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CCDRN  INVESTIGA  RESTANTES
11  CENTROS  ESCOLARES

A Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regio-
nal do Norte (CCDRN) cancelou mais 3 milhões de euros de 
apoios comunitários aos centros escolares e determinou a 
realização de uma auditoria aos processos de construção 
dos restantes 11 centros escolares.
O corte estará relacionado com a investigação do Organis-
mo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), que descobriu in-
dícios de fraude com fundos da União Europeia atribuídos 
à câmara de Paredes.

Na sequência do processo-crime por fraude com fundos comunitários

ANTÓNIO COSTA em Paredes 
Primeiro-ministro vai marcar presença esta  
sexta-feira num jantar de apoio à candidatura 
de Alexandre Almeida.

Suspeitas de “falsifi cação de
assinaturas” aumenta polémica

nos Bombeiros de Cete

EMAÚS organizou
jantar solidário

O objetivo foi angariar fundos para fazer obras nas       
instalações do Emaús em Baltar

O nome do diretor do departamento fi nanceiro 
da Câmara de Paredes foi homologado na última         
reunião do Partido.

RAQUEL MOREIRA DA SILVA
é candidata à câmara

A ex-vereadora do PSD justifi ca a decisão com o apoio 
da população e a vontade de servir o bem público.

Pág. 3

Pág. 2
Pág. 6

Pág. 7

Pág. 7

Pág. 7



2
Quinta-feira

23 de fevereiro 2017
SOCIEDADE

PUB

A 
direção dos 
Bombeiros Vo-
luntários de 
Cete não vai 
marcar a As-

sembleia Geral Extraordi-
nária que foi solicitada pelo 
presidente da mesa da As-
sembleia, Saúl Ferreira, na 
sequência de um abaixo-as-
sinado subscrito por 129 as-
sociados desta instituição, 
que exigiam a demissão da 
atual direção.

Em causa estão “fortes 
suspeitas” de que várias 
dessas assinaturas terão 
sido “falsificadas” e que 
“as restantes não resul-
tam de qualquer declara-
ção de vontade por parte 
de qualquer associado, 
uma vez que não existe 
qualquer nexo entre as 
pretensas assinaturas e o 
pedido de realização da 
referida assembleia”.

Ao jornal O PAREDEN-
SE, o presidente da dire-
ção, Celso Moreira, garante 
ainda que a instituição vai 
avançar com uma queixa-
-crime contra os autores 
deste abaixo-assinado por 
“difamação e ataque ao 

 Um abaixo-assinado subscrito por 129 sócios exige a realização de uma Assembleia-geral.
 DIREÇÃO NÃO VAI CONVOCAR A REUNIÃO, ALEGANDO QUE MUITAS DESSAS ASSINATURAS FORAM FALSIFICADAS.
 Responsáveis da instituição vão seguir com o caso para o Ministério Público.

Direção dos Bombeiros de Cete
suspeita de “falsificação de assinaturas” 

Helena Nunes (texto) bom nome da instituição 
e de quem a representa”. 
“Só estamos à espera que 
o presidente da Assem-
bleia-geral nos indique os 
nomes dos autores deste 
abaixo-assinado para le-
var o processo ao Minis-
tério Público”, garantiu o 
responsável.

Ao Ministério Públi-
co chegará também uma 
queixa contra alguns dos 
bombeiros que em janeiro 
passado pediram a passa-
gem ao quadro de reserva. 
A direção diz que alguns 
destes elementos foram 
a empresas da localidade 
solicitar assinaturas em 
papéis não acompanhados 
de qualquer requerimen-
to, justificando falsamente 
que tal documento tinha 
por base o facto de os 
bombeiros de Cete esta-
rem encerrados.

O facto é desmentido 
pelo próprio presidente da 
direção. Celso Moreira ga-
rante que “todos os ser-
viços de saúde e socorro 
pedidos aos bombeiros 
de Cete foram efetuados”. 
Celso Moreira diz que na 
origem deste suposto mo-
vimento que exige a des-

tituição da direção estão 
apenas cinco pessoas, cujo 
único interesse é denegrir o 
trabalho dos responsáveis 
da instituição. “É uma ten-
tativa de assalto ao po-
der feita por um grupo de 
pessoas com motivações 
estritamente pessoais e 
político-partidárias”, acu-
sa Celso Moreira.

Socorro
às populações
nunca esteve
em causa

Apesar da saída dos 
23 voluntários em janeiro 
passado, o presidente da 
direção reitera que os bom-
beiros de Cete continuam a 
laborar normalmente, com 
os padrões de operacionali-
dade necessários para pres-
tar serviços à comunidade. 
“O socorro às populações 
não está nem nunca este-
ve comprometido”, reitera 
o responsável.

Desde o dia 19 de janei-
ro até ao dia 16 de feverei-
ro, os bombeiros de Cete 
registaram um total de 548 
serviços, respondendo em 

Bombeiros exigiram demissão 

No passado dia 20 de janeiro, 31 bombeiros da cor-
poração (a direção diz que foram apenas 23) en-
tregaram os capacetes e pediram a passagem ao 

quadro de reserva. Em protesto, os bombeiros exigiram 
ainda a demissão do comandante José Luís Silva e da 
atual direção, a quem apontaram várias críticas.

Cerca de 130 sócios
pedem Assembleia-geral

Um abaixo-assinado subscrito por 129 sócios da ins-
tituição foi entregue ao presidente da Mesa da Assem-
bleia, exigindo a realização de uma assembleia, com o 
objetivo de destituir a direção. 

Porém, os Estatutos da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Cete dizem que estas 
reuniões só podem ser convocadas pela direção e a 
pedido do Conselho Fiscal.

Direção convoca reunião
se forem cumpridos os Estatutos 

A direção dos bombeiros voluntários de Cete não se 
recusa a convocar qualquer assembleia-geral, mas ga-
rante que só o poderá fazer quando forem cumpridas 
as regras consagradas nos Estatutos e na Lei, condição 
de exigência e de seriedade de qualquer requerimento 
nesse sentido.

média a 21 auxílios por dia.
Celso Moreira mostra-

-se tranquilo em relação às 
acusações que lhe foram 
feitas pelos bombeiros que 
saíram em protesto, mas 
confessa-se desanimado 
com a falta de reconheci-
mento pelo seu trabalho. 
“É ingrato trabalhar 12 
horas por dia voluntaria-
mente e receber isto em 
troca”, diz o dirigente, lem-
brando que no decorrer do 
seu mandato já conseguiu 
reduzir a fatura da luz de 
1100 euros para 800 euros 
mensais e melhorar as con-
dições das camaratas, com 
a instalação de ar condicio-
nado e internet. 

Está apalavrada para 
o próximo dia 2 de abril 
uma Assembleia-geral para 
discussão e aprovação do 
relatório de contas do ano 
de 2016. Se dependesse 
da direção essa reunião 
efetuava-se já, mas Celso 
Moreira deixa o convite aos 
“insatisfeitos” para com-
parecerem nesta reunião, 
garantindo que irá prestar 
todos os esclarecimentos 
necessários, como de resto 
tem feito em todas as reu-
niões.
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A 
Comissão de Coordena-
ção de Desenvolvimen-
to Regional do Norte 
(CCDRN) cancelou mais 
3 milhões de euros de 

apoios comunitários aos Centros 
Escolares de Paredes e determinou 
a realização de uma auditoria aos 
processos de construção das res-
tantes 11 escolas.

A notícia foi avançada pelo pró-
prio presidente da câmara de Pare-
des, durante a última Assembleia 
Municipal, realizada no dia 13 de 
fevereiro.

Na origem deste processo esta-
rá a investigação levada a cabo pelo 
Organismo Europeu de Luta Anti-
fraude (OLAF), que descobriu indí-
cios de fraude com fundos da União 
Europeia (UE) atribuídos à câmara 
de Paredes para a construção de 
escolas e apontou para suspeitas de 
viciação na contratação de emprei-

 EM CAUSA ESTÃO AS SUSPEITAS DE FRAUDE COM FUNDOS DA UE PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
 Câmara já tinha sido intimada a devolver 2,9 milhões de euros relativos a 4 centros escolares.
 Agora a CCDRN cortou mais 3 milhões para as restantes 11 escolas.

3 milhões de euros de apoios cancelados +

Helena Nunes (texto) tadas de 4 centros escolares (Duas 
Igrejas, Recarei, Sobrosa e Vilela).

O assunto foi trazido para dis-
cussão na última Assembleia Muni-
cipal e Celso Ferreira disse estar sur-
preendido com a decisão da CCDRN 
de cancelar 2,9 milhões de euros de 
fundos para 4 escolas e mais 3 mi-
lhões de euros para as restantes 11 
escolas, supostamente pelos mes-
mos motivos. Segundo o Jornal de 
Notícias de 16 de fevereiro, Celso 
Ferreira disse que a câmara de Pare-
des solicitou cópia dos documentos, 
relatórios, informações e despachos 
que recaíram sobre esta decisão. Po-
rém, a CCDRN não terá disponibiliza-
do essa informação nem concedido 
uma prorrogação do prazo para o 
município contestar a matéria. 

Os peritos da CCDRN terão ini-
ciado, no dia 16 de fevereiro, uma 
auditoria aos procedimentos ad-
ministrativos de construção dos 11 
centros escolares que não foram 
investigados pelo OLAF.

CCDRN
já tinha ordenado
devolução de
2,9 milhões de euros

 
A polémica com os fundos da 

União Europeia atribuídos ao muni-
cípio de Paredes para a construção 
dos centros escolares estalou no 
mês passado, após o Jornal de No-
tícias de 29 de janeiro ter publicado 
uma notícia dando conta da inves-
tigação do Organismo Europeu de 
Luta Antifraude (OLAF), que desco-
briu indícios de fraude com fundos 
comunitários em Paredes. Suspeitas 
de viciação na contratação de em-
preitadas levaram o OLAF a propor 
a devolução de 8,389 milhões de 
euros de ajudas comunitárias.

Um dia depois a câmara de 
Paredes veio dizer que a entidade 
gestora dos fundos da União Euro-
peia em Portugal – a CCDRN – tinha 

reduzido o valor para 2,9 milhões 
de euros, mas que, mesmo assim, ia 
contestar a decisão.

O relatório final foi remetido à 
Inspeção Geral das Finanças e ao 
Tribunal de Contas (TC) e levou en-
tretanto à abertura de um proces-
so-crime no Ministério Público, a 
quem caberá investigar as suspeitas 
de “fraude”, “falsificação” e “cor-
rupção”.

Na origem da investigação do 
OLAF esteve uma denúncia anó-
nima, apresentada em agosto de 
2011, na qual a câmara de Paredes 
era acusada de corrupção, abuso de 
poder, falsificação de documentos e 
pagamentos ilícitos, alegadamente 
para pagar uma campanha eleitoral.

O OLAF centrou a sua investiga-
ção nos contratos de adjudicação 
de 4 centros escolares – Duas Igre-
jas, Recarei, Sobrosa e Vilela -, tendo 
detetado o fracionamento abusivo 
de empreitadas para evitar concur-
sos públicos obrigatórios e 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.

Três semanas depois de as con-
clusões do OLAF terem sido torna-
das públicas, a CCDRN deu início 
a uma auditoria sobre os procedi-
mentos administrativos de constru-
ção dos restantes 11 centros escola-
res que não foram, sequer, investi-
gados pelo OLAF. 

Até que o processo jurídico e 
administrativo esteja concluído, a 
CCDRN recusa-se a acrescentar mais 
informações. Porém, se a investiga-
ção agora arrolada pela entidade 
gestora dos fundos europeus em 
Portugal detetar mais irregularida-
des nos procedimentos de constru-
ção dos 11 centros escolares, a câ-
mara de Paredes pode ser obrigada 
a devolver mais do que 6 milhões 
de euros de fundos comunitários. 

Centro Escolar de Recarei-Aguiar de Sousa
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M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

D
iversas persona-
lidades pareden-
ses subscritoras 
do Manifesto das 
Laranjeiras reuni-

ram-se no passado dia 13 de 
fevereiro para fazer um ba-
lanço da ação de cidadania 
levada a cabo no último mês 
de janeiro. 

Em comunicado envia-
do à redação do jornal O 
PAREDENSE, o porta-voz do 
Movimento de cidadãos de 
Paredes que reclamou a mu-
nicipalização do espaço das 
Laranjeiras num abaixo-as-
sinado que reuniu mais de 
1880 assinaturas, garantiu 
que apesar de ter terminado 
o prazo previsto para a reco-
lha de assinaturas, “a onda de 
entusiasmo provocada por 
esta causa ainda fez desa-
guar na mesa mais de duas 
centenas de novos subscri-
tores que quiseram marcar 
o texto com o seu nome”. 

No mesmo texto os subs-
critores reiteram a posição 
pública já assumida de não 
querer a alienação dos ter-
renos para privados, nem a 
construção de prédios de 
habitação, nem o estabele-
cimento de comércio denso. 
Anunciando um “mandato 
renovado”, os subscritores 
consideram ainda ser “man-
datório para o cumprimen-
to da vontade popular que 
o Plano Diretor Municipal 
(PDM) seja alterado no 
sentido de fi car registado 
como espaço de equipa-

 Vários subscritores estiveram reunidos para fazer um balanço da ação levada a cabo em janeiro.
 Movimento Cívico diz que o PDM deve ser alterado para espaço de equipamentos.

Manifesto das Laranjeiras:
Vontade popular só fica

cumprida com alteração do PDM 

mentos desportivos o ter-
reno do campo das Laran-
jeiras e o terreno da cota 
baixa, que é habitualmente 
designado como campo de 
treinos”.

Ainda sobre o destino 
das Laranjeiras, os subscrito-
res deixam bem claro que se 
opõem ao uso continuado do 
espaço desportivo por pro-
fi ssionais em detrimento da 
população escolar amadora. 
“Mantemos a confi ança nas 
instituições municipais so-
bre o destino das Laranjei-
ras. Não obstante o estado 
de alerta em curso só será 
levantado contra um sinal 
claro de convergência dado 
pelo poder municipal. E 
esse sinal nunca poderá ser 
menos do que a alteração 
do PDM”, avisam os subscri-
tores.

Depois de a autarquia ter 
readquirido os terrenos do 
Complexo Desportivo das 
Laranjeiras em hasta públi-
ca, por 1,6 milhões de euros, 
na última semana de janeiro, 
fi cou-se a saber que o mu-
nicípio pretende reabilitar o 
pavilhão gimnodesportivo, 
devolvendo-o à cidade, e ou-
vir a comunidade para saber 
o que a população deseja fa-
zer com o restante complexo. 
Os subscritores do manifesto 
consideram este anúncio po-
sitivo e reforçam que “tam-
bém faz parte da nossa 
vontade que a voz de Pa-
redes seja ouvida. Por aqui 
vão passar as ações futuras 
próximas do Movimento 
das Laranjeiras”.

