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Venha celebrar connosco!
Dia dos

namorados 14 de fevereiro

Terrenos do antigo Complexo das Laranjeiras foram 
readquiridos em hasta pública por 1,6 milhões de eu-
ros. Câmara diz que o pavilhão vai ser reabilitado e será 
usado para alta competição. O restante complexo ain-
da não tem destino, mas os terrenos de baixo são para 
alienar.

A Casa Cabo de Vila, em Bitarães, recebeu o prémio “Edi-
fício do Ano 2017”, atribuído pela plataforma internacio-
nal ArchDaily, na categoria “casas”. O edifício foi projeta-
do pelos arquitetos Henrique Marques e Rui Dinis, que 
já tinham sido premiados em 2015, com o projeto da 
Casa de Sambade, em Penafi el.

Arquitetos de Paredes distinguidos
com prémio internacional

Paredes é um dos municípios
menos transparentes da região
Paredes está no 136.º lugar do ranking da transparência 
elaborado pela Transparência e Integridade, Associa-
ção Cívica. Índice melhorou face a 2015, mas continua 
abaixo da média nacional. Valongo, Lousada e Paços de 
Ferreira estão entre os 15 municípios mais transparen-
tes do país.

Câmara comprou “Laranjeiras”
por 1,6 milhões de euros

Pág. 2 e 3

Pág. 2 e 3Pág. 12

Pág.7

Câmara de Paredes acusada
em processo crime por “fraude,
falsificação e corrupção”
Uma investigação do Organismo Europeu de 
Luta Anti-Fraude (OLAF) aponta indícios de 
“fraude, falsifi cação e corrupção” com fundos 
da União Europeia atribuídos à câmara de Pa-
redes para a construção de 4 centros escolares.
O relatório fi nal do organismo europeu, que 
propõe a devolução de 8.398 milhões de euros 
de fundos, foi remetido à Inspeção Geral das 
Finanças e já levou à abertura de um inquérito 
crime por parte do Ministério Público.
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D
ez anos volvidos sob 
a implementação da 
Carta Educativa de Pa-
redes, que custou cerca 
de 50 milhões de euros 

e implicou a construção de 14 no-
vos centros escolares, a polémica 
com os investimentos realizados no 
âmbito deste projeto voltou a surgir 
depois de um relatório do Organis-
mo Europeu de Luta Anti Fraude 
(OLAF) ter apontado uma série de 
“irregularidades graves”, nos con-
tratos de adjudicação relativos a 4 
centros escolares: Duas Igrejas, Re-
carei, Sobrosa e Vilela.

O relatório do OLAF diz que há 
“suspeitas de fraude com milhões 
da União Europeia atribuídos à 
câmara de Paredes para a cons-
trução de escolas”. As suspeitas in-
vestigadas pelo organismo europeu 
surgiram através de uma denúncia 
anónima, onde foram enumeradas 
um conjunto de empresas da “con-

 SUSPEITAS DE “FALSIFICAÇÃO” E “CORRUPÇÃO” LEVARAM À ABERTURA DE INQUÉRITO CRIME NO MINISTÉRIO PÚBLICO.
 OLAF aponta para suspeitas de viciação na contratação de empreitadas de 4 centros escolares.
 Autarquia arrisca devolver 8.389 milhões de fundos comunitários.
 CCDR-N reduziu valor para 2,9 milhões, mas a câmara diz que vai impugnar a decisão. 

OLAF aponta “irregularidades” nos contratos
de adjudicação de 4 centros escolares

Helena Nunes (texto)

Centro Escolar de Vilela

Centro Escolar de Sobrosa

A
o Jornal de Notícias de 29 de 
janeiro, o presidente da câmara 
de Paredes disse que no plano 
jurídico está “tranquilo”, por-

que “não há ilegalidade”. Celso Ferreira 
negou ter qualquer ligação pessoal com 
as empresas em causa e garantiu que 
estas já prestavam serviços à câmara de 
Paredes antes dos seus mandatos.

“Não ganharam nem ganham con-
cursos por intervenção ou ajuda mi-
nha, de qualquer natureza”, assegurou 
o autarca, que diz estranhar que o relató-
rio tenha surgido agora, tendo em conta 
que o mesmo resulta de queixas anóni-
mas e se reporta a aquisições feitas no 

ano de 2009.
Um dia depois da divulgação do rela-

tório e através de uma nota de imprensa 
redigida pelo gabinete de comunicação, a 
câmara de Paredes veio também esclarecer 
que “em momento algum as conclusões 
do relatório fazem referência à existên-
cia de fraude, não referem qualquer pro-
babilidade de ter havido falsificação de 
documentos ou de ter existido corrup-
ção”.

No mesmo esclarecimento, a autarquia 
diz que as obras referidas tiveram o visto 
do Tribunal de Contas e que o relatório do 
OLAF deixou de constituir uma base séria 
para sobre ele se tomar posição, porque 

propõe a devolução de 8.389 milhões de 
euros, valor que, segundo o município, não 
foi aceite pela CCDR-N. 

A autarquia diz ainda que a entidade 
gestora dos fundos comunitários reduziu 
o valor das despesas não validadas para 
2,9 milhões de euros. Mesmo assim, a câ-
mara de Paredes não aceita nem concorda 
com as conclusões deste relatório e já as 
contestou judicialmente. “Os juristas da 
câmara, assim como os juristas externos 
e especialistas em contratação pública 
que a autarquia consultou, estão con-
victos da legalidade das contratações 
e asseguram que o município não será 
obrigado a devolver fundos comunitá-

rios”.
A autarquia alega ainda que por de-

trás das denúncias anónimas, que cons-
tam do relatório, está uma motivação 
política que pretende “manchar o exce-
lente trabalho que Paredes tem feito 
na área da educação” e que tem sido 
elogiado publicamente por personalida-
des dos vários quadrantes políticos. 

“As denúncias anónimas que cons-
tam neste relatório são em tudo idên-
ticas às dezenas de denúncias que os 
vereadores do PS, desde 2009, têm en-
viado para as várias entidades judiciais 
e que nunca mereceram acolhimento”, 
acrescenta o comunicado.

Câmara não aceita conclusões do relatório

fiança do presidente da câmara”, 
que terão sido favorecidas ao longo 
dos anos.

Segundo o Jornal de Notícias, 
de 29 de janeiro, o Organismo Euro-
peu de Luta Anti Fraude suspeita de 
“viciação na construção de em-
preitadas” e propõe que a câmara 
de Paredes devolva 8.389 milhões 
de euros de ajudas comunitárias.

A câmara de Paredes já veio 
dizer que a Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regio-
nal do Norte (CCDR-N) – entidade 
gestora dos fundos comunitários 
em Portugal – reduziu o valor 
para 2,9 milhões de euros. Ainda 
assim, a autarquia não concorda 
com a decisão e vai contestá-la 
judicialmente.

O relatório final do OLAF, reme-
tido à Inspeção Geral das Finanças, 
fala em suspeitas de “falsificação 
e corrupção” e já levou à abertura 
de um inquérito crime no Ministé-
rio Público e ao envio do caso para 
o Tribunal de Contas.

Como avançou o JN, em cau-
sa estão principalmente casos de 
cambão em contratação pública, 
ou seja, empresas que seriam apa-
rentemente concorrentes nos pro-
cedimentos e empreitadas eram 
na realidade geridas e controladas 
pelas mesmas pessoas, estando, à 
partida, determinado quem vencia 
o concurso.

O OLAF apontou ainda outras 
irregularidades, como o “fraciona-
mento abusivo” de empreitadas, 
acusando a câmara de Paredes de 
dividir deliberadamente serviços 
em determinadas obras para evitar 
valores de concurso público obri-
gatório, podendo assim celebrar 
vários contratos por ajuste direto, a 
“empresas do seu interesse e sem 
concorrência”.

No mesmo relatório o OLAF afir-
ma ainda que os funcionários muni-
cipais tinham conhecimento de que 
estas propostas eram “falsas”.
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O
s vereadores do Par-
tido Socialista pe-
dem que seja feita 
uma investigação 
aos processos de 

construção das escolas edificadas 
no âmbito da Carta Educativa de 
Paredes, por parte do Ministério 
Público e da Inspeção Geral das 
Finanças (IGF).

Em conferência de imprensa 
promovida no passado dia 2 de 
fevereiro, os socialistas exigiram 
ainda que todos os factos refe-
ridos no relatório do Organismo 
Europeu de Luta Anti Fraude 
(OLAF) sejam esclarecidos. “As 
acusações de fraude, falsifi-
cação e corrupção são muito 
graves e os paredenses exigem 
um esclarecimento cabal desta 
situação”, reiteraram os socialis-
tas.

Os dados do relatório final do 
OLAF que apontam “suspeitas de 
fraude com milhões da União 
Europeia atribuídos à câmara 
de Paredes para a construção 
de escolas”, foram noticiados 
pelo Jornal de Notícias de 29 de 

 Em causa está o relatório do Organismo Europeu Anti Fraude e as suspeitas de fraude nos concursos de 4 centros escolares.
 ALEXANDRE ALMEIDA DIZ QUE IGF E MINISTÉRIO PÚBLICO DEVEM INVESTIGAR CUMPRIMENTOS DOS CADERNOS DE ENCARGOS.

PS quer resolução imediata das “graves
anomalias” de construção dos centros escolares

Helena Nunes (texto) janeiro. (VER Página AO LADO)  
O PS/Paredes acredita que 

pode existir uma relação entre os 
dados do OLAF e as “deficiências 
notórias destes centros escola-
res que têm levado a protestos 
de professores, alunos e pais”. 
Na conferência de imprensa, Ale-
xandre Almeida recordou as ma-
nifestações feitas em Rebordosa, 
Gandra e mais recentemente em 
Baltar, por professores e pais, de-
nunciando a falta de condições 
daquelas escolas. 

Há cerca de 3 meses, no cen-
tro escolar de Rebordosa, o calor 
nas salas obrigou os professores 
a dar aulas no campo de jogos. 
Em Gandra, a escola foi fechada 
a cadeado e os pais queixaram-se 
da mesma falta de condições. No 
centro escolar de Baltar os encar-
regados de educação denuncia-
ram recentemente vários casos 
de gripes e pneumonias entre os 
alunos devido à falta de aqueci-
mento da escola.  

 “Esta situação só veio dar 
mais força às críticas que os pa-
redenses e nós próprios temos 
feito sobre a má construção dos 
centros escolares e dos graves 

problemas que estes têm cau-
sado aos alunos”, reiterou Ale-
xandre Almeida, a propósito do 
relatório do OLAF.

O vereador do PS e candidato 
à câmara nas próximas eleições 
voltou a exigir que a autarquia 
forneça uma cópia do relatório 
aos vereadores do PS, até porque 
na véspera, durante a reunião do 
executivo municipal, o presiden-
te da câmara de Paredes negou 
o pedido de acesso apresenta-
do pelos vereadores socialistas, 
alegando que estes já teriam em 
sua posse uma cópia do docu-
mento através das estruturas do 
partido.

“É incompreensível e inacei-
tável que o presidente negue o 
acesso a um documento de que 
deveria ter informado o execu-
tivo municipal e a Assembleia 
Municipal na altura que dele 
teve conhecimento, há cerca de 
um ano e meio. O que é que es-
conde o presidente e o seu exe-
cutivo?”, questionou Alexandre 
Almeida, garantindo que irá re-
correr a todos os meios legítimos 
ao seu alcance para que seja cum-
prido o direito à informação.

“É legítima a
suspeita de que
não foram
cumpridos
os cadernos
de encargos”

Face aos problemas detetados 
nos vários centros escolares, o PS/
Paredes vai também exigir ao execu-
tivo do PSD o acesso aos cadernos de 
encargos destas obras, a fim de inves-
tigar se os mesmos foram cumpridos. 
“É legítima a suspeita de que na 
construção dos centros escolares 
não foram respeitados ou cumpri-
dos os respetivos cadernos de en-
cargos”, reiterou Alexandre Almeida, 
exigindo ainda que as “graves ano-
malias” detetadas nas escolas, e que 
prejudicam as crianças e professores, 
sejam resolvidas no imediato.

Os vereadores do PS/Paredes 
refutaram todas as “acusações in-
fundadas” de que as denúncias 
que estiveram na base da investi-
gação do OLAF foram feitas pelo PS. 

“Insinuar que alguém do PS se es-
conde no anonimato é mais uma 
atitude de quem foge à verdade, 
procurando desviar as atenções 
da essência dos factos. De quem 
usa a falta de transparência e 
mesmo a mentira para esconder 
factos graves que envergonham 
o município. Vários relatórios do 
Tribunal de Contas sobre a cons-
trução dos centros escolares já 
apontavam situações de fracio-
namento abusivo de empreitadas 
e, como tal, podem perfeitamen-
te ter sido esses relatórios a estar 
na base dessas investigações”, ar-
gumentaram os socialistas.

Alexandre Almeida acusou o 
executivo do PSD de “de uma cada 
vez maior falta de transparência” 
e garantiu que vai fazer tudo para 
continuar a informar a opinião pú-
blica em geral e os paredenses em 
particular para a “enorme gravida-
de da situação da câmara”. “Quem 
vai pagar as obras inadiáveis nos 
centros escolares? Como pode 
a câmara devolver verbas se os 
eleitos do PSD provocaram uma 
dívida colossal que, obviamen-
te, condicionará o nosso futuro”, 
questionou o vereador.
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EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

A 
câmara municipal de Paredes 
readquiriu os terrenos do antigo 
Complexo das Laranjeiras por 1,6 
milhões de euros. A aquisição foi 
feita no dia 25 de janeiro, em has-

ta pública, sendo que a proposta da câmara 
de Paredes foi a única apresentada no leilão 
que decorreu em Lisboa.

O preço que tinha sido estabelecido pela 
administradora de insolvência da Guedol S.A. 
(até aqui proprietária dos terrenos) era de 1,4 
milhões de euros.

“Readquirimos por 1,6 Milhões de eu-
ros património que vendemos por 8,5 mi-
lhões há 9 anos”, congratulou-se o presiden-
te da câmara de Paredes, citado pelo gabinete 
de imprensa da autarquia em comunicado 
enviado à redação do jornal O PAREDENSE.

“Vamos reabilitar o pavilhão e devol-
vê-lo à cidade até ao próximo verão. Será 
gerido pela câmara de Paredes e prefe-

 O pavilhão vai ser reabilitado até ao verão, mas o restante complexo ainda não tem um destino.
 Câmara quer alienar os terrenos de baixo, que serão destinados a zona comercial.

Câmara comprou Complexo das
Laranjeiras por 1,6 milhões de euros

rencialmente usado para alta competição, 
com tempos de utilização rateados pelos 
clubes de Paredes”, acrescentou Celso Fer-
reira.

Sobre o restante complexo, a autarquia 
garantiu que pretende “ouvir as pessoas da 
cidade e fazer lá o que for da vontade da 
comunidade”. Os terrenos de baixo são para 
alienar, diz ainda a autarquia, sendo uma for-
ma de a câmara recuperar o investimento que 
foi feito agora.

Celso Ferreira garantiu ainda que os terre-
nos serão destinados a zona comercial e não a 
habitação, sendo o restante para equipamen-
tos públicos, propriedade da autarquia.

