
PUB

Peixe fresco Picanha Lombinhos de boi 
Lombinhos de porco Arroz de feijão

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

ALMOÇOS ● LANCHES (petiscos variados) ● JANTARES
●Francesinhas
●Cachorros
●Hambúrgueres
●Pregos em pão

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

Quinta-feira
12 janeiro 2017

Diretor
Manuel Ferreira Coelho

Quinzenário, Ano 2, N.º 46
Preço avulso 0,60€ (IVA incluído)

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

PUB

A Comissão Política do PSD/Paredes aprovou “por una-
nimidade e aclamação” o nome de Rui Moutinho para 
liderar a candidatura do partido à câmara de Paredes 
nas próximas autárquicas. O nome já foi proposto à dis-
trital do Porto do PSD. 

Rui Moutinho aprovado
para candidato à câmara 

Foi a primeira corrida de estrada organizada em Pare-
des este ano e contou com cerca de 650 participantes 
e a ajuda e mais de 50 voluntários. A ParJovem faz um 
balanço positivo da iniciativa, que também gerou lucro 
para o comércio tradicional da cidade.

650 pessoas participaram
na 4.ª Corrida dos Reis

Francisco é o bebé
do ano do CHTS

O menino nasceu de parto normal às 11h34 do dia 1 
de janeiro, no hospital de Padre Américo, em Penafi el. 
Pequeno Francisco é o primeiro fi lho de Sílvia Teixeira e 
António Salgado, dois jovens residentes em Felgueiras. 

PSD e PS estão de acordo com a recompra do
complexo das Laranjeiras e alteração do PDM

O assunto foi debatido na 
última reunião de câmara 
em que o vice-presidente 
Pedro Mendes defendeu 
a alteração no PDM (Pla-
no Director Municipal) da 
tipologia da área onde se 
encontra o pavilhão gim-
nodesportivo e o estádio 
das Laranjeiras, passando 
a ser área de equipamen-
tos.
Já o vereador do PS Ale-
xandre Almeida defendeu 
que toda a área de 31.117 
metros quadrados devia 
ser passada para área de 
equipamentos.

Acidente de autocarro em França mata jovem emigrante de Lousada
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Q
uem, como Mário Soares, tiver o 
fi rme propósito de que todo o dia 
vale a pena e que cada um de nós 
pode ter uma relação otimista com 
o seu quotidiano, seremos capazes 

de manter bem viva a força da esperança e dar 
um sentido positivo à sua própria vida, enqua-
drada num ambiente de valores e ideais, porque 
é necessário construir uma aliança sólida com o 
futuro e encontrar soluções generosas e frater-
nas para o progresso da humanidade.

Parece-nos ter sido muito disto que nor-
teou a ação de Mário Soares e m todas as es-
tações da sua longa vida, que ora se encerrou 
e em que sempre vislumbramos na pessoa de 
Mário Soares a ideia de que o desenvolvimen-
to tem de basear-se cada vez mais na cultura 
de solidariedade humana, ou seja, pôr o ho-
mem no centro do desenvolvimento geral. 
Que o mesmo deve basear-se cada vez mais 
numa cultura de solidariedade humana, e que 
o investimento no homem, na sua formação 
profi ssional e na sua elevação cívica e cultural, 
será a verdadeira estratégia de desenvolvi-

Relance sobre
o pensamento e vida de

MÁRIO SOARES
mento que nos interessa sobremaneira.

Aliás, Mário Soares não foi por acaso que na 
sua fase das “presidências abertas” andou a mos-
trar o nosso “Portugal profundo”, considerando 
que o que existe no nosso país está nas aldeias, 
nas tradições do seu povo e na alma das suas 
gentes, tal como nas pessoas que ainda têm me-
mória e nos lugares que não perderam a identi-
dade. E sendo, como era, um defensor acérrimo 
do valor da amizade, está a dizer-nos que o ter 
um bom amigo é sempre um sinal de esperança. 
E essa é sempre a melhor maneira de derrotar a 
solidão, porque importante é ser solidário e ami-
go para sempre. E disso Soares não terá nunca 
sentido falta. Ainda, agora, no decurso dos três 
dias de “luto nacional” nunca o povo se esque-
ceu de proclamar alto e bom som que “Soares é 
fi xe”, e de repetir o slogan “Soares, amigo, o povo 
está contigo”!

O que nos parece bem original em Mário 
Soares era o seu esforço em busca de um futuro 
harmonioso, procurando perceber com nitidez, 
paz e alegria, que a vida pode ser feliz, que o fu-
turo pode ser harmonioso, que as democracias 

pluralistas podem ser cada vez mais justas. Per-
cebeu a tempo que o combate político do futuro 
teria de ser um combate cultural, feito de ideias, 
de convicções, de espírito lúcido e doutrinário, 
bem como de grandes causas de generosida-
de. Mário Soares percebeu a tempo que serão 
os próprios regimes políticos democráticos que 
terão de ser partilhados, aprofundados e culti-
vados, através de uma consciência crítica e inte-
lectual adaptada à dimensão da sociedade, do 
homem e dos valores do nosso tempo.

Mário Soares foi dos que deixou claro que 
a política do futuro tem de signifi car mais edu-
cação, mais cultura, mais cidadania e mais so-
lidariedade. E quando assim é, naturalmente 
que ninguém ousará subestimar o criacionismo 
intelectual ou matar o sonho e a utopia com as 
visões redutoras do utilitarismo prático, da tec-
nocracia sem alma ou do pragmatismo. Enten-
deu que não seria possível pensar-se na política 
do futuro se não se equacionar a cultura portu-
guesa e a história. Desejava que o grande desa-
fi o fosse cumprir Portugal, cais de solidariedade 
aberto ao Mundo e ponte fraterna entre o Oci-

dente e o Oriente. Aliás, em certa medida, um 
representante da alma universal portuguesa, 
feita de heterodoxias e de dissidências que 
dão mais força à coerência e à lógica interna  
do sonho português, que é de sempre.

Lição maior que Mário Soares nos deixou 
é a de que se pretende e deseja é a substitui-
ção da inércia pela inquietude, sabendo-se de 
antemão que a história não é o lugar da felici-
dade, mas que ela fez da sua vida um ato de 
entrega por um ideal, que desejamos se torne 
efetiva numa civilização fraterna no coração 
de todos os homens, todos diferentes e todos 
iguais, num mundo que pule e avance.

A 
câmara municipal de 
Paredes vai assumir-
-se como parte inte-
ressada no processo 
de venda do pavilhão 

municipal de Paredes e do anti-
go estádio das Laranjeiras, na ci-
dade de Paredes. A proposta foi 
apresentada na última reunião 
do executivo, pelo vice-presiden-
te da câmara, Pedro Mendes, que 
reiterou ainda a necessidade de 
a autarquia acautelar, na revisão 
do Plano Diretor Municipal de 
Paredes, a mudança da tipologia 
daquela área, passando de área 
comercial para área de equipa-
mentos.

“Tendo em conta a impor-
tância destes equipamentos 
para a nossa comunidade pro-
ponho que o município se assu-
ma como parte interessada na 
venda do pavilhão municipal e 
do estádio das Laranjeiras. Pro-
ponho que seja tomada uma de-
liberação sobre este desejo da 
câmara e que seja dada a devida 
nota pública a todos os interes-
sados que a câmara de Paredes 
está interessada naqueles dois 
equipamentos e que não vai ab-
dicar deles”, disse.

O pavilhão municipal de Pare-
des encontra-se à venda, em lei-
lão e o prazo limite para a entrega 
de propostas termina dia 25 deste 

 Decisão foi comunicada em reunião do executivo, esta quarta-feira. Leilão termina no dia 25 deste mês. 

Câmara vai assumir-se como parte interessada 
no processo de venda do pavilhão municipal

Helena Nunes (texto)

mês.  
Referindo-se ao assunto, o 

vereador do PS, Alexandre Al-
meida, relembrou o que já tinha 
dito numa outra reunião, que a 
câmara tem direito de preferên-
cia sobre qualquer transação no 
concelho e questionou o que ten-
cionam fazer em concreto. “Não 
basta mostrar-se interessado”, 
frisou o vereador, questionando 
o presidente sobre se o munícipio 
pretende apresentar alguma pro-
posta de compra.

Celso Ferreira negou a inten-
ção, garantindo contudo que o 
município de Paredes vai acom-
panhar o processo de perto para 
defender os interesses da comu-
nidade.

No final da reunião, Alexan-

dre Almeida disse ao nosso jor-
nal o que entende que deveria 
ser feito: “Em primeiro lugar a 
câmara não pode abdicar do 
direito de preferência. Em se-
gundo, terá de, no âmbito da 
revisão do PDM, passar toda a 
área de 31.117 m2 para área de 
equipamentos e não apenas o 
estádio e o pavilhão. Há ainda 
que repensar os investimentos 
que estão a ser feitos na cidade 
desportiva, em Mouriz. Porque 
ao ser feita a recompra destes 
terrenos os investimentos pas-
sarão a ser feitos neste local”.

Outro assunto que foi abordado 
por Alexandre Almeida dizia respei-
to aos “orçamentos fi ctícios “ da 
câmara. O vereador critiou o facto 
de ter sido proposto uma redução 

do orçamento em 4.450.335 euros 
sem qualquer tipo de justifi cação. 
“Simplesmente para que as con-
tas fi nais dessem um grau de exe-
cução maior”, defendeu.

A história
dos terrenos 

Em 1926 os terrenos do anti-
go estádio das Laranjeiras foram 
doados por Maria Augusta Ferreira 
Neto de Sotto Maior e Menezes ao 
União de Paredes para ali ser cons-
truído um campo de futebol e bal-
neários. Porém, em 1997, o Tribu-
nal do Trabalho de Barcelos deter-
minou a penhora do estádio para 
o pagamento das dívidas do União 
de Paredes a um jogador. Nessa 

altura os terrenos com 10 mil m2 
foram vendidos em leilão à Fun-
dação Nortecoope. Dois anos mais 
tarde a autarquia decidiu comprar 
os terrenos e outros contíguos, que 
foram vendidos em hasta pública, 
por 8,5 milhões de euros, a uma 
promotora imobiliária.

A Guedol pretendia construir 
ali um centro comercial, mas o ne-
gócio acabou por ser embargado 
por via judicial, por intervenção 
dos herdeiros de Maria Augusta 
Ferreira Neto de Sotto Maior, que 
contestaram a venda, alegando 
“violação do espírito de doa-
ção”.

Em 1.ª instância o Tribunal de 
Paredes considerou legal a venda 
dos terrenos por parte da câmara 
à Guedol. Porém, os herdeiros re-
correram para o Tribunal da Rela-
ção do Porto que acabou por de-
cretar a nulidade do negócio e a 
restituição dos terrenos ao União 
de Paredes. 

Em novembro de 2015 o Su-
premo Tribunal de Justiça acabou 
por anular a decisão da Relação, 
considerando que a venda dos 
terrenos por parte da câmara de 
Paredes foi legal, “por ausência 
dos requisitos na escritura de 
doação”. 

Na prática a decisão do STJ 
devolveu à Guedol a proprieda-
de dos terrenos, que entretanto 
foram hipotecados pelo BCP, por-
que o promotor imobiliário faliu. 
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N
o passado domingo, a 
Fundação A LORD abri-
lhantou o início de 2017 
com o habitual Concer-
to de Reis. A iniciativa 

encheu praticamente o auditório da 
Fundação A LORD, num evento di-
ferente e acolhedor, com funcioná-
rios e colaboradores da instituição a 
marcarem presença.

O concerto foi constituído por 
três momentos musicais protagoniza-
dos pelo Orfeão e pela Orquestra da 
Fundação A LORD, que tocaram em si-
multâneo com dois grupos de alunos 
e professores da Escola de Música, a 
que se juntaram os pais, funcionários 
e colaboradores da instituição.

O espetáculo apresentado no 

 ESPETÁCULO DA ORQUESTRA E DO ORFEÃO ENCHEU AUDITÓRIO DA FUNDAÇÃO A LORD.
 Evento teve a participação dos alunos da Escola de Música, pais, funcionários e colaboradores.

Concerto de Reis na Fundação A LORD

auditório da Fundação A LORD foi 
composto por vários temas. Do reper-
tório do Orfeão fizeram parte músicas 
como “Oh! Noite Favorecida”, de Ma-
nuel Luís/António Cartageno, “Il este 
né”, tradicional francesa, “Natal” (Elvas) 
e “Linda Noite”, (tradicional portugue-
sa), “É Natal, Cristo Nasceu”, de Antó-
nio Cartageno/Moreira das Neves e 
“Hallelujah”, de Leonard Cohen.

Do reportório da Orquestra fize-
ram parte temas como “Alpina Fan-
fare”, de Franco Cesarini, a 3.ª Sinfo-
nia, de Alfred Reed e “The Magico f 
Christmas”, de Jan Van Kraeydonck. 

Este último tema foi tocado pelos 
jovens instrumentistas da Orquestra 
da Fundação A LORD e teve a partici-
pação especial dos alunos da Escola 
de Música, dos pais, funcionários e 
colaboradores da instituição.

PUB

Helena Nunes (texto)
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 PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL CONTABILIZOU 214 NINHOS NO CONCELHO EM 2016.
 Número de situações registadas e pedidos de extermínio aumentou nos últimos 2 anos.
 Rebordosa Baltar e Gandra são as freguesias com maior número de ocorrências.

VESPA ASIÁTICA:
186 ninhos foram destruídos em 2016

Helena Nunes (texto) mínio dos vespeiros são as 
escolas, casas, zonas habita-
cionais e urbanas. A autar-
quia reforça ainda que os ca-
sos que não foram resolvidos 
devem-se a dificuldades no 
acesso aos ninhos.

As freguesias com maior 
número de ninhos de vespa 
asiática registados no ano 
passado foram Rebordosa 
(40), Baltar (22) e Gandra (19).

Do total de situações re-
gistadas em 2016, 25 estão 
por verificar e resolver e 9 
são inacessíveis. Foram ainda 
verificadas 12 situações de 
ninhos de vespas normais e 
europeias, que não represen-
tam perigo.

Sobre a
vespa asiática

A vespa asiática ou veluti-
na é nativa do sudoeste asiá-
tico e chegou a França há 12 
anos. Constitui uma ameaça 
para a agricultura e biodiver-
sidade. O primeiro caso regis-
tado em Portugal aconteceu 
em 2011, no distrito de Viana 

N
o último ano fo-
ram contabiliza-
dos 214 ninhos 
de vespa asiática 
no concelho de 

Paredes, 186 dos quais foram 
destruídos. “A situação está 
controlada”, diz a câmara 
municipal de Paredes, apesar 
de se ter registado um au-
mento do número de situa-
ções e dos pedidos de exter-
mínio comparativamente aos 
anos anteriores.

Em 2014 foram identifi-
cados pelos Serviços Muni-
cipais da Proteção Civil 11 
situações no concelho. Em 
2015 foram exterminados 
126 ninhos.

