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José Miguel Garcez
avança pelo CDS às autárquicas de 2017 

A candidatura do presidente local do partido foi aprovada 
por “unanimidade e aclamação”, depois de a concelhia ter 
recusado concorrer às autárquicas em coligação com o PSD.

Alexandre Almeida pretende tornar Paredes no principal Centro Empresarial da Área Me-
tropolitana do Porto, defendendo a redução do IMI para atrair mais empresas e pessoas 
para o concelho. 
A afi rmação foi feita no jantar de apoio à sua candidatura à câmara de Paredes, que contou 
com a presença do Secretário-geral do PS. Em Paredes, António Costa falou do novo ciclo 
político e do futuro do concelho, garantindo que o mesmo só pode ser liderado por Ale-
xandre Almeida.

“Vamos querer fazer
de Paredes o principal

Centro Empresarial da Área
Metropolitana do Porto”

Esta terça-feira o Rio Sousa foi alvo de uma descarga po-
luente. A água fi cou coberta de uma espuma espessa 
e dejetos de animais. A GNR esteve no local a registar a 
ocorrência.

Descarga poluente
no Rio Sousa

Cooperativa A LORD:

Francisco Leal reeleito 

RAC vai disputar play-off
de subida aos nacionais
O Rebordosa carimbou o passaporte para o play-off  que 
dá acesso à subida de divisão, vencendo o Gondomar B 
por 5-2, na última jornada da fase regular do campeonato. 
Ricardo Teixeira fez um hat-trick e foi o homem do jogo.

Advogado lordelense liderou lista única que venceu o ato 
eleitoral com 98% dos votos. Novo Conselho de Adminis-
tração quer dar continuidade à política de proximidade 
com os cooperantes e ser parte ativa no crescimento da 
cidade de Lordelo.
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Rua D. Gabriel de Sousa, n.º 415 - PAREDES (Junto ao Continente e em frente ao MaxMat)
Tlfs. 255 777 080 / 911 191 700  ●  tabernaanimar@gmail.com
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“Este é um momento histó-
rico para Paredes. Chegamos 
ao fim de um ciclo. Não cuide-
mos mais do passado. Agora é 
tempo de abrir um novo ciclo e 
olhar para o futuro. E esse ciclo 
só pode liderado por Alexandre 
Almeida”. As palavras foram pro-
feridas pelo Secretário-geral do 
PS, num jantar de apoio à candi-
datura de Alexandre Almeida à 
câmara de Paredes, que decorreu 
no passado dia 24 de fevereiro, 
e juntou mais de 600 apoiantes 
numa quinta em Paredes.

No seu discurso António Cos-
ta defendeu que Paredes é um 
concelho fundamental para a 
economia do país, muito devido 
à indústria do mobiliário, e mos-
trou-se convicto que Alexandre 
Almeida será o próximo presiden-
te da câmara.

“Alexandre Almeida é o ho-
mem certo para liderar um novo 
ciclo em Paredes. O futuro do 
concelho é importante para a 
gente de Paredes, mas também 
é importante para todo o país, 
porque Paredes conta para todo 
o país”.

Considerando que este é tam-
bém um momento de viragem 
para o país, António Costa apro-
veitou o discurso para salientar 
as palavras do vice-presidente da 
Comissão Europeia que reconhe-
ceu os bons resultados que o país 
alcançou em matéria do défice.

“Alexandre Almeida
é o homem certo para 
liderar um novo ciclo 
em Paredes”.
— António Costa, Primeiro-Ministro

“Hoje ficamos todos sem 
dúvidas. Porque ouvimos o pre-
sidente da comissão europeia a 
dizer que vamos sair finalmen-
te do procedimento de défice 
excessivo. Parabéns a Portugal 
porque foi um grande esforço e 
um grande resultado de todas e 
todos os portugueses”, assegu-
rou António Costa, sublinhando 
o bom trabalho do governo que 
cumpriu com o objetivo do défice, 
ao mesmo tempo que conseguiu 
repor salários, pensões e apoios 
sociais e baixar a carga fiscal e o 
IVA da restauração. 

“Finalmente, aqueles que 
me achavam otimista verificam 
simplesmente que eu fui realis-
ta em relação àquilo que era ca-
paz de fazer”, acrescentou o líder 
do PS, lamentando que “alguns 

 Palavras foram proferidas pelo Secretário-geral do PS, num jantar em Paredes.
 ANTÓNIO COSTA DIZ QUE ALEXANDRE ALMEIDA É O HOMEM CERTO PARA LIDERAR UM NOVO CICLO EM PAREDES.
 Jantar juntou cerca de 600 apoiantes da candidatura do socialista à câmara de Paredes.

“É TEMPO DE ABRIR
UM NOVO CICLO EM PAREDES”
Helena Nunes (texto)

na oposição não sejam capazes 
de partilhar a alegria e a con-
fiança que este resultado dá a 
todas e a todos os portugueses”.

“Pior do que ser pessimista 
é ser hoje um pessimista irrita-
do com os bons resultados que 
o país alcançou”, disse António 
Costa, defendendo que “o país 
não precisa de pessimistas, de 
irritados, precisa de quem gos-

te do sucesso de Portugal”.
António Costa disse haver 

“bons motivos para ter confian-
ça”, falando da queda do desem-
prego, da criação de mais de 100 
mil postos de trabalho em Portu-
gal, do aumento do investimento 
e das exportações e da previsão 
da União Europeia em relação ao 
crescimento do país. 

Sobre as próximas eleições 

autárquicas, o secretário-geral 
do PS deixou ainda a garantia de 
que os autarcas eleitos no próxi-
mo outono vão ter mais meios e 
mais competências para ajudar ao 
desenvolvimento do território. “É 
por isso que precisamos de ter 
em Paredes quem puxe por este 
concelho e o seu desenvolvi-
mento. E é por isso que estamos 
aqui todos para apoiar o Ale-

xandre Almeida para que leve 
Paredes para a frente”.

Também o presidente da Fe-
deração Distrital do PS do Porto 
defendeu que o futuro de Paredes 
tem de ser conduzido por Alexan-
dre Almeida. “Paredes precisa 
de uma governação diferente, 
de uma câmara que compreen-
da as necessidades das pessoas, 
que faça mais trabalho e me-
nos show-off, de uma câmara 
de boas contas”, frisou Manuel 
Pizarro, mostrando que o PS está 
empenhado em ajudar Alexandre 
Almeida a alcançar uma vitória 
nas eleições. 

“Alexandre Almeida é um 
grande candidato. É um homem 
de palavra e trabalhador, um 
homem com um percurso pro-
fissional exemplar e um percur-
so cívico e político que honra o 
PS. É com ele que vamos arran-
car uma grande vitória. A partir 
de outubro a câmara de Paredes 
vai ser presidida por Alexandre 
Almeida”.

“A minha
ligação pessoal

e profissional
a Paredes é muito

grande e é isso que
me faz querer muito
mais para esta terra”

— Alexandre Almeida

A gestão do PSD na câmara de 
Paredes esteve, de resto, na mira 
dos socialistas e em particular do 
candidato do PS. Depois de dei-
xar um cumprimento especial ao 
secretário-geral do PS, ao presi-
dente da comissão de honra, Do-
mingos Barros, ao mandatário da 
sua candidatura, Carlos Alfredo, 
aos presidentes de junta do PS, 
Elias Barros, João Gonçalves, José 
Cunha e Belmiro Sousa, ao ex-
-vereador da câmara de Paredes 
Artur Penedos, deputados e aos 
presidentes das Comissões Políti-
cas do PS ali presentes, Alexandre 
Almeida começou por explicar as 
razões que o levaram a aceitar o 
desafio de se candidatar à câmara 
de Paredes.

“Em primeiro lugar aceitei 
este desafio pelo grande amor 
que tenho ao concelho e às gen-
tes de Paredes. A minha ligação 
pessoal e profissional a Paredes 
é muito grande e é isso que me 
faz querer muito mais para esta 
terra”, defendeu o candidato, 
que iniciou a sua vida política em 
2009, incentivado por um conjun-
to de pessoas descontentes com 
o rumo que o concelho estava a 

Alexandre Almeida, António Costa e Manuel Pizarro

Alexandre Almeida candidato à Câmara de Paredes
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O 
presidente da Comissão 
de Honra da candidatu-
ra de Alexandre Almei-
da à câmara de Paredes, 

o empresário Domingos Barros, 
quis no seu discurso deixar uma 
sentida mensagem de apoio ao 
candidato que, disse, “vai dar um 
novo rumo a Paredes”. “Pare-
des vai ter muito a ganhar com 
a sua candidatura. Alexandre 
Almeida é um homem de gran-
de valor, de grande diálogo, 
um homem sério e de grande 
capacidade de trabalho. Sendo 
um excelente profissional e de 
grande competência”. 

Assumindo-se como uma pes-
soa livre e independente, Domin-
gos Barros disse que o concelho 
de Paredes está acima de qual-
quer filiação partidária e mostrou-
-se honrado em dar o seu teste-
munho para esta candidatura. 

O empresário reconheceu, 

“Alexandre Almeida é a pessoa certa
para levar Paredes para a frente”

- Domingos Barros, presidente da Comissão de Honra da candidatura

porém, a enorme dificuldade que Alexandre Almeida 
vai ter para corrigir os erros cometidos no passado e 
para gerir bem a câmara municipal, mas mostrou-se 
confiante na capacidade do candidato para “dar um 
novo rumo ao concelho de Paredes, estimando e 
respeitando todas as freguesias”. 

“Os paredenses andam tristes e muitos já 

perderam a confiança na nossa autarquia. A nos-
sa terra merece melhor e o nosso povo merece 
mais. E Alexandre Almeida é a pessoa certa para 
levar Paredes para a frente, para honrar o nosso 
passado, os nossos industriais e os nossos traba-
lhadores e para trazer uma nova confiança para 
Paredes”.

seguir. 
 “Ainda hoje me sinto cho-

cado com a falta de diálogo, de 
competência e de transparência 
com que a nossa câmara é geri-
da”, sustentou Alexandre Almei-
da, criticando a atual gestão do 
PSD. “Temos uma câmara que 
vive do faz de conta, das gran-
des ilusões, da mentira, deixan-
do o essencial para trás”.

Alexandre Almeida aprovei-
tou para lembrar alguns dos pro-
jetos que só queriam criar ilusões 
na população de Paredes. “Pri-
meiro o executivo queria ter o 
maior mastro do país. Depois 
passou para a cidade inteligen-
te, que iria criar 150 mil postos 
de trabalho. A seguir foi criada 
uma outra ilusão que Paredes 
ia ter a maior cidade desporti-
va do norte do país e a segun-
da maior a seguir ao Jamor. E 
mesmo naquele que foi o maior 
investimento feito até hoje no 
concelho de Paredes – a Carta 
Educativa – uma vez mais a in-
competência foi evidente”. 

Sobre os centros escolares 
em particular, Alexandre Almei-
da mostrou-se mais uma vez in-
satisfeito com as conclusões de 
um relatório do OLAF (Organismo 
Europeu de Luta Antifraude) que 
apontam para graves suspeitas de 
fraude com fundos comunitários. 
“Todos nós sentimos vergonha 
de ver o nome de Paredes asso-
ciado a suspeitas de fraude, fal-
sificação e corrupção nos cen-
tros escolares”, lamentou Ale-
xandre Almeida, reforçando que 

apesar de recentes, estas escolas 
têm denotado problemas graves 
de construção.

Alexandre Almeida falou ain-
da sobre a questão da água e sa-
neamento que está por resolver. 
“Apesar de estarmos em pleno 
século XXI, Paredes não tem 
uma cobertura de saneamen-
to de mais de 40% e mesmo a 
água ao domicílio só é possível 
em alguns pontos do concelho 
porque muita da nossa gente 
se uniu em cooperativas para 
fazer chegar a água às suas po-
pulações”.  

Se vencer a câmara municipal 
de Paredes, em outubro, Alexan-
dre Almeida irá ter como grandes 
objetivos a inovação e o emprego. 
“Vamos querer fazer de Paredes 
o principal centro empresarial 
da Área Metropolitana do Por-
to, criando mais zonas indus-
triais e tornando efetivas algu-
mas das que já foram criadas. 
Em algumas os terrenos foram 
expropriados aos seus donos 
por 5€ e hoje continuam sem 
atrair empresas. O preço do 
metro quadrado dos terrenos é 
muito elevado”.

Para tornar o território mais 
competitivo e atrair mais empre-
sas para o concelho, Alexandre 
Almeida diz que é necessário bai-
xar o Imposto Municipal sobre 
Imóveis, que atualmente é dos 
mais elevados da região, e mudar 
o paradigma para que “a câmara 
seja verdadeiramente parceira 
das instituições do concelho”. 
Aqui se incluem naturalmente 

as juntas de freguesia, que com 
Alexandre Almeida passarão a ser 
respeitadas. “Os presidentes de 
junta deixarão de ser pedintes 
da câmara”, garantiu o socialista, 
já com os olhos postos na vitória 
em outubro.

Mais apoios
para os idosos

e emprego
para os jovens

Na reta final do seu discurso, 
Alexandre Almeida quis deixar 
uma mensagem de esperança à 
população mais idosa do conce-
lho. “Podem contar comigo. A 
câmara municipal terá sempre 
uma grande preocupação social 
em articulação com as restantes 
instituições de solidariedade 
social do concelho. Em colabo-

ração com elas teremos uma 
verdadeira política de apoio aos 
mais necessitados e aos idosos 
que foram abandonados pelo 
concelho”.  

Alexandre Almeida reconhe-
ceu que irá encontrar grandes di-
ficuldades na gestão da autarquia 
se assumir a câmara em outubro, 
aludindo não só ao “enorme pas-
sivo da câmara”, aos dois resga-
tes financeiros efetuados nos últi-
mos dois mandatos e ao risco de a 
autarquia ser obrigada a devolver 
fundos comunitários, mas deixou 
a certeza de que, independente-
mente dos problemas, terá sem-
pre os jovens no seu pensamento. 
“Os jovens precisam não só de 
mais oportunidades de empre-
go, como precisam de outros 
equipamentos em Paredes”. 

Uma das ideias que Alexandre 
Almeida pretende executar é a 
construção de uma piscina ao ar 
livre no centro da cidade de Pare-
des.Foram mais de 600 apoiantes que estiveram presentes no jantar de apoio à candidatura de Alexandre Almeida
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M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

E
nquanto cada um se acomodar na sua torre indivi-
dualista, na sua falta de entusiasmo, disfarçando e 
cultivando a indiferença, não haverá harmonia na 
sociedade, como não haverá nas convicções po-
líticas, na valorização do trabalho e também não 

teremos, logicamente, humanismo na economia.
É da fi losofi a comum que as ciências sociais estão a 

tentar sair de uma crise profunda, haja agora esperança e 
a consciência de que um homem, por si só, não vislumbra 
encontrar valores de referência ou doutrina de orientação, 
enquanto formos somente participantes amorfos numa es-
pécie de jogo onde há muito pouco a ver com o exercício 
pleno de cidadania.

Não é fácil concluir que as desigualdades sociais, cedo 
ou tarde, acabam por ser piores que a soma de todos os 
défi ces públicos. O povo está carente de elites políticas e 
de quadros empresariais, uma vez que os sistemas domi-
nantes não assentam numa verdadeira economia humana 
e nem tão pouco na justiça social.

Acreditemos que o mundo pode e deve mudar. O 
mundo todo e não só a nossa “capelinha”. Houve eleições 
e abriu-se, fi nalmente, uma janela de esperança, a nível na-
cional. Vamos, dentro em breve, ter eleições autárquicas, e 
o melhor que a nossa democracia tem é, sem dúvida, a nos-
sa capacidade própria de indignação, tal como a de mudar 
o rumo dos acontecimentos e, ainda, em nome da demo-
cracia e da liberdade, dar lugar a outros executantes, serem 
chamados ao poder, pelo exemplo da sua vida quotidiana 
e pela sensatez das suas decisões venham a implementar 
verdadeiras condições de desenvolvimento sustentável.

E sempre que se fala em desenvolvimento sustentá-
vel fala-se, de forma óbvia, de algo com suporte refl etido 
e bem ponderado. Justo e equilibrado. Orientado para a 
justiça social e para o bem-comum. Desenvolvimento esse 
que permita o crescimento junto do humanismo e da jus-
tiça, sabedores que somos de que tal desenvolvimento 
sustentável se opõe a todo o crescimento desordenado, 
promovido pelos salta-pocinhas. Lógico que o crescimen-
to, por si só, gera antagonismos e equívocos. Para que tal 
não aconteça, deve o planeamento ter por base segura o 
ordenamento global do território concelhio, a valorização 
das populações e combater com efi cácia as desigualdades 
sociais e económicas.