Porém, a zona do Complexo Desportivo 
das Laranjeiras está classifi cada no Plano Di-
retor Municipal (PDM) como Área Residencial 
de Alta Densidade Nível 3 e não comercial, 
sendo desta forma permitida a construção de 
edifícios de habitação até 6 andares.

Para alterar esta situação, a câmara terá 
de, na revisão do PDM, passar a classifi cação 

E
m reunião de câmara realizada no passado dia 1 de feve-
reiro, os vereadores do PS solicitaram mais informações 
sobre o processo de compra dos terrenos das Laranjeiras. 
Na altura, os terrenos já tinham sido comprados pela câ-

mara, mas o assunto ainda não tinha sido deliberado em reu-
nião do executivo.

Na ocasião, Celso Ferreira disse que a autarquia desembolsou 
320 mil euros no ato da compra e que o restante valor será pago no 
ato da escritura. 

A HISTÓRIA DOS TERRENOS
Os terrenos do antigo Complexo Desportivo das Laranjeiras 

(agora propriedade da câmara municipal) estavam à venda em has-
ta pública por 1,4 milhões de euros depois de a Guedol, S.A. (até 
aqui proprietária) ter sido declarada insolvente.

A propriedade dos terrenos foi discutida durante vários anos 
em Tribunal. O processo remonta a 1997 quando o Tribunal do Tra-
balho de Barcelos determinou a penhora do estádio das Laranjeiras 
para o pagamento de dívidas do União de Paredes a um jogador. 
Nessa altura, os terrenos, com cerca de 10.000m2, e que tinham 

sido doados ao União de Paredes por Maria Augusta Ferreira Neto de 
Sotto Maior e Menezes, em 1926, foram vendidos em hasta pública, 
por 75 mil euros, à Fundação Nortecoope.

Dois anos mais tarde a autarquia decidiu comprar os terrenos 
e outros contíguos que continuaram a ser utilizados pelo União de 
Paredes até 2008, ano em que a câmara de Paredes decidiu vender 
os terrenos à Guedol S.A., por 8,5 milhões de euros. A promotora 
imobiliária pretendia construir ali um centro comercial, mas o pro-
jeto acabou por ser embargado por via judicial, por intervenção dos 
herdeiros de Maria Augusta Ferreira Neto de Sotto Maior e Menezes. 
Estes alegavam que o contrato de doação incluía uma cláusula que 
obrigava os terrenos a terem um fi m desportivo. 

O Tribunal de Paredes não concordou com esta tese, mas os her-
deiros recorreram para o Tribunal da Relação do Porto que mais tarde 
declarou a nulidade do negócio e a restituição dos terrenos ao União 
de Paredes. A câmara recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça 
que em 2015 acabou por considerar legal a venda dos terrenos à 
Guedol, S.A., entretanto já insolvente.

O estádio das Laranjeiras e o pavilhão acabariam novamente a 
ser vendidos em hasta pública, juntamente com outro património 
da massa insolvente da Guedol, S.A.

Detalhes da compra

Helena Nunes (texto) daquela zona para comercial e é certo que o 
processo poderá demorar alguns anos.

PS quer os 31.117 m2
como zona desportiva 

Sobre este tema, o PS tem uma visão dife-
rente e defende que a câmara de Paredes deve 
impedir qualquer tipo de construção naquele 
local, passando toda a área de 31,117 m2 para 
zona desportiva.

“Se a câmara estiver imbuída do mesmo 
espírito que o PS e quiser voltar a ter aqui a 
zona desportiva de Paredes, terá de aceitar 
esta alteração”, reforçou o vereador e candida-
to à câmara, Alexandre Almeida, na conferência 
de imprensa que o partido realizou à porta do 
pavilhão gimnodesportivo na véspera do leilão. 
Na altura, o PS anunciou aos jornalistas que já 
tinha apresentado essa proposta de alteração à 
câmara municipal e dado também conhecimen-
to à administradora de insolvência.

F
oi Robert Putnam que, no jornal “O 
Independente” de 30/12/1994, escre-
veu esta frase: “A longa permanência 
de um grupo ou partido político no 
poder alimenta a corrupção”.

Não é preciso ir ao estrangeiro para ver-
mos ou sabermos de corrupções, em gover-
nos, câmaras, juntas de freguesia, empresas 
estatais e privadas. É que a crise é geral e não 
exclusivamente económica. Infelizmente é 
geral e global. 

Descobrimos a crise nas ideias, no espíri-
to, nas ligações entre as pessoas, nos conví-
vios entre os vizinhos, nas empresas e, ainda, 
nas relações familiares. O ser contemporâneo 
está a ser “escravizado” pela eletrónica, pe-
los sistemas de informação que ele próprio 
criou, bem como sistemas políticos. O profes-
sor em Harvard e especialista em Relações In-
ternacionais, o já referido Robert Putnam, ao 
afi rmar que as ligações entre as pessoas são 
cada vez mais ténues e que os cidadãos oci-
dentais acreditam cada vez menos nas suas 
próprias instituições.

Já dissemos que a crise é geral e não é 
exclusivamente económica. Mas é em vão re-
peti-lo, acrescentando que a tecnocracia tem 
esmagado a pessoa humana e alimentado 
políticas anti-sociais, onde a cultura é substi-
tuída (foi) pela arrogância partidocrática, sen-
do claro e corrente que em vez da promoção 
de políticas alicerçadas em princípios e valo-
res, capazes de resolver os problemas do nos-
so tempo, assiste-se ao clubismo das ideias e 
dos interesses, sem qualquer perspetiva de 
bem-comum e de correção das injustiças so-
ciais, a todos os níveis.

Daí que as pessoas acabam por perder o 
respeito pelos outros e por si próprios, a par-
tir do momento em que por qualquer razão, 
inclusive de sobrevivência, tem de jurar fi de-
lidade à pessoa de poder e assinar a fi cha de 
adesão ao partido, às vezes não mais do que 
por um prato de lentilhas”, uns, outros por um 
modesto lugar de “chega-rebos”. Está à vista 
que uma boa parte das pessoas anda atrás 
do dinheiro fácil, numa competição desen-
freada, imposta pela sociedade de consumo.

É claro ver-se a insistência de um ver-
dadeiro ordenamento e equilíbrio do ter-
ritório, nem uma efetiva valorização das 
comunidades locais, nem uma política de 
desenvolvimento harmonioso para as al-
deias e vilas do interior.

A agricultura está moribunda há muito, 
as pobres aldeias vão defi nhando cada vez 
mais e nunca houve uma verdadeira estra-
tégia de desenvolvimento do mundo rural, 
bem como para revitalização das aldeias.

Nota explicativa:
Em página adiante iniciamos uma ru-

brica sobre “Monumentos” do Distrito do 
Porto, a seguir por ordem alfabética dos 
concelhos, para, nesta área, se fazer um 
maior desenvolvimento no concelho de 
Paredes, para depois continuarmos com 
os outros concelhos. 

À volta da
crise laboral
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s documentos ori-
ginais do Manifes-
to das Laranjeiras, 
que foi assinado por 
1880 paredenses, - 

entre eles várias personalidades 
do concelho de Paredes de áreas 
como educação, desporto, polí-
tica, economia e direito – foram 
entregues, no passado dia 30 de 
janeiro, ao presidente da câmara 
municipal de Paredes.

Em comunicado enviado à 
redação do jornal O PAREDENSE, 
o porta-voz do movimento cívi-
co, Francisco Queirós, diretor da 
escola secundária de Paredes, 
reafirma que os subscritores 
deste documento reclamam “a 
municipalização de todo o es-
paço das Laranjeiras que deve 
ter fins exclusivamente des-
portivos e deve servir princi-
palmente a população escolar 
de Paredes”.

 Os subscritores entregaram a Celso Ferreira os documentos originais do Manifesto.
 O MOVIMENTO CÍVICO RECLAMA A MUNICIPALIZAÇÃO DE TODO O ESPAÇO DAS LARANJEIRAS”.
 O manifesto recolheu mais de 1880 assinaturas.

MANIFESTO RECUSA
ALIENAÇÃO PARCIAL PARA PRIVADOS

No mesmo texto os subscri-
tores lembram que o Manifesto 
nasceu aquando do anúncio de 
venda do espaço e não teve qual-
quer interesse partidário. Ao lon-
go das 3 semanas de campanha, 
os responsáveis foram tomando 
consciência de que esta causa não 
tem “oposição popular” e que os 
cidadãos se reconheceram no ma-
nifesto.

Mais de 1880
pessoas assinaram
o documento

Anunciando a desmobilização 
“em nome da confiança democrá-
tica nos nossos políticos locais”, 
os subscritores dizem ainda acre-
ditar que o “governo municipal 
não deixará de respeitar a voz do 
povo e tudo fará para reconstruir 
as Laranjeiras – pavilhão, campo 
principal e campo de treinos – um 

espaço exclusivamente dedicado 
à população em geral, sobretudo 
aos mais jovens”. 

Ainda assim, os subscritores 
do Manifesto deixam bem claro 
que estão contra a alienação par-
cial das Laranjeiras a privados. “O 
capital democrático que acumu-
lámos na defesa desta causa fica 
todo reservado para responder 
a qualquer deriva sobre o texto 
do manifesto, designadamente, 
a alienação parcial das Laran-
jeiras para privados, a constru-

ção de prédios habitacionais, a 
autorização de comércio denso 
e o uso privilegiado do espaço 
desportivo por profissionais em 
detrimento da população ama-
dora escolar”.

O manifesto recolheu mais 
de 1880 assinaturas: 1688 assina-
turas em papel e 192 assinaturas 
eletrónicas, através do site Peti-
ção Pública.

PUB

Helena Nunes (texto)

Os subscritores do manifesto reuniram com Celso Ferreira
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 ANTIGO PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAREDES FOI HOMENAGEADO NO DIA 27 DE JANEIRO.
 Foi destacado o seu papel na gestão do processo pós 25 de abril em Paredes.
 Pereira Leite foi o último homenageado no âmbito das comemorações dos 40 anos do poder local. 

ALBERTO PEREIRA LEITE RECEBEU
CHAVE DE HONRA DO MUNICÍPIO

A
lberto Augusto 
da Cunha Pereira 
Leite, que ocu-
pou o cargo de 
presidente da 

câmara de Paredes de 7 de 
junho de 1973 a 8 de julho de 
1974, foi homenageado pelo 
município no dia 27 de janei-
ro. Em nota de imprensa en-
viada à redação, a autarquia 
informou que o ex-autarca 
recebeu a Chave de Honra 
do Município de Paredes, a 

mais alta distinção municipal 
atribuída apenas a Chefes de 
Estado ou de Governo e a 
presidentes de câmara.

Alberto Pereira Leite foi 
a última figura a ser home-
nageada no âmbito das co-
memorações dos 40 anos 
do Poder Local. “Graças à 
sua serenidade e pondera-
ção na gestão do processo 
pós 25 de abril, permitiu 
que em Paredes tivésse-
mos uma passagem sem 
conflitos para as primeiras 
eleições livres”, salientou 

o presidente da câmara de 
Paredes, na sessão solene.

 “Agradeço a decisão e 
louvo a determinação em 
promover esta homena-
gem”, disse o homenageado. 
No seu discurso, Pereira Leite 
aproveitou para caraterizar e 
explicar o funcionamento da 
câmara municipal naquela al-
tura. “Uma medida tão sim-
ples como permitir que as 
pessoas pudessem assistir 
às reuniões de câmara, re-
velou-se uma medida de ex-
trema importância”, recor-

dou. “Os funcionários mu-
nicipais eram incansáveis. 
Recordo-me aquando da 
criação dos serviços sociais, 
e com a redução da hora de 
almoço, permitiu-nos en-
cerrar a câmara aos sába-
dos, dando mais tempo de 
repouso aos funcionários”, 
acrescentou o homenageado.

No final da cerimónia foi 
descerrado um quadro na 
sala de audiências onde figu-
ram todos os presidentes da 
câmara municipal de Paredes 
já homenageados.

Helena Nunes (texto)

Sobre o homenageado

Alberto Pereira Leite nasceu a 17 de agosto de 1942, no 
Hospital da Trindade, no Porto. É neto e bisneto de anti-
gos presidentes da câmara municipal de Paredes.

Foi designado para o cargo de vereador da câmara de 
Paredes em 1972, sendo posteriormente indigitado pelo 
Governador Civil do Porto para a presidência da câmara. 

Continuou na vida política depois do 25 de abril de 1974: 
foi presidente do Concelho Municipal de Paredes; cumpriu 
dois mandatos como vereador da Câmara Municipal de 
Paredes e foi membro da Assembleia Municipal de Paredes, 
liderando a bancada do Partido Social Democrata durante 12 
anos.

Foi ainda presidente da concelhia do PSD/Paredes, can-
didato a deputado à Assembleia da República, membro do 
Conselho de Jurisdição Nacional do PSD e do Conselho de 
Jurisdição Distrital do Porto e candidato pelo PSD à Câmara 
Municipal de Paredes.

Presidiu e fundou várias associações no concelho, liga-
das à agricultura e ao comércio, entre as quais a Cooperativa 
Agrícola de Paredes, da qual é sócio n.º 1 e a Associação de 
Empresas de Paredes (ASEP).
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 Decisão foi comunicada pelo presidente da câmara, Humberto Brito, numa conferência de imprensa.
 A FATURA DA ÁGUA BAIXA PARA METADE JÁ A PARTIR DE MAIO.
 A tarifa de disponibilidade também deixa de ser cobrada.

Preço da água em Paços de Ferreira
baixa para metade

foi muito difícil de alcançar”, por-
que o município tinha contra si um 
contrato assinado em 2004, “lesivo 
dos interesses de todos nós” e que 
garantia direitos à concessionária 
“absolutamente inacreditáveis”.

“Dissemos à concessionária 
que jamais pagaríamos os mais 
de 100 milhões de euros exigidos, 
resultado das cláusulas contra-
tuais que o executivo em funções 

em 2004, irresponsavelmente, 
aceitou”, afirmou Humberto Brito.

O autarca considera que o seu 
executivo conseguiu ir ainda mais 
longe, exigindo a redução da fatura 
da água para metade, a construção 
de uma nova ETAR em Arreigada, 
a colocação da água em Sanfins e, 
consequentemente, a requalifica-
ção das estradas, tal como já tinha 
sido feito em Eiriz, e exigir também 
o fim da taxa de disponibilidade. A 
autarquia conseguiu ainda fixar um 
valor de indemnização em menos 
de metade do que a concessionária 
exigia.

Câmara deu prazo
de 2 meses
à ERSAR e ao
Tribunal de Contas

Para este acordo entrar em 
vigor, embora não obrigatório, a 
Câmara de Paços de Ferreira quis 
ter um parecer favorável da ER-
SAR, mas a entidade não se pro-
nunciou sobre o assunto e já pas-
sou mais de um ano. Humberto 
Brito acredita que em causa estão 

questões meramente partidárias, 
já que o atual Conselho de Admi-
nistração da entidade regulado-
ra foi nomeado pelo governo de 
Pedro Passos Coelho. “No dia 27 
de agosto de 2016, o Dr. Pas-
sos Coelho afirmou em Paços 
de Ferreira, num jantar de mili-
tantes do PSD, que este assunto 
não estava resolvido, nem se ia 
resolver. Como o atual conselho 
de administração da ERSAR foi 
nomeado pelo governo do Dr. 
Passos Coelho, com certeza que 
ele deve saber do que está a fa-
lar. Aliás, sabemos todos”.