Helena Nunes (texto)

o seu QUINZENÁRIO de eleição

N
ão temos dúvidas que a escolha do futuro, 
hoje, será sempre entre um crescimento 
cheio de equívocos e contradição e um de-
senvolvimento bem ponderado e preocu-
pado com a pessoa humana. Caso contrário 

seremos o que Iris M. Boff Serbena - “Fé e Vida crescem 
juntas”, pretende evitar, alertando-nos para o facto de 
que “O progresso desordenado elimina a pessoa, trans-
forma-a numa peça de máquina, em meio para atingir 
o lucro. Ela torna-se uma no meio de tantas, sozinha na 
multidão, sem rosto, sem companhia, sem identidade e 
sem nome, sem história, sem significado. Deixa de ser 
pessoa para ser um indivíduo perdido no meio da mas-
sa, um “indivíduo massificado” e acrescenta, ainda, que 
para lá de uma “cultura de esperança e de auto-estima”, 
o necessário progresso exige sempre que o valor da so-
lidariedade não seja uma qualquer visão equivocada, 
mas tão só uma realidade concreta, que a todos é exi-
gida.
Bem sabemos, tenhamos todos disso consciência, que a 
via da escolha do futuro será, queiramos ou não, entre 
o homem pragmático, materialista, limitado pelo tecno-
cracismo, coisificado pelo próprio sistema, e o homem 
humanista e solidário, habilitado a romper a desleixada 
indiferença com novas e mais nobres utopias, na justa 
certeza de que a nossa vida não pode ser somente o só 
ter, e terá de ir mais além procurar com exigência o mais 
ser.
Lembram-se os mais atentos que, aqui há uns anos 
atrás, alguns dos nossos políticos apelavam, mais ou 
menos sinceramente, à nossa capacidade de indig-
nação. Sabemos também que ser exigente representa 
uma responsabilidade cívica. E perguntamos agora, mas 
onde está a educação para a cidadania? Há muitos anos 
que vimos a dizer não se ver uma verdadeira democra-
cia participativa dos cidadãos. De quem é a culpa de tal 
ausência? Dos cidadãos? Não! Ela é exclusiva da classe 
política, especialmente daqueles que se não dão bem 
com a consciência crítica e, por isso, optam somente 
pelo jogo partidário.
Seríamos ingénuos e considerados anormais se dissés-
semos não saber que estamos na era da uniformização 
e ser normal parece ser aceitar tudo, até mesmo a mais 
esquisita anormalidade que se apresenta muito normal-
mente como coisa normal.
Hoje, lutar pela diversidade, pela democracia da dife-
rença, pela liberdade, é como ser romântico. Quem não 
se normaliza, exclui-se…, mas será que teremos de ser 
todos normais como o pão de forma ou os pacotes de 
leite?

Normalização 
global

e futuro
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O 
secretário de Estado dos 
Assuntos Parlamenta-
res fez um balanço po-
sitivo dos 15 meses de 
governo do PS, em que 

foi possível recuperar rendimentos, 
baixar impostos sobre o trabalho e 
recuperar direitos dos trabalhadores, 
mantendo o défi ce abaixo dos 3%.

Pedro Nuno Santos falava em Pa-
rada de Todeia, no passado dia 17 de 
fevereiro, num debate organizado pela 
concelhia do PS/Paredes, onde traçou 
um balanço positivo dos 15 meses de 
governação do PS e elogiou a “lealda-
de” dos partidos da geringonça.

“Nos últimos 14 ou 15 meses de 
governação, recuperamos rendi-
mentos, recuperamos direitos e bai-
xamos impostos sobre o trabalho. E 
vamos, pela primeira vez na história 
da democracia portuguesa, ter um 
défi ce abaixo dos 3%”, sublinhou o 
governante, assumindo que, ao con-
trário do que o PSD vinha dizendo, foi 
possível mudar as políticas do país e 
devolver a esperança às pessoas.

“Temos em Portugal um gover-
no que conseguiu provar que é pos-
sível viver num país melhor, cum-
prindo as metas e os compromissos 
europeus”, acrescentou o secretário 
de Estado, considerando que a solução 
governativa encontrada pelo PS tor-
nou a democracia mais rica e permitiu 
dar ao próprio PS mais autonomia na 

 PEDRO NUNO SANTOS FEZ EM PARADA DE TODEIA UM BALANÇO POSITIVO DA GOVERNAÇÃO DO PS.
 Acordo com PCP, BE e os Verdes permitiu construir uma alternativa de confi ança para o país.
 Reposição de rendimentos e reforço dos apoios sociais mereceram destaque neste debate.

Secretário de Estado fez balanço positivo 
dos 15 meses de governo do PS

A menos de oito meses das eleições 
autárquicas, o secretário de Esta-
do dos Assuntos Parlamentares 

fez questão de deixar em Parada de To-
deia algumas palavras de apoio ao can-
didato do PS à câmara de Paredes. 

Pedro Nuno Santos mostrou-se con-
fi ante na vitória de Alexandre Almeida, 

já em outubro. “O PS está a acom-
panhar este processo autárquico 

em Paredes e acredita que Ale-
xandre Almeida vai 

ganhar a câmara 
já em outubro. 
Estão a fazer um 
bom trabalho 
em Paredes e 
por isso só te-
mos de acredi-

Helena Nunes (texto)

governação em Portugal. “O PS dei-
xou de estar refém da direita para 
governar”, sublinhou Pedro Nuno 
Santos, lembrando que o acordo par-
lamentar entre PS, PCP, BE e Os Verdes 
permitiu quebrar um ciclo de 40 anos 
de governação marcados por coliga-
ções de partidos da direita. 

Pedro Nuno Santos falou ainda 
das políticas do anterior governo 
do PSD/CDS, que deixaram o povo 
português mais pobre, com salários 

mais baixos e maior desemprego “em 
nome de nada”, porque o país não 
conseguiu cumprir em nenhum ano a 
meta orçamental com Bruxelas e a dí-
vida pública tinha crescido 40 pontos 
percentuais. 

O PS quis construir uma alternati-
va política e mostrar que, ao contrário 
do que a direita vinha dizendo nos 

últimos 4 anos, era possível fazer uma 
governação que respeitasse as pessoas 
e apostasse em políticas de reposição 
de rendimentos. “A direita foi capaz 
de cortar as prestações sociais de 
combate à pobreza, o complemento 
solidário para idosos, o rendimento 
social de inserção para os mais po-
bres dos mais pobres e o abono de 

família. Congelou pensões e cortou 
salários na função pública. E o PS re-
pôs estas prestações, repôs os salá-
rios dos funcionários públicos, des-
congelou as pensões e aumentou o 
salário mínimo nacional de 505 para 
530 euros em 2016 e agora para 557 
no início de 2017. E fi zemos isto ao 
mesmo tempo que estávamos a in-
vestir também no Estado Social, no 
Serviço Nacional de Saúde, na esco-
la pública e na Segurança Social”.

Pedro Nuno Santos reforçou que 
“a maior vitória do governo foi de-
volver a esperança aos portugue-
ses de que é possível viver num país 
melhor”. Assumindo que existem ain-
da muitos desafi os difíceis pela frente, 
sobretudo ao nível do emprego, o se-
cretário de Estado dos Assuntos Parla-
mentares reforçou a importância de 
continuar a trabalhar para criar mais 
empregos e com mais qualidade, 
combatendo a precaridade laboral 
entre os mais jovens.

No debate, em Parada de Todeia, o 
secretário de Estado dos Assuntos Par-
lamentares fez ainda um balanço posi-
tivo das medidas tomadas pelo gover-
no do PS na área da saúde. O gover-
nante deu como exemplo a redução 
das taxas moderadoras, que permitiu 
melhorar o acesso aos cuidados de 
saúde, sobretudo para os portugueses 
com menor capacidade económica.

“Alexandre Almeida vai fazer
mais pelas pessoas de Paredes”

Amenos de oito meses das eleições 
autárquicas, o secretário de Esta-
do dos Assuntos Parlamentares 

fez questão de deixar em Parada de To-
deia algumas palavras de apoio ao can-
didato do PS à câmara de Paredes. 

Pedro Nuno Santos mostrou-se con-
fi ante na vitória de Alexandre Almeida, 

já em outubro. “O PS está a acom-
panhar este processo autárquico 

em Paredes e acredita que Ale-
xandre Almeida vai 

tar que esta será 
a oportunidade para mudar a câmara e para Alexandre Almeida 
fazer mais pelas pessoas de Paredes”, disse o governante, garantindo 
que Alexandre Almeida vai conseguir encontrar soluções para os desa-
fi os que a direita não conseguiu resolver nos últimos anos em Paredes, 
dando como exemplo o saneamento básico. 

Já Alexandre Almeida estabeleceu como seu grande desígnio tornar 
Paredes como centro empresarial da Área Metropolitana do Porto. “Para 
tornar Paredes num território mais atrativo é preciso baixar o IMI”, 
disse o candidato, “e melhorar verdadeiramente a vida das pessoas, 
através, por exemplo, da criação de verdadeiras políticas sociais, 
duradouras e que apoiem realmente as famílias e não os bancos”. 

Alexandre Almeida, Pedro Nunes Santos e Batista Pereira
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O 
auditório da Fundação A Lord 
acolheu, no passado dia 18 de 
fevereiro, a sessão de lança-
mento do livro “A menina e as 
Flores”, da autoria da jovem es-

critora Carolina Oliveira e com ilustrações de 
Ricardo Moreira.

Após um breve apontamento musical o 
ilustrador explicou o processo de adaptação 
da ilustração ao conto. No final, foi a vez de 
a autora usar da palavra para explicar aos 
presentes o percurso que trilhou até à edição 
deste livro.

Carolina Vilas Boas Oliveira nasceu na 
Trofa a 20 de janeiro de 2003, mas reside em 
Lordelo, Paredes. A jovem de 14 anos, que fre-

 “A menina e as Flores” foi apresentado no dia 18, no auditório da Fundação A Lord.
 A AUTORA DO CONTO PARA CRIANÇAS É CAROLINA OLIVEIRA, DE 14 ANOS, NATURAL DE LORDELO, PAREDES. 

Jovem apresentou livro
para crianças na Fundação A Lord

quenta atualmente o 3.º ciclo no Colégio de 
Lourdes, em Santo Tirso, acredita que todos 
podem concretizar os seus sonhos se traba-
lharem arduamente para isso. 

Ligado ao concelho de Paredes está tam-
bém o ilustrador Ricardo Jorge Moreira, que 
nasceu na sede do concelho em 1989, residin-
do atualmente na cidade de Lordelo. O jovem 
é formado em arquitetura, mas considera-se 
um sonhador de alma. Desde tenra idade, 
Ricardo Moreira constrói “pedaços de fan-
tasia” e fascina-se com o “lado colorido do 
mundo”.

Presente nesta sessão estiveram várias fi-
guras ligadas ao mundo das letras e do meio 
sociocultural da cidade de Lordelo.

M
ais de 200 pessoas 
marcaram presença 
no primeiro jantar 
solidário do EMAÚS – 
Associação de Apoio 

ao Deficiente Mental de Paredes, 
que decorreu no salão nobre dos 
bombeiros voluntários de Paredes, 
no passado dia 17 de fevereiro.

A iniciativa foi realizada pela 
atual direção da instituição com o 
objetivo de angariar fundos para as 
obras de remodelação do edifício 
de Baltar. 

“Num edifício com alguns anos, 
pretende-se melhorar as suas con-
dições, designadamente torná-lo 
mais acolhedor para os utentes”, 
garantiu ao nosso jornal a presidente 
da direção, Maria João Fonseca. 

Segundo a responsável, a inter-

 Iniciativa decorreu no passado dia 17 de fevereiro, no salão nobre dos bombeiros de Paredes.
 OBJETIVO DO JANTAR FOI ANGARIAR FUNDOS PARA REALIZAR OBRAS NO POLO DE BALTAR. 

Jantar solidário do EMAÚS
reuniu mais de 200 pessoas

venção projetada para o edifício será 
feita ao nível da substituição de caixi-
lharia das janelas e portas, colocação 
de aquecimento a gás, substituição 
do telhado, alargamento da cozinha e 
da sala de acolhimento, entre outros.

O jantar solidário reuniu utentes 
da instituição, representantes das 
autarquias locais e da sociedade civil, 
presidentes de juntas, empresários, 
professores, bancários, motoristas, 
jardineiros, entre outros. A noite foi 
acompanhada por um espetáculo de 
dança e música, que terminou por 
volta das 23h30.

A presidente do EMAÚS diz que 
a adesão à iniciativa foi muito boa e 
que em breve a instituição voltará a 
realizar um evento semelhante, convi-
dando figuras ilustres da comunidade 
paredense e do país que, de algum 
modo, se destacaram no apoio às 
mais diversas causas.

Helena Nunes (texto)

Foto: PAULO ALEXANDRE
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R
aquel Moreira da Silva vai 
ser candidata à câmara 
municipal de Paredes nas 
eleições autárquicas deste 
ano. A ex-vereadora con-

fi rmou ao jornal O PAREDENSE que 
vai avançar com uma candidatura à 
presidência da câmara de Paredes, 
sem contudo esclarecer se irá enca-
beçar uma lista independente. 

“A única coisa verdadeira e ir-
revogável é que eu sou candidata 
à câmara. Mas para já não posso 
acrescentar mais nada”, disse a 
ex-vereadora ao nosso jornal, ad-
mitindo que nas próximas semanas 
irão surgir mais pormenores sobre a 
candidatura.

Para já Raquel Moreira da Sil-
va diz apenas que decidiu avançar 
com a candidatura por sentir o  
apoio da população e pela vonta-
de de servir o bem público e a sua 
terra. “O que me motiva agora é 
o mesmo que me motivava há 
30 anos. Servir o bem público e 

 EX-VEREADORA ASSUME A CANDIDATURA, MAS NÃO CONFIRMA SE VAI ENCABEÇAR UMA LISTA INDEPENDENTE.
 A candidata justifi ca a decisão com o apoio da população e a vontade de servir o bem público.

RAQUEL MOREIRA DA SILVA
É CANDIDATA À CÂMARA DE PAREDES

Helena Nunes (texto) trabalhar para os outros e em es-
pecial para as pessoas da minha 
terra e para a minha terra, que é 
Paredes”, reforçou a ex-vereadora, 
garantindo que tem sentido apoio 
da população de Paredes, que lhe 
tem dado força e alegria para con-
tinuar.

“A minha capacidade de tra-
balho e a minha longa experiên-
cia da gestão autárquica e o re-
conhecimento por parte das pes-
soas disso mesmo faz-me sentir 
que posso e vou fazer a diferença 
na câmara municipal de Paredes”, 
acrescentou a candidata.

Recorde-se que Raquel Moreira 
da Silva fez parte de uma lista nas 
eleições para a Comissão Política do 
PSD/Paredes, partido do qual é mili-
tante há mais de 20 anos.

A ex-vereadora fez parte da lis-
ta encabeçada por Joaquim Neves, 
também ele ex-vereador da câmara 
de Paredes, que foi derrotada nas 
urnas pela lista adversária. 

Durante a campanha para as 
eleições internas do partido, a ex-

 Nome do candidato à câmara foi homologado no passado dia 20 de fevereiro.

Comissão Política Nacional do PSD
validou nome de Rui Moutinho

“Depois de ter sido aclamado, 
por unanimidade, pela Comissão 
Política Concelhia e pela Comis-
são Política Distrital, Rui Mouti-
nho viu hoje o seu nome homo-
logado pela mais alta estrutura 
do partido”, pode ler-se na mesma 
nota. 

Rui Moutinho foi eleito, em 
dezembro passado, presidente da 
Comissão Política do PSD/Paredes, 
num ato eleitoral em que participa-
ram mais de mil votantes. 

Rui Moutinho nasceu em Pare-
des, há 51 anos, e vive na freguesia 
de Recarei, Paredes. É licenciado em 
Direito e em Gestão de Recursos 
Humanos e bacharel em Adminis-
tração Autárquica. Foi docente no 
ensino superior público, ao longo 
de 10 anos. É diretor do departa-
mento de Assuntos Jurídicos, Admi-
nistrativos e Financeiros da câmara 
municipal de Paredes, desde 2011, 
prestando ainda consultoria à au-
tarquia de Esposende. 

