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ÁLVARO PINTO
Candidato pela CDU à câmara de Paredes
O nome do ex-presidente da junta de Parada de To-
deia foi anunciado, no dia 25 de março, num jantar 
convívio que assinalou o 96.º aniversário do PCP. Cris-
tiano Ribeiro, médico e líder da concelhia de Paredes 
da CDU, é o cabeça de lista à Assembleia Municipal.

A polémica que envolveu, nas últi-
mas semanas, a Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários 
de Cete parece ter chegado ao fi m. 
A direção e o comandante da insti-
tuição vão mesmo demitir-se e serão 
convocadas eleições para 7 de maio. 
Os sócios, a direção e os bombeiros 
contestatários estiveram reunidos 
na câmara municipal de Paredes, no 
início da semana. 
O comandante vai pedir a demissão 
imediata, mas a direção só abando-
nará funções depois de ser anulada 
a deliberação aprovada pelos sócios 
de a destituir.

A nova plataforma online da 
candidatura de Alexandre 
Almeida à presidência da 
câmara de Paredes permi-
te que todos os paredenses 
contribuam para a constru-
ção do programa eleitoral 
do candidato socialista. A 
plataforma reúne também 
toda a informação relacio-
nada com as próximas inicia-
tivas de campanha.

Alexandre Almeida
apresentou website da
candidatura à câmara

Bombeiros de Cete: 

Direção e comandante 

vão demitir-se 

JOÃO BARROS
É líder do Campeonato Nacional de Ralis

Piloto de Paredes foi premiado pela persistência e 
conseguiu fi nalmente terminar o Rali dos Açores. 
João Barros parte para a próxima etapa, em Espinho, 
na liderança do campeonato.
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POLÍTICA  e  SOCIEDADE

S
ob o signo das marcas do tempo, um grande es-
cultor, há quem defenda que ele resolve tudo e 
que para certos problemas e anseios é, ainda, 
o melhor dos remédios. Uma coisa é certa: nin-
guém consegue fugir às marcas do tempo, nem 

apagar com creme a história do rosto, até porque tem to-
dos os estratagemas para marcar a nossa agenda existen-
cial. E é ele também que impõe a mudança dos tempos e 
das vontades. Não haverá marginalidade resistente, nem 
bastante rebeldia para lutar contra o tempo, pelo que, por 
tal, cada qual transporta consigo as suas marcas e tenta 
adaptar-se à época em que vive e à sociedade onde se 
movimenta.

Não sonhamos com este mundo, mas é nele que con-
cluímos ter de viver e, ainda, que para nele viver temos de 
nos adaptar ao tempo e ao modo, a despeito de não se 
concordar com certas situações.

Quantas vezes acusamos o tempo de ser culpado de 
tudo, mas que fazemos nós para o viver de forma harmo-
niosa? Bem no fundo, não é ele que nos ajuda ao autoco-
nhecimento, à busca do nosso fado e do nosso destino?

Por isso, passemos a justificar o título que aparece em 
cima deste texto: “No mais alto mastro, hasteia-se o inte-
resse público”.

Sabemos que a vida moderna é cheia de pressa, às ve-
zes descontrolada, enervando cada vez mais, esquecen-
do-nos, quantas vezes, que há formas de pôr a tecnologia 
ao serviço do bem-estar da pessoa humana, sem distin-
ções, sem discriminações e distinguindo as necessidades 
reais das fictícias. Por vezes, o que nos falta é um suple-
mento de alma, pela travessia da ponte e por um novo 
humanismo que dê amplo sentido à nossa vida e à dos 
nossos descendentes.

As pessoas deverão estar sempre em primeiro plano, 
acima das ideologias e dos números, fazendo falta regres-
sar ao culto dos princípios e à luta pelas grandes causas.

Não pretendendo ser excessivamente moralista e sa-
bendo que não é fácil estar de bem com toda a gente, 
socorro-me da passagem da transcrição filosófica de um 
escritor desaparecido há vários séculos, de nome Francis-
co Rodrigues Lobo, tal qual é “(…) Ao avarento não lhe 
peço nada, nem lhe aconselho que dê a outrem, nem lhe 
louvo o não dar a ninguém e, assim não lhe minto nem o 
molesto. Ao soberbo não me faço grande, por não ficar 
com ele em contenda, nem aos outros pequenos, porque 
com eles se não alevantem mais. Ao ingrato, ou não o sir-
vo, porque me não magoe, ou quando o sirvo, lembro-me 
que, a sua má natureza não pode tirar o preço à obra que 
de si é boa. Ao falador, calo-me; ao calado descubro-me 
com tento. Ao doido não lhe atalho a fúria. Ao néscio não 
trabalho por lhe dar razão. Ao pobre não lhe devo. Ao rico 
não lhe peço. Ao vão nem o gabo nem o repreendo. Ao li-
sonjeiro não o creio. E, deste modo, com todos estou bem 
e nenhum me fez mal…”

Repito: eu sei que não é fácil estar bem com toda a 
gente, mas ao transcrever esta passagem eu pretendo di-
zer que não há nada melhor do que ter os olhos livres, 
para incentivar os Bombeiros Voluntários de Cete a sen-
tarem-se, de coração aberto, e de olhos nos olhos, resol-
verem o diferendo que vem prejudicando a sua imagem 
pública e a vida de quem espera apoio dos “soldados da 
paz” e os encontra em guerra, seja qual for a razão, todos, 
sem destrinça de facção.

Não percam mais tempo e tenham contemplação pelo 
seu escultor.

No mais alto
mastro, hasteia-se
o interesse público

Á
lvaro Pinto vai ser o can-
didato da CDU à câmara 
municipal de Paredes, nas 
eleições autárquicas que 
serão disputadas em ou-

tubro. O nome do ex-presidente da 
junta de freguesia de Parada de Todeia 
foi anunciado no passado sábado, dia 
25 de março, num jantar convívio que 
juntou cerca de centena e meia de mi-
litantes e apoiantes do PCP.

Num comunicado enviado à reda-
ção, a CDU informou também que o 
médico e líder da concelhia de Paredes 
da CDU, Cristiano Ribeiro, será o cabe-

ça de lista do partido à Assembleia Mu-
nicipal de Paredes.

O anúncio aos militantes comunis-
tas foi feito num jantar realizado em 
Parada de Todeia, que assinalou o 96.º 
aniversário do PCP.

Na sua intervenção, Álvaro Pinto 
referiu que “Paredes merece melhor” 
e que “Paredes quer a CDU e quer 
candidatos de proximidade e de 
confi ança que conhecem bem o con-
celho, que conheçam bem as difi cul-
dades e problemas da população e 
que sejam assertivos na defesa dos 
interesses de todas as freguesias, 

uEx-presidente da junta de Parada de Todeia foi o escolhido para liderar a candidatura do 
partido. uCristiano Ribeiro será o candidato da CDU à Assembleia Municipal de Paredes. 
uO anúncio foi feito num jantar convívio que assinalou o 96.º aniversário do PCP.

Álvaro Pinto é o candidato
da CDU à câmara de Paredes

sem exceção”.
Já Cristiano Ri-

beiro destacou a 
“experiência, a inter-
venção qualifi cada, 
independente e sem 
telhados de vidro dos 
candidatos da CDU”, 
que “pelo trabalho 
já demonstrado 
merecem confi ança 
reforçada nas próxi-
mas eleições”.

Presente no jan-
tar esteve também 
Jaime Torga, respon-
sável pela Organiza-
ção Distrital do Porto 
do PCP e membro 
do Comité Central do 
partido, que salientou 
a qualidade do proje-
to autárquico da CDU 
e o facto de os candi-
datos Álvaro Pinto e 
Cristiano Ribeiro não 
serem “candidatos 

de esquemas”, mas sim “políticos iden-
tifi cados com o povo, já com muitas 
provas dadas na sua intervenção cívi-
ca, social, associativa e cooperativa”.

Álvaro Pinto, de 60 anos de idade, 
foi ferroviário e líder sindical. É mem-
bro da Assembleia Municipal de Pare-
des e é o quinto candidato a avançar 
para a corrida à presidência da câmara 
de Paredes. Para já são conhecidas as 
candidaturas de Alexandre Almeida 
pelo PS, de Rui Moutinho pelo PSD, de 
Raquel Moreira da Silva pelo Movimen-
to Positivo e de José Miguel Garcez 
pelo CDS-PP.

M
ais de uma centena 
e meia de idosos de 
várias instituições do 
concelho de Paredes ti-
veram a oportunidade 

de assistir a uma sessão do Circo Victor 
Hugo Cardinali, no passado dia 25 de 
março.

A iniciativa foi dinamizada através 
do programa Movimento Sénior de-
senvolvido pelo pelouro do desporto 
da câmara municipal de Paredes, em 
parceira com as instituições particula-
res de solidariedade social do conce-
lho.

Em nota de imprensa enviada à re-
dação, a autarquia sublinha que estes 
155 idosos puderam assim passar uma 
tarde cheia de animação, com a magia 
que o circo sempre proporciona. 

Nesta iniciativa participaram ido-
sos de cinco IPSS’s do concelho: a San-
ta Casa da Misericórdia de Paredes, a 
Associação para o Desenvolvimento 
Integral de Lordelo, a Casa do Povo de 

uIniciativa do programa Movimento Sénior proporcionou um dia diferente a 155 idosos. 
uCinco instituições de solidariedade social do concelho foram parceiras do projeto.

Idosos do concelho foram ao circo

Bitarães, a Obra de Assistência Social 
de Sobrosa e a Ser Social – Associação 
para o Desenvolvimento de Cristelo.

  Ao longo de todo o ano o progra-

ma Movimento Sénior proporciona um 
alargado conjunto de iniciativas que vi-
sam a promoção de um envelhecimen-
to ativo e o combate à solidão.
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A
lexandre Almeida, candidato do 
PS à presidência da câmara de Pa-
redes nas eleições autárquicas de 
1 de outubro apresentou, na se-
mana passada, a nova plataforma 

online da sua candidatura. A cerimónia sim-
bólica decorreu na biblioteca municipal de 
Paredes, com a presença de vários apoiantes 
e simpatizantes da candidatura do socialista.

O novo website integra toda a informação 
pessoal e profissional do candidato, as suas 
origens e a formação académica, uma agen-
da com todos os eventos e iniciativas previs-
tas para a campanha eleitoral e um espaço 
dedicado à recolha de opiniões de todos os 
paredenses para a construção do programa 
eleitoral de Alexandre Almeida.

“O site será alimentado sobretudo 
através de publicações no facebook e ins-
tagram. Temos consciência de que nestas 
eleições as redes sociais terão um peso 
completamente diferente do que aconte-
ceu em 2013”, sublinhou Alexandre Almeida, 
garantindo que as redes sociais serão ferra-
mentas muito importantes na campanha elei-
toral. “Acima dessas ferramentas só há uma 
outra que vamos querer usar constante-
mente, que é a ferramenta da porta-a-por-
ta”, acrescentou.

A nova plataforma vai permitir que o 
candidato receba os contributos de todos os 
paredenses para a construção do seu progra-
ma eleitoral. “É importante para nós saber 
a opinião das pessoas, perceber o que elas 
acham que não está bem na sua rua, na 
sua freguesia e no concelho”, considerou 
Alexandre Almeida, lançando o desafio a to-
dos os paredenses. “Deixem a vossa opinião 
para que juntos possamos construir o nos-
so programa eleitoral”.

Através deste website, os paredenses vão 
poder colocar questões concretas ao candi-

uWebsite foi apresentado no dia 31 de março na biblioteca de Paredes. uPlataforma reúne informações do candidato e a agenda de inicia-
tivas previstas para a campanha. uAlexandre Almeida pede o contributo dos paredenses para construir o seu programa eleitoral.

ALEXANDRE ALMEIDA apresentou website
da candidatura à câmara de Paredes

Helena Nunes (texto) dato, nomeadamente sobre as propostas e 
soluções que este pretende apresentar para 
o concelho. “Queremos distingui-nos de 
quem está no poder, trazendo seriedade 
à política. E é isso que pretendemos fazer 
aqui. Falar com verdade diretamente com 
as pessoas”, defendeu Alexandre Almeida.

Na plataforma online, haverá ainda um 
espaço dedicado às notícias publicadas em 
diversos órgãos de comunicação social da re-
gião, relacionadas com as iniciativas da cam-
panha eleitoral e outros eventos promovidos 
pela candidatura de Alexandre Almeida.

Candidatos às juntas serão
apresentados até junho

A agenda da candidatura de Alexandre 
Almeida à câmara de Paredes também será 
disponibilizada no website. Até meados de ju-
nho deverão ser apresentados todos os can-
didatos às juntas de freguesia do concelho. 

Alexandre Almeida aproveitou a sessão 
para explicar que, no caso da freguesia de Pa-
redes, o candidato será apresentado em cada 
uma das antigas freguesias que foram agre-
gadas no âmbito da reforma administrativa 
de 2013. A primeira apresentação será feita 
em Bitarães, no dia 21 de abril, no auditório 
da antiga junta local. No dia 5 de maio o can-
didato à junta de Paredes será apresentado 
em Besteiros e no dia 19 de maio em Mouriz. 
Para os dias 20 e 27 de maio estão agendadas 
as apresentações em Vila Cova de Carros e na 
antiga freguesia da Madalena.

Antes disso, será ainda apresentado o can-
didato do PS à junta de freguesia de Aguiar de 
Sousa. A sessão irá decorrer na antiga escola 
EB1 de Aguiar, no dia 22 de abril, mês em que 
também deverá ser inaugurada a sede de 
campanha do PS. As sessões de apresentação 
dos restantes candidatos estão a ser trabalha-
das e deverão ser agendadas em breve.

A plataforma online da candidatura de Alexandre Almeida à câmara
de Paredes está disponível em: http://www.alexandrealmeida.pt
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O 
candidato do CDS-
-PP à presidência da 
câmara de Paredes, 
defende a realiza-
ção uma auditoria a 

todo o processo do contrato de 
concessão das águas no concelho 
de Paredes. A proposta foi feita 
durante uma visita às margens do 
Rio Sousa, realizada no passado 
dia 22 de março, em que se assi-
nala o Dia Mundial da Água.  

Esta visita personaliza uma 
das propostas do CDS/Paredes – 
“a despoluição do Rio Sousa e 
recuperação das suas margens, 
à semelhança do que já foi feito 
com o Rio Ferreira”, diz a nota de 
imprensa do partido.

“Consciente de que a gestão 
de recursos de água tem impac-
to em vário setores, nomeada-
mente na saúde, produção de 
alimentos, energia, abasteci-
mento doméstico e sanitário, 
indústria e sustentabilidade 
ambiental, José Miguel Garcez 
entende que esta temática não 
pode ser descurada” e aproveita 
o momento para partilhar com os 
paredenses outras propostas da 
sua candidatura sobre esta maté-
ria. 

uJosé Miguel Garcez diz que as conclusões da auditoria devem ser analisadas para se proceder ao apuramento de responsabilidades. uO 
candidato defende ainda a criação de um tarifário com custos de água reduzidos para jovens. 

