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Venha celebrar connosco!
Dia dos

namorados 14 de fevereiro

Os pais dos alunos do Centro Escolar de Baltar dizem que o frio nas salas de aula deixou vários alunos engripados e outros com pneumonias. A 
câmara comprou aquecedores para amenizar o problema.

O PS diz que a câmara de Paredes preparou uma 
espécie de “negociata” com o futuro comprador 
dos terrenos do complexo desportivo das Laran-
jeiras, usando o “direito de preferência” como 
moeda de troca para fi car com o pavilhão.
A zona do complexo desportivo das Laranjeiras 
está classifi cada no PDM como Área Residencial 
de Grande Densidade Nível 3, o que signifi ca que 
ali podem ser construídos edifícios até 6 andares. 
Em conferência de imprensa realizada no último 
sábado os vereadores do PS disseram ainda que já 
apresentaram na câmara municipal uma proposta 
de alteração do PDM para que toda aquela área de 
31.117 m2 seja classifi cada como zona desportiva, 
impedindo outras construções no local. 

Direção processa
bombeiros por

calúnia e difamação
A polémica está instalada na Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Cete. A direção e comando ponderam avançar com um 
processo contra os bombeiros que estiveram em protesto na semana 
passada. Os elementos entregaram os capacetes, pediram a passagem 
ao quadro de reserva e exigiram a demissão do comandante José Luís 
Silva e da atual direção.
O presidente da direção, Celso Moreira, que foi acusado de “falta de 
transparência nas contas” e “má gestão”, diz que não cede a ultimatos e 
garante que vai continuar a apoiar o comandante. 

“NEGOCIATA” COM OS TERRENOS
DAS LARANJEIRAS?

Escola nova em Baltar sem aquecimento
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A 
meio ano das eleições autár-
quicas, mais coisa menos coi-
sa, é necessário voltar a falar 
na regionalização, debater a 
sociedade, o ambiente, apelar 

à participação cívica e social das pessoas, 
motivar as capacidades e as vocações que 
existem a todos os níveis, apelando aos 
jovens para se situarem na vida com bons 
objetivos, bons sonhos e melhores senti-
mentos, corrigindo erros e preparando a 
caminhada para a alegria de viver e para 
o melhor aproveitamento das suas ações.

É necessário, no mundo atual, corrigir 
as injustiças, levantar uma cultura de dis-
cernimento e, também, aprender com as 
lições da vida, de modo a, assim, se criar 
a própria consciência, com responsabilida-
de e em verdadeira liberdade.

Cada vez mais devemos ter presente 
que é preciso que a sociedade civil não se 
deixe enredar e adormecer e que os par-
tidos políticos tornem a democracia mais 
efi ciente e muito mais participativa. Todas 
as forças cívicas se devem unir por grandes 
causas, sendo esta unidade preciosa para 
manter viva a alma do povo e que a vida, 
por tal razão, tenha um sentido, apesar das 
tragédias, das alegrias ou dos dramas. 

Nunca a indiferença política resolveu 
coisa alguma e, até, contribuiu para a fragi-
lização do próprio regime democrático. O 
que importa realmente é a criação de con-
dições para que haja solidariedade e coope-
ração, devendo os eleitos servir com nobre-
za a coisa pública, assumindo com coragem 
e lealdade as suas responsabilidades. Quan-
to à oposição, deve ela ser credível e cons-
trutiva, recebendo da parte dos detentores 
do poder a informação e respeito bastantes 
para que se possa apresentar como uma 
verdadeira alternativa democrática.

Porque é importante haver alternân-
cia, sem o que a democracia parece viver 
envergonhada e anémica ou como diz o 
povo: “nem sempre galinha nem sem-
pre rainha!” É preciso ter em conta que 
os detentores dos cargos políticos, ou seja, 
os que dominam o aparelho, dispõem de 
mais condições para permanecer nos car-
gos pelos meios de infl uência que teem ao 
seu dispor e de que a oposição carece.

Por outras mais razões as autárquicas, 
pela proximidade dos votantes com os 
candidatos, precisam de maior informação 
para ajuizar corretamente os mais capazes. 
Nestes casos concretos, cabe à comuni-
cação social o dever de passar ao público 
uma imagem do que aconteceu ao longo 
dos mandatos, tendo em conta a dispa-
ridade de meios postos à disposição dos 
agentes do poder, tendo em conta a mín-
gua de meios da oposição.

Assim sendo, pela parte que nos toca, 
não deixaremos de contribuir ativamente 
para tal esclarecimento, na fi rme convicção 
de que uma democracia racional e civiliza-
da vai-se construindo com a utilização do 
voto e jamais com o desinteresse político, 
nem com manipulação de consciências.

Transversalidade

Personalidades de Paredes
defendem remunicipalização
das Laranjeiras

 Manifesto contra a privatização das Laranjeiras já foi subscrito por mais de mil pessoas.
 Movimento cívico defende a requalifi cação do espaço desportivo para servir, entre outros, a comunidade 
escolar.
 Presidente da Nortecoope, o antigo presidente da câmara Jorge Malheiro e vários atletas do União de 
Paredes já assinaram o manifesto.

Abertura de propostas decorreu ontem

A abertura e divulgação das propostas para os terrenos do Complexo das Laranjeiras de-
correu ontem à tarde, numa reunião em Lisboa, no escritório da administradora de in-
solvência. O jornal O PAREDENSE tentou falar com a administradora de insolvência, mas 

até ao fecho da edição a mesma não nos fez chegar qualquer informação sobre o processo.

V
árias personalidades do concelho 
de Paredes – de áreas abrangentes 
como educação, desporto, políti-
ca, economia e direito – subscre-
veram um manifesto que exige a 

devolução do Complexo Desportivo das La-
ranjeiras à comunidade paredense.

O Movimento Cívico tem estado nas últi-
mas semanas a recolher assinaturas em vários 
cafés e estabelecimentos comerciais e a sensi-
bilizar a população para a importância daque-
les equipamentos para a cidade de Paredes.

O Movimento “Manifesto pelas Laran-
jeiras” defende a remunicipalização dos 
equipamentos (Pavilhão Gimnodesportivo, 
Estádio das Laranjeiras e campo de treinos) 
que em 2008 foram vendidos pela câmara de 
Paredes à Guedol Engenharia, S.A, por 8,5 mi-
lhões de euros. Na altura a empresa pretendia 
contruir naqueles terrenos um centro comer-
cial, mas o projeto não chegou a avançar por 
sucessivos processos judiciais e a Guedol, S.A. 
acabou por ser declarada insolvente.

O património está agora à venda em has-
ta pública por 1,4 milhões de euros, verba que 
os subscritores do manifesto consideram ser 
aceitável para que a autarquia possa readqui-
rir os imóveis. Para isso, avançaram com um 
movimento cívico que exige a intervenção da 
câmara no processo.

O “Manifesto pelas Laranjeiras” já foi subs-
crito por dezenas de fi guras da cidade de Pare-
des, entre elas estão o presidente da Fundação 
Nortecoope, Joaquim Faria, o antigo jogador do 
União de Paredes, Quim Ferraz, os jornalistas pa-
redenses Carlos Daniel e Alves Mateus, o antigo 
presidente da câmara de Paredes, Jorge Malhei-
ro, o ex-vereador Manuel Ruão, o diretor da es-

cola secundária de Paredes, Francisco Queirós e 
o ex-presidente do Conselho Diretivo da Escola 
Básica de Paredes, Adelino Sousa.

O documento já conta com mais de mil 
assinaturas. Vários atletas do União de Pare-
des e o próprio treinador da equipa sénior, 
Eurico Couto, já subscreveram o manifesto. 

Os subscritores defendem que o Comple-
xo Desportivo das Laranjeiras seja requalifi ca-

Helena Nunes (texto)

do “com a traça antiga e seja a sala de visi-
tas do União de Paredes”. Ao JN, o porta-voz 
deste movimento cívico, Francisco Queirós, 
garantiu que o mesmo pode ser feito sem pre-
juízo do desenvolvimento da cidade desporti-
va, que está a ser construída em Mouriz. Para 
o diretor da escola secundária de Paredes, o 
espaço desportivo das Laranjeiras pode ainda 
servir a comunidade escolar envolvente.
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 ALEXANDRE ALMEIDA DIZ QUE A CÂMARA SÓ ESTÁ INTERESSADA EM FICAR COM O PAVILHÃO.
 PS diz que o negócio é uma espécie de “negociata” entre a autarquia e o futuro comprador.
 PDM permite construção de prédios naquele local, mas o PS já entregou uma proposta para alterar a classificação da área.

PS acusa câmara de “negociata”

Helena Nunes (texto)

E
m conferência de imprensa, 
realizada no último sábado, 
o Partido Socialista voltou a 
reforçar a sua posição sobre 
a venda do Complexo Des-

portivo das Laranjeiras, exigindo que 
toda aquela zona do complexo, com 
31.117 m2, seja revertida de área re-
sidencial de alta densidade de nível 
3 para zona de equipamentos. 

Na última reunião de câmara, 
realizada a 11 de janeiro, o presidente 
Celso Ferreira garantiu que a autar-
quia ia exercer o “direito de prefe-
rência”, mas sem apresentar qualquer 
proposta de compra para os terrenos 
do complexo das Laranjeiras.

Na altura, o vice-presidente, Pe-
dro Mendes, reforçou que na revisão 
do Plano Diretor Municipal (PDM) em 
curso esta área deveria ser reconverti-
da de comercial para equipamentos.

Porém, os vereadores do PS 
acreditam que a câmara só está in-
teressada em ficar com o pavilhão 
gimnodesportivo e pretende usar 
o “direito de preferência” para 
negociar com o novo proprietário. 
Este constrói um novo pavilhão no 
local onde está localizado o “velhi-
nho” gimnodesportivo e em troca a 
câmara altera o PDM em função dos 
interesses do proprietário. 

Os vereadores do PS falam mes-
mo de “uma negociata” entre a 
câmara e o futuro comprador dos 
terrenos e criticam fortemente o 

executivo de Celso Ferreira. “Não 
podemos afirmar com certeza, 
mas foi-nos dado a entender que 
um investidor privado estava in-
teressado em comprar os terre-
nos e já tinha feito uma negociata 
com a câmara para oferecer ao 
município o pavilhão. A câmara, 
como já incluiu no Orçamento de 
2017 uma verba de 200 mil eu-
ros para requalificar o pavilhão, 
fica contente com isto”, disse Ale-
xandre Almeida na conferência de 
imprensa onde o PS voltou a exigir 
que a câmara passe toda a área do 
complexo das Laranjeiras para zona 
de equipamentos, impedindo qual-
quer tipo de construção no local.

Na mesma conferência de im-
prensa, o vereador socialista explicou 
que a zona do complexo esteve clas-
sificada como zona de equipamentos 
até 2014. Nesse ano o PDM foi altera-
do e a zona passou a estar classifica-
da como Área Residencial de Grande 
Densidade nível 3. Na prática, isto sig-
nifica que naquela área de 31.117 m2 
podem ser construídos edifícios até 6 
andares, explicou Alexandre Almeida.

O PS diz que a câmara está a ge-
rir o processo de forma “pouco cla-
ra”, porque tem interesse em fazer 
“uma negociata com o investidor 
privado”.

“Primeiro a câmara disse-nos 
que estava a acompanhar o pro-
cesso junto da administradora 
da insolvência e que ninguém ia 
comprar o espaço sem falar com 

eles. Mas depois percebemos que 
afinal podem existir comprado-
res interessados nos terrenos, 
sobretudo se souberem que a 
câmara alterou o PDM de forma a 
permitir a construção de prédios 
naquele local. Há uma jogada por 
detrás disto tudo. Não sabemos 
ao certo qual é, mas temos a cer-
teza que nos próximos tempos 
ela virá a público”. 

O PS quer afastar-se comple-
tamente desta “estratégia” e rei-
tera que toda a área do Complexo 
Desportivo das Laranjeiras deve ser 
classificada como zona de equipa-
mentos. Alexandre Almeida disse 
ainda que o PS já apresentou essa 
proposta de alteração à câmara mu-
nicipal e deu conhecimento à admi-
nistradora da insolvência. 

“Se a câmara estiver imbuí-
da do mesmo espírito que o PS 
e quiser voltar a ter aqui a zona 
desportiva de Paredes, terá de 
aceitar esta alteração”, frisou o 
vereador, garantindo que o Parti-
do Socialista irá fazer de tudo para 
pressionar a câmara a recuperar 
esta zona de equipamentos para o 
município.

Até a situação ficar resolvida, o 
PS propõe ainda que os investimen-
tos na cidade desportiva de Mouriz 
sejam suspensos, de forma a rede-
finir a melhor estratégia de desen-
volvimento para estes dois espaços 
desportivos do concelho.

Em conferência de imprensa, o PS apresentou uma proposta de alteração do PDM com o objectivo de  assegurar  a manutenção das Laranjeiras
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A
s salas do Centro 
Escolar de Baltar 
são demasiado 
frias e há alu-
nos que ficaram 

engripados e outros com 
pneumonias devido à falta 
de aquecimento na escola. A 
situação foi denunciada pe-
los próprios pais dos alunos, 
no início desta semana, ao 
Jornal de Notícias. 

Segundo o JN, a câmara 
de Paredes e a junta de fre-
guesia de Baltar reconhece-
ram o problema e colocaram 
11 aquecedores na escola, 
para amenizar o problema 
até que o sistema de ar con-
dicionado seja instalado no 
edifício.

O Centro Escolar de Baltar 
só entrou em funcionamento 
este ano, mas as queixas so-
bre a falta de condições das 
salas surgiram logo nas pri-

 Escola só abriu este ano, mas os pais já se queixam da falta de condições das salas de aula.
 PAIS DIZEM QUE HÁ ALUNOS COM GRIPE E PNEUMONIA POR CAUSA DA FALTA DE AQUECIMENTO.
 Câmara que a situação está a ser resolvida e que o ar condicionado deverá ser instalado em fevereiro.

Pais queixam-se da falta de aquecimento 
no Centro Escolar de Baltar

Helena Nunes (texto) meiras semanas de aulas. Os 
pais dizem que as salas não 
têm janelas que possam ser 
abertas, o que faz aumentar 
a temperatura no interior do 
edifício. 

Agora, com a chegada do 
inverno, os pais queixam-se 
do frio que se faz sentir nas 
salas de aula, devido à falta 
de aquecimento. A situação 
levou, inclusive, alguns pais e 
professores a levarem aque-
cedores para a escola.

A Associação de Pais en-
viou, no início da semana, 
um email ao Gabinete da 
Presidência a reportar a si-
tuação e a autarquia decidiu 
recorrer provisoriamente a 
aquecedores, até que esteja 
instalado o ar condicionado 
no edifício. Fonte da câmara 
municipal garantiu também 
ao JN que a instalação deverá 
acontecer já em fevereiro.

O Centro Escolar de Bal-
tar é frequentado por cerca 

de 300 alunos oriundos das 
freguesias de Baltar e Van-
doma. O edifício custou 3,5 
milhões de euros.

Escola
em Rebordosa
tinha o mesmo
problema

No final de setembro do 
ano passado, alguns pais e pro-
fessores mobilizaram, em Re-
bordosa, um protesto contra a 
falta de condições das salas de 
aula. Mais de 300 alunos do 
Centro Escolar de Rebordosa, 
do pré-escolar até ao 4.º ano, 
tiveram aulas no recreio da 
escola devido às elevadas tem-
peraturas registadas no interior 
das salas de aula.

Na altura o protesto 
mereceu duras críticas da 
câmara de Paredes, que re-
conheceu o problema, mas 

lamentou que o protesto fos-
se feito a poucos dias de ser 
instalado um sistema de ar 
condicionado na escola.