Temos por certo que o desenvolvimento sustentável 
é a melhor via de acesso para reconciliar o homem para 
o ambiente que o envolve, para a humanização plena da 
economia, para sistematizar as políticas sectoriais e as ati-
vidades políticas.

No que concerne ao planeamento, tal não deve ser uni-
camente de cariz técnico, mas deverá, também, considerar 
os valores culturais e os fatores humanos, pelo que somos 
levados a defender que a pessoa humana deve estar intei-
ramente no centro da política do desenvolvimento, porque 
é possível construir sociedades mais justas. Sem esquecer, 
no entanto, ser necessário criar e produzir riqueza para que 
seja possível distribuí-la com equidade, com exclusão dos 
projetos megalómanos.

Bem lá no fundo, o que se pretende é planear e pre-
parar o futuro, desenvolver com equilíbrio, dar um novo 
sentido à vida em comunidade e promover políticas sérias 
de solidariedade, visto serem, quase sempre, as desigual-
dades sociais que contribuem para a própria desagregação 
das sociedades. 

O futuro está nas nossas mãos!

Levantar o futuro
e vencer

o relativismo

A 
Federação do 
Porto da Ju-
ventude So-
cialista reuniu 
para debater o 

seu manifesto autárquico. 
A iniciativa decorreu no 
passado dia 4 de março, 
na escola secundária de 
Vilela e reuniu cerca de 
100 jovens. 

Em nota de imprensa 
enviada à redação, a JS Pare-
des refere que esta iniciativa 
foi realizada no seguimento 
de diversas reuniões realiza-
das com os presidentes de 
câmara do PS no distrito do 
Porto, com o objetivo de ser 
elaborado um guia de boas 
práticas autárquicas que ser-
virá de base às concelhias do 
distrito para prepararem os 
seus programas de ação.

Citado na mesma nota de 
imprensa, o presidente da Fe-
deração Distrital do Porto da 
JS, Hugo Carvalho, considera 
que os jovens devem estar na 

 Iniciativa “A tua voz – rumo ao manifesto autárquico”, realizou-se no dia 4, em Vilela.
 Jovens elaboraram guia de boas práticas autárquicas para as concelhias do distrito.

Federação Distrital do Porto da
JS debateu manifesto autárquico

linha da frente na construção 
de propostas autárquicas 
que coloquem na agenda 
política novos temas para o 
poder local. “Numa socieda-
de que evolui rapidamente, 
não nos podemos confor-
mar em apresentar siste-
maticamente propostas do 
passado. Também por isso, 

fi zemos esta atividade no 
concelho de Paredes. Um 
concelho que merece no-
vos desafi os para a trans-
parência municipal e para a 
responsabilização da utili-
zação do dinheiro público”.

Este evento de discus-
são contou com a presença 
do candidato Alexandre Al-

meida. O candidato do PS 
à presidência da câmara de 
Paredes fez questão de inte-
ragir com os jovens presen-
tes, “demonstrando a sua 
abertura e entusiasmo em 
trabalhar lado a lado com a 
JS Paredes, projetando um 
concelho mais dinâmico e 
desenvolvido”.

O 
Rio Sousa vol-
tou a ser alvo de 
uma descarga 
poluente esta 
terça-feira, ao 

início da manhã. O rio fi cou 
coberto por uma espuma es-
pessa e na água era visíveis 
dejetos de animais. O mau 
cheiro foi sentido a vários 
quilómetros de distância e 
causou indignação junto da 
população local. 

O presidente da junta 
da Sobreira voltou a criticar 
mais este atentado ambien-
tal ao Rio Sousa, mostran-
do-se insatisfeito com a falta 
de atuação das autoridades 
e dos municípios que o rio 
atravessa. 

“O Rio Sousa é um bem 
da natureza pelo qual de-
voto grande atenção. É 
um bem que não pode ser 
desfasado ou esquecido 
ou só lembrado quando há 
acidentes. Os cidadãos de-
vem estar atentos e devem 
obrigar a que, no mínimo, 
os municípios do Vale do 
Sousa sejam motivados a 

 DESCARGA ACONTECEU ESTA TERÇA-FEIRA, AO INÍCIO DA MANHÃ.
 Ocorrência foi registada pela brigada ambiental da GNR.

RIO SOUSA ALVO
DE DESCARGA POLUENTE

agir em conformidade com 
os interesses que estão em 
causa”.

João Gonçalves diz ter 
razões para suspeitar que as 
descargas são feitas delibe-
radamente e em simultâneo 
e lamenta que a imprevisibi-
lidade dos atos não permita 
que os autores sejam respon-
sabilizados. 

O autarca da Sobreira 
tem sido uma das vozes mais 

críticas do problema ambien-
tal no Rio Sousa. Há muito 
que este tem vindo a apelar 
para que o município de Pa-
redes tome uma posição so-
bre o assunto e exija a atua-
ção das autoridades. “Nada 
desculpará a falta de vigi-
lância e atuação. O mínimo 
que se pode exigir, neste 
momento, é que se aja com 
efi cácia para salvar o Rio 
Sousa. Não vamos deixar 

que o rio morra e só depois 
vir pedir socorro para aqui-
lo que resta, que será muito 
pouco”, sustenta. 

João Gonçalves diz que 
não vai deixar o assunto cair 
no esquecimento e irá tomar 
as diligências necessárias 
para que as autoridades in-
vestiguem a situação.

Após a descarga desta 
terça-feira, a GNR esteve no 
local a registar a ocorrência.

Helena Nunes (texto)
Foto: Junta de freguesia da Sobreira
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O 
CDS/PP escolheu José 
Miguel Garcez para can-
didato à presidência da 
câmara municipal de 
Paredes. Em nota de im-

prensa enviada à redação, o partido 
garante que a candidatura foi aprova-
da por “unanimidade e aclamação” 
na reunião da Comissão Política Con-
celhia do CDS/Paredes, realizada na 
semana passada.

A decisão foi anunciada depois de 
o CDS/Paredes ter recusado concor-
rer às próximas eleições autárquicas 
em coligação com o PSD. “Esta Co-
missão Política está, como sempre, 
empenhada em definir as melhores 

 O nome do atual presidente da concelhia foi aprovado por unanimidade e aclamação.
 CANDIDATO QUER DAR VOZ AOS ANSEIOS DOS PAREDENSES E DAR UM NOVO RUMO AO CONCELHO. 

JOSÉ MIGUEL GARCEZ
é o candidato do CDS à câmara de Paredes

soluções e a comprometer-se com 
um projeto que não desvirtue a 
matriz ideológica e programática 
do partido, privilegiando sempre a 
resposta às reais necessidades que 
os paredenses reclamam”, explicou 
na altura o partido, num comunicado 
enviado às redações.

Agora o CDS/Paredes refere que 
a candidatura de José Miguel Gar-
cez “será aberta à sociedade civil 
e vai reunir tanto militantes como 
independentes”. “José Miguel Gar-
cez avança com ponderação e res-
ponsabilidade, depois de diversos 
pedidos de muitas forças vivas do 
concelho, com o objetivo primor-

dial de dar voz aos anseios dos 
paredenses”, sustenta o partido na 
mesma nota.

O candidato do CDS/PP preten-
de “dar um novo rumo ao conce-
lho de Paredes, conferindo-lhe 
centralidade e relevo na região”.

José Miguel Garcez nasceu e vive 
em Paredes, tem 30 anos, é licencia-

do em Estudos Europeus pela Uni-
versidade de Coimbra e encontra-se 
atualmente a frequentar o Mestrado 
em Gestão e Internacionalização de 
Empresas, no Instituto Politécnico 
do Porto. Na mesma nota de impren-
sa, o partido refere que o candidato 
“sempre teve uma participação 
ativa na vida do concelho, onde 

foi escuteiro, jogador de hóquei, 
no Olá Mouriz e líder da Juventu-
de Popular”.

Atualmente, José Miguel Garcez é 
presidente do CDS/Paredes, membro 
da Comissão Executiva Permanente 
da Distrital do Porto do CDS e mem-
bro da Comissão de Festas em Honra 
de Santa Maria Madalena.

 RITA DE SOUSA COSTA É ALUNA DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO MINHO.
 Venceu prémio VdAcademia, promovido por uma das maiores sociedades de advogados do país.

Aluna de Paredes
vence prémio académico

A 
paredense Rita de 
Sousa Costa, natu-
ral de Castelões de 
Cepeda, e aluna do 
4.º ano da Faculda-

de de Direito da Universidade 
do Minho, venceu o Prémio 
Internacional VdAcademia 
com o trabalho “Subsídios 
da experiência jurídico-com-
parada para a superação do 
monismo das fontes do direi-
to de tradição legiscêntrica”, 
feito em coautoria com Tiago 

Sérgio Cabral.
A cerimónia de entrega de 

prémios realizou-se na Funda-
ção Calouste Gulbenkian, em 
Lisboa, a 30 de janeiro, durante 
o III Encontro VdAcademia.

Afonso Ferreira, da Facul-
dade de Direito da Universi-
dade Nova de Lisboa, venceu 
ex-aequo o 1.º prémio, e Násio 
Oliveira, do Instituto Superior 
de Ciências e Tecnologias de 
Moçambique, recebeu uma 
menção honrosa. 

O Prémio Internacional 
VdAcademia é uma iniciativa 
anual promovida pela Vieira 
de Almeida & Associados, uma 
das maiores sociedades de ad-
vogados do país, em parceria 
com a editora Almedina. Visa 
promover a investigação cien-
tífica e é aberto a estudantes 
de Direito em Portugal, Ango-
la, Brasil, Cabo Verde, Congo, 
Gabão, Guiné-Bissau, Guiné 
Equatorial, Moçambique, São 
Tomé e Príncipe e Timor Leste.
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A 
Associação de Empresas 
de Paredes (ASEP) assi-
nalou, na semana passa-
da, o seu primeiro ano de 
atividade com a realiza-

ção de uma conferência de imprensa 
onde a direção “prestou contas” 
sobre o trabalho realizado e projetou 
alguns objetivos para o futuro.

O presidente da direção Alberto 
Pereira Leite, lembrou as principais 
linhas orientadoras da ASEP, que foi 
criada para resolver os problemas 
dos associados e de todas as em-
presas que procurem os seus ser-
viços. “Para nós foi um ano parti-
cularmente importante. Foi o ano 
de criar alicerces para que o futu-
ro seja mais risonho”, sustentou.

Neste último ano a ASEP desen-
volveu ligações com diversas insti-
tuições de âmbito nacional e inter-
nacional. Pereira Leite destacou os 
protocolos e parcerias estabeleci-
das com a Associação de Empresas 
de Portugal, a APIMA, AICEP, Expo-
nor, Instituto de Emprego e Forma-
ção Profissional (IEFP), gabinetes de 
arquitetura e gabinetes jurídicos, 
bancos, entidades prestadoras de 

 ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE PAREDES ASSINALOU PRIMEIRO ANO DE VIDA, COM BALANÇO POSITIVO.
 No terreno estão vários projetos para empresas da região e mais de 600 formandos.

ASEP mantem-se focada em obter
benefícios para os empresários

Helena Nunes (texto) serviços e com diversas escolas do 
concelho de Paredes. No que toca 
às parcerias com as escolas, Pereira 
Leite explicou que as mesmas vão 
servir para “rentabilizar aquilo 
que se faz ao nível do emprego”.

“Não vamos criar serviços que 
sejam concorrentes dos nossos 
empresários. Vamos estabelecer 
parcerias para que estes empre-
sários possam obter determina-
dos serviços com menor custo”, 
garantiu o dirigente.

Sobre a Plataforma de Informa-
ção Novo Rumo ao Norte, desenvol-
vida em parceria com a Associação 
Empresarial de Portugal, Alberto 
Pereira Leite explicou que a mesma 
pretende dar respostas concretas 
às dúvidas dos empresários, num 
prazo máximo de 48 horas, de for-
ma gratuita e ajustada. A ASEP já 
fez toda a formação do seu pessoal 
técnico afeto a este projeto, que de-
verá arrancar já no próximo dia 14.

O Programa de Qualificação das 
PME, no âmbito do Portugal 2020, 
também já está em curso, para “35 
das melhores empresas do conce-
lho”. O programa visa apoiar o desen-
volvimento destas empresas, propor-
cionando-lhes formação e consultoria 
específica, com vista a proporcionar 

maior qualificação aos seus trabalha-
dores. Esta formação vai chegar a cer-
ca de 200 funcionários de empresas 
do concelho. No caso das formações 
contínuas, a ASEP dará cursos a mais 
de 400 pessoas.

Pereira Leite adiantou ainda 
que a ASEP vai ter um centro Qua-
lifica – programa de formação para 
adultos – e em breve vai deslocar-se 

às juntas de freguesia, que o solici-
tarem, para ajudar na formação das 
pessoas menos qualificadas.

O presidente da direção refor-
çou ainda que a ASEP continua dis-
ponível para trabalhar com todos os 
agentes e instituições do concelho, 
incluindo com a outra associação 
empresarial que nasceu entretanto 
– a Associação para a Competitivi-

dade de Paredes – embora tenha 
confessado que, até ao momento, 
não houve grande interação entre 
as duas associações.

Nesta conferência de imprensa 
falou, ainda, o presidente do Conse-
lho Fiscal, Alexandre Almeida, que 
fez questão de congratular a dire-
ção da ASEP pelo trabalho realizado 
em, apenas, um ano de atividade.

 ADVOGADA LEVAVA NO BOLSO DO CASACO 100 GRAMAS DE HAXIXE, SERINGAS E CARREGADORES DE TELEMÓVEIS.
 Foi indiciada pelo crime de tráfico de estupefacientes.
 A mulher diz-se vítima de uma “armadilha”.

Advogada apanhada com droga
na prisão de Paços de Ferreira

U
ma advogada foi apanhada a ten-
tar introduzir 100 gramas de haxi-
xe dentro do estabelecimento pri-
sional do Vale do Sousa, em Paços 
de Ferreira. 

O caso aconteceu no passado dia 27 de fe-
vereiro e já mereceu uma reação por parte do 
bastonário da Ordem dos Advogados.

Ao Diário de Notícias, Guilherme Figueire-
do disse que a profissional em causa deverá 
ser também alvo de um processo disciplinar 
que, em última análise, poderá determinar 
uma expulsão da Ordem dos Advogados.

A advogada, com cerca de 40 anos de 
idade, foi apanhada em flagrante delito pelos 
guardas prisionais da cadeia de Paços de Fer-
reira e detida pela GNR.

Para além da droga, a advogada foi detetada 
a transportar carregadores de telemóveis, serin-
gas e um cabo USB. A mulher foi detida e cons-
tituída arguida, mas o Ministério Público decidiu 
libertá-la até à conclusão da investigação. 

Ao Jornal de Notícias, a advogada disse 
estar a ser vítima de uma “armadilha”, mos-
trando-se surpresa com o facto de terem 
sido encontrados aqueles objetos proibidos 
no bolso do seu casaco. O JN diz ainda que 
a referida advogada ia naquele dia visitar um 
cliente que está detido naquele estabeleci-
mento prisional quando foi intercetada pelos 
serviços prisionais.

A cadeia do Vale do Sousa, em Paços de 
Ferreira, é de nível de segurança alta e tem 
mais de 250 reclusos.Estabelecimento prisional do Vale do Sousa
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U
m homem de 53 anos morreu após 
ser atingido por uma palete carre-
gada com madeiras, na fábrica de 
mobiliário onde trabalhava há mais 

de 25 anos.
O acidente aconteceu na manhã do dia 

A 
família da Sobreira que estava acusa-
da de matar um homem de 31 anos e 
posteriormente deitar o cadáver ao Rio 
Sousa foi considerada culpada dos cri-

mes de homicídio e profanação de cadáver.
A sentença foi conhecida no final do passa-

do mês de fevereiro, com o Tribunal de Penafiel 
a condenar os três arguidos (filha, namorado e 
pai) a penas superiores a 10 anos de prisão.