“A Proteção Civil de 
Paredes tem procedido a 
um aturado e contínuo tra-
balho de extermínio dos 
ninhos, tendo a situação 
controlada, com 78,5% das 
ocorrências resolvidas”, 
sublinha a autarquia em nota 
de imprensa.

As prioridades do exter-

do Castelo. 
O problema alastrou-se 

rapidamente a outros mu-
nicípios do país, tendo sido 
criado um Plano de Ação para 
a Vigilância e Controle da Ves-
pa, a cargo das autarquias, 
para resolver o problema.

O 
concelho de 
Penafiel vai ter 
uma unidade de 
rastreio do can-
cro da mama. 

A notícia foi avançada pelo 
Núcleo Regional do Norte 
da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, no passado dia 27 de 
dezembro, num comunicado 
enviado à Lusa.

A mesma fonte confir-
ma que também os con-
celhos de Vila do Conde e 
Vizela vão beneficiar de um 
investimento feito pelo Nú-

 O concelho de Penafiel passa a ter uma unidade de rastreio do cancro da mama.
 Vila do Conde e Vizela também vão beneficiar do investimento do Núcleo Regional do Norte da LPC. 

Penafiel vai ter unidade de
rastreio do cancro da mama

cleo Regional do Norte da 
Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, com a aquisição de 
três unidades de rastreio do 
cancro da mama.

O investimento de 1 mi-
lhão de euros vai permitir a 
total cobertura da área de 
influência da Administração 
Regional de Saúde do Nor-
te. No comunicado o Núcleo 
Regional do Norte da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro 
garante ainda que “os equi-
pamentos estão dotados 
de modernos mamógrafos 

digitais diretos”. As novas 
unidades vão permitir, em 
ciclos de dois anos, o rastreio 
de 655.000 mulheres, dos 
45 aos 69 anos, inscritas nos 
Centros de Saúde da área de 
influência da Administração 
Regional de Saúde do Norte, 
justificando “o esforço fi-
nanceiro do Núcleo Regio-
nal do Norte da Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro” 
na aquisição dos modernos 
equipamentos.

“Apesar da taxa de inci-
dência de cancro da mama 

estar a aumentar, verifica-
-se atualmente uma redu-
ção da sua mortalidade e 
esse declínio deve-se a vá-
rios fatores e como causas 
primárias estão os progra-
mas de rastreio mamográfi-
cos organizados e os atuais 
tratamentos”, lê-se ainda no 
comunicado.

Com a instalação destas 
três novas unidades de ras-
treio no Norte do país, Portu-
gal passa agora a contar com 
19 unidades de rastreio do 
cancro da mama.



5
Quinta-feira

12 de janeiro 2017

SOCIEDADE

PUB

O
s quatro emigrantes 
portugueses que mor-
reram em França, na 
madrugada do passado 
domingo, eram de Foz 

Côa e Lousada. Os emigrantes se-
guiam num autocarro com destino a 
Genebra, Suíça. A viatura despistou-
-se no centro de França, provocando 
a morte a 4 pessoas. Três outros pas-
sageiros sofreram ferimentos graves 
e 25 registaram ferimentos ligeiros. 
Eram todos emigrantes portugueses 
que tinham vindo a Portugal passar 
o Natal e a Passagem de Ano com as 
respetivas famílias.

O acidente aconteceu na Estrada 
Nacional 79, chamada Estrada Cen-
tro Europa e Atlântico (RCEA), conhe-
cida como uma estrada perigosa. É a 
mesma estrada onde há 1 anos atrás 
morreram também 12 portugueses, 
num choque frontal entre 1 carrinha 
e um veículo pesado. 

O despiste deu-se por volta das 
4h30 (3h30 em Lisboa), perto da 
localidade de Charolles. O piso es-
corregadio pode estar na origem do 
acidente, mas as autoridades fran-

 MARÍLIA NOGUEIRA, DE 32 ANOS, ERA NATURAL DE NEVOGILDE, LOUSADA.
 Tinha emigrado há 1 ano com o marido e os dois filhos, que também seguiam no autocarro.
 A viatura despistou-se no centro de França, na madrugada de domingo, causando 4 mortos.

Uma das vítimas mortais do acidente
em França era de Lousada

cesas já anunciaram a abertura de 
um inquérito para saber o que terá 
provocado a tragédia.

Entre as vítimas mortais do aci-
dente está um casal de Vila Nova de 
Foz Côa, José e Lídia Montez, que 
regressava à Suíça depois de ter 
passado o ano em Portugal. De Vila 
Nova de Foz Côa era também a ter-
ceira vítima mortal, Graça Murça, de 
58 anos de idade.

A tragédia vitimou ainda uma 
jovem de Lousada. Marília Nogueira, 
de 32 anos, que tinha emigrado há 
1 ano para a Suíça. No autocarro se-
guiam também o marido, Nuno Ba-
tista, de 42 anos, e os dois filhos de 3 
e 13 anos de idade. Pedro Machado, 
presidente da câmara de Lousada 
garantiu entretanto à Lusa que o 
marido e o filho mais velho sofreram 
ferimentos ligeiros, mas o menino de 
3 anos ficou ferido com gravidade. O 
Jornal de Notícias avança ainda que 
a criança teve de ser submetida a 
uma intervenção cirúrgica.

Nas primeiras horas após o 
acidente chegou a ser noticiado 
em vários órgãos de comunicação 
social que Marília Nogueira era na-
tural de Penafiel, já que foi nesta 

cidade que a mulher apanhou o 
autocarro com destino à Suíça. Na 
última terça-feira, a câmara de Pe-
nafiel confirmou à Lusa não haver 
penafidelenses entre vítimas mor-
tais deste acidente. No mesmo dia, 
o presidente da câmara de Lousada 
confirmou que a mulher de 32 anos 
era natural de Nevogilde, Lousada, 

mas atualmente residia na freguesia 
de Lodares, no mesmo concelho. 

Pedro Machado confirmou ain-
da que os psicólogos da autarquia 
já se encontram em França para 
prestar apoio às vítimas de Lousa-
da e familiares. À Lusa o autarca de 
Lousada disse ainda que foi dispo-
nibilizado transporte e apoio psico-

lógico aos familiares da vítima que 
se queiram deslocar a França para 
acompanhar de perto a situação.

O autocarro transportava 32 
pessoas, sendo que 13 delas eram 
do concelho de Penafiel. Os restan-
tes passageiros pertenciam a locali-
dades do concelho de Vila Nova de 
Foz Côa, na Guarda.

Helena Nunes (texto)

Marília Nogueira
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A 
câmara municipal de 
Paços de Ferreira anun-
ciou, no último domin-
go, durante a visita da 
Secretária de Estado da 

Inclusão das Pessoas com Deficiên-
cia ao concelho, que vai instituir 
em 2017 um Plano Municipal para 
a Igualdade.

Citada em comunicado a Se-
cretária de Estado, que presidiu à 
cerimónia de Inauguração do Ano 
Municipal da Igualdade, que de-
correu no salão nobre dos Paços 
do Concelho, enalteceu a decisão 
tomada pelo executivo e subli-
nhou a importância das autarquias 
e os cidadãos se envolverem, per-
manentemente, na luta contra a 
discriminação, seja de raça, credo, 
género ou outras.

O presidente da câmara de Pa-
ços de Ferreira reafirmou que, “nos 
últimos 3 anos, temos vindo a 
apelar à construção de uma nova 
identidade em Paços de Ferreira, 
que valoriza o principal patrimó-
nio do concelho, as pessoas”. 

“Paços de Ferreira é um con-
celho com uma energia positiva. 
Um concelho solidário, mais fra-
terno, onde o sonho e a esperan-
ça têm lugar, porque é possível 
acreditar. Um concelho que trata 

 Anúncio foi feito durante a visita da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência.
 ANA SOFIA ANTUNES ENALTECEU A DECISÃO DO MUNICÍPIO AO INSTITUIR 2017 COMO ANO MUNICIPAL DA IGUALDADE.

Paços de Ferreira anuncia
Plano Municipal para a Igualdade

o operário e o empresário, o po-
bre e o rico, os homens e as mu-
lheres, as crianças, jovens, adul-
tos e idosos, como cidadãos com 
direitos e deveres iguais”.

Humberto Brito reforçou ainda 
que a câmara de Paços de Ferreira 
“cortou, em 2013, o cordão um-
bilical do pessimismo, da des-
crença, da falta de confiança no 
futuro, do desânimo e da falta 
de energia”, criando “laços como 
dinamismo, o entusiasmo, com 
uma nova energia e uma nova 
esperança. Nunca baixamos os 
braços, ou nunca nos deixamos 
conformar”, assegurou. 

Durante o seu discurso o au-
tarca reiterou que, resultado desta 
vontade, Paços de Ferreira é hoje o 
concelho da região norte que mais 
reduziu a taxa de desemprego nos 
últimos três anos e o que registou a 
menor taxa de emigração.

A Comissária do Ano Municipal 
da Igualdade, Micaela Jorge, de 25 
anos, natural e residente em Paços 
de Ferreira, Mestre em Psicologia 
da Justiça, realçou  que o mérito 
desta escolha, por parte do pre-
sidente da câmara: “Justifica-se 
pelas orientações estratégicas 
que nortearão a agenda do Ano 
Municipal da Igualdade: uma 

agenda que se revelará imbuí-
da de um forte positivismo pela 
condição e respeito pelos nossos 
concidadãos, pelas suas diferen-

ças e semelhanças. É justamente 
para isso que nos propomos tra-
balhar, para que Paços de Ferrei-
ra se orgulhe, da sua escolha e da 

escolha do seu executivo, em se 
tornar um concelho pioneiro em 
matéria de uma política social 
igualitária”, concluiu.

 BOLSAS QUE FORAM ENTREGUES AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR TOTALIZARAM 26.600 EUROS.
 Candidaturas para este ano letivo já estão abertas.

Câmara de Lousada entregou 68 bolsas de estudo 

A 
câmara municipal de Lousada 
entregou, no passado dia 7 de 
janeiro, os cheques relativos 
às bolsas de estudo 2015/2016 
atribuídas aos alunos do ensino 

superior. No total foram 68 bolsas divididas 
por três escalões, num total de 26.600 eu-
ros.

De acordo com a autarquia foram entre-

gues 16 bolsas com um valor de 450 euros, 
32 com valores de 200 euros e 20 com um 
valor 650 euros. 

As candidaturas para o ano letivo de 
2016/2017 encontram-se abertas até dia 20 
de janeiro. Tal como nas edições anteriores, 
os candidatos que frequentam no presen-
te ano letivo o ensino superior têm como 
pressuposto inicial a residência no conce-

lho há mais de 5 anos.
Para validar a candidatura os candi-

datos precisam de entregar, entre outros, 
o requerimento e boletim de candida-
tura disponibilizados pela autarquia, as-
sim como documentação do próprio e do 
agregado familiar, atestado de residência, 
documento comprovativo da matrícula no 
ensino superior, comprovativo de classifi-

cação obtida no último ano letivo e os com-
provativos dos rendimentos auferidos por 
todos os membros do agregado familiar no 
ano de 2015.

Todas as informações sobre o processo 
de candidatura podem ser consultados no 
site da câmara de Lousada:
www.cm-lousada.pt/pt/bolsas- de-estudo- 
2016-2017.
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E
m nota informativa enviada 
à redação no passado dia 7 
de janeiro, a Comissão Po-
lítica do PSD/Paredes con-
firmou que o nome de Rui 

Moutinho, atual diretor financeiro 
da câmara de Paredes, foi aprovado 
por “unanimidade e aclamação” 
na reunião da Comissão Política da 
Secção de Paredes do PSD, para en-
cabeçar a candidatura do partido às 
eleições autárquicas que decorrem 
este ano.

 Candidatura de Rui Moutinho foi aprovada na Comissão Política do PSD/Paredes por unanimidade e aclamação.
 NOME DO CANDIDATO JÁ FOI PROPOSTO À DISTRITAL DO PARTIDO.

PSD/Paredes aprova
Rui Moutinho para candidato
à câmara municipal

Rui Moutinho, atual líder da Co-
missão Política Concelhia do PSD 
vai, assim, concorrer à presidência 
do município de Paredes, suceden-
do ao atual presidente da câmara 
municipal, Celso Ferreira, que atin-
giu o limite de mandatos previstos 
na Lei.

Na mesma nota, a Comissão 
Política do PSD/Paredes diz ainda 
que o nome do candidato do PSD à 
câmara de Paredes já foi proposto à 
distrital do partido.

Rui Moutinho tem 51 anos e 26 
de militância no PSD. Nasceu em 
Recarei, Paredes, freguesia onde ca-
sou e vive atualmente. É licenciado 
em Direito e em Gestão de Recursos 
Humanos e bacharel em Adminis-
tração Autárquica. Foi docente no 
ensino superior público, ao longo 
de 10 anos. Atualmente exerce fun-
ções de diretor do departamento 
de Assuntos Jurídicos, Administrati-
vos e Financeiros da Câmara Muni-
cipal de Paredes.

 ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOVOS SANITÁRIOS E MOBILIÁRIO URBANO VÃO SER REFORÇADOS.
 Obras vão preservar e restaurar o conjunto de características botânicas do jardim.

Penafiel vai requalificar Jardim do Sameiro

A 
Câmara Municipal de Penafiel 
vai proceder à requalificação e 
beneficiação do Jardim do Sa-
meiro, devolvendo uma maior 
qualidade e dignidade a este 

espaço emblemático de Penafiel.
Em nota de imprensa enviada à redação, 

a autarquia diz que já garantiu a obtenção 
de fundos comunitários para esta obra. 
“Com a sua execução pretende-se que 
o Jardim do Sameiro ganhe uma nova 
vida, mantendo todas as suas caracterís-
ticas românticas e a sua carga histórica”, 
acrescenta a autarquia.

As obras vão preservar e restaurar o con-
junto de características históricas e botânicas 
do jardim, permitindo ainda reforçar o siste-
ma de iluminação pública. “Serão mantidas 
e restauradas as tradicionais luminárias de 
ferro, e substituídos os postes de ilumina-
ção em betão, que não se adequam à paisa-
gística do espaço. Será realizado o restauro 
dos caminhos existentes, para garantir um 
maior conforto às pessoas que circulam no 
jardim e proceder à construção de novos 
e modernos sanitários”, diz a autarquia na 

mesma nota.
Ao nível do mobiliário urbano, serão 

adotadas “soluções adequadas ao espa-
ço”, que contribuam para um maior confor-
to dos visitantes. Segundo a autarquia será 
também colocado um sistema de sinalética 
que permita orientar os utilizadores.

A requalificação vai ainda intervir ao 
nível da rede de água com a reposição do 
funcionamento dos lagos, conferindo va-
lor estético e sonoro ao espaço, servindo 
simultaneamente para refrescar o jardim, 
contrariando a atual situação em que se 
encontram espaços com água estagnada 
ou simplesmente vazios.