Na mesma reunião foram apro-
vadas outras 6 candidaturas autár-
quicas, desta feita, aos municípios 
de Baião (Miguel Dinis Correia), 
Maia (António da Silva Tiago), Mar-
co de Canaveses (José Mota), Santo 
Tirso (Andreia Neto), Valongo (Luís 
Ramalho) e Vila Nova de Gaia (José 
Cancela Moura).

-vereadora chegou a assumir que, 
em caso de vitória da sua lista, es-
taria disponível para ser candidata à 
câmara pelo PSD. Vontade idêntica 
tinham os seus “colegas de lista”, 
Joaquim Neves e Conceição Bessa 
Ruão.

Porém, os militantes acabaram 
por dar a vitória à lista de Rui Mou-
tinho, que acabou por ser eleito 
presidente da Comissão Política do 
PSD/Paredes, numa altura em que 
também já se sabia que este seria 
candidato à câmara. 

Raquel Moreira da Silva tem 53 
anos e é natural de Parada de Todeia. 
Foi docente durante vários anos,  
membro da assembleia de fregue-
sia de Parada de Todeia, membro 
da junta de freguesia da Sobreira, 
vereadora na câmara municipal de 
Paredes e adjunta do presidente da 
câmara entre 1997 e 2012. 

Foi ainda líder do núcleo de Pa-
redes Sul do PSD e foi a primeira Co-
mandante Operacional Municipal 
do país. É militante do PSD há mais 
de 20 anos.

A 
Comissão Política Nacio-
nal do PSD aprovou, no 
passado dia 20 de feve-
reiro, a candidatura de 

Rui Moutinho à câmara municipal 
de Paredes, diz a nota de impren-
sa da concelhia do PSD/Paredes, 
enviada à redação. 

A
ntónio Costa vai estar em Paredes esta sexta-feira, dia 
24 de fevereiro, numa iniciativa organizada pela Conce-
lhia do Partido Socialista de Paredes.

O Primeiro-ministro e Secretário-geral do PS vai 
marcar presença num jantar de apoio à candidatura de Alexan-
dre Almeida à câmara municipal de Paredes, nas eleições autár-
quicas marcadas para outubro.

O jantar vai decorrer na Quinta do Sol, em Besteiros, Paredes, 
tendo início às 20 horas.

António Costa
em Paredes
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O 
pavilhão Rota dos Mó-
veis, em Lordelo, Pare-
des, acolheu, no passa-
do dia 8 de fevereiro, 
a segunda edição da 

Feira da Saúde, dedicada ao tema 
“a arte de envelhecer”.

A iniciativa foi organizada pela 
câmara de Paredes, em parceria 
com o CLDS3G – Horizontes da In-
clusão, e contou com a colaboração 
de diversas entidades lidadas à área 
da saúde, capacitadas para fornecer 
e esclarecer as dúvidas da popula-
ção sénior do concelho.

Em nota de imprensa enviada 
à redação do jornal O PAREDEN-
SE, a autarquia informou que os 
visitantes do certame tiveram a 
oportunidade de realizar diversos 
rastreios gratuitos e receber infor-
mação e aconselhamentos sobre 
tensão arterial, colesterol, glicemia, 
oftalmologia, despiste de hiperten-
são ocular e glaucoma, obesidade, 
aconselhamento dietético perso-
nalizado, avaliação do estado nu-
tricional, auditivo, densitometria, 
espirometrias, podologia, saúde 
oral, avaliação da condição física, 
pneumologia, ortopedia, avaliação 

 INICIATIVA DISPONIBILIZOU RASTREIOS DE SAÚDE GRATUITOS E PALESTRAS SOBRE VÁRIOS TEMAS.
 Em simultâneo decorreu o festival de sopas, onde participaram 4 restaurantes do concelho.

Pavilhão Rota dos Móveis
acolheu 2.ª Feira da Saúde

oral, prevenção de quedas, reabili-
tação do pavimento pélvico e AVC e 
demonstrações de actividade física. 

Este ano a Feira da Saúde con-

tou, ainda, com uma palestra para 
técnicos sobre os cuidados a ter na 
alimentação da 3.ª idade e uma área 
dedicada à beleza, onde as escolas 

de formação profissional e as em-
presas da área da cosmética propor-
cionaram momentos de manicura, 
estética e cabeleireiro.

Paralelamente a esta iniciativa, 
decorreu um festival de sopas, onde 
foi possível experimentar vários ti-
pos de sopas, desde o caldo-verde, 
às papas de sarrabulho, sopa de 
pedra, sopa de legumes, caldo de 
nabos e sopa de feijão. As refeições 
foram oferecidas por quatro res-
taurantes localizados no concelho 
de Paredes. Duas das sopas foram 
ainda confeccionadas por alunos 
do curso de turismo, da secundária 
de Vilela. 

Em abril: Feira da Saúde
para toda a população

A autarquia vai promover nos 
dias 7, 8 e 9 de abril uma Feira da 
Saúde, no Parque José Guilherme, 
em Paredes. A iniciativa é aberta a 
toda a população e vai contar com 
diversos workshops direcionados 
para as várias faixas etárias da po-
pulação, rastreios gratuitos e de-
monstrações de atividades físicas.

da pele, entre outros.
Em simultâneo com os rastreios, 

decorreram palestras sobre a temá-
tica dos problemas de visão, saúde 

 Ex-concorrente do reality show “A Quinta”, será a figura de maior
     destaque no desfile deste ano.
 Corso sai à rua este domingo, pelas 14 horas. 

Rúben da Cruz é o Rei
do Carnaval de Lordelo

O 
carnaval de Lor-
delo volta, este 
ano, a sair à rua 
para animar 
a população 

local, prometendo muita 
alegria, cor e animação. O 
desfile de carnaval é organi-
zado todos os anos pela As-
sociação Lordelo Lazer (A2L), 
criada especificamente para 
o efeito, e atrai à cidade de 
Lordelo centenas de pessoas 
vindas de várias freguesias 
do concelho e de vários ou-
tros municípios da região 

norte do país.
Este ano o Rei do Carna-

val será Rúben da Cruz, ex-
-concorrente do reality show 
“A Quinta”, exibido pela TVI, 
que será certamente a figura 
mais mediática deste corso 
carnavalesco. Ao seu lado, 
como Rainha do Carnaval 
estará a jovem Ana Catarina 
Marques, vencedora do pas-
satempo promovido pela 
A2L para eleger a rainha 
desta festa. 

A lordelense foi a autora 
da melhor frase promocio-
nal do concurso, onde era 
obrigatório constarem as 

palavras “Lordelo”, “Rúben 
da Cruz” e “A2L”. A frase de 
Ana Catarina Marques foi: 
“O Rúben vem ao Carna-
val de Lordelo para com 
a ajuda da A2L o tirarmos 
da cruz”.

O desfile sai à rua este 
domingo, dia 26 de feverei-
ro, pelas 14 horas, seguindo 
o percurso habitual: saída 
do Pavilhão Rota dos Mó-
veis em direção à Igreja de 
Lordelo, Alameda, passando 
pela ponte, pela junta de fre-
guesia de Lordelo e os bom-
beiros, terminando junto à 
escola c+s de Lordelo.

Helena Nunes (texto)
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N
uno Silva, de 23 anos, vai 
apresentar o seu quinto 
livro de poesia, que tem 
como título “Cativeiro”. 
O lançamento oficial da 

obra irá acontecer no próximo dia 3 
de março, pelas 21 horas, na junta 
de freguesia de Parada de Todeia. A 
apresentação e acompanhamento 
musical ficará a cargo de Aires Mon-
tenegro e a encenação poética de 
Miguel Leitão. 

 “Cativeiro” será apresentado no próximo dia 3 de março, na terra do jovem escritor.
 Obra é editada pela Idioteque e chega às livrarias já no início do mês.
 NUNO SILVA TEM PARALISIA CEREBRAL, MAS NUNCA DEIXOU QUE A DOENÇA CONDICIONASSE O SONHO DE SER ESCRITOR.

JOVEM ESCRITOR NUNO SILVA
VAI LANÇAR QUINTO LIVRO DE POESIA

O 
jovem de 
Parada de 
Todeia co-
meçou a es-

crever cedo, por volta 
dos 15 anos, e sem-
pre encarou a escrita 
como uma forma de 
escape para os pro-
blemas que enfrentou 
na adolescência. Nuno 
Silva nasceu com pa-
ralisia cerebral, mas 
nunca deixou que a 
doença condicionasse 
a vontade de perse-
guir os seus sonhos. 
Chegou a escrever al-
guns romances com 
personagens fictícias 
e questões mais filosó-
ficas, mas acabou por 
encontrar na poesia a inspiração certa para expressar os seus pensa-
mentos.

Em 2010 publicou o seu primeiro livro “Flor de Espinhos” (edição 
de autor), que acabou por ser o ponto de partida para a descoberta da 
sua escuridão interior.

“É um livro com uma atmosfera muito escura onde nitidamente 
mostro a minha faceta mais insegura em relação a várias questões 
da vida”, confidenciou ao nosso jornal o jovem escritor, numa entrevis-
ta concedida em novembro de 2015.

O segundo livro “Flor de Lótus”, lançado em 2013, foi escrito com 
uma aura mais positiva, marcando a transição entre o negro e o branco, 
com poemas inspirados na mística da própria flor de lótus e em ques-
tões mais filosóficas e espirituais. 

Seguiu-se “Frágil”, publicado em 2016, que integra uma biografia 
que reflete “as incertezas, dúvidas e mágoas” do escritor e forma 
como este encara a vida e os valores morais da sociedade.

Com este novo livro “Cativeiro”, que será publicado pela editora 
Idioteque, Nuno Silva acredita que vai voltar a surpreender o público. 
“É uma coisa muito mais profissional. Os três primeiros livros foram 
edições de autor. Agora tenho uma editora e isso por si só já torna 
as coisas mais sérias. Estou muito confiante. Acho que as pessoas 
vão gostar do livro”.

A obra estará à venda em várias livrarias do país, já a partir do pró-
ximo mês de março.

No dia 24 de março o livro será 
apresentado em Paredes, na Casa 
da Cultura. No encontro estarão 
presentes vários convidados, en-
tre eles a professora Helena Pa-
drão, que fará a apresentação da 
obra.

“Cativeiro” é talvez o livro 
mais intimista do jovem poeta 
paradense. Os poemas refletem 
um jogo de luz e sombra, aliado 
à imaginação poética e a um le-
que de sentimentos crus. O título 
retrata bem a forma como Nuno 

Helena Nunes (texto) Silva olha para si mesmo e para o 
mundo. 

Nuno Silva é primo do consa-
grado poeta baltarense Daniel Faria 
e já tinha publicado vários livros de 
poesia, todos em edições de autor. 
Desta vez, o jovem escritor, natural 
de Parada de Todeia, conseguiu o 
apoio de uma editora, a Idioteque, 
que irá não só editar o livro, mas 
também acompanhar a sua carreira 
literária e dar a conhecer o seu tra-
balho junto dos meios de comuni-
cação social.

“Cativeiro” vai estar
à venda nas livrarias

PUBPUB
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EMÍLIA RIBEIRO
Podologista ROPE  |  Clínica Nuno Mendes

E
m algum momento da nossa vida já todos tivemos aquela dor 
localizada, persistente e mesmo invalidante localizada nas cos-
tas, mais propriamente na zona da lombar. São as denomina-
das de lombalgias. Atualmente vemos que esta patologia tanto 
pode ocorrer em crianças como em adultos, sendo de duração 

variável e muitas vezes limitam o quotidiano dos nossos utentes. Esti-
ma-se que cerca de 72,4% dos portugueses já tiveram ou têm dores 
de costas diariamente, sendo que cerca de 50% das incapacidades em 
Portugal são por dores de costas. Aliás cerca de 450 mil portugueses 
admitem já ter faltado ao trabalho por esta razão, o que nos remete 
para um ciclo vicioso criado ao redor desta patologia. Se temos a dor, se 
não lhe prestamos a devida atenção e tratamento adequado isto leva 
a que piore, o que por consequência gera incapacidade, resultando no 
prejuízo da atividade laboral ou da atividade desportiva.

Existem diversas regiões na coluna: cervical, torácica, lombar e re-
gião sagrada. Nesta última região, as vértebras estão fundidas umas nas 
outras. A região lombar compreende 5 vértebras. Sempre que caminha-
mos ou corremos, os discos absorvem os impactos e impedem que as 
vértebras colidam umas contra as outras. Se isto não acontecesse esta-
ríamos constantemente, em todos os nossos movimentos, a agredir a 
coluna. Assim, os discos contribuem para os movimentos da coluna e 
facilitam a sua fl exão e torção. 

A dor lombar é muito frequente na população em geral, com incidên-
cias descritas entre 85% a 90%. No atleta, independentemente do nível 
desportivo, é também um dos principais motivos de incapacidade 
física com prejuízo direto no treino e na competição. Caso as dores se-
jam intensas tornam-se limitativas e daí resulta uma má performance ou 
mesmo uma proteção destas zonas em relação a outras criando o que de-
signamos de “compensações”, as quais geram desequilíbrios posturais que 
podem conduzir a outras lesões. A sua incidência está descrita entre 1% e 
mais de 40%, consoante a modalidade que se pratica, o sexo e mesmo a 
anatomia de cada um. Os desportos mais frequentemente envolvidos são 
a ginástica, o futebol, a natação e o ténis entre outros. 

O tratamento ideal a efetuar será sempre aquele que recorra ao con-
tributo de vários especialistas. Nas Clínicas Nuno Mendes é possível ter a 
abordagem da Medicina Desportiva, da Fisioterapia e da Podologia. Isto 
para perceber como se encontra a sua postura e a sua passada, ou seja, 
se estivermos a correr/a caminhar mal, isso vai-se repercutir nas suas 
costas. Cerca de 64% das pessoas que têm morfologia de pegada de 
pé cavo têm lombalgias associadas, com maior incidência no sexo 
feminino. Alguns exercícios de alongamento, levantamento de pesos 
ou cardiovasculares ajudam a recuperar a mobilidade e a reforçar os 
músculos lombares, o que ajuda a aliviar a dor, mas se estivermos peran-
te um utente com diferenças no comprimento das pernas (dismetria), pé 
com pouco apoio plantar, má postura, obesidade, encurtamento mus-
cular ou sobrecargas posturais teremos sempre de efetuar a correção 
destas situações com modelos de palmilhas personalizados de forma 
a conferir um melhor apoio plantar, um relaxamento progressivo de 
toda a musculatura dos membros inferiores, uma melhor acomodação 
da zona do calcanhar em caso de dismetria, para nivelar a zona pélvica, 
compensar e deixar de produzir torções nefastas na lombar.

Devem igualmente ser adotados cuidados com o tipo de calçado - so-
las muito fi nas não absorvem impactos e sapatos de tacão alto são poten-
ciadores de dores nas costas, por exemplo - o uso de mochilas ou malas 
num só ombro, más posturas durante o horário laboral, fumar, excesso de 
peso e sedentarismo, tudo isto irá contribuir para que entre na média de 
utentes afetados por esta situação. Só depende de si mudar este rumo.

Dores nas costas

J
á entrou em funcionamento 
o novo sistema de registo 
de visitas no Hospital Padre 
Américo, em Penafi el, que 
vai permitir aos utentes evi-

tar a permanência diária em fi las. 
Segundo a nota de imprensa do 
gabinete de comunicação do CHTS, 
a entrada para visita no Hospital Pa-
dre Américo vai continuar a ser feita 
com a apresentação de cartões que 
devem ser levantados e registados 
no ‘Posto de Visitas’, mas a gestão 
destes cartões passa a ser da res-
ponsabilidade da pessoa que fi car 
registada como sendo o acompa-
nhante do doente internado.