Face a todos estes factos, a au-
tarquia decidiu pôr um ponto final 
na questão, dando um prazo de dois 
meses à ERSAR e ao Tribunal de Con-
tas para se pronunciarem. Mas Hum-
berto Brito garante que com ou sem 
parecer da ERSAR o tarifário acorda-
do entrará em vigor a partir de maio.

Paços de Ferreira deixará assim 
de pagar a água mais cara de Por-
tugal e isso não custará um cêntimo 
a nenhum dos munícipes. Será a 
concessionária a assumir esse cus-
to, “como tem de ser, como devia 
ter sido desde 2004”, concluiu o 
Presidente.

O
s dados de 2016 do 
Índice de Transparência 
Municipal, que mede a 
disponibilização de in-
formação de interesse 

público nos websites dos 308 mu-
nicípios do país, mostram que as 
câmaras estão mais transparentes, 
atingindo pela primeira vez uma 
média positiva (52 pontos em 100 
possíveis). Em 2015 a média era de 
44 pontos.

A câmara municipal de Alfande-
ga da Fé é uma vez mais a autarquia 
mais transparente do país, registando 
em 2016 um índice de transparência 
de 100. Nos 15 municípios mais trans-
parentes está Lousada (11.º lugar), que 
sobe 11 posições em relação a 2015 e 
regista um índice de transparência de 
93 pontos, e Paços de Ferreira (14.º lu-
gar), com um índice de transparência 
de 92 pontos, subindo 33 posições 
em relação a 2015.

Valongo é o 8.º município mais 
transparente do país e o mais trans-

 Município está mais transparente que em 2015, mas continua abaixo da média nacional.
 Paredes ocupa a 136.ª posição do ranking que analisa a transparência dos 308 municípios portugueses.
 LOUSADA, VALONGO E PAÇOS DE FERREIRA ESTÃO ENTRE OS 15 MUNICÍPIOS MAIS TRANSPARENTES DO PAÍS.

Paredes ocupa o 136.º lugar no
ranking da transparência municipal 

Helena Nunes (texto) parente do distrito do Porto, com 
um índice de transparência de 96 
pontos. 

Quanto a Paredes, os dados do 
ITM mostram que o município está 
ligeiramente mais transparente que 
em 2015, mas ainda assim continua 
abaixo da média nacional. Paredes 
ocupa o 136.º lugar do ranking, com 
51 pontos. Em 2015 estava no 146.º 
lugar. Os dados do ITM mostram 
também que Paredes é um dos mu-
nicípios menos transparentes da re-
gião. Pior só mesmo Felgueiras, que 
ocupa a 154.ª posição, com um índi-
ce de 47 pontos e Castelo de Paiva, 
que ocupa a 222.ª posição, com um 
índice de 38 pontos.

Penafiel desceu alguns lugares 
em relação a 2015, ocupando a 96.ª 
posição neste ranking, com um ín-
dice de transparecia municipal de 
61 pontos.

O município menos transparen-
te do país é Penela, ocupando o úl-
timo lugar do ranking do Índice de 
Transparência Municipal de 2016, 
com 16 pontos.

O índice de Transparência Muni-
cipal (ITM) mede o grau de transpa-
rência das autarquias através de uma 
análise de informação disponibilizada 
aos cidadãos nos seus websites. O ín-

dice é composto por 76 indicadores, 
agrupados em 7 dimensões: 1-Infor-
mação sobre a organização, compo-
sição social e funcionamento do mu-
nicípio; 2-Planos e Relatórios; 3-Im-

postos, taxas, tarifas, preços e regula-
mentos; 4-Relação com a sociedade; 
5-Contratação pública; 6-Transparên-
cia económico-financeira; 7-Transpa-
rencia na área do urbanismo.

P
or decisão da câmara mu-
nicipal, a população de 
Paços de Ferreira vai pa-
gar menos pela água já a 
partir de maio. A decisão 

foi anunciada pelo presidente da 
autarquia numa conferência de im-
prensa realizada na semana passa-
da. Segundo o executivo, a tarifa de 
disponibilidade também vai deixar 
de ser cobrada.

Na conferência de imprensa, 
Humberto Brito explicou que a câ-
mara municipal celebrou, há mais 
de um ano, um acordo com a con-
cessionária do serviço de água e 
saneamento do concelho – a Águas 
de Paços de Ferreira S.A. – no senti-
do de regularizar todo o contrato de 
concessão e, cumulativamente, re-
duzir o preço da água para metade. 

O autarca admitiu que “o acordo 
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LUTA PELA VIDA

E
ntrou na Assembleia da 
República uma petição 
que exige mais direitos 
laborais para os doentes 
oncológicos. O docu-

mento pede a redução para as 
30 horas semanais e a reforma 
aos 60 anos para os sobreviven-
tes oncológicos que tenham sido 
submetidos a tratamentos de qui-
mioterapia e/ou radioterapia, sem 
qualquer penalização no salário 
do trabalhador e para a entidade 
empregadora.

A petição pede que seja o Es-

 Documento pede a redução para as 30 horas semanais e a reforma aos 60 anos para os sobreviventes oncológicos.
 MENTORA DA PETIÇÃO É UMA PROFESSORA NATURAL DE PAREDES, CRISTINA COELHO DA SILVA.
 Mais de 11 mil pessoas já subscreveram o documento.

PETIÇÃO EXIGE MAIS DIREITOS LABORAIS
PARA OS DOENTES ONCOLÓGICOS

11.648 pessoas já assinaram a petição

 “A favor do justo tempo de serviço do doente oncológico”

● Defende que seja concedida ao sobrevivente oncológico, seja este tra-
balhador do sector público ou privado, uma redução no tempo de ser-
viço para as 30 horas semanais no máximo, sem qualquer penalização 
salarial para o trabalhador;

● Defende que seja dada a possibilidade a todos estes doentes de se 
reformarem com 30 anos de serviço ou 60 anos de idade no máximo, 
sem penalizações.

Helena Nunes (texto) tado a cobrir a parte do salário em 
causa. 

A mentora desta petição é 
Cristina Coelho da Silva, filha e 
neta de paredenses e que há 6 
anos lutou contra um cancro nos 
pulmões. Em junho de 2015 esta 
professora de artes partilhou a 
sua história de luta com a nossa 
reportagem. Na altura, Cristina 
Coelho enfrentou 35 sessões de 
radioterapia e 7 mais duas sessões 
plenas de quimioterapia. 

Através da página do face-
book “Viver com um cancro e 
ser feliz”, Cristina Coelho foi par-
tilhando experiências com outros 

doentes e conhecendo outras his-
tórias iguais à sua. Os tratamentos 
oncológicos são por norma agres-
sivos e deixam lesões que mais 
tarde se vêm a declarar e que va-
riam consoante o tipo de cancro, 
tratamento e condição física do 
doente. No caso de Cristina, os 
tratamentos deixaram sobretudo 
marcas psicológicas, ao nível da 
concentração, memória e capaci-
dade de raciocínio. 

Porém, em muitos outros 
casos as lesões podem ser mais 
extensas e complexas. Os trata-
mentos podem causar proble-
mas cardíacos, pulmonares, no 
sistema endócrino, nos ossos, 
articulações e tecidos moles, pro-
blemas de visão, fadiga, etc. E foi 
precisamente por isso que Cristi-
na Coelho decidiu criar uma pe-
tição pública que reivindica mais 
direitos laborais para os doentes 
oncológicos.

Presidente
da República
foi convidado
a apoiar esta causa

O documento já conta com 
mais de 11 mil e 600 assinaturas 
e deu entrada na Assembleia da 
República, no passado dia 22 de 
janeiro. Para além disso, Cristina 
Coelho apelou ao Presidente da 
República que apoiasse esta cau-
sa e o mesmo já fez chegar esta 
petição ao gabinete do Ministro 
da Saúde.

O apelo de Cristina e de to-
dos os sobreviventes oncológicos 
é por mais justiça e igualdade. 
Quem quiser subscrever o docu-
mento pode fazê-lo através do 
site www.peticaopublica.com, 
pesquisando pela petição “A fa-
vor do justo tempo de serviço 
do doente oncológico”.
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O PAREDENSE EMIGRANTE

C
idália Brito emigrou para 
a Bélgica em 2009, três 
meses depois de o mari-
do, Bruno Pinto, ter saído 
do país à procura de uma 

oportunidade profissional. “O meu 
marido veio no dia 28 de setem-
bro de 2008 porque não tinha tra-
balho. Inscreveu-se numa firma 
portuguesa que trabalhava na 
Bélgica e saiu de Portugal. Passa-
dos três meses eu resolvi ir para a 
Bélgica também”, recorda a jovem 
emigrante.

Cidália Brito é natural de Duas 
Igrejas, Paredes. O marido nasceu 
em Louredo. O casal viveu em Pa-
redes durante vários anos, até que 
a falta de trabalho obrigou Bruno a 
procurar outras oportunidades pro-
fissionais lá fora. 

A Bélgica acabou por ser uma 
escolha. Bruno Pinto encontrou um 
bom trabalho como carpinteiro de 
cofragem e Cidália dedicou-se às 
limpezas em casas particulares. Nos 
últimos 9 anos o casal de Paredes 
conseguiu alcançar a estabilidade 
profissional que tanto desejava. 
Cidália Brito conseguiu também 
descobrir uma nova paixão pela 
pastelaria. “Quando termino o 
meu trabalho dedico-me a fazer 
bolos de aniversário, sobremesas 

 CIDÁLIA BRITO E BRUNO PINTO, DOIS JOVENS PAREDENSES, EMIGRARAM PARA A BÉLGICA HÁ 9 ANOS.
 O casal vive na cidade de Sint-Pieters-Leeuw, na parte ocidental de Flanders, perto de Bruxelas. 

“QUEREMOS DAR UM FUTURO
MELHOR AOS NOSSOS FILHOS”

Helena Nunes (texto)

A emigrante elogia ainda a 
forma como os belgas se re-
lacionam com os emigran-

tes. “São carinhosos, simpáticos e 
muito unidos. Sabem respeitar os 
emigrantes. Não tenho razão de 
queixa”.  Mesmo após os atentados 
terroristas de março do ano passa-
do, no aeroporto e metro de Bruxe-
las, que causaram a morte de, pelo 
menos, 32 pessoas e deixaram ou-
tras 300 feridas, Cidália Brito sente 
que os belgas continuam a ser um 
povo aberto e solidário. 

Ainda assim, a emigrante re-
conhece que as medidas de segu-
rança foram reforçadas na capital, 
depois dos atentados. “Há muitos 
militares e polícias nas ruas, far-
dados e à civil. Temos sempre 
muito cuidado sobretudo depois dos atentados. 
Passo todos os dias com os meus filhos numa esta-
ção de metro, a Gard du Midi, que está sempre vi-
giada por polícias. Não temos medo de sair à rua, 
mas todo o cuidado é pouco, sobretudo depois 
dos atentados”, sublinha.

Apesar das saudades de Paredes e da família que 
ficou por cá, Cidália Brito garante que não tem planos 
para regressar em breve a Portugal. “Primeiro quere-
mos dar um futuro melhor aos nossos filhos. Só de-
pois é que pensamos em voltar”, sublinha a emigran-
te. Por enquanto, a família vai-se mantendo próxima 

“Depois dos atentados a segurança foi reforçada”

dos amigos que conheceram na Bélgica.  
 “Temos cá amigos que são praticamente como 

uma família. Estão sempre presentes nos momen-
tos mais especiais e nos momentos mais difíceis. 
A madrinha do meu filho, Roseta Teixeira e a filha 
Carolina são de Baião. O seu irmão Daniel e a espo-
sa Paula são de Amarante. Tenho outra amiga que 
é como uma tia para os meus filhos, a Cristina e o 
marido Miguel, que são de Braga. Os meus filhos 
tratam os sogros dela como avós. Tenho ainda ami-
gos de Lisboa e do Alentejo. Sem dúvida que são 
eles que nos fazem sentir mais próximos de casa”.

e salgadinhos tipicamente portu-
gueses. Só trabalho a meio tem-
po para me dedicar também aos 
meus filhos”, diz a emigrante.

Cidália Brito diz que a vida em 
Bruxelas é dura e stressante. “Le-
vantamo-nos muito cedo. O meu 

marido sai de casa às 5 horas da 
manhã. Eu preparo os meus filhos 
para sair de casa por volta das 
6h20. Deixo-os na escola por vol-
ta das 7 horas para estar no traba-
lho às 8h. Faço limpeza em várias 
casas, uma diferente em cada dia 
da semana. Trabalho cerca de 80 
horas por mês”. 

A remuneração não se compara 
a Portugal. Por cada hora de traba-
lho Cidália Brito recebe em média 
10 a 11 euros. Para além disso, na 
Bélgica a emigrante diz que existem 
mais apoios ao nível da educação e 
saúde. “Na Bélgica há mais opor-
tunidades. Os jovens começam 
cedo a fazer cursos de formação, 
que são remunerados, e quando 
atingem uma certa idade podem 
continuar com os estudos. Em ter-
mos de saúde, o sistema também 
tem muitos apoios. Para os jovens 
até aos 18 anos de idade as con-
sultas médicas são gratuitas. O 
resto tem de ser pago, mas a Se-
gurança Social reembolsa sempre 
uma parte desse valor”. Cidália Brito com o marido e os filhos

HELENA NUNES
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U
m homem morreu atro-
pelado por um autocar-
ro, na manhã da passa-
da segunda-feira, dia 6 
de fevereiro, em Vando-

ma, Paredes. A vítima tinha 58 anos 
e residia em Astromil. O atropela-

 RODRIGO FERREIRA SEGUIA A PÉ NA EN 15, EM VANDOMA, QUANDO FOI COLHIDO POR UM AUTOCARRO.
 O homem ainda foi assistido no local, mas acabou por não resistir aos ferimentos. 

Homem morre atropelado em Vandoma
Helena Nunes (texto) mento deu-se por volta das 8h30 da 

manhã. Segundo o comandante dos 
bombeiros de Baltar, a vítima estaria 
a atravessar a EN15 e foi atropelada 
quando já estava próxima da berma.

Rodrigo da Rocha Ferreira cir-
culava a pé na EN 15, como habi-
tualmente fazia todas as manhãs, 
quando foi colhido por um autocar-

ro, junto ao Restaurante O Chalé, em 
Vandoma, Paredes. O motorista do 
autocarro, que seguia sozinho, não 
conseguiu evitar o choque e a via-
tura acabou por projetar o homem, 
provocando-lhe ferimentos graves.

Rodrigo Ferreira ainda foi assis-
tido pelos bombeiros voluntários de 
Baltar e pela equipa da Viatura Mé-

dica de Emergência e Reanimação 
(VMER), mas acabou por não resistir 
às lesões graves, sendo o óbito de-
clarado no local.

Fonte dos bombeiros volun-
tários de Baltar garantiu ao nosso 
jornal que o autocarro estava fora 
de serviço e circulava no sentido Pa-
redes – Porto. O condutor, que fi cou 

“psicologicamente abatido” com 
o sucedido, foi interrogado pelos 
elementos da GNR, sabendo-se 
apenas que este residia na mesma 
freguesia que a vítima mortal.