Citado no comunicado, o presidente da 
câmara de Penafiel garantiu que “a obra 
que agora se inicia irá repor, na sua área 
de intervenção, a forma e vegetação ori-
ginal do jardim, em área que se encon-
tram desfiguradas”. Antonino de Sousa 
garantiu ainda que “será dada uma espe-
cial atenção às árvores existentes, atra-
vés da realização de tratamento fitossa-
nitário, para garantir a boa conservação 
do seu estado”.
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A 
Infraestruturas de 
Portugal e a Câ-
mara Municipal de 
Paredes chegaram 
a acordo para o 

arranque das obras na ER 209 
junto à Escola EB 2/3 de Lor-
delo. 

O anúncio do concurso 
público foi já publicado em 
Diário da República a 21 de 
dezembro, prevendo-se que 
a empreitada seja adjudicada 
em abril de 2017, refere a au-
tarquia em nota de imprensa 
enviada à redação.

As obras de requalifi ca-
ção vão ter início em maio de 
2017, estando prevista a con-
clusão da obra em setembro, 
antes da abertura do ano letivo 

 Concurso público foi publicado em Diário da República a 21 de dezembro.
 Construção de rotunda permite eliminação de mais um ponto negro no concelho.
 Autarquia prevê que a empreitada seja adjudicada em abril deste ano.

Lançado concurso para obras
na ER209 em Lordelo

2017/2018. 
O presidente da câmara de 

Paredes considera que “este 
compromisso permite resol-
ver um ponto negro ignora-
do por sucessivos governos e 
administrações da empresa”. 
O autarca reforça que a câmara 
de Paredes assume o compro-
misso “a pensar nas centenas 
de crianças que diariamente 
frequentam aquela escola”.

O investimento é de 
385.000,00 euros para a requa-
lifi cação da ER209 e constru-
ção de uma rotunda que visa 
eliminar de vez com o ponto 
negro ao quilómetro 26, ga-
rantindo assim mais segurança 
às centenas de alunos daquele 
equipamento escolar. 

 Equipamento chegou em dezembro e veio substituir o “velho” autotanque da corporação. 

Nova viatura para
os Bombeiros de Lordelo

Recorde-se que entre se-
tembro de 2012 e janeiro de 
2014 ocorreram cerca de três 
dezenas de acidentes, dos 
quais mais de uma dezena fo-
ram atropelamentos.

Citado no comunicado 
da autarquia, o presidente da 
junta de Lordelo também se 
mostrou satisfeito com a con-
cretização de uma obra há 
muito desejada pela freguesia. 
“A partir do próximo ano le-
tivo, as nossas crianças esta-
rão mais seguras nos acessos 
à escola”, reforçou Nuno Serra, 
sublinhando o importante 
papel do vereador Manuel 
Fernando Rocha e do presi-
dente da câmara de Paredes 
na resolução deste problema.

A 
Associação Hu-
manitária dos 
Bombeiros Volun-
tários de Lordelo 
passam a contar, 

desde o fi nal de dezembro 
último, com uma nova via-
tura para o combate a incên-
dios. Trata-se de uma Viatura 
de Apoio Logístico Especial 
(VALE) e servirá para o apoio 
à retaguarda, em situações 
de combate a incêndios urba-
nos ou fl orestais. A nova via-
tura está equipada com um 
tanque que tem capacidade 
para 16 mil litros de água e 
vem substituir o “velho” au-
totanque da corporação, que 
passará agora à condição de 
reserva, dando apoio na lim-
peza de pavimentos em situa-
ções de acidentes.

bombeiros de Lordelo, que acabou por recuperar o equipamen-
to e colocá-lo ao serviço da população.

De recordar que esta viatura se encontrava desativada e foi 
oferecida pela câmara municipal de Paredes à corporação de 

o seu QUINZENÁRIO
de eleição

Foto: PAULO ALEXANDRE
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Q
uando começaram a 
sentir dificuldades em 
arranjar trabalho em 
Portugal, Liliana Queirós 
e Ricardo Campos, não 

pensaram duas vezes. Se queriam 
começar a construir uma vida em 
conjunto, o casal tinha de sair do país. 
A Bélgica foi o país escolhido para in-
vestir na procura de emprego, muito 
em parte pelos contactos que os dois 
jovens já tinham naquele país. 

Em 2012 Liliana e Ricardo ruma-
ram a Bruxelas para começar a traba-
lhar. “Era a nossa oportunidade de 
começar a construir a nossa vida 
a dois. Em Portugal era difícil ar-
ranjar trabalho, então decidimos 
arriscar”, recorda Liliana Queirós.

O caso deste casal de Vilela é 
apenas um entre milhares. Nos últi-
mos anos a Bélgica foi subindo nas 
preferências dos emigrantes portu-
gueses, atingindo o 8.º lugar da lista 
de destinos mais procurados, se-
gundo dados do Portuguese Emigra-
tion Factbook 2015, divulgado pelo 
Observatório da Emigração (OdE). 

Entre 2013 e 2014 o OdE registou 
um crescimento de 35% nas entradas 
de portugueses na Bélgica. Só em 
2014 foram mais de 4000 que che-
garam a Bruxelas para trabalhar. Nes-

 LILIANA QUEIRÓS E RICARDO CAMPOS EMIGRARAM PARA A BÉLGICA EM 2012.
 O casal de Vilela assume que sair do país foi um passo necessário para realizar os seus sonhos. 

“EMIGRAR FOI A OPORTUNIDADE
PARA CONSTRUIR UMA VIDA A DOIS”

carteiristas”. 
A comunidade portuguesa em 

Bruxelas foi o grande apoio deste 
casal de emigrantes de Vilela, nos 
primeiros anos. Os laços de amiza-
de com outros portugueses emi-
grantes foram surgindo natural-
mente e hoje são o grande suporte 
de Liliana e Ricardo, que deixaram 
a família toda em Portugal. Os 
convívios com amigos são o gran-
de suporte para quem está longe 
das suas raízes. “Sentimos muitas 
saudades dos nossos familiares, 
dos nossos costumes. Nem sem-
pre é fácil estar longe de tudo e 
de todos, sobretudo agora com 
o nascimento da nossa filha”, ad-
mite Liliana Queirós. Os convívios 
com amigos portugueses a viver 
em Bruxelas e noutros países da 
Europa são fundamentais para di-
minuir as saudades e a vontade de 
regressar a casa. 

Liliana e Ricardo gostam da 
vida de Bruxelas, mas ponderam, 
ainda assim, regressar a Portugal, 
até porque com o nascimento da 
primeira filha, sentem agora que é 
mais difícil estar longe da família e 
dos amigos que ficaram em Portu-
gal. “Queremos regressar ao nos-
so país o mais rápido possível”, 
rematam.

Helena Nunes (texto) se mesmo ano, residiam na Bélgica 
33.388 cidadãos nascidos em Portu-
gal, mais 6847 do que em 2008.

Liliana e Ricardo admitem que a 
mudança para a Bélgica não foi fácil. 
Nos primeiros tempos, o casal sen-
tiu na pele as dificuldades. “Foi uma 
grande mudança. Estar longe da 
família e dos nossos costumes e 
aprender a falar uma língua dife-
rente não foi fácil, mas ao longo do 
tempo fomos aprendendo a ligar 
com isso”. O casal de Vilela garante 
que a Bélgica é um país incrível para 
trabalhar em termos de benefícios. 
“Um salário mais alto, mais condi-
ções de trabalho e de acesso aos 
cuidados de saúde e educação”, são 
algumas das vantagens que Liliana e 
Ricardo encontraram na Bélgica.

Liliana trabalha como empregada 
de limpeza em três casas particulares, 
na cidade de Forest, no centro de Bru-
xelas. Ricardo está no setor da cons-
trução civil e geralmente trabalha fora 
da capital, em várias obras. 

“Queremos regressar
ao nosso país o

mais rápido possível”
Bruxelas é a maior área urbana 

da Bélgica e a capital de facto da 
União Europeia. A metrópole, com 

bem como a sede da Organiza-
ção do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN). 

Para além de ser vista como o 
centro do poder Europeu, Bruxelas 
é tida também como o principal 
centro económico da Bélgica, onde 
estão concentradas cerca de 50 
mil empresas, sobretudo orienta-
das para o setor dos serviços. Mas 
Bruxelas é também conhecida pe-
las construções de estilos gótico, 
barroco, neogótico e clássico e por 
ser a terra natal das famosas perso-
nagens de banda desenhada como 
o Tintin, Luke Luke e os Smurfs. É 
também sede dos maiores museus 
de miniaturas e carros antigos da 
Europa.

 Liliana e Ricardo apreciam vá-
rios aspetos da cidade, mas des-
tacam sobretudo os edifícios his-
tóricos como a Grand Place, praça 
central de Bruxelas e a principal 
atração turística da cidade. “É um 
lugar muito bonito e cheio de 
movimento. Ali fica concentra-
do o Hotel da cidade e a Casa do 
Rei. Alguns autores consideram 
a Grand Place a mais bela praça 
do mundo”, salientam os jovens. 
Entre os aspetos menos positivos 
da cidade, Liliana e Ricardo desta-
cam “a poluição, os roubos e os 

Grand Place, Bruxelas

mais de um milhão de habitantes, 
é atualmente um importante cen-
tro de política internacional. É lá 
que se concentram as principais 
instituições da União Europeia, 
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A 
incontinência urinária é definida pela International Conti-
nence Society (ICS) como “a queixa de qualquer perda invo-
luntária de urina”. É uma das novas “epidemias” do século 
XXI, sendo considerada de forma errada uma consequência 

natural da idade, da gravidez, do exercício físico, etc. Ao ser subes-
timada, torna-se numa condição crónica com um impacto muito 
negativo na qualidade de vida, comportando graves repercussões 
pessoais, sociais e profissionais. 

A incidência da incontinência urinária é significativamente 
maior no sexo feminino do que no sexo masculino, apresentando 
85% do total de casos. Esta afeção ocorre devido às configurações 
anatómicas, hormonais e obstétricas, que atuam sinergicamente 
para o enfraquecimento dos músculos do pavimento pélvico. Estes 
músculos situam-se na base da bacia, sendo responsáveis pela con-
tinência urinária, fecal, função sexual e suporte dos órgãos pélvicos. 
Havendo uma falha no desempenho desta musculatura, as funções 
anteriormente descritas podem ficar comprometidas. 

A associação entre a prática desportiva e a prevalência de incon-
tinência urinária tem sido alvo de estudos recentes, no sentido de 
se criar evidência científi ca nesta área. Em particular, o exercício que 
envolve atividades de alto impacto, como é o caso da corrida, tem vindo 
a ser associado a uma grande prevalência desta patologia. 

A teoria que defende que a prática de modalidades de corrida induz 
estiramento e enfraquecimento dos músculos do pavimento pélvico as-
senta no facto de as forças de impacto direcionadas para esta muscula-
tura representarem 3 a 4 vezes o peso corporal durante a prática. 

Estas elevadas forças de impacto, associadas ao aumento cons-
tante e repetitivo da pressão intra abdominal, se não forem neutrali-
zadas pelas contrações dos músculos do pavimento pélvico, causam 
um estiramento e enfraquecimento a longo prazo, predispondo a 
atleta ao desenvolvimento de incontinência urinária. Deste modo, 
conclui-se que os músculos do pavimento pélvico das atletas têm 
que ser muito mais fortes para terem a capacidade de neutrali-
zar a sobrecarga a que são sujeitos. 

Atualmente, este tipo de disfunção tem tratamento não cirúrgico, 
com alto índice de sucesso. Em Portugal começa agora a apostar-se nos 
tratamentos profi láticos, de forma a evitar o surgimento de determina-
das patologias. No âmbito da prevenção e tratamento da incontinência 
urinária, a Ginástica Abdominal Hipopressiva associada a técnicas de 
reabilitação do pavimento pélvico são métodos que apresentam eleva-
da comprovação clínica e científi ca no âmbito da sua efi cácia. 

Uma grande percentagem de atletas relata que a perda de 
urina é muita embaraçosa e afeta a sua concentração e a perfor-
mance. Assim, a incontinência urinária reveste-se de uma enorme 
importância pelo seu incontornável impacto na qualidade de vida, 
podendo acarretar problemas psicológicos, profissionais, sociais e 
económicos. 

Tendo em conta a facilidade de prevenção e/ou tratamento 
destas disfunções, é desnecessário passar por situações incómodas 
como esta, que podem condicionar de uma forma bastante signifi-
cativa toda a dinâmica diária de quem dela padece. 

Incontinência Urinária
em Praticantes

de Corrida
Com a entrada de um novo ano chegam os tradicionais aumentos de preços. 

Em 2017 estes aumentos acontecem quer por infl uência do Orçamento de Esta-
do como pelo habitual aumento calculado com base na infl ação. Eletricidade, te-
lecomunicações, bebidas, tabaco, rendas e automóveis são alguns dos produtos e 
serviços que fi cam mais caros este ano. Mas nem tudo são más notícias. 2017 será 
o último ano da sobretaxa para 80% dos agregados familiares portugueses. Além 
disso, o rendimento dos portugueses vai aumentar por via da subida do salário 
mínimo nacional e das pensões. Deixamos-lhe aqui alguns exemplos do que vai 
mudar já a partir deste mês.

Preços da eletricidade, telecomunicações, tabaco, rendas e 
automóveis aumentam.
Mas 2017 também traz boas notícias: por exemplo o aumen-
to do salário mínimo e das pensões.

Ano novo, preços novos:
saiba o que muda já a partir de janeiro

Aumento da eletricidade
Para 1,3 milhões de clientes que ainda se man-

têm no mercado regulado a fatura da eletricidade vai 
sofrer um agravamento de 1,2% já a partir deste mês. 
No mercado livre os aumentos poderão ser idênticos. 

Gás
No gás natural não há aumentos, pelo menos até 

1 de julho de 2017, mês em que são feitas as atualiza-
ções. Na última mexida, as tarifas do gás natural bai-
xaram para todos os segmentos de consumidores.

Telecomunicações
Para já apenas a MEO revelou ter procedido a uma 

subida de 2,5% dos preços em novembro último. Tanto 
a NOS como a Vodafone garantiram não ter aumentos 
previstos para janeiro, mantendo as tarifas de 2016, que 
já tinham sido ajustadas ao longo do ano.

Bebidas
Os impostos sobre as cervejas, bebidas espirituo-

sas, sidras e hidromel vão subir em média 3% face 
aos valores aplicados em 2016. Por via do Orçamento 
de Estado as bebidas açucaradas vão também supor-
tar uma taxa (a fat tax) que incide sobre o nível de 
açúcar. Na mira estão bebidas como as colas, refri-
gerantes, ice-tea ou as sidras. O imposto vai oscilar 
entre 8,22€ e 16,46€ por hectolitro.

Tabaco
Com a entrada em vigor do Orçamento de Estado 

2017 o preço do maço de tabaco volta a sofrer um 
aumento. Em média o preço de cada maço vai subir 
10 cêntimos.

Rendas
As rendas de casa terão em 2017, um aumento 

de 0,54%. De fora fi cam apenas as rendas antigas. Por 
exemplo, uma renda mensal de 500€ vai aumentar 
para 502,7€.

Automóveis
O Imposto Único de Circulação (IUC) aumenta 

em média 0,8%. Para os veículos mais poluentes o 
aumento fi ca entre os 6,5% e os 8,8%, o que signifi ca 
mais 38,08€ ou 65,24€. O Imposto sobre Veículos au-
menta cerca de 3,2%. 