O acompanhante só precisa de ir 
ao Balcão de Visitas uma vez, receben-

 Sistema de cartões permite aos utentes evitar a permanência diária em fi las de espera.
 O acompanhante do doente internado passa a ser responsável pelos cartões das visitas.

Novo sistema de visitas já
entrou em funcionamento 

do dois cartões, um de acompanhan-
te e outro de visitante, mediante a 
apresentação de documento de iden-
tifi cação com fotografi a para ser feito 
o registo de quem recebeu os cartões. 
“Será o acompanhante a gerir os 
cartões-de-visita que lhe são en-
tregues, à semelhança do que já 
acontece com outras unidades hos-
pitalares, entre os vários familiares 
e amigos do doente internado”, diz 
a mesma nota.

O cartão de acompanhante deve 
ser apenas utilizado pelo familiar di-
reto ou pela pessoa indicada pelo 
doente e que o acompanha durante o 
internamento. Já o cartão de visitante 
pode ser trocado entre as pessoas que 
pretendam visitar o doente internado.

O CHTS tem como objetivo “me-
lhorar continuamente o serviço que 
presta à comunidade e promover a 
ligação entre familiares e amigos 
sem comprometer a segurança dos 
doentes é uma das prioridades”.

Em termos práticos, este novo sis-
tema evita a permanência diária em 
fi las para levantar os cartões de acom-
panhante ou visitante, permitindo ao 
doente saber quem o vai visitar e ao 
visitante saber se a visita é oportuna 
ou se o cartão de visitante está a ser 
utilizado.

Este procedimento garante ain-
da ao doente e aos seus familiares e 
amigos que os cartões vão ser apenas 
utilizados por eles e não para visitas a 
outros doentes.

A 
deputada Ana Virgínia, 
acompanhada por ele-
mentos da organização 
distrital do PCP, fez parte 
da delegação do Grupo 

Parlamentar do PCP que visitou, no 
passado dia 9 de fevereiro, a unidade 
Hospital Padre Américo, em Penafi el, 
do Centro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa (CHTS).

Segundo a nota de imprensa do 
gabinete de comunicação do CHTS, 
a reunião decorreu “num ambiente 
muito construtivo e foi bastante 
produtiva”, nomeadamente ao nível 
da partilha dos bons resultados e do 
trabalho assistencial que tem vindo a 
ser realizado, bem como dos objetivos 
já atingidos e planos para o futuro do 
CHTS.

No âmbito desta atividade do 
Grupo Parlamentar do PCP, o presi-
dente do Conselho de Administração 
do CHTS, Carlos Alberto, teve a opor-
tunidade de apresentar a instituição 
em termos assistenciais e fi nanceiros, 
realçando os lugares cimeiros que o 

 Anúncio foi feito pela administração numa reunião com o grupo parlamentar do PCP.
 Investimentos em curso e recursos humanos foram temas abordados no encontro.

O CHTS vai ter maior
orçamento de sempre

CHTS tem alcançado no seu grupo 
nos últimos anos, bem como o ex-
celente desempenho dos seus pro-
fi ssionais. “O CHTS terminou 2016 
com um aumento de atividade em 
todas as suas linhas de prestação 
de cuidados à população (cirurgias, 
consultas e urgências), apesar dos 
constrangimentos naturais resul-
tantes de ser a segunda maior ur-
gência do norte do país”, salientou 
Carlos Alberto.

A administração aproveitou ain-
da a oportunidade para revelar à 
delegação do Grupo Parlamentar do 
PCP que o Ministério da Saúde, “re-
conhecendo o enorme esforço dos 
profi ssionais e os bons resultados 
alcançados, garantiu para 2017 um 
investimento de 78 milhões de eu-
ros, o maior fi nanciamento de sem-
pre na história da instituição”.

“Este reconhecimento da tu-
tela decorre da constatação que 
o trabalho realizado ultrapassou 
em cerca de 11 milhões de euros o 
contrato programa, ou seja o CHTS 

produziu mais (11 ME) do que o es-
perado”, diz a nota de imprensa.

No decorrer da reunião a admi-
nistração do CHTS garantiu ainda que 
tem em curso um plano de remode-
lação e renovação de equipamentos e 
infraestruturas que possam estar em 
fi m de vida. Para o primeiro semestre 
deste ano, está prevista a aquisição 
de uma nova TAC, bem como outros 
meios de diagnóstico.

O CHTS já tinha anunciado que 
pretende avançar com investimentos 
na ordem dos 7 milhões de euros para 
melhorar a efi ciência energética, am-
pliar e requalifi car o serviço de urgên-
cia e modernizar a consulta externa. 

Ao nível dos recursos humanos, 
o CHTS terminou o ano de 2016 com 
mais 100 profi ssionais face ao ano an-
terior e tem vindo a combater a pre-
cariedade no trabalho, tendo já con-
seguido eliminar, por completo, todos 
os vínculos precários ao nível da en-
fermagem, num esforço conjunto da 
administração do CHTS, do Ministério 
da Saúde e da ARS-Norte.
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O PAREDENSE EMIGRANTE

PUBPUB

 ARLINDA LOPES É NATURAL DE DUAS IGREJAS E EMIGROU COM OS FILHOS, HÁ 9 ANOS, PARA A BÉLGICA.
 A paredense trabalha nas limpezas e já tem um projeto para abrir um negócio próprio. 

“A BÉLGICA É UM PAÍS MUITO ACOLHEDOR”

tamente a sua vida e emigrar. “Es-
tava com problemas conjugais e 
tinha uma vida muito desgastan-
te e cansativa. Quando o negócio 
deixou de dar emigramos para a 
Bélgica. Eu, o meu ex-marido e os 
meus três filhos”, conta a emigran-
te.

Arlinda Lopes está na Bélgica 
há já 9 anos. Vive em Molenbeek 
Saint-Jean, uma cidade na região de 
Bruxelas, capital, que é conhecida 
por ter uma enorme comunidade 

de emigrantes, sobretudo oriundos 
de países muçulmanos.

A adaptação a esta nova realida-
de foi difícil para Arlinda e a família. 
O primeiro ano em que ficou a viver 
na Bélgica foi terrível, diz Arlinda. 
“Aprender a língua, adaptar-me 
a pessoas completamente dife-
rentes, à enorme diversidade de 
raças, de pessoas nas ruas, nas 
escolas, etc. Só Deus sabe o que 
passei”, desabafa. A situação com-
plicou-se ainda mais quando Arlin-
da se separou do marido e ficou so-
zinha com os filhos, num país com-
pletamente desconhecido. “Foi 
muito difícil mesmo. Hoje graças 
a Deus estou melhor”, acrescenta.

Arlinda é funcionária de limpe-
zas numa empresa belga localizada 
em Ixelles, uma das 19 comunas da 
região de Bruxelas, capital, consi-
derada como a comuna bruxelense 
dos estudantes, artistas e intelec-
tuais. “Trabalho sobretudo em 
grandes superfícies comerciais, 
assim como salões de automó-
veis, pavilhões desportivos, es-
colas, etc. Ganha-se bem a tra-
balhar nestes sítios”, admite a 
paredense.

Neste momento, Arlinda Lo-
pes trabalha durante a semana na 
Nissan e ao fim de semana trata 
das limpezas numa casa particular, 
onde trabalha há já 7 anos. “É uma 
família francesa de quem gosto 
muito. Os filhos do casal falam 
em português comigo”, conta a 
emigrante.

Helena Nunes (texto)

Q
uando decidiu emigrar, 
em 2008, a empresa de 
Arlinda Lopes atraves-
sava dificuldades fi-
nanceiras. A empresá-

ria de Duas Igrejas tinha uma loja de 
rações para animais, mas a falta de 
rentabilidade do negócio obrigou-a 
a fechar as portas. No desemprego 
e com três filhos para sustentar, Ar-
linda Lopes decidiu mudar comple-

“Só penso voltar
a Portugal
nas férias”

Apesar das dificuldades que en-
frentou nos primeiros anos longe da 
família, Arlinda assume que emigrar 
para a Bélgica foi um passo muito 
positivo na sua vida. Para além de 
ter conseguido encontrar um traba-
lho bem remunerado, a emigrante 
de Duas Igrejas conseguiu estabili-
zar a sua vida pessoal e conseguiu 
até concretizar um sonho: “Fiz uma 
redução de estômago e consegui 
perder 50 kg”, afirma a emigran-
te, admitindo que este foi um dos 
grandes passos que conseguiu dar 
na sua vida. 

A estabilidade profissional 
trouxe-lhe também a possibilidade 
de sonhar com novos projetos de 
vida, que se vão concretizar muito 
em breve. Arlinda Lopes tem um 
projeto para abrir a sua própria em-
presa no ramo das limpezas, ainda 

este ano. “Se Deus quiser tudo vai 
correr pelo melhor”, sustenta a 
emigrante, mostrando-se grata pe-
las oportunidades que encontrou 
neste país. “A Bélgica é um país 
muito acolhedor. Sinto-me mui-
to segura aqui e sinceramente só 
penso em voltar para Portugal 
nas férias”, acrescenta.

Arlinda Lopes admite que nos 
últimos 9 anos perdeu alguns ami-
gos que se afastaram depois de ela 
se ter divorciado, “o que é normal”, 
mas a emigrante não lamenta nada 
do seu passado. “Estou muito 
mais independente e continuo a 
ter os meus amigos. São poucos, 
mas bons”, sustenta. “A vida de 
emigrante não é nada fácil, mas 
se não aprendermos a ser felizes 
com as pessoas que vivem cá, fica 
tudo ainda mais difícil”.

 A emigrante admite que o mais 
difícil no meio de tudo é estar longe 
daqueles que mais ama, dos seus 
pais, irmãos, sobrinhos e restante fa-
mília, mas acredita que os sacrifícios 
que fez até hoje valeram a pena.

Arlinda Lopes com os filhosA emigrante com a família em Portugal
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O 
Grupo de Teatro Ama-
dor de Cristelo está 
novamente entre os 
9 finalistas da edição 
deste ano do Concurso 

Nacional de Teatro, que arrancou no 
passado dia 28 de janeiro e decorre 
até 4 de março.

A XIII edição do concurso tem 
como palco o Theatro Club da Póvoa 
de Lanhoso, onde serão apresenta-
das as 9 peças dos grupos finalistas 
provenientes de todo o país. 

Os espetáculos acontecem 
todas as sextas e sábados, pelas 
21h45.

O concurso é organizado pela 
Federação Portuguesa de Teatro e 
o município da Póvoa de Lanhoso, 
contando com o apoio da Fundação 
Inatel.

Entre os nomeados para esta 
edição do concurso estão: A Com-
panhia de Teatro Água Corrente de 
Ovar, o Grupo Mérito Dramático 
Avintense, a Associação Social e 
Artística da Lourocoop – ACAL, o 

O 
Município de Paredes 
já tem a funcionar um 
Gabinete de Apoio ao 
Emigrante. Segundo a 
nota de imprensa da 

autarquia, o espaço abriu ao públi-
co no dia 9 de fevereiro, passando 
agora a funcionar todas as terças e 
quintas-feiras, entre as 9 horas e as 
12h30, no posto de atendimento n.º 
12 do Balcão Único da câmara de 
Paredes.

 “Esta é mais uma valência que 
a autarquia de Paredes disponibi-
liza aos munícipes”, salientou a ve-
readora Hermínia Moreira, citada na 
nota de imprensa.

Através deste novo serviço, a 
autarquia pretende ser “um meio 
facilitador para quem regressa a 
Portugal e para quem parte para 
outro país”.

Recorde-se que os Gabinetes 
de Apoio ao Emigrante resultam 
de Acordos de Cooperação entre 
a Direção Geral dos Assuntos Con-

 O GRUPO DE TEATRO AMADOR DE CRISTELO ESTÁ ENTRE OS 9 FINALISTAS DA EDIÇÃO DESTE ANO DO CONCURSO.
 Foi nomeado com a peça “O Segundo Espelho”, apresentada no dia 17 no Theatro Club da Póvoa de Lanhoso.
 Vencedores do concurso são conhecidos a 4 de março.

Grupo Amador de Cristelo é finalista
do Concurso Nacional de Teatro

 GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE PASSA A FUNCIONAR NO BALCÃO ÚNICO DA CÂMARA MUNICIPAL.
 O espaço está aberto às terças e quintas-feiras, das 9h às 12h30. 

Paredes já tem Gabinete de Apoio ao Emigrante

Grupo de Teatro Renascer, o Grupo 
Dramático e Recreativo da Retorta, 
a Caixa Negra Coletivo de Criação, 
os Plebeus Avintenses, o Grupo de 
Teatro Amador de Cristelo e a As-
sociação Cultural e Recreativa de 
Aveleda.

O Grupo de Teatro Amador de 
Cristelo volta este ano a estar entre 
os finalistas do concurso que pre-
meia o que de melhor se faz em Por-
tugal ao nível do teatro associativo. 
Este ano o grupo foi nomeado com 
a peça “O Segundo Espelho” que 
subiu ao palco do Theatro Club da 
Póvoa de Lanhoso no passado dia 
17 de fevereiro.

Em 2015 o Grupo de Teatro 
Amador de Cristelo já tinha sido 
laureado neste concurso. Estava no-
meado para três prémios e acabou 
por vencer na categoria “melhor 
cenografia”, com o espetáculo “Ma-
ria – A Rainha”, concebida através 
da peça “O Rei Imaginário”, de Raul 
Brandão.

Em disputa neste concurso es-
tão 12 prémios: Melhor desenho de 
luz – Prémio Orlando Worm, Melhor 

sulares e das Comunidades Portu-
guesas e as câmaras municipais. 
Os protocolos celebrados entre as 
duas entidades assentam em dois 
princípios bases: a disponibilidade 
para o atendimento e a proximida-
de ao utente, uma vez que 90% dos 
portugueses que regressam ao país 
se fixam na freguesia de origem, 
sendo as câmaras municipais e as 
juntas de freguesia os seus pontos 
de referência.

Os Gabinetes de Apoio ao Emi-
grante pretendem ajudar no re-
gresso temporário ou definitivo a 
Portugal, no processo de reinserção 
no país, ajudando a resolver ques-
tões com a Segurança Social, dando 
aconselhamento jurídico e apoian-
do na procura de oportunidades 
de emprego ou de investimento, no 
reconhecimento de equivalências, 
de cursos e de cartas de condução, 
entre outros. Estes espaços visam 
igualmente dar mais informação a 
quem pretende sair do país.

ambiente sonoro, melhor cenogra-
fia, melhor guarda-roupa, melhor 
interpretação principal feminina e 
masculina, melhor interpretação 
secundária feminina e masculina, 

melhor encenação, prémio Prestí-
gio Personalidade, Prémio Maria da 
Fonte (Júri popular) e Prémio Ruy 
de Carvalho – produção vencedora 
do concurso nacional de teatro.

Os vencedores serão conheci-
dos no dia 4 de março. A cerimónia 
de encerramento e de entrega de 
prémios decorre no Theatro Club da 
Póvoa de Lanhoso, pelas 21 horas.

Helena Nunes (texto)
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A 
Teknovelo é uma loja de bicicletas especializada 
em ciclismo de alto rendimento, com um con-
ceito diferente e inovador e direcionado para 
o acompanhamento, nutrição, equipamento e 
treino de atletas.