Cabe agora ao Núcleo de Inves-
tigação de Acidentes de Viação da 
GNR investigar o caso e apurar as 
causas do acidente.

R
icardo Freitas, de 40 
anos, morreu em 
novembro de 2014, 
na sequência de 
um incêndio que 

defl agrou numa fábrica de 
polimentos de móveis, em 
Rebordosa. Ricardo foi en-
contrado já sem vida dentro 
das instalações da empresa.

O caso já tem quase três 
anos, mas agora o filho da 

O 
Ministério da 
Saúde autorizou 
a abertura de 
novo concurso 
para recruta-

mento de mais sete médicos 
especialistas para o Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sou-
sa (CHTS), garantiu aquela 
unidade hospitalar em nota 
de imprensa. 

As especialidades que 
vão ser reforçadas pela en-
trada destes profi ssionais de 
carreira médica hospitalar 
são, nomeadamente, anes-
tesiologia, cardiologia, gas-
trenterologia, ginecologia e 
obstetrícia, medicina interna 
e pediatria com duas vagas.

O presidente do Con-
selho de Administração do 
CHTS considera que a entra-

 MINISTÉRIO DA SAÚDE AUTORIZOU A ABERTURA DE CONCURSO PARA A CONTRATAÇÃO DE NOVOS MÉDICOS.
 Seis especialidades vão ser reforçadas, entre elas anestesiologia, cardiologia, ginecologia e medicina interna. 

CHTS vai poder contratar
mais sete médicos especialistas

da em funções destes profi s-
sionais de saúde “irá forta-
lecer o quadro do Centro 
Hospitalar, que abrange 
mais de meio milhão de ha-
bitantes e tem a segunda 
maior urgência do norte, 
e vem na sequência do re-
forço já anteriormente re-
gistado com enfermeiros e 
assistentes operacionais”. 

Citado na nota de im-

prensa, Carlos Alberto subli-
nha ainda que a tutela tem, 
através da Administração 
Regional de Saúde do Nor-
te, vindo a criar condições 
para a contratação de mais 
recursos humanos (médi-
cos, enfermeiros e auxiliares) 
que são fundamentais para 
“desempenharmos a nossa 
missão com mais qualidade 
e efi cácia”.

 Menor exige 80 mil euros à fábrica de polimentos onde o pai morreu em novembro de 2014.
 Família da vítima alega que o incêndio se deveu ao mau estado das instalações.
 A EMPRESA NEGA QUE A VÍTIMA FOSSE SEU FUNCIONÁRIO.

vítima interpôs uma ação 
no Tribunal de Penafiel, 
exigindo à MR Polimentos, 
Lda., uma indemnização de 
80 mil euros e o pagamen-
to de uma pensão anual de 
1500 euros até terminar os 
estudos.

Segundo o Jornal de No-
tícias, o adolescente alega 
que o pai trabalhava naque-
la empresa há 4 anos e que 
a sua morte decorreu de um 
acidente causado pelo mau 

estado das instalações da 
empresa, a MR Polimentos, 
Lda., que tinha ligações im-
perfeitas de instalações elé-
tricas e armazenava grandes 
quantidades de químicos e 
produtos infl amáveis sem 
um sistema de extração de 
vapores.

Contudo, a empresa nega 
que a vítima fosse seu funcio-
nário e garante que naquele 
dia o homem estava apenas 
de visita à empresa. Segun-

do o JN, a MR Polimentos, 
Lda apresenta como prova o 
facto de a vítima não ter con-
seguido fugir do interior da 
empresa, por não conhecer o 
espaço e não estar inscrito na 
Segurança Social como fun-
cionário da empresa.

Na altura do incêndio, 
os vizinhos atestaram que 
a vítima era funcionário da-
quela empresa. O caso vai ser 
agora julgado no Tribunal de 
Penafi el.

Helena Nunes (texto)

Filho exige indemnização a
empresa pela morte do pai

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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periências, dúvidas e conselhos sobre vários 
temas ligados à maternidade, desde a gravi-
dez ao bebé.

 “Neste mês de fevereiro vamos orga-
nizar dois workshops sobre amamenta-
ção, que é uma das maiores preocupações 
das mamãs. Já fizemos outros de pinturas 
na barriga, barrigas de gesso, ecografias 
emocionais. Estamos sempre atentos às 
preocupações das mamãs para podermos, 
também nestes workshops, abordar essas 
dúvidas”, reforça a mentora do projeto. 

A divulgação destes eventos é feita através 
das através das redes sociais e a experiência 

MATERNAL
Uma loja diferente para bebés e mamãs

 LOJA FICA NA TRAVESSA CONDE FERREIRA, LOJA N.º 4, FORTE DE S. JOSÉ, EM PAREDES.
 Roupas das marcas Maternal, Inarbel, Doce de Coco e Be Chic para bebés e crianças até aos 12 anos de idade.

tem atraído dezenas de mamãs de Penafiel, 
Lousada, Marco de Canaveses, Castelo de Paiva, 
Resende, Vila Nova de Gaia, Porto e Famalicão. 

Nos desfiles de apresentação das novas co-
leções, a afluência também tem sido grande. 
“Temos quase sempre a participação de ma-
mãs de Braga, Guimarães, Leiria, Lisboa e de 
outras zonas do país, que se deslocam a Pare-
des, de propósito, para participar no desfile”. 

A marca aposta também na realização de 
mercadinhos exteriores para promover o pro-
jeto. Os mercadinhos na Quinta das Lágrimas, 
em Coimbra, e no Sharaton Hotel, em Lisboa, 
têm sido excelentes oportunidades para di-

vulgar a marca, mas também para estabele-
cer novos clientes. 

Ana Lima acredita que o projeto está no 
bom caminho, apesar do pouco tempo que 
ainda tem de vida. “É com felicidade que 
digo que o projeto inicial que imaginei 
está a ser concretizado e com cada vez 
mais sucesso junto das mamãs. Já fomos 
convidados para abrir uma loja no sho-
pping. Recusamos o convite porque não 
é, de todo, o que queremos para o pro-
jeto, mas ficamos orgulhosos por terem 
selecionado a Maternal, entre dezenas 
ou centenas de lojas”.

A essência da loja está nas roupas Ma-
ternal, mas a marca também tem vindo a 
apostar em roupas de outras marcas de qua-
lidade, como a Inarbel, a Doce de Coco e a Be 
Chic. No calçado, a aposta vai para as marcas 
nacionais, como a Meia Pata e a Mania do Pé.

Desde o ano passado que a Maternal 
decidiu apostar também nas roupas para 
batizados. Vendeu roupas para o país todo, 
desde Mirandela até Albufeira, mesmo onli-
ne. Este ano a loja vai voltar a apostar neste 
segmento, ainda com mais oferta para os 
clientes. “Vai ser a coleção mais encanta-
dora de sempre”, sublinha Ana Lima.

A Maternal fica situada na Travessa Con-
de Ferreira, Loja n.º 4, Forte de S. José, em 
Paredes. A loja está aberta todos os dias, in-
cluindo ao domingo e hora de almoço, das 
10h30 às 19 horas. 

Envia encomendas para todo o país e 
para o estrangeiro, sobretudo para França, 
Bélgica e Luxemburgo. Os pedidos podem 
ser feitos através da página do facebook – 
www.facebook.com/Maternal.pt - ou atra-
vés do email maternal.pt@gmail.com.

PUB

A 
Maternal abriu portas a 27 de 
setembro de 2014, na cidade de 
Paredes. Em pouco mais de dois 
anos a marca conseguiu con-
quistar clientes em praticamen-

te todo o país e em vários cantos do mundo.
O sucesso do projeto criado por Ana 

Lima, 35 anos, uma ex-bancária que aban-
donou a profissão para se dedicar a tempo 
inteiro à filha, deve-se sobretudo à relação 
especial, próxima e íntima que a marca tem 
estabelecido com as mamãs. 

Ana Lima trabalhava na área comer-
cial, mas ligada à banca, e em 2012 decidiu 
abandonar a atividade profissional para se 
dedicar a tempo inteiro à filha que tinha aca-
bado de nascer. E acabou mesmo por ser o 
nascimento da pequena Clara a dar origem 
ao projeto da Maternal. A marca foi pensada 
com um conceito diferente e inovador, indo 
muito além da tradicional loja de roupa para 
bebés e mamãs. “Não queria que fosse 
mais uma loja”, sublinha Ana Lima. 

As roupas são de elevada qualidade, de 
estilo mais clássico, e a oferta é variada, pas-
sando também pelo calçado e acessórios 
para mamãs, bebés e crianças até aos 12 
anos de idade. A Maternal aposta também 
num atendimento diferenciado, procuran-
do estabelecer laços de amizade e confian-
ça com as clientes. “Tentamos orientá-las, 
aconselhá-las. Como já sou mamã, isto 
torna-se muitas vezes uma partilha de 
experiências”, sublinha a empresária.

A Maternal é o espaço ideal para qual-
quer mamã preparar o enxoval do bebé e 
partilhar experiências com outras mamãs. 
Os workshops que a Maternal dinamiza são 
momentos importantes para partilhar ex-

Workshop - pinturas na barriga
Ana Lima e filha Clara 

edição limitada Maternal Ano Novo

ECONOMIA  &  NEGÓCIOS
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A 
Casa Cabo de Vila, pro-
jetada pelo gabine-
te de arquitetura dos 
paredenses Henrique 
Marques e Rui Dinis, 

está entre os projetos premiados 
no “Edifício do Ano 2017”, pela 
plataforma internacional Arch Daily, 
sediada em Nova Iorque.

Os 16 vencedores foram co-
nhecidos no dia 7 de fevereiro e 
incluem projetos de grandes arqui-
tetos de destaque internacional, 
como Herzog & de Meuron, autores 
da Elbphilharmonie, em Hamburgo, 
Alemanha.

De acordo com o site do galar-
dão internacional foram premia-
dos dois projetos portugueses: a 
Casa Cabo de Vila, da autoria do 
atelier de arquitetura Spacewor-
kers, em Bitarães, Paredes, na ca-
tegoria “Casas” e o Terminal de 
Cruzeiros do Porto de Leixões, da 
autoria do arquiteto Luís Pedro 

 CASA CABO DA VILA, EM BITARÃES, FOI DISTINGUIDA PELA PLATAFORMA INTERNACIONAL ARCH DAILY.
 Projeto do atelier Spaceworkers foi eleito “Edifício do Ano 2017”, na categoria “Casas”.

Projeto do atelier “Spaceworkers”
vence prémio internacional

Helena Nunes (texto) Silva, na categoria “Arquitetura 
Pública”.

Os 16 vencedores do galardão 
internacional, que é atribuído pelo 
público especializado da área de ar-
quitetura, foram selecionados com 
um total de mais de 75 mil votos 
dos visitantes da plataforma, entre 
cerca de 3 mil projetos de todo o 
mundo.

Esta não foi a primeira vez que 
o atelier Spaceworkers viu as suas 
obras projetadas nesta competi-
ção. Em 2015, a Casa de Sambade, 
projetada por este gabinete de ar-
quitetura, foi considerada um dos 
edifícios do ano do site Arch Daily, 
na categoria “Casas”.

Em 2014, o projeto do Centro 
de Informação da Rota do Ro-
mânico de Paredes, de Henrique 
Martins e Rui Dinis, conquistou 
uma menção honrosa especial 
nos A+Awards, o mais vasto pro-
grama de prémios de mérito na 
área da arquitetura.

Casa Cabo de vila, em Bitarães, projetada por dois arquitectos paredenses

Foto: Fernando Guerra

A 
Casa da Cultura de Paredes aco-
lheu, nos passados dias 3 e 4 de 
fevereiro, as II Jornadas da Saú-
de, uma iniciativa realizada pela 
câmara municipal de Paredes e o 

Instituto do Desenvolvimento, no âmbito do 
programa “Movimento Saúde”.

A edição deste ano foi direcionada para 
as temáticas da Educação para a Saúde, com 
caráter creditado para professores pelo Cen-
tro de Formação da Associação de Escolas de 
Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel.

 Iniciativa decorreu nos dias 3 e 4 de fevereiro, no âmbito do programa “Movimento Saúde”.
 25 PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DAS MAIS VARIADAS ÁREAS, DEBATERAM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE.

Casa da Cultura de Paredes
acolheu II Jornadas da Saúde

Em nota de imprensa, o município diz que 
foram mais de 25 profissionais das mais varia-
das áreas de intervenção da saúde a propor-
cionar a todos um melhor e mais aprofunda-
do conhecimento da Saúde Infantil e Adulta.

A saúde adulta foi o tema principal dos 
cinco painéis no primeiro dia do simpósio, 
onde foram abordados assuntos relacionados 
com os cuidados na família, alterações moto-
ras no adulto, disfunções na vida sexual, rea-
bilitação da comunicação e abordagem mul-
tidisciplinar nas doenças oncológicas.

O segundo dia foi direcionado para a saú-
de infantil, abordando temas como o bullyng, 
avaliação do dano psicológico na criança, 
terapias alternativas para crianças, perturba-
ções no desenvolvimento na infância e inter-
venção no neuro desenvolvimento infantil.

Fátima Nunes, diretora do Instituo do De-
senvolvimento, salientou a importância desta 
iniciativa na região. “Queremos que estas 
jornadas sejam um marco e uma referência 
na zona do Vale do Sousa e Baixo Tâmega”. 
Já a vereadora da câmara municipal, Hermínia 

Moreira, reforçou a aposta que o município 
tem feito na área da saúde, “promovendo 
um acesso cada vez mais facilitado a uma 
saúde com mais qualidade”, apontando es-
tas iniciativas como um exemplo paradigmá-
tico disso mesmo. 

“Estes dois dias de simpósios, reunindo 
alguns dos mais técnicos qualificados na 
área da saúde em Portugal e abertos à co-
munidade, são mais um bom exemplo do 
que muito se faz, e bem, no nosso conce-
lho”, reiterou.
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 FUNDADOR DA MAB FOI ELEITO PROFISSIONAL DO ANO PELOS ROTÁRIOS DE PAREDES.
 Amigos, familiares e empresários da região juntaram-se num jantar com cerca de 300 pessoas. 

ALBERTO BARBOSA foi homenageado
pelo Rotary Club de Paredes

Numa “demonstração única 
de generosidade” Alberto 
Barbosa decidiu doar ao Ro-

tary de Paredes a receita integral 
do jantar realizado em Vandoma, 
no dia 3 de fevereiro, para que os 
rotários possam fazer a diferença 
junto dos que mais necessitam. 

Retribuindo o gesto genero-
so do empresário, o Rotary Club 
de Paredes decidiu, por unanimi-
dade, instituir um Prémio Anual 
com o nome do homenageado, 
prémio esse que comportará uma 
bolsa de estudo que será atribuída 
anualmente a um aluno carencia-
do que se encontre a frequentar o 
ensino superior.

Helena Nunes (texto)

A
lberto Barbosa, fundador 
da fábrica de mobiliá-
rio MAB, em Vandoma, 
foi homenageado pelo 
Rotary Club de Paredes, 

num jantar que o clube promoveu 
em Vandoma, no passado dia 3 de 
fevereiro, e que reuniu companhei-
ros do Rotary Club de Paredes e de 
outros clubes rotários, vários amigos 
e familiares do empresário.