Portagens
As concessionárias apresentaram uma proposta 

que implica um aumento de 0,84% nos preços das 
portagens.

Transportes
Aumentam 1,5% este ano. O IVA de 6% cobrado 

no preço do passe social pode ser deduzido no IRS 
das famílias, até ao limite de 250€.

Salário mínimo 
O novo ano trouxe uma boa notícia para os cer-

ca de 67 mil portugueses que atualmente recebem 
o salário mínimo nacional. A remuneração mínima 
dos trabalhadores aumenta 27 euros em 2017, pas-
sando para 557 euros.

Pensões
Para boa parte dos pensionistas há boas notí-

cias este ano. Já em janeiro as pensões até 838,44€ 
serão aumentadas em linha com a inflação, cres-
cendo 0,5%. Neste caso o aumento pode chegar 
aos 4,21€. Já em agosto, as pensões até aos 631,47€ 
que não foram atualizadas entre 2011 e 2015 terão 
um acréscimo, que somado ao aumento de janeiro, 
irá perfazer um total de 10€.

Adicional ao IMI
Vulgarmente conhecido como imposto Mor-

tágua, este imposto motivou grande polémica no 
final do ano passado. Este novo imposto adicional 
ao Imposto Municipal sobre Imóveis incide sobre 
a totalidade do património dos contribuintes, sen-
do apenas excluídos os imóveis afetos a atividades 
económicas.

Os contribuintes singulares que detenham 
imóveis com um valor entre 600 mil e 1 milhão de 
euros é aplicada uma taxa de 0,7% sobre o exce-
dente. Os valores acima de 1 milhão de euros são 
tributados a 1%.

Menos sobretaxa
A sobretaxa de IRS para o segundo escalão 

de rendimentos (quem ganha até 20,261 euros 
anuais) desaparece já em janeiro. Para os restantes, 
o alívio por via da retenção na fonte deverá acon-
tecer em abril ou novembro. O acerto final, porém, 
só será feito em 2018, aquando da entrega da de-
claração anual de rendimentos. 

Abono de família
Está previsto um aumento gradual do valor do 

abono de família pago às crianças entre os 12 e os 36 
meses até 2019. A ideia é igualar este valor ao que é 
atribuído às crianças com menos de um ano de idade 
– entre 94,61 € e 145,69€, consoante o escalão. O pri-
meiro aumento acontece este mês, o outro será feito 
a partir de julho.
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O 
bebé do ano 
do Centro Hos-
pitalar Tâmega 
e Sousa é um 
menino. Cha-

ma-se Francisco, é de Fel-
gueiras e nasceu de parto 
normal às 11h34m do dia 1 
de janeiro de 2017.

O parto estava previs-
to para 3 de janeiro, mas 
Francisco adiantou-se e 
nasceu no primeiro dia de 
2017 com 50 centímetros 
e pesando três quilos e 
600 gramas.

A mãe deu entrada no 
hospital Padre Américo 
durante a madrugada do 
dia 1 de janeiro e o peque-
no Francisco veio ao mun-
do de parto natural ainda 
antes do meio-dia, mais 
precisamente às 11h34, 
como indicam os registos.

Francisco é o primei-
ro filho de Sílvia Teixeira 
e António Salgado, dois 
jovens residentes em Fel-
gueiras.

O 
Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa 
(CHTS) recebeu, na se-
mana passada, 82 no-
vos médicos internos, 

informou a unidade hospitalar em 
comunicado.  

Do total de 82 médicos inter-
nos, que iniciaram a sua formação 
no CHTS, 67 são internos do ano 
comum e 15 são internos de espe-
cialidade distribuídos pelas áreas de 
anestesiologia, cardiologia, cirurgia, 
ginecologia/obstetrícia, medicina 
interna, patologia clínica, pediatria 
e ortopedia.

 A receção e acolhimento aos 
médicos internos aconteceu no 
passado dia 2 de janeiro, no auditó-
rio do Hospital Padre Américo, em 
Penafiel, com a apresentação dos 
diferentes serviços pelos seus dire-
tores. Aos novos médicos internos 
foi ainda dado a conhecer as for-
malidades e as dinâmicas institucio-
nais do Centro Hospitalar Tâmega e 
Sousa.

O diretor do Internato Médico, 
Braga da Cunha, deu as boas-vin-
das aos novos médicos internos 
e desejou o maior sucesso pro-
fissional nesta nova etapa. Já o 
presidente do Conselho de Admi-
nistração do CHTS, Carlos Alberto, 
apelou à capacidade e disponi-
bilidade dos novos médicos in-

 67 são internos do ano comum e 15 são internos de especialidade.
 NOVOS MÉDICOS INTERNOS FORAM ACOLHIDOS NO CENTRO HOSPITALAR TÂMEGA E SOUSA NA SEMANA PASSADA.

CHTS recebeu 82 novos médicos internos

ternos para “ir ao encontro das 
necessidades da população”. 
“Somos a segunda maior urgên-
cia do norte e a terceira maior 
maternidade do país. A área de 
influência do CHTS abrange 520 
mil habitantes”, reforçou o res-
ponsável.

 Em comunicado, a unidade 
hospitalar sublinha que o número 
de internos que escolhem o CHTS 
para a sua formação tem aumen-
tado de ano para ano. Em 2015 fo-
ram 51 internos do ano comum e 
13 internos de especialidade que 
entraram no Centro Hospitalar. 

Em 2016, esse número aumentou, 
passando para 60 internos de ano 
comum e 15 internos de especia-
lidade.

 Joana Mendes, interna do Ano 
Comum, natural de Paços de Ferrei-
ra, diz que escolheu o CHTS “como 
primeira opção pela boa expe-

riência do ano anterior de uma 
amiga que falou muito bem da 
instituição e das pessoas”. Já Tiago 
Macedo pensou no Centro Hospita-
lar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, 
por ser natural de Vila do Conde, 
mas o CHTS foi naturalmente op-
ção pela “experiência positiva de 
colegas em anos transatos e pela 
proximidade ao Porto”, referiu o 
interno do ano comum.

Internato Médico
 
 O internato médico realiza-se 

após a licenciatura/mestrado inte-
grado em Medicina e corresponde 
a um processo de formação médica 
especializada, teórica e prática, que 
tem como objetivo habilitar o médi-
co ao exercício diferenciado na res-
petiva área de especialização.

Está organizado em dois pe-
ríodos de formação, ano comum 
e especialidade. O ano comum é o 
primeiro ano do internato médico 
e corresponde a um período de for-
mação geral, composto por vários 
estágios em diferentes serviços e 
áreas médicas. A especialidade é a 
área de diferenciação técnico-cien-
tífica em que o médico se irá espe-
cializar. Pode durar entre 4 a 6 anos, 
de acordo com as diferentes espe-
cialidades.

Francisco é o bebé 
do ano do CHTS

 Menino nasceu com 3 quilos e 600 gramas e 50 centímetros, às 11h34 do dia 1 de janeiro.
 FRANCISCO É O PRIMEIRO FILHO DE UM CASAL DE FELGUEIRAS.
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A 
aposta nos produtos frescos e 
de qualidade e numa política de 
preços baixos fez do Supermer-
cado Glória um supermercado 
de referência na cidade de Re-

bordosa. A história desta empresa começou 
a ser construída por Flávio Cardoso e Maria 
da Glória Seabra em 1985, quando o casal 
resolveu assumir o negócio que havia fun-
dado pouco tempo antes em sociedade 
com um casal amigo. 

Flávio Cardoso é natural de Cinfães, 
mas veio para Rebordosa em 1967 traba-
lhar como padeiro. “Na altura as padarias 
desta zona iam buscar padeiros a vários 
concelhos da região. Eu trabalhei como 
padeiro durante 26 anos. Até que a mi-
nha esposa e a mulher do meu patrão na 
altura decidiram abrir um minimercado. 
Acabei por tomar conta do negócio em 
julho de 1985”. 

O minimercado Vales, como era desig-
nado na altura, foi adquirindo nome e o 
sucesso do negócio obrigou à mudança de 
instalações. Flávio e Maria da Glória compra-
ram uma loja e armazém com cerca de 400 

É UM SUPERMERCADO DE REFERÊNCIA NA CIDADE DE REBORDOSA, PELA QUALIDADE E PREÇOS BAIXOS.
Há 30 anos que leva aos rebordosenses os sabores mais frescos e autênticos.
Proximidade e relação de confiança com o cliente marcam a diferença para as grandes superfícies.

SUPERMERCADO GLÓRIA
Produtos frescos e de qualidade fazem o sucesso do negócio

metros quadrados na Avenida Dr. Francisco 
Sá Carneiro, n.º 56/57, em Rebordosa, e mu-
daram o nome da empresa. 

Com mais de 30 anos de atividade o Su-
permercado Glória tornou-se uma referência 
na cidade de Rebordosa, pela qualidade dos 
produtos que vende, a preços sempre baixos 
e pela relação de proximidade que sempre foi 
mantendo com os clientes. “Temos um pou-
co de tudo, boa carne, boa fruta e legumes, 
tudo produtos de primeira qualidade. E te-
mos sempre preços atrativos para o clien-
te”, assume Flávio Cardoso, garantindo que a 
humildade e a honestidade são ingredientes 
fundamentais no sucesso de qualquer negó-
cio. 

O Supermercado Glória vende todo o tipo 
de mercearia, carne e salsicharia da melhor 
qualidade, produtos para o lar, fruta e legu-
mes frescos. A oferta é variada e vai ao en-
contro das necessidade dos clientes que pro-
curam este espaço para fazer compras. Para 
além da oferta variada – até um pequeno café 
existe dentro da loja – o Supermercado Glória 
tem um outro serviço de entrega ao domicílio 
que Flávio Cardoso diz ser uma mais-valia em 

relação à concorrência. 
O serviço é bastante fácil de usar e dá ao 

cliente a possibilidade de fazer as compras do 
mês sem sequer sair de casa. A encomenda 
é feita pelo telefone, com uma das colabora-
doras da loja, e é entregue no mesmo dia em 
casa do cliente.

“Lidamos com o cliente
de forma especial”

Em Rebordosa existem vários hiper-
mercados, mas Flávio Cardoso diz que não 
teme a concorrência. Sabe a qualidade da-
quilo que vende e conhece os seus clientes 
melhor do que ninguém, por isso, não se as-
susta com as campanhas e promoções das 
grandes marcas do setor. “Pratico preços 
tão bons ou melhores que as grandes su-
perfícies e tenho excelentes condições, 
espaço e parque de estacionamento. Te-
mos clientes de longa data que confiam 
no nosso trabalho e por isso a concorrên-
cia não nos faz sombra, muito pelo con-
trário. Todos os anos a faturação da loja 

tem subido”, sublinha o empresário.
Para além da qualidade, frescura e pre-

ços baixos, o Supermercado Glória sempre 
teve como valores fundamentais no negó-
cio a humildade e honestidade com o clien-
te. “São valores que não se aprendem na 
faculdade”, brinca o empresário, que ao 
longo dos anos foi construindo uma rela-
ção próxima, de confiança e quase familiar 
com os clientes. “Lidamos com o cliente de 
forma especial. Não gosto que lhes falte 
nada e aos meus colaboradores também. 
Aqui funcionamos como uma família. To-
dos são tratados da mesma forma, seja 
patrão ou empregado. Se for preciso lim-
par o chão o patrão também faz. E olhe 
que faço muitas vezes”, garante o empre-
sário. 

O Supermercado Glória dá trabalho 
a 6 pessoas e está aberto de segunda a 
sábado, das 8 horas da manhã às 8 horas 
da noite. O futuro do negócio está a ser 
assegurado pelo filho dos proprietários, 
Carlos Cardoso, que preferiu trabalhar no 
negócio dos pais a continuar com os es-
tudos.
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S
ousa ostenta a bracele-
te de capitão do União 
Sport Clube de Paredes 
há 5 épocas consecuti-
vas. É um dos jogadores 

mais experientes da equipa orien-
tada por Eurico Couto, que esta 
época procura assegurar a manu-
tenção na Série 2 da Divisão de 
Elite Pro Nacional.

Em entrevista ao jornal O PA-
REDENSE, Sousa de 35 anos de 
idade garante que ainda vai jogar 
futebol por mais alguns anos e as-
sume o desejo de terminar a car-
reira no União de Paredes. Sobre o 
campeonato, o capitão do União 
de Paredes considera que o 6.º 
lugar é uma posição confortável, 
mas garante que a equipa vai ten-
tar chegar aos lugares cimeiros da 
tabela.

Há quantos anos está ao ser-
viço do União de Paredes?

Estou no Paredes há 5 épocas 
consecutivas, mas praticamente 
toda a minha formação foi feita 
no Paredes. Desde essa altura e 
até agora, são 10 anos de União 
de Paredes, ainda que de forma 
interrupta. 

O União de Paredes é um 
clube com uma grande marca 
na tua vida?

Sem dúvida que sim. Se não 
fosse o Paredes já tinha deixado 
o futebol, tanto pelas questões 
familiares como financeiras. Hoje, 
um jogador não ganha o suficien-
te para compensar o tempo e a 
dedicação que tem ao clube. Na 
prática não somos profissionais, 
mas temos de agir como tal, por-
que temos horários e regras para 
cumprir. E é muito difícil conci-
liar trabalho, família e futebol. Eu 
jogo porque gosto do clube. Se 
fosse outro já tinha deixado de 
jogar.

A responsabilidade é maior 
por ser capitão da equipa?

Claro que sim. Tento ser um 
exemplo para os mais jovens den-
tro e fora do campo. A minha ta-
refa é incutir espírito de grupo e 
ambição e isso requer muito tra-
balho e responsabilidade. Tenho 
de estar atento a tudo para ter a 
confiança do treinador e mostrar 
dentro de campo aquilo que pe-
dimos a todos os jogadores do 
Paredes.

É muito fácil ser capitão desta 
equipa porque todos os jogadores 
gostam da equipa. O balneário é 
excelente. O grupo é muito unido 
e isso mostra a força desta equipa 
nos momentos mais difíceis.

 SOUSA, 35 ANOS, QUER VESTIR A CAMISOLA DO CLUBE DA TERRA POR MAIS ALGUNS ANOS.
 O capitão do U. de Paredes acredita que a equipa tem feito boas exibições esta época.
 Terminar a carreira no U. de Paredes e a jogar nas Laranjeiras era o maior sonho do jogador.

“GOSTAVA DE TERMINAR A CARREIRA NO
PAREDES E A JOGAR NAS LARANJEIRAS”

apoios de pequenas empresas do 
concelho e a ajuda dos sócios. A 
câmara também ajuda ao ceder as 
instalações da cidade desportiva, 
mas o U. de Paredes perdeu mais 
do que ganhou com a saída das 
Laranjeiras. 