U
m incêndio defla-
grou na passada 
sexta-feira, dia 20 
de janeiro, numa 
habitação em Re-

 FOGO TERÁ COMEÇADO NUM AQUECEDOR COLOCADO NA SALA.
 Família foi apoiada por vizinhos e por uma instituição social da freguesia.
 Rápida intervenção dos bombeiros impediu danos maiores na habitação.

Incêndio deixou família
desalojada em Rebordosa

bordosa, deixando a família 
desalojada.

O fogo terá começado 
por volta das 16h30 num 
aquecedor que se encontra-
va na sala da habitação. A 
divisão da casa acabou por 

ficar destruída com o fogo 
e só a rápida intervenção 
dos bombeiros impediu que 
causasse danos maiores e 
alastrasse às habitações vi-
zinhas.

O intenso fumo que se 

fez sentir e a falta de eletri-
cidade deixou a casa sem 
condições de habitabilida-
de, como confirmou ao nos-
so jornal o comandante dos 
bombeiros voluntários de 
Rebordosa. “O fogo acabou 
por destruir apenas a sala, 
mas o fumo deixou a casa 
inabitável”. Simão Barbosa 
explicou também que uma 
das preocupações dos bom-
beiros foi evitar que o fogo 
propagasse às habitações 
vizinhas.  

A combater o fogo es-
tiveram 18 elementos dos 
bombeiros voluntários de 
Rebordosa, apoiados por 5 
viaturas.

A proprietária da casa e 
os dois filhos passaram os 
últimos dias em casa de vi-
zinhos e foram apoiados por 
uma instituição de solidarie-
dade social da freguesia, no 
fornecimento de refeições.

Os bombeiros e a junta 
de freguesia de Rebordosa já 
se disponibilizaram a encon-
trar soluções para o realoja-
mento desta família.

Helena Nunes (texto)

Foto: PAULO PINHEIRO
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A 
polémica está instalada 
na Associação Huma-
nitária dos Bombeiros 
Voluntários de Cete. A 
direção e o comando 

ponderam avançar com um pro-
cesso contra os bombeiros que na 
semana passada entregaram os 
capacetes e pediram a passagem 
ao quadro de reserva, em protes-
to contra alegados problemas que 
existem na instituição.

“Ponderamos ativar os meca-
nismos legais, que estão ao nosso 
alcance, no sentido de interpor 
uma ação judicial por calúnia e 
difamação contra quem veio a 
público proferir afirmações que 
não correspondem à verdade dos 
factos”, pode ler-se no comunicado 
da instituição emitido esta segun-
da-feira.

Em causa estão as acusações 
feitas pelos bombeiros na semana 
passada, acusações essas que o pre-
sidente da direção e o comandante 
consideram ser “de enorme gravi-
dade pelo que não podem passar 
impunes e os autores terão de 
responder por elas no local pró-
prio”.

No mesmo comunicado, os res-
ponsáveis da instituição reiteram 
que a prestação de socorro nas fre-
guesias de atuação dos bombeiros 
voluntários de Cete não está e nun-

 Presidente da direção e comandante ameaçam processar bombeiros por calúnia e difamação.
 Em causa estão as acusações feitas pelos bombeiros na semana passada.
 RESPONSÁVEIS DA INSTITUIÇÃO REAFIRMAM QUE O SOCORRO ÀS POPULAÇÕES NÃO ESTÁ COMPROMETIDO.

Direção e Comando dos Bombeiros de Cete
ponderam processar bombeiros em protesto

39 bombeiros da corporação de Cete 
protestaram, no final da semana passada, 
contra alegados problemas que têm vindo 
a afetar a corporação nos últimos anos. Os 
soldados da paz entregaram os capacetes e 
pediram a passagem ao Quadro de Reserva, 
exigindo ainda a demissão do comandante 
José Luís Silva e da atual direção.

Os bombeiros em protesto criticaram 
a ausência do comandante nos diferentes 
teatros de operações, a existência de ava-
liações ilegais de bombeiros, a falta de co-
municação de ordens de serviço, formação 
inexistente para os voluntários e incumpri-
mento de regras na condução de processos 
disciplinares. Os bombeiros acusam ainda o 
comandante da corporação de alterar notas 
de avaliação de estagiários, de manter ele-
mentos na escala que não prestam serviço 
há 8 anos e de permitir que o quartel tenha 
apenas um elemento de serviço durante 
toda a noite.

Por outro lado, os bombeiros também 
acusam a direção de “falta de transparên-
cia nas contas” e “má gestão”.

Apesar da contestação, tanto o coman-
dante como o presidente da direção ga-
rantem que vão continuar nos cargos até 
ao final do ano, porque as críticas não têm 
fundamento. “Não vou sair sem motivos. 
Ninguém expôs queixas diretamente, 

39 Bombeiros pedem a demissão do comando e direção

nem falou do que queria que fosse feito 
diferente”, explicou o comandante dos bom-
beiros de Cete. José Luís Silva acredita que foi 
a “sede de poder” que motivou o protesto 
dos bombeiros. A mesma opinião tem o pre-
sidente da direção, que diz não estar dispos-

to a ceder a ultimatos. Celso Moreira garante 
que a direção irá manter o apoio ao atual co-
mandante. “Nesta reunião pedi que apon-
tassem as razões das críticas, mas eles só 
disseram que se o comandante não fosse 
embora iam eles. Não tivemos espaço para 

negociar”, explicou o dirigente. 
O presidente da direção da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Cete garantiu também que a sua direção vai 
continuar a apoiar o comando e só tem a la-
mentar a postura inflexível dos bombeiros. 

ca esteve comprometida, mesmo 
depois da saída destes elementos. 

“Apesar de diminuído, o 
corpo de bombeiros continua 
com um número suficiente e 
considerável de elementos, de 

maneira que mantém as suas 
condições de atender a todas 
as prestações de socorro que 
ocorram na sua área de atua-
ção”, garantem. “Estão tomadas 
todas as providências adequa-

das à manutenção dos níveis de 
operacionalidade necessárias à 
prestação de socorro de emer-
gência, às populações que dele 
carecem”, acrescentam os res-
ponsáveis.

O presidente da direção e o 
comandante da corporação la-
mentam, mas também respeitam 
a decisão tomada por alguns 
bombeiros que decidiram não 
continuar a prestar serviço, mas 
reforçam que não podem deixar 
que os interesses individuais ou 
alheios se sobreponham aos reais 
interesses da instituição.

Os “cidadãos podem conti-
nuar a manter os mesmos níveis 
de confiança no nosso profis-
sionalismo, pois o mesmo con-
tinuará elevado como sempre”, 
sublinham.

Celso Moreira refuta todas as 
críticas que lhe foram apontadas 
pelos bombeiros que saíram da 
corporação em protesto e garante 
que as contas “não podiam ser 
mais transparentes. O relatório 
de contas pode ser consultado 
por todos os sócios da institui-
ção”. Ainda segundo o presidente 
da direção, não foram 39 os bom-
beiros que saíram do corpo ativo, 
mas sim 23.

Celso Moreira diz que sempre 
esteve disponível para esclarecer 
as dúvidas dos bombeiros e que 
no dia em que alguns elemen-
tos entregaram os capacetes e 
pediram a passagem ao quadro 
de reserva, a direção esteve reu-
nida com esses elementos, mas 
nenhum quis apresentar as suas 
dúvidas.

Helena Nunes (texto)



6
Quinta-feira

26 de janeiro 2017
SOCIEDADE

PUB PUB

O 
auditório da Casa da Cultura de 
Paredes acolheu, no passado dia 
16 de janeiro, a conferência “As 
dimensões da ética na atuali-
dade”, organizada pelo grupo 

de Ciências Sociais e Humanas do Colégio 
Casa-Mãe.

No encontro discutiu-se a ética nas suas 
mais variadas vertentes, e foi com casa cheia 
que se analisou uma área tão ampla e plural. 
Pais, alunos, professores, colaboradores e a di-
reção do Colégio Casa-Mãe embrenharam-se 
nas temáticas expostas ao som de cada con-
ferencista. Nesse sentido, os contributos dos 
ilustres oradores foram cruciais para a com-
preensão e questionamento.

A conferência teve início com o professor 
Tiago Coelho, diretor do Colégio Casa-Mãe, 
docente na Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto e médico de profissão, 

 Iniciativa decorreu na Casa da Cultura de Paredes, no dia 16 de janeiro.
 Oradores convidados refletiram sobre a importância da ética na medicina, na política e na área social. 

Colégio Casa-Mãe debateu
“As dimensões da ética na atualidade”

 A sessão inaugural do programa formação PME decorreu no dia 11 de janeiro, em Paredes.
 Objetivo do projeto é proporcionar formação e consultadoria às empresas e empresários(as) da região.

ASEP viu Programa Formação PME aprovado

A
 ASEP – Associação de 
Empresas de Paredes 
– viu aprovada a sua 
candidatura ao Progra-
ma “Formação-Ação”, 

“Qualificação das PME”, do Progra-
ma Operacional Competitividade e 
Internacionalização, do Portugal 

2020, Aviso n.º 6/SI/2016, apresen-
tada junto da AEP – Associação Em-
presarial de Portugal. 

O objetivo deste projeto é 
proporcionar às empresas e em-
presários (as) da região, um pro-
grama de formação e consultoria 
à medida das suas necessidades 

e desafios, com recurso à meto-
dologia de formação-ação, que 
vise a melhoria das pequenas e 
médias empresas (PME´s), através 
da implementação de novos mé-
todos de organização de trabalho, 
permitindo uma maior qualifica-
ção dos seus recursos humanos 

e, consequentemente, uma maior 
produtividade e competitividade 
no mercado global.

 A sessão inaugural do progra-
ma formação PME aconteceu no 
passado dia 11 de janeiro, nas insta-
lações da ASEP, em Paredes, a qual 
contou com casa cheia.

Neste momento a ASEP conta 
com 31 empresas selecionadas 
para este programa que terminará 
em finais de 2018. Para obter mais 
informações sobre este programa 
pode contactar a ASEP através do 
email geral@aseparedes.pt ou pe-
los n.º 309932208 / 918272566.

que falou sobre a bioética. No seu discurso, 
Tiago Coelho salientou a importância da éti-
ca na conduta médica que, mais do que uma 
orientação moral, é um princípio inerente da 
prática médica. 

O debate prosseguiu com a intervenção 
de Paulo Rios de Oliveira, advogado de profis-
são, deputado da Assembleia da República e 
membro da subcomissão de ética. Em linhas 
gerais, Paulo Rios de Oliveira sublinhou que 
numa área como a política deve sempre estar 
implícita uma conduta ética. 

A professora Maria João Couto, docen-
te na Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, finalizou o encontro com uma 
reflexão filosófica sobre a ética, ilustrando 
o quão presente esta área se encontra no 
nosso quotidiano, na orientação dos nos-
sos comportamentos e consecutivamente 
no nosso agir.

O Colégio Casa-Mãe agradece a toda a co-
munidade escolar e aos conferencistas a sua 
presença e o contributo deixado para uma 

“celebração ímpar de conhecimento ético”, 
notabilizando-se a sua relevância na nossa 
prática quotidiana.
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LUTA PELA VIDA

 AOS 19 ANOS, UM ACIDENTE DE VIAÇÃO DEIXOU ADÃO BARBOSA NUMA CADEIRA DE RODAS.
 A experiência que viveu levou-o a ter vontade de fazer algo para ajudar os outros.
 Em 1992 Adão Barbosa ajudou a fundar a APD-Paredes.
 A instituição conta com mais de 800 associados na região do Vale do Sousa. 

“É a minha família que me fortalece até hoje”
Helena Nunes (texto)

A
DÃO BARBOSA é uma 
fi gura bem conhecida na 
cidade de Paredes. Há 24 
anos que este paredense 
ajudou a fundar a dele-

gação de Paredes da Associação Por-
tuguesa de Defi cientes. Desde então, 
Adão Barbosa tem sido uma das fi gu-
ras mais importantes na promoção e 
defesa dos interesses e direitos das 
pessoas com defi ciência da região.

Aos 19 anos de idade, Adão fratu-
rou a coluna cervical num acidente de 
viação e fi cou tetraplégico. O despiste 
aconteceu no dia 20 de abril de 1989, 
perto da ponte da Pedra, em Baltar. “O 
primeiro confronto com a realidade 
foi muito duro”, recorda o pareden-
se. “A minha família viveu comigo 
todos aqueles momentos de sofri-
mento, pânico e angústia. Foi e é a 
minha família que me fortalece até 
hoje, sublinha.

Após o acidente Adão foi sujeito 
a vários exames médicos e interven-
ções cirúrgicas e enfrentou um lon-
go processo de recuperação física e 
psicológica. “Era um jovem de 19 
anos que praticava futebol e atle-
tismo e questionava-me como é 
que era possível, de um momento 
para o outro, a vida mudar comple-
tamente. Como ia conseguir aceitar 
a minha condição de tetraplégico? 
O que ia fazer da minha vida? Qual 
seria o meu futuro? Como iria en-
frentar aquela situação?”

Depois de um período mais 
conturbado, Adão entendeu que 
deveria tentar ter uma vida normal, 
dentro dos possíveis. Com a aju-
da de fi sioterapia, foi recuperando 
aos poucos os movimentos do cor-

po. “No início mexia pouco mais 
do que o pescoço. Atualmente 
já consigo mexer o tronco e os 
braços o que me permite ter ou-
tra autonomia. Posso conduzir, 
utilizar o telemóvel, tenho uma 
condição física mais saudável e os 
meus órgãos estão mais ativos”.

A par dos tratamentos, Adão 
Barbosa prosseguiu com os estudos 
na área administrativa. Nesta altu-
ra começou a perceber que tinha 
a possibilidade de fazer algo para 
ajudar os outros. Em dezembro de 
1992, Adão Barbosa ajudava a fun-
dar em Paredes uma delegação da 
Associação Portuguesa de Defi cien-
tes, que tem 18 delegações espa-
lhadas pelo território nacional. 

Graças ao papel interveniente 
dele e de outros cidadãos da região, 
a APD-Paredes foi-se afi rmando 
como uma instituição de referência 
na promoção e defesa dos interes-
ses gerais, individuais e coletivos 
das pessoas com defi ciência.

Neste momento a delegação 
tem cerca de 800 associados de toda 
a região do Vale do Sousa e assegura 
o atendimento, aconselhamento e 
encaminhamento das pessoas porta-
doras de defi ciência e seus familiares. 

“Há desigualdades
sociais

a vários níveis”

Uma das lutas que Adão Bar-
bosa tem travado enquanto diri-
gente da APD-Paredes é contra as 
desigualdades sociais existentes. O 
retrato que alguns estudos traçam 
sobre as pessoas com defi ciências 

apontam para a existência de de-
sigualdades sociais que compro-
metem muitas vezes a dignidade 
das pessoas com defi ciência: níveis 
de escolaridade muito baixos, mais 
despesas de saúde, taxas de desem-
prego duas a três vezes superiores 
à da restante população, são alguns 
dos problemas identifi cados. 

Em 2009 Portugal ratifi cou a Con-
venção dos Direitos das Pessoas com 
Defi ciência que refere, no artigo 27.º, 
que as pessoas com defi ciência de-
vem ter a oportunidade de ganhar a 
vida através de um trabalho livremen-
te escolhido ou aceite num mercado 
e ambiente de trabalho aberto. Po-
rém, Adão Barbosa admite que para 
alcançar este objetivo ainda há muito 
caminho a percorrer. “As pessoas 
com defi ciência continuam a ser 
discriminadas em muitas situações, 
incluindo no acesso ao trabalho, 
apesar de a legislação o proibir”. 