O Tribunal de Penafiel deu como provado 
que Judite Gonçalves, o pai Joaquim Gonçalves 
e o então namorado Chokri Zouani, orquestra-
ram um plano para assassinar Leandro Rocha, de 
31 anos, que já tinha tido uma relação amorosa 
com Judite Gonçalves, da qual resultou um filho.

A 4 de outubro de 2015, Judite Gonçalves 
telefonou à vítima para marcar um encontro, 
que acabou por acontecer nesse mesmo dia por 
volta das 24 horas, na Sobreira. Porém, Leandro 
Rocha foi surpreendido pelo pai da ex-compa-
nheira e pelo atual namorado, o tunisino Chokri 
Zouani, que o agrediram e arrastaram para a ga-
ragem da habitação, onde este foi esfaqueado 
até à morte. 

O cadáver foi depois amarrado, colocado na 
bagageira de um carro e atirado ao rio Sousa.

O Tribunal de Penafiel condenou Judite Gon-

 Acidente aconteceu na manhã de 3 de março numa fábrica de móveis em Vandoma, Paredes.
 A VÍTIMA TINHA 53 ANOS E RESIDIA EM REBORDOSA. 

MORRE ESMAGADO POR
PALETE COM MADEIRAS

3 de março, na empresa Cácio – Indústria de 
Mobiliário, em Vandoma, Paredes. Albano Pin-
to Rodrigues estava no interior de um conten-
tor a engatar as cintas numa carga quando a 
palete de baixo cedeu, fazendo com que a de 
cima caísse sobre si. 

À chegada dos bombeiros, a vítima já te-
ria sido retirada de baixo das paletes. Ainda 

assim, o operário, de 53 anos, acabou por não 
resistir aos ferimentos.

Albano Pinto Rodrigues era natural e resi-
dente em Rebordosa, na zona de Santa Luzia, 
mas trabalhava naquela empresa de mobiliá-
rio em Vandoma, há mais de 25 anos. Na mes-
ma empresa trabalhavam também o irmão 
gémeo e uma irmã da vítima. 

Helena Nunes (texto)

A vítima Albano Pinto Rodrigues

 FILHA, PAI E NAMORADO FORAM CONDENADOS A PENAS SUPERIORES A 10 ANOS DE PRISÃO.
 Tribunal de Penafiel deu como provado que os três prepararam um plano para matar Leandro Rocha.
 Advogados de defesa já anunciaram que vão recorrer da decisão.

FAMÍLIA QUE ATIROU CORPO
AO RIO SOUSA CONDENADA

Helena Nunes (texto)

çalves a 10 anos e 5 meses de prisão. O pai dela 
foi condenado a 14 anos e 2 meses de cadeia e o 
tunisino Chokri Zouani foi punido com 13 anos e 
10 meses de prisão. Os três ficaram ainda obriga-
dos ao pagamento de uma “indemnização” de 
58 mil euros que será entregue ao filho de Judite 
e Leandro, de 5 anos de idade.

Os advogados de defesa já anunciaram que 
vão recorrer da decisão.

Crime aconteceu
em outubro de 2015

O corpo de Leandro Rocha, 31 anos, 
natural de Recarei, Paredes, foi encontra-
do por um agricultor durante a noite de 8 
de outubro de 2015, perto de uma queda 
de água no lugar de Senande, freguesia de 
Aguiar de Sousa.

Leandro Rocha tinha os braços e pernas 
amarrados e vários ferimentos de facadas nas 
costas e no peito. A Polícia Judiciária inves-
tigou desde o primeiro momento alegados 
conflitos entre a vítima e o atual companhei-
ro de Judite Gonçalves. Mais tarde a PJ veio a 
descobrir que o tunisino Chokri Zouani tinha 
assassinado Lenadro Rocha com a ajuda do 
pai da atual companheira Joaquim Gonçalves 
e da própria Judite Gonçalves.

O Tribunal de Penafiel deu como provados os crimes
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massiva dos alunos das escolas do concelho, 
diz a nota de imprensa da autarquia.

Na categoria do pré-escolar o primeiro 
prémio foi atribuído ao jardim-de-infância da 
Pulgada, em Aguiar de Sousa, seguindo-se o 
trabalho de grupo do jardim-de-infância de 
Paredes. O 3.º lugar foi para a aluna Renata 
Silva do jardim-de-infância da Pulgada. Nesta 
categoria foi também atribuída uma menção 

 Iniciativa pretende estimular a criatividade dos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo.
 JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PULGADA E CENTRO ESCOLAR DE DUAS IGREJAS FORAM OS GRANDES VENCEDORES.

Alunos participaram no concurso
de máscaras de carnaval

honrosa a um aluno da sala verde do centro 
escolar de Mouriz, o Diogo.

 Na categoria do 1.º ciclo o vencedor foi 
o centro escolar de Duas Igrejas (turma 4DB), 
em segundo lugar ficou o centro escolar de 
Mouriz (Eva Pacheco) e em terceiro, o centro 
escolar de Rebordosa (Maria Santos, 1.º CB). 

Os trabalhos estarão expostos na Loja de 
Turismo de Paredes, até ao final deste mês.

V
inte e cinco estabelecimentos de 
ensino do concelho de Paredes par-
ticiparam na 3.ª edição do concurso 
de máscaras de carnaval, promovido 

pela câmara municipal de Paredes, com o ob-
jetivo de desenvolver e estimular a criativida-
de dos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo. 

A iniciativa contou com a participação 

O
s foliões do carnaval voltaram a 
sair à rua no domingo para desfilar 
em mais um carnaval da cidade de 
Lordelo. É aliás nesta freguesia do 
concelho de Paredes que se realiza, 

todos os anos, o único desfile de carnaval a esta 
escala. Por isso mesmo, muitos populares das 
freguesias vizinhas, e até de outros concelhos da 
região, são atraídos para a cidade e convidados a 
entrar no espírito do carnaval.

A organização estima que mais de 80 mil 
pessoas assistiram este ano ao carnaval em Lor-
delo, num desfile composto por 18 carros alegó-
ricos, 5 grupos de bombos, 6 grupos de dança, 
uma escola de samba e mais de 600 figurantes.

80 mil pessoas
assistiram ao desfile

Mesmo com os pingos da chuva a amea-
çar a continuidade do desfile, os foliões 
mantiveram a energia para animar o público 

 DESFILE VOLTOU A SAIR À RUA E ATRAIU MILHARES DE PESSOAS À CIDADE.
 Organização faz balanço positivo da iniciativa que contou com o apoio da junta de Lordelo e da autarquia.
 Corso carnavalesco juntou mais de 600 figurantes.

Folia do carnaval animou cidade de Lordelo

Helena Nunes (texto) que estava a assistir e que acabou por não 
desmobilizar. O presidente da Associação 
Lordelo Lazer, responsável pela organiza-
ção do carnaval, faz um balanço positivo da 
iniciativa, que atraiu mais de 80 mil pessoas 
à cidade. “Mesmo com a chuva o público 
não desmobilizou e a festa fez-se da me-
lhor maneira. O feedback que temos tido 
é muito positivo. As pessoas gostaram 
muito e deram os parabéns à organiza-
ção pela festa bonita que aconteceu em 
Lordelo”, sublinhou António Silva, falando já 
no desfile do próximo ano. “O carnaval de 
Lordelo tem vindo a ganhar cada vez mais 
dimensão e é óbvio que já estamos a tra-
balhar para o desfile do próximo ano. Em 
2018 queremos um carnaval ainda mais 
animado e grandioso”, acrescentou o presi-
dente da A2L, aproveitando para agradecer 
o apoio da junta de freguesia de Lordelo e da 
câmara municipal de Paredes. 

A grande atracão deste carnaval foi o co-
nhecido Dj Rúben Rua, que foi o rei do des-
file deste ano. O ex-namorado da conhecida 
atriz Sofia Ribeiro manteve-se sorridente 

durante todo o percurso e no final não con-
seguiu fugir aos pedidos das fãs para tirar 
fotografias. 

A festa terminou já ao final da tarde, no 

jardim em frente à junta de freguesia, onde 
se reuniram todos os foliões que se despe-
diram assim do carnaval, pelo menos até ao 
próximo ano. 

Fotos: Paulo Alexandre
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A 
lista única, encabeçada 
pelo advogado lorde-
lense, foi reeleita com 
maioria absoluta para 
mais quatro anos à fren-

te dos destinos da Cooperativa e da 
Fundação A LORD, totalizando mais 
de 98% dos votos. A lista foi eleita 
com 73 votos a favor, tendo-se re-
gistado apenas um voto em branco. 

Depois de um ciclo de 9 anos 

 LISTA ÚNICA FOI REELEITA COM MAIS DE 98% DOS VOTOS.
 O ato eleitoral decorreu no passado domingo, na sede da Cooperativa A Lord.

em que a aposta incidiu na “dina-
mização do auditório, no refor-
ço da qualidade dos serviços e 
da rede, no respeito pelo consu-
midor e pelo cooperador”, a lista 
agora reeleita está apostada em 
dar “continuidade à política de 
proximidade para com os coo-
perantes e em tornar-se parte 
ativa no crescimento económi-
co, cultural e educacional da ci-
dade de Lordelo”.

A nova direção quer continuar a 
colaborar com todas as instituições 

que, não sendo de Lordelo, se en-
quadram no espírito d’Alord.

O novo Conselho de Adminis-
tração da Cooperativa A Lord é 
composto por: Francisco Manuel 
Moreira Leal, Manuel Cunha Fran-
cisco Ramos, Francisco Pacheco e 
Miguel Ferreira.

Para a Assembleia Geral fo-
ram eleitos António Castelo, Luís 
Vinha, António Ferreira e Costa 
Fernandes. O Conselho Fiscal é 
composto por Jorge Ferreira, Ilí-
dio Sousa e Jorge Torres.

Francisco Leal
reeleito presidente da Cooperativa A Lord

Dr. Francisco Leal

Helena Nunes (texto)

 Na região, só Felgueiras teve mais empresas distinguidas pelo IAPMEI e Turismo de Portugal.
 “SELO DE REPUTAÇÃO” FOI ENTREGUE A 1786 EMPRESAS PORTUGUESAS, MAIS 277 QUE EM 2015. 

24 empresas do concelho distinguidas 
como PME Excelência 2016

portadoras e com ambi-
ção internacional o esta-
tuto de PME Excelência é 
particularmente relevan-

te, constituindo um factor 
de diferenciação e um ga-
rante da solidez e idonei-
dade das empresas”.

PME Excelência 2016 em Paredes

Acção Contínua – Saúde e Prevenção, Unipessoal, Lda.
Alcino e Manuel, Lda.
Alta Roda, S.A.
Au Revoir – Indústria de Estofos, Lda.
Bifase – Material Elétrico e Eletrónico, Lda.
Colunex Portuguesa – Indústria e distribuição de sistemas 
de descanso, S.A.
E.L.A. – Estabilização de líquidos alimentares, Lda.
Evanyrouse, Unipessoal, Lda.
Farmácia Confiança de Paredes, Lda.
Fenabel – Indústria de Mobiliário, Lda.
Gil Machado, Lda.
Guarnição, Lda.
J. Moreira da Silva e Filhos, S.A.
Laskasas Interiores – Comércio de mobiliário, Unipessoal, Lda.
Lusoracks – Unipessoal, Lda.
Manuaço – Manutenção metálicas, Unipessoal, Lda.
Maxifardas – Vestuário para trabalho, Lda.
Metalurgia Videira, Lda.
Oforsep, Lda.
Oniram – Sociedade construtora de máquinas industriais, Lda.
PRN Informática, Lda.
Showing signs? Design, Lda.
Soeiro – Centro têxtil, Lda.
TransLordelo – Transportes, Unipessoal, Lda.

24 empresas do concelho 
de Paredes vão ser distingui-
das com o estatuto de PME 
Excelência 2016, atribuído 
pelo IAPMEI – Agência para a 
Competitividade e Inovação 
e pelo Turismo de Portugal, 
em parceria com 11 bancos 
que operam no país.

Ao todo, são 1786 empre-
sas portuguesas que vão ser 
distinguidas com este selo de 
reputação, mais 277 que em 
2015.

O estatuto de PME Exce-
lência 2016 será entregue a 
373 empresas do distrito do 
Porto. Na região, este “selo de 
reputação” será atribuído a 
98 empresas, com 86 delas a 
pertencer à região do Vale do 
Sousa. E é nesta região que 

o concelho de Paredes mais 
se destaca, sendo o segundo 
município com maior núme-
ro de empresas distinguidas. 
Felgueiras é o concelho que 
soma mais distinções, com 
29 empresas a serem desta-
cadas pelo IAPMEI e o Turis-
mo de Portugal. 

Em Paços de Ferreira o 
“selo de reputação” será 
entregue a 14 empresas, 
em Penafiel a 13 e em Lou-
sada a 6. Os números divul-
gados na lista do IAPMEI 
traduzem um aumento face 
a 2015, quando foram pre-
miadas 70 empresas destes 
concelhos. 

Importa ainda mencionar 
que no concelho de Valongo 
serão distinguidas 12 empre-
sas com o estatuto PME Exce-
lência 2016.

Helena Nunes (texto)

“As melhores
das melhores”

As empresas distinguidas 
com o estatuto PME Excelên-
cia são escolhidas a partir do 
universo das PME Líder, ten-
do por isso o estatuto das 
“melhores das melhores”, 
cumprindo para isso um con-
junto de critérios rigorosos 
ao nível da autonomia finan-
ceira e crescimento do volu-
me de negócios.

O objetivo do IAPMEI e 
do Turismo de Portugal é dar 
notoriedade às pequenas e 
médias empresas, “num jus-

to reconhecimento do seu 
mérito e do seu contributo 
para os resultados da eco-
nomia”.

O estatuto PME Exce-
lência funciona assim como 
“um selo de reputação que 
permite às empresas dis-
tinguidas relacionarem-
-se com a sua envolvente 
– fornecedores, clientes, 
sistema financeiros e au-
toridades nacionais e re-
gionais – numa base de 
confiança facilitadora do 
desenvolvimento dos seus 
negócios”, sublinha o IAP-
MEI. O organismo diz ainda 
que “para as empresas ex-

Foto: Paulo Alexandre
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Preparador e Reabilitador Físico ROPE®   |  CLÍNICAS NUNO MENDES

Treino com
Eletroestimulação:

afinal para que serve? 

A 
eletroestimulação tem sido alvo de alguma discussão, quer 
pelos profi ssionais da área quer mesmo pelos investigado-
res das ciências do desporto, e muitas são as perspectivas, as 
ideias e as opiniões acerca deste assunto.

A eletroestimulação funciona como uma ativação ex-
terna das contrações musculares. Desta forma, a contração muscular 
não ocorre normalmente, com início no nosso Sistema Nervoso Central 
(SNC) -  como as contrações voluntárias ou os refl exos condicionados.

Se a eletroestimulação nos permite trabalhar os músculos sem 
pensarmos nisso, quer dizer que posso treinar sem me mexer?

Não exatamente. Apenas em situações muito específi cas a eletroes-
timulação funciona por si só no aumento dos níveis de força e hipertro-
fi a muscular.

Em que contexto de treino se torna produtivo o recurso à ele-
troestimulação?

Em quase todos. Palavras como “sempre” e “nunca” são de evitar quan-
do falamos de áreas que estão em constante evolução graças à investi-
gação científi ca. Nos dias que correm temos excelentes resultados em 
processos de reabilitação, de recuperação de níveis de força e volume 
muscular após intervenções cirúrgicas, de melhoria de capacidades mo-
toras, melhoria da capacidade de salto, forma física, hipertrofi a muscular... 
No entanto, nunca é demais recordar que, para todos estes ganhos, não 
se recorre apenas à eletroestimulação, mas a métodos de tratamento e de 
treino combinados e associados a protocolos de eletroestimulação.

Todos podem recorrer a este método?
A eletroestimulação apresenta algumas contraindicações que passo 

a apresentar:  ser portador de pacemaker, ter epilepsia, problemas circu-
latórios e arteriais graves nos membros inferiores, hérnias no abdómen 
ou na região inguinal, mulheres grávidas (não aplicar os elétrodos na 
zona abdominal). A eletroestimulação não deve também ser aplicada 
após um traumatismo ou intervenção cirúrgica recente

Quais as principais vantagens?
Aplicação na reabilitação; Facilita a recuperação pós exercício; É ca-

paz de proporcionar uma melhoria do rendimento desportivo; É uma 
alternativa ao trabalho de força convencional; Aplicável com sucesso em 
atletas de diferentes níveis competitivos e não atletas; Proporciona uma 
melhoria dos diferentes tipos de força.