Quer explicar melhor?
As condições são melhores na 

cidade desportiva, exceto os bal-
neários, mas de resto o clube não 
ganhou mais nada, pelo contrário. 
Ao sair das Laranjeiras o clube per-
deu a sua mística e isso é sentido 
por todos. A história do União de 
Paredes está muito ligada às Laran-
jeiras e essa ferida não sarou porque 
o estádio continua lá. Não tem qual-
quer utilidade, mas continua lá. 

Se o U. de Paredes voltasse a jo-
gar nas Laranjeiras, tenho a certeza 
de que tínhamos o estádio cheio 
em todos os jogos.

“Queremos lutar 
pelos lugares

cimeiros”

O U. de Paredes está a fazer 
uma boa prestação no campeo-
nato?

O 6.º lugar é para já uma posi-
ção confortável. Queremos lutar pe-
los lugares cimeiros, vencer todos 
os jogos, mas estamos conscientes 
de que a manutenção é o objetivo. 
Podíamos ter conseguido mais al-
guns pontos num jogo ou outro em 
que fomos mais displicentes, mas 
no geral temos conseguido fazer 
um bom campeonato. 

Aos 35 anos, ainda há espaço 
para ambições para a sua carreira 
futebolística?

Não muitas. Tive momentos 
na minha carreira que podia ter 
chegado a patamares mais altos, 
mas acabei por não seguir essas 
oportunidades e não me arrepen-
do disso. O futebol já não tem es-
paço para jogadores com a minha 
idade. 

Vou continuar a jogar até sentir 
que já não tenho capacidades. Até 
lá, e se me deixarem, quero conti-
nuar a ajudar a equipa.

O desejo é terminar a carreira 
no União de Paredes?

Sim. Gostava de terminar a 
carreira no União de Paredes e a 
jogar nas Laranjeiras. Esse era o 
meu grande sonho. Voltar a jo-
gar naquele estádio que tantas 
alegrias deu a este clube. Seria a 
melhor forma de sair do futebol. 
Já me disseram que tinha perfil 
para seguir com uma carreira de 
treinador, mas não sei. Vamos ver 
o que acontece.

“O U. de Paredes
é dos melhores
clubes a formar

jogadores”

Vê hoje um Paredes melhor 
que na altura em que começou a 
jogar futebol?

É difícil responder a essa ques-
tão. É claro que naquela altura as 
condições de treino não eram as 
mesmas, e hoje o clube está melhor 
em termos de infraestruturas. Mas a 
verdade é que naquela altura o clu-

be também tinha outras condições 
financeiras. Havia jogadores a rece-
ber mil contos. Hoje temos jogado-
res que nem sequer recebem.

Se olharmos para a realidade 
dos clubes de futebol do concelho, 
o União de Paredes deve ser o clube 
com menos capacidade financeira. 
Um orçamento de qualquer um de-
les, Rebordosa, Lordelo ou Gandra, 
deve pagar duas épocas do Paredes.

Se temos jogadores que não re-
cebem, como é que podemos exigir 
mais deles? É difícil.

Mas concorda que o clube tem 
hoje uma outra dinâmica ao nível 

da formação?
É visível que hoje o U. de Pa-

redes tem muito mais jovens com 
qualidade. Basta olhar para os atle-
tas que saíram do clube e estão hoje 
a jogar em divisões superiores. Se o 
U. de Paredes conseguisse segurar 
estes jogadores, teria certamente 
uma equipa de topo. 

O U. de Paredes é dos melho-
res clubes a formar jogadores, mas 
depois não consegue ter estrutura 
para os manter. Qualquer clube da 
2.ª Liga consegue dar mais que o 
Paredes e levar o jogador pratica-
mente a custo zero. 

O clube vai sobrevivendo com 

Helena Nunes (texto)
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 A 4.ª edição da prova decorreu no último domingo, no centro da cidade de Paredes.
 Cerca de 650 pessoas participaram na corrida e a caminhada.
 INICIATIVA DA PARJOVEM AGITOU POR VÁRIOS DIAS O COMÉRCIO TRADICIONAL DA CIDADE.

CORRIDA DOS REIS animou
as ruas da cidade de Paredes

Helena Nunes (texto)

o seu QUINZENÁRIO de eleição

V
árias centenas de atle-
tas participaram, no 
último domingo, na 
4.ª edição da Corrida 
dos Reis, em Paredes. 

O percurso da prova desenrolou-
-se nos principais arruamentos da 
cidade, com partida e chegada no 
Parque José Guilherme, em Pare-
des. 

A corrida teve início às 20 
horas e nem o frio abalou a con-
fiança dos participantes. O impor-
tante foi participar e aproveitar os 
bons momentos proporcionados 
com a família e os amigos.

A iniciativa organizada pela 
ParJovem – Associação Juvenil 
de Paredes foi dividida em duas 
vertentes, uma corrida de 10 qui-
lómetros e uma caminhada de 
5 quilómetros. No total cerca de 
650 pessoas participaram nesta 
prova, que contou ainda com a 
ajuda de mais de 50 voluntários.

“O balanço é bastante positi-
vo. Tivemos mais pessoas a parti-
cipar, no conjunto total da corrida 
e caminhada e também tivemos 
mais voluntários. Isso é um sinal 
de que as pessoas se identifi cam 
com a corrida e que mesmo não 
correndo querem ajudar na orga-
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nização”, sublinha José Sá. 
O responsável da ParJovem, 

associação que organizou a prova, 
diz que o sucesso da Corrida dos 
Reis é bem visível no número de 
participantes. Comparativamente 
às provas de estrada realizadas na 
região do Vale do Sousa, que têm 
em média entre 150 a 300 atletas, 
a Corrida dos Reis consegue facil-
mente superar essa barreira. “Este 
ano conseguimos ter o dobro 
dos participantes. Isso é muito 
gratificante. Demonstra que as 

pessoas dos concelhos vizinhos 
se revêm na organização e no 
trabalho que fazemos”, garante.

Para além disso, a prova tem 
conseguido gerar retorno finan-
ceiro para o comércio tradicional 
da cidade de Paredes, apesar dos 
escassos apoios que chegam das 
entidades públicas e privadas. 
“As centenas de atletas que vêm 
à cidade, nos dias anteriores e 
no próprio dia da prova, aca-
bam por gerar negócio nos ca-
fés, pastelarias e lojas. E é bom 

ver que estas iniciativas conse-
guem movimentar os setores da 
restauração e hotelaria na cida-
de, mesmo com um investimen-
to muito reduzido da autarquia 
e do setor privado”.

Apesar dos poucos apoios que 
recebe, a ParJovem não deixa de 
agradecer às empresas como a 
Bifase, que ano após ano conti-
nuam a apoiar a Corrida dos Reis 
e o Trail da Raposa, que também é 
organizado pela Associação Juve-
nil de Paredes. 

Rui Muga e Sónia Pinto
foram os vencedores
da prova

Rui Muga, do Clube Académico 
de Mogadouro e Sónia Pinto, do SC 
Salgueiros, foram os vencedores da 
prova de 10 quilómetros, da 4.ª Corri-
da dos Reis. Nos seniores masculinos, 
Bruno Jesus (CSRDC Santiago) foi 2.º, 
com 32m37’s e Binott Nicodemus fe-
chou o pódio com 33m05’s.

No feminino, Andreia Santos 

(CSRDC Santiago) foi 2.ª classificada, 
com 40m32’s. A fechar o pódio ficou 
Marisa Rodrigues (Sport Clube Bei-
ra-Mar), que terminou a prova em 
40m55’s.

Nos veteranos F40, destacou-se a 
paredense Luísa Oliveira, que terminou 
a prova em 37m03’s, seguindo-se Rosa 
Madureira (FC Penafiel) e Adélia Tava-
res (ADCCJ Clark de Castelo de Paiva. 
Nos veteranos M40, Nélson Magalhães 
foi o mais rápido, seguindo-se Alcino 
Silva, do Clube Independente Atletis-
mo de Alpendorada e António Costa.
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FUTEBOL
Resultados da última jornada

Campeonato
de Portugal

Série B – 15.ª jornada
Amarante .............................................1
Aliança de Gandra ............................0

Próxima jornada 
15 de janeiro

Aliança de Gandra - Camacha

Divisão de Elite
Série 2 - 18.ª jornada

Rebordosa ...........................................2
Lixa .........................................................2

Gondomar B .......................................1
União de Paredes ..............................3 

Alpendorada ......................................1
Aliados de Lordelo ............................1

Próxima jornada
15 de janeiro

União de Paredes - Rebordosa

Aliados de Lordelo - Gondomar B

Divisão Honra - AF Porto
13.ª jornada

Leça do Balio .........................................0
Nun’Álvares ............................................6

Próxima jornada
15 de janeiro

Nun’Álvares - Aparecida

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 12.ª Jornada

CCD Sobrosa ..........................................2
Caíde de Rei ...........................................0

Próxima jornada
15 de janeiro

S. Lourenço Douro - CCD Sobrosa

2.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 12.ª Jornada

ISC Sobreirense .....................................4
1.º Maio Figueiró ..................................2

FC Parada ................................................3
Monte Córdova .....................................2

Próxima jornada
14 de janeiro

Bougadense B - ISC Sobreirense
GDC Ferreira - FC Parada 

2.ª Divisão – AF Porto
Série 3 – 12.ª jornada

Baltar .....................................................1
AD Marco 09 .......................................3

Próxima jornada
14 de janeiro

Lousada B - Baltar

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 12.ª jornada
Jaca ........................................................2
Paredes .................................................1

Próxima jornada
14 de janeiro 

Paredes - Caxinas

O 
Parque da Cidade de 
Paredes vai receber, 
no próximo domin-
go, dia 22 de janeiro, 
o 16.º Grande Prémio 

de Atletismo organizado pela Casa 
do Benfica em Paredes, em parceria 
com a Associação de Atletismo do 
Porto. A prova será englobada no 
Campeonato Regional Jovem de 
2017 e vai receber alguns dos me-
lhores atletas do distrito.

A competição terá início pelas 
9h20, com a prova de benjamins A 
masculino/feminino. Às 9h30 arran-
ca a prova de benjamins B masculi-
no/feminino, seguindo-se as provas 
de infantis feminino, às 9h45, e in-
fantis masculino, às 10 horas.

Às 10h15 e 10h30 arrancam 

 GRANDE PRÉMIO DA CASA DO BENFICA EM PAREDES REALIZA-SE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO.
 Prova está englobada no Campeonato Regional Jovem 2017.
 Organização espera manter as 700 inscrições do ano passado.

16.º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO
DISPUTADO EM PAREDES

as provas de iniciados feminino e 
masculino. Os atletas do escalão 
de juvenis competem às 10h50 e 
11h10, masculino e feminino respe-
tivamente.

As provas de juniores/seniores 
e veteranos (feminino e masculino) 
terão início às 11h30 e 11h50. 

No ano passado o Grande Prémio 
de Atletismo organizado pela Casa do 
Benfica em Paredes bateu o recorde 
de inscrições, reunindo mais de 700 
atletas em prova. Este ano a organiza-
ção espera manter o número de par-
ticipantes da edição anterior, igualar 
os 3 pódios conquistados em 2016 e 
renovar o título de campeão regional 
de corta-mato curto no escalão de ju-
venis, conquistado ano passado pelo 
atleta da CBP, Rúben Sousa.

D
iana Almeida conquistou 
o 2.º lugar na 39.ª Corrida 
São Silvestre de Braga, 
prova que decorreu na 
cidade minhota, no pas-

sado dia 30 de dezembro de 2016. A 
atleta, natural de Paredes, terminou a 
corrida de 10 quilómetros na 2.ª po-
sição, com 36m06’s, atrás de Clarisse 
Cruz que foi a atleta feminina mais 
rápida. Na 3.ª posição ficou Elisabete 
Lipes, do NA Taipas, com 36m37’s.

Rui Pedro Silva venceu a prova 
masculina. O atleta do Sporting Clu-
be de Portugal foi o grande vencedor, 

 ATLETA DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL, FOI A SEGUNDA MAIS RÁPIDA, TERMINOU A PROVA COM 36M06’S.
 39.ª edição da prova juntou cerca de 3 mil atletas.

2.º lugar para Diana Almeida
na São Silvestre de Braga

cortando a meta aos 29m47’s, segui-
do de Luís Saraiva, do SC Braga, com 
29m52’. Daniel Pinheiro, do Maia AC., 
fechou o pódio masculino, cortando a 
meta com 30m01’s.

Para Diana Almeida, a São Silves-
tre de Braga foi uma prova com boas 
sensações, onde conseguiu obter o 
2.º lugar, com um bom tempo final, 
“algo que já não alcançava há mui-
to tempo”. “Adorei correr em Braga 
e sentir o apoio das pessoas numa 
noite bastante fria. Parabéns a to-
dos que concluíram a prova e obri-
gada às pessoas pelo apoio”. 

 Numa mensagem deixada no fa-
cebook, Diana Almeida diz ainda que 
vai continuar o trabalho para estar na 
melhor forma nas próximas provas 
oficiais.

A Corrida São Silvestre de Braga é 
a mais antiga corrida do Minho e a se-
gunda mais antiga do território conti-
nental. Na 39.ª edição da prova partici-
param cerca de 3000 atletas, na corrida 
de 10 quilómetros ou na mini corrida 
e caminhada de 5,7 quilómetros, sem 
fins competitivos. A iniciativa foi orga-
nizada pela câmara municipal de Bra-
ga, em parceria com a Run Porto.
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O
s primeiros títulos de ci-
clismo de 2017 foram 
atribuídos no passado 
domingo, dia 8 de janeiro, 
na Quinta das Arcas, em 

Sobrado, Valongo, onde foi disputado 
o Campeonato Nacional de Ciclocrosse.

A competição juntou cerca de 
142 corredores, diz a Federação Por-
tuguesa de Ciclismo, distribuídos por 
meia dúzia de categorias etárias. Na 
derradeira prova em agenda, a corri-
da masculina de elite, houve grande 
intensidade e equilíbrio entre cinco 
corredores, Ricardo Marinheiro, Mário 
Costa, Roberto Ferreira, Fábio Ribeiro 
e Vítor Santos, que pretendia defen-
der o título conquistado no ano pas-
sado em Paredes.

As maiores apostas recaíam so-
bre Mário Costa e Vítor Santos, mas 
acabou por ser Ricardo Marinheiro a 
cortar o risco na frente, deixando Má-
rio Costa no 2.º lugar, a 3 segundos. 
Seguiu-se Roberto Ferreira, que ficou 
a 9 segundos do vencedor.

R
ealizou-se no sábado, dia 31, 
a II Corrida São Silvestre de 
Lousada juntou, no passado 
dia 31 de dezembro, cente-
nas de atletas que percorre-

ram um percurso de oito quilómetros, 
daquela que foi a última São Silvestre 
do ano, no norte do país.

A prova foi organizada pela LA-
DEC - Lousada Associação de Eventos 

 Campeonato nacional de Ciclocrosse juntou 142 corredores na Quinta das Arcas, Sobrado, Valongo.
 Ricardo Marinheiro e Sandra Santos dominaram as provas de elite.
 NOS VETERANOS MASTER 50 FOI O ATLETA DA PROREBORDOSA, ANTÓNIO SILVA, QUE VOLTOU A CONQUISTAR O TÍTULO. 