Um estudo recente, divulgado 
pela Organização Internacional do 
Trabalho, refere que menos de 2% 
das pessoas que mencionam no seu 
curriculum vitae que são portadoras 
de defi ciência são chamadas para en-
trevistas de emprego. Adão Barbosa 
acredita que as entidades emprega-
doras ainda não estão consciencia-
lizadas para o talento e capacidades 
destas pessoas. “Um defi ciente tem 
tanta capacidade de trabalho como 
outra pessoa qualquer, desde que 
as funções que lhe são atribuídas 
sejam adequadas ao seu perfi l e às 
suas capacidades”, sublinha o diri-
gente da APD-Paredes, que trabalha 
na Cooperativa de Ensino Superior 
Politécnico de Gandra (CESPU).

A luta pela eliminação das bar-
reiras físicas que limitam diariamente 

o acesso livre dos cida-
dãos com defi ciência 
a serviços básicos é 
também uma das 
bandeiras da APD-
-Paredes na região. 
Adão Barbosa reitera 
que “o acesso aos 
transportes públicos 
e edifícios con-
tinua com-
prometido, 

nalguns casos mesmo impedido, 
porque ao longo dos tempos 

as especifi cidades das pes-
soas com defi ciência foram 
sendo ignoradas”.

Atualmente a APD-Paredes 
tem um grande projeto em cur-
so. Criar um centro de atendi-
mento, acompanhamento, ani-

mação e reabilitação social 
para as pessoas com 

defi ciência e 
suas famí-

lias. Na opinião de Adão Barbosa, a 
região carece de uma infraestrutura 
deste género que possa prestar um 
serviço de proximidade especializado 
no atendimento e acompanhamento 
às pessoas com defi ciência e incapa-
cidade, assegurando e facilitando a 
aquisição de competências pessoais e 
sociais, potenciadoras de autonomia 
e participação social. 

O desporto também tem assu-
mido um caráter de relevo na ação 
da APD-Paredes, que reconhece o 
papel fundamental da prática des-
portiva na prevenção, reabilitação, 
sociabilização e integração dos ci-
dadãos portadores de defi ciência. 

A instituição tem uma equipa 
de basquetebol federada em cadei-
ra de rodas, que compete no Cam-
peonato Nacional e onde jogam 
vários atletas internacionais. Apesar 
do sucesso do projeto, os atletas 
continuam a praticar a modalidade 
em cadeiras de rodas obsoletas, por 
falta de apoios fi nanceiros. Equipa de basquetebol da APD-Paredes
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A 
Carta Social de Paredes 
irá “permitir uma mais 
correta e responsável 
priorização das res-
postas sociais a imple-

mentar e servirá de fundamento 
à necessária pressão junto das 
autoridades competentes nesta 
matéria”, realçou a vereadora do 
pelouro de ação social da câmara 
de Paredes durante a cerimónia de 
apresentação.

O documento foi apresentado 
em reunião plenária do Conselho 
Local de Ação Social de Paredes 
(CLASP), no passado dia 12 de janei-
ro. Hermínia Moreira alertou ainda 
para “a inexistência de resposta 
social para pessoas com doença 
mental ou psiquiátrica e para a 
escassez de resposta para pes-
soas com deficiência e idosos, 
sobretudo ao nível de estruturas 
residenciais (ERPI)”.

A Carta Social de Paredes con-

 DOCUMENTO FOI APRESENTADO NO DIA 12, NA REUNIÃO DO CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE PAREDES.
 Base de dados compila informação da rede de serviços e equipamentos com referenciação geográfica. 

Carta Social vai melhorar
rede de respostas sociais no concelho

siste numa análise da dinâmica da 
rede de serviços e equipamentos 
sociais do concelho, que visa dar a 
conhecer as respostas no âmbito da 
ação social, a sua caracterização e 
localização territorial, bem como as 
entidades de suporte. “É um docu-
mento estruturante que sistema-
tiza a realidade atual do concelho 
em matéria de equipamentos, 
respostas e projetos sociais. 
Constitui-se como uma base de 
trabalho rigorosa e participada 
das instituições, para melhorar 
a rede de respostas”, sublinhou a 
vereadora.

É assim um instrumento nos 
domínios da informação social, da 
preparação da tomada de decisão 
aos diversos níveis e de apoio à coo-
peração institucional. Uma base de 
dados que compila a informação 
mais relevante da rede de serviços e 
equipamentos e com referenciação 
geográfica.

O concelho de Paredes conta 
com um alargado número de Ins-
tituições Particulares de Solidarie-
dade Social (IPSS) com respostas 
sociais no terreno – serviços e equi-

pamentos sociais que têm como 
objetivo apoiar pessoas e famílias 
em situação de vulnerabilidade. 

A Carta Social de Paredes permi-
te, assim, que os agentes e parceiros 

sociais do concelho estejam muni-
dos de toda a informação sobre a 
capacidade instalada, para respon-
derem de forma mais eficiente às 
necessidades que se apresentem.

A 
GNR deteve, em Paredes, no passa-
do dia 15 de janeiro, um jovem de 19 
anos de idade por tráfico de estupe-
facientes e posse de arma proibida.

Segundo o comunicado do Comando 
Territorial do Porto da GNR, a detenção foi 
efetuada no âmbito de uma investigação por 
tráfico de estupefacientes. Foram realizadas 
cinco buscas domiciliárias e três não domi-
ciliárias que resultaram na apreensão de 60 
doses de heroína, 50 doses de cocaína, uma 
arma de alarme transformada para 6,35mm, 
um veículo e ainda 200 euros em dinheiro. 

A ação contou com o apoio de militares 
do Grupo de Intervenção de Ordem Pública 
da Unidade de Intervenção da GNR. 

O suspeito foi constituído arguido, ficou 
sujeito a termo de identidade e residência até 
ser presente ao Tribunal de Instrução Criminal 
de Marco de Canaveses.

 Jovem de 19 anos foi detido com 110 doses de heroína e cocaína.
 Um veículo e uma arma de alarme transformada para 6,35mm também foram apreendidos.

Jovem detido por tráfico de estupefacientes
Caminhada
solidária
pelos Bombeiros
de Lordelo

A 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Lorde-
lo vai organizar mais um evento 
solidário com o objetivo de an-

gariar verbas para a instituição. Trata-se 
de um trail e caminhada pelas ruas da ci-
dade de Lordelo, agendado para o dia 12 
de março.

O trail terá uma extensão de 10 quiló-
metros e a caminhada 8 km. 

As inscrições podem ser feitas até 6 de 
março, diretamente no quartel dos bom-
beiros voluntários de Lordelo ou através 
do site www.portimer.pt. O valor das ins-
crições (trail = 10 capacetes; caminhada = 
5 capacetes) reverte na íntegra para a asso-
ciação humanitária.
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 PAULA PACHECO, NATURAL DE SOBROSA, PAREDES, VIVE EM BRUXELAS HÁ 4 ANOS.
 A falta de trabalho em Portugal obrigou a família a emigrar em 2013. 

“Viver na Bélgica tem sido muito bom”

Helena Nunes (texto)

A emigrante com os filhos

F
oi na freguesia de Sobrosa que Paula 
Pacheco viveu grande parte da sua vida. 
Em 2013 esta mulher de 39 anos viu a 
sua família ficar separada, quando o ma-
rido teve de deixar o país em busca de 

trabalho. Ele partiu em agosto de 2012 e menos 
de um ano depois Paula Pacheco decidiu ir ter 
com o marido e viajou com os dois filhos para a 
Bélgica. “Queríamos manter a família unida”, 
sublinha a emigrante que trabalha como empre-
gada de limpeza na capital belga.

“Tenho o 9.º ano de escolaridade e um 
curso de logística, tirado através das novas 
oportunidades. Aqui na Bélgica trabalho 
como empregada de limpeza porque é o 
trabalho mais fácil de arranjar para qual-
quer emigrante”.

Paula Pacheco diz que “viver na Bélgica 
tem sido muito bom” e está satisfeita com o 
que conseguiu conquistar nos últimos anos. 
“Mesmo sendo empregada de limpeza 
aqui na Bélgica sinto que sou valorizada. 
Trabalho em três casas particulares e os 
três patrões que tenho são como uma fa-
mília para mim. Têm-me ajudado muito”, 
garante.

“Sinto falta da minha terra”

Paula Pacheco trabalha quatro dias por se-
mana numa grande casa de um casal belga, na 
capital. Faz a limpeza da casa, trata do jardim, 
lava e passa a roupa. “Tudo como se fosse a mi-
nha casa”, diz a emigrante natural de Sobrosa, 
que ainda trata da limpeza de outras duas casas 
em Bruxelas, mas apenas duas vezes por mês. 

“A remuneração não se compara a Por-
tugal”, acrescenta a emigrante. Paula Pacheco 
ganha 11 euros à hora e é agenciada por uma 
empresa que atribui a cada funcionária títulos de 
serviço em função das horas de trabalho sema-
nal. “Eu não trabalho as 38 horas por semana 
por razões de saúde do meu filho. Preciso de 
estar por casa para cuidar dele”, explica.

Os filhos Tiago de 17 anos e Gonçalo de 9 
frequentam a escola e o marido trabalha nas 
obras como carpinteiro. 

Desde que está na Bélgica, Paula Pacheco 

conseguiu encontrar a ajuda necessária para 
tratar um problema de saúde que a afeta-
va há vários anos. Em Portugal, Paula nunca 
conseguiu ser acompanhada por médicos 
para resolver os problemas de excesso de 
peso. “Durante muitos anos tive problemas 
de excesso de peso e em Portugal nunca 
consegui ser acompanhada. Na Bélgica há 
muito mais ajudas em termos de saúde. Ao 

fim de um ano cá, fui operada para fazer 
uma redução de estômago. Foi muito im-
portante para mim. Ganhei anos de vida e 
recuperei a autoestima que tinha perdido 
há muito”, sublinha a emigrante.

Apesar das dificuldades iniciais de adap-
tação ao país e à língua, Paula garante que se 
sente bem na Bélgica. A família já comprou 
casa em Bruxelas e não tem planos para re-
gressar tão cedo a Portugal. “Se os meus 
filhos quiserem fazer cá as suas vidas não 
iremos fazer nada para Portugal”, sublinha 
a emigrante. Ainda assim, Paula admite que 
é difícil estar longe daqueles que mais ama, 
sobretudo dos seus pais que estão sozinhos 
em Portugal, já que os dois filhos vivem no 

estrangeiro há vários anos. 
Para além da família, Paula Pacheco sente 

saudades da sua terra natal e dos amigos. “Mes-
mo gostando de estar cá sinto falta da minha 
terra. Sinto saudades de viver numa aldeia 
onde todos se conhecem. Aqui, em Bruxelas, 
não há essa ligação e afeto entre as pessoas”. 

Mas a ida para Bruxelas também permitiu 
criar amizade com muitos outros casais de 
emigrantes portugueses que foi conhecendo 
nos encontros da catequese portuguesa, que 
acontecem duas vezes por mês.

Um dia que deixe de trabalhar, Paula Pa-
checo assume que poderá voltar tempora-
riamente a Portugal, para estar mais tempo 
perto dos pais. 
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ÂNIA MONTEIRO

O 
intestino é um órgão fundamental para todo o nosso organis-
mo, infl uenciando diretamente o funcionamento de todos os 
outros órgãos. Faz parte do aparelho digestivo, estendendo-se 
desde o estômago até ao canal anal, dividindo-se em dois seg-

mentos: o intestino delgado e o intestino grosso (também denominado 
de cólon). A sua principal função é a absorção, sendo que o intestino 
delgado absorve nutrientes e o intestino grosso absorve predominan-
temente água. O intestino grosso possui também a função de preparar 
os resíduos da digestão provenientes do intestino delgado, para a sua 
posterior eliminação. Atualmente, tem-se afi rmado que o intestino é o 
nosso “segundo cérebro”, pois apresenta uma importante rede ner-
vosa, composta por 100 mil milhões de células. Produz substâncias 
psicoativas que afetam o humor, como os neurotransmissores sero-
tonina e dopamina e vários opióides que modulam a dor. 

Neste contexto, quando o nosso intestino não funciona adequada-
mente existe um movimento intestinal mais lento, as substâncias resi-
duais que deveriam ser eliminadas permanecem mais tempo do que 
deviam no sistema digestivo e acabam por fermentar ou entrar em de-
composição. A consequência é uma rápida proliferação de bactérias no-
civas que vão sendo reabsorvidas pelo organismo, produzindo a autoin-
toxicação que está na origem de numerosas doenças. Posto isto, se o 
intestino não funciona adequadamente, todo o organismo será afetado.

Limpar o cólon é uma forma de eliminar detritos que vão sendo acu-
mulados e que impendem o funcionamento inadequado dos intestinos. 
O tratamento de Desintoxicação e Hidroterapia do Cólon é um sis-
tema natural de limpeza do organismo que ajuda a combater pro-
blemas crónicos provocados pelo seu mau funcionamento. Através 
de um equipamento específi co, o intestino é irrigado com água fi ltrada, 
aquecida à temperatura do corpo, num processo inodoro e indolor. En-
quanto se elimina os resíduos, a limpeza proporciona uma sensação de 
relaxamento e bem-estar. 

Este é procedimento complementar aos tratamentos de problemas 
digestivos, prisão de ventre, cólicas, fl atulência obesidade, doença 
de Crohn, falta de vitalidade, depressão, dores de cabeças, enxa-
quecas, entre outros. Os benefícios são imediatos: sensação de leveza 
e de vitalidade, melhoria do humor, diminuição da ansiedade, nervosis-
mo e irritabilidade, pele mais hidratada, perda de peso e regulação da 
motricidade intestinal. A irrigação intestinal não coloca em risco a fl ora 
intestinal, pois a pequena parte que é eliminada recompõe-se em pou-
cas horas, ao contrário do que acontece com a toma de laxantes que 
destroem quase todos os bacilos da fl ora intestinal e exigem um longo 
período de recuperação. É desaconselhado este tratamento em pessoas 
com cancro do cólon, hemorragias intestinais, insufi ciências cardíacas 
e renais, recentes cirurgias à cavidade abdominal, hemorroidas, fi ssuras 
ou fístulas anais, hérnias abdominais, doenças infl amatórias agudas do 
intestino (apendicite, diverticulite e colite), hipertensão e gravidez.

O tratamento de Desintoxicação e Hidroterapia do Cólon das Clí-
nicas Nuno Mendes é uma terapia altamente efi caz no tratamento de 
várias patologias e também na purifi cação interior. Promove a saúde, a 
vitalidade e o bem-estar.

Responsável pela Equipa Técnica da CLÍNICA NUNO MENDES Porto
e pelo tratamento de Desintoxicação e Hidroterapia do Cólon

Licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa 
do Instituto Politécnico de Saúde do Norte; Pós-graduação em Oncologia.

Intestino, o nosso
segundo cérebro

O 
Conselho de Adminis-
tração do Centro Hos-
pitalar Tâmega e Sousa 
pretende avançar, a 
curto prazo, com um 

projeto de ampliação de reformula-
ção dos serviços de urgência geral e 
urgência de obstetrícia. 

A intervenção representa um in-
vestimento de 2 milhões de euros e 
prevê que o espaço físico da urgên-
cia cresça entre 400 a 1000 m2.

Em comunicado o CHTS garante 
que o concurso deverá ser lançado 
até ao fi nal do ano. A ampliação 
e reformulação da urgência terá 
como objetivo criar mais e melho-
res condições aos profi ssionais de 
saúde e utentes do CHTS, “humani-

 Espaço físico da urgência deverá aumentar entre 400 e 1000 m2.
 Intervenção signifi ca investimento de 2 milhões de euros.
 CHTS pretende ainda melhorar efi ciência energética do Hospital, em Penafi el.

Urgências do CHTS vão ser
alargadas e requalificadas

zando e melhorando os cuidados 
de saúde prestados à população”.

A intervenção incluiu a urgên-
cia geral bem como a urgência de 
obstetrícia, permitindo nomeada-
mente, que os pais possam assistir 
às cesarianas. Atualmente os pais só 
podem acompanhar os nascimen-
tos em situações de parto normal.