Candidato do CDS propõe
auditoria à concessão da água

O candidato centrista propõe 
a “realização de uma auditoria a 
todo o processo do contrato de 
concessão das águas de Paredes 
por uma entidade independen-
te e externa à autarquia”, cujas 
conclusões devem ser depois 
analisadas, “para se proceder ao 
apuramento de responsabilida-
des e, se existirem, proceder à 
resolução do contrato ou, pelo 
menos, à revisão de algumas 
cláusulas em benefício dos con-
sumidores”.

José Miguel Garcez propõe 
ainda a diminuição do preço da 
água para todos os munícipes, 
com prioridade para as famílias 
mais numerosas e com maiores 
dificuldades, a recuperação e revi-
talização dos “espelhos de água” 
do concelho, agora em degrada-
ção, de forma a conciliar a estética 
com o seu funcionamento perma-
nente e a custos reduzidos, a cria-
ção de um tarifário jovem, com 
custo de água reduzidos para os 
jovens até aos 35 anos de idade e 
a consciencialização pública so-
bre a necessidade de preservação 
e poupança deste recurso natural 
“tão valioso, incentivando o seu 
consumo racional”.

“É minha vontade concre-
tizar estas medidas, uma vez 
que além da vertente da pro-

teção e preservação ambiental, 
estas terão um impacto direto 
no orçamento de todos os pare-

denses”, sustentou o candidato, 
citado na nota de imprensa do 
partido.

O 
homem que 
foi condena-
do a três anos 
de prisão pelo 
rapto de Rui 

Pedro foi libertado, no final 
da semana passada, do Es-
tabelecimento Prisional de 
Guimarães. Afonso Dias vai 
ficar em liberdade condi-
cional, depois de ter cum-
prido dois terços da pena 
a que foi condenado, em 
março de 2015.

A ordem de libertação 
de Afonso Dias foi dada 
pelo Tribunal de Execução 
de Penas do Porto.

Afonso Dias, que sem-
pre clamou a sua inocência, 
começou por ser absolvido 
pelo Tribunal de Lousada, 
em 2012. A família de Rui 
Pedro e o Ministério Públi-
co recorreram para o Tri-
bunal da Relação do Porto 

uAfonso Dias saiu da cadeia de Guimarães, após ter cumprido dois terços da pena. uO jovem Rui Pedro desapareceu em março de 1998, 
tinha na altura 11 anos de idade.

Condenado pelo rapto
de Rui Pedro libertado da cadeia 

que, em 2015, acabou por condená-
-lo a três anos e meio de prisão. 

A justiça condenou Afonso por 
ter sido considerado como provado 
que foi ele quem levou Rui Pedro, 
na altura com 11 anos de idade, a 
uma prostituta, naquela que terá 
sido a última ocasião em que a 
criança foi vista.

A mãe do jovem, Filomena Tei-
xeira, foi sempre o principal rosto 
de luta pela descoberta da verdade. 
Embora Afonso Dias tenha acaba-
do condenado pelo crime de rapto 
agravado, nunca se soube ao certo 
o que aconteceu com o jovem Rui 
Pedro.

Helena Nunes (texto)



5
Quinta-feira

6 de abril 2017

SOCIEDADE

O 
quartel da Associa-
ção Humanitária dos 
Bombeiros Voluntá-
rios de Baltar vai ser 
alvo de uma requali-

ficação. A obra irá custar 602 mil 
euros, dos quais 472 mil euros 
serão financiados por fundos co-
munitários.

A requalificação prevê a cons-
trução de um segundo piso no 
quartel onde deverão ser instala-
das as novas camaratas, que serão 
usadas pelas 30 mulheres bom-
beiras que fazem parte do corpo 
ativo. As obras, que deverão estar 
prontas em 2018, incluem tam-
bém a substituição das cobertu-
ras do quartel e a remodelação 
dos vestiários.

“Há muito que esta obra é 
desejada na corporação”, defen-
deu o presidente da instituição 
José Alberto Sousa, sobretudo 
porque “irá permitir melhorar as 
instalações e dotá-las de mais 
meios” para os bombeiros que 
servem a corporação.

O anúncio foi feito no passa-
do domingo, durante a cerimónia 
de assinatura do termo de aceita-
ção de candidatura no âmbito do 
Programa Operacional de Susten-
tabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos (PO SEUR), que foi pre-
sidida pelo secretário de Estado 
da Administração Interna, Jorge 
Gomes. 

O governante esteve em Bal-
tar para anunciar a abertura de 
um novo concurso que vai contar 
com 25 milhões de euros de fun-
dos europeus para investir na am-
pliação e remodelação dos quar-
teis de bombeiros. No primeiro 
concurso (que foi dotado com 
apenas três milhões de euros), fo-
ram apresentadas quase 50 can-
didaturas, sendo que apenas três 
foram aprovadas. O Governo de-
cidiu, por isso, abrir um segundo 
concurso, aumentando a dotação 

uQuartel dos bombeiros de Baltar vai ter novas camaratas, coberturas e vestiários remodelados. uObras serão comparticipadas por fun-
dos comunitários, através do programa PO SEUR. uSecretário de Estado da Administração Interna anunciou em Baltar um novo concurso 
com 25 milhões de euros para obras em quarteis.

Obras de remodelação do quartel de Baltar 
vão custar 602 mil euros

O PO SEUR:

O Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos, criado pela Comissão Europeia em 2014, é um 
dos 16 programas de operacionalização da Estratégia Portugal 

2020, que define os princípios de programação que consagram a políti-
ca de desenvolvimento económico, social e territorial.

Neste âmbito, Portugal vai receber 25 milhões de euros até 2020 
para estimular uma trajetória de crescimento sustentável, assente 
num modelo de desenvolvimento com menor consumo de recursos na-
turais e energéticos, antecipando as alterações climáticas e promovendo 
o uso mais eficiente dos recursos.

O PO SEUR tem três eixos de desenvolvimento:
Eixo I – Apoiar a transição para a economia com baixas emissões de 

carbono em todos os setores; 
Eixo II – Promover a adaptação às alterações climatéricas e a preven-

ção e gestão de riscos;
Eixo III – Proteger o ambiente e promover a eficiência de recursos.

PUB

Helena Nunes (texto)

do mesmo para 7 milhões de eu-
ros. Nesta segunda fase já foram 
apresentadas 88 candidaturas, 60 
das quais foram aprovadas.

O secretário de Estado da Ad-
ministração Interna sublinhou 
ainda que o Governo se compro-
meteu a financiar todos os proje-
tos que forem autorizados, num 
investimento que pode ascender 
aos 25 milhões de euros.

A câmara municipal de Pare-
des comprometeu-se também a 
assumir o custo com a colocação 
de um novo piso nos acessos ao 
quartel de Baltar, investimento 
que também está previsto ser fei-
to no âmbito da requalificação do 
quartel.
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u“Os Trapalhões da Jordânia” dinamizaram festa com grupos de bombos do concelho. uColetividade de Rebordosa organizou também o 
1.º Festival de Bombos da freguesia.

Grupo de bombos celebrou aniversário

O 
grupo de bombos de 
Rebordosa, “Os Tra-
palhões da Jordânia”, 
comemorou o 7.º aniver-
sário com um convívio 

realizado em Rebordosa, no dia 20 de 

Helena Nunes (texto) março. 
Na festa marcaram presença vá-

rias fi guras ligadas à cidade de Rebor-
dosa, como o vereador e candidato 
à presidência da câmara de Paredes 
Alexandre Almeida, e os elementos 
do executivo da junta de freguesia de 
Rebordosa, Silvestre Carneiro e José 

Barbosa. O convívio foi animado e 
contou com atuações de outros dois 
grupos de bombos do concelho, “Os 
Independentes”, de Duas Igrejas e 
“Os Pestinhas”, de Lordelo.

Para assinalar de forma diferente 
este aniversário, o grupo de bombos 
“Os Trapalhões da Jordânia” orga-

nizou o 1.º Festival de Bombos na 
freguesia. Na iniciativa, que decorreu 
nos dias 25 e 26 de março, partici-
param vários grupos de bombos do 
concelho, entre eles, “Os Milénio”; Os 
Pestinhas; Os Amigos do Salão Paro-
quial de Sobrosa, Os Independentes 
de Duas Igrejas, o grupo de bombos 

S. Estevão de Vilela, etc.
O evento foi pioneiro na freguesia 

e contou com um programa variado. 
Apesar do mau tempo, a iniciativa 
teve uma boa adesão. “Os Trapa-
lhões da Jordânia” garantiram que, 
para o ano, o festival voltará a ser reali-
zado em Rebordosa.

Rancho Folclórico de Paço de Sousa
comemorou 42 anos de fundação

C
om persistência, “sem 
peneiras”, dando pas-
sos firmes em direção 
aos objetivos que se 
pretendem levar a 

cabo, logicamente que se apre-
sentam resultados concretos. É 
isto que acontece com o Rancho 
Folclórico de Paço de Sousa, con-
celho de Penafiel, que no dia 19 

do passado mês de março feste-
jou o seu 42.º aniversário.

Instituição de Utilidade Pú-
blica e membro da Federação do 
Folclore Português, o Centro Cul-
tural e Rancho Regional de Paço 
de Sousa, ao longo dos seus 42 
ativos anos de existência sempre 
pugnou por imprimir o maior ri-
gor possível na manutenção dos 
velhos costumes e trajos de uma 
povoação das mais antigas e sim-

bólicas de Portugal, nomeada-
mente pela circunstância de em 
Paço de Sousa repousarem as cin-
zas de Egas Moniz.

Um facto de grande relevân-
cia histórica, a juntar a outros, foi 
a inauguração da “Sala de Memó-
rias”, onde efetivamente se veem 
peças originais, autenticadas pelo 
passado, num museu a que a mo-
déstia dos intervenientes na reco-
lha e salvaguarda das espécimes 

M. Ferreira Coelho  (texto) optou pela designação já referida, 
a funcionar na sede social do Ran-
cho Folclórico.

Estão de parabéns os sousenses 
e todos os amigos de Paço de Sousa 
por mais este signifi cativo contribu-
to a favor da cultura popular, sendo 
que, neste caso concreto, o Rancho 
Folclórico se distingue, pela positi-
va, em relação aos sedeados nou-
tros concelhos, que já foram gran-
des na panorâmica nacional e agora 

se encontram agonizantes, casos 
que muito entristeceriam Pedro Ho-
mem de Mello e o também já desa-
parecido “Tintureiro” de Castromil.

Quem ainda se lembra da ex-
pressão, de porta-a-porta: “É o tin-
toreiro meninas!”.

Vão a Paço de Sousa, à “Sala 
das Memórias do Rancho Folclóri-
co” onde, entre mais, lá apreciarão 
também “as autênticas peneiras” de 
limpar os cereais. Bem hajam!

o seu QUINZENÁRIO de eleição

Fotos: PAULO PINHEIRO
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N
o passado dia 25 de março, quase 
250 pessoas assistiram ao espetá-
culo “Tertúlia dos 40”, protagoni-
zado por Carlos Daniel, Filipe Fon-
seca e João Ricardo Pateiro, que 

esteve em cena no auditório da Fundação A 
Lord, em Lordelo, Paredes. 

“Foi uma noite com muita música, hu-
mor, revivalismo e interação com o públi-
co”, garantiu a organização. O espetáculo 
juntou avós, pais e filhos para ouvir histórias 
e temas musicais bem conhecidos do público, 
que embarcou numa autêntica viagem pelas 
memórias que marcaram os anos 80.

Os anúncios de televisão, as músicas dos 
desenhos animados e os sucessos dos festi-
vais da canção, foram lembrados neste espe-
táculo único protagonizado por três amigos 
de longa data.

Carlos Daniel, jornalista e pivô da RTP, Fili-
pe Fonseca, músico e produtor, e João Ricardo 
Pateiro, jornalista e relator da TSF, contaram 
também algumas histórias dos bastidores da 
rádio e da televisão.

uEspetáculo juntou avós, pais e filhos para ouvir temas musicais dos anos 80. uProtagonistas partilharam histórias dos bastidores da rádio 
e televisão.

Quase 250 pessoas assistiram
à “Tertúlia dos 40” na Fundação A Lord

uPequenos distribuidores que atuam em Portugal debateram temas estratégicos de interesse comum. uFundação A Lord dinamizou a ini-
ciativa, que reuniu nove operadores do SEN.

Distribuidores de energia
elétrica reunidos

na Fundação A Lord

A 
Cooperativa de Eletrifi-
cação A LORD promo-
veu, no passado dia 17 
de março, nas suas ins-
talações, um encontro 

com todos os pequenos distribui-
dores de energia elétrica que ope-
ram em Portugal. 

A iniciativa foi dinamizada 
pela cooperativa lordelense e re-
uniu nove operadores do Sistema 
Elétrico Nacional (SEN). Para além 

da Cooperativa de Eletrificação A 
LORD, estiveram representados 
neste encontro a Cooperativa de 
Eletrificação A CELER, de Rebor-
dosa, a Cooperativa Elétrica de S. 
Simão de Novais, a Casa do Povo 
de Valongo do Vouga, a Coope-
rativa Elétrica de Loureiro, a Coo-
perativa de Eletrificação de Vila-
rinho, a Cooperativa Elétrica de 
Vale D’Este, a Cooperativa Elétrica 
de Moreira de Cónegos (CoopRo-

riz) e a Junta de Freguesia de Cor-
tes do Meio.

Em nota de imprensa enviada à 
redação, a cooperativa lordelense 
sublinha que neste encontro foram 
debatidos temas estratégicos de 
interesse comum, com o intuito de 
“fortalecer e consolidar a ação 
e posição destes operadores do 
SEN que, apesar da sua reduzida 
dimensão, são uma crucial e vital 
parte do mesmo”.
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uPadre Batista, de 86 anos, foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão, com pena suspensa. uO Tribunal de Penafiel considerou o arguido 
culpado de 6 crimes de maus tratos.

Antigo diretor do Calvário de Beire condenado

O 
padre que di-
rigia a Obra do 
Calvário, em 
Beire, Paredes, 
instituição que 

pertence à Casa do Gaiato, 
foi condenado pelo Tribu-
nal de Penafiel a uma pensa 
de prisão suspensa de dois 
anos e nove meses, pela 
prática de seis crimes de 
maus tratos.

António Batista, de 86 
anos, estava acusado de 
13 crimes de maus tratos, 
mas foi absolvido de oito. 
O arguido estava também 
acusado de um crime de 
ofensa à integridade física 

agravada, que o Tribunal 
de Penafiel acabou por con-
verter num crime de maus 
tratos.

A leitura do acórdão de-
correu no passado dia 24 
de março, no Tribunal de 
Penafiel, que proibiu ainda 
o arguido de permanecer 
na instituição que dirigiu 
durante vários anos.

O Tribunal deu como 
provado a ocorrência de 
várias situações de maus 
tratos a utentes da Obra do 
Calvário, que acolhe sobre-
tudo pessoas com doenças 
mentais e incuráveis. O co-
letivo de juízes deu tam-
bém como provado o facto 
de o Padre Batista adminis-
trar cuidados de enferma-

gem aos utentes, sem ter 
qualificação para tal.