A loja está situada na Rua Tenente Valadim, Edifício Yca-
rai, em Penafi el e abriu portas no passado dia 11 de feverei-
ro. Está aberta de segunda a sábado, das 10h às 12h e das 
13h às 20 horas. O projeto é gerido por dois praticantes de 
ciclismo, Nuno Moreira e Eduardo Vieira, que quiseram criar 
um espaço amplo, atrativo e diferente, criado “por ciclistas e 
para ciclistas”. 

Na Teknovelo o cliente pode deixar a sua bicicleta para 
fazer a manutenção enquanto faz uma massagem, realiza 
uma consulta de nutrição ou osteopatia, e aguarda num 
espaço convidativo, onde pode tomar um café e assistir na 
televisão ao seu programa desportivo favorito. Isto porque a 
loja dispõe de um espaço moderno e acolhedor, uma ofi cina 
permanente com atendimento personalizado e multimarca, 
um espaço lounge, um gabinete de massagens e ainda uma 
sala de treino virtual. 

A sala de treino virtual é uma das grandes novidades da 
loja. Com recurso a equipamentos de realidade virtual, esta 
sala interativa multinível permite aos utilizadores simular 
um percurso seu ou uma etapa/prova de uma competição 
de nível mundial, como a Volta a França ou a Volta a Portu-
gal, entre outras. 

A Teknovelo trabalha com uma das marcas de bicicletas 
mais prestigiadas a nível mundial, a Trek, que ganhou du-
rante dois anos seguidos o prémio da bicicleta mais tecno-
lógica do mundo. No ramo dos acessórios, a loja aposta na 
Bontrager, uma das mais conceituadas marcas de acessó-
rios e equipamentos para bicicletas.

A Teknovelo dispõe de um sistema de marcações onli-
ne, em www.teknovelo.com/agenda, onde o cliente pode 
marcar uma consulta de nutrição ou osteopatia e agendar 
massagens. Em breve a loja irá também disponibilizar aos 
clientes um serviço de entrega ao domicílio de bicicletas e 
um sistema de informação relativa aos treinos com saída da 
loja, que se vão realizar entre as 12h e as 15 horas, dispondo 
o cliente de balneário e chuveiros para se equipar. 

Os treinos são abertos ao público e não implicam cus-
tos, sendo por isso uma ótima oportunidade para treinar 
durante a hora de almoço, evitando deslocações a casa. 
Brevemente irá ser disponibilizada no site da Teknovelo 
e nas redes sociais mais informações sobre os dias em 
que se vão realizar os treinos, os percursos e os níveis de 
dificuldade.

A todos os desportistas e praticantes da modalidade a 
Teknovelo deixa um convite: “Venha visitar-nos e faça do 
nosso espaço a sua zona de descontração, o ponto de en-
contro para reuniões, convívios e treinos com amigos”. 

LOJA DE BICICLETAS ESPECIALIZADA EM CICLISMO DE ALTO RENDIMENTO ABRIU NO DIA 11 EM PENAFIEL.
Tem ofi cina permanente e multimarca, um espaço lounge e um gabinete de massagens.
Sala de treino virtual permite simular etapas de competições mundiais, como a Volta à França.

“Do ciclista para o ciclista”

LOJA DE BICICLETAS ESPECIALIZADA EM CICLISMO DE ALTO RENDIMENTO ABRIU NO DIA 11 EM PENAFIEL.

A todos os leitores deste jornal a
Teknovelo oferece 10% de desconto
em todo o material disponível na loja
e 50% de desconto em todos os
serviços (exceto massagens,
consultas de nutrição e osteopatia).

Sala de treino virtual interativa

Ofi cina permanente e multimarca

Gabinete de massagens
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 JORGE PEREIRA, CAMPEÃO NACIONAL DE ATLETISMO SUB-18, É UMA DAS JOVENS PROMESSAS DO ATLETISMO PORTUGUÊS.
 O atleta da Casa do Benfica de Paredes vai este ano tentar apurar-se para o mundial de juvenis.  

“GOSTAVA DE CONSEGUIR VENCER
MAIS UM PÓDIO NACIONAL”

Passe Curto
Nome: Jorge Manuel Couto Pereira
Idade: 15 anos 
Naturalidade: Alpendorada, Marco de Canaveses
As primeiras corridas: na Associação Desportiva de Amarante, com 13 
anos
Clube atual: Secção de atletismo da Casa do Benfica de Paredes 

PALMARÉS: 

Época 2015/2016:
Campeão Regional de corta-mato curto e jovem - categoria de iniciados 
1.º Lugar Cross Internacional da Amora – escalão de iniciados
1.º Lugar Cross Internacional de Torres Vedras – escalão de iniciados
1.º Lugar Meeting Nacional Interassociações (prova 800 metros) – esca-
lão de iniciados
1.º Lugar Corrida São Silvestre de Santo Tirso – escalão de iniciados
1.º Lugar Torneio Olímpico Jovem Regional (prova 100 metros) – escalão 
de iniciados

Época 2016/2017
Campeão Nacional de juvenis 3000 metros pista coberta

O 
atleta Jorge Pereira, da 
secção de atletismo 
da Casa do Benfica de 
Paredes conquistou, 
no passado dia 5 de 

fevereiro, no Pombal, o título de 
campeão nacional sub-18, ao ven-
cer a prova de 3000 metros de pista 
coberta no campeonato nacional 
de juvenis, em 9 minutos e 08 se-
gundos. 

Este é o primeiro título nacional 
conquistado pelo jovem atleta na-
tural do Marco de Canaveses, que 
foi recentemente distinguido com o 
prémio Revelação do Ano, na Gala 
de Desporto 2017 do município do 
Marco de Canaveses, pelos feitos 
concretizados na época 2015/2016. 

Em entrevista ao jornal O PARE-
DENSE, Jorge Pereira garante que 
está agora concentrado em alcan-
çar os objetivos definidos para o 
resto da época. Jorge Pereira quer 
alcançar os mínimos para o mundial 
de juvenis e lutar por mais um pó-
dio nacional.

Foi ao Pombal conquistar o 
título de Campeão Nacional sub-
18. Estava à espera deste resulta-
do?

Sabia que era capaz de discutir a 
vitória, por isso entrei na prova com 
esse objetivo, mesmo sabendo as 
dificuldades que iria enfrentar. Era 
previsível que a corrida fosse muito 

Helena Nunes (texto)

tática, lenta ao início, e rápida no fi-
nal, e isso acabou por me favorecer. 

Ficou feliz com o resultado?
Sempre sonhei em subir ao pó-

dio, e até em ganhar, mas só acre-
ditei que tinha acontecido quando 
abracei a minha mãe no final da cor-
rida. Foi um momento arrepiante e 
de certeza que nunca o irei esque-
cer. Comecei a chorar de alegria. 

O facto de ser juvenil de primei-
ro ano só me dá mais tempo para 
evoluir e mais oportunidades para 
competir ainda neste escalão.

Quais são as expectativas 
para as próximas provas?

Tenho já no início de março o 
nacional de corta mato longo e es-
pero estar lá para discutir um lugar 
no pódio. Depois vem o nacional 
de desporto escolar, mas ainda não 
tenho objetivos bem definidos para 
essa prova.

É natural do Marco de Cana-
veses, mas optou por praticar 
atletismo na Casa do Benfica de 
Paredes. Porquê?

Nunca nenhum clube do Marco 
de Canaveses me ofereceu as con-
dições que eu desejava. A Associa-
ção Desportiva de Amarante foi o 
primeiro clube que me acolheu, 
repescando-me das provas de 

desporto escolar. E apesar de ter 
um treinador muito empenhado 
em ajudar e com quem cheguei a 
aprender muito, não tinha colegas 
de cá para treinar. Nessa altura, co-
nheci uns atletas de Alpendorada 
que andavam na Casa do Benfica 
de Paredes e foram eles que me 
ajudaram a entrar no clube.

“O meu maior
objetivo é alcançar

mínimos para o
mundial de juvenis”

Nos últimos anos, vários atle-
tas da Casa do Benfica de Pare-
des têm assinado contratos com 
grandes clubes a nível nacional. 
Espera ter a mesma “sorte”? Ob-
viamente que gostaria de ingressar 
num clube grande a nível nacional. 
E sei que a Casa do Benfica de Pare-
des me oferece condições para que 
isso aconteça.

Quais são os objetivos para o 

resto da época?
O meu maior objetivo é alcan-

çar mínimos para o mundial de ju-
venis. Sei que não vai ser fácil, mas 
também não é impossível. Quero 
ainda fazer uma boa época de verão 
e gostava de conseguir vencer mais 
um pódio nacional.

No futuro, pretende conciliar 
uma carreira no atletismo com os 
estudos?

Nesta altura, já é difícil conciliar 
os estudos com o atletismo, mas a 
situação ainda se pode complicar 
caso um dia entre na universidade. 
Na verdade, queria ser bem-sucedi-
do em ambas as coisas, mas vamos 
ver.

Que feitos gostava ainda de 
concretizar?

Ir aos Jogos Olímpicos é o so-
nho de qualquer atleta. Toda a 
gente o quer, mas muitos poucos o 
conseguem. Representar a seleção 
será um objetivo mais realista, mas 
há sempre esperança de me tornar 
num atleta olímpico.

Jorge Pereira foi distinguido com o prémio revelação do ano na gala do desporto da Câmara do Marco de Canaveses, onde esteve presente a ex-atleta Rosa Mota
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 Em Lordelo, José Augusto Santos veio substituir Juvenal Brandão, que estava no clube há 3 épocas.
 Para os lados de Sobrosa, Adalto Silva saiu para dar lugar a Carlos Vaqueiro.
 AS DUAS EQUIPAS PERDERAM OS JOGOS DISPUTADOS NO PASSADO DOMINGO.

Aliados de Lordelo e Sobrosa
MUDAM DE TREINADOR

C
arlos Vaqueiro é o terceiro treinador contrato 
pelo CCD Sobrosa esta temporada. A equipa 
está atualmente no penúltimo lugar da 1.ª 
Divisão da Associação de Futebol do Porto – 

Série 2, e tenta desesperadamente somar pontos para 
fugir à descida de divisão.

Logo no início da temporada o clube anunciou a 
saída do treinador César Marques, devido aos maus 
resultados. O comando técnico da equipa foi então 

Sobrosa contrata terceiro
treinador da época

ocupado por Adalto Silva, mas por pouco tempo. O 
treinador brasileiro acabou por fi car no clube apenas 
3 meses. A rescisão com o técnico foi anunciada no 
dia 7 de fevereiro. 

“As coisas não estavam a correr bem e deci-
dimos tomar uma posição”, explicou ao jornal O 
PAREDENSE o presidente do CCD Sobrosa. Fernando 
Santos assume que foram os maus resultados a ditar 
a saída de Adalto Silva, numa altura em que o clube 
tenta a todo o custo escapar à descida de divisão.

“Era muito mau a equipa descer esta época 
porque estamos a concretizar grandes investi-
mentos para melhorar as estruturas do clube”, 
acrescentou.

O presidente do CCD Sobrosa garante ainda que 
Carlos Vaqueiro é o treinador ideal para o Sobrosa, so-
bretudo nesta fase do campeonato. A sua experiência 
como jogador da 1.ª Liga pode ajudar a trazer mais 
tranquilidade à equipa, diz Fernando Santos. “Como 
jogador tem um currículo invejável. Passou por 
clubes como o Estrela da Amadora, Estoril, Gil Vi-
cente, Maia e Freamunde. E como treinador tam-
bém já orientou o Maia e o Freamunde. Viveu mo-
mentos bons e maus no futebol e pode trazer boas 
coisas ao Sobrosa”.

No jogo de estreia do novo treinador, o Sobrosa 
sofreu uma pesada derrota no terreno do Águias de 
Eiriz. Perdeu por 4-1 e manteve-se no penúltimo lu-
gar da tabela, 16 pontos. 

lordelenses reforçou que o único 
objetivo da equipa esta época é as-
segurar a manutenção.

Objetivo idêntico tem o CCD 
Sobrosa, que também rescindiu 
contrato com Adalto Silva, que che-
gou ao Sobrosa há cerca de 3 meses 
para substituir César Marques, ain-

da na fase inicial da temporada.
 O presidente do clube, Fernan-

do Santos, justifi ca a saída do técni-
co com os maus resultados da equi-
pa, que é penúltima classifi cada da 
Série 2 da 1.ª Divisão da Associação 
de Futebol do Porto. O senhor que 
se segue é Carlos Vaqueiro.

Helena Nunes (texto)

José Augusto é o novo treinador do Aliados de Lordelo

tava no clube há três épocas, esco-
lhendo José Augusto Santos como 
sucessor. O mesmo sucedeu com 
o CCD Sobrosa, que anunciou na 
mesma semana a rescisão de con-
trato com o técnico Adalto Silva, 
que estava no clube há cerca de 3 
meses. O treinador brasileiro não re-
sistiu aos maus resultados da equi-

A 
última quinzena fi cou 
marcada pelas chico-
tadas psicológicas em 
dois clubes de futebol 
do concelho de Paredes. 

O Aliados de Lordelo despediu o 
técnico Juvenal Brandão, que es-

pa e foi entretanto substituído por 
Carlos Vaqueiro, antigo jogador da 
1.ª Liga e que já orientou equipas 
como o Maia e o Freamunde.

José Augusto
regressa

7 anos depois
José Augusto Santos regressa 

ao comando técnico do Aliados Fu-
tebol Clube de Lordelo, 7 anos de-
pois de ter passado pelo clube nos 
campeonatos nacionais, entre 2006 
e 2011. O treinador, de 53 anos es-
tava atualmente sem clube, mas já 
tinha passado pelo Lousada, Varzim 
(equipa principal), Sobrado e Var-
zim B.

O novo treinador dos lorde-
lenses foi anunciado no dia 9 de 
fevereiro, no mesmo dia em que o 
clube comunicou o fi m do contrato 
com Juvenal Brandão. Nas últimas 
duas jornadas, e já sob o coman-
do do novo técnico, o Aliados de 
Lordelo conseguiu apenas pontuar 
em casa, no jogo de estreia do trei-
nador frente ao Barrosas. Já no últi-
mo domingo, o Aliados de Lordelo 
foi à Lixa perder por 4-0, manten-
do-se assim no 8.º lugar da tabela 
classifi cativa, com 29 pontos. Em 
declarações ao jornal online “ta-
megasousa”, o novo técnico dos 

Adalto Silva saiu do Sobrosa depois de três meses como treinador
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J
oão Barros terminou o Rali Serras de 
Fafe em 3.º lugar da geral, apesar dos 
vários problemas mecânicos que afe-
taram o Ford Fiesta R5 nos dois dias de 
prova. O piloto da Fibromade Racing 

Team voltou a ter azar em Fafe, depois de no 
ano passado ter tido problemas logo no pri-
meiro dia da prova. Este ano, o azar estendeu-
-se ao longo dos dois dias de prova (18 e 19 
de fevereiro), com a prestação do piloto a ser 

 PILOTO DE REBORDOSA TEVE VÁRIOS PROBLEMAS MECÂNICOS DURANTE A PROVA, MAS NÃO DEIXOU FUGIR O PÓDIO.
 Prova de abertura do Campeonato Nacional de Ralis decorreu nos dias 18 e 19 de fevereiro, em Fafe. 

JOÃO BARROS conquista 3.º lugar
no Rali Serras de Fafe

afetada pelos problemas de motor do Ford 
Fiesta R5.