O Centro Hospitalar Tâmega e 
Sousa tem a segunda maior urgên-
cia do norte e a quarta maior do 
país, com uma área de infl uência 
que abrange uma população supe-
rior a meio milhão de pessoas, de 12 
concelhos da região.

O presidente do Conselho de 
Administração do CHTS sustenta 
que “é fundamental dotar as duas 

unidades hospitalares (Amaran-
te e Penafi el) das melhores con-
dições para que os profi ssionais 
possam exercer a sua missão da 
melhor forma e com ganhos para 
os doentes”.

Carlos Alberto refere ainda que 
o edifício do hospital de Penafi el 
começa a precisar de intervenções 
e defende que “o alargamento da 
urgência, o segundo em 15 anos, 
demonstra a necessidade de dar 
uma maior e melhor resposta” 
aos utentes. 

Reforçar efi ciência
energética

Para além do alargamento da 
urgência, o CHTS pretende ain-
da reduzir as emissões de CO2, 
poupar na fatura da eletricidade 
e produzir energia a partir de fon-
tes renováveis. Para isso, o CHTS 
apresentou uma candidatura ao 
Portugal 2020, no valor de 5 mi-
lhões de euros.

Em comunicado o CHTS ga-
rante que a “implementação de 
todas as medidas de efi ciência 
energética permitirá ao hospital 
economizar 8,2% de energia fi nal 
- poupando cerca de 322.250,00€ 
por ano, assim como uma forte 
redução de emissões de CO2 para 
a atmosfera”.

A 
empresa chama-se 
Prugent Diam Portugal 
e vai instalar-se num 
dos pavilhões da As-
sociação Empresarial 

de Paços de Ferreira. Em nota de 
imprensa enviada à redação, a au-
tarquia pacense diz que a multina-
cional francesa vai criar mais de 60 
novos postos de trabalho no con-
celho e já deu início ao processo de 
recrutamento, designadamente de 
desenhadores técnicos, logística, 
eletricistas, orçamentistas, gestor 
de projetos, entre outros. 

A Prugent Diam Portugal faz par-
te do grupo francês Diam, que conta 
com mais de 1200 colaboradores, 
210 milhões de euros em volume 
de negócios/ano, 28 unidades fabris 
em 23 países, vai produzir em Paços 
de Ferreira protótipos de mobiliário 
moderno, criar um gabinete de de-
sign e um showroom permanente 
com exposição. O investimento vai 

ainda permitir rentabilizar um es-
paço da Associação Empresarial de 
Paços de Ferreira, apoiando assim o 
tecido económico local. 

A empresa trabalha com gran-
des marcas internacionais, como a 
Clinique, Dior, Loreal, Lâncome, Car-
tier, Louis Vuitton, entre outras.

Humberto Brito dedicou as duas 
últimas semanas ao Investimento e 
ao Emprego, fazendo um périplo por 
várias empresas do concelho para se 
inteirar dos investimentos realizados 
ou a realizar e anunciar novos. 

Uma das prioridades do executi-
vo liderado por Humberto Brito, ao 
longo do atual mandato, passa pela 
dinamização do tecido empresarial 
do concelho. “A qualidade dos 
produtos produzidos na Capital 
Europeia do Móvel, a excelência 
dos seus trabalhadores e a resi-
liência dos empresários pacen-
ses, exigia que a Câmara estives-
se fortemente empenhada, quer 

no fortalecimento e crescimento 
das 5.000 empresas já existentes, 
quer também na captação de no-
vos investimentos para o conce-
lho”, sublinha a autarquia, traçando 
um balanço positivo do trabalho 
realizado entre 2014 e 2016. 

“Nos últimos 3 anos foram 
criados mais de 2500 postos de 
trabalho no concelho, foram cria-
das mais de 561 novas empresas 
e investidos 50 milhões de euros” 
no concelho. “Paços de Ferreira é 
o concelho de toda a região Nor-
te com a maior redução da taxa 
de desemprego (mais de 40% de 
redução)”, acrescenta a autarquia.

Em 2013 o município pacense 
registou um volume de exportação 
de cerca de 340 milhões de euros. 
Em 2014 o valor superou os 360 
milhões de euros, em 2015 ultra-
passou os 375 milhões de euros e 
em 2016 chegou aos 390 milhões 
de euros.

 Grupo Prugent Diam vai instalar-se num dos pavilhões da Associação Empresarial.
 Empresa vai criar 60 novos postos de trabalho e já iniciou o processo de recrutamento.
 Vai produzir protótipos de mobiliário moderno, criar um gabinete de design e um showroom. 

Grupo francês instala-se
em Paços de Ferreira
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A 
empresa APM Vedan-
tes Unipessoal, Lda 
abriu, no passado dia 
16 de janeiro, uma 
nova loja na Avenida 

Padre Luís Pinto Carneiro, n.º 711, 
em Gandra, Paredes. A empresa, 
fundada em 2013 por Armando 
Marques, comercializa vários ti-
pos de acessórios para a indústria, 
como plásticos técnicos, lubri-
ficantes, vedantes hidráulicos e 
pneumáticos, rolamentos, esco-
vas, materiais de higiene e segu-
rança, tubos de aspiração e bor-
rachas em geral. A APM Vedantes 
também fabrica vedantes por me-
dida, por máquina ou molde.

Com uma vasta rede de clien-
tes na zona norte do país, desde 
Aveiro a Trás-os-Montes, a APM 
Vedantes pretende agora reforçar 
a sua posição na região do Vale 
do Sousa, com a abertura da nova 
loja em Gandra, Paredes, com um 
balcão de venda ao público e pro-
fissionais habilitados para respon-
der às necessidades dos clientes.

“Damos muita importância 
à relação qualidade-preço-ser-
viço e isso é uma mais-valia 
para conquistar a confiança do 
cliente”, assegura Armando Mar-
ques. 

Após mais de 30 anos a tra-
balhar no ramo da comercializa-
ção de acessórios para indústrias, 
Armando Marques decidiu, em 
2013, fundar a sua própria em-
presa. O empresário assume que 
a experiência adquirida ao longo 
dos anos neste setor lhe deu as 
ferramentas necessárias para criar 
um modelo de negócio eficiente. 
“Trabalhei muitos anos no setor 
da metalomecânica e depois 

APM Vedantes abriu nova loja em Gandra

decidi passar para a parte do co-
mércio de rolamentos, correias e 
todo o tipo de acessórios ligados 
à metalomecânica”. 

Armando Marques trabalhou 
durante vários anos numa empresa 
de vedantes no Porto, onde apro-
fundou e alargou o seu conheci-
mento dos acessórios para a indús-
tria. Em 2013, decidiu lançar-se por 
conta própria e abriu um escritório 
da APM Vedantes, no Porto. O ne-
gócio cresceu de forma rápida e 
Armando Marques foi obrigado a 
procurar um espaço maior com ca-
pacidade para ter uma área de ven-
da ao público. “Decidimos investir 
aqui por vários fatores, mas o 
mais importante é porque nesta 
zona há pouca oferta do tipo de 
materiais que nós comercializa-
mos e porque é uma área bastan-
te industrial”.

A empresa decidiu manter o 
armazém no Porto por uma ques-
tão estratégica, tendo em conta o 
grande volume de mercadorias que 
comercializam para toda a região 
norte do país. 

A loja de Gandra abriu há pouco 
mais de uma semana, mas a APM 
Vedantes já tem fama e clientes aqui 
nesta região. E é esta imagem que a 
empresa pretende agora reforçar na 
região, com a angariação de novos 
clientes. “Pretendemos criar uma 
relação de proximidade com os 
nossos clientes e os potenciais 
clientes”, reforça o empresário. 

A empresa tem dois comerciais 
com vários anos de experiência a 
trabalhar diretamente com as em-
presas para assegurar também um 
serviço de pós-venda de qualidade. 
“O conhecimento adquirido per-
mite-nos ir mais facilmente ao 

encontro das necessidades dos 
clientes em várias áreas. Quere-
mos servir, mas também dar con-
fiança aos clientes e mostrar que 
podem contar connosco, tanto no 
fornecimento de materiais como 
nas soluções”.

Armando Marques tem boas 
perspetivas para a nova loja em 
Gandra. E deixa um pedido aos 
potenciais clientes da região. “É 
fundamental que os clientes nos 
ajudem a identificar os tipos de 
materiais que são mais necessá-
rios na laboração das suas em-
presas para pudermos ter aqui 
esse material sempre disponível 
e rapidamente puder responder 
às necessidades de cada um”.

 Empresa com largos anos de experiência pretende conquistar mercado da região.
 NOVA LOJA ABRIU NA AVENIDA PADRE LUÍS PINTO CARNEIRO, N.º 711, GANDRA, PAREDES. 
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ASCO ROCHA está de 
regresso ao FC Paços de 
Ferreira esta época de-
pois de, na última tem-
porada, ter sido uma 

das grandes fi guras da subida do 
Feirense à I Liga, onde jogou duran-
te uma época, por empréstimo dos 
castores.

O jogador de 27 anos, natural 
de Paredes, diz que está feliz no Pa-
ços de Ferreira e vai continuar a tra-
balhar para se afi rmar no clube da 
capital do móvel. O contrato com o 
FC Paços de Ferreira termina no fi -
nal desta época e Vasco Rocha não 
quer, para já, traçar cenários sobre 
o futuro. Assume que tem a mesma 
vontade de trabalhar para conti-
nuar a afi rmar-se no clube.

Como tem corrido esta época 
no Paços de Ferreira?

Tem corrido bem. Agora tenho 
jogado mais e por isso tenho-me 
sentido melhor. A época tem corri-
do bem e estou feliz com isso.

No último jogo da Taça da 
Liga, frente ao Guimarães, o Vas-
co esteve em bom plano, apesar 
do resultado ter ditado a elimina-
ção do Paços de Ferreira da com-
petição. Qual é a análise que faz 
deste jogo?

Foi um bom jogo. Senti-me 
bem dentro de campo e acho que 
consegui ajudar a equipa. Não con-

seguimos a vitória, que era o obje-
tivo que tínhamos em mente, mas 
acho que fi zemos um bom jogo e 
eu, com a ajuda dos meus colegas, 
consegui fazer um bom jogo.

 VASCO ROCHA, JOGADOR DO PAÇOS DE FERREIRA, FALA DO TRABALHO QUE TEM CONSEGUIDO FAZER NO CLUBE.
 Jogador admite que gostava de jogar mais e ser uma opção válida para o treinador.
 Contrato com os castores termina no fi nal da época.

“ESTOU FELIZ NO PAÇOS DE FERREIRA”

Helena Nunes (texto) mais uma opção válida para a equi-
pa. Depois cabe ao mister decidir 
se devo jogar ou não. Mas eu estou 
sempre pronto para ajuda a equipa.

Na época passada, o Vasco 
foi uma das fi guras da subida do 
Feirense à I Liga. Como avalia a 
prestação da equipa esta época 
no campeonato?

O Feirense tem estado bem. 
Tem conseguido bons resultados e 
espero que o clube consiga perma-
necer na I Liga, tal como o Paços de 
Ferreira. Nós vamos trabalhar para 
isso e sei que o plantel do Feirense 
também, por isso, acredito que as 
duas equipas vão conseguir alcan-
çar os seus objetivos. 

O contrato com o Paços de 
Ferreira termina no fi nal da épo-
ca. Quais são as perspetivas para 
o futuro?

A minha intenção é fazer o meu 
melhor para ajudar o clube. No fi nal 
da época logo se vê se continuo ou 
não. Neste momento só estou con-
centrado no resto do campeonato. 

Mas gostava de continuar no 
Paços de Ferreira?

Sou feliz no Paços de Ferreira e, 
por isso, é claro que gostava de con-
tinuar a jogar no clube por mais al-
gum tempo. Sinto-me bem no clu-
be e acredito que tenho valor para 
lá continuar. Mas vamos ver o que 
acontece no resto do campeonato. 
Está tudo em aberto.

Permanece o sonho

de conquistar um título

Quando começou a jogar fu-
tebol no União Sport Clu-
be de Paredes, aos 5 anos, 

Vasco Rocha já sonhava em ser jo-
gador da bola. Aos 9 anos come-
çou a treinar nas escolinhas do FC 
Porto e manteve-se no clube por 5 
anos. Chegou a integrar a equipa 
de juvenis do FC Penafi el, mas em 
2006 regressou ao U. de Paredes, 
tendo-se mantido no clube por 
vários anos. 

Aos 17 anos inte-
grou pela primeira 
vez o plantel da 
equipa sénior do 
U. de Paredes. Ali 
jogou até aos 23 
anos, altura em 
que rumou ao Des-
portivo de Chaves. 
Ao fi m de duas 
épocas Vasco 

Rocha acabou por trocar os fl a-
vienses pelo FC Paços de Ferreira, 
clube que atualmente representa.

Na época passada o jogador 
esteve ao serviço do Feirense e 
foi uma das grandes fi guras da su-
bida do clube à I Liga de Futebol 
Português. Regressou esta época 
ao Paços de Ferreira, onde joga 
com o irmão Romeu Rocha, e as-
sume que está feliz no clube. 

A chegada à I Liga foi um 
objetivo cumprido, mas 
Vasco assume que mui-
tos outros ainda estão 
por concretizar. O atleta 
sonha ainda com a con-
quista de um título, a 
entrada num clube de 
topo do futebol portu-
guês e a convocatória 
para a seleção nacional.

“A época tem
corrido bem
e estou feliz
com isso”

Joguei na posição (médio cen-
tro) que me sinto melhor e mais 
confortável e isso também ajudou 
a estar melhor em campo. Sou um 
jogador polivalente e consigo en-
caixar-me facilmente em várias po-
sições, mas nesta estou mais à von-
tade. É claro que a ajuda dos meus 
colegas também foi importante 
para conseguir fazer um bom jogo. 

Esta época fez apenas 5 jogos 
na I Liga, 1 na Taça de Portugal e 
2 na Taça da Liga. Faltaram-lhe 
mais oportunidades para mostrar 
o seu valor para a equipa? 

Acho que não. Todos os meus 
colegas se esforçam para jogar. Gos-
tava de ter jogado mais, é claro, mas 
se não joguei é porque tenho de 
trabalhar ainda mais para conseguir 
ser uma opção para o treinador. 

Esta exibição frente ao Vitória 
pode ajudá-lo a afi rmar-se defi ni-
tivamente na equipa?

Fazendo boas exibições sou 
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M
ais de 560 atletas de 
vários clubes da re-
gião norte estiveram 
no último domingo 
a participar na XVI 

edição do Grande Prémio de Atletis-
mo da Casa do Benfica de Paredes 
e Campeonato Regional de Corta-
-Mato Curto e Jovem.

A prova foi organizada pela As-
sociação de Atletismo do Porto, em 
parceria com a Casa do Benfica de 

 XVI GRANDE PRÉMIO DA CASA DO BENFICA DE PAREDES REALIZOU-SE, ESTE DOMINGO, NO PARQUE DA CIDADE.
 A secção de atletismo da CBP conquistou dois pódios e um título de campeão regional.
 Em prova estiveram mais de 560 atletas de vários clubes da região. 

Mais de 560 atletas participaram
no Grande Prémio de Atletismo 

Paredes. 
O campeonato jovem contou 

para os escalões de infantis, inicia-
dos e juvenis e o Regional Curto 
para os juniores e seniores. As pro-
vas dos escalões de benjamins fo-
ram integradas no Grande Prémio 
de Atletismo da CBP, que decorreu 
em simultâneo.