Durante o julgamento, 
o padre António Batista 
negou sempre a prática de 
maus-tratos na instituição.

Bispo do Porto
saiu em defesa
do Padre Batista

D. António Francisco 
dos Santos saiu em defesa 
do Padre António Batista, 
dizendo acreditar que se 
fará “a justiça justa, ou 
seja, preservando o Cal-
vário de Beire, obra de um 
Homem Bom”.

Numa nota pastoral, 

o bispo do Porto lembrou 
que a Obra de Rua acolhe 
70 pessoas, mas que ao 
longo de anos foram mais 
de mil os que ali encontra-
ram guarida: “gente sem 
família, rejeitados, para-
líticos, vítimas de pobre-
za escandalosa, doentes 
incuráveis e deficientes 
profundos”.

Ao longo de muitos 
anos, “o Padre Batista tem 
sido a alma daquela al-
deia, acolhendo, inovan-
do, orientando e dando-
-se”, acrescentou o Bispo 
do Porto, que falou ainda 
de um “pastor simples e 
determinado, que está 
sempre no meio das suas 
ovelhas, conhece-as nas 
suas histórias, trata cada 
um pelo seu nome”.

D. António Francisco 
dos Santos acrescenta que 
“nunca foi fácil em tempo 
algum, e muito menos na 
nossa contemporaneida-
de, assumir aquilo em que 
se acredita e preparar-se 
para arcar com todas as 
consequências que daí re-
sultam: o reconhecimen-
to, a incompreensão, a 
humilhação e a nossa pró-
pria desadequação”. 

“Somos assim desafia-
dos a salvaguardar este 
testemunho da única for-
ma que fará a justiça jus-
ta, ou seja, preservando o 
Calvário de Beire, obra de 
um Homem Bom”, finalizou 
o Bispo do Porto.

uJovem de Parada de Todeia apresentou “Cativeiro”, no dia de abertura da feira do livro. uCertame promoveu encontros com várias perso-
nalidades da cultura e literatura portuguesas.

NUNO SILVA apresentou quinto livro
de poesia na Feira do Livro

O 
jovem escritor 
Nuno F. Silva, de 
23 anos, apre-
sentou o seu 
quinto livro de 

poesia intitulado “Cativeiro”, 
no passado dia 25 de março, 
dia de abertura da Feiro do 
Livro de Paredes.

O poeta, natural de Pa-
rada de Todeia, Paredes, que 
começou a escrever poemas 
aos 15 anos, apresentou a 
sua mais recente obra ao 
público, um livro que reúne 
um conjunto de poemas que 
refletem vários temas e retra-
tam a forma como o escritor 
se expressa diariamente, 
como dá a conhecer os seus 
sentimentos e como se posi-
ciona perante temas como a 

Helena Nunes (texto) escuridão e a luz.
Nuno F. Silva já tinha pu-

blicado 4 livros de poesia, to-
dos em edição de autor, mas 
desta vez conseguiu o apoio 
da editora Idioteque, de San-
to Tirso, que para além de 
editar a obra vai acompanhar 
a carreira literária do jovem e 
dar a conhecer o seu trabalho 
junto dos meios de comuni-
cação social.

No início de março, Nuno 
F. Silva já tinha apresentado 
o livro “Cativeiro”, na sua 
terra natal, numa sessão que 
decorreu no salão da junta 
de freguesia de Parada de 
Todeia. Agora, em Paredes, o 
escritor teve o privilégio de 
ser ele a abrir oficialmente a 
feira do livro de Paredes.

A apresentação da obra 
foi feita por Helena Padrão. 

Durante a sessão foram li-
dos vários dos poemas que 
fazem parte deste livro, com 
interpretações de Miguel Lei-
tão, Isabel Castiajo e Manuela 
Caldeira. O acompanhamen-
to musical ficou a cargo de 
Aires Montenegro, com a 
Nyckelharpa.

Encontro com
vários escritores

No âmbito da rubrica 
“Encontro com…” a Feira do 
Livro de Paredes promoveu 
encontros com várias perso-
nalidades da cultura e litera-
tura portuguesas. Vários es-
critores com raízes em Pare-
des e Penafiel passaram pela 
tenda da feira e estiveram à 
conversa com o público de 

Paredes.
No domingo, dia 26 de 

março, o paredense Rui Gue-
des apresentou a sua mais re-
cente obra infantil “Ri o Joa-
quim com Cócegas Assim”. 
No dia 31 de março foi a vez 
do professor José Orlando 

Rocha apresentar o seu livro 
“À Tona das Coisas”.

A autora penafidelense 
Rosário Castanheira também 
passou pela tenda da feira 
do livro, assim como Cidália 
Fernandes e Alberto S. San-
tos, ex-autarca de Penafiel 

e autor de vários romances 
históricos.

O último dos autores con-
vidados para este certame foi 
o jornalista e escritor José 
Viale Moutinho, que esteve 
à conversa com o público de 
Paredes, no dia 3 de abril.

Helena Nunes (texto)
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O PAREDENSE EMIGRANTE

uVânia Nunes, natural de Louredo, vive em Enghien, Bélgica, desde os 3 anos de idade. uA família Nunes emigrou em 1996 em busca de 
uma vida melhor. uMais de vinte anos depois, estes emigrantes só ponderam voltar a Portugal se o país “estabilizar fi nanceiramente”.

“ENGHIEN É UMA VILA MUITO CALMA
PARA SE VIVER EM FAMÍLIA”

Helena Nunes (texto)

V
ânia Nunes vive na Bél-
gica há 21 anos. Quan-
do os pais resolveram 
emigrar, em 1996, Vânia 
tinha apenas 3 anos. A 

família saiu do país em busca de 
uma vida melhor, à seme-
lhança de tantas ou-
tras que resolvem 
deixar para trás 

as difi culdades 
de uma vida. 

Os primeiros 
anos na Bélgica fo-
ram passados numa 
zona próxima de Bruxe-
las, até que a família de-
cidiu deixar a confusão da 
capital e instalar-se numa zona 
periférica mais tranquila. “De-
cidimos mudar para Enghien, 
precisamente porque é uma vila 
mais calma para se viver em famí-
lia”, explica a jovem emigrante.

 Os dois irmãos mais novos 
de Vânia já nasceram na Bélgica. 
Bruno tem 19 anos e já trabalha 
na construção civil. O mais novo, 
Rafael, de 16, ainda estuda. O pai 
também trabalha na construção ci-
vil e a mãe numa agência de limpe-
zas. Vânia estudou até aos 18 anos. 
Tirou um curso de secretariado e 
gestão e conseguiu trabalho logo 
que saiu da escola. A jovem de 
Louredo é vendedora num talho 
em Saint-Gilles, no Parvis, Bruxe-
las. “É muito reputado pelas suas 
sandwiches na hora do almoço. 
Mas também vende todo o tipo 
de carne e charcutaria. É um dos 
melhores da zona”, garante a jo-
vem, que se mostra satisfeita com 
a oportunidade de trabalho que 
conseguiu arranjar. “É um esta-
belecimento muito familiar com 
poucos empregados. Somos seis 
no total, já a contar com os pa-
trões”, acrescenta.

Neste trabalho, Vânia Nunes 

muito mais ajudas para as pes-
soas com dificuldades e mesmo 
a nível da saúde estamos muito 
bem servidos”, garante a jovem 
de Louredo.

Mais segurança
e qualidade de vida

Em termos gerais a Bélgica é 
um país seguro, com baixos ní-
veis de criminalidade. A cidade de 
Enghien tem cerca de 12 mil ha-
bitantes e fica a cerca de 35 qui-
lómetros de distância do centro 
de Bruxelas. É por isso uma cidade 
mais pacata e com menor concen-
tração de turistas. Ainda assim, 
Vânia Nunes diz que a cidade tem 
vários pontos atrativos para se vi-
sitar.

Entre eles está o famoso Par-
que de Enghien, de onde se des-
taca o jardim de dálias, com mais 
de 500 espécies, o jardim de ro-
sas, com mais de 800 variedades 
desta flor, e o castelo que está no 
meio do parque, mas que não está 
aberto ao público.

O jardim já foi considerado 
um dos mais belos da Europa, tem 
muitas espécies de árvores, plan-
tas e animais, um campo de golfe 
e diversas instalações desporti-
vas, como a piscina de ondas ou 

aprecia sobretudo o contacto com 
os clientes e o bom ambiente de 
trabalho, que é também um fator 
importante para se aprender a gos-
tar do que se faz. Para além disso, a 
jovem, de 23 anos, ganha o salário 

normal da Bélgica, que ronda os 
1500€ por mês, ou seja, o triplo 

do que conseguiria ganhar 
em Portugal.

A Bélgica é o se-
gundo país da União 

Europeia com o sa-
lário mínimo mais 

as salas de vapor. Bem no centro 
do parque está uma torre, o que 
resta de um castelo construído 
em meados do século XII, pelos 
senhores de Enghien. 

O Parque Enghien é palco de 
vários eventos culturais durante 
todo o ano, sendo por isso o pon-
to turístico mais atrativo da cida-
de. Vânia Nunes diz que este é, 
sem dúvida, um espaço que vale 
a pena visitar. “É o espaço mais 
bonito da vila”, sublinha a jovem.

Apesar de apreciar o sossego 
da cidade, Vânia sente falta, por 
vezes, da confusão das grandes 
cidades que oferecem mais opor-
tunidades de diversão e espaços 
de lazer. “O que menos gosto em 
Enghien é não ter diversões no-
turnas por perto, centro comer-
cial e cinema”, sustenta a jovem 
de Louredo.

Quanto a Portugal, Vânia diz 
que tem saudades de praticamen-
te tudo, mas isso não basta para 
fazer planos para voltar à terra 
natal. Para isso, era preciso que 
as coisas melhorassem, ressalva 
Vânia. “Se as coisas melhora-
rem, talvez volte daqui a alguns 
anos”, diz a jovem, que mantém 
um contacto próximo com vá-
rios portugueses que vivem em 
Enghien, em Bruxelas e um pouco 
por toda a Bélgica. 

elevado, um 
motivo que atrai 

cada vez mais por-
tugueses para o país. “A 

vida é mais cara, mas os 
salários também são bem mais 

altos”, sublinha Vânia, que elogia 
também o estado social e o sis-
tema de saúde belgas. “Aqui há 

Vânia Nunes com os pais e os irmãos A emigrante com a família e os amigos
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A 
empresa J.A. Simão, Lda dedica-
-se à produção e fabrico de mo-
biliário moderno, que tem como 
principal destino os mais impor-
tantes mercados europeus. 

O negócio é gerido por três sócios, Si-
mão Moreira e os dois irmãos, que assumi-
ram os destinos da empresa que era do pai, 
no ano 2000, apostando na modernização e 
internacionalização da marca.

Em 2004, a J.A. Simão, Lda, passou a dedi-
car-se exclusivamente à produção e fabrico de 
mesas e auxiliares. “A procura por estes arti-
gos era grande e havia na altura uma falha 
grande neste mercado. Por isso resolvemos 
apostar nesta arte e fabricar essencialmen-
te mesas e auxiliares, a maior parte para 
vender direta ou indiretamente no merca-
do internacional”, explica Simão Moreira.

Neste momento, a empresa exporta prati-

“A QUALIDADE É A NOSSA GRANDE MARCA”

A J.A. Simão, Lda é uma empresa de mobiliário especializada no fa-
brico de mesas e auxiliares. Marca Tábula foi criada há 17 anos e já 
está presente em cinco países da Europa. A meta da empresa, em 
2017, é implementar um sistema de produção certifi cado e melhorar 
a formação dos funcionários.

camente tudo aquilo que produz para seis paí-
ses da Europa: Espanha, França, Bélgica, Suíça. 
Alemanha e Inglaterra. “Os clientes que temos 
em Portugal são sobretudo clientes que tra-
balham com o mercado estrangeiro. Por isso, 
diria cerca de 95% do nosso produto segue 
direta ou indiretamente para exportação”, 
sublinha o sócio. Simão Moreira garante que 
o objetivo da marca Tábula passará agora por 
reforçar a posição noutros mercados, também 
eles atrativos. “Este ano vamos fazer Feiras de 
Mobiliário em Inglaterra e em Espanha e es-
tamos a desenvolver também parcerias com 
o mercado sueco”. 

Estabelecer parcerias
de confi ança

A grande e principal marca desta empre-

sa é a qualidade dos produtos. Na J.A. Simão, 
Lda, todos as peças são rigorosamente con-
troladas para cumprirem todas as exigências 
do cliente. “A qualidade é a nossa grande 
marca. O nível de exigência do mercado é 
cada vez maior e as empresas têm de es-
tar à altura dos desafi os.  A nossa grande 
preocupação é fi delizar os clientes, estabe-
lecendo com eles uma parceria de confi an-
ça, a mesma que mantemos com todos os 
nossos fornecedores”. 

Em 2015, a J.A. Simão, Lda, decidiu mudar 
de instalações para a Rua de Santo António, n.º 
123, em Rebordosa. A mudança permitiu au-
mentar a área de produção, de 1600 m2 para 
quase 5000 m2 e melhorar as condições de 
trabalho para os 40 funcionários da empresa.

A meta que a J. A. Simão, Lda. pretende 
atingir em 2017 passa pela implementação 
de um sistema de produção interno certifi ca-

do e a realização de ações de formação con-
tínuas para os seus funcionários, com vista 
a melhorar a qualidade e segurança no tra-
balho. “É uma coisa que estamos a tentar 
fazer por vontade própria, para melhorar 
não só o funcionamento interno da em-
presa como também para sensibilizar os 
nossos trabalhadores para as questões 
de segurança”.

Apostando na melhoria constante dos 
produtos e serviços e numa relação próxima 
com os clientes, a empresa foi construindo 
uma marca sólida no mercado interno e ex-
terno, procurando sempre manter os eleva-
dos padrões de qualidade. 

No futuro, garante Simão Moreira, o ob-
jetivo é continuar a crescer de forma susten-
tada, mantendo a imagem de confi ança da 
empresa e a solidez da marca que está pre-
sente no mercado há 17 anos.
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SÓNIA RODRIGUES
Enfermeira   |   CLÍNICAS NUNO MENDES

A Beleza da Saúde

Q
uando se aborda a temática da depilação a laser, asso-
ciamos logo aos conceitos de estética, beleza, dinheiro 
e luxo. Só quem tem poder económico é que poderá 
ter acesso a estes meios, não por necessidade, mas 
porque está na moda. Este conceito já começa a mu-

dar, felizmente! 
O conceito de saúde e bem-estar, há muito que se avalia nos 

parâmetros físico, mental, espiritual, social – o verdadeiro olhar 
holístico do ser humano. Se a nossa imagem é motivo de vergonha, 
embaraço, mau estar e baixa auto estima, temos que ter uma inter-
venção rápida e eficaz, para que este quadro não evolua de forma a 
dar início a uma situação patológica. Quantas depressões, ansieda-
des e situações de isolamento social têm origem na imagem nega-
tiva, associada, por exemplo, aos folículos pilosos (pelos) indeseja-
dos? Sobretudo quando estes se encontram em zonas tão visíveis 
como o rosto.