Alberto Barbosa foi descrito pe-
los companheiros do Rotary Club 
de Paredes como um “homem sim-
ples, trabalhador e humilde e um 
grande empresário que muito fez 
pelo desenvolvimento do conce-
lho de Paredes e da região”. A pró-
pria presidente do clube, Marta Fer-
reira, disse que “Alberto Barbosa 
é um excelente exemplo do lema 
rotário: dar de si, antes de pensar 
em si”. “Procurou ao longo da sua 
vida ajudar aqueles que mais ne-

cessitavam, nomeadamente atra-
vés de Bolsas de Estudo”, acres-
centou o companheiro Rui Cunha. 

Mais tarde, o empresário pare-
dense Domingos Barros falou do 
“grande empresário e grande 
homem” que projeta a freguesia 
de Vandoma e o concelho de Pare-
des pelo mundo fora. “O concelho 
tem de sentir-se feliz e orgulhoso 
de ter empresários deste calibre”, 
enalteceu o fundador da Fibromade 
a propósito do homenageado. 

O presidente da câmara de Pa-
redes não esteve presente na ceri-
mónia, mas coube à vereadora Her-
mínia Moreira transmitir os votos de 
agradecimento em nome do muni-
cípio. “O nosso concelho é rico em 
empresários de valor”, reforçou a 
vereadora da câmara de Paredes, di-
rigindo-se depois ao homenageado. 
“É solidário e interessado pelos 
problemas da comunidade e por 
isso é que hoje homenageamos 
não só o empresário, mas também 

o homem. Alberto Barbosa tem 
um percurso que fala por si e uma 
história que nos deve orgulhar a 
todos”, sublinhou Hermínia Morei-
ra, agradecendo ainda o “grande 
contributo” que o empresário deu 
no desenvolvimento económico e 
social do concelho de Paredes. 

 

“Sem vocês
não seria
o homem
que sou hoje”

Alberto Barbosa nasceu em 
Vandoma a 30 de março de 1955, no 
mesmo ano em que nasceram ou-
tras grandes personalidades como 
Steve Jobs, fundador da Apple, e Bill 
Gates, criador da Microsoft. 

Começou a trabalhar aos 11 
anos como marceneiro. Em 1966 
foi cumprir serviço militar e alguns 
anos depois começou a vender as 
primeiras mobílias aos companhei-
ros no exército. 

Quando voltou a Vandoma, de-
dicou-se a tempo inteiro, à compra 
e venda de móveis. Em 1980, Alber-
to Barbosa adquiriu a antiga fábrica 
de mobiliário do tio e criou a sua 

própria linha de mobiliário, garan-
tindo maior qualidade nos produ-
tos e mais rigor no cumprimento 
dos prazos de entrega aos clientes.

Em 1986 nasceu a MAB – Móveis 
Alberto Barbosa – que rapidamente 
se afirmou no mercado nacional e 
internacional. A MAB é atualmente 
uma das grandes empresas expor-
tadoras de mobiliário do país, com 
mais de 80 % da sua produção dire-
cionada para o estrangeiro, para 19 
países espalhados pelo mundo.

No ano passado, Alberto Barbosa 
delegou aos filhos, Liliana e Rui, a ges-
tão dos negócios da MAB, que conta 
atualmente com 65 colaboradores.

No jantar em que foi homena-
geado, Alberto Barbosa disse estar 
“muito grato e feliz” com o reconhe-
cimento e salientou que “pouco ou 
nada podia ter feito” sem o apoio 
da família, amigos, colaboradores, for-
necedores e clientes, com quem fez 
questão de partilhar a homenagem. 
“Vocês fazem parte da minha histó-
ria e tiveram muita importância na 
formação contínua da minha vida”, 
disse o homenageado, agradecen-
do especialmente à esposa Natália o 
apoio incondicional ao longo de qua-
se 40 anos de matrimónio e aos filhos 
e netos. “Sem vocês não seria o ho-
mem que sou hoje”, rematou.

Instituído Prémio Anual Alberto Barbosa

Domingos Barros enalteceu as qualidades de Alberto Barbosa

O homenageado agradeceu à família todo o apoio Mesa de honra

Alberto Barbosa e a esposa Natália estão casados há 38 anos
Saudação das bandeiras
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 Esta fase é um pouco traiçoei-
ra. Vamos jogar com as equipas 
que ficaram nos últimos lugares, 
mas sabemos que todas se vão 
querer reforçar nesta fase, por-
que ninguém quer descer. Temos 
de estar no nosso melhor. Vamos 
partir com alguns pontos de 
avanço, mas temos de continuar 
com a mesma ambição.

DESPORTO

PUB

A 
fase regular do Cam-
peonato de Portugal 
terminou no dia 29 
de janeiro e o Aliança 
de Gandra não conse-

guiu, por pouco, ficar nos lugares 
de disputa pela subida de divisão. 
A equipa, treinada por Mário Ro-
cha, ficou no 4.º lugar da tabela 
classificativa, com um total de 32 
pontos. 

Na segunda fase do Campeo-
nato de Portugal, o Aliança de 
Gandra vai jogar na série B de 
manutenção e medir forças com 
Felgueiras, Trofense e S. Martinho, 
três clubes já conhecidos da série 
anterior, e também Mirandela, Pe-
dras Salgadas, Ponte da Barca e 
Limianos, os últimos quatro clas-
sificados da Série A.

No primeiro jogo desta segun-
da fase do Campeonato de 
Portugal o Aliança de 
Gandra joga no ter-
reno do Trofense. 
A partida aconte-
ce este domingo, 

 Aliança de Gandra vai disputar a fase de manutenção no Campeonato de Portugal.
 CAPITÃO MANUEL LUÍS DIZ QUE O GRUPO VAI DAR O SEU MELHOR PARA ALCANÇAR O OBJETIVO.
 O campeonato regressa já no próximo domingo, com o Gandra a defrontar o Trofense.

“NÃO PODEMOS NEM VAMOS FACILITAR”
Helena Nunes (texto)

dia 12 de fevereiro. Em entrevista ao 
jornal O PAREDENSE, o capitão do 
Al. Gandra, Manuel Luís, fala sobre 
os desafi os que a equipa terá pela 
frente nesta derradeira fase do cam-
peonato.

É uma desilusão o Gandra não 
ter conseguido estar na disputa 
pela subida?

Ficamos a 3 pontos dos luga-
res da subida. Tendo em conta 

O balanço é positivo, 
tendo em conta o 4.º lugar 
no campeonato e os 32 
pontos alcançados nesta 
fase?

Claro que sim. Somos um 
grupo ambicioso. Na época 
passada já tínhamos demonstrado 
essa ambição, alcançando um feito 
histórico para o clube, e este ano a 
equipa conseguiu demonstrar, mais 
uma vez, uma enorme capacidade 
de superação. 

Que difi culdades terá pela 
frente o Gandra na luta pela ma-
nutenção?

o percurso da equipa ao longo 
desta fase, acho que ninguém se 
sente desiludido, pelo contrário. 
Acho que todos estão orgulhosos 
pelo que conseguimos fazer neste 
primeiro ano a competir no Cam-
peonato de Portugal. A equipa 
conseguiu superar todas as difi-
culdades e impôr-se neste cam-
peonato, mesmo frente a equipas 
que eram superiores. 

“Sinto orgulho
em fazer parte da

história deste clube”

Se tivéssemos tido 
mais sorte num jogo ou 
outro podíamos estar 
na fase de subida, mas 
também não era esse 
o nosso objetivo ini-
cial. 

Sente que a equipa está con-
fi ante nesse objetivo?

O grupo quer alcançar a ma-
nutenção o mais rapidamente 
possível. É claro que este modelo 
do campeonato, que retira 75% 
dos pontos às equipas nesta fase, 
deixa as coisas praticamente em 
aberto. Mas o Aliança de Gandra 
quer ganhar todos os jogos e, se 
possível, terminar esta fase em 
primeiro lugar. 

O Aliança de Gandra par-
te com apenas 8 dos 32 pontos 
conquistados na fase regular. A 

perda de pontos vai tra-
zer mais difi culdades 

às equipas que lutam 
pela manutenção?

As difi culdades 
vão ser claramente 

maiores porque 
a diferença de 

pontos entre as equipas 
é muito curta. Basta um 
ou dois jogos para mudar 
tudo. Conhecemos casos 

de equipas que na fase re-
gular estiveram quase para 
subir e depois na segunda 
fase acabaram por descer 

de divisão. Por isso, nós não pode-
mos nem vamos facilitar.

 
Neste grupo há alguma equi-

pa que seja favorita?
Acho que não existem favoritos. 

O grupo é bastante equilibrado e o 
Aliança de Gandra tem qualidade 
para vencer qualquer uma destas 
equipas. 

rendimento independentemente 
da idade. Gosto de estar no Aliança 
de Gandra e na próxima época logo 
se vê. 

Sinto orgulho em fazer parte 
da história deste clube e só tenho a 
agradecer o voto de confi ança das 
pessoas que dirigem este projeto e 
o apoio de todos os adeptos e sim-
patizantes do clube. 

Manuel Luís Sousa Pacheco
Há 5 épocas no Aliança de Gandra

Idade: 37 anos  

Posição: Avançado

Formação: União de Paredes

Clubes que representou: UD Va-
longuense, Rebordosa, Tirsense e 
Aliança de Gandra 

Passe Curto

Aos 37 anos de idade, já co-
meçou a ponderar deixar o fute-
bol?

O futebol sempre foi uma pai-
xão. Enquanto sentir que tenho 
capacidades para jogar e que as 
pessoas também precisam de mim 
vou continuar. Para mim, futebol é 

PUB
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V
inte e cinco coletivida-
des desportivas do con-
celho de Paredes recebe-
ram a primeira metade 
dos subsídios entregues 

pela câmara municipal para apoiar 
as suas atividades no ano de 2017. 
A cerimónia realizou-se, no passado 
dia 30 de janeiro, no salão nobre 
dos Paços do Concelho

Em nota de imprensa a au-
tarquia garantiu que foram en-
tregues 40.971,93 euros dos 
42,665,46 euros previstos para 
esta fase, porque há dois clubes 
que ainda não entregaram toda a 
documentação necessária ao pro-
cesso, mas serão igualmente con-
templados, assim que a situação 
for regularizada.

A segunda parcela dos subsí-
dios será entregue no próximo mês 
de maio.

O Contrato-Programa de Desen-
volvimento Desportivo para 2017 
prevê o pagamento de inscrições, 

 25 coletividades foram apoiadas no âmbito dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo.
 Subsídios totalizam os 85.330,92 euros.
 EM MAIO SERÁ ENTREGUE A SEGUNDA PARCELA.

Coletividades desportivas receberam
primeira metade dos subsídios

seguros e exames médicos dos 
respetivos atletas, num valor total 
de 85.330,92 euros, mais 3.521,97 
euros do que o distribuído no ano 
passado para o mesmo efeito.

Entretanto, mais sete clubes 
ou associações concelhios assi-
naram Contrato-Programa de De-
senvolvimento Desportivo com a 
autarquia e vão receber a totali-
dade do subsídio atribuído para 
2017, em maio próximo, aquando 
da entrega da segunda parcela 
aos demais.

A autarquia apoia atualmente 
32 coletividades desportivas. “Em 
2005 apoiávamos os três clubes. 
Hoje apoiamos 32, temos mais 
21 pavilhões e vários complexos 
desportivos e mais seis relvados 
sintéticos”, disse o presidente da 
câmara de Paredes na cerimónia, 
elogiando o trabalho dos dirigentes 
dos clubes. 

Segundo a autarquia, foram in-
vestidos mais de 30 milhões de eu-

ros na área do desporto nos últimos 
11 anos. Com os Contratos-Progra-
ma de Desenvolvimento Despor-

tivo a câmara municipal pretende 
incentivar a prática do desporto, so-
bretudo a nível das camadas jovens 

e do desporto amador, elevando os 
meios colocados à disposição dos 
atletas para a prática desportiva.

A
ndré Rodrigues venceu 
a variante mais longa do 
Trail dos Abutres, dispu-
tado no passado dia 28 
de janeiro, em Miranda 

do Corvo. O atleta da equipa Dr. Me-
rino/4Moove venceu a prova de 50 
quilómetros na Serra da Lousã em 
5horas02minutos e 42 segundos. 

 Atleta da equipa Dr.Merino/4Moove correu a distância de 50km em pouco mais de 5 horas.
 CAMPEÃO NACIONAL DE ULTRA TRAIL 2016, CONQUISTOU A 2.ª VITÓRIA CONSECUTIVA NO CAMPEONATO.
 A equipa Dr.Merino/4Moove ficou em 2.º lugar na prova.

André Rodrigues venceu Trilho dos Abutres

Esta foi a quinta participação do 
atleta na prova disputada na Serra 
da Lousã, que entre as grandes pro-
vas nacionais, era a única que André 
Rodrigues ainda não tinha venci-
do.  “Tinha um enguiço com esta 
competição, mas finalmente con-
segui vencer. Havia um atleta que 
começou demasiado rápido e eu 
fui com ele. Quando ele quebrou, 
por volta dos 12 quilómetros, to-

mei a decisão de assumir e acabei 
por fazer 40 km’s sozinho na fren-
te”, contou o atleta ao jornal O Jogo.

Nas edições de 2016 e 2014 An-
dré Rodrigues tinha ficado em 2.º 
lugar nesta prova e em 2013 tinha 
terminado na 3.ª posição. Este ano 
alcançou finalmenre a vitória, com 
cerca de 2 minutos de vantagem so-
bre Tiago Pires (2.º classificado) e 15 
minutos de vantagem para Ricardo 

Silva (3.º classificado).
André Rodrigues tornou-se 

Campeão Nacional de Ultra Trail 
em 2016 e neste momento segue 
isolado no campeonato, com duas 
vitórias consecutivas. A primeira vi-
tória da época foi conquistada nos 
Trilhos dos Reis, em Portalegre, no 
dia 15 de janeiro.

Na categoria feminina Merce-
des Pila conseguiu bater Lucinda 

Costa, vencedora da edição do ano 
passado. Na distância mais curta 
(30 quilómetros) Tiago Romão (UF 
Comércio e Indústria Atletismo) 
e Sandra Marques (Profisio Team) 
venceram destacados.

A equipa Dr.Merino/4Moove, 
promovida pela Clínica Dr. Eduardo 
Merino, de Paredes, e a 4Moove, clas-
sificou-se em 2.º lugar. A vitória foi 
conquistada pela equipa Viana Trail.