Novos campeões nacionais de ciclocrosse
Na elite feminina, Sandra Santos 

acabou por surpreender toda a sua 
concorrência, terminando a corrida 
destacada, relegando a comandante 
da Taça, Joana Monteiro, para o 2.º 
lugar, a 1m50´s de diferença. Ana Rita 
Vigário (Maiatos/Reabnorte) fechou o 
pódio, a 7m58’s da vencedora.

Na categoria de sub -23, Bruno 
Silva e Raquel Queirós sagraram-se 
campeões. Nos juniores o título foi 
conquistado por Carlos Salgueiro e 
nos cadetes a vitória coube a Tiago 
Sousa e Daniela Campos.

Entre os veteranos, Rúben Nu-
nes venceu nos master 30 e Hugo 
Marques nos master 40. Na categoria 
de master 50 o título de campeão 
nacional de ciclocrosse voltou a ser 
conquistado pelo atleta da ProRebor-
dosa/Garrafeira Gomes/ Oforsep, An-
tónio Silva. Na prova feminina a vitória 
coube a Marina Leitão.

 No próximo domingo, dia 15 de 
janeiro, os novos campeões nacionais 
de ciclocrosse vão disputar a quarta 
prova da Taça de Portugal, que vai de-
correr em Rebordosa, Paredes.

Helena Nunes (texto)

 Prova decorreu no dia 31 de dezembro e teve um percurso de 8 quilómetros.
 Organização esteve a cargo da Lousada Associação de Eventos Culturais, com o apoio da autarquia.

Centenas correram a São Silvestre de Lousada

Culturais, contando com o apoio da 
Câmara Municipal e de diversos pa-
trocinadores, bem como os escuteiros 
que prestaram apoio no decorrer da 
prova.

Na classificação geral feminina o 
1.º lugar foi conquistado por Carla Nu-
nes, de Lousada. Marisa Vieira e Ana 
Ramos fecharam o pódio. Na classifi-
cação masculina o primeiro lugar do 

pódio foi para Mário Elson, seguido 
de Carlos Monteiro e de António Silva.

No final da prova foram também 
entregues prémios às cinco primei-
ras equipas a concluir o trajeto. O 1.º 
lugar foi para a formação do Lousada 
Runners 1, em 2.º ficou a equipa Lou-
sada Runners 2, em 3.º a Lousada Hot-
wheels Runners. A equipa do FC Vizela 
conquistou o 4.º lugar e por último a 

Cfit ficou em 5.º.
Cada participante recebeu uma 

t-shirt técnica, uma garrafa de vinho 
do concelho e os característicos beiji-
nhos de amor. 

Citado em nota de imprensa da 
autarquia, o vereador do desporto 
António Augusto Silva considerou 
esta corrida uma “aposta ganha 
quer no que toca ao número de 

participantes quer no entusiasmo e 
satisfação demonstrado por todos” 
os que decidiram correr a última São 
Silvestre de 2016, no norte do país. O 
vereador da câmara de Lousada disse 
ainda que existem cada vez mais pes-
soas em Lousada a praticar desporto, 
independentemente da idade, do 
género e que o fazem de uma forma 
mais formal ou informal.

PUB
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Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA
Pareceu-nos bem com o início do ano, colocar algo que tivesse a ver com o princípio da carreira artística do Marco, pelo 
que reproduzimos o texto de “apresentação”, da autoria do prof. escultor Pereira da Silva.

D
izer algo sobre determinado artis-
ta para fi gurar no catálogo da sua 
exposição – à guisa de apresenta-
ção – deve levantar sempre duas 
questões: consciência artística 

esclarecida e isenção sobre o apresentado. A 
primeira, como esclarecimento – tanto quan-
to possível ao visitante; a segunda – o mais 
importante – ser o mais objetivo possível com 

dependência – indispensável na construção 
dum valor positivo o que é raro entre nós…

Oxalá não lhe falte a coragem!...

Pereira da Silva

ÓLEO

1.   Fecundidade
2.   Acidente
3.   Símbolo
4.   Composição
5.   Flores
6.   Agressividade
7.   Paisagem
8.   Vaso
9.   Árvore
10. Símbolos
11. Flor exótica
12. Arabesco em fl or

NANQUIM – GUACHO – FLO-MASTER

13. Desenho
14. Desenho
15. Mancha
16. Mancha
17. Mancha – Arabesco
18. Insecto
19. Mancha – Composição
20. Abstracção
21. Mancha – Arabesco
22. Desenho – Mancha
23. Composição de cor
24. Movimento

o expositor…isto dá-nos bem a noção de tal 
responsabilidade. Aqui, ela fi ca atenuada, por 
quanto eu sòmente me proponho dar uma 
opinião – pois tenho a consciência de que é 
muito mais fácil ser artista que verdadeira-
mente crítico. Um, é o individuo em potência 
a falar plàsticamente da sua visão do mundo; 
o outro, a falar das interpretações do mundo 
dos outros, com a consciência do que cada 

um concorre para a evolução da marcha artís-
tica dum povo e da presença desta perante a 
marcha da Arte Universal.

Esta evolução – no sentido estético – tem 
tais proporções e processa-se na Arte con-
temporânea com tal rapidez, que só o artista 
muito esclarecido, possuidor de grande hu-
mildade – perante tal fenómeno – e duma rica 
“intuição-instinto”, servida por uma grande 
sensibilidade, pode atingir um valor positivo, 
como criador duma linguagem plástica, como: 
Seurat, Henri Moor, Zadkine, etc.; ou como es-
pírito criador – verdadeiramente genial: Klee, 
Picasso, Calder, etc. Quando assim não seja, 
perde-se e ilude-se no mundo das imitações…

Quanto ao expositor:
Marco, é um jovem fi nalista da Escola de 

Artes Decorativas “Soares dos Reis”.
Em face dos seus trabalhos, verifi ca-se 

possuir um temperamento forte de pintor: 
pela riqueza cromática; uma “intuição-instin-
to” quando pretende dar como que uma emo-
ção sintética, que nos transporta à emoção vi-
vida das mesmas. – Apresento como exemplo 
o caso das suas fl ores.

Os seus desenhos parecem fruto duma 
espontaneidade, como que acontecendo – 
no esforço de nos dar uma emoção nova.

Verifi ca-se neste artista uma tendência 
para a simbologia. 

Como é natural, nota-se ainda infl uên-
cias nos seus trabalhos; o que terá de afastar, 
abandonando toda a espécie de solicitações, 
que prejudique, a conquista de uma total in-

A 
aldeia de Figueira, si-
tuada na freguesia de 
Lagares e Figueira, em 
Penafi el, dinamizou, no 
último fi m-de-semana, 

o “Há Festa na Aldeia”, um evento 
cultural marcado pela encenação 
do “Auto dos Reis Magos”.

O evento foi organizado pela 
população local em parceria com 
a Associação de Desenvolvimento 
Rural das Terras do Sousa - ADER-
SOUSA, e contou com a colabora-
ção da Câmara de Penafi el e da Jun-
ta de Freguesia de Lagares e Figuei-
ra. A iniciativa teve como objetivo 
recuperar as tradições na aldeia, 
envolvendo a comunidade local e 
os visitantes.

A encenação retratou a história 

 Iniciativa contou com a presença de centenas de pessoas.
 HABITANTES ENCENARAM A HISTÓRIA DA VIAGEM DOS REIS MAGOS A BELÉM PARA VISITAR JESUS.

Aldeia da Figueira promoveu
“Auto dos Reis Magos”

da viagem dos Reis Magos a Belém, 
na Idade Média, para visitar Jesus. No 
percurso, perdidos, encontraram o 
castelo do Rei Herodes, a quem pro-
meteram contar, no regresso, como 
foi a visita a Jesus. A peça terminou 
com todos a cantar, junto ao presé-
pio. A interpretação das fi guras bíbli-
cas envolveu cerca de 75 moradores 
da aldeia de Figueira. 

Para além do teatro religioso, 
também decorreu uma feira com 
produtos locais, artesanato, iguarias 
tradicionais e música tradicional 
portuguesa.

A aldeia de Figueira pertence à 
rede “Aldeias de Portugal”, uma 
rede que promove o património 
rural, valorizando as tradições e a 
cultura da comunidade local.

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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Paredenses “Brasileiros”

O CORONEL J.R. COSTA JÚNIOR

GOMES DE SOUSA

F
ilho de José Maria Pinto e de Rosa 
Amélia da Conceição o dr. Joaquim 
José Pinto nasceu em Penafiel a 11 de 
Junho de 1870.

O pai era negociante, natural de 
Tabuado, no Marco de Canaveses, filho de Se-
bastião Pereira e Maria Clara, de Tabuado. A 
mãe era natural de Penafiel, filha de Joaquim 
José Pinto e Ana Rosa do Espírito Santo, de 
Penafiel.

O dr. Joaquim teve uma irmã: Maria que 
nasceu na Rua Nova, em Penafiel, a 19 de No-
vembro de 1871.

Era sobrinho de José Maria Pinto Montei-
ro, negociante, casado com Emília Augusta 
da Conceição Pinto, provedor da Santa Casa 
de Misericórdia de Penafiel, de 1887 a 1890, 
Presidente da Comissão Municipal de Penafiel 
em Janeiro e Fevereiro de 1908. Benfeitor da 
igreja de Nossa Senhora da Piedade e dos 
Santos Passos, de Penafiel, onde foi homena-
geado com a exibição de um retrato pintado 
a óleo. Agraciado com a Medalha de 1.ª classe 
da Cruz Vermelha.

Matriculou-se na Academia Politécnica do 

O DR. JOAQUIM PINTO
Porto no ano lectivo de 1886 para 1887, nas 
cadeiras 7.ª e 10.ª cadeiras [Química inorgâni-
ca geral;+ Botânica].

No ano seguinte 1887 para 1888 matricu-
lou-se nas 6.ª, 8.ª e 11.ª cadeiras [Física geral; 
Química orgânica geral e biológica + Química 
analítica; Zoologia].

No ano lectivo de 1888 para 1889 repetiu 
a matrícula nas mesmas cadeiras.

Depois passou para a Escola Médica onde 
se formou, em 1897, apresentando a tese 
«Breves considerações sobre a peste bubo-
nica». Impressa no Porto na Papelaria e Typo-
graphia Morgado, 100 pág. [78 de texto].

Defendeu a tese pelas 11 horas da manhã 
do dia 15 de Outubro de 1897. Foi presiden-
te do júri António Joaquim de Morais Caldas, 
lente da 4.ª cadeira: Patologia externa e tera-
pêutica externa.

Foram arguentes: António de Azevedo 
Maia, lente da 8.ª cadeira: Clínica médica; 
Cândido Augusto Correia de Pinho, lente de 
9.ª cadeira: Clínica cirúrgica [futuro reitor da 
universidade do Porto]; Roberto Belarmino 
do Rosário Frias, professor substituto da sec-
ção cirúrgica e Maximiano Augusto de Oli-
veira Lemos, lente da 12.ª cadeira: Patologia 
geral, semiologia e história médica.

No mesmo ano de 1897 terminaram o 
curso de medicina e imprimiram suas teses 
mais quarenta e quatro alunos!

Na Escola Médica foi condiscípulo do 
engenheiro Alexandre Carneiro Geraldes da 

Silva Moreira, do Marco de Canaveses; do 
farmacêutico Alfredo de Barros Leal, de Pero-
selo, Penafiel; do professor Joaquim de Sousa 
Brandão, de Lordelo, Paredes; do administra-
dor do concelho de Amarante Miguel Albano 
Cerqueira Coimbra; e dos médicos Acácio 
Umbelino Pereira da Silva, de Paços de Fer-
reira, Albano Augusto d’O1iveira, de Recarei, 
Aníbal Barbosa de Pinho Lousada, de Irivo, 
Penafiel, Eduardo Augusto Soares de Freitas, 
de Vila Cova da Lixa, Jacinto Teixeira de Sousa 
Leite, da Várzea, Felgueiras, João Luís de Ma-
galhães, de Penafiel, Miguel Carlos Moreira, 
de Fonte Arcada, Torquato Ernesto Leite Bro-
chado, de Amarante.

E de outros de quem não consegui mais 
notícias: – Belarmino Baptista Vasconcelos, de 
Cepelos, Amarante; Carlos Augusto Teixeira 
Babo, de Figueiró, Amarante; Deolindo Fer-
reira de Melo e Sousa, de Margaride; Feliciano 
Moreira Alves, da Capela, Penafiel; Frederico 
Leite Pereira de Melo, de Penafiel; Henrique 
de Barbosa Mendonça, de Rande, Felgueiras 
e José da Cunha Rola, de Lordelo, Felgueiras. 
E de fora da nossa região: – Rocha Peixoto, da 
Póvoa de Varzim; Augusto Nobre, do Porto e 
Ricardo Severo, de Lisboa.

Entraram para a Academia, para se prepa-
rarem para a Escola Médica, as primeiras mu-
lheres: Maria Leite da Silva Tavares Pais Morei-
ra, filha de Manuel José Pais Moreira, natural 
de Canedo e Aurélia de Morais Sarmento, 
Laurinda de Morais Sarmento e Rita de Mo-

rais Sarmento, filhas de Anselmo Evaristo de 
Morais Sarmento, naturais do Porto.

O dr. Joaquim Pinto foi médico militar e 
atingiu o posto de capitão. Esteve em várias 
unidades, como o Regimento de Infantaria 
21. No Arquivo Histórico Militar existem nove 
‘folhas’ com informações sobre a sua carreira 
militar.

(Continuação da edição anterior)

U
ma mulher a quem encarreguei 
de conduzir a minha maça, soube 
quem eu era e perguntou-me:

- Não se deu bem lá pelo Bra-
sil?!...

A pergunta desgostou-me, porque eu 
contava com uma manifestação de contenta-
mento por me ver regressar.

Quando apareci diante de meu pai, este 
abraçou-me e perguntou-me se eu tinha feito 
boa viagem e como tinha ficado meu irmão. 
Minha mãe veio beijar-me, mas com menos 
expansão do que aquela que eu esperava. 
Meus irmãos é que se mostravam mais satis-
feitos e curiosos de me verem e ouvirem.

Logo que houve conhecimento do meu 
regresso do Rio de Janeiro, muitas pessoas 
quiseram ver-me e, a par das notícias dos seus 
parentes ou amigos que eu deixara naquela 
capital, queriam conhecer a razão porque eu 
regressara. Quando eu respondia que viera 
matar saudades, perguntavam-me:

- Só por isso?!...
Eu já começava a perceber que aqueles 

curiosos diziam para consigo: - «não se sujeitou».
Quando eu respondia que vinha cumprir 

a minha obrigação de serviço militar, os curio-
sos ficavam a mascar, como se lhe custasse a 

engulir a resposta e eu percebia que, intima-
mente, me chamavam tolo.

Por causa de tais perguntas, que muito 
me aborreciam, cheguei a privar-me de visitar 
muitos sítios onde passara feliz a infância e 
que tanto desejava ver.

Que de ilusões a vida nos reserva!...