Todo o cidadão tem direito a recorrer aos melhores serviços 
de tratamento de depilação a laser. Se, à primeira vista, parece 
tratar-se de um investimento considerável, torna-se necessário es-
clarecer de que se trata de um investimento a longo prazo, com re-
sultados seguros, rápidos e duradouros (embora não definitivos) 
com impacto na melhoria significativa da autoimagem, conforto e 
bem-estar. Economicamente falando, o investimento na Depilação 
a Laser será menor do que o que fariam caso recorressem a outros 
métodos de depilação. 

A Depilação a Laser é essencialmente um Cuidado de Saú-
de, que deverá ser executado por profissionais credíveis e cer-
tificados, utilizando os equipamentos mais recentes e eficazes 
na área. Este ponto é de veras muito importante: recorrer a clínicas 
certificadas, onde poderão confiar no profissionalismo e segurança 
dos tratamentos. Por vezes, os resultados esperados nem sempre se 
concretizam, muitas das vezes porque o equipamento utilizado não 
foi o mais adequado aos parâmetros individuais, a saber: coloração 
do folículo (pelo) e da pele. Atualmente, as Clínicas Nuno Mendes 
já têm à disposição lasers adequados para peles brancas (Alexan-
drite) e para peles negras (Nd:Yag), ambos com adaptação ao tipo 
de folículo que a pessoa apresenta. Desta forma, o profissional com 
a formação adequada poderá proporcionar o melhor e mais rápido 
resultado, tendo sempre em consideração as características do uten-
te. Atualmente, cada pessoa está no centro de toda a atenção dos 
profissionais de saúde, de forma a serem adaptados os métodos de 
intervenção aos problemas de cada um em particular.

Verifica-se, também, uma necessidade urgente de mudar o 
conceito social ainda existente, face aos tratamentos de estéti-
ca, de uma forma geral. Há que elucidar e esclarecer a população de 
que não existe uma hierarquia que restrinja o acesso a estes servi-
ços, limitando-os à chamada “elite”. E, porque cada pessoa é especial, 
nada mais há a fazer, do que a tratar e cuidar como o diamante que 
é. A nós, profissionais de saúde, cabe-nos adaptar a cada pessoa e, 
com toda a perícia, “lapidá-la” até que se revele como uma joia única.

O 
GRUPO CRÉDITO 
AGRÍCOLA apresen-
tou um resultado lí-
quido consolidado de 
59,7 milhões de euros 

no exercício de 2016, o que repre-
senta um crescimento de 10,3% 
face ao resultado apresentado em 
2015 e permite reforçar os níveis 
de rentabilidade e solvabilidade. A 
contribuir para o desempenho do 
grupo esteve, essencialmente, o 
resultado do negócio bancário que 
apresentou um crescimento supe-
rior a 25% face a 2015. 

No negócio bancário, a carteira 
de crédito bruto a clientes ascen-
deu a 8,7 mil milhões de euros, um 
aumento de 3,4% face a 2015, em 
contraciclo com o mercado que re-
gistou uma quebra de 3,2%, o que 
consubstancia um reforço de quo-

uLucros de 59,7 milhões revelam crescimento de 10,3% face ao resultado de 2015. 
uA contribuir para este desempenho esteve o negócio bancário, que cresceu 25% 
em 2016.

LUCROS DO CRÉDITO AGRÍCOLA
sobem para 59,7 milhões de euros

ta de mercado em 0,3 p.p. para os 
4,5%. 

Os recursos totais de clientes 
totalizaram 14,0 mil milhões de 
euros que resultam do crescimen-
to homólogo de 5,7%, repartido 
pelos depósitos que aumentaram 
7,3%, pelos fundos de investimento 
mobiliário que aumentaram 6,8%, 
pelos seguros de capitalização que 
reduziram 4,0% e pelos fundos de 
investimento imobiliário que redu-
ziram 1,0%. 

A CAIXA DE CRÉDITO AGRÍ-
COLA MÚTUO DE PAREDES faz 
parte de um grupo fi nanceiro sóli-
do, de capitais exclusivamente na-
cionais, que agrega 672 agências e 
continua a apostar numa relação de 
proximidade e de confi ança com os 
seus mais de 1 milhão de clientes e 
os seus cerca de 390 mil associados 

(90% dos quais detentores de títu-
los de capital). 

No passado mês de outubro, o 
Grupo Crédito Agrícola entrou na 
Região Autónoma da Madeira com 
a inauguração de uma agência loca-
lizada no Funchal, na Praça de Co-
lombo, colocando a sua experiência 
ao serviço do crescimento da eco-
nomia madeirense. 

O Crédito Agrícola, o único ban-
co cooperativo em Portugal, é uma 
instituição fi nanceira de capitais 
exclusivamente nacionais, presente 
em todo o território nacional e com 
a segunda maior rede de agências 
do país. 

O Grupo Crédito Agrícola ob-
teve, em 2016, 10 distinções atri-
buídas por diversas entidades nas 
áreas de banca, seguros e fundos 
de investimento.

SOCIEDADE

uBebé nasceu no interior da ambulância, em Meixomil, durante a madrugada. 
uTrês bombeiros da corporação ajudaram o menino a nascer.

Bebé nasce na ambulância dos 
Bombeiros de Paços de Ferreira

O
s Bombeiros Voluntá-
rios de Paços de Ferrei-
ra realizaram, na ma-
drugada do passado 
dia 28 de março, um 

parto no interior de uma ambulân-
cia, em Meixomil, Paços de Ferreira.

Segundo a corporação, o alerta 
foi dado por volta das 4h59 da ma-
nhã, tendo respondido à ocorrência 
três jovens bombeiros da corpora-
ção. Só quando chegaram ao local 
é que os bombeiros terão conse-
guido confi rmar que a mulher, com 
cerca de 30 anos, estava grávida e 
tinha entrado em trabalho de parto.

O bebé, um menino, acabaria 
por nascer ali mesmo, dentro da 
ambulância, com a ajuda dos bom-
beiros Luís Ferreira, Ana Pacheco e 

Pedro Moutinho.
Segundo os bombeiros, o parto 

decorreu dentro da normalidade e 
o menino, o quarto fi lho da senho-
ra, nasceu sem complicações.

No local esteve a viatura médica 
de emergência e reanimação (VMER) 
do Vale do Sousa. A mãe e o menino 
foram depois transportados para o 
Hospital Padre Américo, em Penafi el. 
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DIREÇÃO E COMANDANTE DOS BOMBEIROS DE CETE VÃO DEMITIR-SE
Helena Nunes (texto)

PUB

Os 32 bombeiros que em janeiro entregaram os capacetes e exigiram a demissão do comandante

A 
polémica que se instalou 
nas últimas semanas na 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntá-
rios de Cete parece ter 

chegado ao fim. A direção e o coman-
dante da instituição vão mesmo de-
mitir-se e serão convocadas eleições 
antecipadas para o dia 7 de maio. 

A solução foi encontrada du-
rante uma reunião promovida 
pela câmara municipal de Pare-
des no início desta semana e que 
juntou à mesa das conversações 
o presidente e vice-presidente 
da associação humanitária, três 
bombeiros contestatários, o pre-
sidente da Assembleia-geral, o 
sócio Luís Nunes e os autarcas das 
cinco freguesias que são abrangi-
das pela corporação. 

Ao Jornal de Notícias o vereador 
da Proteção Civil, Manuel Fernando 
Rocha, explicou que decidiu agen-
dar esta reunião depois de ter estado 
reunido com o Comandante Opera-
cional Distrital da Autoridade Na-
cional de Proteção Civil. O vereador 
adiantou também que o comandan-
te dos bombeiros de Cete vai pedir a 
demissão imediata e irá deixar de ser 
um assalariado da instituição. A dire-
ção também vai abandonar funções, 
mas só depois de ser realizada uma 
Assembleia-geral com o propósito 
de anular a deliberação aprovada 
pelos sócios, na assembleia geral ex-
traordinária que decorreu no dia 26 
à porta do quartel de Cete.

Esta nova assembleia-geral de-
verá realizar-se no próximo dia 23 
de abril e terá três pontos: a revoga-
ção da decisão de demitir a direção, 
discussão e aprovação do relatório 
e contas e a marcação de eleições 
para os órgãos sociais da instituição.

“O problema
fica resolvido”

Nas últimas semanas o clima de 
tensão entre os sócios e bombeiros 
e a direção da associação humani-
tária foi-se acentuando. Mas após 
a reunião que decorreu na câmara 
municipal de Paredes o próprio pre-
sidente da direção dos bombeiros 
de Cete veio assumir que as partes 
chegaram a um consenso e que o 
“o problema fica (assim) resolvi-
do”.

Para o presidente da Assem-
bleia-geral, Saul Ferreira, este é o 

uSócios, bombeiros, direção e comando chegaram a acordo durante uma reunião promovida pela autarquia. uComandante vai pedir a demissão imediata e a direção vai abandonar funções no final do mês. uNovos órgãos 
sociais deverão ser eleitos no início de maio.

acordo ideal e que beneficia a po-
pulação, a direção e os próprios 
bombeiros da corporação. “Era a 
solução que todos pretendiam”, 
sublinhou o responsável ao Jornal 
de Notícias de 5 de abril.

Após a eleição da nova equipa 
diretiva os 32 bombeiros que, em 
janeiro, entregaram os capacetes e 
criticaram a direção e o comando, 
deverão voltar ao serviço. 

 Sócios tinham
aprovado a
destituição
da direção

Cerca de 200 associados da As-
sociação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Cete aprovaram, 
no dia 26 de março, a destituição 
da direção, liderada por Celso Mo-
reira. A decisão foi tomada numa 
Assembleia-geral extraordinária 
que se realizou no parque de esta-
cionamento do quartel, porque o 
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DIREÇÃO E COMANDANTE DOS BOMBEIROS DE CETE VÃO DEMITIR-SE

Saul Ferreira presidente da Assembleia Geral dos B.V. Cete

José Duarte Ferreira um dos bombeiros que se demitiu em janeiro em discordância com a direção e o comando

Clara Teixeira criticou a falta de formação interna e o baixo número de efetivos da corporação

uSócios, bombeiros, direção e comando chegaram a acordo durante uma reunião promovida pela autarquia. uComandante vai pedir a demissão imediata e a direção vai abandonar funções no final do mês. uNovos órgãos 
sociais deverão ser eleitos no início de maio.

presidente da instituição se recusou 
a abrir as portas das instalações.

Esta deliberação deverá ser ago-
ra revogada, por exigência do pre-
sidente da direção, Celso Moreira, 
numa próxima Assembleia-geral, 
agendada para o dia 23, de abril, 
em que serão também marcadas 
eleições para os órgãos sociais.

Celso Moreira deverá cessar 
funções a partir dessa data.

Nas últimas semanas, a direção e o 
comandante dos bombeiros de Cete 
foram fortemente criticados pelos 
sócios e alguns dos bombeiros, que 
apontaram falhas graves na organiza-
ção da corporação. A direção negou, 
desde o início, todas as acusações, ga-
rantindo que não se iria demitir.

A corporação de Cete serve cin-
co freguesias do concelho de Pare-
des – Cete, Recarei, Sobreira, Parada 
de Todeia e Aguiar de Sousa – numa 
área geográfica com cerca de 25 mil 
habitantes.

Para além da falta de operacio-
nais, os bombeiros denunciaram 
a existência de problemas com a 
manutenção e certificação de viatu-
ras da instituição e alertaram que o 
socorro às populações poderia estar 

em causa. “No dia 24 de dezembro 
de 2016 eles dispensaram o único 
assalariado que estava no quartel 
para ir passar o Natal com a famí-
lia. Houve um pedido de socorro 
nessa noite e eles demoraram 20 
minutos a sair do quartel. Ainda 
na semana passada fomos cha-
mados para uma ocorrência aqui 
a um quilómetro do quartel e a 
ambulância demorou 20 minutos 
a sair. A sirene esteve a tocar, mas 
não estava cá ninguém”, disse José 
Duarte Teixeira, um dos 32 bombei-
ros que, em janeiro, entregaram os 
capacetes e pediram a passagem 
ao quadro de reserva, exigindo a 
demissão da direção e do comando.

“Há coisas que não funcionam 
bem e nos deixam preocupados. 
Só temos duas ambulâncias certi-
ficadas pelo INEM. Nesta casa tem 
de haver organização e pessoas 
para serem responsabilizadas. 
Não pode haver só um encolher 
de ombros”, criticou o sócio Luís 
Nunes, que convocou a assembleia-
-geral extraordinária, com base 
num conjunto de assinaturas de ou-
tros associados.

Para além da falta de opera-

cionais, os bombeiros assumiram 
a existência de problemas com a 
manutenção de certificação de via-
turas - das cinco ambulâncias exis-
tentes na corporação, apenas duas 
estariam operacionais - e a falta 
de formação do corpo ativo. “Fal-
ta formação interna e o socorro 
está sempre em causa porque há 

falta de efetivos. Não queremos 
denegrir esta casa, mas não con-
cordamos com a forma como o co-
mando está a ser feito. E a direção 
não deve interferir nestas ques-
tões, mas fá-lo frequentemente 
porque não se preocupa com os 
bombeiros”, criticou Clara Teixeira, 
voluntária na corporação de Cete 

há dois anos e meio.
Nesta Assembleia-geral ex-

traordinária participaram cerca 
de 200 associados que aprovaram 
por unanimidade a destituição 
da direção. Decisão esta que será 
agora anulada, por exigência do 
presidente da direção, para aban-
donar as funções.
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R
aúl Rocha, mais conhecido 
por Rochinha, é um antigo 
jogador do União Sport 
Clube de Paredes que che-
gou a representar vários 

clubes da primeira e segunda Ligas 
e que terminou a carreira em 2012, 
no Amarante, aos 36 anos de idade.

A paixão pela bola levou-o a 
abraçar, um ano depois, um novo 
desafio profissional, como adjunto 
de Arlindo Gomes, no Cinfães, clube 
de Viseu que compete na série C do 
Campeonato de Portugal.   

Em entrevista ao jornal O PARE-
DENSE, Rochinha fala desta nova 
experiência no futebol como treina-
dor e avalia a prestação do Cinfães 
esta época no campeonato. Ro-
chinha recorda ainda os anos que 
jogou no União de Paredes, clube 
onde jogou também o seu pai e os 
seus dois irmãos mais velhos.

Como surgiu o convite para 
integrar a equipa técnica do Cin-
fães?

O convite surgiu através de um 
treinador que já tinha estado comi-
go no Amarante, o Arlindo Gomes. 
O professor foi convidado a vir para 
o Cinfães e pediu-me para ser ad-
junto dele. Fiquei muito grato pelo 
convite, e não posso deixar de lhe 

agradecer por se ter lembrado de 
mim. Estou a adorar a experiência.

O Cinfães permanece na luta 
pela manutenção no Campeona-
to de Portugal. Considera que a 
equipa podia ter feito melhor na 
1.ª fase da prova?