“Foi uma prova muito complicada para 
mim. O resultado acabou por ser melhor 
que a exibição pois nunca consegui ter o 
carro como queria”, disse João Barros no fi-
nal da prova inaugural do Campeonato Na-
cional de Ralis.

No primeiro dia, João Barros enfrentou vá-
rios problemas, mas acabou depois por con-
seguir recuperar terreno para os adversários 
no segundo dia. O 3.º lugar na geral acabou 

por ser mais um prémio de combatividade do 
que de andamento, assumiu o piloto rebor-
dosense.

A próxima etapa do Campeonato Nacional 
de Ralis será disputada em Castelo Branco (a 11 
e 12 de março), terra de boas recordações para 
João Barros e o piloto espera, por isso, repetir a 
vitória alcançada na temporada passada.

O grande vencedor do Rali Serras de Fafe 
foi o piloto vimaranense Pedro Meireles (Sko-
da Fabia R5), que beneficiou do abandono 
de Ricardo Moura (Ford Fiesta R5), que lidera 

destacado.
Pedro Meireles assumiu o comando da 

prova na segunda passagem pela classificati-
va de Luílhas, beneficiando da desistência de 
Ricardo Moura, que saiu da prova com proble-
mas na suspensão do Ford Fiesta R5 e quando 
estava na frente, com mais de 40 segundos de 
vantagem.

O bicampeão nacional de ralis, José Pedro 
Fontes (Citroen DS3 R5) ficou em 2.º lugar. 
Terá nas próximas provas a tarefa de defender 
o título, mas está a 59 segundos do vencedor.

Helena Nunes (texto)

O 
estudo de impacto eco-
nómico do Vodafone 
Rali de Portugal 2016 
revelou que o concelho 
de Paredes assegurou 

cerca de 1.165.000 euros de retorno 
económico direto, fruto da participa-
ção na organização e acolhimento da 
prova. Segundo a nota de imprensa 
da autarquia, as receitas foram pro-
venientes das despesas das equipas 
e dos milhares de adeptos, relacio-
nadas com alojamento, alimentação, 
transportes e animação, entre outras, 
realizadas no concelho.

Para além do impacto direto, 
houve retorno económico da prova 
através dos média, segundo o crité-
rio de valor monetário das notícias 
proveniente da exposição nacional e 
internacional. Os principais mercados 
internacionais atingidos foram França, 
Espanha, Polónia, Finlândia e Itália, diz 
o mesmo estudo.

O Vodafone Rali de Portugal 2016 
gerou um retorno de 129,3 milhões de 
euros a nível nacional. Já a nível local, 

 Prova teve forte impacto económico no concelho diz a autarquia com base num estudo.
 IMPACTO ECONÓMICO DIRETO NA REGIÃO NORTE FOI SUPERIOR A 18 MILHÕES DE EUROS.

Rali de Portugal gerou
retorno de 1 milhão de euros

os 13 municípios envolvidos na orga-
nização garantiram, no conjunto, um 
impacto agregado na ordem dos 49,2 
milhões de euros. O estudo diz ainda 
que o retorno económico direto asse-
gurado por cada um dos 13 municí-
pios oscilou entre os 413 mil e os 10,1 
milhões de euros, variando consoante 
a dimensão relativa de cada município 
e pelo grau de envolvimento na prova.

Os restantes municípios da região 
norte também sentiram os efeitos 
económicos do evento, registando 
um impacto económico direto de 18,4 
milhões de euros. 

O relatório do impacto económi-
co do Vodafone Rali de Portugal 2016 
reúne a síntese dos principais resulta-
dos do estudo de impacto do evento 
na economia do turismo e na imagem 
do destino Norte de Portugal, tendo 
como base um estudo da responsa-
bilidade do Centro Internacional de 
Investigação em Território e Turismo 
da Universidade do Algarve (CIITT-
-UALG), assim como as estimativas 
do promotor do evento, a Federação 
Internacional do Automóvel (FIA) e o 
media partner, REPUCOM.

Helena Nunes (texto)
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FUTEBOL
Resultados da última jornada

Campeonato de Portugal
Série B Manutenção – 2.ª jornada

Aliança de Gandra .................1
Mirandela ..................................1

Próxima jornada – 26 de fevereiro
Aliança de Gandra - Limianos

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 24.ª jornada

Lixa ..............................................4
Aliados de Lordelo .................0

União de Paredes ...................2
Tirsense .....................................1

Rebordosa ................................1
Desp. Aves B ..............................3

Próxima jornada – 26 de fevereiro
Aliados de Lordelo - União de Paredes

Alpendorada - Rebordosa 

Divisão Honra - AF Porto
19.ª jornada

Nun’Álvares ..............................3
Leverense .................................1

Próxima jornada – 25 de fevereiro
Sport Canidelo - SC Nun’Álvares 

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 18.ª Jornada

Aguias de Eiriz .........................4
CCD Sobrosa ............................1

Próxima jornada – 26 de fevereiro
CCD Sobrosa - Tirsense B 

2.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 18.ª Jornada

ISC Sobreirense .......................2
Codessos ..................................2

FC Parada .................................2
Mocidade Sangemil .............2

Próxima jornada – 26 de fevereiro
Penamaior - FC Parada

Zebreirense - ISC Sobreirense 

Série 3 – 18.ª jornada
FC Lagares ................................3
Baltar ..........................................2

Próxima jornada – 26 de fevereiro
Baltar - ARD Macieira

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 17.ª jornada
Paredes .....................................4
Amigos Abeira Douro ...........8

Próxima jornada – 25 de fevereiro
Freixieiro - Paredes

PUB

N
o passado dia 12 de fe-
vereiro realizou-se na 
freguesia maiata de 
Folgosa, o 3.º xco de Fol-
gosa, a 1.ª prova da Taça 

Regional do Porto de xco.
Numa manhã com condições 

climatéricas adversas, com a chuva 
a criar dificuldades acrescidas aos 
atletas, a sorte acabou por sorrir à 
Maiatos/Reabnorte, equipa de ci-
clismo do atleta paredense António 
Sousa, que venceu na categoria de 
master 40. 

“Foi uma vitória arrancada a 
ferros”, disse António Sousa no fi-
nal da prova, falando das dificulda-
des no percurso devido aos proble-
mas com o travão da frente, que o 
levaram a sofrer duas quedas. “Foi 
uma estreia em grande com a mi-
nha nova bicicleta, mesmo com 
este percalço do travão”, reforçou 
o atleta, mostrando-se confiante 
para as próximas competições.

 O PAREDENSE VENCEU A PROVA NA CATEGORIA MASTER 40, REPRESENTANDO A EQUIPA BTT MAIATOS/REABNORTE.
 Primeira prova da Taça Regional de xco do Porto foi disputada em Folgosa, Maia, no dia 12. 

ANTÓNIO SOUSA triunfa no arranque
da Taça Regional de XCO

Helena Nunes (texto)

António Sousa é uma das gran-
des estrelas do btt e ciclocrosse 
português (contabiliza mais de uma 
dezena de títulos de campeão na-
cional e várias Taças de Portugal). 
Terminou a prova de master 40 em 
1h02m12s. Em 2.º lugar ficou o seu 
colega de equipa António Viana e 
na 3.ª posição ficou António Passos 

(Rompe Trilhos/Apcar) a 42 segun-
dos de diferença do vencedor.

Quanto às restantes classifica-
ções da prova, na categoria elite 
assistiu-se à vitória de Ricardo Ma-
rinheiro (Maiatos/Reabnorte), atual 
campeão regional do Porto. Em 2.º 
lugar ficou Vítor Santos (Quinta das 
Arcas Jetclass/Xarão), a 3m15s de 
diferença. Gonçalo Amado (Maia-
tos/Reabnorte) fechou o pódio, 
com 3m52s de diferença do vence-
dor.

Nas femininas, a vitória foi de 
Maaris Maier (Maiatos/Reabnorte), 
seguindo-se Susana Santos (ASC-
Focus Team Vila do Conde) e Cecília 
Araújo (Maiatos/Reabnorte).

Nos sub-23 venceu João Rocha 
(Rodabike/Asrg/Gondomar) e nos 
juniores Diogo Oliveira (Maiatos/
Reabnorte).

Nos master 30 o pódio foi domi-
nado pela equipa ASCFocus Vila do 
Conde. Rúben Nunes saiu vencedor, 
seguindo-se Filipe Ramos e Manuel 
Lopes. Nos master 50, venceu Antó-

nio Silva (ASCFocus 
Team Vila do Con-
de), seguindo-se o 
colega de equipa 
Vítor Santos e em 
3.º António Valente 
(Maiatos/Reabnor-
te). Nos cadetes 
venceram Tiago 
Sousa e Ana San-
tos, da ASC Focus 
Team Vila do Con-
de. 

Na classificação 
por equipas, ven-
ceu a Maiatos/Rea-
bnorte, que lidera 
assim o ranking da 
Taça de Portugal. 

A 1.ª prova da 
Taça Regional do 
Porto de xco foi 
organizada pela 
Associação de Ci-
clismo do Porto e o 
Grupo Desportivo 
os Maiatos.

 QUATRO EQUIPAS DO CONCELHO PASSARAM A FASE DE APURAMENTO DISPUTADA EM LOUSADA, NO DIA 15.
 Equipa da câmara municipal conquistou o 2.º lugar na competição.
 Campeonato Nacional de Boccia por equipas realiza-se em maio.

Paredes apura-se para o
Campeonato Nacional de Boccia Sénior

Q
uatro equipas de Paredes fica-
ram apuradas para a fase final do 
Campeonato Nacional de Boccia, 
após a disputa da competição re-
gional da zona do Vale do Sousa.

A fase de apuramento realizou-se no passado 
dia 15 de fevereiro, no pavilhão municipal de Lou-
sada, tendo sido organizada pela Associação Na-
cional de Desporto de Paralisia Cerebral (PCAND) 
em parceria com a autarquia de Lousada.

Segundo a nota de imprensa da câmara de 
Paredes, o programa ‘Movimento Sénior’ esteve 
representado por 16 equipas (Associação para 

o Desenvolvimento Integral de Lordelo, Asso-
ciação para o Desenvolvimento de Rebordosa, 
Centro Social e Paroquial de Vilela, Centro Sócio 
Educativo da Parteira, Santa Casa da Misericórdia 
de Paredes, S. Pedro - Centro Social da Sobreira), 
entre as 35 equipas que disputaram o apura-
mento para a Fase Nacional do Campeonato.

Este ano, pela primeira vez, a câmara mu-
nicipal de Paredes fez-se representar com 
uma equipa, tendo terminado em segundo 
lugar na competição. Também na luta pelo 
pódio esteve a equipa da Obra de Assistência 
Social de Sobrosa 3, que acabou por conquis-

tar o 4º lugar.
O Campeonato Nacional de Boccia Sénior, 

por equipas, realiza-se em São João da Madei-
ra no dia 25 de maio.
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11.º VA n.º 20  
● Escola Secundária de Vilela

RITA LEAL

................................................................................................................................................................................................................................
ALUNOS DO CLUBE DE JORNALISMO  ● Escola Básica da Sobreira

O que é um orçamento?
Depende! Quando se trata do orça-

mento do Estado, é o conjunto de des-
pesas habituais que o Estado tem com 
os organismos públicos que dele depen-
dem, como por exemplo: o pagamento 
de ordenados dos funcionários públicos, 
as despesas de manutenção de escolas e 
de hospitais públicos, a aquisição de veí-
culos para as forças de segurança, etc. As 
famílias também têm o seu orçamento e 
têm de saber equilibrar as receitas com 
as despesas, isto é, se as pessoas que 
contribuem para a economia doméstica 
ganham €800 por mês, as suas despesas 
com a mensalidade ou renda da casa, luz, 
água, transportes e alimentação, entre 
outras, não podem ultrapassar o valor 
que ganham. 

O orçamento pode ser também o cus-
to estimado de algo. 

O que é um orçamento participati-
vo?

É um modelo que permite que um 
conjunto de pessoas decida como se 
deve aplicar determinada quantia. 

O que é o orçamento participativo 
das escolas?

É um projeto que foi lançado pelo 

AMOR DE PERDIÇÃO

Memórias de uma família
O que é o Amor?

É provavelmente a palavra mais difícil que 
existe porque é aquela que toda a gente sabe 
o que quer dizer, mas todos temos difi culda-
de em explica. 

Isto é muito estranho e misterioso, todos 
gostamos de alguém, mesmo que raramente 
usemos a palavra ‘amor’ ou digamos ‘amo-
-te’ (são palavras difíceis de dizer, sentimos 
vergonha, preferimos às vezes até não dizer, 
fi ngir que não gostamos nada dele ou dela 
porque dizer ‘amor’ soa, assim, ridículo, e 
preferimos dizer ‘gosto muito dele ou dela’). 
O mistério é este, então: sabemos todos o que 
é o amor porque todos amamos alguém, mas 
é muito difícil dizer ou explicar o que signifi ca 
amar, é muito difícil falar sobre isso e acertar. 
Podemos dizer, por exemplo: ‘eu amo-te por-
que quando te vejo fi co muito contente’ ou 
‘eu amo-te porque tenho muitas saudades 
tuas’, mas sentimos que dizer isso não chega, 
que é muito mais que isso, que não cabe em 
nenhuma palavra.

Ora, todo o enredo da obra se baseia no 
amor e nos seus diversos tipos. Pode-se sa-
lientar três tipos de amor, o amor entre ami-
gos, que se consideram família, como é o 
amor que Simão sente por Mariana; o amor 
platónico, um amor impossível, como é o 
amor que Mariana sente por Simão; e o amor 
correspondido, vivido por Teresa e Simão.

Apesar de o amor poder assumir várias 

vertentes, como as referidas, para este tudo é 
possível. 

Assistimos, na obra, a grandes provas de 
amor, tanto de Simão, Mariana e de Teresa. 

Mariana, fi lha do ferrador João da Cruz, 
assume-se bastante matura e ciente da sua 
situação quanto a Simão Botelho, isto é, sabe 
que um amor entre ambos seria impossível, já 
que ela se encontra numa classe social infe-
rior à dele, embora esse facto não a impeça 
a amizade entre os dois e todos os sacrifícios 
que esta faz pelo seu apaixonado. Mariana 
permanece sempre junto ao fi lho do corre-
gedor, mesmo que este lhe peça para não o 
fazer. Na minha opinião, o maior ato de amor 
desta obra acontece quando esta ajuda Tere-
sa e Simão a comunicarem, levando as cartas 
de Simão a Teresa e vice-versa. Morre de uma 
forma heróica ao cumprir o último desejo do 
seu amado, deitar as correspondências entre 
ele e Teresa ao mar. Suicida-se, agarrando-se 
ao corpo do seu amado na hora em que este 
é atirado ao mar.  

Teresa, a fi lha de Tadeu de Albuquerque, 
assume-se como uma rapariga apaixonada, 
disposta a tudo pelo seu amor, até fi car en-
cerrada num convento ou jurar não amar ne-
nhum outro homem, a não ser Simão. Prefere 
a morte a não o poder ver mais ou a não o 
amar. Morre de uma maneira trágica ao saber 
da condenação de Simão ao degredo a dez 
anos na Índia. Simão observa a sua morte, 
dizendo o narrador que “entreviu Simão um 

movimento impetuoso de alguns braços 
e o desaparecimento de Teresa”. 