Helena Nunes (texto)
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Resultados da última jornada

Campeonato
de Portugal

Série B – 18.ª jornada
Aliança de Gandra ............................2
S. Martinho ..........................................0 

Próxima jornada
12 de fevereiro

Série B MANUTENÇÃO
Trofense - Aliança de Gandra 

Divisão de Elite
Série 2 - 22.ª jornada

Barrosas ................................................2
União de Paredes ..............................1

Vila Meã ................................................0
Aliados de Lordelo ............................0

Rebordosa ...........................................2
S. Pedro Cova ......................................1

Próxima jornada
12 de fevereiro

Aliados de Lordelo - Barrosas
União de Paredess - Lixa
FC Vilarinho - Rebordosa

Divisão Honra - AF Porto
17.ª jornada

Nun’Álvares ............................................3
Infesta ......................................................1

Próxima jornada
11 de fevereiro

Vila FC - SC Nun’Álvares 

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 16.ª Jornada

UD Valonguense ...................................2
ACCD Sobrosa .......................................2

Próxima jornada
12 de fevereiro

CCD Sobrosa - FC Felgueiras 

2.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 16.ª Jornada

FC Parada ................................................2
ISC Sobreirense .....................................2

Próxima jornada
12 de fevereiro

ISC Sobreirense - Raimonda 
Zebreirense - FC Parada 

2.ª Divisão – AF Porto
Série 3 – 16.ª jornada

UD Torrados ........................................7
Baltar .....................................................0

Próxima jornada
12 de fevereiro
Baltar - Airães

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 15.ª jornada
Paredes .................................................1
Arsenal Parada ...................................2

Próxima jornada
11 de fevereiro

Boavista - Paredes

A 
jornada inaugural do 
Campeonato Nacional 
de Enduro 2017 de-
correu na vila beirã de 
Góis, Coimbra, no do-

mingo, dia 29 de janeiro. A chuva 
que se fez sentir ao longo de todo 
o dia, acabou por complicar a pro-
gressão dos pilotos, entre eles o 
lordelense André Mouta, que este 
ano disputa o campeonato na 
Classe Elite. 

O piloto da KTM teve vários 
percalços na primeira volta, mas 
conseguiu recuperar terreno aos 
adversários nos últimos traçados, 
embora a recuperação não tenha 
sido suficiente para chegar ao pó-
dio.

André Mouta segurou ainda 
assim o 4.º lugar da Classe Elite, 
ficando a 1 minuto e 9 segundos 
do 3.º classificado, o piloto André 
Martins, da Suzuki e a 6 minutos 
e 01 segundos do vencedor da 
Classe Elite, o espanhol Lorenzo 
Santolino Sanches (Shenco). Na 

 Jornada inaugural do Campeonato Nacional de Enduro 2017 decorreu em Góis, no dia 29.
 O PILOTO DA KTM TEVE VÁRIOS PROBLEMAS AO LONGO DA PROVA E FICOU EM 4.º LUGAR NA CLASSE ELITE.
 Próxima etapa do CNE será disputada em Valpaços, nos dias 18 e 19 deste mês.

ANDRÉ MOUTA
com fim-de-semana difícil em Góis

2.ª posição ficou o piloto da Mo-
tor Extreme, Daniel Carracedo Do-
minguez.

Diogo Ventura, do Moto Clube 
de Góis, venceu na Elite 2 e Abso-
luto, agora aos comandos de uma 
Honda CRF 450. 

Na Classe Open a vitória foi 
de Manuel Teixeira e nas se-
nhoras foi Rita Vieira que con-
quistou o primeiro troféu para 
a equipa Raposeira Bubbles Ra-
cing Team.

Albano Mouta
foi 3.º na Classe
Veteranos

Apesar de André Mouta ter 
ficado afastado do pódio na jor-
nada inaugural do Campeonato 
Nacional de Enduro 2017, houve 
motivos de festejos no final da 
etapa em Góis.

 O pai do atleta lordelense 
conquistou o 3.º lugar na Classe 

Veteranos. Albano Mouta termi-
nou a prova a 1 minuto 16 se-
gundos de diferença do 1.º clas-

sificado, o rival da KTM, Nuno 
Freitas, que terminou a prova em 
41 minutos e 23 segundos. Em 2.º 

lugar ficou António Oliveira (Ya-
maha), a 1m02’s de diferença do 
vencedor.

Helena Nunes (texto)
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MARISA CARDOSO
Fisioterapeuta ROPE - CLÍNICA NUNO MENDES

N
os últimos anos, a população mundial tem apresentado 
uma tendência de diminuição da natalidade e de aumen-
to da esperança média de vida, implicando que a popu-
lação fique cada vez mais envelhecida. O processo de 
envelhecimento evidencia alterações antropométri-

cas, neuromusculares, cardiovasculares, neurais, entre muitas 
outras, que levam a uma diminuição da capacidade funcional do 
idoso. Desta forma, e com o aumento do número de pessoas idosas, 
é de realçar a importância de evitar que a partir de certa idade, estas 
sejam relegadas a um papel passivo na sociedade que possa com-
prometer a sua qualidade de vida.

Sendo verdade que o envelhecimento produz um enfraqueci-
mento da aptidão e funcionalidades físicas, é também verdade 
que a atividade física tem-se mostrado eficaz a atenuar e/ou re-
tardar estes efeitos. Isto porque, apesar do envelhecimento ser um 
processo inevitável, tem sido defendido que a velocidade e o poten-
cial do indivíduo são melhorados através de um estilo de vida ativo. 
Reconhecendo o valor do exercício como estratégia para valorização 
do envelhecimento, a Organização Mundial de Saúde avançou com 
um conjunto de recomendações para a promoção de atividade física 
dessa população. 

Segundo alguns estudos, a atividade física adequada e realizada por 
profi ssionais competentes ajuda a melhorar o humor, reduzir o stress 
e a ansiedade, aumentar o nível de energia, melhorar a imunidade e 
melhorar a qualidade de vida. Além destes, verifi cam-se ainda ganhos 
a nível da prevenção da massa óssea, redução da pressão arterial, 
controlo da diabetes, melhor qualidade do sono, diminuição do co-
lesterol geral e aumento do HDL (colesterol bom). Também a nível 
músculo-esquelético os ganhos são muitos: aumento de força e massa 
muscular, melhorias de fl exibilidade, resistência aeróbia (enduran-
ce) além de melhorias da coordenação e equilíbrio e consequente 
melhoria da marcha e prevenção de quedas. 

Além destes, estudos realizados mostram fortes evidências que a 
atividade física tem um forte impacto na melhoria da memória, aten-
ção e tempo de reação, performance cognitiva e execução de tare-
fas da vida diária, assim como uma forte associação à diminuição 
do risco de demência favorecido pela libertação de neurotrans-
missores. Por este motivo, tem-se  incluído a atividade física como 
estratégia de tratamento em doentes com alterações neurológicas 
(sempre que a condição do utente o permita). A atividade física tem 
sido estudada em utentes com Alzheimer, sequelas de AVC, porta-
dores de Esclerose Múltipla, entre outras doenças, e os resultados 
têm sido positivos. No caso de doentes com Parkinson, os estudos 
mostram que a atividade física pode mesmo levar a diminuição da de-
generação dos neurónios dopaminergicos (responsáveis pela doença) 
e assim diminuir os sintomas típicos desta doença como tremores, 
descoordenação, rigidez articular e falta de equilíbrio. Estes resultados 
levaram a própria Associação Portuguesa de Doentes com Parkinson a 
incentivar a prática de atividade física. Sendo que estes utentes apre-
sentam normalmente um conjunto de alterações motoras, espastici-
dade, alteração de tónus muscular, alteração de equilíbrio e alteração 
de coordenação, é necessário uma correta facilitação do movimento e 
alinhamento de segmentos de forma a ajudar na organização do con-
trolo postural. Este trabalho é normalmente realizado pela equipa de 
fi sioterapia. Todavia, a evidência científi ca mostra que juntando a 
fi sioterapia e a atividade física consegue-se potenciar os resulta-
dos e torná-los mais duradouros. Os estudos apontam que se conse-
guem resultados também a nível da redescoberta do esquema corpo-
ral e consequente melhorias da base de suporte que são os requisitos 
básicos para o início de qualquer movimento, corrigindo desta forma 
muitos dos problemas destes utentes.

 Agora já não há desculpa
para não ser um atleta ROPE.

Especialista em Reabilitação Neurológica | Licenciatura em Fisioterapia pelo 
Instituto Superior de Ciência da Saúde do Norte – CESPU e Mestrado em Fisio-
terapia Neurológica em Adultos e Pediatria pela Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde do Porto

 O ENVELHECIMENTO
NÃO É DESCULPA…

 Atleta da Casa do Benfi ca em Paredes, venceu a prova no Pombal, no dia 5 de fevereiro.
 Título de campeão é o maior feito da carreira do jovem atleta de Gondomar.
 Na véspera, a Casa do Benfi ca em Paredes foi a Felgueiras conquistar três pódios.

Jorge Pereira sagrou-se 
campeão nacional sub-18

J
orge Pereira foi a Pombal arre-
cadar o maior trofeu de toda 
a sua carreira desportiva. O 
atleta da Casa do Benfi ca em 
Paredes venceu o campeonato 

nacional de juvenis 3000 metros pista 
coberta, arrecadando o título de cam-
peão nacional sub-18.

Jorge Pereira terminou a prova 
de 3000 metros em 8 minutos e 52 
segundos, vencendo na sua série e 
classifi cando-se na 7.ª posição da ta-
bela geral dos nacionais sub-20. “Sa-
grei-me melhor atleta nacional nos 
3 mil metros, alcançando assim o 
melhor feito da minha carreira des-
portiva”, salientou o atleta da CBP, no 
fi nal da competição. 

Jorge Pereira admite que estava 
bastante nervoso no início da pro-

va, mas conseguiu superar o nervo-
sismo nas últimas voltas do percur-
so. Sobre o título alcançado, o atleta 
mostrou-se bastante satisfeito e 
garantiu que esta vitória no Pombal 
“será a primeira de muitas” na sua 
carreira desportiva. “Vou trabalhar 
para isso”, sublinhou o atleta.

Este é o primeiro ano que o atleta 
da Casa do Benfi ca em Paredes está 
a competir no escalão de juvenis. O 
Campeonato Nacional Juvenil 3.000, 
pista coberta, foi disputado no Pom-
bal, no passado dia 5 de fevereiro. A 
organização esteve a cargo da Fede-
ração Portuguesa de Atletismo.

Helena Nunes (texto)

Na véspera, a secção de atletis-
mo da Casa do Benfi ca em Paredes 
foi a Felgueiras conquistar três pó-
dios – um individual e dois coletivos 
– no Campeonato Regional Absolu-
to e Júnior Longo e Campeonato do 
Norte de Corta-Mato.

O pódio individual foi con-
quistado por Miguel Pereira – 3.º 
classificado no campeonato re-

gional júnior longo e no cam-
peonato do norte. Os dois pódios 
coletivos foram conseguidos nas 
infantis femininas e nos juniores 
masculinos. As meninas conquis-
taram o 3.º lugar na classificação 
geral por equipas da zona norte. 
Já os rapazes sagraram-se cam-
peões regionais por equipas e 
campeões do norte.

Três pódios conquistados
na véspera, em Felgueiras
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ESPAÇO ESCOLA

(Continuação da edição anterior)
-Homens, agarrem nas zarabatanas e 

nas lanças e venham comigo; Inami, tu vais 
à frente mostrar o caminho.

-Também quero ir pai! – pedi eu.
-Não, Aminata, tu ficas aqui com a mãe e 

com as mulheres da tribo.
- Mas eu…- protestei.
-Não, - interrompeu o meu pai - já fizeste 

que chegue, agora, ficas aqui. Mando eu.

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

N.º 17, 7.º RD 

● Escola Secundária de Vilela

MARIANA ISABEL COELHO

  UM DIA PARA ESQUECER E LEMBRAR 
Cedi, pois não tinha outra alternativa.
Chegada a noite, o meu pai, o meu irmão 

e os homens da tribo regressaram ao acam-
pamento.

- Com as nossas zarabatanas e com as lan-
ças estragamos-lhes as máquinas. Amanhã já 
não poderão trabalhar.

- Cortaram muitas árvores? - inquiriu a mi-
nha mãe.

- Poucas, mas as que cortaram são as me-
lhores.

-Pai, amanhã queres que faça vigia?- per-
guntou o meu irmão que, até àquela altura, 
tinha estado calado.

- Sim, mas levas o Imeri e se precisares 
mandas uma mensagem por ele.

-Pai, mãe posso ir com Inami??? – pedi eu.
-Não. É muito perigoso Aminata. Não po-

des ir.- declararam os meus pais.
No dia seguinte, o meu irmão partiu bem 

cedo para o local chegando à tardinha com 
más notícias.

-Ainda estão lá e têm máquinas mais po-

tentes.
- Amanhã haverá guerra. – declarou o 

meu pai.
Os homens assentiram e estiveram até 

altas horas a preparar uma estratégia para 
combaterem.

Horas mais tarde, o sol nasceu como sem-
pre e os homens aprontaram-se. Vestidos e 
pintados a rigor preparam-se para partir.

- Mãe, o Inami vai?
- Sim, filha.
-Vai correr tudo bem, não vai??
- Claro que sim. Eles vão regressar sãos e 

salvos.
Despedi-me deles e desejei boa sorte.
Já à noite, os homens regressaram tristes. 

E…
- Pai, o Inami?- perguntei eu com lágrimas 

nos olhos.
-Sim, o Inami?- perguntou, também, a mi-

nha mãe.
- O Inami atirou a flecha contra um dos 

homens, mas… o homem tinha uma arma 

e… deu-lhe um tiro e…
- E?- perguntei-lhe aflita.
- Ele morreu…
- NÃO!!! O INAMI NÃO!! -gritei eu a cho-

rar.
- Filha tem calma …
- NÃO! ELE NÃO MORREU…
- É verdade…
O meu pai agarrou-me a mim e à mi-

nha mãe, num abraço forte. Foi a primeira 
vez que percebi o que o xamã um dia me 
tinha dito: «Um dia vais sentir que a força 
do amor se manifesta de muitas formas». 
Aquele abraço não era só do meu pai. O 
Inami estava ali e eu podia sentir os braços 
dele, também.

- Ele vai olhar por nós sempre… um dos 
homens morreu e o outro foi embora com a 
promessa de não mais cá voltar.

Nessa noite, uma estrela brilhou mais 
forte no céu… e eu passei a olhar sempre 
para ele, quando precisava de um abraço do 
meu irmão…

Cantar as Janeiras 

PRESERVAR AS TRADIÇÕES

Curiosidades

N
o tempo dos Romanos, no início de 
cada ano, era habitual pedir e ofere-
cer dádivas às divindades, esperan-
do ter sorte ao longo dos meses que 

se seguiam. Os cânticos faziam parte das ce-
lebrações, conhecidas como strenas romanas.

O costume espalhou-se por toda a Euro-
pa.

A par das “Janeiras” existem as “Reisadas” 
ou “Cantar os Reis”. As primeiras têm como 

pretexto o Ano Novo, enquanto estas cele-
bram a visita dos Reis Magos.

A tradição de “Cantar as Janeiras” também 
terá sido usada pelos mais pobres para obter 
alimentos e vinho.

Os grupos que cantam as Janeiras têm 
atualmente diferentes motivações: razões 
culturais, para manter tradições e o patri-
mónio oral, ou realização de peditórios 
para fins diversos, muitas vezes com carác-
ter altruísta.

Segundo o Arquivo Municipal da Câma-
ra de Lisboa, o rei D. João I aprovou, em no-

vembro de 1385, normas a aplicar no con-
celho de Lisboa sobre práticas pagãs e re-
ligiosas, aprovadas após a Batalaha de Al-
jubarrota, a 14 de agosto desse ano. Uma 
das normas proibía que se cantassem as 
Janeiras na cidade. O rei estabeleceu três 
procissões solenes para os homens se re-
conciliarem com Deus. A primeira realiza-
va-se a 1 de Janeiro, na Igreja Catedral…

Alunos do
Clube de Jornalismo

T
al como antigamente, também no 
Jardim de Infância da Escola Bási-
ca N.º 1 da Sobreira se cantaram 
as Janeiras. Pelas ruas da freguesia 
foram os quatro grupos a cantar a 

canção selecionada:

Boas festas, boas festas,
Boas festas vimos dar
Um ano novo feliz 
Nós cá vimos desejar.