Qual o tipo de aparelho a utilizar?
Temos de momento no mercado dois equipamentos bastante utiliza-

dos para treinos com recurso à eletroestimulação: os que pressupõe a co-
locação de elétrodos em sítios específi cos e os fatos de eletroestimulação.

Os mais recentes dados científi cos sugerem-nos maiores ganhos de força 
quando recorremos à colocação de elétrodos em locais específi cos do mús-
culo do que quando recorremos a um tamanho “standard” dos fatos. Numa 
primeira análise, porque o recurso a uma localização “standard” do elétrodo 
poderá não atingir o ponto de ativação motora do músculo, reduzindo, desta 
forma, o seu potencial de ativação da contração muscular.

Apesar de tudo isto desengane-se quem procura na área das ciên-
cias do desporto uma receita milagrosa para os seus objetivos. Uma 
interação entre as mais recentes tecnologias e métodos de treino, 
um alimentação adequada e uma orientação especializada e indivi-
dualizada fazem toda a diferença no processo de obtenção de resul-
tados, seja em atletas ou no desportista comum.

PUB

LUÍS BESSA
MOBILIÁRIO

Rua de Santiago, 444  |  4585-513 Rebordosa
Tel/Fax 224 112 551 - Tlm 917 820 622

luisbessamovel@gmail.com

Idealizamos todo o tipo de móveis ao seu gosto!

V
ários artistas portugue-
ses vão estar este do-
mingo no Pavilhão Rota 
dos Móveis, em Lordelo, 
Paredes, para participar 

num espetáculo único e solidário 
que vai ajudar um menino de Pare-
des que tem uma doença rara.

O pequeno Gonçalo, natural 

 Espetáculo acontece este domingo, dia 12, no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo.
 Gonçalo tem 4 anos, vive em Louredo e sofre de um distúrbio neurológico raro. 

de Louredo, tem Síndrome de 
Moebius, um distúrbio neurológi-
co raro e sem cura. A família tem 
promovido diversas campanhas 
de solidariedade no sentido de 
angariar verbas para que o pe-
queno Gonçalo possa realizar 
uma cirurgia no México.

Numa entrevista publicada em 
maio de 2016, no jornal O PAREDEN-
SE, os pais do pequeno Gonçalo, 
Filipa Pinto e Sérgio Moreira, expli-

caram que esta cirurgia 
inovadora pode melho-
rar a qualidade de vida 
do Gonçalo, permitindo 
que este recupere os mo-
vimentos dos músculos 
da boca, através da im-
plantação de um nervo. 

Para conseguir anga-
riar os cerca de 100 mil 
euros necessários para a 
cirurgia, os pais do Gon-
çalo têm realizado várias 
ações solidárias. Este 
concerto é mais uma 
destas iniciativas a que 
já se associaram diversas 
instituições, empresas e 
particulares do concelho 
de Paredes.

O espetáculo co-
meça pelas 14h30 e vai 
contar com atuações de 
Miguel Araújo, Augusto 
Canário, Ana Duarte, Ca-
lema, Leandro, José Al-
berto Reis, Zé do Pipo ou 
Santamaria, entre outros.

A iniciativa é organi-
zada pela empresa de espetáculos 
Fernando Pereira e pela Associação 
Abraçar Paredes, com o apoio do 
município de Paredes. 

Os bilhetes custam seis euros 
para adultos e três euros para crian-
ças dos três aos seis anos de idade e 
podem ser adquiridos na Biblioteca 
Municipal de Paredes (sexta entre 
as 9h e as 18h e no sábado entre as 
9h e as 12h30) ou no local do espe-
táculo.

Helena Nunes (texto)

Concerto solidário vai apoiar
menino com doença rara

A 
Santa Casa da Miseri-
córdia de Paredes vai 
avançar com a constru-
ção de um lar de idosos 
na antiga escola básica 

de Baltar. O projeto vai ser candida-
tado a fundos comunitários, já que 
o investimento deverá ser superior 
a 2 milhões de euros. Segundo o 
provedor Ilídio Meireles, este lar 
será especifi camente direcionado 
para dar resposta a idosos com 
doenças degenerativas, contando 
com cerca de 40 camas.

A instituição já realizou um es-
tudo prévio sobre o que fazer com 
os 3.000 metros quadrados disponí-
veis, mas ainda não tem traçado um 
destino para o palacete existente 
em frente à antiga escola.

No concelho de Paredes, a 
maioria das instituições particulares 
de solidariedade social, com respos-
ta de lar, já tem lista de espera. 

A Misericórdia de Paredes vai 
também criar, na antiga escola pri-
mária da Madalena, um polo escolar 
para reforçar as valências de creche, 

pré-escolar e ATL já existentes. 
A antiga e.b. 2/3 de Baltar e a 

antiga escola primária da Mada-
lena foram cedidas à Misericórdia 
de Paredes pela câmara munici-
pal, através de um protocolo de 
doação celebrado no dia 20 de 
janeiro. Em contrapartida, a Mise-
ricórdia de Paredes, locatária do 
Palacete da Granja, onde funcio-
na a Casa da Cultura de Paredes, 
alargou o prazo de cedência do 
imóvel à autarquia por 50 anos, 
renovável por igual período.

Misericórdia de Paredes
vai construir lar em Baltar
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O PAREDENSE EMIGRANTE

E
MÍLIA PINTO SOUSA é, 
há mais de 30 anos, uma 
verdadeira embaixadora de 
Portugal na Bélgica. A emi-
grante vive com a família 

em Sint Pieters-Leeuw, cidade do 
interior da Bélgica, que fica a cerca 
de 13 quilómetros da capital. Foi 
nesta pequena cidade que Emília 
Pinto Sousa estabeleceu o seu pró-
prio negócio, vendendo artigos 
portugueses em feiras e exposições 
e através da internet.

A emigrante, de 52 anos, que co-
meçou por trabalhar como emprega-
da de limpeza, chegou a ser proprie-
tária de uma padaria, um café e três 
sapatarias, mas após enfrentar vários 
problemas de saúde foi obrigada a 
fechar os negócios. Sem querer nun-
ca ficar parada em casa, Emília Pinto 
Sousa decidiu encontrar um passa-
tempo que a ajudasse a sentir-se útil 

 EMÍLIA PINTO SOUSA EMIGROU PARA SINT PIETERS-LEEUW, NA BÉLGICA, EM 1985.
 Foi enganada com uma falsa promessa de trabalho, mas conseguiu restabelecer a sua vida.
 Teve vários problemas de saúde e perdeu o marido, mas hoje assume que é uma mulher feliz.

“Na Bélgica somos uma família unida e feliz”
Helena Nunes (texto) e ativa, optando por vender artigos 

portugueses em feiras e exposições 
que todos os fins-de-semana se rea-
lizam na cidade.

Depois de ter atravessado mui-
tas dificuldades, Emília Pinto Sou-
sa conseguiu recuperar a alegria e 
manter-se confiante no futuro. “Sou 
muito grata a Deus pelo caminho 
que percorri e pelas vitórias que 
alcancei. Sinto-me bem aqui, a 
minha saúde não é a melhor mas 
ganho bem a vida, com a ajuda de 
Deus”, sublinha a emigrante.

Prometeram-lhe
trabalho, mas era

tudo mentira
Quando chegou à Bélgica, em 

1985, Emília Pinto Sousa achava que 
aquela viagem seria o ponto de par-
tida para conseguir uma vida melhor. 
Porém, pouco tempo depois, acabou 

por descobrir que tinha sido engana-
da e que o trabalho que lhe tinham ga-
rantido não existia. “Vim de autocar-
ro e paguei a uma senhora de Paços 
de Ferreira que me tinha prometido 
um trabalho. Mas quando cheguei à 
Bélgica descobri que era tudo men-
tira”, recorda a emigrante, que viajou 
com o marido e uma amiga.

“Tive a sorte de conhecer o Sr. 
Manuel que me recebeu e deu dor-
mida, mas ao fim de algum tempo 
as coisas acabaram por se com-
plicar. Estive com o meu marido a 
viver num hotel durante 2 meses e 
gastamos todas as nossas econo-
mias e foi o Sr. Manuel que nos aju-
dou com a comida. Nunca me es-
queci dessa gente que me ajudou”, 
lamenta a emigrante, que assume 
ter passado fome naqueles primeiros 
dois meses a viver na Bélgica.

Com a ajuda de amigos, Emília 
Sousa acabou por conseguir um 
trabalho nas limpezas. Pouco tempo 
depois abriu uma padaria, negócio 

que manteve duran-
te dois anos, até abrir 
um café português. 
Entretanto e já de-
pois de ter fechado 
o café, Emília Pinto 
Sousa resolveu abrir 
uma sapataria. Fez 
o negócio crescer 
em pouco tempo e 
chegou a ter três sa-
patarias, até que o 
destino lhe trocou os 
caminhos e a obrigou 
a desistir de tudo.  
“Tive problemas de 
saúde e fui obrigada 
a vender uma loja 
após outra. Fiquei 
inválida, mas como 
sou uma pessoa 
muito ativa e comu-
nicativa, não conse-
guia estar em casa 
sem fazer nada. En-

tão decidi fazer feiras aos fins-de-
-semana e vender artigos também 
pela internet”, admite.

Para além de ter enfrentado 
vários problemas de saúde, Emília 
Pinto Sousa também sofreu com a 
morte do marido, que tinha emigra-
do consigo em 1985. A emigrante 
recorda que este foi um momento 
particularmente difícil na sua vida, 
mas acredita que a fé em Deus a 
ajudou a ter forças para superar 
os obstáculos. “Hoje tenho outro 
companheiro de quem tenho 
uma filha, a Serena, e tenho co-
migo os meus outros dois filhos. 
Somos uma família unida e feliz”, 
sublinha a emigrante, que tem tam-
bém dois irmãos e uma irmã a viver 
na Bélgica.

Apesar de todas os problemas 
que enfrentou, Emília Pinto Sousa 
considera-se uma mulher forte, deter-
minada e feliz e garante que só regres-
sará a Portugal depois da reforma. A emigrante e o companheiro Emília Sousa com a família

PUBPUB



12
Quinta-feira

9 de março 2017

ECONOMIA  &  NEGÓCIOS

PUB

A 
Prosalute abriu ao público, no pas-
sado dia 7 de janeiro, uma loja de 
produtos ortopédicos, geriátricos 
e puericulturais, na Avenida Co-
mendador Abílio Seabra, loja 106, 

r/c do Centro Comercial Vale do Sousa, junto 
ao nó da A4, em Paredes.

A empresa, fundada em 2006 pelo Eng.º 
Rui Lopes, assume-se como uma referência 
na área de equipamentos geriátricos e pue-
riculturais, contando entre os seus clientes 
com muitas das Instituições de Solidarie-
dade Social de maior relevo em Portugal, 
como são as Santas Casas da Misericórdia, 
os Centros Sociais e Paroquiais, APPACDM’s, 
Instituto Seg. Social IP-C. Distrital Seg. S. 
Porto, Casas do Povo, e outras organizações 
da Rede Social, creches, colégios, jardins 
infantis, externatos, fundações, lares resi-
denciais, irmandades, empresas da área da 
construção, etc. 

Com uma área de ação que se estende 
a todo o país, a Prosalute assegura aos seus 
clientes uma vasta gama de produtos na área 
geriátrica e hospitalar, da puericultura, orto-
pedia e em várias outras áreas como mobiliá-
rio administrativo, decoração e outros. 

A Prosalute procura ser + enquanto 
empresa, trabalhando com as melhores e 
mais prestigiadas marcas do mercado mas, 
acima de tudo, para com a dignidade das 
pessoas. Apresenta as melhores soluções e 
equipamentos, assegurando a melhor qua-

NOVA LOJA DE ORTOPEDIA ABRIU NO CENTRO COMERCIAL VALE DO SOUSA, JUNTO À ENTRADA DA A4.
Empresa de equipamentos geriátricos e puericulturais tem mais de 10 anos de experiência. 

lidade, competitividade e funcionalidade dos 
produtos. 

 Após 10 anos de trabalho com as institui-
ções da rede social a empresa decidiu abrir 
uma loja em Paredes, colocando à disposição 
do público em geral os equipamentos e so-
luções que são apresentadas às instituições 
assim como a oferta especializada na área da 
ortopedia.

A ideia, como explica o Eng.º Rui Lopes, é 
responder às necessidades dos idosos e das 
pessoas com difi culdades mais específi cas 
que não estão institucionalizadas, mas de-
pendem dos cuidados de familiares. Na loja 
em Paredes, a Prosalute tem vários equipa-
mentos e soluções para ajudar as famílias a 
ter mais e melhores condições e segurança 
em casa para cuidar dos seus.

Nesta loja a Prosalute conta também com 
uma vasta gama de produtos ortopédicos, a 
todos os níveis, dando resposta às diversas 
necessidades e patologias que surgem no 
dia-a-dia.

Para além de assegurar uma vasta gama 
de produtos a empresa assume também o 
compromisso, junto de instituições e particu-
lares, de aconselhar a melhor solução ou equi-
pamento para uma situação concreta, procu-
rando obter a satisfação máxima do cliente. A 
Prosalute faculta o estudo em conjunto com 
os seus clientes, analisando as melhores solu-
ções para cada espaço/caso, tornando-o mais 
agradável e funcional.

abriu ao público
uma nova loja de Ortopedia em Paredes

Visite a Prosalute e apresente a sua questão, pois irá ter sempre
a melhor atenção e cuidado na análise da sua necessidade.

Área Geriátrica e Hospitalar:
- Mobiliário geriátrico e hospitalar;
- Colchões e almofadas ortopédicos, produ-
tos anti-escaras
- Banhos e duches assistidos; 
- Ajudas técnicas e mobilidade; 
- Elevação e transporte; 
- Reabilitação, fi sioterapia e ginásio; 
- Higiene; 
- Hotelaria, catering, distribuição de refei-
ções e apoio domiciliário.

Puericultura: 
- Mobiliário do pré-escolar ao secundário, 
nomeadamente para o ensino especial;
- Material didático;
- Equipamento p/ espaços exterior (parques 
infantis, piso segurança, baloiços, casas…);
- Higiene.

Ortopedia: 
- Ortóteses;
- Flebologia e Linfologia;
- Pediatria;
- Produtos anti escaras;
- Podologia;
- Calçado ortopédico (adulto e criança);
- Higiene;
- Ajudas técnicas;
- Mobilidade;
- Camas e colchões;
- Almofadas ortopédicas;
- Electromedicina;
- Reabilitação, fi sioterapia.
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 ÓSCAR BARROS ESTREOU-SE ESTA ÉPOCA COMO ATLETA SÉNIOR NO CINFÃES, DO CAMPEONATO DE PORTUGAL.
 Uma lesão grave impediu o jogador, de 19 anos, de continuar ao serviço do Rio Ave.
 Representar um dos três grandes da I Liga e a seleção nacional são os grandes sonhos do jogador. 

“A MINHA GRANDE AMBIÇÃO
É CHEGAR À PRIMEIRA LIGA”

Passe curto
Nome: Óscar Barros

Idade: 19 anos

Natural: Lordelo, Paredes

Clube atual: CD Cinfães

Clubes que representou: Paços 
de Ferreira, Boavista, Pasteleira, 
Leixões e Rio Ave

Concorda com este novo modelo do campeo-
nato, que determina a retirada de 75% dos 
pontos conquistados pelas equipas nesta 

segunda fase? 
Não concordo porque não vejo lógica nenhuma 

neste modelo. É injusto que as equipas que menos 
pontuaram consigam no arranque da segunda fase 
do campeonato fi car com os mesmos pontos que as 
equipas que andaram a lutar para estar nos primeiros 
lugares. 

  Para um atleta é bastante penalizador e desmo-
tivante. 

Na próxima jornada o Cinfães vai receber, em 
casa, o Académica SF, que procura fugir da zona 
de despromoção. Qual a antevisão que faz deste 
encontro? 

É um adversário que desconhecemos, porque foi 
repescado da série D, mas jogando em casa acredito 
que temos vantagem sobre o adversário. Vamos jo-
gar para ganhar independentemente de o Acadé-
mica estar a precisar de somar pontos para sair da 
cauda da tabela.

O contrato com o Cinfães termina no fi nal 
da época. Gostava de continuar no clube?

Gostava de subir na minha carreira, mas só 
no fi nal da época é que vou conversar com os 
responsáveis do clube para defi nir o meu des-

tino. 

