140, Rebor-
dosa, Paredes. Era divorciada e deixa na maior dor sua filha, genro, 
netos, bisnetos e demais família.

Duas Igrejas

Maria Glória Ferreira Gomes
Faleceu

Maria Glória Ferreira Gomes faleceu no passa-
do dia 25 de dezembro com 78 anos de idade. Era 
natural de Duas Igrejas, Paredes e residente em Fer-
reira, concelho de Paços de Ferreira. Era viúva de 
José da Rocha Pereira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

PUB

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1- (…) Vieira, nome da jornalista e escritora da foto que, em 
1994, foi distinguida com o Grande Prémio Calouste Gulbenkian, pelo conjunto 
da sua obra; 7- Cume agudo de monte; 10- Atordoado; 12- Armada Portuguesa 
(abrev.); 13- Recitei; 14- Sétima nota musical; 15- Casta de uva do Algarve; 17- 
Bobo; 20- Guarnecer com cintas ou incrustações de lata ou latão; 22- Rio Suíço; 
23- (…), cidade onde, a 20 de março de 1943, nasceu a figura da foto; 24- In-
terjeição indicativa do ruído de árvore que desaba; 26- Anotação musical para 
indicar repetição; 28- Porção mínima; 30- Ato mais ou menos censurável (fig.); 
31- Sociedade Anónima (abrev.); 32- Elas; 33- Capital de Marrocos; 34- Viagem; 
36- A pessoa ou coisa masculina de que se fala; 37- Suspiro; 38- Mário (…), 
pseudónimo de Manuel Nunes da Fonseca, falecido marido da escritora da foto; 
41- Aspeto (fig.); 42- Campeonato profissional norte-americano de basquetebol; 
44- Prefixo (montanha); 45- Outra coisa (ant.); 47- (…) à Chuva, livro da escritora 
da foto; 48- Costume; 50- Da mesma forma que. 51- Oportunidade. 52- Um Fio 
de Fumo nos Confins do (…), livro da escritora da foto.

VERTICAIS: 1- Arremessa; 2- Lutécio (s.q.); 3- Rosa, Minha (…) Rosa, livro galar-
doado com o Prémio de Literatura Infantil do Ano Internacional da Criança (1979); 
4- Disco compacto, capaz de armazenas informação digital; 5- Aqui está; 6- Contra-
ção da preposição “de” com o pronome demonstrativo “o”; 7- Às dez a (…) Flecha, 
livro da escritora da foto; 8- (…) Fonseca, escritora, filha da figura da foto, 9- Objetar; 
10- Elevada; 11- Espaço de 24 horas (pl.); 15- Grande desordem; 16- Contração de 
“a” com “o”; 18- Bramido de certas feras; 19- Os (…) de Ana Marta, livro da escritora 
da foto; 21- Símbolo de libra (unidade de massa); 25- Alguma; 26- Engole um líquido; 
27- Deus das sementeiras, entre os Romanos; 28- Continente com uma área que 
corresponde a 30% da superfície continental da Terra; 29- Graças e Desgraças da 
Corte de El-Rei (…), livro da escritora da foto; 30- Tranquilidade; 33- Este (…) que 
Eu Escolhi, livro galardoado com o Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura Infantil 
(1983); 35- Deixa só; 38- Pedaço de louça, telha ou vidro; 39- Conduz para cá; 40- 
Que se rompeu; 43- Próprio; 46- A (…) Não Está à Venda, livro da escritora da foto; 
47- Duzentos em numeração romana; 49- Senhor (abrev.).

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

Manuel Joaquim Martins
Faleceu

Manuel Joaquim Martins faleceu no passado dia 
24 de dezembro, com 92 anos de idade. Era natu-
ral de Baltar, Paredes e residente na Rua da Igreja, 
n.º 96, Baltar, Paredes. Era casado com Maria Alice 
Fernandes Dias.