Simão Botelho, o grande herói român-
tico da obra, filho de Domingos Botelho 
e D. Rita Preciosa, demonstra ao longo da 
mesma uma enorme nobreza de espírito e 
de coragem sem igual. Toda a história se 
desenrola em torno dele e dos seus atos! 
Este vive, desde os seus 15 anos, um in-
tenso amor por Teresa que o leva a come-
ter diversas loucuras, crimes como o ho-
micídio. Este nobre homem, ajudado por 
Mariana e João da Cruz, faz de tudo para 
se encontrar com Teresa e poder ter uma 
vida com ela. É condenado à forca e, pos-
teriormente ao degredo, por ter assassina-
do com um tiro na cabeça Baltasar Couti-
nho, sobrinho de Tadeu de Albuquerque, 
devido aos ciúmes que sentia por este 
pretender casar com a sua amada. Nutre 
ainda um grande amor por Mariana, a sua 
“irmã do coração”, o seu “Anjo do Céu”, 
embora não seja o amor que Mariana sen-
te por este. Mantém uma postura cons-
tante até ao fim dos seus dias, acabando 
por morrer de doença, devido à tristeza da 
morte da sua amada. Este é, na minha opi-
nião, o melhor exemplo do que um herói 
romântico pode e deve ser. 

Concluo aconselhando esta obra a todo 
o público interessado, ou não, para que to-
dos possam conhecer a história apaixonan-
te de Simão e Teresa, que é verídica. 

Orçamento participativo das escolas
Despacho n.º 436-A/2017, de 6 de janeiro. 
Pela primeira vez, os alunos poderão pro-
por a utilização de determinada quantia 
atribuída a cada escola.

Como é calculada a quantia a atribuir 
a cada escola?

Cada escola recebe o equivalente a €1 
por aluno de 3.º ciclo e de secundário. No 
entanto, cada escola com menos de 500 
alunos destes níveis de ensino recebe, no 
mínimo, €500.

Que alunos poderão participar?
Todos os alunos do 3.º ciclo e do ensino 

secundário.
O que têm de fazer para participar?
Os alunos podem apresentar a sua pro-

posta individualmente ou em grupo – má-
ximo de cinco alunos. Cada proposta tem 
de ser subscrita por um mínimo de 5% dos 
alunos do 3.º ciclo ou secundário.

Como poderá ser usado o dinheiro 
atribuído no âmbito do orçamento par-
ticipativo?

O dinheiro pode ser usado para adquirir 
bens ou serviços que beneficiem a escola 
ou o processo de ensino-aprendizagem 
dos seus alunos.

Quais as etapas do projeto?
O projeto foi dado a conhecer aos alu-

nos no final do mês de janeiro. Até final do 

mês de fevereiro, os alunos 
terão de apresentar as suas 
propostas. Durante o mês de 
março, as propostas serão de-
batidas pelos alunos. No dia 
24 de março, Dia do Estudan-
te, os alunos irão a votos e es-
colherão a proposta que mais 
lhes agrada. Até final do ano 
civil, a escola terá de adquirir 
o bem ou serviço escolhido 
pelos alunos.

Quais os objetivos do 
Ministério da Educação ao 
lançar este projeto?

O Ministério da Educação 
pretende: contribuir para as 
comemorações do Dia do 
Estudante; estimular a parti-
cipação cívica e democrática 
dos estudantes, promovendo 
o seu espírito de cidadania e 
o diálogo, a mobilização cole-
tiva e prol do bem comum e 
o respeito pelas escolhas dife-
rentes, valorizando a sua opi-
nião em decisões nas quais 
são os principais interessados 
e responsáveis; conhecer os 
mecanismos de voto.

o seu QUINZENÁRIO
de eleição



19
Quinta-feira

23 de fevereiro 2017

HISTÓRIA e CULTURA

Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA
Ribeira Douro

O 
livro foi editado em 
dezembro de 1996, 
como Edição Come-
morativa da Classifi-
cação da Ribeira Por-

tuense como Património Cultural 
da Humanidade, pela Câmara Mu-
nicipal do Porto, com chancela do 
Arquivo Histórico e a direção gráfica 
de Armando Alves.

Com cerca de 50 folhas, entre 
texto e fotos, a primeira gravura é 
com a efígie do célebre “Duque da 
Ribeira”, de nascimento Dioclecia-
no Monteiro (1902-1996), o qual se 
retratou como “homenzinho que 
anda pela beira do rio”…

De seguida toma a palavra es-
crita Manuela de Melo, sim, a que 
durante muitos anos nos prendeu 
à televisão, ao tempo da edição do 
que chamou Álbum da Exposição 
“Ribeiro Douro” – Fotografias de 
Marco – vereadora do Pelouro de 
Animação da Cidade do Porto, de 
que se retira: “Uma vez mais a Ri-
beira. Desta vez filtrada pelos olhos 
dum fotógrafo. Marco. Apenas Mar-
co, o resto do nome ficou-se por 
uma longa aprendizagem da vida 
urbana, da pintura, das artes gráfi-
cas, até escolher a fotografia. Foto-
jornalista, condensa numa imagem 
uma notícia de muitas laudas. Cria-
dor, faz nas fotografias a recriação 
do real”.

Por sua vez, e para fim de tex-
tos, já aqui intercalados por foto-
grafias, o crítico de Arte Joaquim 
Matos Chaves, num trabalho de 
fôlego, escreve que: “Se há realida-
de que não pode ser dissociada da 
luz essa realidade é a fotografia, o 
facto fotográfico”. E junta mais que: 
“Em Marco, a evidência da Ribeira 
encontrou-se com a evidência da 
fotografia”. Para mais adiante acres-
centar: “Com Marco e com as suas 
fotografias é a um outro mgnificat 
que nos é dado a assistir. Como em 
todos os mgnificat há nestas foto-
grafias qualquer coisa de invocação 
e qualquer coisa de salmo”. 

Por uma vez mais e para passar, 
de facto, às fotografias, voltemos ao 
convite de Manuela Melo, na última 
frase do seu texto: “Por isso, pelo 
olhar do Marco, eis a Ribeira – uma 
vez mais”.

PUB
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BOLETIM MONUMENTOS

GOMES DE SOUSA

D
issemos já, de relance, a que família 
pertencia o Dr. Amândio José Moreira: 
era tio e padrinho do dr. Aloísio José 
Moreira. [O Paredense, 12 de Novem-

bro de 2015]. 
A falta dos livros de Santa Marinha de Fi-

gueira, no concelho de Penafiel, de 1729 a 1845 
não permite um apontamento genealógico em 
termos.

O assento do óbito do dr. Amândio diz que 
era “proprietário e capitalista, doutor médico, 
solteiro, de idade de 60 anos, natural e morador 
no lugar da Figueira, desta freguesia, filho legíti-
mo de Jerónimo Cláudio Moreira, cirurgião, na-
tural de Fonte Arcada e Maria Ferreira, lavradeira, 
natural de São Vicente do Pinheiro”. Faleceu na 
freguesia da Figueira a 26 de Março de 1890 o 
qual fez testamento, e nele não declara que dei-
xou filhos.

Juntando a este registo outros, poucos, na 
freguesia da Figueira, temos:

* Jerónimo Cláudio Moreira, natural de Fon-
te Arcada, filho de José Luís Moreira e Custódia 
Engrácia, neto paterno Manuel Moreira e Maria 
Dinis, neto materno de José de Oliveira e Josefa 
de Oliveira, todos de Fonte Arcada, casou com 
Ana Moreira, de Figueira, filha de Manuel Pereira 
e Maria Moreira.

Tiveram:
1 – António José da Silva Moreira nasceu 

em Santa Marinha da Figueira e já tinha 40 anos 
quando casou em São Pedro da Sobreira, pelas 
seis horas da manhã, de 28 de Agosto de 1862, 
com Joana Rosa Moreira, natural de São Marti-
nho de Lagares, Penafiel, com 24 anos, filha de 

José Carlos Moreira, lavrador e Maria Josefa, de 
Quintandona. Com geração em ‘Famílias da 
Sobreira’, incluindo o doutor médico Jerónimo 
Carlos da Silva Moreira. [O Paredense, 26 de No-
vembro de 2015].

* Jerónimo Cláudio Moreira casou segunda 
vez em São Vicente do Pinheiro a 6 de Fevereiro 
de 1826 com Maria Ferreira, filha de Manuel José 
Soares e Maria Angélica, de Lordelo, São Miguel 
de Paredes, neta paterna de Custódio José Soa-
res e Ana Maria, de Meios, Cabeça Santa, neta 
materna de João Ferreira e Joana Maria, de Pa-
ços, Canelas. Jerónimo, médico-cirurgião, fale-
ceu no lugar da Figueira a 1 de Janeiro de 1857. 
Maria Ferreira faleceu no mesmo lugar a 17 de 
Outubro de 1877, com 72 anos.

Tiveram:
2 – Ana Rosa faleceu solteira no lugar da Fi-

gueira a 3 de Fevereiro de 1847.
3 – Padre Francisco José Moreira. Pároco en-

comendado de Entre-os-Rios desde Junho de 
1869, onde faleceu a 11 de Setembro de 1883, 
com 55 anos. Fez testamento.

4 – Amândio José Moreira, médico-cirurgião, 
objecto deste texto.

5 – Bernardino José Moreira faleceu no lugar 
da Figueira, Figueira, a 4 de Fevereiro de 1904, 
com 70 anos, solteiro, capitalista. Fez testamento 
e consta que deixou filhos.

6 – José Luís Moreira, lavrador proprietário, 
natural de Santa Marinha de Figueira, com 30 
anos foi casar a Cete, a 11 de Fevereiro de 1866, 
com Maria da Purificação Moreira Coelho Ferraz, 
natural da Casa do Outeiro, em Cete, com 29 
anos. – Maria da Purificação faleceu no lugar da 
Figueira, Figueira, a 10 de Julho de 1869, com 33 
anos. José Luís Moreira faleceu no mesmo lugar 
a 24 de Setembro de 1909 e ficou depositado 
em jazigo particular no cemitério paroquial de 
Santiago de Fonte Arcada. Com geração que in-
clui o dr. Aloísio José Moreira.

7 – Maria Rosa Moreira, lavradeira, solteira, 
faleceu no lugar da Figueira, Figueira, a 16 de 
Agosto de 1897, com 58 anos.

O DR. AMÂNDIO MOREIRA
O dr. Amândio José Moreira formou-se pela 

Escola Médico Cirúrgica do Porto em 1849 onde 
apresentou a tese “O utero he o principal agente 
da parturição”.

O exame final foi a 5 de Julho de 1849 e o 
presidente do júri foi o dr. Vicente José de Carva-
lho. Tese manuscrita, com 25 páginas.

cada a 11 de Dezembro de 1777 com Custódia 
Engrácia, filha de José de Oliveira e Josefa de Oli-
veira, das Bouças, Fonte Arcada, neta paterna de 
Manuel de Oliveira, de Fonte Arcada, e Catarina 
Pereira, de Galegos, neta materna de Silvestre de 
Oliveira, de Ribas, Lagares e Antónia Luís, de São 
Julião, Capela. 

Tiveram:
1 – Ana Joaquina Moreira casou em Fonte 

Arcada a 28 de Junho de 1803 com Manuel Joa-
quim dos Santos Pinheiro, filho de José Francisco 
e Antónia Luísa, de São Julião, Lagares. Testemu-
nha o bacharel Manuel Vicente da Silva, da Or-
dem, Fonte Arcada.

2 – Joaquim nasceu nas Bouças a 23 de 
Agosto de 1780. Baptizado em casa por ne-
cessidade a 29 e na igreja a 30. padrinho por 
procuração que mandou o reitor de Lagares 
Pedro Ribeiro Porto. 

3 – Joaquim, 2º, nasceu nas Bouças a 6 de 
Julho de 1782. Padrinhos o Reitor de Lagares e 
o padre Custódio José de Oliveira. – Joaquim 
Carlos Moreira casou em Lagares a 15 de Ou-
tubro de 1804 com Dona Antónia Rosa Teles 
da Cunha, filha de José Teles da Cunha e Rosa 
Brites, de Ribas, São Martinho de Lagares, neta 
paterna de António José Teles da Cunha, da 
Mós [do Douro], bispado de Lamego e D. Fran-
cisca de Lemos Botelho, da vila de Torres Ve-
dras, neta materna de João Coelho e Ana Bar-
bosa, de Seixoso, Figueira. Tiveram cinco filhos.

4 – [Manuel] nasceu a 29 de Outubro de 
1784. 

5 – Germana Teresa nasceu em Fonte Arcada 
a 8 de Novembro de 1787. Testemunha o padre 
António de Magalhães. 

6 – Bernarda nasceu a 11 de Novembro de 
1790. 

7 – António nasceu em Fonte Arcada a 18 
de Fevereiro de 1793. Padrinho o irmão Joaquim 
com assistência do tio padre Francisco Moreira. 
Testemunha o padre Custódio José de Oliveira e 
Sousa.

8 – Dr. Jerónimo Cláudio Moreira já referido.

O dr. Jerónimo Cláudio Moreira cujo nome 
não aparece nos alunos matriculados na Univer-
sidade de Coimbra, nem entre os formados pela 
Escola Médica do Porto, era filho de José Luís 
Moreira e Custódia Engrácia e nasceu em Fonte 
Arcada a 6 de Julho de 1795. Baptizado pelo tio 
Francisco Moreira e padrinhos o padre Jerónimo 
[José de Oliveira] abade de São Vicente e D. Ana 
Cláudia. 