Tem pena de não ter conseguido fi car no Rio 
Ave?

“Agradeço ao Cinfães a oportunidade que me deu”

PUB

O Rio Ave vai estar sempre no meu coração porque 
foi um clube que me acolheu da melhor forma e onde 
gostei de estar. Foi no Rio Ave que fi z os meus primei-
ros jogos de seniores, quando tinha 17 anos, por isso 
irei sempre ter uma lembrança especial do clube. 

Infelizmente as coisas acabaram por terminar de 
forma diferente, porque sofri uma lesão grave – fra-
turei a tíbia e o perónio - e fi quei parado durante 9 
meses. Mas hoje estou feliz no Cinfães e vou continuar 
a trabalhar para alcançar outros desafi os na minha 
carreira de jogador.

Helena Nunes (texto)

campeonato a bom nível. O defesa 
direito, que fez formação no FC Paços 
de Ferreira mostra-se grato pela opor-
tunidade que o Cinfães lhe deu, mas 
garante que pretende dar continuida-
de ao processo de evolução enquan-
to atleta, para sonhar com voos mais 
altos.

O contrato com o clube de Viseu 
termina no fi nal da presente tempo-
rada e Óscar confessa que gostava 
de conseguir abraçar um novo de-
safi o profi ssional.

Como tem corrido a época no 
Cinfães?

Não podia pedir melhor para o 
meu primeiro ano de sénior. Tenho 
pena de não termos conseguido 
disputar a fase de subida, mas que 
o importante agora para o Cinfães é 
garantir o mais rapidamente possí-
vel a manutenção no Campeonato 
de Portugal. Agradeço ao Cinfães a 
oportunidade que me deu e espero 
que as coisas corram pelo melhor 
até ao fi nal da época.

O Cinfães está atualmente no 
3.º lugar da série C de manuten-
ção do Campeonato de Portugal. 
Com apenas 10 jornadas para o 
fi nal da época, acredita que o clu-
be vai conseguir assegurar esta 
posição?

Nada está fácil. As equipas per-
deram 75% dos pontos nesta fase 
e fi caram com uma diferença de 
pontos muito curta. Isto quer dizer 
que o Cinfães não pode desperdi-
çar nenhuma oportunidade, sob 
pena de perder a vantagem para os 
adversários. O objetivo do Cinfães 
é ganhar jogo a jogo e alcançar a 
manutenção o mais rapidamente 
possível. É óbvio que gostávamos 
de terminar esta série em primeiro 
lugar, mas vamos ver como correm 
os próximos jogos.

“O Rio Ave
vai estar sempre
no meu coração

Acredita que podem surgir 
oportunidades mais ambiciosas?

O facto de estar a jogar num 
clube do Campeonato de Portu-
gal é uma excelente oportunida-
de para atletas jovens como eu. E 
jogar com regularidade permite-
-me mostrar os meus valores. Há 
sempre a possibilidade de alguma 
equipa vir buscar jogadores ta-
lentosos nesta divisão e eu estou 
disponível para abraçar novos de-
safios.

Que ambições tem para a sua 
carreira de jogador?

A minha grande ambição é che-
gar à Primeira Liga Portuguesa. De-
pois gostava de jogar no campeo-
nato inglês ou espanhol, porque 
são bastante competitivos. E é claro 

que gostava de representar a sele-
ção nacional.

Dentro da I Liga Portuguesa, 
há algum clube em particular que 
gostasse de representar?

Jogar em qualquer um dos três 
grandes, FC Porto, Benfi ca e Spor-
ting, seria um grande feito.

C
segunda fase? 

Não concordo porque não vejo lógica nenhuma 
neste modelo. É injusto que as equipas que menos 
pontuaram consigam no arranque da segunda fase 
do campeonato fi car com os mesmos pontos que as 
equipas que andaram a lutar para estar nos primeiros 
lugares. 

  Para um atleta é bastante penalizador e desmo-
tivante. 

Na próxima jornada o Cinfães vai receber, em 
casa, o Académica SF, que procura fugir da zona 
de despromoção. Qual a antevisão que faz deste 
encontro? 

repescado da série D, mas jogando em casa acredito 
que temos vantagem sobre o adversário. Vamos jo-

tino. 

Ave?

“Agradeço ao Cinfães a oportunidade que me deu”Helena Nunes (texto)

Acredita que podem surgir 

Ó
scar Barros 
estreou-se 
esta época 
como atle-
ta sénior 

no Clube Desportivo do 
Cinfães, do Campeonato 
de Portugal, depois de ter 
passado pelo Rio Ave, onde 
fez a parte fi nal do Campeona-
to Nacional de sub-19.

O jogador, de 19 anos, na-
tural de Lordelo, acabou por 
não fi car no plantel dos 
riovistas e rumou ao Cin-
fães onde está 
a fazer um 
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O 
Rebordosa carimbou o acesso 
ao play-off da subida ao vencer 
em casa o Gondomar B por 5-2, 
no passado domingo. A equipa 
de Pedro Barroso precisava de 

apenas um ponto para entrar no play-off de 
campeão, mas acabou por golear o adversá-
rio, num jogo em que a formação rebordosen-
se teve um enorme apoio por parte da massa 
adepta.

O RAC mostrou-se determinado desde o 
primeiro minuto da partida e conseguiu cons-
truir um triunfo avassalador. Ricardo Teixeira 
foi a figura do jogo, apontando três golos 
para o Rebordosa, aos 4, 9 e 27 minutos. Ain-
da na primeira parte, Rui Alves aumentou a 
vantagem no marcador para 4-0, mas o Gon-
domar B reduziu alguns minutos depois, por 
Rui Gomes. 

Antes do intervalo o Gondomar fez o 4-2, 
por intermédio de Rui Gomes.

Na segunda parte o RAC fez sair do banco o 
avançado Ansumane, que viria a marcar aos 75 
minutos, alargando a vitória do RAC para 5-2.

O Rebordosa termina assim a primeira 
fase do campeonato da Divisão de Elite da 
AFPorto na 3.ª posição da tabela, atrás do 
Desportivo das Aves B (1.º classificado) e do 
Tirsense (2.º classificado). Mas o RAC tem 
ainda a possibilidade de subir ao 2.º lugar 
da tabela já que o Tirsense está em risco de 
perder 3 pontos na secretaria. A concreti-
zar-se este cenário, o RAC subirá à segun-
da posição e o Tirsense ficará afastado do 
play-off, dando lugar ao Lixa.

O play-off de apuramento do campeão 
será disputado por seis equipas, as três 
primeiras classificadas da série A - Canelas 
2010, SC Rio Tinto e Maia Lidador – e as três 
primeiras classificadas da série B – Despor-

 RAC venceu o Gondomar B por 5-2 e garantiu um lugar no play-off de acesso à subida.
 PRESIDENTE DO CLUBE, JOAQUIM BARBOSA, ASSUME SEM RODEIOS O OBJETIVO DA SUBIDA. 

REBORDOSA CARIMBA ACESSO
AO PLAY-OFF DA SUBIDA

FUTEBOL
Resultados da última jornada

Campeonato de Portugal
Série B Manutenção – 4.ª jornada

Aliança de Gandra ..................0
S. Martinho ...............................6

Próxima jornada – 30 de abril
Aliança de Gandra - FC Felgueiras

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 26.ª jornada

Paredes ......................................0
CD Sobrado ..............................4

Tirsense .....................................2
Aliados de Lordelo ..................0

Rebordosa ................................5
 Gondomar B .............................2

Divisão Honra - AF Porto
21.ª jornada

Nun’Álvares ..............................2
Ataense .....................................1

Próxima jornada – 12 de março
Alfenense - SC Nun’Álvares 

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 20.ª Jornada

SC Campo .................................3
 CCD Sobrosa .............................1

Próxima jornada – 12 de março
CCD Sobrosa - UDS Roriz 

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

ISC Sobreirense .......................1
Mocidade Sangemil ..............0

FC Parada .................................0
 ADC Frazão ..............................0

Próxima jornada – 11 de março
Penamaior vs ISC Sobreirense

12 de março
Melres DC - FC Parada

Série 3 – 20.ª jornada
Paços de Gaiolo .......................0
Baltar ..........................................2

Próxima jornada – 12 de março
Baltar - Salvadorense

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 18.ª jornada
Freixieiro ...................................3
Paredes .....................................3

Próxima jornada
11 de março (série B manutenção)

Arsenal Parada - Paredes

Helena Nunes (texto)

tivo das Aves B, Rebordosa e Tirsense. Se o 
Tirsense for castigado, e perder 3 pontos, 
será o Lixa a entrar nesta disputa pelo tro-
féu de campeão da Divisão de Elite, que ga-
rante a subida ao Campeonato de Portugal.

A jornada inaugural do play-off de cam-
peão está marcada para dia 19 de março. Se  

o Rebordosa ficar em segundo irá jogar com o 
Maia Lidador. Em caso de ficar em terceiro de-
frontará o Rio Tinto. Independentemente do 
adversário, o grande objetivo do clube é lutar 
pela subida. “O primeiro passo já demos. 
Agora vamos estar concentrados no play-
-off e vamos lutar com tudo para subir de 
divisão”, salienta o presidente do clube, Joa-
quim Barbosa. A concretizar-se, esta “seria 
uma grande conquista para o clube, para a 
cidade de Rebordosa e para o concelho de 
Paredes”, acrescenta o dirigente. 

Fase manutenção

Terminada a primeira fase (fase regular) 
do Campeonato da Divisão de Elite da AF 
Porto, já são conhecidas as equipas que vão 

jogar a fase de manutenção. Na série B, onde 
competem as equipas do concelho de Pare-
des, tanto o União de Paredes como o Aliados 
de Lordelo vão agora disputar esta segunda 
fase do campeonato, numa terceira volta por 
pontos com os 11 clubes classificados dentro 
desta série.

No final desta terceira volta descem au-
tomaticamente à Divisão de Honra os 10.º 
e 11.º classificados de cada série. Os clubes 
que se classificarem no 9.º lugar dentro de 
cada série, vão disputar com os 3.º e 4.º 
classificados da Divisão de Honra a classifi-
cação para a Divisão de Elite para a próxima 
época.

Todas as equipas partem para esta fase 
com apenas 50% dos pontos acumulados na 
1.ª volta do campeonato.

Fase do jogo Rebordosa-Gondomar

Foto: PAULO PINHEIRO
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A 
secção de atletismo da 
Casa do Benfica de Pa-
redes não conseguiu 
chegar aos pódios no 
Campeonato Nacional 

de corta-mato, que decorreu na pis-
ta de Mira, em Coimbra, no último 
fim-de-semana.

O melhor resultado foi conquista-
do por Miguel Pereira, que terminou a 
prova de juniores masculinos na 17.ª 
posição. Pedro Moreira foi 25.º classi-
ficado, Marcelo Ferreira terminou no 

 JORNADA INAUGURAL DO CAMPEONATO DECORRE ESTE DOMINGO, DIA 12, EM VALONGO. 

CAMPEONATO NACIONAL 4X4
COMEÇA ESTE DOMINGO

V
alongo recebe este 
domingo a jornada 
inaugural do Cam-
peonato Nacional 
de Trial 4x4 2017. 

A pista é no mesmo local dos 
anos anteriores, mas vai sofrer 
algumas alterações, diz a orga-
nização. Em relação ao circuito 
do ano passado, o Clube Trilhos 
do Norte vai aproveitar ape-
nas 4 obstáculos, construindo 
outros 5 de raiz. Segundo a 
organização, todos os acessos, 
pontos de espetáculo e traves-
sias estão a ser pensadas ao 
pormenor para que o público 
possa assistir ao arranque do 
campeonato em segurança.

Em 2016, milhares de pes-
soas testemunharam o início 
da competição e, em 2017, a 
organização pretende alcançar 
números semelhantes. A orga-
nização garante também a atri-
buição de prémios extra cam-
peonato. Ao primeiro classifi-

cado de cada classe (Extreme; 
Proto; Super Proto; Promoção 
e UTV/Buggy) será oferecida a 
inscrição na segunda jornada, 
em Torres Vedras, a 9 de abril.

À semelhança de 2016, 
as Classes Extreme, Proto e 
Super Proto vão discutir o 
título absoluto que coroa o 
campeão dos campeões. 

Esta primeira prova será 
organizada pelo Clube Todo-
-o-Terreno Trilhos do Norte, 
sob a égide da Federação 
Portuguesa de Todo-o-Terre-
no Turístico Trial e Navegação 
4x4 e c conta com o apoio da 
câmara municipal e da junta 
de freguesia de Valongo.

A segunda jornada do 
campeonato será disputada 
em Torres Vedras, no dia 9 
de abril. Seguem-se depois 
as etapas em Mação (30 de 
abril), Vila Nova de Poiares (6 
de maio), Gondomar (4 de ju-
nho), Bragança (6 de agosto), 
Ourém (24 de setembro), Pa-
redes (15 de outubro) e Fafe 
(4 de novembro).

Helena Nunes (texto)

 MIGUEL PEREIRA CONSEGUIU O MELHOR RESULTADO: O  17.º LUGAR NOS JUNIORES MASCULINOS.
 Prestação da Casa do Benfica de Paredes ficou marcada pelas desistências de dois atletas.

CBP de fora dos pódios no 
Campeonato de corta mato

29.º lugar e Miguel Monteiro desistiu.
Nos juvenis masculinos o me-

lhor resultado foi o do atleta Gui-
lherme Moreira, que foi 26.º clas-
sificado nesta prova. O colega de 
equipa Jorge Moreira não chegou a 
concluir a prova.

No escalão principal, assistiu-se 
à vitória de Rui Pinto, do SL Benfica, 
com a marca 30.50 minutos, que já 
tinha sido campeão nacional em 
2015. O título feminino foi conquis-
tado por Jéssica Augusto, a atleta 

do Sporting CP, que já foi campeã 
três vezes. Jéssica Augusto venceu a 
prova com a marca 34.29 minutos, 
conseguindo uma margem de mais 
30 segundos para a segunda classi-
ficada, Salomé Rocha.

Coletivamente, o Sporting CP 
acabou por conquistar o título mas-
culino em Mira, com 19 pontos, con-
tra 21 do Benfica, e dominou tam-
bém o pódio feminino por equipas, 
com larga vantagem para o segundo 
classificado, o Recreio de Águeda.
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O 
atleta paredense António Sousa, da equipa de 
ciclismo Maiatos/Reabnorte, voltou a estar em 
destaque na segunda prova do Campeonato 
Open BTT XCO da Maia, disputada na freguesia 
maiata de Milheirós, no passado domingo, dia 5 

de março.
António Sousa não deu hipótese aos seus adversários e 

venceu a prova de master 40. Em 2.º lugar ficou Filipe Sousa, 
da equipa Mouquim Afacyles Eugénios Bargauto e em 3.º fi-
cou Carlos Araújo, BTT Matosinhos.

No próximo fim-de-semana António Sousa estará em Mar-
razes, Leiria, a disputar a 1.ª prova da Taça de Portugal XCO 
2017. O atleta irá tentar trazer para Paredes o quarto título 
consecutivo de vencedor da Taça de Portugal.

 ATLETA DA MAIATOS/REABNORTE VEN-
CEU A PROVA DE MASTER 40.
 No próximo fim-de-semana António Sousa
     vai a Leiria defender o título de vencedor da
     Taça de Portugal de XCO. 

António  Sousa
vence 2.ª prova
de XCO da Maia

 PELO PAREDES GOLFE CLUBE JOGARAM AS DUPLAS TOMÁS/LEONOR E ALEXANDRE/DIANA.
 O capitão de equipa, António Nunes, diz que o resultado foi muito prestigiante para o clube.

Paredes sagrou-se vice-campeão
do Norte Pitch&Putt

A 
equipa do Pare-
des Golfe Clube, 
composta por 
Alexandre Go-
mes, Diana Pa-

checo, Leonor Bessa, Miguel 
Cardoso e Tomás Bessa, per-

deu o título para Rilhadas, 
por apenas 2 pancadas de 
diferença, diz a nota de im-
prensa do clube.

No CityGolf - Matosinhos 
- a parte de manhã de domin-
go mostrou um Tomás Bessa 

inspirado ao completar os 18 
buracos Strokeplay com - 5, 
resultado que só foi igualado 
por Hugo Espírito Santo.