Nós somos criancinhas
Pedimos a cantar
Pedimos as janeiras
P’ro ano cá voltar.

Estas atividades permitem não só o con-
tacto estreito com a comunidade, mas tam-
bém o reviver de tradições seculares que 
alimentam o espírito comunitário. 

Educadoras da
Escola Básica N.º 1 da Sobreira 

PUBPUB
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HISTÓRIA e CULTURA

o seu QUINZENÁRIO
de eleição

Preâmbulo

D
epois de havermos dado a conhecer os Pelouri-
nhos do Distrito do Porto, com fotos de MARCO 
– Armando Moreira, a fi m de se dar a conhecer 
aos nossos estimados leitores a existência de 
tão castiços monumentos, vamos dar sequên-

cia à intenção, agora dos Boletins Monumentos, com as 
gravuras das próprias edições, a negro, como então era.

Para além de outros itens, os boletins dão uma “notícia 
histórica”, fazem o ponto da situação “antes da restauração” 
– a “restauração”, seguindo-se as respetivas estampas.

O então Ministério das Obras Públicas e Comunica-
ções, através da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, tratou das obras, acompanhando-as, fez a rein-
tegração e corrigiu os erros.

Os citados boletins tiveram os mesmos responsá-
veis, cabendo o número 1 à “Igreja de Leça do Balio e 
Monumento”, datado de setembro de 1935, terminando 
com número 129 – “Pousada de Santiago”, Palmela.

I – AMARANTE
1) Número 10 – Frescos da igreja de Gatão
2) Número 15 – São Salvador de Travanca
3) Número 63 – Igreja de Gatão
4) Número 92 – Igreja de Freixo de Baixo

BOLETIM MONUMENTOS

GOMES DE SOUSA

I
nácio António de Sousa, filho de Do-
mingos António Nogueira e Catarina 
de Sousa, da Venda do Outeiro, neto 
paterno de Manuel António Nogueira 
e Ana João, de Casconha, neto mater-

no de Manuel de Sousa e Joana Ferreira, 
da Venda, Sobreira, casou em São Pedro da 
Sobreira a 9 de Outubro de 1775 com Ana 
Maria da Rocha, filha de Manuel Pais e Ana 
Antónia, neta paterna de Pedro Pais e Inácia 
Pinto, do Outeiro, neta materna de Manuel 
António e Inácia Antónia, de Casconha. Era 
reitor Francisco Inácio de Morais Alão que 
faleceu a 19 de Dezembro de 1780, de ida-
de de 59 para 60 anos. 

Tiveram os seguintes filhos:
1 – Inácio. Nasceu no Outeiro de Casco-

nha a 27 de Janeiro de 1777. Padrinhos o 
padre João de Rocha Vale e Violante Maria 
de Magalhães. Testemunha João Lourenço 
de Morais Alão.

2 – Manuel. Nasceu a 23 de Abril de 
1780. Padrinhos o padre Manuel da Rocha 
Crasto e Maria, filhos de Mateus de Crasto 
e Águeda Maria, da Casa do Frio, Sobreira.

3 – João António. Nasceu a 2 de Abril de 
1783. Padrinhos João António de Castro e 
Vasconcelos, reitor da Sobreira e Joana de 
Magalhães, de Fonte Arcada. Testemunha 
António Luís de Castro e Vasconcelos. 

4 – António. Nasceu a 8 de Julho de 
1785. Padrinho o padre João Pinto de Quei-
rós. Testemunha o capitão António Luís de 
Castro e Vasconcelos. 

5 – Joaquim. Nasceu a 17 de Julho de 

O DR. CAMILO SOUSA
1787. Baptizado pelo padre João Pinto de 
Queirós, de Santiago de Fonte Arcada. Tes-
temunha o padre Custódio José da Silva 
Leal. 

O filho mais velho, que usou o mesmo 
nome do pai – Inácio António de Sousa, ca-
sou na Sobreira a 6 de Julho de 1814 com 
Ana Rodrigues, filha de Manuel Nogueira 
ou Manuel António Nogueira e Maria Ro-
drigues, de Quintandona, neta paterna de 
António Nogueira e Ana Pinto, neta mater-
na de Manuel Rodrigues e Úrsula de Sousa, 
de São Martinho de Lagares.

Tiveram os seguintes filhos:
1 – Camilo. Nasceu no Outeiro de Cas-

conha a 17 de Maio de 1818. Padrinhos os 
tios paternos João António e António.

2 – Joaquim. Nasceu a 5 de Junho de 
1820. Padrinhos os tios João António de 
Sousa e Ana da Rocha.

3 – Vitória. Nasceu a 24 de Janeiro de 
1823. Padrinhos os tios António de Sousa 
e sua irmã Ana. – Vitória Rodrigues Moreira 
casou na Sobreira a 22 de Junho de 1856 
com José Barbosa Leão, filho de Inácio Dias 
dos Santos e Maria Barbosa de Leão, de 
Friães, Parada de Todeia. Com geração.

4 – Bernardino. Nasceu a 13 de Maio 
de 1824. Padrinhos o capitão José Pinto 
de Queirós e sua filha Felícia. – Bernardino 
António de Sousa casou na Sobreira a 5 de 
Fevereiro de 1859 com Bernardina Moreira 
da Silva, natural da Sobreira, filha de Antó-
nio da Cunha Brás de Leão e Ana Moreira da 
Silva, de Casconha. Com geração.

O filho mais velho – Camilo José de 
Sousa – formou-se na Escola Médica do 
Porto, em 1841, e apresentou a tese ou 
«Dissertaçaõ sobre o tratamento das Vari-
ses dos membros inferiores, em que se dá 
preferencia á cura paliativa appresentada á 
Escolla Medico-Cirurgica do Porto.» 

O exame final foi a 7 de Julho de 1841. E 

a tese, manuscrita, tem 36 páginas.
Numa espécie de preâmbulo o novo 

dr. adverte: – “Dividirei o conteúdo desta 
Dissertação em três capítulos; no 1.º darei 
uma descrição sucinta das veias em geral, e 
descreverei em particular as dos membros 
inferiores; no 2.º tratarei resumidamente 
das Varizes em geral, do seu modo de for-
mação, de suas causas &, no 3.º e principal 
tratarei dos meios curativos, que convêm 
às Varizes dos membros inferiores, em que 
prefiro a cura paliativa à radical.”

No fim apresenta as costumadas e regu-
lamentares proposições, concluindo na 6.ª 
e última: ‘As Varizes são hereditárias’. 

[Neste mesmo ano terminou o curso o 
seu vizinho dr. José Barbosa Leão, de Para-
da de Todeia]. 

O dr. Camilo era morador em Aguiar de 
Sousa quando foi a Cabeça Santa, no con-

celho de Penafiel, casar com Delfina Bene-
dita Ferreira Baptista dos Santos, daí natu-
ral, a 29 de Março de 1856, filha de José Fer-
reira de Santiago Nogueira e Ana Ferreira 
Baptista dos Santos.

Foram testemunhas o padre José Lopes 
da Rocha, do Assento, Cabeça Santa, e Albi-
no Ferreira de Sousa Baptista que assinou 
Albino Ferreira Baptista e Gandra, irmão da 
contraente.

O dr. Camilo teve pelo menos três filhas:
1 – Camila. Nasceu em Quintã, São Cos-

me de Gondomar, a 30 de Outubro de 1861. 
Padrinho o padre António Ferreira Baptista 
dos Santos, abade de Santo André de Vár-
zea de Ovelha e serviu de madrinha Albino 
Ferreira Baptista e Gandra, médico-cirúrgi-
co, [cirurgião aprovado pela nova escola], 
ambos tios maternos.

2 – Josefina. Nasceu em Quintã a 1 de 
Fevereiro de 1863. Os padrinhos Manuel 
Cardoso Coutinho de Madureira e D. Maria 
Josefina Rodrigues de Bastos Coutinho de 
Madureira, da Rua das Fontainhas, no Por-
to, foram representados pelo abade de São 
Cosme, António José Iria Carvalhal e o Ad-
ministrador do concelho de Gondomar, dr. 
Miguel Teixeira Pinto.

3 – Maria. Nasceu em Quintã a 16 de 
Abril de 1866. Padrinhos Pompeu de Meire-
les Guedes Coutinho Garrido, proprietário 
e D. Maria da Conceição Pereira de Lacer-
da, empregada no governo de sua casa, de 
Bouça Cova.

E terminamos com este apontamento 
colhido no copiador de correspondência 
expedida pelo Governo Civil do Porto: 

«N.º 2960, 17 Agosto de 1863, Officio 
que informa fora concedido a Camilo José 
de Sousa, a faculdade de pagar em 48 pres-
tações os direitos de mercê pelo provimen-
to do partido de Cirurgia da Câmara Muni-
cipal de Gondomar.»
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CULTURA

Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA
1. Numa bem alta fase do fotojornalismo, Marco participa 
numa exposição coletiva na galeria J.N, a 29 de junho de 1983, 
numa mostra intitulada “Seis mais um”, sendo os “seis”: Américo 
Diegues, Henrique Moreira, Fernando Timóteo, Marco, Hamil-
ton Seixas e Pereira de Sousa, todos repórteres do JN, sendo 
Viseu Caldeira o “mais um”;

2. Em 1985, a 26 de julho, também na galeria JN, Marco e Pe-
reira de Sousa expõem em parceria com o título “O que não 
alcança a vista”;

3. De 11 a 13 de junho de 1987, decorreu, na Biblioteca-Museu 
de Paredes, uma exposição individual de Marco, parte inte-
grante da “Semana Cultural da Escola Secundária de Paredes”.

PUB
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FICHA TÉCNICA

1788
José II da Áustria declara guerra à Turquia;
____________________________________

1795
A Toscana faz a paz com a França;
____________________________________

1801
A paz de Lunéville entre a Áustria e a França 
significa o fim do Sacro Império Romano. A 
França obtém a margem esquerda do Reno, a 
Toscana é dada a Parma sob a forma do novo 
reino da Etrúria e são reconhecidas as repúbli-
cas da Batávia, Cisalpina, Helvética e da Ligúria;
____________________________________

1856 
Em Lisboa é lançado o jornal Asmodeu, pri-
meiro periódico humorista português;
____________________________________

1857
Autorizada por D. Pedro V a instalação em 
Portugal da Congregação de São Vicente de 
Paulo, pela sociedade Protetora dos Órfãos 
Desvalidos;
____________________________________

1895
O norteamericano William G. Morgan cria o 
voleibol;
____________________________________

1909
Cármen Miranda nasce no Marco de Cana-

veses e emigra para o Brasil, onde se faz atriz 
e cantora de grande nomeada internacional;
____________________________________

1914
O governo liderado por Bernardino Machado 
é empossado;
____________________________________

1917
Reportando-se às colónias portuguesas, foi 
determinado por Portaria que nas Reparti-
ções, escolas e quaisquer estabelecimentos 
oficiais se use e ensine somente a língua, 
opondo-se deste modo ao emprego do 
crioulo;
____________________________________

1919
Morte do filósofo Francisco Adolfo Machado;
____________________________________

1943
II Guerra Mundial: Fim da batalha de Gua-
dalcanal com a vitória das forças norteame-
ricanas;
____________________________________

1947
Na Guiné Portuguesa decorreram as efemé-
rides do Centenário da morte do Infante D. 
Henrique (23/7/1945 – 31/10/1947), tendo 
neste dia o subsecretário de Estado das Coló-
nias iniciado a sua viagem ao Sul da Guiné, co-
meçando por visitar a povoação de Enchudé. 
Daí seguiu para Tite, onde percorreu as obras 

da residência, secretaria e posto sanitário. Em 
Fulacunda os beafadas receberam o membro 
do governo, que percorreu demoradamente a 
povoação, visitando o posto sanitário, a nova 
fonte e a aldeia gentílica, tendo condecorado 
alguns indígenas com a medalha de Dedica-
ção e Mérito. Visitou também o posto admi-
nistrativo de Buba, onde condecorou outros 
indígenas, seguindo para Catió, onde conde-
corou mais indígenas;
____________________________________

1961
Os Beatles dão o seu primeiro concerto no Ca-
vern, em Liverpool;
____________________________________

1962
Dá-se a independência da Jamaica;
____________________________________

1965
Em Moscovo é atacada a embaixada dos EUA 
por estudantes vietnamitas e chineses, em 
protesto pela ação militar norteamericana no 
Vietname;
____________________________________

1973
O Reino Unido e a França reconhecem a Re-
pública Democrática Alemã;
____________________________________

1975
Reforma Agrária. Conferência dos Trabalha-
dores Agrícolas do Sul, na cidade de Évora, 

que reclama a “terra a quem a trabalha” e a 
“liquidação dos latifúndios”;
____________________________________

1977
URSS e a Espanha estabelecem relações di-
plomáticas;
____________________________________

1984
Espanha e Portugal ratificam o acordo para 
a construção da ponte internacional sobre o 
Rio Minho;
____________________________________

1988
Morte da locutora Maria Leonor, 67 anos, 
pioneira da rádio e televisão em Portugal;
____________________________________

1993
O chefe das Forças Armadas dos EUA, Colin 
Powell, demite-se do cargo, por se opor à 
entrada de homossexuais no Exército nor-
teamericano, aprovada pela administração 
Clinton;
____________________________________

1998
O Parlamento da França aprova a proposta 
governamental de redução do horário legal 
de trabalho de 40 para 35 horas semanais;
____________________________________

2002
Aos 71 anos morre a princesa Margarida de 
Inglaterra, irmã da atual Rainha Isabel.

Dia 10
Auditório da Fundação A Lord
21h00 – Escola de dança: apresentação de modalidades – 
danças de salão, dança contemporânea, hip hop e ballet

Dia 11
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Programa “Conta-me histórias”, com Mafalda Ar-
nauth

Dia 7
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: “Ini” de Ana Luísa Carpinteiro

Dia 9
Biblioteca da Fundação A Lord
Às 10h30 e 14h30 – Atelier de olaria com a mestre oleira 
Maria Fernanda Braga

Dia 15
Auditório da Fundação A Lord
14h30 – Artes manuais: “Golas em Lã com a técnica de tubos”

Dia 14
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h30 – Namorar entre livros, “A árvore dos namorados”

Dia 14
Biblioteca EB 2/3 Couto Mineiro Pejão
14h30 – Exposição de mensagens de amor/amizade

Dia 18
Auditório Municipal de Castelo de Paiva
21h00 – Peça de teatro: “Gente animosa, com Duas Gatas e 
outros mamíferos”, pela Universidade Católica do Porto

Dia 19
Fundo do Adro – Santa Maria de Sardoura 
Mercaditos cá da terra

Dia 19
Salão dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva
15h00 – Baile de angariação de fundos 

Dia 12
Zona Industrial de Vila da Longra
Feira popular e tradicional

Dia 14
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
Das 09h00 às 18h00 – Exposição dia dos namorados: “Amar 
assim perdidamente”