Diria que acabamos por chegar 
ao fim do campeonato com um 
sabor amargo na boca perante o 
plantel e as condições que tínha-
mos para lutar pela subida. Tínha-
mos equipa com capacidades para 
ir mais além. Algumas das expec-
tativas que estavam criadas no iní-
cio da época esmoreceram-se um 
pouco, mas temos um plantel com 
muita qualidade e vamos continuar 
a lutar pelo nosso objetivo, que é a 
permanência.

“Tínhamos equipa 
com capacidades 

para ir mais além”

O grupo está confiante na 
concretização desse objetivo?

Sem dúvida que sim. Estamos 
numa posição bastante cómoda, 
precisamos de mais um jogo para 
atingir os 23 pontos, que matema-
ticamente, nos deixa com a manu-
tenção praticamente garantida. A 
nossa ideia é conseguir pelo menos 

5 vitórias nestes próxi-
mos 8 jogos. E os joga-
dores estão imbuídos 
do mesmo espírito 
que nós (equipa técni-
ca) para alcançar esse 
objetivo o quanto an-
tes.

Qual é a dinâ-
mica desta equipa 
técnica liderada por 
Arlindo Gomes?

É boa. Há uma 
empatia enorme en-
tre todos, o professor 
Arlindo Gomes, eu, o 
treinador de guarda-
-redes, Pedro Santos, 
e o Daniel Carvalho. 
Somos uma equipa 
unida. Eu gosto essen-
cialmente de ajudar 
os outros e a minha 
experiência como 
jogador pode servir 
para ajudar alguns dos 
nossos atletas. 

O trabalho reali-
zado nestas quatro 
épocas tem sido elo-
giado internamente?

As pessoas estão 
contentes com o tra-
balho que tem sido 
feito. A direção tem 
sido inexcedível con-

nosco e valoriza o trabalho que 
temos vindo a fazer. Se assim não 
fosse não teriam confiado em nós 
por tanto tempo. O atual presidente 
do Cinfães sempre foi uma pessoa 
que primou pela estabilidade. Te-
nho pena que este homem deixe o 
futebol porque são pessoas como 
ele que fazem falta aos clubes nos 
dias de hoje.

Admito que alguns adeptos 
queriam ver o clube noutro pata-
mar. É certo que temos capacida-
des para chegar mais longe, mas os 
passos têm de ser dados no tempo 
certo.

Hoje o futebol hoje vive muito 
de resultados e esta equipa técnica 
não trabalha dessa forma. O nosso 
pensamento é, acima de tudo, pri-
vilegiar o jogo de equipa. Crias as 
bases de sustentabilidade para que 
os jogadores possam crescer tam-
bém, possam ter uma atitude res-
ponsável e competitiva em campo 
e no fundo aprendam a respeitar o 
emblema que representam. 

A ligação ao Cinfães será para 
manter, após o final da época?

Não gosto de antecipar cená-
rios. Gostava de continuar neste 
projeto, mas acho que será difícil. O 
atual presidente vai deixar o futebol 
e as pessoas que vierem a seguir 
podem ter outros objetivos para o 
clube. 

Como jogador representou o 
U. Paredes, Lamego, U. La-
mas, Sp. Espinho, Nacional, 

Felgueiras, Desp. Aves e Amaran-
te. Gostava de voltar a algum des-
tes clubes como treinador?

Neste momento não tenho am-
bição de chegar a treinador princi-
pal. Estou feliz com as pessoas com 
quem trabalho no Cinfães e quero 
continuar focado no projeto que 
estamos a desenvolver com o pro-
fessor Arlindo Gomes.

A alcunha de Rochinha vem 
desde os tempos em que jogava 
nas camadas jovens do U. Pare-
des. Que memórias tem dessa 
altura?

A alcunha está relacionada com 
o apelido da minha família, Rocha. O 
meu pai e os meus irmãos também 
estiveram ligados ao U. Paredes. O 
meu pai foi jogador e diretor e os 
meus dois irmãos mais velhos foram 
jogadores das camadas jovens e da 
equipa sénior. Eu sou o mais novo e 

uRAUL ROCHA É O TREINADOR ADJUNTO DO CINFÃES, DA SÉRIE C DO CAMPEONATO DE PORTUGAL. uO técnico paredense enal-
tece o projeto que o clube está a desenvolver nos últimos anos. uO clube está focado na permanência e Rochinha admite que os próximos 
jogos são decisivos.   

“ESTOU FELIZ
COM AS PESSOAS NO CINFÃES”

Helena Nunes (texto)

“Sempre me orgulhei de dizer
que o U. Paredes foi a minha escola”

por isso fiquei conhecido por Rochi-
nha.

 Sinto sobretudo saudades das 
pessoas. Tive momentos muito 
bons no U. Paredes e sempre me 
orgulhei de dizer que o U. Paredes 
foi a minha escola. 

Tem acompanhado o traba-
lho do Eurico Couto no U. Pare-
des?

Conheço o Eurico muito bem. 
Íamos juntos para Vila Real quan-
do andávamos a fazer o curso de 
treinador. Acho que o U. Paredes 
está muito bem orientado. O Eu-
rico tem um grande futuro pela 
frente. Gosto muito dele porque 
é uma pessoa bastante simples 
e humilde e acho que ele trouxe 
boas ideias para o U. Paredes.

Para mim o U. Paredes é o clu-
be forte do concelho e gostava de 
ver o clube voltar a ser o que era 
em tempos. Acho que o U. Paredes 
merece, sobretudo pelas pessoas 
que lá estão.

Rochinha quando jogava no União de Paredes
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J
oão Barros saiu de Ponta Del-
gada com um enorme sorriso 
nos lábios. O piloto de Pare-
des conseguiu finalmente 
terminar o Rali dos Açores e 

assumiu a liderança do Campeonato 
Nacional de Ralis, após três provas.

Ao volante do Ford Fiesta R5, 
João Barros foi o terceiro melhor pi-
loto da prova, atrás do grande ven-
cedor da etapa Bruno Magalhães 
(Skoda Fabia R5) e de Pedro Meire-
les, que foi sexto na geral.

uJOÃO BARROS FOI O TERCEIRO MELHOR PILOTO PORTUGUÊS DA PROVA, FICANDO NO 8.º LUGAR DA GERAL. uPiloto da Fibro-
made Racing Team parte para o Rali de Espinho na liderança do campeonato. 

JOÃO BARROS assume liderança
do Nacional de Ralis

Após três dias de competição, 
com vários pilotos a passar pelo co-
mando, Bruno Magalhães assumiu 
a liderança no final do segundo dia, 
já depois do russo Alexey Lukyanuk 
(Skoda Fabia R5) ter batido na clas-
sificativa de Tronqueiras e ter sido 
afastado da luta pela vitória. Bruno 
Magalhães acabou mesmo por ficar 
confortável na frente, depois de Ri-
cardo Moura (Ford Fiesta R5) ter de-
sistido na segunda passagem pela 
classificativa de Vila Franca.

O alemão Marjan Griebel (Skoda 
Fabia R5) viria a terminar o Rali dos 

Açores na segunda posição, a 1.34,4 
minutos do vencedor. O irlandês 
Josh Moffett fechou o pódio, a 4.50,9 
minutos de Bruno Magalhães.

O espanhol José Maria López 
Planelles (Peugeot 208 T16), ven-
cedor em título do Volant Peugeot 
(França), terminou na quarta posi-
ção, naquela que foi a sua estreia 
com a Peugeot Rally Academy.

Pedro Meireles (6.º) e João Bar-
ros (8.º) somaram excelentes pontos 
no que ao Campeonato Nacional de 
Ralis diz respeito, numa prova onde 
o líder do campeonato, José Pedro 

Fontes, primou pela ausência.
João Barros teve, aliás, motivos 

de sobra para sorrir. Esta foi a quarta 
participação do piloto da Fibroma-
de Racing Team no Rali dos Açores e 
a primeira em que finalmente con-
seguiu chegar ao fim. Esse era, aliás, 
o grande objetivo do piloto de Pa-
redes, desse lá por onde desse. “No 
primeiro dia, finalmente conse-
gui completar a segunda passa-
gem pelas Sete Cidades. Sou um 
homem novo agora. Já consegui 
terminar, mas ainda não conse-
gui ser mais rápido”, disse o piloto 

de Paredes, que no último dia da 
prova tudo fez para chegar ao fim. 
“Foi estratégia vir um pouco mais 
devagar para terminar o rali. Era 
uma vergonha vir cá quatro vezes 
e nunca o terminar. O carro esta-
va perfeito, só faltou um pouco 
de potência”, concluiu João Barros.

Premiado pela persistência, 
João Barros tornou-se o novo líder 
do Campeonato Nacional de Ralis. 
O piloto de Paredes vai ter que de-
fender a liderança, já em Espinho, 
nos dias 21 e 22 de abril, na quarta 
prova do campeonato 2017.

Helena Nunes (texto)

uJOVEM PILOTO DE PAREDES VENCEU NA CATEGORIA INICIAÇÃO, COM 4 SEGUNDOS DE VANTAGEM. uO 59.º Ralicross de Lousada 
decorreu no último fim-de-semana e juntou mais de 70 pilotos.

Francisco Silva triunfa no Ralicross de Lousada 

O 
piloto de Paredes, Francisco Sil-
va, iniciou a época no Campeo-
nato Nacional de Ralicross da 
melhor forma, vencendo a jor-
nada inaugural da prova, na sua 

categoria, de iniciação.
 O 59.º Ralicross de Lousada foi disputado 

nos dias 1 e 2 de abril, debaixo do olhar de 

milhares de espetadores, que se mantiveram 
atentos às investidas dos mais de 70 pilotos 
que disputaram a prova.

Nas corridas de qualificação, Francisco 
Silva viu-se impedido de participar em todas, 
devido a um problema mecânico, situação 
que o atirou para a segunda linha da grelha 
de partida da final, numa categoria (iniciação) 

que esteve muito competitiva.
Na final, o piloto de Paredes deu o seu 

melhor e conquistou a vitória, terminando a 
corrida com uma vantagem de mais de qua-
tro segundos sobre o segundo classificado.

Com esta vitória, Francisco Silva saiu do 

Eurocircuito de Lousada na frente do Cam-
peonato nacional de Ralicross, na categoria 
iniciação.

A próxima jornada da competição será 
disputada nos dias 7 e 8 de maio, no Ralicross 
de Mação.

PUB
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Campeonato de Portugal
Série B Manutenção – 8.ª jornada

Aliança de Gandra .....................1
Trofense ........................................0
Próxima jornada – 9 de abril

Mirandela - Aliança de Gandra

Divisão de Elite – AF Porto
Apuramento subida – 3.ª jornada

Desp. Aves B ................................3
Rebordosa ...................................1
Próxima jornada – 9 de abril

Rebordosa - Lixa

Apuramento manutenção
Série 2 - 3.ª jornada

Baião ..............................................1
Aliados de Lordelo .....................0

S. Pedro da Cova ........................0
U. Paredes ....................................0
Próxima jornada – 9 de abril
Aliados de Lordelo - Vila Meã

Divisão Honra - AF Porto
25.ª jornada

SC Nun’Álvares ............................4
D. Sandinenses ...........................1
Próxima jornada – 9 de abril

SC Nun’Álvares - Avintes

FUTEBOL
Resultados da última jornada

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 24.ª Jornada

Livração ........................................3
CCD Sobrosa ...............................1
Próxima jornada – 9 de abril

CCD Sobrosa - Gens SC

2.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 24.ª Jornada

ISC Sobreirense ..........................2
AJM Lamoso ...............................0

FC Parada .....................................1
Bougadense B .............................1
Próxima jornada –  9 de abril

1.º Maia Figueiró - ISC Sobreirense
Monte Córdova - FC Parada 

Série 3 – 24.ª jornada
Baltar .............................................2
Vila Boa Quires ...........................2
Próxima jornada – 9 de abril

Marco 09 - Baltar 

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional 
Apuramento manutenção

Série B - 4.ª jornada
Paredes .........................................2
Freixieiro ......................................3
Próxima jornada – 8 de abril

Boavista - Paredes

uTorneio de aniversário da Associação Atletismo do Porto juntou mais de 140 atletas da região. uO JUVENIL OBTEVE O MELHOR RESUL-
TADO PARA A CASA DO BENFICA DE PAREDES. uNo total, a secção de atletismo da CBP conquistou quatro pódios. 

JORGE PEREIRA vence prova de 1500 metros na Maia

Jorge Pereira da Casa do Benfica em Paredes venceu a prova dos 1500 metros juvenis

Sofia Sousa foi segunda classificada nos 1000 metros

Miguel Pereira alcançou o 3.º lugar nos 1500 metros

O 
jovem atleta da Casa do Benfica 
de Paredes conquistou, na Maia, 
o melhor resultado para atletas 
e clubes da região, vencendo a 
prova de 1500 metros em juve-

nis masculinos, com 4.08,01s. ainda nesta pro-
va, mas no escalão de juniores, Pedro Moreira 
conquistou o 2.º lugar do pódio, com o seu 
colega de equipa Miguel Pereira a alcançar a 
3.ª posição.

Outro pódio da Casa do Benfica de Pare-
des foi obtido pela infantil Sofia Sousa, que 
foi segunda nos 1000 metros, ficando à frente 
das colegas Beatriz Magalhães (8.ª), Inês Ma-

galhães (9.ª) e Maria Moreira (18.ª).
Ainda nos 1000 metros, mas nos infantis 

masculinos, Jorge Jesus foi 4.º classificado e 
Alexandre Moreira 9.ºclass. Já nos 1500 me-
tros de iniciados femininos, Marisa Cunha foi 
4.ª classificada e Bruna Cunha foi 7.ª class.

A secção de atletismo da Casa do Benfica 
de Paredes conquistou assim quatro pódios 
no Torneio de Aniversário da Associação de 
Atletismo do Porto, que se realizou no passa-
do dia 23 de março, no Estádio Municipal Prof. 
Dr. Vieira de Carvalho, na Maia, e contou com 
a participação de 143 atletas de vários clubes 
da região.
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A
pós mais de um mês de paragem, o 
Campeonato Nacional de Enduro re-
gressou em força com a terceira pro-
va da temporada, a quarta em ter-
mos de pontos, a ser disputada em 

Vila de Rei, no passado domingo, dia 2 de abril.
Os pilotos da Elite, onde o jovem André 

Mouta compete, tiveram de percorrer o per-
curso de cerca de 50 quilómetros por volta 
três vezes e meia, ao passo que os verdes e 
veteranos tiveram que dar menos meia volta.

Apesar do esforço que fez durante a pro-
va, André Mouta acabou por cometer alguns 
erros e sofrer várias quedas, situação que 
afastou o piloto da discussão por um lugar do 
pódio. O piloto da Yamaha, Fernando Ferreira, 

M
anuel Moreira das Neves San-
tos e Maria Luísa Carvalho Soa-
res Machado vão representar o 
concelho de Paredes, na fase 
final do Campeonato Nacional 

de Boccia Sénior Individual. Os dois pareden-
ses integraram um grupo de 84 atletas do 
concelho que participaram na fase de apu-
ramento disputada no dia 28 de março, no 
Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, repre-
sentando diversas instituições concelhias que 
participam no Programa Movimento Sénior 
da autarquia.