A secção de atletismo da Casa 
do Benfica de Paredes teve 21 atle-
tas em prova e conquistou dois 
pódios individuais e um título de 
campeão regional jovem de cor-

ta-mato. “O resultado global é 
muito positivo”, sublinhou Paulo 
Borges, responsável pela secção de 
atletismo da CBP. “Podíamos ter 
conquistado mais um pódio, mas 
a nossa atleta foi ultrapassada 
mesmo em cima da meta. Ainda 
assim, o resultado está dentro 
das nossas expectativas”, acres-
centou. 

Em termos de inscrições a prova 
manteve o mesmo registo que nos 
anos anteriores, juntando várias 
centenas de atletas de mais de uma 

dezena de clubes da Associação de 
Atletismo do Porto.

Pódios para
JORGE PEREIRA
e JORGE JESUS

Dois atletas da Casa do Benfica 
de Paredes estiveram em destaque 
nesta prova de atletismo disputada 
no Parque da Cidade de Paredes. 
O melhor resultado foi consegui-

do por Jorge Pereira, que venceu o 
Grande Prémio no escalão de juve-
nis masculinos e conquistou o título 
de campeão regional jovem. Rúben 
Dias (UD Várzea) ficou em 2.º lugar e 
Sebastião Dias fechou o pódio.

O segundo pódio da CBP foi 
conquistado no escalão de infantis 
masculinos. Jorge Jesus foi 2.º clas-
sificado nesta prova, cuja vitória foi 
conquistada pelo atleta da União 
Desportiva da Várzea, João Bessa. 
Em 3.º lugar ficou Cláudio Ferreira, 
do Grupo Barrosas Amador.

Helena Nunes (texto)

Jorge Pereira venceu a prova de juvenis masculinos Jorge Jesus foi segundo nos infantis masculinos
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A 
Academia Pé de 
Chumbo esteve repre-
sentada por 10 atletas 
no campeonato na-
cional, da Federação 

Portuguesa de Kickboxing e Muay 
Thai em Guimarães. Entre os atle-
tas do clube de Valongo estive-
ram 3 jovens paredenses que se 
sagraram campeões nacionais.

Em plena velocidade (tatami), 
na disciplina de Kick Light -60kg, 
Filipa Dias sagrou-se tricampeã 
nacional, juntando este título ao 
de tricampeã regional, campeã 
Laydes Open, campeã na Taça de 
Portugal e bicampeã do mundo 
WAC.

Na mesma disciplina, em 

O 
Campeonato Nacional 
de Estrada em Atle-
tismo foi disputado 
no passado dia 14 de 
janeiro, no estádio do 

Jamor. Os atletas do Sporting CP 
dominaram a prova de 10 quiló-
metros organizada pela Federação 
Portuguesa de Atletismo, com Hélio 
Gomes e Jéssica Augusto a vence-
rem nos respetivos escalões.

O SL Benfica conseguiu vencer 
apenas a competição coletiva mas-
culina, que conquistou pela quarta 
vez consecutiva.

Na prova individual feminina 
Jéssica Augusto acabou por vencer 

CD Sobrosa - Rebordosa 

Divisão Honra - AF Porto
15.ª jornada

Ermesinde 1936 ....................................1
Nun’Álvares ............................................1

Próxima jornada 
29 de janeiro

Nogueirense FC - Nun’Álvares 

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 14.ª Jornada

CCD Sobrosa ..........................................0
ASS Nevogilde .......................................0

Próxima jornada
29 de janeiro

Citânia de Sanfins - CCD Sobrosa

2.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 14.ª Jornada

Monte Córdova .....................................1
ISC Sobreirense .....................................0

FC Parada ................................................4
Codessos .................................................1

 Filipa Dias, Leonardo Silva e Inês Correia estiveram em destaque no campeonato nacional de kickboxing.
 OS 3 ATLETAS VENCERAM TODAS AS COMPETIÇÕES REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS EM 2016.

Atletas paredenses campeões nacionais
-84kg, Leonardo Silva sagrou-se 
campeão nacional, juntando este 
título ao de campeão regional, 
campeão jovem do futuro, cam-
peão na Taça de Portugal e vice-
-campeão do mundo WAC.

Já em pleno contacto (ringue), 
na disciplina de Low Kick -52kg, 
Maria Inês Correia sagrou-se cam-
peã nacional, juntando este título 
ao de campeã regional, campeã 
na Taça de Portugal, vice-cam-
peã do mundo WAC e campeã do 
mundo WAKO.

Desta forma os 3 atletas pare-
denses terminaram a época des-
portiva de 2016, vencendo todas 
as competições regionais, nacio-
nais e internacionais.

FUTEBOL
Resultados da última jornada

Próxima jornada
29 de janeiro

Raimonda - FC Parada
ISC Sobreirense - GDC Ferreira 

2.ª Divisão – AF Porto
Série 3 – 14.ª jornada

AD Várzea FC .......................................4
Baltar .....................................................1

Próxima jornada
29 de janeiro
Baltar (folga)

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 14.ª jornada
Moradores da Granja .......................3
Paredes .................................................3

Próxima jornada
28 de janeiro 

Paredes - Arsenal Parada

Campeonato
de Portugal

Série B – 17.ª jornada
CF Caniçal ............................................0
Aliança de Gandra ............................2

Próxima jornada
29 de janeiro

Aliança de Gandra - S. Martinho

Divisão de Elite
Série 2 - 20.ª jornada

Rebordosa ...........................................2
Aliados de Lordelo ...........................1

Baião ......................................................0
União de Paredes ..............................0

Próxima jornada
29 de janeiro

União de Paredes - Vila Meã
Aliados de Lordelo - Baião

 Sporting foi campeão nacional por equipas femininas.
 Benfica ganhou em masculinos.
 PEDRO FERREIRA, DO SL BENFICA, CONQUISTOU 2.º LUGAR DO PÓDIO DE JUNIORES MASCULINOS.
 Atleta paredense Diana Almeida foi 17.ª classificada na prova de seniores femininas.

Campeonato Nacional de Estrada em Atletismo

isolada e de forma folgada, cortando 
a meta instalada no pódio do Estádio 
Nacional, com o tempo 33m14’s. A 
atleta do Sporting CP acabou por ter 
a vitória facilitada devido à ausência 
de Dulce Félix, do SL Benfica, que já 
venceu por cinco vezes o campeo-
nato nacional de estrada, mas esteve 
ausente por estar engripada.

Os restantes lugares do pódio 
feminino foram conquistados por 
Catarina Ribeiro (individual) e Marta 
Pen Freitas (SL Benfica).

A paredense Diana Almeida tam-
bém esteve a disputar o campeona-
to nacional de estrada ao serviço do 
Sporting CP. A atleta natural de Pare-
des fez a sua primeira prova no esca-
lão sénior e terminou em 17.º lugar. 

Pedro Ferreira
chegou ao pódio 

Na prova masculina foi o spor-
tinguista Hélio Gomes a vencer, 
terminando a prova com 29m58’s, 
seguido dos benfiquistas Alberto 
Paulo (30m06’s) e Samuel Barata 
(30m07’s).

Nos juniores masculinos o pódio 
foi completamente dominado pelo 

SL Benfica. Alexandre Figueiredo ven-
ceu a prova, com 32m30’s. O colega 
de equipa Pedro Ferreira, ex-atleta da 
Casa do Benfica de Paredes, conquis-
tou o 2.º lugar (32m48’s). Em terceiro 
ficou Miguel Mascarenhas (32m51’s).

 Pedro Ferreira fez a sua segunda 
prova no escalão de juniores e a pri-
meira com a extensão de 10 quilóme-
tros. Conquistou o 2.º lugar do pódio e 
mostrou-se muito feliz com o resulta-
do. “Estou muito feliz pelo meu pri-

meiro pódio nacional e logo como 
campeão nacional. Sinto que o meu 
trabalho está a ser recompensado”, 
escreveu o ex-atleta da secção de atle-
tismo da Casa do Benfica de Paredes 
no facebook, agradecendo ainda aos 
colegas e ao treinador todo o apoio 
dado para esta prova. 

No coletivo o Benfica conseguiu 
vencer a competição individual mas-
culina e sagrar-se campeão nacional 
de juniores masculinos. 

Helena Nunes (texto)
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A 
atleta paredense Diana 
Almeida, do Sporting 
Clube de Portugal, ven-
ceu, no passado do-
mingo, a 27.ª edição da 

Corrida dos Reis do Pico, nos Açores. 
A prova foi enquadrada nas come-
morações da Madalena, Cidade do 
Vinho 2017, e juntou cerca de 1300 
corredores, dos quais três centenas 
eram oriundos do continente.

Diana Almeida venceu a prova 
feminina, com cerca de 5 mil me-

A
s estrelas do ciclo-
crosse nacional en-
contraram em Re-
bordosa uma pista 
de grande dureza e 

dificuldade, mas com um per-
curso bem organizado. 

Na categoria de elite, as-
sistiu-se à vitória de Roberto 
Ferreira e Sandra Santos, que 
conseguiram em Rebordosa 
o primeiro triunfo na prova. 
Mário Costa e Joana Mon-
teiro não estiveram em Re-
bordosa, mas continuam no 
comando geral da Taça de 
Portugal de Ciclocrosse.

Na corrida masculina, 
que teve uma primeira parte 
equilibrada, apenas três cor-
redores acabaram por ficar 
na segunda fase a discutir o 
pódio. Roberto Ferreira aca-

 A ATLETA DO SPORTING VENCEU A 27.ª CORRIDA DOS REIS, DISPUTADA NA ILHA DO PICO, AÇORES.
 1300 corredores participaram na prova apadrinhada pela atleta Rosa Mota.

Diana Almeida venceu 
prova nos Açores

tros, em 17 minutos 38 segundos. 
Em 2.º lugar ficou a colega de equi-
pa Ana Gonçalves, a 13 segundos 
de diferença, seguida de Elizabete 
Azevedo (RD Águeda) a 17 segun-
dos.

Em masculinos e numa prova 
com uma distância de 8 mil metros, 
a vitória foi do benfiquista André 
Pereira, que cortou a meta em 23 
minutos e 24 segundos. Bruno Silva 
(Águias de Alvéolos) foi segundo, a 
7 segundos de diferença. O benfi-

quista Rúben Pessoa fechou o pó-
dio, a 39 segundos de diferença do 
vencedor.

A 27.ª Corrida dos Reis na Ilha 
do Pico, Açores, teve como embai-
xadora oficial a campeã olímpica e 
mundial da maratona Rosa Mota. 
A prova teve ainda como convida-
das de honra a ex-atleta Albertina 
Dias, a portuguesa mais medalhada 
na especialidade de crosse e Maria 
João Silva, campeã europeia e mun-
dial de desporto adaptado. 

 4.ª ETAPA DA TAÇA DE PORTUGAL DE CICLOCROSSE FOI DISPUTADA NA CIDADE DE REBORDOSA, NO DIA 15.

Roberto Ferreira e Sandra Santos
vencem em Rebordosa

PUB

bou por levar a melhor, rele-
gando Fábio Ribeiro para o 
2.º lugar, a 13 segundos de 
diferença, e Vítor Santos para 
3.º, a 44’s de diferença.

Apesar de não ter estado 
em Rebordosa, Mário Costa, 
da equipa ASC Focus Team/
Vila do Conde conseguiu 
manter o topo da classifica-
ção geral da prova.

Na prova feminina, San-
dra Santos conseguiu confir-
mar a sua superioridade sobre 
as adversárias, uma semana 
depois de ter conquistado o 
título de campeã nacional, na 
prova disputada em Sobrado, 
Valongo. A atleta terminou 
a prova em Rebordosa com 
uma confortável margem de 
4m56’s sobre a rival Ana Rita 
Vigário (Maiatos/Reabnorte). 
A 3.ª classificada, a 7m47’s, foi 
Daniela Pereira (Saertex Por-

tugal/Edaetech).
O comando geral de elite 

feminina continua nas mãos 
de Joana Monteiro (ASC Fo-
cus Team/Vila do Conde) 
apesar de a atleta não ter 
estado presente na prova em 
Rebordosa. 

Em sub-23 femininas, Ra-
quel Queirós venceu em Re-
bordosa e “apanhou” Marta 
Branco no topo da classifica-
ção geral da Taça. Na catego-
ria de juniores masculinos, o 
troféu foi entregue a Pedro 
Costa que ganhou a prova 
ao sprint. Carlos Salgueiro 
(Maiatos/Reabnorte) foi se-
gundo, mas conquistou uma 
vantagem que lhe assegura, 
matematicamente, a con-
quista da Taça de Portugal. 

Tiago Sousa e Ana San-
tos, ambos da ASC/Focus 
Team/Vila do Conde, foram 

os melhores em cadetes. Em 
juvenis, categoria de compe-
tição não pontuável para a 
Taça, ganhou João Cruz (ASC/
Focus Team/Vila do Conde). 

Manuel Lopes venceu 
a prova em master 30, com 
1.5’s de diferença para o 2.º 
classificado Rúben Nunes, da 
ASC Focus Team/Vila do Con-
de. Na 3.ª posição ficou Pedro 
Pinheiro. 

Em master 40 o 1.º lugar 
do pódio foi conquistado por 
Marco Gonzalez, da MMR Bi-
kes. O 2.º classificado foi An-
tónio Sousa e o 3.º Eduardo 
Fontes.

António Silva venceu a 
prova de master 50, termi-
nando com uma vantagem 
de 11’s sobre o rival mais pró-
ximo, Reinaldo Luís, da Pro-
Rebordosa/Ofosep/RJ Group. 
O terceiro classificado, a 57’s, 

foi António Garrido, da equi-
pa CC Salvaterra de Mino.

Em master femininas, Ra-
quel Marques, da ASC Focus 
Team/Vila do Conde, venceu 
a prova em Rebordosa. em 

2.º lugar ficou Marina Leitão. 
A fechar o pódio, com 1m20’s 
de diferença para a 1.ª clas-
sificada, ficou Montserrat 
Alonso da equipa Saertex 
Portugal Edaetech.

Helena Nunes (texto)
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Helena Nunes (texto)

A
ndré Mouta entrou da melhor for-
ma em 2017 com a conquista de 
dois troféus em Amarante e Valon-
go. Na primeira prova do ano em 
Amarante, o piloto de Lordelo, Pa-

redes, conquistou o 2.º lugar do pódio no Cross 
Country Challenge que decorreu na Quinta da 
Pousadela, em Amarante, no dia 15 de janeiro.

Nesta prova de resistência, com duração 
de duas horas, André Mouta esteve na lideran-
ça durante metade do percurso, mas acabou 
por ser ultrapassado por Luís Oliveira na última 
metade da prova. 

Já no passado fim-de-semana, o piloto 
de Lordelo esteve a participar no Enduro da 
Regueifa, a primeira prova do Troféu Luso-Ga-
laico, disputada em Valongo, e também aqui 
André Mouta não deixou escapar o pódio. 
Apesar de ter demorado a entrar no ritmo, o 
piloto da KTM conseguiu recuperar forças nas 
últimas voltas do percurso, mas não foi o sufi-
ciente para terminar na liderança. 

André Mouta foi ultrapassado pelos espa-
nhóis Daniel Carracedo Dominguez (1.º clas-
sificado) e por Juan Outor Rodino (2.º classi-
ficado) e terminou a prova em 3.º lugar, com 
26m32’s. 

O piloto da KTM prepara-se agora para a 

 PILOTO LORDELENSE FOI 3.º CLASSIFICADO NA CLASSE PRO.
 Enduro da Regueifa, em Valongo, decorreu no passado fim-de-semana.
 No dia 15, o piloto já tinha conquistado um troféu no Cross Country Challenge, em Amarante.

Pódio para André Mouta
no Trofeu Luso-Galaico em Valongo

próxima temporada do Campeonato Nacional 
de Enduro, que arranca já no próximo dia 29 de 
janeiro, em Góis. André Mouta fechou o ano de 
2016 com chave d’ouro, conquistando o título 
de campeão nacional de enduro classe open e 
o troféu Luso-Galaico 2016. Espera-se, por isso, 
que esta temporada o piloto da KTM consiga 
dar um salto no nível competitivo.