O líder da equipa de Ri-
lhadas foi, aliás, o respon-
sável principal para que o 

conjunto fafense partisse 
para a parte da tarde, onde 
se jogou na modalidade de 
pares Greensomes, com uma 
pancada de vantagem.

Pelo Paredes Golfe Clube 
jogaram as duplas Tomás/

Leonor e Alexandre/Diana. 
Como contava apenas o me-
lhor resultado dos pares, os 
irmãos Bessa contribuíram 
para o resultado da equipa 
com - 4, um score insuficien-
te para superar os -5 de Hugo 
Espírito Santo e José Pereira.

A indecisão, apesar de 
tudo, manteve-se até ao 
fim, tendo o Paredes Golfe 
Clube e Rilhadas dominado 
por completo a competição 
que juntou 10 equipas de 
Pitch&Putt. Quinta das Lá-
grimas completou o pódio a 
8 pancadas de distância de 
Paredes.

Citado na nota de im-
prensa do clube, o capitão 
da equipa paredense, An-
tónio Nunes, confessou no 
final da prova uma mistura 
de sentimentos. “Ser vice-

-campeão é sempre um re-
sultado prestigiante para 
o clube, embora o objetivo 
principal - que era sermos 
campeões - não tenha sido 
cumprido. Há que reconhe-
cer o mérito da equipa de 
Rilhadas, que esteve muito 
bem na parte final”.

O clube faz ainda refe-
rência ao apoio que a equipa 
recebeu por parte de vários 
associados durante a compe-
tição. “É claro que lutar pelo 
título é importante, mas ver 
aqui esta moldura huma-
na com as cores do PGC é 
um sinal de vitalidade e de 
identificação, por parte dos 
sócios, com o projeto com-
petitivo do clube”, frisou An-
tónio Nunes, reforçando que 
a pujança de um clube se vê 
nestes pormenores. 
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E
star apaixonado mata. E não estar 
também. E, deste modo, nada mais 
está representado senão a contrarie-
dade do Amor.

 O Amor está escondido na oposição de 
todos os nossos sentimentos, é um tudo ou 
nada, é o auge da felicidade e a mais pro-
funda tristeza, é a tranquilidade e, simul-
taneamente, a confusão, é aquilo que nos 
mantém vivos, mas também o que nos leva 
à morte. 

Apresentação Oral: “Amor de Perdição”
 E, sem dúvida alguma, “Amor de Perdi-

ção” transborda deste sentimento tão subli-
me. 

Em 1861, Camilo Castelo Branco, também 
ele alvo de um amor impossível, inspirando-
-se na sua própria vida, escreve uma das mais 
eternas histórias de amor da literatura portu-
guesa. 

Simão Botelho e Teresa de Albuquerque 
são os protagonistas inocentes do drama de 
amar, amar contra a vontade dos pais, visto 
que as suas famílias eram inimigas e, assim 
sendo, metaforicamente falando, construíram 
uma teia que tragicamente os aprisionou. 
Contudo, ainda que conscientes da impossi-
bilidade da sua relação, as duas personagens 
jamais desistem do sentimento que os une. 

Teresa, realçando uma forte personalida-
de, enfrenta as ameaças de seu pai de forma 
infl exível, preferindo o enclausuramento num 
convento e até a perda da vida, a ceder a um 
casamento forçado com Baltasar, seu primo.

Simão, por sua vez, revela uma evolução 
psicológica, ou seja, há uma mudança do seu 

comportamento ao longo da sua vida. No 
início da sua adolescência, possui um caráter 
rebelde, corajoso, inconformista, um “génio 
sanguinário”; mas, após a visão de Teresa, 
transforma-se num jovem mais calmo e asser-
tivo. À semelhança da amada, os seus valores 
não se enquadram na sociedade da época, 
uma sociedade podre e anti-humana. Perdi-
damente apaixonado pela dama comete um 
ato de loucura, isto é, o assassínio de Baltasar. 
Porém, evidenciando a sua honra e consciên-
cia, Simão acata as consequências do seu 
ato e nega fugir, sendo, assim, condenado à 
tragédia, ou seja, à prisão e posterior morte. 
Deste modo, tal como Camilo refere, Simão 
“amou, perdeu-se e morreu amando”. 

Ao longo da história, existe, ainda, Maria-
na, uma das mais importantes personagens, 
pois nutre um amor genuíno por Simão

 A simplicidade e altruísmo da jovem 
Mariana são admiráveis perante os olhos de 
Simão, chegando mesmo a equacionar um 
possível relacionamento. No entanto, várias 
eram as contrariedades a esta hipótese: o seu 

coração estava, inevitavelmente, destinado 
a Teresa e, ainda, as regras morais da época, 
as quais jamais permitiriam a concretização 
deste amor, devido à diferença de classes 
sociais. 

 Dotada de uma forte nobreza de 
sentimentos, Mariana limita-se a amar si-
lenciosamente o jovem. Possui uma enor-
me generosidade delicada, revelada quan-
do contribui para a comunicação entre 
Teresa e Simão, através de cartas. A força 
do seu amor era tal que, acompanhando Si-
mão no navio que se dirigia para o degredo, 
na Índia, (consequência do seu ato), após a 
morte do mesmo, a bela rapariga rende-se 
igualmente à morte, atirando-se ao mar 
para junto do corpo de Simão.

Deste modo, o “fogo” eterno que nas 
palavras de Luís de Camões “arde sem se 
ver”, foi o agente causador da perda de 
três vidas, cujo pecado foi amar. Amar até à 
morte, amar até à vida, vida que os reuniria 
no além, imortalizando-os como Romeu e 
Julieta, Pedro e Inês. 

S
e o Carnaval fosse defi nido pelos sentimentos que 
gera, seria sinónimo de alegria. As interrupções leti-
vas também… No dia 24 de fevereiro, os alunos da 
Escola Básica de Sobreira já tinham motivos para sor-

rir, mas as atividades previstas para o fi nal da manhã contri-
buíram ainda mais para o contentamento de todos.

DIA DA DANÇA

UMA PAUSA COM MUITO RITMO

Este dia foi aproveitado para celebrar a dança. A escola 
acolheu a professora Sara Castro e alguns dos seus alunos 
da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, em 
Espinho. Um dos momentos mais marcantes foi a apresen-
tação do Projeto Artístico de Dança Inclusiva, que contou 
com a participação de Rita Bulhosa, aluna na referida escola.

Em seguida, a professora Sara Castro conseguiu pôr a 

dançar a maior parte dos alunos com ritmos contagiantes de 
pop e hip hop. Ninguém resistiu, pelo menos, a bater o pé ou 
a acompanhar com palmas.

Os professores estagiários de Educação Física também su-
biram ao palco e mostraram que a dança é uma atividade que 
faz parte desta disciplina. 

O espetáculo contou ainda com atuações de algumas tur-
mas e grupos de alunos de diferentes turmas.

DESFILE DE CARNAVAL
O Carnaval levaria a mal se não houvesse máscaras e dis-

farces. Afi nal, é nesta época que se dá largas à imaginação. 
Qualquer um pode ser quem quiser, encarnando uma perso-
nagem. Alguns alunos apresentaram o trabalho desenvolvido 
nas aulas de Educação Visual.

PANCAKE RACE
Neste dia, realizou-se também uma Pancake Race (Corrida 

de Panquecas). Esta prova alia a velocidade à capacidade de 
virar uma panqueca numa sertã. Não é fácil! As professoras de 
inglês aproveitaram para divulgar uma tradição anglo-saxónica.

O que é que tem isto a ver com o Carnaval? As panquecas são 
feitas essencialmente com ovos, leite, manteiga e farinha, mas 
comem-se com doce, compotas ou até gelados. Consta que não 
só a carne, mas também os ovos não eram permitidos durante a 
Quaresma. Por isso, a terça-feira de Carnaval, que entre nós tem 
também o nome de Gorda, é um dia de excessos alimentares. Há 
quem associe o formato da panqueca ao sol e a uma forma de 
assinalar o início da primavera. Atualmente, no Reino Unido, conti-
nua a haver corridas de panquecas um pouco por todo o lado. Até 
os lordes, jornalistas e alguns membros do governo britânico cos-

tumam correr junto ao Parlamento, em Westminster. É comum 
estas corridas serem usadas como uma forma de angariar fun-
dos para instituições de caridade. Os participantes divertem-se 
ao mesmo tempo que ajudam quem precisa com a sua inscrição 
no evento.

PUB

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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GOMES DE SOUSA

J
osé António Moreira dos Santos nasceu 
em Sargedo, freguesia de Baltar, a 17 de 
Julho de 1860, filho de José Francisco 
dos Santos, proprietário de profissão, 

e Ana Joaquina Moreira Barbosa que foram 
recebidos em Baltar e eram moradores na 
Lomba.

Frequentou na Academia Politécnica do 
Porto o chamado curso preparatório para as 
escolas médico-cirúrgicas que constava de 
quatro cadeiras obrigatórias para matrícula 
nos primeiros três anos da Escola Médica.

No ano lectivo de 1879 para 1880 matri-
culou-se na 8.ª e na 9.ª cadeiras: Física teórica 
e experimental + química inorgânica e orgâ-
nica, tendo obtido accessit em ambas e pro-
clamados na sessão solene de 18 de Outubro 
de 1880.

No ano lectivo seguinte matriculou-se nas 
cadeiras do 2.º e 3.º ano do dito curso prepa-
ratório: 7.ª,1.ª parte, zoologia e 10.ª, 1.ª parte, 
botânica.

Matriculou-se depois na Escola Médica do 
Porto e defendeu a tese no dia 17 de Outubro de 
1885 pelas 11 horas da manhã. Presidente do júri 
o dr. João Pereira Dias Lebre, lente proprietário 
da 1.ª cadeira – Anatomia descritiva e geral. Ar-
guentes o doutor Agostinho António do Souto, 
catedrático da 6.ª Cadeira – Partos, doenças das 
mulheres de parto e dos recém-nascidos; dou-
tor José Carlos Lopes, catedrático da 3.ª Cadeira 
– História natural dos medicamentos. Matéria 
médica; dr. Manuel de Jesus Antunes Lemos, ca-

O DR. JOSÉ SANTOS
tedrático da 10.ª Cadeira – Anatomia patológica 
e o dr. Vicente Urbino de Freitas, lente substituto 
da secção médica. 

Tese “Breves considerações sobre as hemi-
plegias” publicada no Porto, imprensa Moderna, 
1885, 86 páginas [68 de texto].

Os pais do dr. José António casaram em Bal-
tar a 13 de Abril de 1850. 

A mãe – Ana Joaquina Moreira Barbosa – era 
natural de Baltar, filha do cirurgião José António 
Moreira Lima, natural de Parada de Todeia, e Mi-
quelina Rosa Barbosa ou Miquelina Moreira Bar-
bosa de Meireles, natural de Baltar. 

Neta paterna de Custódio José Moreira e de 
D. Custódia Maria Moreira, de Nogueira, em Pa-
rada de Todeia. Neta materna de António Gaspar 
Carneiro de Meireles e de D. Tomásia Barbosa 
Francisca, de Fagilde. 

O cirurgião José António faleceu em Sar-
gedo a 13 de Abril de 1866, só com a extrema-
-unção por há muito se achar demente. Não fez 
testamento por haver dotado e deixa seis filhos.

O pai – José Francisco dos Santos – era na-
tural do lugar e freguesia de Santo António da 
Lomba, no concelho de Gondomar, filho de 
Francisco José dos Santos e de D. Margarida 
Francisca Rosa; neto paterno de José Vaz e D. Lu-
zia dos Santos; neto materno de Francisco Gon-
çalves Barbosa Fontes e D. Ana Francisca Rosa, 
todos do mesmo lugar e freguesia da Lomba.

Francisco José dos Santos e de D. Margarida 
Francisca Rosa ou Margarida Gonçalves Barbosa 
tiveram pelo menos os seguintes filhos: Maria 
nasceu a 24 de Março de 1813, António nasceu 
a 24 de Outubro de 1814, José nasceu a 16 de 
Abril de 1816 e Francisco nasceu a 28 de Outu-
bro de 1817.

O terceiro filho, José Francisco dos Santos, 
casou na Lomba a 13 de Janeiro de 1839 com 
Ana Gonçalves Ferreira, filha de João Gonçalves 
e Maria Gonçalves Ferreira, neta paterna de Fran-
cisco Gonçalves Barbosa e Ana Gonçalves, neta 

1 – Carlota de Jesus Moreira dos Santos. Nas-
ceu na Lomba a 29 de Junho de 1851 e faleceu 
em Serzedo, Baltar, a 4 de Maio de 1930. Casou 
na Sé, do Porto, a 5 de Novembro de 1871, com 
Albino de Sousa Coelho, natural de Luzim, Pe-
nafiel. Estes foram pais do padre Albino Moreira 
de Sousa. Cf. Clero de Baltar, 2010, pág. 6.

2 – Eufrazina. Nasceu na Lomba a 12 de Fe-
vereiro de 1853. Faleceu em Sargedo, Baltar, a 2 
de Agosto de 1854, com 18 meses.

3 – Laurentina de Jesus Moreira dos Santos. 
Nasceu na Lomba a 23 de Fevereiro de 1855. Ca-
sou na Lomba a 20 de Julho de 1880 com Joa-
quim da Cunha Leal Pessegueiro, empregado 
público, natural de Baltar. Foram pais do dr. Au-
reliano Nazaré dos Santos Pessegueiro, médico e 
professor. Cf. Três famílias de Baltar, 2009. 

4 – Maria da Glória Moreira dos Santos. Nas-
ceu na Lomba a 5 de Novembro de 1857. Casou 
na Lomba, a 9 de Agosto de 1884, com Francisco 
José Pereira de Castro, de Arentim, Braga. Com 
geração.

5 – Dr. José António Moreira dos Santos. Foi 
nascer a Baltar, a 17 de Julho de 1860. É o objecto 
deste texto.

6 – Ana. Nasceu na Lomba a 19 de Setembro 
de 1862.

7 – Abílio. Nasceu na Lomba a 1 de Julho de 
1865.

8 – Miquelina de Jesus Moreira dos Santos. 
Nasceu na Lomba a 31 de Maio de 1867. Casou 
em Baltar a 15 de Agosto de 1889 com Augusto 
José Coelho de Barros, viúvo, natural de Louredo. 
Com geração.

Há ainda o filho João Gonçalves Moreira dos 
Santos, padrinho do irmão Abílio e referido nas 
dedicatórias da tese do dr. José Santos. Não lo-
brigamos a notícia do seu nascimento.

José Francisco dos Santos faleceu no lugar e 
freguesia da Lomba a 3 de Outubro de 1884. Fez 
testamento, deixou oito filhos e foi sepultado no 
adro.

materna de Manuel Gonçalves Ferreira e Maria 
Francisca, todos do mesmo lugar e freguesia. 
[Ana, filha de João e Maria, nasceu na Lomba a 5 
de Novembro de 1814. Irmãos da Ana: José nas-
ceu a 28 de Maio de 1817 e Maria nasceu a 24 de 
Fevereiro de 1820].

Tiveram dois filhos: Francisco nasceu a 16 de 
Fevereiro de 1840 e Joaquim nasceu no lugar e 
freguesia da Lomba a 27 de Março de 1842.

Ana Gonçalves Ferreira m.er de José Francis-
co dos Santos, deste mesmo lugar e freguesia, 
faleceu a 8 de Novembro de 1846 e foi sepultada 
na igreja, envolta em hábito de Nossa Senhora 
do Carmo.

José Francisco dos Santos casou segunda 
vez em Baltar, como ficou dito, a 13 de Abril de 
1850, com Ana Joaquina Moreira Barbosa.

Foram moradores na Lomba e tiveram:

HISTÓRIA e CULTURA

BOLETIM MONUMENTOS
I – AMARANTE

N.º 92 – Igreja de Freixo de Baixo

Igreja de Freixo de Baixo - Amarante
Aspecto da fachada principal e torre antes das obras

Igreja de Freixo de Baixo - Amarante
O mesmo aspecto da fachada depopis das obras

Igreja de Freixo de Baixo - Amarante
Pormenor da nave junto do púlpito ven-

do-se o coro apeado durante as obras

Igreja de Freixo de Baixo - Amarante
O mesmo pormenor depois das obras
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HISTÓRIA e CULTURA

Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA
ENTRE FREITA E MONTEMURO

Filomeno Silva e Marco

Datada a edição de dezembro de 1997, de Arouca, 
pela Associação para a defesa da cultura Arouquense, 
co-financiada pelo FEDER – Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional.