Dia 14
Biblioteca Municipal de Felgueiras
Às 15h00 e 16h30 – Oficina de leitura e expressão plástica: 
“Uma história de apaixonar”

Dia 18
Casa das Artes
21h00 – Espetáculo “Caveman – Jorge Mourato”

Dia 10
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Concerto dos 25 anos da banda Alcatrão

Dia 15
Parque Urbano
18h45 – Free Running, com participação especial de Hélder 
Santos e Jorge Teixeira

Dias 17, 18 e 19
Praça das Pocinhas
VIII Festival Internacional das Camélias

Dia 18
Antiga Escola EB1 do Bairral - Sousela
Das 00h30 às 12h30 – Bricolage de inverno, bichos de ve-
rão – BioLousada

Dia 18
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Noites acústicas com a banda GNR

Dia 11
Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 – Atividade ‘sábados em família’: “Fantasias de carnaval”

Dia 15
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Oliver e seus companheiros” 

Dias 17, 18 e 19
Zona ribeirinha de Entre-os-Rios, Penafiel
Festival da Lampreia 2017

Dia 17
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Apresentação do livro “Sílaba Súbita”, de Francisco 
Moreira e Liliana Carvalho 

Dia 18
Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 – Atividade ‘sábados em família’: apresentação do 
livro “Oskar, o ouriço musical”, de Joana Nogueira

Dia 22
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Os gatos não sabem dançar”
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Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa firme dos valores mais emblemáticos do concelho de 
Paredes em áreas como a política, religião, desporto, sociedade e 
do seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, 
independentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou 
sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

PUB

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRASPALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU

Lima
Tejo
Minho
Sorraia
Mira
Mondego
Tua
Nabão

Rios de Portugal:
Vouga 
Tâmega 
Cávado
Zêzere
Sado
Coa
Douro
Guadiana

HORIZONTAIS:
1- “A filha do (…)”, livro de Luís Miguel Rocha (1976-2015); 4- 
Desmoronar-se; 8- Flutuei; 10- Viagem; 12- Que é de bronze; 
14- Preposição que indica lugar; 15- Elemento de formação de 
palavras que exprime a ideia de eu; 17- Colarinho usado pelos 
clérigos; 19- Símbolo de nordeste; 20- Combinação de cores di-
versas; 21- Escondido; 23- Autores (abrev.); 26- Tálio (s.q.); 27- 
Prefixo (três); 28- Embarcação grande; 30- Progenitor; 31- Falta 
de chuva; 32- Observação errada de uma graduação causada 
pelo ângulo de visão; 36- Segunda nota musical; 37- Aquele que 
tem horror às mulheres ou às relações sexuais normais; 39- Fê-
mea do leão; 40- Forte afeição;

VERTICAIS:
1- Plural (abrev.); 2- Elemento de formação de palavras que expri-
me a ideia de respiração; 3- Rio Suíço; 4- Historiador que investiga 
detalhadamente a vida dos candidatos a santos, hagiógrafo; 5- In-
terjeição designativa de dor; 6- Graceja; 7- Galho; 9- Tribunal ecle-
siástico; 11- Dignitário eclesiástico que preside ao cabido, numa 
Sé; 13- Diz orações; 15- Nome da letra N; 16- Façanha; 18- Prefixo 
(duas vezes); 20- Filho de burro e égua ou de cavalo e burra; 22- 
Vídeo musical; 24- Dito sentencioso, provérbio; 25- Caminho numa 
povoação; 29- Gesto para chamar a atenção; 30- Genuíno; 31- 
História longa e muito movimentada; 33- Goste muito de; 34- Pega; 
35- Tecido fino como escumilha; 38- Sufixo (agente).

Extrato para publicação
Natália Abelha Figueiredo por delegação expressa da 

Notária Maria Beatriz Vieira Campos Cantante, com Cartório 
Notarial, sito na Rotunda 1.º Maio, n.º 160, 1.º, sala 28, em 
Valongo: 

CERTIFICA narrativamente, para efeito de publicação, 
que neste Cartório Notarial, no Livro de Notas para Escritu-
ras Diversas n.º 203, a folhas 9, se encontra exarada uma 
Escritura Pública de Justificação Notarial, outorgada hoje, 
na qual JOAQUIM FERREIRA DA COSTA, NIF 136299210, 
portador do Cartão de Cidadão emitido pela República 
Portuguesa com o número de identificação civil 00834185, 
válido até 05/08/2020, natural da freguesia de Parada de 
Todeia, concelho de Paredes e cônjuge JOSEFA DA CON-
CEIÇÃO SILVA BARBOSA DA COSTA, NIF 136299229, 
portadora do Cartão de Cidadão emitido pela República 
Portuguesa com o número de identificação civil 01911348, 
válido até 30/08/2020, natural da freguesia de Foz do Dou-
ro, concelho do Porto, casados sob o regime de comunhão 
adquiridos, residentes na Rua de Timor, n.º 31, 4.º esquer-
do, Paredes, declaram que são donos e legítimos possui-
dores do Prédio urbano, sito na Rua dos Combatentes, n.ºs 
276 e 348, da freguesia de Parada de Todeia, concelho 
de Paredes, com a área coberta de duzentos e noventa e 
nove metros quadrados e área descoberta de mil duzentos 
e setenta e sete metros quadrados, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Paredes sob o número mil 
e vinte e um, de Parada de Todeia, inscrito na respectiva 
matriz predial urbana sob o artigo 1003, que corresponde 
ao anterior artigo 187.

Que, este imóvel encontra-se registado a favor de Antó-
nio Francisco Martins e cônjuge, Maria Constantina Faria de 
Oliveira, casados sob o regime da comunhão geral, conforme 
apresentação cinco, de um de Setembro de mil novecentos e 
sessenta e nove.

Que, por volta do ano de mil novecentos e setenta e um, 
por escritura de partilha por divórcio entre aqueles António 
Francisco Martins e cônjuge Maria Constantina Faria de Oli-
veira, o referido imóvel foi adjudicado ao mencionado António 
Francisco Martins.

Que, por escritura pública de compra e venda outorgada 
no extinto Cartório Notarial de Paredes em treze de Janeiro 
de mil novecentos e oitenta e três, exarada a folhas sete e 
seguintes do Livro de Notas para Escrituras Diversas número 
Centro e quarenta e nove-C, o Primeiro Outorgante marido 
adquiriu o supra identificado imóvel por compra àquele An-
tónio Francisco Martins, já no estado de casado com Maria 
Fernanda Moura da Cunha Martins sob o regime da separa-
ção de bens.

Que, não obstante as buscas efetuadas, os justificantes 
não lograram obter a escritura pública que titula essa partilha, 
ignorando também o cartório onde a mesma foi lavrada, não 
tendo, como tal, possibilidade de obter o respectivo título para 
fins de registo.

Que, assim justificam por este meio o seu direito de pro-
priedade sobre o citado imóvel, para fins de registo.

Está conforme o original.

Valongo, 3 de fevereiro de 2017

A Colaboradora autorizada,
Natália Abelha Figueiredo

No uso das competências que lhe foram atribuídas pela Dra. 
Beatriz Campos Cantante, notária, conforme autorização pu-
blicada em www.notarios.pt.

(Natália Abelha Figueiredo – 151/7, publicitada na ON em 07-
10-2016)

O PAREDENSE | 9-2-2017 | N.º 48
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Astromil

Luís de Almeida Sá
Faleceu

Luís Almeida Sá faleceu no passado dia 1 de 
fevereiro, com 90 anos de idade. Era natural e resi-
dente na freguesia de Astromil, concelho de Paredes, 
na Rua Central do Carreiro, n.º 105. Era viúvo de Ma-
ria Madalena Moreira Gaspar e deixa na maior dor seus filhos, nora, 
genros, netos e restantes famílias.

Rebordosa

Armando de Sousa Moreira
Faleceu

Armando de Sousa Moreira faleceu no passado 
dia 30 de janeiro, com 79 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, concelho de 
Paredes, na Rua do Visconde. Era viúvo de Zulmira 
Duarte Mendes e deixa na maior dor seus filhos, nora, genros, netos 
e demais família.

Rebordosa

Esmeraldina Lopes da Silva
Faleceu

Esmeraldina Lopes da Silva faleceu no passado 
dia 27 de janeiro, com 82 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, concelho de 
Paredes, na Rua das Cabaneiras. Era viúva de An-
tónio Alves de Sousa Ribeiro e deixa na maior dor seus filhos, noras, 
genros, netos e demais família.

Sobrosa

Joaquim Dias Teixeira
Faleceu

Joaquim Dias Teixeira faleceu no passado dia 
2 de fevereiro, com 82 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Sobrosa, Paredes. Era 
viúvo de Maria Josefina Pereira Pacheco.

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e ami-
zade que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral. 
Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada no dia 11 de 
fevereiro, pelas 21 horas, na igreja paroquial de Sobrosa. 

Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
neste ato religioso.

Duas Igrejas

Artur Nunes Moreira
Faleceu

Artur Nunes Moreira faleceu no passado dia 6 
de fevereiro, com 78 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Duas Igrejas, concelho de Paredes e 
residente na Travessa da Sobreira, n.º 2, freguesia 
de Duas Igrejas, concelho de Paredes. Era viúvo de Ana Rosa Couto 
Oliveira Nunes.

Agradecimento
Seus filhos e demais família vêm por este meio, extremamente 

sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, agra-
decer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do faleci-
mento e do funeral. 

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, 
dia 11 de fevereiro, pelas 19 horas, na igreja paroquial de Duas Igre-
jas. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

Bitarães

Maria do Rosário
Pereira da Cunha

Faleceu
Maria do Rosário Pereira da Cunha faleceu no 

passado dia 28 de janeiro com 52 anos de idade. 
Era natural de Nevogilde, Lousada e residente em Bitarães, Paredes. 
Era solteira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Agostinho Ribeiro
de Magalhães

Faleceu
Agostinho Ribeiro de Magalhães faleceu no 

passado dia 1 de fevereiro com 87 anos de idade. 
Era natural e residente na freguesia de Beire, concelho de Paredes. 
Era casado com Maria da Glória Martins Dias.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Recarei

Maria Beatriz Henriques 
Vieira Campos Cantante

Faleceu
Maria Beatriz Henriques Vieira Campos Cantan-

te faleceu no passado dia 3 de fevereiro com 86 anos 
de idade. Era natural de Santo Ildefonso, Porto e residente na Rua da 
Estrada Velha, n.º 235, Recarei, Paredes. Era casada com Jorge da 
Cruz Simões Cantante.

Agradecimento
Seu marido, filhas, netos 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 funeral, bem com nas missas de 7.º dia, ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

Lordelo

Serafim de Barros
Faleceu

Serafim de Barros faleceu no passado dia 6 de 
fevereiro com 92 anos de idade. Era natural e resi-
dente em Lordelo, Paredes, na Rua das Flores, n.º 
818. Era casado com Maria Rosa Barbosa Ferreira.

Agradecimento
Sua esposa 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 ca-
rinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, bem com nas missas de 7.º dia, ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta invo-
luntariamente cometida.

Lordelo

Fernando Ferreira de Sousa
Faleceu

Fernando Ferreira de Sousa faleceu no passado 
dia 5 de fevereiro com 68 anos de idade. Era natural e 
residente em Lordelo, Paredes, na Rua de Beneiras, n.º 
151. Era casado com Maria do Carmo Barros de Sousa.

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

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

Duas Igrejas

Rita Ribeiro da Silva
Faleceu

Rita Ribeiro da Silva faleceu no passado dia 28 
de janeiro com 61 anos de idade. Era natural e resi-
dente em Duas Igrejas, Paredes, na Rua dos Frades, 
n.º 79. Era casada com Manuel Torres Moreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Margarida Martins
de Sousa

Faleceu
Margarida Martins de Sousa faleceu no passado 

dia 7 de fevereiro com 94 anos de idade. Era natural 
de Eiriz, Paços de Ferreira e residente na Rua de São Roque, n.º 91, 
Lordelo, Paredes. Era viúva de Valentim Ribeiro de Moura.

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 com nas missas de 7.º dia, ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

Paredes

Josefina Moreira de Freitas
Faleceu

Josefina Moreira de Freitas faleceu no passado 
dia 25 de janeiro com 93 anos de idade. Era natural 
da Madalena, Paredes e residente na Rua Elias Mo-
reira Neto, n.º 161 (Lar da Misericórdia), em Paredes. 
Era viúva de Claudino Teixeira.

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

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

Cete

Maria Arminda
Moreira Batista

Faleceu
Maria Arminda Moreira Batista faleceu no passa-

do dia 27 de janeiro com 87 anos de idade. Era natu-
ral e residente em Cete, Paredes, na Rua Casa da Paróquia – Casa de 
Baião, n.º 210. Era solteira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Vandoma

Carmindo Martins Moreira
Faleceu

Carmindo Martins Moreira faleceu no passado 
dia 30 de janeiro com 60 anos de idade. Era natu-
ral e residente em Vandoma, Paredes, na Travessa 
da Alegria, n.º 27. Era casado com Maria Olinda da 
Costa Moreira.

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

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

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

Saiba como receber
o jornal  O PAREDENSE 

em sua casa visitando-nos:
Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ

4580-113 PAREDES
223 272 917 | 930 589 960

oparedense@gmail.com | www.oparedense.pt

NECROLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGÊNCIA FUNERÁRIA XAVIER NETO
Av. Padre Manuel Pinto Abreu, 98 - SOBROSA | Tlf.255 873 803 | Tlm. 914 654 999

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



PUB

A
proveitando o facto da câmara 
de Paredes ter adquirido recente-
mente os terrenos do complexo 
das Laranjeiras, o nosso leitor Car-
los Soares reportou à nossa reda-

ção uma situação que considera “gritante” e 
que o próprio denunciou em 2015 à câmara 
de Paredes.

Diz o nosso leitor que mesmo ao lado 
do pavilhão gimnodesportivo existem há 

ENTULHOS ABANDONADOS
NO CENTRO DE PAREDES

mais de 15 anos dois desaterros em “condi-
ções deploráveis de salubridade, colocan-
do em causa a consistência dos terrenos e 
dos prédios em redor, mas, acima de tudo, 
colocam em risco a segurança das pessoas, 
uma vez que partes da vedação estão de-
gradadas e outras já nem existem”.

“Apresentei uma queixa (Processo n.º 
33/15Q) à câmara de Paredes, relatando isso 
mesmo, e apesar de receber respostas do de-

partamento de Urbanismo, não foi realizado 
ainda nada de concreto. Nem o restauro da 
vedação, nem a limpeza do lixo e entulho 
acumulados. Há ali também uma espécie de 
micro-habitat pouco interessante de conhe-
cer: vegetação diversa, onde convivem rãs, 
ratos e toda a espécie de bicharada”

“É uma vergonha que mancha o centro 
da cidade”, diz Carlos Soares, acrescentando: 
“Os desaterros terão sido feitos com licen-

ça da câmara, por isso, a responsabilida-
de tem de ser repartida com o construtor 
ou dono do terreno e quem autorizou os 
desaterros para essa determinada fi nali-
dade. Não se pode deixar simplesmente 
as coisas ao abandono.

Aquela zona já tem uma elevada den-
sidade de prédios, então porque não se 
investe numa área recreativa com espa-
ços verdes?”