Campeonato Nacional
de Enduro
começa dia 29, em Góis

A Federação de Motociclismo de Portugal 
já divulgou o calendário da próxima tempo-
rada, com oito provas a servir de cenário ao 
Campeonato Nacional de Enduro (CNE).

A competição vai realizar-se ao longo de 
oito meses e os pilotos terão um total de nove 
dias de pontuação. Para as contas finais do 
campeonato são elegíveis os oito melhores 
resultados.

A primeira prova do CNE realiza-se já no 
próximo dia 29 de janeiro, em Góis. A segun-
da ronda será disputada em Valpaços, a 18 e 
19 de fevereiro, e será a única com dois dias 
de duração. A 12 de março disputa-se a tercei-
ra ronda do CNE, na Figueira da Foz, seguin-

do-se depois Vila Real, a 2 de abril, e Lousã, a 
7 de maio.

As últimas três rondas do CNE acontecem 
na Régua, em Souselas e Águeda, a 4 de ju-
nho, 16 de junho e 1 de outubro, respetiva-
mente.

Este ano realizam-se ainda em Portugal 

duas provas internacionais: o Europeu de En-
duro em Gouveia (29 e 30 de abril) e o Mundial 
em Castelo Branco (de 21 a 23 de julho). As 
duas provas vão contar com uma classe Open, 
onde os pilotos lusos poderão competir com 
a mesma licença nacional e com a inscrição a 
preço de uma prova nacional de dois dias.
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“Acordar! Acordar! Acordar!!!”- gritava o 
meu querido papagaio que tanto estimo.

- Ah! Pois … Nem me apresentei. Que 
vergonha…Olá! O meu nome é Aminata, te-
nho doze anos e sou uma índia de uma tribo 
da Amazónia, os Pithecus. 

Mas que estranho… O meu papagaio 
não me costuma acordar assim… O que é 
que se está a passar? Inami! Está aí?? - o meu 
irmão chama-se Inami e tem catorze anos.

- Sim, Aminata.- respondeu-me ele - O 
que se passa para estares aí a chamar por 
mim?

- O Imeri acordou-me e isso, bem, tu sa-
bes, não é costume…

- Pois não…- concluiu o meu irmão - O 

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

N.º 17, 7.º RD 

● Escola Secundária de Vilela

MARIANA ISABEL COELHO

  UM DIA PARA ESQUECER E LEMBRAR 
que se passa Imeri?

“Fome! Fome! Comida! Comida!”
- Ah! Tu só queres comer e por isso é que 

me acordaste não é?! Pássaro mau! És muito 
mau! Mesmo muito mau!!

-Anda lá não te chateies com ele… Eu 
dou-lhe de comer e tu vais lá fora ter com a 
mãe e tomas o teu pequeno-almoço. Hoje é 
leite de coco…vai lá…- insistiu o meu irmão.

Esqueci-me de dizer. O meu pai é o chefe da 
nossa tribo e é o melhor pai do mundo. A minha 
mãe também é a melhor mãe do Mundo?

Enquanto isso, fui-me aproximando da 
minha mãe que, quando reparou em mim 
sorriu-me como forma de bons dias.

- Então fi lhota? Bom dia! Já estás acorda-
da? – e, enquanto falava, servia-me leite de 
coco que é muito raro de encontrar, pelo me-
nos onde a nossa tribo está localizada.

- Sim… o Imeri acordou-me…tinha 
fome…- expliquei-lhe eu - Hum…que leite 
delicioso!... Como é que encontraram os co-
cos?

- O pai encontrou-os quando estava a ca-
çar com os homens da tribo.

Eu vou explicar-vos como é a nossa tribo. 
É pequena, mas é muito agradável. Somos à 
volta de vinte pessoas, distribuídas por seis 
ou sete cabanas que suportam cerca de qua-
tro pessoas. E, depois, temos a cabana do 

nosso xamã, onde se preparam as poções, os 
xaropes e onde se encontra o grande totem 
que é sagrado.

- Aminata, agora que já bebeste o teu leite 
de coco vai à tua tia Miluhu para te pintar a ca-
ra…A nossa tinta acabou… Depois, podes ir 
com o teu irmão e com o Imeri apanhar bagas 
para fazer mais tinta…

-Sim claro!
Quando saí da cabana da tia Miluhu, o 

meu irmão e o Imeri já estavam à minha espe-
ra. O meu irmão trazia na mão um cesto para 
poder apanhar frutos e, também, a minha 
zarabatana que é cor-de-rosa e muito bonita.

- A mãe disse que não podemos sair do 
caminho marcado, pois a fl oresta é perigosa, 
a vegetação é densa…

- Sim, como de costume…
Lá fomos nós para o coração da fl oresta.
- Uf, mas que calor…- exclamei eu.
- Tens razão… hoje está mesmo muito ca-

lor, mais do que o costume…
Estávamos nós entretidos a procurar ba-

gas para fazermos tinta quando começamos 
a ouvir vozes:

- Começamos por este lado onde as árvo-
res são mais valiosas e os industriais vão pa-
gar bem por estas belezas!

Enquanto os homens conversavam entre 
si, o Inami, o Imeri e eu escondemo-nos atrás 

de umas plantas altas para que não nos 
conseguissem ver mas nós víamos todos os 
seus movimentos.

Um dos homens era magro e alto e pa-
recia ter autoridade sobre o outro que era 
gordo e atarracado.

- Então, vamos ao trabalho, Quim?- per-
guntou o magro.

- Vamos lá.- respondeu o outro.
-Inami, vamos sair daqui, não os quero 

ver a cortar estas pobres árvores …- implo-
rei eu.

- Sim é melhor Aminata.
Silenciosamente, levantamo-nos e saí-

mos daquele sítio.
Continuamos a andar e, passados uns 

momentos, ouvimos o estrondo de uma 
árvore a cair. Começamos a correr e só para-
mos quando chegamos à nossa aldeia.

-Socorro! – gritei eu.
-Que se passa?! Que se passa?!- grita-

vam várias pessoas ao mesmo tempo.
O meu irmão calmamente explicou o 

que tinha sucedido deixando toda a gente 
espantada e, ao mesmo tempo, preocupa-
da com aquilo que se tinha passado. No fi m, 
quando o relato do Inami terminou, o meu 
pai deu uma ordem.

(Continua na próxima edição)

................................................................................................................................................................................................................................
CLÁUDIO PEREIRA, 6.º B  ● Escola Básica da Sobreira

O PARLAMENTO NA ESCOLA

A 
Escola Básica de Sobrei-
ra participa, mais uma 
vez, no Parlamento de 
Jovens. Este projeto é 

promovido pela Assembleia da 
República e nele podem partici-
par alunos de todas as escolas do 
Continente e das regiões autóno-
mas dos Açores e da Madeira. 

O tema deste ano letivo é a 
Constituição Portuguesa, uma 
vez que, em 2016, se comemora-
ram os 40 anos da Constituição 
elaborada após o 25 de abril. As-
sim, o projeto Parlamento dos Jo-
vens pretende que os alunos apre-

sentem propostas para melhorar ou 
atualizar a Constituição Portuguesa.

A primeira fase desenrola-se na 
escola. Para participar, os alunos 
têm de se organizar em listas, com-
postas por dez alunos cada, e apre-
sentar as suas medidas.

Na nossa escola, formaram-se 
três listas e cada uma delas apresen-
tou três medidas. A eleição para a As-
sembleia Escolar realizou-se no dia 6 
de janeiro. Votaram cento e setenta e 
sete alunos e, embora a lista A tenha 
sido a vencedora, todas as listas ele-
geram “deputados” para a Assembleia 
Escolar, de acordo com o Método de 

Hondt. Assim, a lista A elegeu todos 
os seus membros, ou seja, dez depu-
tados. A lista B elegeu seis deputados 
e a lista C elegeu sete deputados.

É na Assembleia Escolar que se 
aprova o projeto de recomendação 
da escola e se elegem dois deputa-
dos efetivos e um suplente para par-
ticipar na sessão distrital. Esta sessão 
decorreu no dia 18 de janeiro. Neste 
dia, o porta-voz de cada lista apre-
sentou as medidas e houve um pe-
ríodo de debate. Os alunos fundiram 
algumas medidas e reescreveram 
outras antes de as submeter a vota-
ção. As medidas foram votadas uma 
a uma até serem eleitas três, que dei-
xaram de pertencer à lista A, B ou C 
para passarem a integrar o projeto 
de recomendação da escola. Foram 
também eleitos três deputados para 
representar a escola na sessão dis-
trital. Esta votação é feita por voto 
secreto e é um processo bastante 
democrático. Foram eleitas três alu-
nas, curiosamente, uma de cada 
lista: Patrícia Silva, Conceição Rocha 
e Joana Dias. Estas alunas participa-
rão na sessão distrital, onde estarão 
todas as escolas do Círculo Eleitoral 
do Porto inscritas no projeto. Até ao 
momento, há 56 escolas inscritas 
neste Círculo Eleitoral!

As escolas que participam no 
Parlamento dos Jovens podem con-
vidar um Deputado da Assembleia 

da República para um debate na 
sua escola. O Senhor Deputado Fer-
nando Virgílio Macedo, eleito pelo 
Círculo Eleitoral do Porto pela lista 
do PSD, esteve na Escola Básica da 
Sobreira, no dia 16 de janeiro.

Virgílio Macedo explicou o fun-
cionamento da Assembleia da Re-
pública e o trabalho dos deputados. 
Referiu, por exemplo, que a parte 
mais visível do seu trabalho são as 
reuniões plenárias na Assembleia 
da República, transmitidas pelo 
canal de televisão da própria As-
sembleia. Partes dessas sessões são 

O Deputado Virgílio Macedo explica o funcionamento do Parlamento

também exibidas nos noticiários 
dos diferentes canais de televisão. 
Porém, Virgílio Macedo salientou 
que os deputados têm muitas ou-
tras tarefas a desempenhas. Cada 
deputado integra comissões par-
lamentares, que podem ser tem-
porárias, como a que realizou um 
inquérito à gestão do BES, ou per-
manentes, como a de Educação e 
Ciência. Além disso, também têm 
de estar disponíveis para falar 
com as pessoas e realizar outras 
atividades, como esta no âmbito 
do Parlamento dos Jovens.

o seu QUINZENÁRIO
de eleição
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DOIS ABADES DE BEIRE

J
á publicámos noutro lugar a lista dos 
párocos de Beire desde 1617, com al-
gumas notas biográficas.

Vamos agora destacar dois, oriundos 
de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia.

Em Junho de 1766 iniciou o seu múnus 
em Beire o abade Diogo José Correia Pache-
co Pereira. Aí faleceu a 25 de Julho de 1797, 
pelas três horas da tarde. Foi seu corpo envol-
to nas vestes sacerdotais na forma do estilo 
e sepultado na capela-mor na sepultura dos 
párocos. Tinha de idade quase 82 anos. Não 
fez testamento nem disposição alguma e fica-
ram sendo seus herdeiros seus irmãos. Teve o 
primeiro ofício de 30 padres. 

O padre Diogo José nasceu cerca de 1716, 
foi militar e antes de ser padre casou com D. 
Ana Joaquina Pereira Forjaz de Melo, de São 
Félix da Marinha.

Eram seus irmãos João Correia Pacheco 
Pereira, tenente-coronel e Jerónimo Correia 
Pacheco Pereira, capitão no regimento de ca-
valaria do Porto. 

E foram seus pais o tenente-coronel João 
Correia Pacheco, filho de José Pacheco Perei-
ra e D. Mariana Pacheco Pereira que casou 
na igreja do lugar de Gaia a 27 de Novembro 
de 1714 com Rosa Francisca Crasbeque, filha 
de Diogo Soares Craesbec e Teresa de Sousa 
Ferreira, da cidade do Porto. O contraente era 
morador em Gaia e a contraente estava reco-
lhida em o convento de Corpus Christi desta 
freguesia da Santa Marinha.

O João Correia Pacheco Pereira, irmão do 
padre Diogo José, casou em 1748 com Clara 
Josefa Margarida de Noronha e Silva, filha de 
Manuel Alberto, natural de Monção do Minho 
e D. Teresa Maria da Silva, natural de Vila do 
Conde e que faleceu em Beire a 1 de Março 
de 1800, com 82 anos. Foi amortalhada em 
hábito de São Domingos, sepultada na igreja 
de Beire e teve o primeiro ofício de 80 padres. 

Este João Correia Pacheco Pereira que era 
Sargento-Mor e Governador da Fortaleza de 
Nossa Senhora das Neves de Matosinhos foi 
Reformado em Tenente Coronel, por despa-
cho de 15 de Agosto de 1805, assinalando o 
baptismo da infanta D. Maria da Assunção de 
Bragança.
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João e Clara ‘moradores na sua Quinta 
do Maravedil’ tiveram: 

1 – José. Nasceu a dois de Agosto de 1752. 
É o franciscano Fr. José de Gaia que foi prior 
do convento de Santo António de Penafiel, 
procurador-geral, ministro provincial e visi-
tador apostólico da Ordem de São Francisco. 

2 – Rosa. Nasceu a 10 de Março de 1755. 
Afilhada do tio padre Diogo José. 

3 – António. Nasceu a seis de Junho de 
1757.

4 – Fr. Luís de Gaia, franciscano, ‘notável 
pregador e missionário em África’.

5 – Manuel. Nasceu aí por 1762, foi casar 
a Cabeceiras de Basto e faleceu em Beire. Al-
guns dos seus descendentes são sobejamen-
te conhecidos em Paredes. 

O António Correia Pacheco foi pároco de 
São Miguel de Beire desde o falecimento do 
tio padre Diogo José em 1797 até 1832.

‘Dizem os livros’ que esta família era muito 
afecta a D. Miguel. A este propósito aqui fica 
uma notícia publicada ma Gazeta de Lisboa 
de 9 de Setembro de 1829: 

«Em Audiência de 13 de Agosto de 
1829, Fr. Anacleto do Fundão, Procurador-
-Geral da Soledade, teve a honra de beijar 
a Real Mão de Sua Majestade; e o Mesmo 
Augusto Senhor, e nosso Amantíssimo Rei, 
o Senhor Dom Miguel I, foi Servido con-
ceder-lhe a Graça de poder usar da Meda-
lha de ouro com a Sua Real Efígie; e bem 
assim, … a Manuel Correia Pacheco, e sua 
mulher D. Maria Benedita Teixeira, e filhos 
João Correia Pacheco de Magalhães, José 
Correia Pacheco, D. Francisca Felicidade 
Correia Pacheco de Magalhães, D. Ermelin-
da Engrácia Correia Pacheco, D. Emília Efi-
génia Correia Pacheco, D. Maria da Glória 
Correia Pacheco, e D. Rita Adelaide Correra 
Pacheco, de Gaia, termo do Porto, e cunha-
da D. Bernarda Bertelina Teixeira, D. Teresa 
Angélica Teixeira, António Correia Pache-
co, Abade de S. Miguel de Beire…»

Em 1833 Manuel Correia Pacheco Pereira 
contribuiu com 960 réis ‘em benefício das 
urgências do Estado’…

O abade de Beire, padre António, fez tes-
tamento a 17 de Junho de 1825 e juntou-lhe 
um codicilo a 13 de Junho de 1831.