Pronorte – Programa Operacional do Norte

D
a respetiva ficha técnica, para lá dos titulares, hou-
ve a intervenção do fotojornalista Pereira de Sou-
sa, na escolha e seleção de fotos, de João Machado 
no design gráfico, e de Rocha Artes Gráficas, Lda, 
na pré-impressão e imprensão. Na parte do índice 

consta um prefácio de Luís Braga da Cruz, na qualidade de, 
ao tempo, presidente da Comissão de Coordenação da Região 
do Norte, que abre com a frase: “Passear e fazer o percurso da 
Freita ao Montemuro, pela porta de entrada de Arouca, é um 
bálsamo para o olhar e para a alma”.

Para César Príncipe, jornalista: “A fotografia não substitui a 
geografia. Mas pode, se o conseguir, anular a distância entre 
a objectiva e o objectivo. Filomeno e Marco entenderam-se 
numa parceria de afectuosa caça à imagem por serras e pla-
naltos da Freita e Montemuro, pelo vale de Arouca e demais 
terras altas e baixas das redondezas”. Terminando a interven-
ção descritiva e sentida sob o título de Um Álbum do Hor-
to Inicial, afiançando que: “Este álbum é para que Portugal 
aprenda português e apoie as populações que nos ensinam a 
conviver com as dádivas do horto inicial”.

O título da intervenção de Américo Oliveira – Para quando 
o Parque Natural da serra da Freita? – permite ver, de facto, 
diversas situações anómalas, atendendo, por exemplo: “No to-
cante à fauna, as espécies que inventariamos, entre aves, répteis 
e anfíbios, leva-nos a concluir que estamos em presença de um 
dos últimos redutos da vida selvagem no nosso país”.

Também Jorge Paiva e Maria Graça Silva trataram “A Vege-
tação do Sistema Gralheiro – Montemuro”, pondo o dedo na 
questão muito sensível, como reportam: “Os fogos e a prática 
das queimadas nas regiões agrícolas e também nas regiões de 
pastoreio, foram outro factor que contribuiu e continua a con-
tribuir para a desertificação das nossas montanhas”.

Igualmente o co-autor das fotografias – Filomeno Silva, 
com o artigo Um pouco de História, apresenta um importan-
te trabalho monográfico, que ocupa as páginas 26 a 52.

Todas as intervenções referidas se encontram ilustradas 
com fotografias adequadas.

O álbum em apreço consta de 212 páginas, estando as de 
Filomeno Silva entre as páginas 53 e 134; e as de Marco (Ar-
mando Moreira), de 135 a 209, fechando o livro com as biogra-
fias de Filomeno (Armando Soares da) Silva, por Beja Santos e 
a de Marco (Armando José Moreira).

É quase “crime” haver tanta gente que não conhece ou não 
quer reconhecer este tipo de trabalhos.

Filomeno Silva Marco - Armando Moreira
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CULTURA

Efemérides 9 de março

Paredes Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 9 a 22 de março

Castelo de Paiva

1718
Emissão de carta régia que permite a escra-
vização dos Índios antropófagos do Brasil;
- “Quádrupla Aliança”. Tratado assinado en-
tre a Áustria, França, Holanda e Inglaterra, 
em Cockpit, para garantir a pacificação da 
Itália, em que Portugal se manteve neutral;
____________________________________

1762
Nascimento do escritor, jornalista e político 
inglês, falecido em 1835, William Cobbett;
____________________________________

1796
Casamento de Napoleão Bonaparte com Jo-
sefina de Beaucharnais;
____________________________________

1814
Pelo Tratado de Chaumont, os Aliados com-
prometem-se a não negociar pazes separa-
das com Napoleão;
- De 9 para 10, na batalha de Laon, as tropas 
Aliadas obrigam Napoleão a retirar-se;
____________________________________

1821
Aprovadas as bases da Constituição Liberal de 
1822, originária da Revolução de 1820, que foi 
a primeira Lei Fundamental portuguesa apro-
vada por uma assembleia representativa;
____________________________________

1841
No teatro Scala de Milão, estreia-se a ópera 
de Verdi “Nabucco”, o primeiro grande êxito 
do autor;
____________________________________

1842
O drama da autoria de Almeida Garrett “O 
alfageme de Santarém”, estreia-se em Lisboa;

1864
Ulysses S. Grant, general norteamericano, assu-
me o comando geral das tropas da União, que 
congrega as forças do Norte, na guerra civil que 
dividia o país. Viria a ser presidente dos EUA e deu 
razão a Portugal, contra os ingleses, quando estes 
invadiram a ilha de Bolama, na Guiné Portuguesa;
_____________________________________

1871
Guiné Portuguesa. Campanha militar com os 
régulos de Cacanda, Bassarel, Bianga e Churo 
em que tomam parte as canhoeiras “Zarco” e 
“Tejo”. O 2.º tenente Guilherme de Brito Cape-
lo fez o levantamento do rio Churo;
_____________________________________

1882
Guiné Portuguesa. Decreto concedendo o grau 
de cavaleiro da Ordem da Torre e Espada ao 
major Geraldo António Vítor pelo seu brilhante 
procedimento como comandante da força ex-
pedicionária contra o gentio de Jabadá;
_____________________________________

1891
Guiné Portuguesa. Suspensas as operações mi-
litares na circunscrição do presidio de Gêba e 
mandados recolher a Bissau três oficiais, dois 
oficiais inferiores e 160 cabos e soldados; 
- Deixa a praça de Bissau o comandante da co-
luna de operações, tenente-coronel Pedro da 
Fonseca, levando 120 praças e 5 oficiais a fim 
de fazer um reconhecimento e saber o que se 
passava no campo contrário. A maioria dos sol-
dados não reconhecia o terreno. Muitos viam 
os rebeldes Papéis pela primeira vez. Caída 
numa armadilha a coluna é desbaratada e os 
soldados abandonam os seus oficiais. Morrem 
os capitães Alberto de Azevedo, Carmo Azeve-
do, tenente Lucena e alferes Moreira;

1895
Guiné Portuguesa. Auto de submissão do ré-
gulo de Cacine, Saion Abraham Salifou;
_____________________________________

1913
Em Coimbra, a Académica vence o seu primei-
ro troféu – a Taça Monteiro da Costa – sagran-
do-se “campeã do Norte”, ao vencer, na final, o 
FC Porto por 3-1;
_____________________________________

1914
Morre, em Anadia, o estadista, advogado, his-
toriador e jornalista José Luciano de Castro;
_____________________________________

1916
A Alemanha declara guerra a Portugal, pelo 
apresamento dos navios mercantes, nos por-
tos portugueses;
_____________________________________

1918
Criação do Ministério da Agricultura e o das 
Subsistências e Transportes;
_____________________________________

1922
Decreto que regulamenta a preferência aos 
professores cônjuges que concorram a esco-
las da mesma localidade;
- O governo manda encerrar a sede do Sindi-
cato do Pessoal da Carris, ao passo que, no dia 
seguinte, são presos inúmeros operários de 
Lisboa;
_____________________________________

1928
O governo chefiado pelo general Óscar Carmo-
na recusa o empréstimo da Sociedade das Na-
ções, para a recuperação económica do país;

1947
A fim de iniciar os seus trabalhos, chegou a 
Bissau o chefe da missão de Geografia Física 
e Humana, Dr. Orlando Ribeiro;
____________________________________

1974
O governo de Marcelo Caetano decreta o 
estado de prevenção em Lisboa, por motivo 
da publicação do livro “Portugal e o Futuro”, 
da autoria do general Spínola;
____________________________________

1986
Mário Soares toma posse como primeiro 
presidente civil eleito da República Portu-
guesa, por sufrágio universal e direto;
____________________________________

1991
Posse de Mário Soares para o segundo man-
dato na presidência da República;
____________________________________

1996
Posse de Jorge Sampaio como presidente 
da República;
____________________________________

2001
Jorge Sampaio inicia o seu segundo manda-
to como PR;
____________________________________

2006
Aníbal Cavaco Silva é empossado como 18.º 
presidente da República;
____________________________________

2007
Siza Vieira vence, pela terceira vez, o Prémio 
Secil da Arquitetura, por um complexo des-
portivo próximo de Barcelona.

Dias 10, 11 e 12
Praça José Guilherme, Paredes
Feira de artesanato intermunicipal

Dia 11
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Grupo Teatropalco de Sobrosa apresenta: “As be-
bedeiras da morte”

Dia 14
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: “A salvação da velha maciei-
ra” – coleção biblioteca de valores 

Dia 16
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Teatro de fantoches: “Tal pai, tal filho”, de Ana Oom

Dia 17
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Conta-me histórias: com Simone de Oliveira

Dia 21
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Dia Mundial da Poesia: poemas para os mais pequenos

Dias 11 e 12
Largo de São Lourenço, Bairros
14h00 – Abertura da 15.ª edição da prova de vinhos verdes 
e petiscos de Bairros

Dia 13
Largo do Conde
15h00 – Videoteca: “No mundo das mulheres”

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

Dia 11
Casa das Artes de Felgueiras
21h30 – Conta-me histórias, com Luís Represas 

Dia 12
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
Mostra bibliográfica sobre Raúl Brandão, no âmbito dos 150 
anos do seu nascimento

Dia 17
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
15h00 – Atelier de escrita criativa e expressão plástica dedi-
cado ao “Dia do pai”

Dia 18
Casa das Artes de Felgueiras
21h30 – Espetáculo “Tu queres é revista”

Dia 21
Biblioteca Municipal de Felgueiras
15h00 – Atelier “O lado poético da natureza”: Dia da árvore e 
dia mundial da poesia

Dia 11
Biblioteca Municipal Prof. Vieira Dinis
16h00 – Atividade “Vamos descobrir a que sabe a lua”

Dia 12
Igreja velha de Sanfins de Ferreira

15h00 – Grupo de Teatro de Cete apresenta o espetáculo 
“A Arca de Noé”

Dia 12
Biblioteca Municipal Prof. Vieira Dinis
16h00 – Peça de teatro para bebés: “Pouca Terra”

Dia 9
Igreja de Cernadelo
21h30 – Festival Harmos Classic: “Simply Quartet”, Universitat 
fur Musik und darstellende Kunst Wien, Áustria

Dia 10
Espaço Aje
Hospital dos pequeninos

Dia 10
Igreja de Cristelos
21h30 – Festival Harmos Classic: “Cheng Quartet”

Dia 11
Igreja de S. Miguel
21h30 – Festival Harmos Classic: Leipzig Horn Quartet 

Dia 12
Avenida Senhor dos Aflitos
Das 09h00 às 19h00 – Feira de antiguidades, colecionis-
mo e velharias

Dia 10
Biblioteca Municipal de Penafiel 
Às 10h30 e 14h30 – Encontro com o escritor José Fanha e 
Daniel Completo: apresentação do livro “O baile do bê-à-bá”

Dia 11
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 – Sábados em família: “Vamos descobrir o concelho 
de Penafiel”, através do jogo da Glória

Dia 15
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “A idade do gelo – o big bang”

Dia 17
Museu Municipal de Penafiel
21h30 – Ciclo de cinema dedicado à saúde: exibição do fil-
me “Iris”, de Richard Eyre
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Rebordosa

Rosa Ferreira de Sousa
Faleceu

Rosa Ferreira de Sousa faleceu no passado dia 
14 de fevereiro, com 92 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Sobrosa, concelho de Paredes e re-
sidente em Rebordosa, na Avenida Engenheiro Ade-
lino Amaro da Costa, n.º 465. Era viúva de Adelino Loureiro de Castro 
e deixa na maior dor seu filho, nora, netos e demais família.

Rebordosa

Albano Pinto Rodrigues
Faleceu

Albano Pinto Rodrigues faleceu no passado 
dia 3 de março, com 53 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, concelho de 
Paredes, na Travessa do Outeiro, n.º 44. Era casado 
com Florinda Moreira de Carvalho Rodrigues, que deixa na maior dor 
juntamente com sues filhos, irmãos e demais família.

Bitarães

José Barbosa Pereira
Faleceu

José Barbosa Pereira faleceu no passado dia 5 
de março com 71 anos de idade. Era natural de Duas 
Igrejas e residente em Bitarães, Paredes. Era casado 
com Maria Teresa Moreira Nunes.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

José Nunes Ribeiro
Faleceu

José Nunes Ribeiro faleceu no passado dia 28 
de fevereiro com 86 anos de idade. Era natural de 
Beire, Paredes e residente em Lodares, Lousada. 
Era casado com Maria Alice da Cunha Moreira.

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

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

Bitarães

Francisco Cândido de Carvalho
Pinto Coelho Soares de Moura

Faleceu
Francisco Cândido de Carvalho Pinto Coelho 

Soares de Moura faleceu no passado dia 2 de março 
com 90 anos de idade. Era natural de Bitarães, Paredes e residente 
em Foz do Douro, Porto. Era divorciado de Maria Cidália Gonçalves da 
Costa Soares de Moura.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Comunicam ainda que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, 
dia 11 de março, às 11 horas, na igreja paroquial de Bitarães, Paredes.

Beire

Maria da Glória
Moreira Dias 

Faleceu
Maria da Glória Moreira Dias faleceu no passado 

dia 4 de março com 85 anos de idade. Era natural de 
Beire, Paredes e residente em Nevogilde, Lousada. Era casada com 
Belmiro Nunes Pereira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Louredo

Joaquim Augusto
Pinto Barbosa

Faleceu
Joaquim Augusto Pinto Barbosa faleceu no pas-

sado dia 3 de março com 53 anos de idade. Era natu-
ral de Louredo, Paredes e residente no Luxemburgo. Era casado com 
Maria Celeste da Costa Dias.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Besteiros

Carmindo Moreira da Silva
Faleceu

Carmindo Moreira da Silva faleceu no passado 
dia 7 de março com 61 anos de idade. Era natural 
de Sobrosa, Paredes e residente na Travessa da In-
suela, n.º 100, Besteiros, Paredes. Era casado com 
Maria Adelina de Sousa Pinto Moreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Maria CelesteFerreira da Silva
Faleceu

Maria Celeste Ferreira da Silva faleceu no passado 
dia 21 de fevereiro com 82 anos de idade. Era natural de 
Lordelo e residente na Rua do Vinhalzinho, n.º 103, Lor-
delo, Paredes. Era casada com Luís Gonçalves da Silva.

Agradecimento
Seu marido, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família 

vêm por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram 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, pe-
dindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Paredes

Maria da Conceição
Moreira Nunes

Faleceu
Maria da Conceição Moreira Nunes faleceu no 

passado dia 24 de fevereiro com 80 anos de idade. 
Era natural de Besteiros, Paredes e residente na Calçada Monte da 
Vila, n.º 37, Paredes. Era viúva de Manuel de Sousa.

Agradecimento
Seus filhos, noras, 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.

Paredes

Maria José Carneiro Pinto de
Sousa Machado Teixeira de Sousa

(Casa Quebrada)
Faleceu

Maria José Carneiro Pinto de Sousa Machado Teixeira de Sousa 
faleceu no passado dia 23 de fevereiro com 92 anos de idade. Era na-
tural de Mouriz, Paredes e residente na Rua Central de Mouriz, n.º 330, 
Paredes. Era viúva de Fernando Joaquim Teixeira de Sousa.

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

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

Lordelo

Acácio Fernando
Ferreira Passos

Faleceu
Acácio Fernando Ferreira Passos faleceu no 

passado dia 1 de março com 63 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Travessa 
José de Lencastre, n.º 43, 2.º Dto., Paços de Ferreira. Era viúvo de 
Alzira da Conceição Gonçalves Pereira Passos.

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.

NECROLOGIA

Baltar

1.º ANO DE FALECIMENTO

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

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

Maria Isaurina
da Silva Campos
Nasceu a 09 de janeiro de 1962
Faleceu a 09 de Março de 2016

HOMENAGEM
DOS JOVENS

DA CATEQUESE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ
4580-113 PAREDES

223 272 917 | 930 589 960
oparedense@gmail.com

www.oparedense.pt

Saiba como
receber o jornal 

O PAREDENSE 
em sua casa
visitando-nos:
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CONVOCATÓRIA
Nos termos do n.º 1 do Artigo 21.º e 

Artigo 22.º, e n.º2 do Artigo 24.º dos es-
tatutos, convoco os sócios da Casa do 
Benfi ca em Paredes para reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, no Auditó-
rio da Casa do Benfi ca, no dia 30 de 
Março 2017, pelas 20,30 horas, com a 
seguinte ordem de trabalhos:
1. Leitura e aprovação da ata da As-
sembleia geral de 29/03/2016.
2. Apreciar e votar o Relatório e Contas 
referente ao ano de 2016.
3. Outros assuntos de interesse para a 
Casa do Benfi ca em Paredes.