Breves notas sobre seus pais e irmãos: 
José Luís Moreira, filho de Manuel Moreira 

e Maria Dinis, de Cima de Vila neto paterno de 
José de Sousa e Catarina Moreira neto materno 
de Manuel Gonçalves e Helena Dinis, todos de 
Fonte Arcada, casou em Santiago de Fonte Ar-

I – AMARANTE
N.º 63 - Igreja de Gatão

Capa - figura 16 e 17
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Efemérides 23 de fevereiro

Paredes

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 23 de fevereiro a 8 de março

Castelo de Paiva

1564
Sem certezas, esta é a data de nascimento 
atribuída a William Shakespeare;
____________________________________

1616
Morre o autor de “D. Quixote”, Miguel Cer-
vantes; 
____________________________________

1726
Morte de Estanislau Lesczeyneski, duque 
de Lorena, este território é incorporado na 
França;
____________________________________

1741

em Plympton, Devon, morre em Londres;
____________________________________

1823
Rebelião contra-revolucionária liderada pelo 
general Manuel da Silveira, conde de Amaran-
te, e outros militares que haviam sido afasta-
dos depois da Martinhada;
____________________________________

1850
Precursor do romantismo inglês, morre o poe-
ta William Wordsworth;
____________________________________

1904
A companhia francesa do Canal do Panamá é 
comprada pelos EUA;
____________________________________

1909
Localizado em Benavente, Ribatejo, um sismo 
provoca a morte de cerca de 30 pessoas;
____________________________________

1911
Bispos tomam posição numa pastoral coleti-
va, contra a supressão do juramento religioso, 
a expulsão das congregações, a lei do divórcio 
e restantes medidas anticlericais postas em 
prática pela República;
____________________________________

1918
Decreto do governo sidonista que altera a Lei 
de Separação entre o Estado e a Igreja. Com 
tal decreto era restituída ao Clero parte da 
sua intervenção nos assuntos do Culto, no en-
tanto não lhes restituía a influência material 
e política;
____________________________________

1936
Em Cabo Verde, com o Decreto de Lei 25539, 
é criada a Colónia Penal do Tarrafal, chegan-
do a primeira leva de presos políticos a 29 de 

outubro;
____________________________________

1940
O poeta simbolista, Alberto de Oliveira, mor-
re, em Lisboa;
____________________________________

1944
O Decreto-Lei n.º 33545 altera o nome do SPN 
– Secretariado da Propaganda Nacional, para 
SNI – Secretariado Nacional de Informação, 
Cultura Popular e Turismo, continuando na 
dependência direta de Salazar e sua inculca-
ção ideológica;
____________________________________

1945
II Guerra Mundial. As tropas aliadas alcançam 
o rio Póna, na Itália, e as dos EUA e da URSS 
juntam-se em Tyorgan, Alemanha, enquanto 
o Exército Vermelho entra em Berlim Oriental;
____________________________________

1947
Especialista em Língua e Literatura portuguesa, 
morre o filósofo e poeta inglês Roy Campbell;
____________________________________

1967
Lançada para o espaço a nave espacial sovié-
tica Soyuz – 1;
____________________________________

1971
Salyut 1, cápsula russa torna-se a primeira es-
tação espacial em permanência;
____________________________________

1984
Promulgação da Lei da despenalização do 
aborto;
- Aos 56 anos morre Fernando de Melo Mo-
ser, investigador catedrático da Faculdade 
de Letras de Lisboa, sendo Grande Oficial da 
Ordem da Instrução Pública, bem como da 

Ordem do Império Britânico;
- A poetisa Sophia de Mello Breyner Andre-
sen recebe o Prémio da Crítica de 1983;
____________________________________

1986
Aos 80 anos, morre o cineasta Otto Preminger;
____________________________________

1987
Zeca Afonso, o poeta, músico e cantor de 
rara sensibilidade e poder criativo, o sím-
bolo do 25 de Abril, falece em Setúbal. O 
cortejo fúnebre constitui uma verdadeira 
manifestação de pesar nacional;
____________________________________

1992
António Guterres é eleito, no Congresso 
do PS, secretário-geral, sucedendo a Jorge 
Sampaio;
- O escritor José Cardoso Pires recebe o As-
trolábio de Ouro, Prémio Internazionall Últi-
mo, de Itália, pelo conjunto da sua obra;
____________________________________

1994
Morte de Richard Nixon, presidente dos EUA 
entre 1969 e 1974;
____________________________________

2004
Valentim Loureiro é indiciado por 23 crimes, 
no âmbito do caso Apito Dourado;
____________________________________

2005
Aos 95 anos, morre John Mills, ator britânico 
que recebeu o Óscar pelo seu desempenho 
em “A filha de Rian”;
____________________________________

2007
Morte de Boris Zeltsin, primeiro eleito de-
mocraticamente presidente da Rússia pós-
-soviética em 1991.

Guiné Portuguesa. Desembarque em Ca-
cheu dos náufragos da corveta “S. Sebastião, 
onde viajava o bispo de Cabo Verde, D. Frei 
João de Faro, em companhia de vários fran-
ciscanos, seculares e presbíteros de São Pe-
dro, tendo sido aprisionados pelos Felupes. 
O capitão-mor de Cacheu obteve o resgate 
do bispo, que morreu em viagem de regres-
so a Cabo Verde; 
____________________________________

1792
Joshua Reynolds (Sir), pintor inglês, nascido 

Dia 23 de fevereiro
Auditório da Fundação A Lord
15h00 – Gil Vicente: do livro para o palco. Auto da Barca do 
Inferno – Teatro do Aramá

Dia 24 de fevereiro
Casa da Juventude de Paredes
21h30 – Ídolo no polo: Carlos Franclim, médico e presidente 
de junta

Dia 25 de fevereiro
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Danças e cantares: grupo cultural e recreativo de 
Lordelo “Os Expansivos”

Dia 28 de fevereiro
Biblioteca Municipal de Paredes
11h00 – Sessão de histórias “circontando”

Dia 1 de março
Auditório da Fundação A Lord
Inauguração da exposição das letras: “retratos literários de 
clássico Loredano, cedida pela Casa de Camilo 

Dia 25 de fevereiro
Largo do Conde, Sobrado
21h00 – Apresentação da peça de teatro “Basta”, encenada 
por Ivânia Ribeiro

Dia 26 de fevereiro
Em Pedorido
14h30 – Desfile carnavalesco infantil e atuação do coro da 
escola de música da Casa do Povo de Raiva

Dia 26 de fevereiro
Sabariz
14h00 – Carnaval à moda antiga

Dia 27 de fevereiro
Largo do Conde
21h30 – Grande baile de carnaval

Dia 28 de fevereiro
Em Pedorido
20h00 – Enterro do entrudo, com animação musical de “Pos-
tas de bacalhau”

Dia 25 de fevereiro
Casa das Artes de Felgueiras
21h30 – Conta-me histórias, com Miguel Ângelo 

Dia 24 de fevereiro
Biblioteca e arquivo municipal de Felgueiras
15h00 – Oficina de leitura e expressão plástica e atelier de 
carnaval

Dia 4 de março
Casa das Artes de Felgueiras
21h30 – Concerto de “Blind Zero”

Dia 1 de março
Pavilhão Municipal de Idães
Das 09h30 às 16h30 – IV encontro de boccia sénior

Dia 24 de fevereiro
Ruas da cidade de Lousada
10h00 – Desfile escolar de carnaval

Dia 25 de fevereiro
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Concerto de carnaval do Conservatório de Música 
Vale do Sousa

Dia 26 de fevereiro
Parque Urbano de Lousada
10h30 – Corrida de carnaval

Dia 24 de fevereiro
Salão nobre da câmara de Paços de Ferreira
14h30 – Seminário “acolhimento e integração de migrantes 
refugiados”

Dia 25 de fevereiro
Pavilhão Fernanda Ribeiro 
20h30 – XS Rise Up Penafiel: encontro de danças urbanas

Dia 26 de fevereiro
Museu Municipal de Penafiel
15h00 – Atividade “Aos domingos no museu”: fazer biscoitos

Dia 27 de fevereiro
Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Atelier decorações de máscaras de carnaval
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DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRAS

PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

Lousã
Açor
Arrábida
Gerês
Caramulo
Estrela
Montemuro
Marão

Monchique
Sintra
Alvão
Pico
Malcata
Grândola
Gardunha
Marvão

Serras de Portugal:

HORIZONTAIS
1- “(…) de Abril”, de Ana Sofia Fonseca (A Esfera dos 
Livros”; 7- “Portugal A (…) e a Foice”, de J. Rentes de 
Carvalho (Quetzal); 10- Molibdénio (s.q.); 11- Desloquei; 
12- Interjeição designativa de dor; 13- Administra diligen-
temente; 16- Lenda; 17- “Revolução (…)”, de Paulo M. 
Morais (Porto Editora); 20- Filtra; 22- Artigo Antigo; 23- 
Aliados; 25- Interjeição que exprime admiração; 26- Criar 
ovos; 28- “Os (…)”, de Lídia Jorge (Dom Quixote); 33- 
Estrela; 34- Sétima nota musical; 35- Rosto; 37- Memória 
de computador; 39- A unidade; 40- Prefixo (negação); 41- 
Guarneço com abas; 42- Arvoredo Frutífero; 44- Seguir 
até; 45- Verbal; 46- Alternativa; 47- “Vinte e (…)” de Mia 
Couto (Editorial Caminho); 50- Caminha para lá; 51- A 
ele; 52- Espaço de um mês; 53- Residência.

VERTICAIS
2- Goste muito de. 3- A parte interior das falanges dos 
dedos; 4- Televisão; 5- Preposição que indica lugar; 6- 
Manhosa; 7- Termo; 8- “O 25 de Abril contado ás Crian-
ças…e aos (…)”, de José Jorge Letria com Ilustrações 
de João Abel Manta (Terramar); 9- Curso de água na-
tural; 13- “(…) Afonso – Livra-te do medo”, de José A. 
Salvador (Porto Editora); 14- Autores (abrev.); 15- Di-
zer; 18- “Mário Soares e a (…)”, de David Castaño (Dom 

Restaurante no centro
da cidade de Paredes

PRECISA
EMPREGADO(A)

Com experiência de
atendimento às mesas

●Com idade entre os 20 e 35 anos;
●Com disponibilidade absoluta;
●Simpático e dinâmico;
●Folga ao Domingo.
Resposta a este jornal ao n.º 49

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

Quixote); 19- O mantra mais importante do hinduísmo e 
outras religiões; 21- Unidade SI de resistência elétrica; 
24- “O Dia (…)”, de Otelo Saraiva de Carvalho (Objec-
tiva); 26- Prefixo (ombro); 27- Chefe etíope; 29- Calcu-
lo a olho; 30 Estar em vigor; 31- Sociedade Anónima 
(abrev.); 32- “Os Rapazes dos (…)”, de Alfredo Cunha e 
Adelino Gomes (Porto Editora); 36- Graceja; 37- Origem 
(fig.); 38- “Nas Bocas do Mundo. O 25 de (…) na Im-
prensa Internacional”, de Reto Monico e Joaquim Vieira 
(Tinta da China”; 42- “História do (…) na Revolução Por-
tuguesa – 1974-75”, de Raquel Varela (Bertrand Edito-
ra); 43 – “Salgueiro (…) – Um Homem da Liberdade”, 
de António de Sousa Duarte (Âncora Editora); 46- Inter-
jeição designativa de espanto; 48- Despido; 49- Cálcio 
(s.q.); 51- Los Angeles (abrev.).
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Beire

Joaquim Freire de Pinho
Faleceu

Joaquim Freire de Pinho faleceu no passado dia 
11 de fevereiro com 72 anos de idade. Era natural e 
residente na freguesia de Beire, concelho de Paredes. 
Era casado com Maria Madalena Vieira da Rocha.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Sobrosa

Augusta Coelho Moreira
Faleceu

Augusta Coelho Moreira faleceu no passado dia 
14 de fevereiro com 97 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Sobrosa, concelho de 
Paredes. Era viúva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Louredo

António Freire
Faleceu

António Freire faleceu no passado dia 15 de feve-
reiro com 94 anos de idade. Era natural de Nevogilde, 
Lousada e residente na freguesia de Louredo, conce-
lho de Paredes. Era casado com Aurora Rosa Pereira. 

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.

Louredo

Margarida de Sousa Oliveira
Faleceu

Margarida de Sousa Oliveira faleceu no passa-
do dia 17 de fevereiro com 72 anos de idade. Era na-
tural e residente na freguesia de Louredo, concelho 
de Paredes. Era casada com António de Azevedo.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Paredes

António de Oliveira e Sousa
Faleceu

António de Oliveira e Sousa faleceu no passado 
dia 13 de fevereiro com 89 anos de idade. Era natural 
de Urrô, Penafi el e residente na Rua do Carreiro, n.º 
10C, Castelões de Cepeda, Paredes. Era viúvo de 
Maria do Carmo Moreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Baltar

Angelina Rosa Nogueira Dias
Faleceu

Angelina Rosa Nogueira Dias faleceu no passa-
do dia 8 de fevereiro com 56 anos de idade. Era na-
tural da freguesia da Sobreira, Paredes, e residente 
na Rua Nova Além do Rio, n.º 155, Baltar, Paredes. 
Era casada com José da Rocha Monteiro.

Agradecimento
Seu marido, fi lhas, genro 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.

Lordelo

Fernanda Ferreira de Sousa
Faleceu

Fernanda Ferreira de Sousa faleceu no passado 
dia 10 de fevereiro com 78 anos de idade. Era natu-
ral de Lordelo e residente na Calçada do Fidalgo, n.º 
59 (Parteira), Lordelo, Paredes. Era viúva de Albino 
Moreira da Silva.

Agradecimento
Seus fi lhos, 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

Maria Helena da Silva
Cardoso Correia

Faleceu
Maria Helena da Silva Cardoso Correia faleceu 

no passado dia 9 de fevereiro com 75 anos de idade. 
Era natural de Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva e residente 
no Monte da Passagem, Paredes. Era casada com António Correia.

Agradecimento
Seu marido, fi lhos, nora, genro, netos e demais família vêm por 

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

Gondomar

António José
Carvalho da Mota

Faleceu
António José Carvalho da Mota faleceu no pas-

sado dia 10 de fevereiro com 55 anos de idade. Era 
natural de Angola e residente na Urbanização do Soutelo, n.º 46, Rio 
Tinto, Gondomar. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 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

António Moreira
Faleceu

António Moreira faleceu no passado dia 8 de fe-
vereiro com 85 anos de idade. Era natural de Lordelo 
e residente na Rua do Padrão, n.º 296, Lordelo Pare-
des. Era casado com Virgínia Moreira Leites.

Agradecimento
Sua esposa, fi lhos, 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.
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Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€

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

2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do conce-
lho 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 cida-
dãos, independentemente da sua cor, raça, religião, nacio-
nalidade ou sexo.

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

NECROLOGIA   |   DIVERSOS
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FICHA TÉCNICA

E
ra para ser uma coisa deslumbrante, à imagem e seme-
lhança de uma cidade inteligente! Ia ser uma coisa cosmo-
política, à frente de tudo o que há no país e no estrangeiro, 
tipo Suécia, com residentes de gabarito, de olhos em bico 
e a pôr os paredenses a marchar ao toque da banda dos 

marinheiros das Pias.
Está ali esparramado, ao “Deus Dará”, rodeado de placas, tam-

bém, inteligentes, a passar-lhe a certidão de momento: “ALUGA-
-SE”, não se sabe bem para quê nem para que não.

Mas era para ser: um miniparaíso a boiar num oceano de areia 
feito oásis, a estrelejar diante dos olhos das pessoas.

Afi nal, quem é o dono disto tudo? Já ERA!

ASSIM NÃO!...

VANDOMA – A sede da Junta

A
quando da lei da separação 
entre o religioso e o civil, 
criadas que foram as juntas 
de freguesia, eram raras as 
que conseguiram uma sede 

realmente autónoma, tirante as fregue-
sias mais povoadas que, quando muito, 
em cada concelho se contavam pelos 
dedos de uma mão, sobrando ainda um 
que outro.

As juntas de paróquia, como era lógico, 
tinham sedes nas sacristias ou outra qual-

quer dependência dos serviços religiosos. Por 
um certo arrastamento, também as juntas de 
freguesia se entendiam com os párocos, ao 
tempo os presidentes natos da “fábrica”, tam-
bém dita “comissão fabriqueira”.

Para além disto, as reuniões faziam-se 
em casa dos membros constituintes da 
junta, andando-se com “tralha” às costas de 
um lado para o outro.

Com, a freguesia de Vandoma, ao que 
sabemos, não seria exceção. E a atual igre-
ja terá sido a que serviu de cartório à do-

cumentação da autarquia, sendo que em 
meados do século XVIII o cura residia na 
freguesia de Vila Cova de Carros, e tinha só 
obrigação de vir à igreja às quatro festas do 
ano.

Teve mosteiro e igreja, com couto con-
cedido por D. Afonso Henriques, no ano de 
1180, tendo o bispo do Porto, D. Fernando 
Martins, em 1186, contemplado a ermida 
de Vandoma no seu testamento. A situação 
do mosteiro e a anexa igreja situava-se no 
lugar chamado de Passais.

De 1692 a 1702, paroquiou Vandoma 
Gonçalo Moreira de Meireles Montei-
ro, passando, em 1704, para Fajozes, na 
Maia. Tinha 26 anos quando foi apresen-
tado abade e foi este que mudou a igreja 
do alto da serra para junto da residência 
paroquial, que ficava e está no ligar do 
Lagar, aumentando a residência e os ren-
dimentos do benefício. Diz-se que o aba-
de “à sua custa mudou a igreja”, acrescen-
tando-se, ainda, “para o que foi preciso 
romper uma grande penha”.

PAREDES – Afinal, quem é o dono disto tudo?