*
Além de não ter sido recebido em casa 

de meus pais, semelhantemente ao filho pró-
digo de que fala o Evangelho, sentia-me es-
trangeiro na minha terra. Os rapazes, mesmo 
os meus companheiros de bancos da escola, 
não tinham comigo a familiaridade doutros 
tempos e as raparigas em idade de namorar, 
pareciam ter vergonha de conversar com um 
rapaz que se apresentava de fato claro e calça 
larga, moda de país exótico.

Foi sob o império de tais impressões que 
uma manhã comecei a escrever, para o Rio de 
Janeiro, ao Joaquim Alheiros:

«Meu bom amigo: Deixe de entristecer-se 
por não poder vir à Pátria matar saudades, a 
não ser que me deseje perder-lhe uma parte 
do amor. Isto aqui não é o que aí se imagina. 
Desde que cheguei, não tenho tido senão 
aborrecimentos, começando pelo dia da che-
gada a Lisboa que perdurará desagradàvel-
mente na minha memória, por toda a vida»…

Nesta altura, apareceu-me meu pai, com 
rosto sorridente a dizer-me:

- Está ali à porta, numa carruagem, o bra-
sileiro da Varziela que foi teu companheiro de 
viagem; quer ver-te…

  Suspendi a escrita e apressei-me a ir 
cumprimentar o Sr. Carvalho que, sem largar 
o charuto dos lábios, me estendeu a mão de 
dentro duma vitória aberta tirada a uma pare-
lha de cavalos, convidando-me a subir.

À pergunta que lhe fiz sobre os motivos 
porque se demorara tantos dias em Lisboa, 
respondeu-me que aproveitara a ocasião de 
visitar a capital de Portugal e a cidade do Por-
to. a seguir insistiu comigo para que o acom-
panhasse até sua casa para almoçar com ele.

Aceitei o convite, mas sòmente para a via-
gem de carro, para poder conversar um pou-
co com ele. 

O Sr. Carvalho envergava o fato rico com 
que desembarcara no Funchal, cobrindo-se 
com chapéu de feltro cinzento-claro a dizer 
com o fato.

Na sua frente, sentava-se um parente que 
o fora esperar à estação.

Logo que me sentei ao lado do Sr. Carva-
lho, ele despediu-se de meu pai, deu ordem 
ao cocheiro para pôr a carruagem em anda-
mento e recostou-se, tirando fumaças do seu 
charuto e olhando satisfeito para os popula-
res que o observavam. 

Baixo, de forma que o parente não ouvis-
se, perguntou-me: 

- Não me apresento aqui tão escolhamba-
do como a bordo do Halle, hein?

- Qual o quê, Sr. Carvalho parece um jano-
ta…Cautela com as moças casadoiras…

- Me casar eu? «Macaco velho não mete 
mão na cambuca».

Esperam-no na sua freguesia?
- Mandei dizer quando chegava e – sor-

rindo imponente – remeti, há meses, cento e 
cinquenta mil reis para arranjo da igreja…

Então deve ser recebido como foguetes e 
música…

- Não tanto, não tanto…
A estrada subia sob copado de pinheiros 

e, como o tempo estava seco, faziam levantar 
o pó do macadame os camponeses que ca-
minhavam para a feira, com os seus trajos ca-

racterísticos, uns conduzindo anafados bois, 
outros tocando, ou chamando com grãos de 
milho, suínos de engorda ou marrãs com os 
seus bacorinhos.

Quando passavam, de saia amarrada na 
cintura e descalças, jovens galinheiras de ca-
nastra à cabeça ou cadeireiras formosas sob 
atados de móveis, o Sr. Carvalho endireitava-
-se no assento da carruagem e dizia, sorrindo:

- Aquilo é que eu gosto mais de apreciar…
Tenho pena de haver saído do meio desta 
gente laboriosa que enche de vida e colorido 
as feiras e romarias…Sair da Pátria é um canu-
do maior que o do António Conselheiro.

A carruagem passava em frente a um tro-
ço de estrada que terminava por um portão 
de ferro, através de cujas grades se via a vege-
tação dum jardim e uma vivenda senhorial. O 
Sr. Carvalho indicou:

- É o magnífico retiro do Firmino do Bou-
ça que o Brasil transformou num progressivo 
agricultor de Portugal…

- …e num matemático. Conta-se que en-
vergonhou estudantes da Politécnica com 
cálculos para avaliar a capacidade das pipas 
de vinho…

- O Brasil é que tem revelado a inteligên-
cia e capacidade do nosso povo…Vimos de lá 
outros…

- Pelo que tenho observado, concordo 
com o Sr. Carvalho. A mim, parece-me até que 
não sou deste país; tudo me parece diferente 
do que era, quando daqui fui para o Rio…

- O meu amigo é que está diferente; via-
jou, desenvolveu-se noutro meio, recebeu 
nova cultura, veste doutra maneira…

- É por isso que estou resolvido a voltar 
para o Rio, logo que me liberte do serviço mi-
litar.

(Continua na próxima edição)
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FICHA TÉCNICA

1616
A cidade de Belém, atual capital do Estado 
do Pará, Brasil, é fundada por Francisco Cal-
deira Castelo Branco;
____________________________________

1665
Morte do matemático Firmat, que estabele-
ceu os princípios do cálculo de probabilida-
des e do diferencial;
____________________________________

1837
Fundação da Escola do Exército, atualmente 
designada por Academia Militar;
____________________________________

1856
Na antiga colónia da Guiné Portuguesa, 
chegou a Canhabaque o governador Honó-
rio Pereira Barreto, hospedando-se com o 
seu séquito na povoação do régulo Tissac. 
No dia antecedente estivera na Ilha das Ga-
linhas, no sítio denominado Casaria, tendo 
ido visitar a sepultura da fi lha do coronel de 
milícias Joaquim António de Matos, assas-
sinada 14 anos antes pelos marinheiros do 
barco “Pluton”. A sua presença em Canha-
baque tinha como objetivo fi rmar o domí-
nio português naquela ilha infestada com 
frequência por contrabandistas e corsários 
estrangeiros;
____________________________________

1919
Foi rejeitada pela Câmara dos Representan-
tes dos EUA, a proposta de Lei que concede 

o direito de voto às mulheres;
____________________________________

1932
Hattie W. Caramay é eleita a primeira mulher a 
entrar no Senado dos EUA;
____________________________________

1945
No decorrer da II Guerra Mundial, as forças 
alemãs batem em retirada na batalha de Bul-
ge, Bélgica;
____________________________________

1959
Humberto Delgado, candidato da Oposição 
Democrática às Presidenciais de 1958, derro-
tado por fraude nas urnas, pede asilo político 
à Embaixada do Brasil em Lisboa;
____________________________________

1970
Com a rendição dos separatistas do Biafra, 
dá-se por fi nda a guerra civil nigeriana que se 
prolongava há 32 anos;
____________________________________

1972
No decurso da Guerra Colonial, o MPLA esten-
de a luta armada ao distrito de Cunene;
____________________________________

1976
Morte da escritora, criadora do inspetor Her-
cule Poirot e de Miss Marple;
____________________________________

1976
James Carter, presidente dos EUA, acusa a 

URSS de interferência no confl ito entre a So-
mália e a Etiópia;
____________________________________

1980
Morte do maestro e compositor Frederico de 
Freitas, 77 anos;
____________________________________

1989
Morte de David José da Silva Ferreira, 91 anos, 
cofundador do grupo Seara Nova, autor da 
História Política da I República;
____________________________________

1990
A Frente de Salvação Nacional ilegaliza o Par-
tido Comunista;
- Morte do biólogo e escritor Orlando Men-
des, 73 anos, presidente da Associação de Es-
critores Moçambicanos;
____________________________________

1991
O Congresso norte-americano aprova a de-
claração de guerra ao Iraque;
____________________________________

1996
Chegada das forças russas à Bósnia, para o 
começo da primeira operação militar com os 
EUA desde a II Guerra Mundial;
____________________________________

1998
Portugal e os restantes membros do Conse-
lho da Europa aprovam o diploma que proíbe 
a clonagem humana;

2003
Morte do cantor Maurice Gibb, 53 anos, co-
fundador dos Bee Gees;
____________________________________

2004
A Câmara Municipal de Cascais celebra o 
acordo com a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa para o lançamento do novo 
hospital, a concluir em 2007;
____________________________________

2005
O Parlamento Europeu aprova o texto do 
Tratado Constitucional Europeu;
____________________________________

2006
Timor-Leste e Austrália assinam o acordo 
para a partilha das receitas da exploração de 
petróleo no Mar de Timor;
____________________________________

2008
Cerca de 40 milhões de euros e uma pos-
sível batalha legal entre a estação NBC e 
os produtores dos Globos de Ouro, são 
as primeiras consequências do cancela-
mento do evento devido a uma greve de 
guionistas;
____________________________________

2009
Morte de Claude Berri, cineasta francês, 
produtor de “Tess”, de Roman Polanski, 
“A Rainha Margot”, de Patrice Chereau, 74 
anos.

Dia 13
Biblioteca Municipal de Penafi el
21h30 – Apresentação da obra “Aos pés do Tâmega”, de 
Nuno Meireles

Dia 14
Biblioteca Municipal de Penafi el
10h30 – Atividade: “Vamos fazer o cofre dos Reis Magos”

Dia 15
Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafi el
14h00 – Janeiras: encontro de cantares, 2017

Dia 18
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafi el
14h30 – Cinema de animação: “O Panda do Kung Fu 3”

Dia 25
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafi el
14h30 – Cinema de animação: “Zootrópolis”

Dia 12
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Teatro de fantoches: “A princesa santinha”

Dia 17
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: “O urso quer dormir”, de Mar-
ni Mcgee

Dia 25
Fundação A Lord
14h30 – Sessão de cinema: “Canção de Lisboa”

Dia 13
Centro Cívico de São Martinho
14h00 – Janeiras – Projeto Micas

Dia 14
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
21h30 – Videoteca: “A fraude”

Dia 15
Santa Maria de Sardoura
09h00 – Mercaditos cá da terra

Dia 23
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
10h00 – Hora do conto: “Rita”

Dia 14
Biblioteca Municipal de Felgueiras
16h30 – Lançamento do livro: “Pequenos contos para peque-
nos”, de Cristina Almeida

Dia 13
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Abertura do Ano Municipal do Ambiente e Biodiver-
sidade, com a presença de Teresa Salgueiro

Dia 15
Biblioteca Municipal de Lousada e Jardim do Senhor dos 
Afl itos
Das 09h30 às 12h30 – BioLousada: atividade construir um 
herbário

Dia 18
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
18h45 – Free running especial ultramaratonas

Dia 19
Auditório Municipal de Lousada
18h00 – Apresentação do livro “Histórias de encantar”

Dia 21
Biblioteca Municipal de Lousada
10h00 – Curso de pintura: alfabeto da pintura, com o pro-
fessor Alexandre Ribeiro

Dia 21
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Noites acústicas: Miguel Gameiro e Polo Norte

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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Lordelo

Vicente Ferreira Carneiro 
(Chalana)

Faleceu
Vicente Ferreira Carneiro faleceu no passado 

dia 2 de janeiro com 59 anos de idade. Era natural 
Lordelo e residente na Rua do Outeiro, n.º 329, Lor-
delo, 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.

Madalena 

Francisco da Silva
Faleceu

Francisco da Silva faleceu no passado dia 31 de 
dezembro com 84 anos de idade. Era natural de Lo-
dares, Lousada e residente na Rua Dr. José Correia 
Pacheco, n.º 11, Madalena, Paredes. Era viúvo de 
Maria Emília Moreira Garcês.

Agradecimento
Seus filhos, noras, 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 lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

Lordelo

Constantino
Rodrigues Gonçalves

Faleceu
Constantino Rodrigues Gonçalves faleceu no 

passado dia 7 de janeiro com 48 anos de idade. Era 
natural de Lordelo e residente na Rua da Abroeira, n.º 185, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Maria de Fátima Ferreira de Oliveira.

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

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

Lordelo

José Joaquim Ferreira
Faleceu

José Joaquim Ferreira faleceu no passado dia 
29 de dezembro com 84 anos de idade. Era natural 
de Sobrado, Valongo e residente na Rua de Cambe-
las, n.º 65, Lordelo, Paredes. Era casado com Rita 
Barbosa Moreira.

Agradecimento
Sua esposa, 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

Cristina Ribeiro de Almeida
Faleceu

Cristina Ribeiro de Almeida faleceu no passado 
dia 4 de janeiro com 38 anos de idade. Era natural 
de Lordelo e residente na Estrada Nacional 209, n.º 
4425, Edifício da Batalha, 4.º posterior, Lordelo, Pa-
redes. Era divorciada.

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 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.

Cristelo

João Carlos
Ferreira da Silva

Faleceu
João Carlos Ferreira da Silva faleceu no passa-

do dia 3 de janeiro com 66 anos de idade. Era natural 
de Rio Tinto, Gondomar e residente na Rua do Gajão, n.º 8, 2.º Esq., 
Cristelo, Paredes. Era casado com Maria Manuela Raimundo da Silva.

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

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

Baltar

Ercílio Ferreira Coelho
Faleceu

Ercílio Ferreira Coelho faleceu no passado dia 
3 de janeiro com 87 anos de idade. Era natural de 
Mouriz e residente na Rua da Capela das Almas, n.º 
449, Baltar, Paredes. Era viúvo de Engrácia Barbosa.

Agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família vêm 

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

Gandra

Adriano Augusto Vicente
Faleceu

Adriano Augusto Vicente faleceu no passado 
dia 10 de janeiro com 84 anos de idade. Era natural 
de Fornos, Freixo de Espada à Cinta e residente na 
Avenida Joaquim Ribeiro da Mota, n.º 72, R/C, Esq., 
Gandra, Paredes. Era casado com Maria Adosinda Mineiro Vicente.

Agradecimento
Sua esposa, filha, genro, 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

Barsinea da Silva Moreira
Faleceu

Barsinea da Silva Moreira faleceu no passado 
dia 2 de janeiro com 68 anos de idade. Era natural 
de Lordelo e residente na Rua do Outeiro, n.º 351, 
Lordelo, Paredes. Era solteira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Louredo

Arnaldo Alves Ribeiro
Faleceu

Arnaldo Alves Ribeiro faleceu no passado dia 8 
de janeiro com 78 anos de idade. Era natural de So-
brosa e residente em Louredo, Paredes. Era casado 
com Maria Deolinda Machado Ribeiro.

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

Carlos da Rocha Teixeira
Faleceu

Carlos da Rocha Teixeira faleceu no passado 
dia 6 de janeiro com 86 anos de idade. Era natural e 
residente em Beire, Paredes. Era casado com Maria 
da Conceição Freire da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Sobrosa

Ana Ribeiro Barbosa
Faleceu

Ana Ribeiro Barbosa faleceu no passado dia 
5 de janeiro com 87 anos de idade. Era natural de 
Sobrosa, Paredes e residente em Ferreira, Paços de 
Ferreira. Era casada com Antonino de Matos Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-

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

Mouriz

Firmino Augusto
Monteiro de Carvalho

Faleceu
Firmino Augusto Monteiro de Carvalho faleceu 

no passado dia 3 de janeiro com 82 anos de idade. 
Era natural de Mouriz, Paredes e residente em Nespereira, Lousada. 
Era viúvo de Eva de Lurdes de Sousa.