Nomeou seus testamenteiros, ‘em pri-
meiro lugar meu Coadjutor o Reverendo 
Francisco José Ribeiro de Sousa, em se-
gundo lugar o Reverendo Manuel Pereira, 
da Lavandeira, freguesia de Nevogilde, e 
em terceiro lugar ao Reverendo José Mo-
reira, da Cobrada, freguesia de Beire, ao 
qual testamenteiro que aceitar lhe darão 
meus Sobrinhos e Sobrinhas trinta mil réis 
pelo seu trabalho’. No codicilo há uma alte-
ração radical - ‘nomeio para Testamenteiros 
do meu Testamento a meu Irmão Manuel 

Correia Pacheco Pereira em primeiro lugar 
e na falta deste seu filho e meu Sobrinho 
João Correia Pacheco Pereira e aquele que 
aceitar ser meu Testamenteiro, sendo o 
meu Irmão Manuel Correia Pacheco Perei-
ra, se lhe dará dois mil cruzados em metal 
por uma vez somente’.

Instituiu por seus universais Herdeiros os 
Sobrinhos João Correia e José Correia e as 
Sobrinhas Dona Francisca Felicidade, Dona 
Ermelinda Engrácia, Dona Emília Efigénia e 
Dona Maria da Glória.

Mais adiante nomeou ‘o Prazo do Perei-
ro com todas as suas pertenças em suas 
criadas Ana Maria e Marta, assim como o 
Prazo do Ribeiro, em Bitarães, e o Prazo de 
Froufe, em Gondalães, e o do Testamentei-
ro, em Beire, etc., pelo obséquio e caridade 
com que trataram a minha Tia Dona Ber-
narda e a minha Mana Dona Ana’.

Tendo entretanto falecido a Marta, no co-
dicilo apresenta uma alteração importante 
- ‘determino e deixo que todos os bens de 
raiz que eu deixava no meu Testamento há 
minha criada Ana Maria e seu irmão João, e 
Marta Bernardina, ficarão para a dita minha 
criada Ana Maria e seu irmão João e fica ex-
cluída deles a dita Marta Bernardina por ter 
já falecido, e só serão senhores do usufruto 
enquanto vivos, e por morte do último da 
dita minha criada Ana Maria e seu irmão 
João passarão para meus Herdeiros‘.

Quanto ao pio mandou escrever - ‘Deixo e 
declaro me mandem dizer pela minha Alma 
mil Missas de cento e vinte réis cada uma e 
na véspera e dia do corpo presente todas as 
missas que se poderem dizer, não só na mi-

nha Igreja mas também nas circunvizinhas 
e no convento de Santo António da Cidade 
de Penafiel, cada uma de duzentos e qua-
renta réis. Deixo mais que os meus Sobri-
nhos e Sobrinhas me satisfação estas Mis-
sas, assim como mandem dizer cem missas 
cada uma de esmola de cento e vinte réis 
pela Alma da Tia Dona Ana’, e no codicilo 
acrescenta – ‘Deixo duzentas Missas de es-
mola de cento e vinte réis cada uma, que se 
dirão conforme a minha tenção’.

Não estando em condições físicas para es-
crever o testamento ditou-o – ‘E por me tre-
mer muito a mão e não poder escrever, pedi 
ao Reverendo Frei José do Porto Vitória, 
assistente no Convento de Santo António 
de Vale de Piedade da cidade do Porto este 
meu testamento e o escreveu e eu assignei’. 

E quanto ao codicilo, termina assim – ‘e 
por não poder bem escrever em razão das 
minhas moléstias, pedi ao Padre José de 
Souza Pacheco, da freguesia de Bitarães, 
que este meu Codicilo escrevesse e comi-
go assinasse e eu sobredito Padre José de 
Souza Pacheco o escrevi e ele Reverendo 
António Correia Pacheco Abade desta fre-
guesia de Beire me disse que estava como 
mo tinha notado e com ele assinei por as-
sim mo rogar e pedir.’

Pela referida impossibilidade de escrever 
é, a partir de Outubro de 1819, o seu coad-
jutor, padre Francisco José Ribeiro de Sousa, 
quem redige os registos paroquiais. 

A falta de um livro de Beire e a inacessibili-
dade de 28 livros de Santa Marinha, anteriores 
ao séc. XIX, não permitem conferir nem corrigir 
dados que correm impressos, sem consistência.

PUB
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Paredenses “Brasileiros”

O CORONEL J.R. COSTA JÚNIOR

(Continuação da edição anterior)
- Acho que faz bem; raíz que pega lá, mal 

volta a pegar cá…
A carruagem iniciava a subida do relevo 

montanhoso de Cristelo, acompanhando a 
meia encosta, a ravina que separa este rele-
vo, do monte de pinheiros pior entre os quais 
branqueava a capelinha de S. Domingos.

Vendo esta capela, o Sr. Carvalho excla-
mou:

- Olhe a ermida de S. Domingos, advo-
gado dos lavradores quando sofrem falta de 
chuvas! Está caiada de fresco; deve ter sido 
dinheiro do Brasil; nós, lá, temos muito amor 
aos templos em que oramos em pequeninos.

- E amor à Religião que nossos pais nos 
ensinaram. Olhe mais além, por cima de Pe-
nafiel, o rico templo que Zeferino de Oliveira 
está a custear, com dinheiro enviado do Brasil, 
para Nossa Senhora da Piedade…

- Será imponente, não há dúvida!...
A carruagem atingiu o alto de Cristelo. Um 

camponês de fato domingueiro, aproximou-
-se da carruagem, reconheceu o Sr. Carvalho, 
tirou o chapéu, saudou e, voltando-se, levan-
tou a dextra em direcção a dois outros cam-
poneses que estavam numa elevação e logo 
fizeram estalejar três foguetes nos ares.

Exteriorizando grande satisfação íntima, o 
Sr. Carvalho comentou: 

- Estão correspondendo à minha genero-
sidade.

- Já vejo, Sr. Carvalho, que, para se ser re-
cebido com carinho e festas na Pátria, é ne-
cessário enviar prèviamente ou trazer dinhei-
ro. Eu, que nem pude enviar nenhum, nem 
trouxe algum para mostrar liberalidade, sou 
brasileiro de torna viagem.

- Ouça. Não foi para que me recebessem 
com foguetes e mais não sei quê, que enviei 
o meu dinheiro para as reparações de que 
necessitava a igreja da minha freguesia; me 
moveu a lembrança de que nela fui baptizado 
e aprendi a conhecer a nossa Religião toda de 
amor e um Deus protector na nossa vida de 
trabalhos e perigos, hein?...Depois, nós que 
pudemos fazer fortuna no Brasil, assistindo ao 
seu progresso, ao vermos as coisas da nossa 
terra em desleixo ou estagnação, não pode-
mos resistir a oferecer-lhe o nosso dinheiro e, 
às vezes, o nosso esforço, como acontece com 
Moreira Martins, que aceitou ser Presidente 
da Câmara Municipal…

A estrada, agora, descia suavemente e 
o cocheiro, para mostrar que sabia guiar, às 

pessoas que, dos edifícios e dos campos mar-
ginais, observavam curiosos quem passava 
de carruagem, fez estalar o chicote sobre as 
garupas dos cavalos e estes meteram a trote.

Após alguns minutos, a carruagem para-
va no meio dum ajuntamento de pessoas de 
variados e variegados trajes, tendo à frente o 
Abade, que fizeram grande manifestação ao 
Sr. Carvalho, ao mesmo tempo que no ar esta-
lejavam foguetes.

Algumas raparigas com os seus trajos re-
gionais e ostentando cordão e arrecadas de 
ouro, lançaram pétalas de rosas sobre o bra-
sileiro da Varziela, quando este se apeou e co-
meçou a ser abraçado. 

Foi-me difícil despedir-me do Sr. Carvalho 
que, sorrindo de ventura, mal chegava para 
tantos amplexos. 

No regresso a casa de meus pais, recosta-
do nas almofadas da carruagem dispensada 
pelo Sr. Carvalho, assaltaram-me os pensa-
mentos que me fizeram chegar à conclusão 
seguinte: «sou um brasileiro de torna-viagem; 
devo voltar para o Brasil e só aqui aparecer 
rico, ou não aparecer mais»…

Saudades da Flora encheram-me o cora-
ção…

Em casa de meus pais, continuei a carta 
para o Joaquim Alheiros e escrevi outra ao 
Agostinho, contando-lhes:

«Para sentirmos a ventura, que aí ambicio-
namos, duma visita à Pátria, era preciso que 
viéssemos encontrar aqui, como quando as 

abandonamos, as pessoas e as coisas de que 
aí tínhamos saudades; mas isso não se dá: as 
crianças aparecem-nos adultos e os adultos 
envelhecidos; o que nos parecia grande, im-
ponente, surge-nos pequeno, mesquinho. Um 
sombreiro que, para o abraçar eramos precisos 
quatro, abraça-se hoje por dois homens como 
eu…É agradável vir à Pátria, mas com muito di-
nheiro e com liberalidade nos gastos, para que 
nos acarinhem e homenageiem. Os portugue-
ses ricos, que nunca saíram da Pátria, deixam 
ruir os templos da nossa Religião, consentem 
as escolas primárias em pardieiros, não auxi-
liam as Misericórdias, não restauram as casas 
dos seus caseiros, nem os seus próprios sola-
res. São os portugueses, que aí foram ganhar a 
fortuna comendo o pão que o diabo amassou, 
que largam dinheiro para reparação e constru-
ção de igrejas; que constroem escolas novas; 
que concorrem para a abertura e manutenção 
de hospitais; que enchem de belas moradias as 
vilas e as aldeias. Se não fosse o brasileiro Con-
de de Ferreira, talvez não houvesse edifícios 
próprios para a instrução primária no nosso 
país. Um primo meu, que daí trouxe fortuna, 
impulsionou uma indústria nova nesta região, 
o fabrico de fundos de cadeiras. Convenço-me 
de que serão os portugueses a que chamam 
brasileiros que hão de promover o renasci-
mento de Portugal. Com muito orgulho, penso 
voltar ao caminho que me poderá colocar na 
situação desses brasileiros. Esta minha vinda à 
Pátria está sendo para mim, uma grande lição».

Nos 80 anos do
Pintor e Fotojornalista

MARCO
– ARMANDO MOREIRA

D
e outubro do ano passado demos a conhecer algumas das expo-
sições de pintura de Marco, de forma a dar uma ideia, ainda que 
pálida, desta área.

Daqui em diante, passamos ao campo da fotografia. O tempo 
não é muito e o espaço também não. Privilegiaremos os “testemu-

nhos” de personalidades, começando por José Viale Moutinho, a quem Pare-
des tem uma dívida de gratidão. O pano de fundo ou o pretexto, se quisermos, 
é a exposição fotográfica que teve lugar de 8 a 30 de novembro de 1994 e que 
teve lugar na Casa da Cultura de Freamunde, sendo presidente da Câmara de 
Paços de Ferreira Arménio Assunção Pereira.

O rosto do catálogo de então referia: “O amigo das pombas e mais fotogra-
fias…”

II – No campo da fotografia
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Efemérides 26 de janeiro

Paredes

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 26 de janeiro a 8 de fevereiro

Castelo de Paiva

1531
Parte da cidade de Lisboa é destruída por 
um sismo, particularmente a colina chama-
da de Santa Catarina;
____________________________________

1609
Polónia, Prússia, Áustria e Veneza assinam com 
a Turquia a denominada Paz de Karlowitz;
____________________________________

1639
Carta régia que recruta 6000 soldados de in-
fantaria e 1500 de cavalaria à custa do reino 
para seguirem nas frentes de luta em que a 
Espanha está envolvida;
____________________________________

1654
No Brasil, os holandeses retiram-se de Per-
nambuco;
____________________________________

1758
Alvará fixando os direitos a pagar pelos es-
cravos: 8700 reis se tiverem a altura de 4 pal-
mos craveiros e 4350 reis se não atingirem 
tal medida;
____________________________________

1771
Alvará que constitui os Açores como provín-
cia de Portugal;
____________________________________

1778
Nascimento do poeta italiano Ugo Foscolo, fi-
lho de pai veneziano e de mãe grega. Alguns 
atribuem-lhe, também, o de 6 de fevereiro;
____________________________________

1786
Nasce Benjamim Robert Haydon, pintor e 
crítico de arte inglês;
____________________________________

1797
Tratado definitivo da partilha da Polónia;
____________________________________

1802
Napoleão Bonaparte torna-se o presidente 

da República Italiana, anteriormente Repúbli-
ca Cisalpina; 
_____________________________________

1812
Morte de Rodrigo de Sousa Coutinho, promo-
tor do gabinete de História Natural e do Jar-
dim Botânico da Ajuda, em Lisboa;
_____________________________________

1821
Reunião das cortes gerais Extraordinárias e 
Constituintes da Nação Portuguesa, escolhi-
das em eleições por sufrágio indireto. A sua 
tarefa fundamental e prioritária foi elaborar 
o mais antigo texto constitucional português, 
que consolidasse os princípios do movimento 
liberal revolucionário de 1820;
_____________________________________

1823
Morte do médico britânico Edward Jenner, 
que identificou os anticorpos da varíola;
_____________________________________

1835
Casamento de D. Maria II com o príncipe Augus-
to de Lenchtenberg, que morreu pouco depois;
_____________________________________

1841
A Grã-Bretanha proclama a soberania sobre 
Hong-Kong;
_____________________________________

1847
Nesta data, na Guiné Portuguesa, o comandante 
de chalupa de guerra inglesa “Marsay”, entregou 
ao régulo António, de Canhabaque, o tratado 
em que fez dizer àquele chefe indígena que não 
devia proteção e favor a outros navios e comer-
ciantes que não fossem ingleses ou franceses;
- Honório Barreto protestou energicamente 
contra os atos arbitrários ali praticados pela 
marinha de guerra britânica;
_____________________________________

1889
Na colónia da Guiné Portuguesa, foram louva-
dos o comandante da canhoneira “Guadiana” e 
a sua guarnição pela aptidão, zelo e atividade 
com que se houveram nos bombardeamentos 

da tabanca Meneque da Ilha de Canhabaque e 
duas povoações balantas da margem direita do 
rio Gêba, especializando-se o comandante, 1.º 
tenente João Alberto Godinho de Faria e Silva;
_____________________________________

1897
Dá-se a celebração do Tratado de Comércio e 
Navegação entre Portugal e o Japão;
_____________________________________

1913 
Conferência de Afonso Costa sobre Catolicis-
mo, Socialismo e Sindicalismo, que suscita 
reações entre sindicalistas e monárquicos;
_____________________________________

1914
Manifestação de apoio a Afonso Costa encon-
tra-se com uma contra manifestação, promo-
vida por Machado Santos, que exige do presi-
dente a demissão do governo;
_____________________________________

1931
A India liberta Mahatma Gandhi;
_____________________________________

1942
Chega à Europa a primeira força expedicioná-
ria norte-americana, sendo estas tropas colo-
cadas na Irlanda do Norte;
_____________________________________

1945
O Exército Vermelho chega a Auschwitz, na 
Polónia, o campo nazi de extermínio;
_____________________________________

1946
Na colónia da Guiné Portuguesa o aviso “Pe-
dro Nunes” sobe o rio Cacheu até Farim, le-
vando a bordo o governador da colónia. Há 
25 anos nenhum navio de guerra e há 20 ne-
nhum navio mercante o faziam;
_____________________________________

1947
Por iniciativa do Conselho de Desportos da 
Guiné Portuguesa, teve início o Campeonato 
da Guiné de Futebol, pela primeira vez reali-
zado na colónia;

1973
Deputado da Ala Liberal marcelista na As-
sembleia Nacional, Francisco de Sá Carneiro 
renuncia ao cargo;
____________________________________

1974
Reúne-se, no Estoril, o Movimento dos Ca-
pitães, definindo os objetivos políticos do 
Programa do MFA;
____________________________________

1976
Uma revisão do Pacto MFA – Partidos é subs-
crito por PS, PSD, CDS e MDP/CDE;
____________________________________

1991
Wang Dan, principal dirigente estudantil da 
chamada Primavera de Pequim, é condena-
do a quatro anos de cadeia;
____________________________________