Em nota de imprensa, o gabinete de co-
municação da câmara de Paredes diz que esta 
fase de apuramento foi disputada por 300 
atletas de três concelhos, Paredes, Felguei-
ras e Lousada. A fase de apuramento para o 

O Centro Social e Paroquial S. Miguel 
de Gandra está a organizar uma ca-
minhada solidária a favor da institui-

ção.
A iniciativa vai realizar-se no dia 23 de 

abril, em Gandra, pelas 9h. A caminhada 
tem uma extensão de oito quilómetros, com 

A 
Associação de Karatecas do Vale 
do Sousa foi à Póvoa de Varzim 
conquistar três importantes pó-
dios nas vertentes de kata e ku-
mite, no Campeonato Regional 

Norte de Karaté, disputado no passado dia 25 
de março.

Entre os cerca de 500 participantes nas 
provas de kata e kumite – iniciados, infantis 
e juvenis - destacaram-se David Moreira, Ale-
xandre Soares e Miguel Soares, os três atletas 
da Associação de Karatecas do Vale do Sousa 
que se sagraram campeões e vice-campeões 
nas diferentes categorias da prova. 

uDavid Moreira, Alexandre Soares e Miguel Soares conquistaram 
os três pódios na prova. uOs atletas representaram a Associação de 
Karatecas do Vale do Sousa.

Três títulos no Campeonato
Regional Norte de Karaté 

David Moreira sagrou-se vice-campeão 
regional na categoria de kata infantil masculi-
no. Alexandre Soares foi vice-campeão regio-
nal na categoria de kumite juvenil masculino, 
-55kg. Já Miguel Soares sagrou-se campeão 
regional na categoria de kumite iniciados 
masculinos, -33kg.

O campeonato Regional Norte de Karaté 
foi organizado pela Federação Portuguesa de 
Karaté e contou com o apoio da câmara muni-
cipal da Póvoa de Varzim. A competição juntou 
cerca de 500 atletas que disputaram as provas 
de kata e kumite, nos escalões de iniciados, in-
fantis e juvenis masculinos e femininos.

uPiloto lordelense terminou a terceira prova do campeonato 2017 
em 4.º lugar. uNos veteranos, Albano Mouta foi 3.º, ficando a pouco 
mais de dois segundos do vencedor.

André Mouta afastado
do pódio em Vila de Rei

foi o grande vencedor da prova de Elite, se-
guindo-se Daniel Carracedo (Honda) e André 
Martins (Suzuki). Em 4.º lugar acabou por ficar 
o piloto de Lordelo, André Mouta.

A etapa de Vila de Rei acabou por ser mais 
positiva para o pai de André, que compete no 
escalão de veteranos. Após três voltas ao per-
curso, Albano Mouta cortou a meta em tercei-
ro lugar, com pouco mais de dois segundos 
de diferença do segundo classificado, Nuno 
Freitas. A vitória acabou por sorrir mesmo ao 
piloto da Yamaha, António Oliveira, que ter-
minou a prova em 53.35 minutos.

O Campeonato Nacional de Enduro re-
gressa a 7 de maio, com a etapa da Lousã, or-
ganizada pelo Montanha Clube.

uFase de apuramento foi disputada no pavilhão Rota dos Móveis, 
no dia 28 de março. uDois atletas de Paredes vão representar o con-
celho na fase final da prova.

Atletas de Paredes apurados 
para o Nacional de Boccia

Campeonato Nacional de Boccia Sénior Indi-
vidual decorreu em Lordelo e foi organizada 
pela autarquia, em parceria com a Associação 
Nacional de Desporto de Paralisia Cerebral 
(PCAND).

Cândido Barbosa, vereador do desporto, 
considerou este programa do Movimento Sé-
nior “um sucesso”, comprovado pelo número 
de atletas que participaram na iniciativa.

Nesta fase de apuramento, os dez primei-
ros classificados ficam apurados diretamente, 
mas o número pode aumentar em função dos 
resultados das restantes zonas, podendo ha-
ver repescagens até ao 16.º lugar. 

A fase final do Campeonato Nacional de 
Boccia Sénior Individual disputa-se no próxi-
mo dia 15 de maio, com a participação dos 36 
melhores atletas do país.

uIniciativa vai realizar-se em Gandra no dia 23 de abril, pelas 9h. 

Centro Social e Paroquial de Gandra
realiza caminhada solidária

partida do edifício do centro social e paro-
quial de Gandra. O custo é de 5 euros, sendo 
que as primeiras 500 inscrições recebem um 
boné, uma camisola e um saco de oferta.

As verbas revertem, na íntegra, para 
aquela instituição de solidariedade social de 
Gandra.

PUB
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ESPAÇO ESCOLA

................................................................................................................................................................................................................................
● Alunos da Escola Básica de Recarei

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

6.º RB - n.º17
● Escola Secundária de Vilela

MARIA RAQUEL C. BARBOSA P
ara mim, a palavra futuro signifi ca 
“amanhã”, ou seja, tudo o que ainda 
está para vir, tanto de bom como de 
mau. É como diz o ditado popular “ O 
futuro só a Deus pertence”.

Agora vou falar um pouco do presente e 
de como as pessoas não o vivem. 

Hoje em dia, as pessoas vivem no passa-
do e no futuro e acabam por não aproveitar e 
viver o presente. Um exemplo disso é o facto 
de os nossos pais estarem sempre a dizer para 
nós olharmos para o nosso futuro, sempre a 

Não desistam
dos vossos sonhos!

dizer para estudarmos, para sermos alguém. 
Mas, por vezes, esquecem-se que nós tam-
bém temos o presente e precisamos de o vi-
ver, tanto nós como eles, porque com tanto 
trabalho não aproveitam o presente. Eu acho 
que todas as pessoas deviam viver todos os 
dias ao máximo como se o mundo acabasse 
amanhã. 

Agora, umas últimas palavras sobre o fu-
turo. 

Está provado que a maior parte das pes-
soas vive no futuro. A minha opinião sobre 

isto é que as pessoas devem ser pacientes, 
pois, ontem foi passado, hoje é presente e 
amanhã é futuro. Passamos pelos três, por 
isso só é preciso ter calma.  

Quanto ao meu futuro, gostaria, como 
toda a gente, de concretizar os meus sonhos 
que, neste caso, estão relacionados com a 
música. Mas, para isso reconheço que vou 
ter de me esforçar, sei que por vezes terei de 
fazer certos sacrifícios, mas quando se tem 
paixão por algo, nada é impossível. 

Não desistam dos vossos sonhos!

À DESCOBERTA NO PORTO

N
o dia 24 de março, os alunos 
do 4.º ano da Escola Básica de 
Recarei tiveram a sua visita de 
estudo ao “World of Discove-
ries” ou Museu das Descober-

tas, com passagem por vários dos monu-
mentos mais emblemáticos da cidade do 
Porto.

As turmas viajaram pelo passado no 
“World of Discoveries” que é um Museu 
Interativo e Parque Temático localizado 
no interior dos antigos armazéns da Real 
Companhia Velha, em Miragaia, no centro 
histórico do Porto, e que pretende retra-
tar a viagem dos navegadores portugue-
ses à descoberta de novos mundos. O es-
paço possui 5000 metros quadrados com 
aventuras inéditas, incluindo um oceano 
navegável, que através da tecnologia 
transporta os visitantes para o mundo 
dos descobrimentos. Também possui fan-
tásticos globos 4D, um túnel imersivo de 
9 metros, cenários à escala real, pássaros 
vivos e personagens históricos vestidos à 
época.

Após a visita, foi possível caminhar 
pela cidade entre os muitos turistas que 

a visitam e ir à descoberta de alguns dos 
monumentos estudados na sala de aula: 
Palácio da Bolsa, Igreja de S. Francisco, 
Estação de São Bento, Torre dos Clérigos, 
Fonte Monumental de Mouzinho da Sil-
veira, Igreja da Sé e Câmara Municipal.

Destacamos, a seguir, alguns dos mo-
numentos que visitámos e as característi-
cas que mais se evidenciam em cada um. 

O Palácio da Bolsa possui uma mistu-
ra de estilos arquitetónicos: traços do neo-
clássico oitocentista, arquitetura toscana, 
neopalladiano inglês. De todas as salas, o 
salão Árabe é a que mais se destaca de-
vido à beleza dos estuques do século XIX 
legendados a ouro com carateres arábi-
cos que preenchem as paredes e teto da 
sala. Esta sala já recebeu a visita de muitos 
chefes de estado e é uma espécie de salão 
nobre reservado a acontecimentos impor-
tantes.

A Igreja de São Francisco é uma igreja 
de estilo gótico, situada na freguesia de São 
Nicolau. A construção teve início no século 
XIV e fazia parte de convento Franciscano. 
Ao longo do tempo, outros estilos altera-
ram o aspeto original, sendo de salientar os 

retábulos de talha dou-
rada, influência barroca 
do século XVIII. 

O átrio principal da 
Estação de São Ben-
to está revestido de 
azulejos da autoria de 
Jorge Colaço, que re-
presentam cenas do 
quotidiano e também 
momentos da história 
de Portugal, tais como: 
a apresentação de Egas 
Moniz com os filhos ao 
Rei Afonso VII de Leão 
e Castela, no século XII, 
a entrada de D. João I e 
de D. Filipa de Lencastre 
no Porto (painel entra-
da de João I no Porto), 
em 1387, a Conquista 
de Ceuta, em 1415 e o Torneio de Arcos de 
Valdevez (painel Batalha de Arcos de Val-
devez). O edifício é obra do arquiteto Mar-
ques da Silva (1869-1947), que também de-
senhou outros edifícios emblemáticos no 
Porto, como por exemplo o Teatro Nacional 

São João, o Liceu Alexandre Herculano, a 
Casa e os Jardins de Serralves.

A Torre dos Clérigos é considerado 
por muitos o ex-libris da cidade do Por-
to e foi construída entre 1754 e 1763 com 
projeto do italiano Nicolau Nasoni.

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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FICHA TÉCNICA

Dia 8
Quartel dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa 
22h00 – Noite de fados, iniciativa de angariação de verbas 
para a instituição

Dia 11
Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Encontro com o escritor…Cátia Fonseca Pereira. 
Apresentação dos livros “Irmão do Coração”, “O Monstro In-
visível” e “Xiribitátátátá! Dias Comemorativos”

Dia 13
Entre-os-Rios
20h30 – Celebração das Endoenças

Dia 18
Museu Municipal de Penafiel
16h00 – Inauguração da exposição “Geração Ramalho” – Co-
memoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

Dia 19
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação “Planeta 51”

Dias 7, 8 e 9
Praça José Guilherme, Paredes
Das 10h00 às 19h00 – Feira da saúde e bem-estar

Dias 5 e 7
Centro de Interpretação das Minas de Ouro de Castromil 
e Banjas
Das 10h00 às 12h00 – Semana dos parceiros do Roteiro 
das Minas, atividade “Batear, batear…para o ouro encontrar”

De 6 a 13
Museu A Lord
Das 9h30 às 18h00 – Atividades gratuitas nas férias da Páscoa

Dia 7
Casa da Cultura de Paredes
21h15 – Concerto de Páscoa, do Conservatório de Voz, Co-
municação e Artes Performativas do Porto

Dia 7
Loja Interativa de Turismo de Paredes
15h00 – Atelier “Quadros divertidos”, no âmbito do progra-
ma “Páscoa Colorida”

Dia 10
Biblioteca Municipal de Paredes
15h00 – Atelier “Jardim da Páscoa”, trabalhos elaborados 
com material reciclado

Dia 12
Biblioteca Municipal de Paredes
15h00 – Atelier “Coroa de ovos”

De 7 a 9
Centro de Felgueiras
Fins-de-semana gastronómicos

Dia 8
Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro
21h30 – Concerto de Páscoa – Mass of the children de John 
Rutter, pelo Conservatório de Música de Felgueiras e Círculo 
Portuense de Ópera

Dias 8 e 9
Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro
Festival de Pão-de-Ló

Dia 11
Casa das Artes
14h30 – Cinema infantil: “Vaiana”

Dia 13
Casa das Artes
14h30 – Cinema infantil: “Lenda de Oz – O regresso de Dorothy”

Dia 7
Biblioteca Municipal de Lousada
18h00 – Apresentação do livro “Pedro e o Lobo” 

Dia 7
Biblioteca Municipal de Lousada
Inauguração da exposição “Lobos: um uivo pela sobrevivên-
cia”, pelo Grupo Lobo 
Dias 8 e 9 – Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
Das 10h00 às 20h00 – Iniciativa “Chocolate no parque” e 
concurso “Melhor bolo de chocolate de Lousada”

Dia 12
Biblioteca Municipal de Lousada
14h30 – Oficina “Histórias com sabor”, hora do conto e atelier 
culinário

Dia 17
Paços de Ferreira
19h00 – Curso de decoração de interiores 

Dia 15 – Quinta de Vila Verde, Caíde de Rei
14h30 – Projeto BioLousada: sessão “Ases pelos ares: obser-
vação e identificação de borboletas”

Dia 18
Biblioteca Municipal de Lousada
14h30 – Oficina “Tons e sons da liberdade”

Dia 6 
Casa das Artes 
14h30 – Cinema infantil: “Trolls”

1384
Dá-se o combate no local pantanoso dos 
Atoleiros, entre Fronteira e Souselas, com 
Espanha, pela invasão do nosso país pelo rei 
Castelhano;
____________________________________

1385
No âmbito da guerra pela independên-
cia portuguesa, D. João I, mestre de Avis, é 
aclamado rei de Portugal e nomeado Nuno 
Álvares Pereira, com poderes especiais, por-
teiro do Alentejo;
____________________________________

1793
É criada a Junta de Segurança Pública em 
França com poderes ditatoriais, dominada 
por Georges Jacques Danton, político revo-
lucionário francês;
____________________________________

1812
Os ingleses conquistam Badajoz, no decur-
so da guerra Peninsular, sob o comando de 
Wellesley (1809) de Wellington (1812);
____________________________________

1814
Restauração da monarquia francesa, Luís 
XVIII sobe ao trono;
____________________________________

1838
Morte de um dos heróis da independência 

do Brasil; José Bonifácio de Andrade e Silva;
____________________________________

1909
O Polo Norte foi atingido pelas primeiras 
pessoas: o almirante norteamericano Robert 
Peary e o explorador Mathew Henson;
____________________________________

1917
Grande Guerra 1914-1918: o Congresso nor-
teamericano declara guerra contra a Alema-
nha; 
____________________________________

1918
Guiné Portuguesa: foi feita a descentralização 
do poder do régulo de Gabú, Monjuro Emba-
ló. Todavia, em 4 de dezembro do mesmo ano 
foi-lhe restituída novamente a sua autoridade 
em todas as terras do regulado, ficando como 
régulo único sem chefias subalternas;
____________________________________