Se à hora marcada não estiver pre-
sente a maioria dos sócios, a Assem-
bleia funcionará em segunda convo-
catória uma hora depois com qualquer 
número de Associados.

Paredes, 06 de Março de 2017

O Presidente da Assembleia-Geral

Ilídio Meireles

NOTA: Os documentos relativos às 
contas da gerência de 2016 encontram-
-se disponíveis para consulta dos asso-
ciados na secretaria da casa entre as 
21.00h e as 23.00h nos dias 23 e 24 de 
março de 2017.

Avisam-se os associados que deve-
rão fazer prova do pagamento das quo-
tas, devidas até março de 2017.

CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do n.º 2 do artigo 22.º e dos artigos 23.º e 24.º dos estatutos da Caixa 

de Crédito Agrícola Mútuo de Paredes, C.R.L., pessoa coletiva n.º 501 819 401, com 
sede na Avenida Comendador Abílio Seabra, n.º 138, 4580-029 em Paredes, matricu-
lada na Conservatória do Registo Comercial de Paredes sob o mesmo número, com o 
capital social realizado de € 7.138.570,00 (variável), convoco todos os Associados no 
pleno gozo dos seus direitos, a reunirem-se, em Assembleia Geral Ordinária, no dia 
30 de março de 2017, pelas 16h30 horas, na sede da Instituição, para discutir e votar 
as matérias da seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1. Discussão e votação do Relatório de Gestão e das Contas da Caixa Agrícola relati-
vo ao exercício de 2016 e do relatório anual do Conselho Fiscal;

2. Deliberação sobre a Proposta de Aplicação de Resultados;

3. Apreciação geral sobre a Administração e Fiscalização da Caixa Agrícola;

4. Apresentação e apreciação do relatório com os resultados da avaliação anual das 
políticas de remuneração praticadas na Caixa Agrícola.

Se, à hora marcada, não se encontrar presente mais de metade dos Associados, a 
Assembleia Geral reunirá, em segunda convocatória, uma hora depois, com qualquer 
número.

NOTA: Não será admitido nesta Assembleia Geral o voto por correspondência, 
nem o voto por representação, por força do disposto no n.º 1 do artigo 42.º e do n.º 
1 do artigo 43.º do Código Cooperativo, aprovado pela Lei n.º 119/2015, de 31 de 
Agosto.

Paredes, 1 de março de 2017

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

Eng.º Manuel Luís Rocha e Sousa

Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Paredes, C.R.L.

ASSEMBLEIA GERAL
C O N V O C A T Ó R I A
Em função do disposto pelo n.º 1 do 

artigo 23.º dos estatutos, convocam-se 
os associados da ADIL – Associação 
para o Desenvolvimento Integral de 
Lordelo – a reunir em sessão ordinária 
de Assembleia Geral, pelas 14:30 horas 
no dia 25 de Março de 2017, na sede 
da Associação, nos termos estabeleci-
dos estatutariamente pela alínea b) do 
número 2 do artigo 22.º com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1 - Apresentação, discussão e votação 
do Relatório de Atividades e contas da 
gerência de 2016, bem como do pare-
cer do Conselho Fiscal;

2 - Discussão de outros assuntos de in-
teresse para a Associação.

Lordelo, 24 de Fevereiro de 2017

O Presidente
da Assembleia Geral da ADIL

Rui José Fernandes da Silva

De acordo com o estabelecido pelo n.º 
1 do artigo 24.º, se à hora marcada na 
convocatória não estiverem presentes 
mais de metade dos associados com 
direito a voto, a assembleia reunirá 30 
minutos mais tarde com qualquer nú-
mero de sócios.

PUBLICAÇÕES

EXTRATO
A cargo da notária Lic. Brígida Raquel Barroso 

Queirós Pereira Fernandes.
Certifi co para efeitos de publicação nos termos do 

número dois, do artigo 100.º do Código do Notariado, 
que neste Cartório Notarial sito na Rua Monte do Facho, 
39, na freguesia e concelho de Penafi el, e no livro de 
notas para escrituras diversas 148 – F, de folhas 20 a 
folhas 22, se encontra exarada uma escritura de justifi -
cação, com data de vinte e quatro de Fevereiro de dois 
mil e dezassete, na qual são ZEFERINO MOREIRA DA 
SILVA, (NIF 100280722) e mulher MARIA DA PIEDA-
DE GONÇALVES PEDRO MOREIRA DA SILVA, (NIF 
138492620), casados sob o regime da comunhão de 
adquiridos, residentes na Rua Centum Cellas número 
8, na freguesia de Colmeal da Torre, no concelho de 
Belmonte, e aí declaram que são donos e legítimos 
possuidores com exclusão de outrem do PRÉDIO RÚS-
TICO, composto por pastagem, com a área de cento e 
vinte metros quadrados, sito na Urbanização O Ninho, 
na freguesia de Baltar, no concelho de Paredes, a con-
frontar de norte e de sul com O Ninho – Cooperativa 
de Habitação Económica, de nascente com Maria José 
Pereira da Silva e de poente com urbano do próprio 
(Zeferino Moreira da Silva), não descrito na conserva-
tória do registo predial de Paredes, inscrito na matriz em 
nome do justifi cante marido sob o artigo 2031 (anterior-
mente omisso à matriz). Que os justifi cantes adquiriram 
o identifi cado prédio já no estado de casados um com 
o outro por compra meramente verbal que fi zeram a 
Emília de Jesus da Rocha Moreira Fernandes e marido 
Alberto Ferreira de Almeida, casados sob o regime da co-
munhão de adquiridos, residentes que foram em Ponte, 
na freguesia de Baltar, no concelho de Paredes, em data 
que não podem precisar mas sabem ter sido no ano de 
mil novecentos e noventa e um, pelo que não fi caram a 
dispor de título formal que lhes permita efetuar o respeti-
vo registo na conservatória do registo predial, mas desde 
logo entraram na posse e fruição do prédio, em nome 
próprio, posse que assim detêm há mais de vinte anos, 
sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja. 
Que esta posse em nome próprio, pacífi ca, contínua, 
pública e de boa-fé, já desde o ano de mil novecentos 
e noventa e um, conduziu à aquisição do imóvel por 
USUCAPIÃO, que os justifi cantes invocam, justifi cando 
o direito de propriedade para o efeito de registo, dado 
que esta forma de aquisição não pode ser comprovada 
por qualquer outro título formal extrajudicial.

Está conforme ao original.

Penafi el, vinte e quatro de fevereiro de dois mil 
e dezassete

A Notária,
Brígida Raquel Fernandes

Registo n.º 334/2017

O PAREDENSE | 9-3-2017 | N.º 50

Cartório Notarial
de Penafi el

Raquel Barroso Fernandes – Notária

Nos termos do n.º 2 alínea b) do Art.º 
22 dos Compromissos, convoco os ir-
mãos desta Misericórdia para reunirem 
em Assembleia-geral, no dia 27 de Mar-
ço, às 18 horas, no auditório desta Santa 
Casa, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1. Leitura e aprovação da ata da reunião 
anterior;

2. Apreciar o relatório, as contas e os pa-
receres do Conselho Fiscal e do Revisor 
Ofi cial de Contas e votar as contas do 
exercício de 2016;

CONVOCATÓRIA
Francisco Manuel Moreira Leal, Pre-

sidente da Assembleia Geral da Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Lordelo, torna público que, 
nos termos dos Estatutos, é convocada 
uma Assembleia Geral Ordinária para o 
dia 24/03/2017, a realizar no salão no-
bre da associação, pelas 21 horas, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos:

- Apresentação do Relatório e Con-
tas do exercício de 2016, assim como o 
parecer do Conselho Fiscal;

- 30 minutos para tratar de assuntos 
do interesse da associação.

Nos termos do Art.º 32 do § único 
dos Estatutos, se à hora marcada não 
houver a presença de metade dos só-
cios, a assembleia funciona meia hora 
depois em segunda convocação.

O Presidente da Assembleia Geral
Dr. Francisco Leal

Bombeiros
Voluntários
de Lordelo

Associação Humanitária

3. Aceitação da doação, pelo município 
de Paredes, do conjunto de edifícios da 
antiga EB 2/3 de Baltar e antiga escola 
primária da Madalena e aprovação dos 
respetivos encargos e conferir poderes 
ao Sr. Provedor para formalizar os res-
petivos atos;

4. Outros assuntos do interesse para a 
Misericórdia.

Nos termos do n.º 2 do art.º 28, se 
no dia e hora designados para a reunião, 
não estiver presente a maioria, a assem-
bleia funcionará em segunda convocató-
ria, uma hora depois com qualquer nú-
mero de irmãos.

Paredes, 27 de fevereiro de 2017

O Presidente da Assembleia-geral

Dr. Alberto Luís Mourão Soares Carneiro

NOTA: Os documentos relativos às con-
tas do exercício de 2016 encontram-se 
disponíveis para consulta dos irmãos, na 
secretaria da instituição, durante as ho-
ras normais de funcionamento.

Irmandade da Santa 
Casa da Misericórdia 

de Paredes
CONVOCATÓRIA

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

PUB

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRASPALAVRAS CRUZADAS

Empresa têxtil de
Paços de Ferreira

P R E C I S A
- Duas modelistas de camisas 
e blusas;
- Encarregado(a) de produção.

Contactar 914 616 943

HORIZONTAIS:
1- (Em falta cada vez mais nas novas gerações e a perder-
-se nas gerações mais antigas, infelizmente; conjunto de sa-
beres e viveres de um povo; o nosso país está cheio dela, 
mas ninguém ou muito poucos lhe dão valor; é talvez a úni-
ca coisa que ninguém nos consegue tirar!...e um povo culto 
chateia muita gente!); 6- Rio Suíço; 9- Centésima parte do 
hectare; 10- [Cartilha; desfibrilador (?); conjunto de palavras 
que formam um texto que pode ser de aprendizagem, roman-
ce, aventura ou simplesmente poesia ou diversão; a forma, a 
melhor forma, de conversarmos com os outros sempre que 
nos apetecer]; 12- Terceira nota musical; 14- Senão; 15- A ti; 
16- [Arte em versos; Arte de usar a linguagem; brincar com as 
palavras harmoniosamente construindo rimas ou não; modo 
de escrever alternativo da prosa; é a ferramenta do sonho 
para, com palavras, fazer imagens]; 19- Comboio (Brasil); 
21- Sufixo (agente); 22- [Arte de fixar e reproduzir imagens; 
impressão em movimento e vida; local onde se costuma ouvir 
aquele barulho irritante de pessoas a comer pipocas]; 24- Pé 
e perna do animal; 26- Gosto muito de; 28- Época; 30- Me-
dicina (abrev.); 32- Espaço de um mês; 34- [Inquietação ar-
tística, representação dos sentimentos em cores; mensagem 
colorida de um sentimento, num determinado momento ou 
estado de alma; forma de escrever usando cores]; 36- Dian-
te de (prep.); 37- Caminhava para lá; 38- Prefixo (negação); 
39- Gracejar; 40- [A arte que visita as gentes, levando até 
elas a sua própria casa; morada dos saltimbancos…arte itine-
rante…eventualmente, o Parlamento; estado do nosso país…
arena onde se confrontam as mais diversas especialidades]; 
43- Cilindro; 44- Esforço (fig).

Agronomia 
Antropologia
Arqueologia
Astronomia
Biologia
Bioquímica
Botânica
Ecologia
Farmacologia
Física
Fisiologia
Geologia

Imunologia
Microbiologia
Museologia
Oceanografia
Odontologia
Parasitologia
Psicologia
Química
Sociologia
Teologia
Zootécnica

VERTICAIS:
1- Cálcio (s.q.), 2- Pátria de Abraão; 3- Governo (fig.); 4- A 
unidade; 5- Fileira; 6- Avenida (abrev.); 7- [Habilidade que 
muitos têm para nos continuar a enganar; bagunça de crian-
ça…o que não habita o rotineiro; expressão de sentimentos, 
produção]; 8- Ratam; 11- Faixa de terra que une uma penín-
sula a um continente; 13- Engodar; 14- Irmã (fam.); 16 [De-
mocrático, não erudito, o que emana do povo…querido por 
muitos; que é do povo]; 17- Reza; 18- Segundo; 20- Rádio 
(s.q.); 23- Exalar; 25- [Encenação; é a arte em que alguns 
de nós, disfarçados  de alguns de nós, nos dizem coisas de 
nós; abre o pano com as pancadas de Molière; arte falada; 
fingimento artístico]; 27- Administrei; 29- Armada Portuguesa 
(sigla); 30- Mulo; 31- [Movimento; o movimento dos corpos, 
a harmonia do movimento; arte cinestésica…bailado]; 33- 
Juntar; 35- O número 3 em numeração romana; 40- Cobalto 
(s.q.);41- Centilitro (abrev.); 42- Alternativa.

ADMITEM-SE PROFESSORES
Para centro de estudo, em Lordelo

1.º ciclo: das 17h30 às 19h30;
2.º e 3.º ciclos: das 14h30 às 18h30.

De segunda a sexta, das áreas
de ciências e  matemática.
Contacto : 962 535 249
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FICHA TÉCNICA

Passado Presente

É 
certo que em 1066, na “Terra de Aguiar”, (de Sousa) 
o topónimo “Vila Cova” no censual, reportando-se 
à igreja paroquial, na “Terra de Sousa”. Mantém-se 
a designação inicial em 1258, 1308, 1320 e 1371, 
para aparecer somente em 1527 com “os carros”, na 

forma “Sam Joham dos Carros” e “Vylla Nova (sic) dos Car-
ros”. Em 1542, o Censual da Mitra designa a freguesia por 
“Sam Joham de Villa Cova”, acrescentando que “Aguora se 
chama Vila Cova de Carros”.

Ora, como vemos atrás, o sufi xo “carros” aparece-nos so-
mente no século XVI, não deve ter a ver com o veículo, mas 

antes será de origem pré-romana “car (r) “pedra”, equivalente 
a carr -, reportando-se a um lugar pedregoso, que neste vale 
bem se encaixa.

Mas deixemos este assunto para quando for oportuno 
pegar na toponímia geral de Vila Cova e passemos ao lugar 
de Olho de Mouro e à sua fonte da mesma designação, para 
vermos como estavam em 2011 e como estão hoje, sendo 
que da fonte dizia o presidente da junta em julho de 1939, 
Manuel António de Sousa, que: “Esta fonte sendo uma das 
mais frequentadas desta freguesia, pela sua posição central 
e povoação que serve, incluindo a escolar, onde as crianças 

dos dois sexos vão buscar a água para beber, encontra-se 
em péssimas condições higiénicas e imprópria para a saú-
de do Povo. Esta fonte está reprovada pelo Exmo. Senhor 
Delegado Sanitário deste concelho. Para se tornar em fon-
te de água limpa, fresca e saudável, necessita de ser repa-
rada com canalização em tubo de ferro ou grés e em fonte 
de bica. Tal qual se encontra, esta fonte é um verdadeiro 
charco”.

Pois é. A obra foi feita de acordo, mas a água lá está im-
própria para consumo humano e até para animais, sendo 
que estes não sabem!

Vila Cova de Carros

V
oltamos a falar da Mamoa de Ramos, em Baltar, monumento classifi cado de interesse 
público, cujo terreno fronteiro preocupa pelo facto de se reiniciar a obra de construção 
de uma vedação, sem se saber que está dentro dos parâmetros legais em termos de 
proteção deste tipo de monumentos megalíticos. Há anos que estas obras estão em 
“pára-arranca”, o que leva à preocupação da comunidade histórico-cultural.

Seria bom que a junta de freguesia e ou a câmara de Paredes dessem informação sobre a 
questão, aos munícipes.

BALTAR – Proteção
à Mamoa de Ramos

S
abemos da relutância dos dirigentes da autarquia em informar a população, a 
averiguar pelo facto de o nosso concelho de Paredes ter dois jornais a circular 
em papel, quinzenais e a sair cada um em semanas alternadas, e o responsá-
vel “máximo” publicar as informações que dizem respeito a Paredes em jornal 
de Paços de Ferreira, onde reside. Só por isso?

ASSIM NÃO!