1993
O escritor Vaclav Havel é eleito presidente 
da República Checa; 
____________________________________

1999
Aos 60 anos, morre Manuel Costa e Silva, 
figura destacada do cinema português dos 
anos sessenta;
____________________________________

2003
China e Taiwan retomam as ligações aéreas 
após 50 anos;
____________________________________

2007
Francisca Van Dunem é eleita procuradora-
-geral distrital de Lisboa;
____________________________________

2010
Com 75 anos de idade, morre o guitarrista 
português Jorge Fontes;
____________________________________

2011
Morre, aos 81 anos, o ator brasileiro John 
Herbert, vítima de um enfisema pulmonar.

Dia 26 de janeiro
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Teatro de fantoches: “A princesa santinha”

Dia 29 de janeiro
Casa da Cultura de Paredes
16h00 – Programa famílias: “3 Porquinhos”, pela Jangada de 
Teatro

Dia 1 de fevereiro
Auditório da Fundação A Lord
Inauguração da Exposição das Letras: retratos literários de 
Cássio Loredano

Dia 2 de fevereiro
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 e 14h30 – Atelier de olaria, com a mestre oleira Ma-
ria Fernanda Braga

Dias 3 e 4 de fevereiro
Casa da Cultura de Paredes
Das 09h00 às 18h00 – II Jornadas do Movimento Saúde 
de Paredes

Dia 7 de fevereiro
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: “Ini”, de Ana Luísa Carapi-
nheiro

Dia 8 de fevereiro
Pavilhão Rota dos Móveis, Lordelo
10h00 – Feira da Saúde: “A Arte de Envelhecer” - rastreios de 
saúde e workshops

Dia 29 de janeiro
Largo do Conde
09h00 – Feira Agrícola

Dia 30 de janeiro
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
15h30 – Conversas na Biblioteca

Até 31 de janeiro
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
Leitura de contos, atelier de expressão plástica e inúmeras ex-
posições 

Dia 28 de janeiro
Piscina Municipal de Felgueiras
Das 14h00 às 19h00 – Prova de natação artística

Dia 4 de fevereiro
Casa das Artes de Felgueiras
21h30 – Espetáculo de “Viviane”

Dia 28 de janeiro
Auditório da Biblioteca Prof. Vieira Dinis
21h00 – Concerto de Ano Novo promovido pela junta de 
Paços de Ferreira

Dia 29 de janeiro
Museu Municipal de Penafiel
Das 15h00 às 18h00 – Atividade ao domingo no museu: 
“Contos com tralhas e outras coisas mais”, por Gusta Santos

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

Dia 27 de janeiro
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Encontro de cantares de janeiras

Dia 28 de janeiro
Piscinas Municipais de Lousada
Das 13h30 às 14h30 – Atividade em família, projeto euro-

peu “On the Move”

Dia 31 de janeiro
Biblioteca Municipal de Lousada
18h00 – Lançamento do livro de banda desenhada sobre o 
impacto das alterações climatéricas no ano de 2315

Dia 1 de fevereiro
Biblioteca Municipal de Lousada
Das 09h30 às 18h30 – Mostra bibliográfica: sentir a leitura

Dia 4 de fevereiro
Biblioteca Municipal de Lousada
10h30 – Hora do conto e expressão plástica: adivinha quan-
to gosto de ti
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Vandoma

Maria José Nogueira Ribeiro
Faleceu

Maria José Nogueira Ribeiro faleceu no passa-
do dia 24 de janeiro com 81 anos de idade. Era na-
tural e residente na freguesia de Vandoma, Paredes, 
na Avenida Central de Reiros, n.º 771. Era viúva de 
António Moreira de Almeida.

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.

Lordelo

Júlia Jerónima Lemos Barros
Faleceu

Júlia Jerónima Lemos Barros faleceu no passa-
do dia 12 de janeiro com 90 anos de idade. Era natu-
ral e residente na freguesia de Lordelo, Paredes, na 
Rua Nova da Campa, n.º 125. Era viúva de Amadeu 
Moreira dos Santos.

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.

Gondalães

Miquelina de Bessa Ferreira
Faleceu

Miquelina de Bessa Ferreira faleceu no passado 
dia 13 de janeiro com 72 anos de idade. Era natural 
de Besteiros, Paredes e residente na Rua da Boa-
vista, n.º 132, Gondalães, Paredes. Era casada com 
Luciano de Sousa Ribeiro.

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

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

Vila Cova de Carros

José Moreira
Faleceu

José Moreira faleceu no passado dia 18 de ja-
neiro com 79 anos de idade. Era natural e residente 
em Vila Cova de Carros, Paredes, na Rua Central de 
Vila Cova de Carros, n.º 607. Era viúvo de Maria da 
Conceição da Rocha Mendes.

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

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

Paredes

Maria do Carmo Moreira
Faleceu

Maria do Carmo Moreira faleceu no passado dia 12 
de janeiro com 88 anos de idade. Era natural da Mada-
lena, Paredes e residente na Rua do Carreiro, n.º 10C, 
Paredes. Era casada com António de Oliveira e Sousa.

Agradecimento
Seu marido 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 falecimen-
to 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

Carlos Manuel
Ribeiro de Sousa

Faleceu
Carlos Manuel Ribeiro de Sousa faleceu no pas-

sado dia 16 de janeiro com 47 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Lordelo, Paredes e residente na Rua da Circun-
valação Alto de São Domingos, n.º 71, 1.º Dto. Frt., Paços de Ferreira. 
Era casado com Maria Madalena Alves de Bessa.

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

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

Lordelo

Maria Cândida
de Jesus Coelho

Faleceu
Maria Cândida de Jesus Coelho faleceu no pas-

sado dia 23 de janeiro com 70 anos de idade. Era 
natural de Vila Boa de Quires, Marco de Canaveses e residente na Rua 
São João, n.º 125 (Soutelo), Lordelo, Paredes. Era viúva de Manuel 
Fernando Moreira dos Santos.

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

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

Cristelo

António de Sousa Pinheiro
Faleceu

António de Sousa Pinheiro faleceu no passado 
dia 16 de janeiro com 98 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas, Paredes e residente na Rua do Per-
letieiro, n.º 15, Cristelo, Paredes. Era viúvo de Sabina 
Moreira de Barros.

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

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

Lordelo

Júlio Ferreira Rodrigues
Faleceu

Júlio Ferreira Rodrigues faleceu no passado dia 
14 de janeiro com 79 anos de idade. Era natural de 
Frazão, Paços de Ferreira e residente na Rua da 
Portela, n.º 48, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Laurinda Rodrigues Ferreira.

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

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

Lordelo

Alice Moreira
Faleceu

Alice Moreira faleceu no passado dia 18 de janei-
ro com 84 anos de idade. Era natural e residente na 
freguesia de Lordelo, Paredes, na Rua José Pedro, 
n.º 11. Era viúva de Mário Augusto da Silva Lemos.

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.

Bitarães

Maria Angélica
da Rocha Pereira

Faleceu
Maria Angélica da Rocha Pereira faleceu no 

passado dia 21 de janeiro com 79 anos de idade. 
Era natural de Oldrões, Penafiel e residente em Bitarães, Paredes. Era 
viúva de João Moreira Alves.

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.

Castelões de Cepeda

Carla Marília
da Silva Nogueira

Faleceu
Carla Marília da Silva Nogueira faleceu no pas-

sado dia 8 de janeiro com 33 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Suíça. Era 
casada com Nuno Alexandre Baptista Vieira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 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.

Bitarães

António Maria Fernandes
Faleceu

António Maria Fernandes faleceu no passado 
dia 10 de janeiro com 52 anos de idade. Era natural 
de Palheiros, Murça e residente em Bitarães, Pare-
des. Era casado com Ana Maria Martins Calisto.

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.

Bitarães

Rosa Silva Alves
Faleceu

Rosa Silva Alves faleceu no passado dia 19 de 
janeiro com 82 anos de idade. Era natural e residen-
te em Bitarães, Paredes. Era casada com Joaquim 
Barbosa da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Bitarães

José Joaquim Moreira 
Faleceu

José Joaquim Moreira faleceu no passado dia 
9 de janeiro com 85 anos de idade. Era natural de 
Paço de Sousa, Penafiel e residente em Bitarães, 
Paredes. Era divorciado de Justina Carneiro Ribeiro.

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.
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Baltar

Maria Simone
Batista da Costa de Oliveira

Faleceu
Maria Simone Batista da Costa Oliveira faleceu 

no passado dia 24 de janeiro, com 84 anos de idade. 
Era natural de Porto da Cruz, Machico e residente na Avenida dos 
Bombeiros Voluntários, n.º 1356, Baltar, Paredes. Era casada com Eu-
lálio Ferreira de Oliveira.

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

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

Baltar

Manuel Joaquim
de Sousa Coelho

Faleceu
Manuel Joaquim de Sousa Coelho faleceu no 

passado dia 17 de janeiro, com 68 anos de idade. 
Era natural de Baltar e residente na Rua da Giestinha, n.º 55, Baltar, 
Paredes. Era viúvo de Deolinda Carneiro da Silva.

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

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

Baltar

Joaquim
dos Santos Ribeiro

Faleceu
Joaquim dos Santos Ribeiro faleceu no passado 

dia 19 de janeiro, com 68 anos de idade. Era natural 
de Vandoma, Paredes e residente na Rua do Calvário, n.º 449, Baltar, 
Paredes. Era casado com Maria Madalena Moreira Barbosa.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Vilela

António Augusto
dos Santos Vilela

Faleceu
António Augusto dos Santos Vilela faleceu no 

passado dia 22 de janeiro, com 71 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Vilela e residente na Rua dos Carvalhos, 
n.º 261, freguesia de Vilela, concelho de Paredes. Era casado com 
Gracinda Barbosa da Rocha.

Agradecimento
Sua esposa, sobrinhos e demais família vêm por este meio extre-

mamente 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 do funeral. 

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada quarta-
-feira, dia 1 de fevereiro, pelas 19 horas, na Capela de São José, em 
Vilela. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que partici-
pem nestes atos religiosos.

Louredo

Dora Guimarães Costa 
Azevedo Rodrigues

Faleceu
Dora Guimarães Costa Azevedo Rodrigues fa-

leceu no passado dia 20 de janeiro, com 86 anos de 
idade. Era natural da freguesia de Bougado S. Martinho, concelho de 
Santo Tirso e residente na Avenida de Carreiras Verdes, Casa do Gra-
dil, n.º 260, freguesia de Louredo, concelho de Paredes. Era viúva de 
Eduardo Cândido da Costa Rodrigues.

Paredes

Maria Josefina
da Silva Machado

Faleceu
Maria Josefi na da Silva Machado faleceu no pas-

sado dia 17 de janeiro, com 91 anos de idade. Era 
natural de Macieira, Lousada e residente na Rua Dr. António Rangel, 
n.º 20, Paredes. Era viúva de João Barbedo da Rocha.  

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

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

Rebordosa

Manuel da Silva Teixeira
Faleceu

Manuel da Silva Teixeira faleceu no passado dia 
18 de janeiro, com 73 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Penamaior, Paços de Ferreira e resi-
dente na Travessa do Penedo, n.º 5-B, freguesia de 
Rebordosa, concelho de Paredes. Era casado com Ana Rosa Moreira 
Gaspar que deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos, noras, gen-
ro, netos e demais família.

Rebordosa

José Joaquim
Moreira Ferreira

Faleceu
José Joaquim Moreira Ferreira faleceu no pas-

sado dia 19 de janeiro, com 63 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, 
na Rua Nova do Monte Alto, n.º 53. Era casado com Maria Rosa Coe-
lho Ferreira que deixa na maior dor juntamente com suas fi lhas, gen-
ros, netos, mãe, irmãos e restante família.

Rebordosa

António Joaquim
Moreira da Silva Neves

Faleceu
António Joaquim Moreira da Silva Neves faleceu 

no passado dia 21 de janeiro, com 74 anos de idade. 
Era natural e residente na freguesia de Rebordosa, concelho de Pare-
des, na Rua Alto da Portelinha, n.º 16. Era casado com Rosa da Silva 
Ferreira Neves que deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos, 
noras, genro, netos e demais família.
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Saiba como receber o jornal

em sua casa visitando-nos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o seu QUINZENÁRIO
de eleição

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

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

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

2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do con-
celho de Paredes em áreas como a política, religião, des-
porto, sociedade e do seu património cultural e arquite-
tónico.

3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cida-
dãos, independentemente da sua cor, raça, religião, na-
cionalidade ou sexo.

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

O Jornal “O PAREDENSE”  envia às famílias
dos falecidos SENTIDOS PÊSAMES 
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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€
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DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRASPALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU

Áustria
Alemanha
Bélgica
Bulgária
Chipre
Dinamarca
Eslováquia

Eslovénia
Espanha
Estónia
Finlândia
França
Grécia
Holanda

Hungria
Irlanda
Itália
Letónia
Lituânia
Luxemburgo
Malta

Polónia
Portugal
Reino 
unido
República 
Checa
Roménia
Suécia

HORIZONTAIS:
1- “Todos os (…)”, livro de José Saramago (1997); 5- En-
trelaçamento (fi g.); 9- Redução das formas linguísticas “de” 
e “um” numa só; 10- Autores (abrev.); 11- Possui; 12- Sinal 
de revisão que signifi ca supressão (tipografi a); 15- Chumbo 
(s.q.); 16- Prefi xo (repetição); 17- Dar upas (a cavalgadura); 
19- Que dizem respeito; 23- Ruténio (s.q.); 24- Género de 
plantas malváceas, do tipo das tiliáceas, de fl ores medici-
nais; 26- Lugar de suplício; 29- Recitei; 31- Duvidoso; 32- 
Serviços Secretos dos EUA; 33- Abastada; 34- Órgão das 
plantas vasculares de fi xação e adsorção, normalmente 
subterrâneo; 36- Espinho; 37- Nariz; 39- Orçamento do Es-
tado; 40- Sétima nota musical; 41- Invólucro de um produto.

VERTICAIS:
2- Poema lírico; 3- Elemento de formação de palavras que 
exprime a ideia de muito, muitas vezes; 4- Nome da letra 
M; 5- Pedaço de madeira; 6- Extraterrestre; 7- Comida de 
quartel (bras.); 8- Parte superior do braço; 10- Que presta 
atenção; 12- Legar; 13- Centésima parte do hectare; 14- 
Rua pequena; 18- Nome da letra grega correspondente 
ao nosso grupo ps; 20- Habitação rústica e pobre; 21- Re-
lativo ao Nilo; 22- Boneco que se move por meio de cor-
déis e engonços; 25- Guarnição de madeira ou azulejo 
nas ombreiras das portas ou janelas; 27- Obstáculo; 28- 
Cidade de costa da Índia, conquistada por Afonso de Albu-
querque em 1510; 30- Caminhava para lá; 32- Menciona; 
35- Antigo (abrev.); 37- Observei; 38- Sociedade Anónima.

PUB
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FICHA TÉCNICA

S
em casas à volta, aliás a melhor luva que serve a designa-

ção de “praça”, quem olhar, com olhos de ver, para o lado 

norte do parque da cidade, dá de caras com a bandeira 

hasteada em alto mastro, não ainda o de um milhão de 

euros, tendo no chão, deitada na relva, uma pedra onde 

se lia “Constituição” e depois passou a estar a designação de Praça 

da – acrescentada numa placa dobrada, afi xada na dita pedra do lado 

sul, tendo na face virada ao espaço cerúleo os dizeres que a última 

fotografi a documenta e que fi cam a constar para memória futura.

Em remendo inestético ao nível do que o povo convencionou de-

signar de obra de “sapateiro remendeiro”, sem desonra para esta res-

peitável profi ssão!
ASSIM NÃO!

ROTUNDA DO MASTRO
TRAVESTIDA DE “PRAÇA”