1941
II Guerra Mundial: Militares alemães invadem 
a Grécia e a Jugoslávia e ordenam a depor-
tação de mais de 150 mil judeus, residentes 
nestes países;
____________________________________

1961
Começo da greve estudantil na Universidade 
de Lisboa, após nova proibição do Dia do Es-
tudante, destacando-se Jorge Sampaio, aluno 

de Direito, entre os líderes associativos;
1968 – Início da denominada Primavera de 
Praga, na Checoslováquia, levantamento con-
tra o regime fiel a Moscovo, depois sufocado 
pela invasão soviética;
____________________________________

1971
Morte do compositor russo Igor Strawinsky, 
consagrado autor de “Anon”, “Pássaro de 
Togo”, “Petroushka”, e “Sagração da Primave-
ra”;
____________________________________

1992
Morte do escritor Isaac Asimov, 72 anos, tido 
por mestre da ficção científica;
____________________________________

1994
Devido à morte violenta, no aeroporto de 
Kigoli, no Ruanda, do presidente Juvenal Ha-
byarimana, desencadeia-se o genocídio de 
cerca de 800 mil pessoas da etnia tutsi;
____________________________________

2000
Morte, aos 94 anos, do empresário português 
Manuel Boullosa;
____________________________________

2001
Fim, no Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, do 
julgamento das FP 25, com a absolvição dos 
quase 70 réus e a condenação de apenas qua-

tro dos chamados “arrependidos”;
____________________________________

2002
É concedida posse ao XV governo, constituí-
do pela coligação PSD-CDS/PP, liderado por 
Durão Barroso;
____________________________________

2005
Aos 81 anos morre Raimier do Mónaco, suce-
dendo-lhe o filho Alberto;
____________________________________

2006
Proposta do Ministério da Saúde de se proi-
bir fumar em recintos fechados e aumenta a 
idade mínima de aquisição de tabaco para 18 
anos;
____________________________________

2007
Alerta sobre a Evolução do Clima que cerca 
de 20 a 30 por cento das espécies animais e 
vegetais correm o risco de desaparecer caso 
o aumento da temperatura mundial passe de 
1,5 para 2,5 graus centígrados;
- A judoca Telma Monteiro revalida o título de 
campeã europeia;
____________________________________

2010
No Rio de Janeiro, Brasil, chuvas intensas le-
vam as autoridades a declarar o estado de ca-
lamidade pública.
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GOMES DE SOUSA

BOLETIM MONUMENTOS

O 
dr. José Correia de Abreu Pinto Cabral, 
fi lho do amanuense da Câmara Muni-
cipal, Adriano Correia de Araújo Pinto 
Cabral, nasceu na Praça do José Gui-

lherme, em Castelões de Cepeda, a 24 de Março 
de 1892.

Seu pai, natural Castelões de Cepeda, fi lho 
de Joaquim José Correia da Silva Torres e Ana de 
Jesus Pinto Cabral de Araújo casou na mesma 
freguesia a 14 de Abril de 1887 com D. Maria dos 
Anjos Abreu Pinto Cabral, natural São José, Rio de 
Janeiro, com 17 anos, [com consentimento do juiz 
de direito], fi lha de José Francisco de Abreu e D. 
Maria da Silva Azevedo, ambos de Guimarães.

O José teve duas irmãs mais velhas e outras 
duas mais novas:

1 – Adelina. Nasceu nas Paredes, em Caste-
lões de Cepeda, a 31 de Janeiro de 1888. – Adeli-
na Correia de Abreu Pinto Cabral casou em Cas-
telões de Cepeda a 31 de Janeiro de 1911com 
Adriano Antero de Gouveia Pinto Resende, com 
26 anos, natural de São João Baptista de Cinfães, 
fi lho de Manuel António Pinto de Resende e de 
Joaquina Augusta de Gouveia Pinto. – Adriano 
Antero faleceu em Castelões de Cepeda a 10 
de Novembro de 1918. Adelina casou 2.ª vez na 
1.ª conservatória do registo civil do Porto a 1 de 
Março de 1924 com José Magalhães e Meneses, 
com 37 anos, natural de Rans, fi lho de Gaspar 
de Magalhães e Meneses e Leopoldina Augusta 

O DR. JOSÉ CABRAL
Rebelo de Albuquerque. Faleceu a 13 de Agosto 
de 1951.

2 – Albertina. Nasceu em Castelões de Cepe-
da a 10 de Janeiro de 1890. Afi lhada do dr. Antó-
nio de Araújo Pinto Cabral, administrador deste 
concelho. – Albertina Correia de Abreu Pinto Ca-
bral Corte Real casou na conservatória do regis-
to civil de Paredes a 19 de Janeiro de 1919 com 
Jacinto de Almeida Corte-Real, com 31 anos, 
natural de Massarelos, Porto, fi lho de Francisco 
de Vasconcelos Corte-Real e Isabel Maria de Al-
meida Corte-Real. Com geração. Enviuvou a 30 
de Novembro de 1954 e faleceu em Aldoar a 8 
de Abril de 1980.

4 – Maria Adriana Correia de Abreu Pinto 
Cabral. Nasceu na Praça do José Guilherme a 4 
de Agosto de 1894. Afi lhada de Miguel Justino 
de Araújo Álvares, bacharel em direito, natural 
de São Vítor, Braga, fi lho do dr. João Joaquim Go-
mes de Araújo Alves e D. Ana Cândida de Araújo.

5 – Rosalina Maria Correia de Abreu Pinto Ca-
bral. Nasceu na Praça do José Guilherme a 28 de 
Janeiro de 1897. Foram seus padrinhos o médi-
co José Rodrigues Moreira e D. Rosalina Maria de 
Sousa Guimarães. Casou na conservatória do re-
gisto civil de Paredes a 26 de Abril de 1913 com 
Fernão Corte-Real da Fonseca, natural de Águe-
da, Bacharel formado em Direito pela Universi-
dade de Coimbra, em 1909. – Fernão nasceu na 
vila e freguesia de Águeda a 15 de Outubro de 
1885 fi lho de José Macário da Fonseca e Sousa, 
natural de Recardães, Águeda e D. Olímpia da 
Silva Noronha, da mesma vila. Faleceu na Vitória, 
Porto, a 22 de Maio de 1950.

Adriano Correia Pinto Cabral de Araújo fale-
ceu na Praça do José Guilherme a 16 de Maio de 
1897, com 34 anos.

José Correia de Abreu Pinto Cabral iniciou 
o Curso médico-cirúrgico na Faculdade de Me-

dicina da Universidade do Porto no ano lectivo 
de 1913 para 1914. Nesse mesmo ano obteve os 
seguintes resultados 1.ª cadeira – Anatomia des-
critiva. – B15 e na 14.ª cadeira – Histologia. – B14. 

No ano seguinte fez a 2.ª cadeira – Fisiologia 
– S13 e a 15.ª cadeira – Anatomia topográfi ca – 
B14.

médica – B17 + a 9.ª cadeira – Clínica cirúrgica – 
B14 e a 11.ª cadeira – Medicina legal. – B16.

Porém o exame fi nal foi feito a 30 de Julho 
de 1920. Dissertou sobre “Auto-Sorotherapia”, 
tese impressa no Porto, na Imprensa Nacional de 
Jaime Vasconcelos, 52 pág. [44 de texto], sendo 
presidente do júri o dr. Tiago Augusto de Almei-
da, lente catedrático de Clínica Médica. 

O dr. José Cabral casou numa casa da Praça 
do José Guilherme na vila de Paredes a 30 de No-
vembro de 1919 com D. Deolinda da Silva Peixo-
to. – Deolinda, fi lha de António da Silva Peixoto, 
capitalista, natural de São Miguel de Serzedo, con-
celho de Guimarães e de D. Maria da Glória Perei-
ra da Silva, natural da cidade de Penafi el, casados 
em Santo Ildefonso, neta paterna de D. Matilde 
da Costa, neta materna do comendador António 
Esteves da Silva e D. Maria Adelaide Leal da Silva, 
nasceu na Rua das Liceiras a 3 de Maio de 1894.

Foi Presidente da Comissão Municipal Ad-
ministrativa de Paredes em 1926 e 1927. No seu 
tempo foi erecta a estátua do Conselheiro José 
Guilherme Pacheco.

O dr. José Cabral faleceu em Castelões de Ce-
peda a 19 de Junho de 1946. D. Deolinda faleceu 
em Castelões de Cepeda a 22 de 1961.

A referida Ana de Jesus Pinto Cabral de 
Araújo era fi lha de João António Pinto Cabral de 
Araújo, Capitão da 1.ª companhia do regimento 
de milícias de Penafi el e de Carlota Joaquina da 
Silva Torres, ambos solteiros, da Cepeda e irmã 
de António de Araújo Pinto Cabral que foi Presi-
dente da Câmara Municipal de Paredes de 1887 
a 1889.

Por outro lado era mãe de António Cabral da 
Silva Torres que também foi Presidente da Câma-
ra Municipal de Paredes de 1937 a 1945.

E assim Paredes teve três presidentes da 
mesma família …

Depois a 3.ª cadeira – Matéria medica – B15 
+ a 4.ª cadeira – Patologia externa – B16 e as 10.ª 
e 12.ª – Anatomia patológica e Patologia geral – 
B14

No 4.º ano: a 5.ª cadeira – Operações – B15 
+ a 7.ª cadeira – Patologia interna – B16 e a 13.ª 
cadeira – Higiene – B14 

No 5.º ano – de 1917 para 1918 – fez a 6.ª ca-
deira – Obstetrícia – B14 + a 8.ª cadeira – Clínica 

II – MARCO DE CANAVESES
N.º 15 – São Salvador de Travanca

S. Salvador de Travanca – o mesmo aspeto depois dos trabalhos, 
notando-se a reintegração da Torre.

S. Salvador de Travanca – Frente da igreja antes do começo dos 
trabalhos de limpeza e restauro.

S. Salvador de Travanca – O mesmo aspeto depois dos trabalhos 
de limpeza, restauro e desafogo.

S. Salvador de Travanca – Fachada Norte da igreja antes dos 
trabalhos

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA
OS DEZASSETE BRASÕES

S
ão dezassete e são brasões. É uma 
publicação que engloba todos os 
concelhos do distrito do Porto, edi-
tada pelo Governo Civil, com regis-
tos fotográficos de Marco e texto de 

Agustina Bessa-Luís. As “fotos” acham-se no 
Auditório Municipal de Gondomar, prosse-
guindo em périplo pelos restantes “brasões”. 
Em périplo também viajou a “Ribeira Douro”, 
outra obra fotográfica de Marco, agora patri-
mónio do Porto, e que se integrou recente-
mente nos “Textos e Imagens de Portugal”, 
no âmbito da Semana Cultural portuense 
em Bordéus. “Os dezassete brasões” resul-
tam, portanto, de uma lógica narrativa com 
provas dadas. O autor das imagens, com for-
mação em artes plásticas, artes gráficas e ar-
tes fotográficas, imprime, de novo, num con-
texto e num conceito mais latos, esta tríplice 
capacidade. Tecnicamente dotado, Marco 
associa à preparação de “homo habilis” um 
sentido da ambiência, a emoção criadora, a 
captação de aromas visuais que distinguem 
lugares. Lugares que são palco de sinais. Si-
nais de Amarante, Baião, Felgueiras, Gondo-
mar, Lousada, Maia, Marco de Canaveses, Ma-
tosinhos, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, 
Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Valongo, 
Vila do Conde, Vila Nova de Gaia. Por ordem 
alfabética, para não melindrar prioridades 
e paridades, escudos de armas, cunhos de 
nobreza, lemas e lustres. Nestes dezassete 
magníficos concelhos, apesar de rivalizarem 
em brios e défices, não se codificam, em 
1999, brasões ou bravatas de famílias. Cada 
brasão acolhe e cobre uma heterogénea rea-
lidade, facto que, aliado à qualidade autora 
e industrial, assume um valor acrescentado, 
vincando traços hereditários e gregários, 
permitindo a inter-revelação de sítios e de 
costumes, que são depósitos de alma local, 
regional, nacional e universal. O álbum que 
permanentiza a recolha desempenha, em 
tempo de rápida desmemorização, um papel 
de vigília cultural e de passaporte iconográ-
fico perante a avalancha de propostas que 
ilustram as “sociedades da comunicação”. 
“Os dezassete brasões” prestam-se, pois, 
a um serviço para além do prazer artístico: 
armam os habitantes cavaleiros da sua ter-
ra, dispensando-lhes um “curriculum vitae”, 
actualmente imperativo perante a adopção 
indiscriminada de tecnologias de ponta e de 
padrões de consumo neutralizadores da en-
volvente ancestral.

A selecção de motivos (uns evidentes, 
outros da área do ocultável) transporta-nos 
a fontes de construção de identidades, algu-
mas anteriores à Era Cristã, outras havendo 
sobrevivido no interior do imaginário ven-
cedor e redutor. Neste livro de cabeceira das 
exemplaridades do distrito convivem har-
monias e contrastes, actividades produtivas 
e lúdicas, figuras proeminentes e o “povo 
anónimo”, santos, guerreiros, reis, poetas, 
pintores, capões, cestos, doces, espigueiros. 
Lá estão esculturas abstractas e pelourinhos, 

igrejas românicas e fóruns, a citânia de San-
fins e o templo de Siza Vieira. Lá temos o 
“Boi Bento” e a forca de Louredo. Lá temos 
aquedutos e caminhos-de-ferro com ares 
arqueológicos. Aqui temos, em leitura dinâ-
mica e interactiva, a “Torre dos Mouros” e a 
piscina das marés, notícias e lendas de turde-
tanos, vestígios de celtas e iberos, templários 
e regrantes, amores de Pedro e Inês, chalés 
de brasileiros e solares de fidalgos, abrigos 
de operários. Aqui temos a capital do móvel 
e a Fundação Júlio Resende. Aqui temos as 

caves do vinho do Douro, o maior porto do 
Porto que é Matosinhos e o maior aeroporto 
do Porto que é na Maia. Aqui temos o S. João 
do Porto e da Póvoa, o S. Gonçalo de Ama-
rante e de Gaia, a Nossa Senhora do Bom 
Despacho e a Nossa Senhora do Socorro. 
Aqui temos o Quim da Bica. Aqui temos Ré-
gio, Camilo e Eça. Aqui temos lutas e labutas.

O álbum de Marco não se fascinou pelo 
exclusivo de palácios e mosteiros, ruínas 
abandonadas e exercícios de betão. Reuniu, 
folha após folha, um conjunto de modelos 
ópticos, um alinhamento de brasões. Que 
nem sempre foram de convivência plural. Ci-
ta-se Agustina “…Desde a revolução de 1891 
quando pessoas de vulto dessa revolução fo-
ram julgadas num barco de guerra atracado 
no porto de Leixões”. Isto é, um álbum não 
deve instituir uma censura ao lado obscu-
ro ou esfíngico. O direito à imagem implica 
fidelidade. E a fidelidade impõe a possível 
objectividade da objectiva. Marco, repórter 
por instinto, por sedução e por profissão, 
deparou com inúmeras tentações de relevo 
e de enlevo, mas resistiu à adulação do ofi-
cial e à secundarização do libidinal. Mante-
ve um ponto crítico de compromisso entre 
o postal que todos procuram e a intimidade 
de cada tempo e de cada alvo. Meteu-se por 
dentro do projecto. Vestiu a pele de braso-
nado. Percorreu repetidamente cidades e 
campos, monumentos e momentos, sepul-
cros e cânticos vitais. Compreendeu que um 
trabalho desta natureza, embora de suporte 
institucional, não poderia trair-se, evitando 
a sua perspectiva e a sua poesia. Que o po-
der tivesse entendido este espaço de inter-
venção e de invenção – eis um indicador de 
mudança no relacionamento entre o autor e 
a autoridade.