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

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

Bitarães

Salvador Ferreira de Sousa
Faleceu

Salvador Ferreira de Sousa faleceu no passado 
dia 27 de dezembro com 82 anos de idade. Era na-
tural e residente em Bitarães, Paredes. Era casado 
com Maria de Jesus da Silva Moreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

O PAREDENSE | 29-12-2016 | N.º 45

EXTRATO/JUSTIFICAÇÃO
CERTIFICO, narrativamente, para efeitos de publicação, que por 

escritura lavrada neste Cartório, no dia de hoje, de folhas cento e treze 
a folhas cento e catorze, do livro de notas para escrituras diversas nú-
mero Cento e Quarenta – A, ANTÓNIO FERNANDO VIEIRA DA CRUZ 
e mulher SANDRA CRISTINA DA SILVA BARROS, casados sob o regi-
me da comunhão de adquiridos, ele natural da freguesia de Castelões 
de Cepeda e ela da freguesia de Vilela, ambas do concelho de Pare-
des, residentes na Avenida do Noval, 76, segundo direito, da freguesia 
de Vilela, concelho de Paredes, NIFS 214 793 095 e 220 681 538, 
fizeram as declarações constantes da certidão anexa, que com esta se 
compõem de três laudas e vai conforme o original.

Paços de Ferreira e Cartório Notarial, vinte e oito de dezembro de 
dois mil e dezasseis.

A Notária,

(Lic. Sónia de Jesus Pires Fernandes)

I – Que o outorgante marido é dono e legítimo possuidor, com 
exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel:

Prédio rústico, composto de terreno a mato e bouça, com a área 
de oitocentos metros quadrados, a confrontar de norte com Móveis Va-
randas, Lda, de sul com Caminho Público, de nascente com Joaquim 
Santos Barros e de poente com Móveis Varandas, Lda, sito na Rua do 
Penedo, Lugar de Amaral, da freguesia de Vilela, concelho de Paredes, 
não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas 
inscrito na respetiva matriz, em nome do justificante marido, sob o ar-
tigo rústico 1940 da freguesia de Vilela, sendo de 320,00 euros o seu 
valor patrimonial, a que atribuem o valor de QUINHENTOS EUROS.

II - Que o outorgante marido, não é detentor de qualquer título 
formal que legitime o domínio do referido prédio.

Que o outorgante marido entrou na posse do referido prédio, ainda 
no estado de solteiro, maior, por compra verbal que dele fez a António 
Miguel Barros Ferreira, solteiro, maior, residente que foi no Lugar de 
Amaral, da freguesia de Vilela, concelho de Paredes, entretanto já fa-
lecido, em data que não pode precisar mas sabe ter sido no ano de mil 
novecentos e noventa e cinco, sem que no entanto ficasse a dispor de 
título formal que lhe permita o respetivo registo na Conservatória do 
Registo Predial, mas, desde logo, entrou na posse e fruição do iden-
tificado prédio, em nome próprio, posse que assim detém há mais de 
vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência e sem opo-
sição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente em nome 
próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do prédio, nomea-
damente, adubando-o, amanhando-o, cultivando-o e colhendo os seus 
frutos, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito 
de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer beneficiando 
dos seus rendimentos, quer suportando os respetivos encargos, quer 
ainda pagando as respetivas contribuições e impostos, mantendo-o 
sempre na sua inteira disponibilidade.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pú-
blica, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que invoca, 
justificando o direito de propriedade, para o efeito de registo, dado que 
esta forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro 
título formal extrajudicial.



Passado Presente

PUB

Paredes – cidade abandonada?

Posando para a objetiva do fotojornalista Marco, por meados dos anos setenta do século XX, e a atual de “O Paredense” do séc. XXI, feliz-
mente muito mudou. Ali, nas traseiras de um lugar anexado junto a uma ponte, na margem direita do rio Sousa, salientada, em fundo, 
a torre sineira da igreja, então paroquial e agora substituída por outra, noutro local e de recorte moderno, que foi do mosteiro de Paço 
de Sousa, Penafi el, tal como o Couto de Casconha, que os Monizes de Ribadouro legaram, também, ao dito convento beneditino. 

É 
sina dos tempos andar e desandar, tal como certos estagiários 
de medalharia “à la gardere”, como dizia o falecido Justino do 
Fundo, que ora está para aqui ora para ali, para ver se conse-
gue acertar no “meco”. Ora essa!

Lá está! Basta olhar para a parede, lado norte, do estádio no cen-

SOBREIRA – À espera da História

tro da cidade, dito ainda “das Laranjeiras”, se calhar para se manter 
ao longo da rua do mesmo nome, para já sem placas toponímicas, a 
aguardar novos conquistadores, como é norma caciqueira do passa-
do, a fotocopiar para o presente.

Vista geral e pormenores, ambos bem elucidativos!
ASSIM NÃO!