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.

Beire

Maria Ferreira Nunes
Faleceu

Maria Ferreira Nunes faleceu no passado dia 
2 de janeiro com 93 anos de idade. Era natural de 
Ordem, Lousada e residente em Beire, Paredes. Era 
viúva de Tomás Alves dos Reis.

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.

NECROLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baltar

José Monteiro da Rocha
Faleceu

José Monteiro da Rocha faleceu no passado dia 
30 de dezembro com 77 anos de idade. Era natural 
de Cete, Paredes e residente em C.H.E. O Ninho, 
Areal 54, R/C, Baltar, Paredes. Era casado com Ma-
ria Felicidade Barbosa de Moura Rocha.

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

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

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

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

Deolinda Alves de Oliveira
Faleceu

Deolinda Alves de Oliveira faleceu no passado 
dia 6 de janeiro, com 95 anos de idade. Era natu-
ral de Baltar e residente na freguesia de Gandra, na 
Travessa dos Moinhos, n.º 34. Era viúva de Alberto 
dos Santos Barbosa e deixa na maior dor seus fi lhos, noras, netos e 
demais família.

Vilela

Joaquim Dias de Sousa
Faleceu

Joaquim Dias de Sousa faleceu no passado dia 
5 de janeiro, com 57 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Vilela e residente na Rua Comendador 
E.C. Silva, n.º 21, freguesia de Vilela, concelho de 
Paredes. Era divorciado.

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 lhe foram endereçadas, aquando do falecimento e do funeral. 

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-
-feira, dia 13 de janeiro, pelas 19 horas, na igreja paroquial de Vilela. 
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem nes-
tes atos religiosos.

Vilela

Maria José Nunes da Rocha
(Esposa do falecido Artur Xarola)

Faleceu
Maria José Nunes da Rocha faleceu no passado 

dia 4 de janeiro, com 82 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Vilela e residente na Rua Nossa Senhora da Saúde, 
n.º 207, freguesia de Vilela, concelho de Paredes. Era viúva de Artur 
dos Santos Gonçalves.

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

lizados 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 do funeral. 

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-
-feira, dia 13 de janeiro, pelas 19 horas, na igreja paroquial de Vilela. 
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem nes-
tes atos religiosos.

Vila Cova de Carros

Maria Júlia Martins Ferreira
Faleceu

Maria Júlia Martins Ferreira faleceu no passado 
dia 28 de dezembro com 80 anos de idade. Era na-
tural de Vila Cova de Carros, Paredes e residente na 
Rua do Formigueiro, n.º 689, Vila Cova de Carros, 
Paredes. Era casada com António Ferreira de Carvalho.

Agradecimento
Seus fi lhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família vêm 

por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se 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

Jorge Filipe
Martins da Rocha

Faleceu
Jorge Filipe Martins da Rocha faleceu no passa-

do dia 30 de dezembro com 38 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Praceta Eng.º 
Matos Gil, n.º 2, 5.º andar, Lordelo, Paredes. Era casado com Josiana 
Glória Neto Leal.

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

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

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

oparedense@gmail.com  |  www.oparedense.pt

Saiba como receber o jornal

em sua casa visitando-nos:

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

EDITAL
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PREVENTIVA

ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

- Dr. Celso Manuel Gomes Ferreira, Presidente da Câma-
ra Municipal do Concelho de Paredes, torna público que, nos 
termos e para os efeitos do preconizado na legislação aplicá-
vel, a Câmara Municipal de Paredes deliberou, na sua reunião 
ordinária pública, de 5 de dezembro de 2016, por unanimida-
de, dar início ao procedimento de alteração do plano diretor 
municipal, à frente designado de PDM, estabelecendo um pra-
zo global de 12 meses para a sua elaboração e a abertura de 
um período de Participação Pública Preventiva.

- A Câmara Municipal de Paredes deliberou, ainda, esta-
belecer um período de participação preventiva para a formu-
lação de sugestões e para a apresentação de informação de 
todos os interessados, sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas, única e exclusivamente, no âmbito do pre-
sente processo de alteração por um prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que terão início no 5.º dia após a data de publicação 
do Aviso no Diário da República. Durante este prazo os in-
teressados poderão participar por escrito no balcão único de 
atendimento da Câmara Municipal, durante o horário normal 
de funcionamento, ou através do sítio eletrónico ofi cial do mu-
nicípio, http://www.cm-paredes.pt, ou por correio eletrónico 
para o endereço, planeamento@cm-paredes.pt.

- As sugestões ou informações sobre quaisquer ques-
tões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo 
processo de alteração serão prestados junto da Divisão de 
Planeamento e Gestão Urbanística, desta Câmara Municipal, 
sito no Parque José Guilherme, 4580-229 Paredes, nas horas 
normais de expediente, desde as 9 horas às 12 horas e 30 mi-
nutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos ou via Internet 
conforme indicações no site www.cm-paredes.pt.

- O prazo de 15 dias úteis do período de participação pre-
ventiva relativa à Alteração do Plano Diretor Municipal, refe-
renciado no Aviso n.º 16049/2016 – Diário da República, 2.ª 
Série, n.º 246, de 2016-12-26, tem início na terça – feira 3 de 
janeiro de 2017 e fi m, na segunda – feira, 26 de janeiro de 
2017, inclusive.

- E, para que conste, se publica o presente edital e outros 
de igual teor, que serão afi xados nos locais de estilo e pu-
blicitados na comunicação social e na página da internet da 
Câmara Municipal de Paredes.

Paredes, 27 de dezembro de 2016

A Vereadora em Regime de Substituição,

(Hermínia Moreira, Dra.)
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EXTRACTO
-  Notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, 

com cartório na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e concelho 
de Paredes, certifi co para efeitos de publicação, nos termos do 
número 1 do art.º 100.º do Código do Notariado, que neste cartó-
rio, no livro de notas para escrituras diversas 216, a folhas 118, se 
encontra exarada uma escritura de justifi cação e divisão com data 
de quatro de janeiro de dois mil e dezassete, na qual;

- FERNANDO COELHO DA CUNHA, NIF 108 735 990,  na-
tural de Aguiar de Sousa, Paredes, residente na Rua dos Qua-
tro Caminhos, 20, terceiro esquerdo, 4400-260, Canidelo, Vila 
Nova de Gaia, casado no regime da comunhão de adquiridos 
com Maria de Lurdes da Rocha e Santos Cunha; AMÁVEL JE-
SUS COELHO DA CUNHA, NIF 104 593 024, natural de Aguiar 
de Sousa, Paredes, residente na Rua Fernando Lopes Graça, 
11, segundo direito, 1600.067, Lisboa, casado no regime da 
comunhão de adquiridos com Maria Teresa Fernandes Matos 
Coelho da Cunha; MARIA JOSÉ COELHO DA CUNHA SILVA, 
NIF 117 984 540, natural de Aguiar de Sousa, Paredes, residen-
te na Avenida 16 de junho, 165, 8670-440, Rogil, Aljezur, casa-
da no regime da comunhão de adquiridos com Fernando Antó-
nio Lobo da Silva e CARLOS ALBERTO COELHO DA CUNHA, 
NIF 177 176 210, natural de Aguiar de Sousa, Paredes, onde 
reside na Avenida do Faval, 4585-001, casado no regime da 
comunhão de adquiridos com Maria Madalena Teixeira Moreira, 
disseram que são donos e legítimos possuidores, em comum e 
partes iguais, do seguinte bem imóvel:

- Prédio rústico, composto de terreno de mato, com a 
área de dezasseis mil e trinta metros quadrados, sito no Lu-
gar de Senande, freguesia de Aguiar de Sousa, concelho de 
Paredes, a confrontar do norte com Abílio Moreira da Cunha, 
do sul com herdeiros de Joaquim Martins dos Santos, do nas-
cente com Estrada Nacional 319-2, e do poente com Jerónimo 
Martins de Sousa, não descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Paredes, inscrito na respetiva matriz, em comum e 
partes iguais, em nome deles justifi cantes, sob o artigo 3567.

- Que adquiriram o identifi cado prédio, em comum e par-
tes iguais, ainda no estado de solteiros, maiores, por doação 
verbal de seus pais, Hermenegildo Moreira da Cunha e Fran-
cisca Rosa Coelho, casados que foram no regime da comu-
nhão geral de bens, e residentes que foram no Lugar de Se-
nande, freguesia de Aguiar de Sousa, concelho de Paredes, 
em data que não podem precisar mas sabem ter sido no ano 
de mil novecentos e setenta e três, pelo que não fi caram a 
dispor de título formal que lhes permitisse efetuar o respetivo 
registo na Conservatória do Registo Predial, que desde a refe-
rida doação verbal entraram na posse e fruição do prédio, em 
nome próprio, posse que assim detêm há mais de vinte anos, 
sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

- Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência, 
ostensivamente, com conhecimento de toda a gente, em 
nome próprio usando todas as utilidades por ele proporcio-
nadas, cultivando e amanhando a terra e colhendo os frutos, 
pagando as respetivas contribuições e impostos, agindo sem-
pre por forma correspondente ao exercício do direito de pro-
priedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando 
os respetivos encargos.

- Que esta posse em nome próprio, pacífi ca, contínua e 
pública, desde o ano de mil novecentos e setenta e três, con-
duziu à aquisição do imóvel, em comum e partes iguais, pelos 
justifi cantes, por usucapião, que invocam, justifi cando o seu 
direito de propriedade para o efeito de registo, dado que esta 
forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer 
outro título formal extrajudicial. Está conforme.

- Paredes e Cartório notarial em 04 de janeiro de 2017.

A notária.

Bárbara Coutinho
Registo: PA34/2017
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FUNERÁRIA VAL DE SOUSA (Gerência de José Paulo Couto)
Rua de Santo Estêvão, nº. 97 – VILELA / PAREDES

Tel./Fax 255 871 570 | Tlm | 967 012 537

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA (Gerência de José Paulo Couto)
Rua de Santo Estêvão, nº. 97 – VILELA / PAREDES

Tel./Fax 255 871 570 | Tlm | 967 012 537

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

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

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

PRECISA-SE
Motorista de Táxi

(masc/fem)

De preferência
com carta de pesados

Tlm: 918265265
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FICHA DE ASSINATURA

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

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

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

Nas nossas instalações

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

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com



Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€
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. 

PUB

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

PALAVRAS CRUZADAS SOPA DE LETRAS

Advento 
Árvore
Bacalhau
Baltasar
Bolas
Broas
Cânticos
Chaminé

Chocolate
Consoada
Estrela
Família
Festividade
Filhoses
Fitas
Gaspar

Igreja
Iluminação 
Jesus
Lembranças
Meia
Melchior
Missa
Noite 

SUDOKU

HORIZONTAIS:
1- ‘A (…)’, livro de Valter Hugo Mãe (2013); 11- Governador 
árabe; 12- Que ou aquele que dá; 13- Sociedade Anóni-
ma; 14- Desviado do que é natural ou normal; 16- Nulo; 
18- Prefi xo (repetição); 19- Voz do gato; 21- Extraterrestre; 
22- Abrir sulcos para plantar bacelo (regional); 25- Burro; 
26- Espécie de albufeira; 28- Edifi co; 29- Cães de corpo 
esguio e pernas longas; 31- Atmosfera; 32- Interjeição que 
designa repulsa ou raiva; 35- Iguaria tradicional da culinária 
da Islândia (signifi ca tibarão podre, em islandês); 37- Mórbi-
da; 39- Redução das formas linguísticas “de” e “a” numa só; 
41- Abreviatura de altitude; 42- Peixes que se agarram e fa-
zem-se transportar, através de ventosas, a peixes maiores 
ou embarcações; 46- Interjeição que designa cansaço; 48- 
Gálio (s.q.); 49- Prefi xo (ouvido); 50- Quintal; 52- Perverso; 
55- Artigo Antigo; 56- Capital da Islândia.

VERTICAIS:
1- Falta de humanidade, crueldade; 2- Ave pernalta cor-
redora; 3- Sétima nota musical; 4- Caixa em que se reco-
lhem os votos nas eleições; 5- Instrumento para corrigir os 
aros dos anéis; 6- Planta crucífera de raiz carnuda, bran-
ca, arredondada ou pontiaguda, 7- Caminhai; 8- Raposa 
velha; 9- De feitio difícil; 10- Vazio; 15- Casta de uva bran-
ca; 16- Qualidade do que é concreto; 17- Partícula apas-
sivante; 20- Vogal (pl.); 22- Senil (fam.); 23- Érbio (s.q.); 
24- Grande porção (popular); 27- Tornar incomunicável; 
30- Sigla de oll korrect; 33- Lista; 34- Prefi xo que exprime 
a ideia de privação; 36- Invulgar; 38- Mulher celibatária 
(popular); 40- Deixe só; 43- Fêmea do cavalo; 44- Sím-
bolo de miliampere; 45- Aquele que nega a existência de 
Deus; 47- Caminhou para lá; 51- Seguir até; 52- Mulo; 
53- Suspiro; 54- Observei.

Pinheiro 
Prendas
Presépio
Rabanadas
Sapatinho
Tradição



Passado Presente

V
ão já muito longe os tempos em que o senhorio medievo de Sobrosa ti-
nha a sua razão de ser na célebre estirpe dos Sousas, cuja Honra fora de 
D. Gonçalo Mendes “de Sousa”, que casou com uma fi lha de Egas Moniz, 
chamada Dórdia Viegas que, por sua vez, tiveram a D. Teresa Gonçalves, 
que se casou com D. Vasco Fernandes, de quem nasceu D. Gil Vasques, 

que tomou o soubriquet “de Soverosa”, onde teve honra e solar.
Mas deixemos, por agora, estas coisas dos séculos XII e XIII, e avancemos para 

SOBROSA – VILA E HONRA

factos de nossos tempos referindo-nos ao templo católico que serve os povos de 
Sobrosa e que ao longo de anos foi sendo acrescentado, sendo a presente fachada 
dos fi nais do século XVIII, sendo que nos dois séculos seguintes foram várias as al-
terações efetuadas, assim se mantendo até fi nais da década de 70. Por sua vez, o P.e 

Hernâni Carvalho, em 1983, por acordo com a comunidade paroquial, optaram por 
ampliar o templo, dando início às obras em junho de 1994, passando o seu corpo de 
uma para três naves. Obras essas que foram inauguradas a 28 de dezembro de 1986.

N
ão por estar em ruína este 
pavilhão no Largo da Feira, 
em Paredes, que chama-
mos a atenção, mas por-
que este e outros estão 

abandonados ou sem ocupação con-
digna, atendendo à falta de espaço 
que as colectividades constatam no 
seu dia-a-dia.

Arranjados devidamente, ali estão 
sem utilidade prática, não só estes 
mas também outros, nomeadamente 
na periferia destes, além até de con-
tentores que foram alugados e se en-
contram fechados!

ASSIM NÃO!

Largo da Feira