Que “os dezassete brasões” sejam inter-
pretados também como expressão de uma 
democracia de ângulos de vista, onde a arte 
da fotografia cumpre o seu labor e o seu 
louvor, compartilhando a caminhada de um 
país instado a tomar consciência das suas re-
ferências. Consciência aberta à novidade e à 
antiguidade, reeditando os seus feitos para 
que as televisões e os centros comerciais não 
desviem para artifícios feéricos as gerações 
que terão de garantir quanto de peculiar nos 
salva da “civilização” do uniforme. Só é pena 
que o texto de Agustina não tivesse sido 
vertido para inglês, a língua-mestra da uni-
formidade.

PUBPUB

Teixeira, Serra do marão

Pala, Rio Douro
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Vilela

Albina Pereira de Sousa
Faleceu

Albina Pereira de Sousa faleceu no passado dia 
28 de março com 76 anos de idade. Era natural de 
Vilela, Paredes e residente em Ferreira, Paços de 
Ferreira. Era casada com José Pacheco da Rocha.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Parada de Todeia

Isabel Vieira da Costa
Faleceu

Isabel Vieira da Costa faleceu no passado dia 
24 de março com 85 anos de idade. Era natural de 
Parada de Todeia e residente na Rua Fonte do Car-
valhal, n.º 12, Parada de Todeia, Paredes. Era viúva 
de Gabriel Coelho Nogueira.

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

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

Lordelo

Deolinda Ferreira
de Carvalho

Faleceu
Deolinda Ferreira de Carvalho faleceu no pas-

sado dia 25 de março com 76 anos de idade. Era 
natural de Lordelo e residente na Rua Antero Ferrei-
ra Leal, n.º 2187 (Agrelo), Lordelo, Paredes. Era casada com António 
Fernando da Silva Ferreira.

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 como nas missas 
de 7.º dia, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pe-
dindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Duas Igrejas

António de Barros Moreira
Faleceu

António de Barros Moreira faleceu no passado dia 
2 de abril com 77 anos de idade. Era natural de Duas 
Igrejas e residente na Rua do Capelão, n.º 174, Duas 
Igrejas, Paredes. Era casado com Laura Moreira.

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

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

Mouriz

António José
Pereira de Bessa

Faleceu
António José Pereira de Bessa faleceu no pas-

sado dia 31 de março com 62 anos de idade. Era 
natural de Mouriz e residente na Rua José Augusto Cesteiro, n.º 2A, 
Mouriz, Paredes. Era casado com Maria Sofia Moreira Carneiro.

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

te sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente agrade-
cer 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, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedin-
do desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 8 
de abril, pelas 19 horas, na igreja paroquial de Duas Igrejas, agrade-
cendo também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

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

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

SUDOKU

EMPRESA EM BALTAR
COMÉRCIO MÁQUINAS, FERAMENTAS E MAT. CONSTRUÇÃO

PRECISA
VENDEDORES E

EMPREGADOS DE BALCÃO 
—  COM EXPERIÊNCIA  —

CONTACTAR: 932 552 602

O PAREDENSE | 6-4-2017 | N.º 52

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste 

Cartório, em 24 de março de 2017, de fls. 67 a fls. 70 do livro de notas 
para Escrituras Diversas nº 124-A, foi lavrada uma escritura de Justi-
ficação Notarial, na qual foram justificantes:

JOAQUIM RIBEIRO DIAS, CF 147 674 492 e mulher MARIA AR-
MINDA MOREIRA BARBOSA, CF 165 276 789, casados sob o regime 
da comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Louredo e 
ela da extinta freguesia de Gondalães, ambos do concelho de Paredes, 
residentes na Rua do Pinhal, n.º 390, Bitarães, freguesia e concelho 
de Paredes, titulares dos cartões de cidadão da República Portuguesa 
com os números de identificação civil 06788045 2 ZZ1 e 08377144 1 
ZZ3, válido, respetivamente até 10/10/2017 e 21/04/2019.

Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam o seguinte:
I. Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de ou-

trem, do seguinte bem imóvel:
Prédio rústico, composto por terreno inculto, com a área de seiscen-

tos e oitenta e três metros quadrados, sito no lugar das Lameiras, freguesia 
de Beire, concelho de Paredes, a confrontar de norte com Manuel Pereira 
Barbosa, de sul com Sérgio Barbosa, de nascente com herdeiros de Alber-
to Ferreira Gomes e de poente com caminho público (hoje Rua das Lamei-
ras), não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, 
mas inscrito na respetiva matriz a favor do justificante marido sob o artigo 
1207, com o valor patrimonial de €273,20, ao qual atribuem igual valor.

Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o 
domínio do referido prédio.

Que o mesmo veio à posse deles, por volta do ano de mil novecentos 
e oitenta e cinco, em dia e mês que não conseguem precisar, à data já 
casados um com o outro no indicado regime de bens, por compra verbal 
que dele ajustaram fazer com Alberto Ferreira Gomes e mulher Luzia Maria 
Silva Ribeiro, casados sob o regime da comunhão geral de bens e residen-
tes que foram no lugar de Lameiras, na freguesia de Beire, concelho de 
Paredes, ato que nunca foi formalizado.

Que, não obstante isso e desde então têm usufruído do mesmo 
prédio, limpando-o, avivando as estremas, gozando todas as utilidades 
por ele proporcionadas, pagando os respetivos impostos, com ânimo 
de quem exercita direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos 
por toda a gente, fazendo-o de boa fé por ignorar lesar direito alheio, 
pacificamente, porque sem violência, contínua e publicamente à vista 
e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém, e 
tudo isto, por lapso de tempo superior a vinte anos.

Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública 
e de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio 
por usucapião, que expressamente invocam, justificando o seu direito de 
propriedade para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado 
o modo de aquisição, não detêm qualquer documento formal extrajudicial 
que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.

A Notária

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

O PAREDENSE | 6-4-2017 | N.º 52

EXTRATO/JUSTIFICAÇÃO
CERTIFICO, narrativamente, para efeitos de publicação, que por 

escritura lavrada neste Cartório, no dia de hoje, de folhas vinte e cinco 
a folhas vinte e sete, do livro de notas para escrituras diversas número 
Cento e Quarenta e Quatro – A, FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA 
e mulher MARGARIDA MOREIRA DIAS, casados sob o regime da co-
munhão geral, ambos naturais da freguesia de Lordelo, concelho de 
Paredes, onde residem na Rua Rampa da Madeira, 37, NIFS 151 774 
811 e 151 774 803, fizeram as declarações constantes da certidão ane-
xa, que com esta se compõem de três laudas e vai conforme o original.

Paços de Ferreira e Cartório Notarial, quatro de abril de dois mil 
e dezassete.

A Notária,
(Lic. Sónia de Jesus Pires Fernandes)

I – Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de ou-
trem, do seguinte bem imóvel:

Prédio rústico, composto de mato e pinhal, com a área de três mil 
cento e sessenta vírgula oitenta e nove metros quadrados, a confron-
tar de norte com Joaquim Manuel Carneiro Barros, de sul com Mário 
Sousa Ribeiro e Ilídio Sousa Ribeiro, de nascente com Luís Almeida 
e Francisco Ferreira de Sousa (urbano) e de poente com Mário Sousa 
Ribeiro, sito no Lugar de Corregais, da freguesia de Lordelo, conce-
lho de Paredes, não descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Paredes, mas inscrito na respetiva matriz, em nome do justificante 
marido, sob o artigo 3856 da referida freguesia de Lordelo, sendo de 
1.612,05 euros o seu valor patrimonial, a que atribuem o valor de MIL 
SETECENTOS E CINQUENTA EUROS.

II – Que não são detentores de qualquer título formal que legitime 
o domínio do referido prédio.

III – Que entraram na posse do referido prédio, por compra e venda 
verbal que dele fizeram a José Maria Alves Barros, solteiro, maior, resi-
dente que foi no Lugar de Corregais, da freguesia de Lordelo, concelho 
de Paredes, em data que não podem precisar mas sabem ter sido no 
ano de mil novecentos e setenta, sem que no entanto ficassem a dispor 
de título formal que lhes permita o respetivo registo na Conservatória do 
Registo Predial, mas, desde logo, entraram na posse e fruição do identi-
ficado prédio, em nome próprio, posse que assim detêm há mais de vinte 
anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência e sem opo-
sição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente em nome 
próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do prédio, nomea-
damente, adubando-o, amanhando-o, cultivando-o e colhendo os seus 
frutos, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito 
de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os 
respetivos encargos, quer pagando as suas contribuições e impostos, 
mantendo-o sempre na sua inteira disponibilidade.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e públi-
ca, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que invocam, 
justificando 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.
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ANÚNCIO
- Revogação de Procuração
ANTÓNIO PINTO BARBOSA LEÃO, NIF 229 546 390 

e ROSALINA THESI CAETANO BARBOSA LEÃO, NIF 
229 546 501, casados no regime da comunhão geral de 
bens, ambos contribuintes fiscais no Brasil (CFB), com os 
números 000 198 527 20 e 087 955 517 35, respetivamen-
te, residentes na Rua Visconde de São Lourenço, n.º 146, 
Jardim Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil, declaram que:

Em 18.01.2017, os ora Declarantes outorgaram, no 
Cartório do 5.º Ofício de Notas, Estado do Rio de Janeiro, 
Brasil, a REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO que haviam 
conferido, em 22.10.2008, a MANUEL JOAQUIM PINTO 
BARBOSA LEÃO, casado, contribuinte fiscal n.º 141 908 
785, portador do Bilhete de Identidade n.º 708529, emiti-
do pelos SIC do Porto, em 08/11/2005, residente na Rua 
do Rebolido, n.º 19, Gondalães, 4580-402 Paredes, Porto 
(arquivada no Livro SC 161, às folhas n.º 62, ato n.º 46); 
revogação que se encontra arquivada neste Cartório no 
Livro SC 299, às folhas n.º 57, ato n.º 27. A revogação 
foi pessoalmente notificada a MANUEL JOAQUIM PINTO 
BARBOSA LEÃO, em 22.03.2017, através da Notificação 
Judicial Avulsa, tendo sido igualmente notificado quer para 
se abster de praticar quaisquer atos em representação 
dos ora Declarantes, com base nos poderes conferidos 
pela dita procuração, quer para revogar todo e qualquer 
substabelecimento que haja outorgado dos poderes que 
lhe haviam sido conferidos pelos ora Declarantes através 
da procuração entretanto revogada.
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Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação livre, rigorosa e 
isenta.
2 – Defesa firme dos valores mais emblemáticos do concelho de Paredes em áreas 
como a política, religião, desporto, sociedade e do seu património cultural e arqui-
tetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, independentemente da 
sua cor, raça, religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e privacidade das 
pessoas. 
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E
sta picaria, espécie de campo de treino “para matar 
comandos”, nunca teve “sortinha nenhuma” a não 
ser do lado Nascente, junto à linha do caminho-
-de-ferro, território de Paço de Sousa, concelho de 
Penafi el, com alguns marcos divisórios ainda pre-

sentes, tirando os ausentes, já partidos e enterrados.
O estaleiro de buracos presente, estende-se entre a es-

trada de Cete/Parada, no sítio onde tem nascente o ribeiro 
de Fontes, que se encaminha para o rio Sousa.

O motivo da encrenca será só o facto de ter havido uma polé-
mica perdida por Cete e a favor de Parada, na vigência das atuais 
colorações políticas locais. Logo, ambas do concelho de Paredes.

Aliás, não foi por acaso que o concelho de Penafi el foi o 
primeiro município de Portugal a receber a bandeira de ouro 
da mobilidade. E também não foi por acaso que da parte do 
concelho de Paredes os gestores de “O Moinho do Moleiro”, 
um “comes e bebes”, bem conhecido na margem esquerda do 
rio Sousa, no Vau/Damiana, teve de retirar a tabuleta publicitá-

ria da “picaria” em apreço, colocando-a mais adiante, lá para 
os lados “dos Rabecas”, com cheirinho a Paço de Sousa, caso 
contrário corria o risco de fechar as portas porque, por Fon-
tes, só se passa se for de burro, de galochas e escafandro, 
não vá o animal encher-se de tal ofício e com dois pinotes 
bem dados atirar com a carga ao lodaçal, sendo caso para 
dizer: “lá se ia o presunto por água-abaixo!”

ASSIM NÃO!

Lugar de Fontes - Cete/Parada
intransitável

O 
investimento era de olho 
cheio, pelo menos na propa-
ganda. Tal caso gran-
dioso acontecia em 
2010, próximo a fazer 

sete anos.
Então, para o presidente da 

câmara de Paredes – Celso Ferrei-
ra – no decurso da apresentação 
do evento, que teve lugar na Casa 
da Cultura de Paredes, esse foi “o 
dia zero” de um projeto que numa 
fase inicial ocupará cerca de 40 
hectares de terra na zona sul do 
concelho (freguesias de Sobreira, 
Recarei, Parada e Aguiar de Sousa) 
com um investimento global de 
10 mil milhões de euros.

Como isco, perdão, com a 
Cisco, líder mundial em siste-
mas de comunicação e redes 
para Internet, afiançou a grossa 
voz a sua parceria com a Living 
Planit com a câmara de Paredes, 
no projeto Planet Valley, a primeira cida-
de sustentada e inteligente da Europa, 
que será desenvolvida em Paredes.

PAREDES
– Um projeto de 10 mil milhões
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Logo o autarca paredense garantiu 
que “nas próximas semanas deverão ser 

anunciados novos parceiros no 
projeto, podendo um deles ser a 
MacLaren”, acrescentando que o 
processo “está adiantado”.

O autarca de Paredes afir-
ma, na apresentação de julho de 
2010, que em breve vai avançar 
com a aquisição dos terrenos e 
que as obras poderão estar no 
terreno dentro de um ano e que 
o arranque do projeto deveria 
acontecer dentro de dois anos.

Até o secretário de Estado 
da Inovação, ao tempo Carlos 
Zorrinho, acompanhou o autarca 
local na sua visão, sentindo-se na 
obrigação de afirmar que a assi-
natura da parceira esta é “um 
passo grande, crucial, porque 
junta no projeto uma empresa 
importante a nível mundial e 
que tem mostrado uma enor-

me confiança no nosso país”. Isto é que 
era um “embandeirar em arco” e dar no 
que deu: zero!

Maqueta do projeto apresentado na Casa da Cultura de Paredes em 2010


