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A câmara municipal de Paredes constituiu uma provisão de 6 milhões de euros por causa de eventual devolução de fundos comunitários, na sequência das 
irregularidades detetadas pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) nos contratos de adjudicação de quatro centros escolares.
A informação foi revelada pelos vereadores do Partido Socialista no fi nal da reunião do executivo municipal, que decorreu esta segunda-feira, onde foram 
aprovadas as contas da câmara relativas ao ano de 2016. 
PS fala em “falta de rigor” e acusa a câmara de continuar a esconder os relatórios das inspeções de que está a ser alvo no âmbito deste processo.

Câmara cria provisão de 6 milhões de euros
por causa de eventual devolução de fundos comunitários 

O Domingo de Páscoa foi celebrado em pleno no concelho de Paredes com o tradicional 
compasso a levar a cruz a beijar aos fi éis nas várias freguesias do concelho. Nesta edição 
trazemos-lhe uma galeria de imagens da visita pascal em Paredes, Bitarães, Rebordosa e 
Gandra.

Páscoa celebrada no 
concelho de Paredes

Pais de menino com leucemia
apelam por mais dadores

Guilherme Monteiro luta contra uma leucemia linfoblás-
tica aguda. O menino, de 3 anos, pode não precisar de 
um transplante de medula, mas os pais têm vindo a sen-
sibilizar a população para doar sangue e medula óssea, 
de forma a ajudar outras crianças com a mesma doença.

Pág. 7
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Polo Aquático

“Paredes quer reconquistar
o título de campeão”

Equipa pode garantir já este sábado o acesso ao
play-off  fi nal do campeonato nacional na deslocação a
Alvalade. O jogador Ricardo Sousa diz que esta época
o Paredes tem todas as condições para reconquistar o
título de campeão nacional ao Fluvial Portuense. Pág. 14
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O 
CDS/PP de Pare-
des vai apresen-
tar publicamen-
te este sábado, 
dia 22 de abril, o 

candidato do partido à câma-
ra municipal de Paredes, nas 
eleições autárquicas marca-
das para 1 de outubro.

A apresentação pública 
do candidato do CDS-PP José 
Miguel Garcez à câmara mu-
nicipal de Paredes está mar-
cada para as 15 horas, na sede 
do partido (atrás da câmara) e 
contará com a presença da 
presidente do CDS-PP, Assun-
ção Cristas.

No início de março a can-
didatura de José Miguel Gar-
cez foi aprovada por “una-
nimidade e aclamação” na 
reunião da Comissão Política 
Concelhia do CDS/Paredes. 

José Miguel Garcez, de 30 
anos, é licenciado em Estudos 
Europeus pela Universidade 
de Coimbra e frequenta atual-
mente o Mestrado em Gestão 
e Internacionalização de Em-
presas. A nível profi ssional 
exerce ainda funções na área 
de consultoria fi nanceira. 

uSessão pública decorre na sede do CDS/Paredes, pelas 15 horas. uPRESIDENTE DO 
PARTIDO, ASSUNÇÃO CRISTAS, IRÁ MARCAR PRESENÇA.

CDS apresenta este sábado
candidato à câmara de Paredes

U
m homem de 34 anos mor-
reu na sequência de um 
acidente de trabalho em 
Vilela, Paredes. Arménio 
Ferreira estava a trabalhar 

numa obra em Vilela quando foi atingi-
do por um martelo pneumático que se 
soltou da retroescavadora. O acidente 
aconteceu ao fi nal da manhã do dia 7 
de abril.

O trabalhador estava a fazer a ter-
raplanagem de um terreno destinado 
à construção de loteamentos, junta-
mente com outros 10 funcionários da 
empresa. Um deles estaria a manobrar 
a retroescavadora quando o martelo 
pneumático se soltou, atingindo Ar-
ménio Ferreira no peito.

O homem ainda foi assistido no lo-
cal pelos socorristas da Cruz Vermelha 
de Vilela e pelo INEM, mas acabou por 
não resistir aos ferimentos.

Arménio Ferreira residia em Mare-
cos, Penafi el. Era operário da constru-
ção civil na empresa “Irmãos Moreiras”, 
há já algum tempo. Deixou duas fi lhas 
menores.

uAcidente aconteceu no passado dia 7 de abril, numa empresa em Vilela. uVÍTIMA FOI 
ATINGIDA POR UM MARTELO PNEUMÁTICO QUE SE SOLTOU DA RETROESCAVADORA. 

Homem de 34 anos morre
em acidente de trabalho

Helena Nunes (texto)

H
á comemorações festivas do ano que nos per-
mitem fazer uma pequena alteração ao ritual 
diário dos compromissos laborais, que uma 
ativa esperança, qual luz interior nos permite.

Uma dessas etapas abre-se em tempos de 
compasso, de passagem, num tempo aberto com rumo 
ao futuro, em domingos de páscoa em que a esperança é 
aberta tal qual um sorriso sincera e franca, como um aper-
to de mão que sela uma verdadeira amizade. É que, hoje, 
a gente do nosso país sente o princípio do fim das desi-
gualdades chocantes, das ladeiras perigosas e das desci-
das íngremes, tal é a esperança que nos ajuda sempre a 
ultrapassar as barreiras das nossas próprias limitações.

É tão agradável sair de Portugal ficando cá dentro, já 
que temos a felicidade de darmos sempre com um país do 
interior por redescobrir, um mundo rural, a revitalizar-se e 
a reafirmar uma verdadeira identidade cultural. O que ve-
mos, Douro acima, Douro abaixo, permite-nos pensar que 
a ruralidade representa ainda a consciência de uma au-
têntica visão cultural, consubstanciada em valores, tradi-
ções e modos de vida que refletem um certo conceito de 
desenvolvimento, talvez mais ponderado e humanizado.

Para além do perfume de laranjeira, das flores dos 
campos, das aldeias típicas do interior, onde o sol tem 
mais luz, há as pessoas e a sua legítima expectativa de um 
desenvolvimento sustentável refletido e ponderado, jus-
to e equilibrado, orientado para a justiça social e para o 
bem-comum em que o humanismo e a economia cresçam 
juntos.

Fala-se hoje, por tudo e por nada, em desenvolvimen-
to sustentável, porque entrou na moda ou porque se es-
quece que tal desiderato exige o nosso esforço coletivo, o 
trabalho produtivo e criativo como nobre função social, o 
exercício de uma cidadania ativa, educação das consciên-
cias e das mentalidades que acompanhe as transforma-
ções rápidas do nosso tempo.

Estamos conscientes, como o dia-a-dia nos mostra, 
que é possível construir sociedades mais justas, revitalizar 
o própio conceito de desenvolvimento, trabalhando con-
juntamente em prol do bem-comum, até porque a demo-
cracia deve justamente significar, cada vez mais, justiça 
social. Porém, deve lembrar-se que há a necessidade de 
produzir mais e criar riqueza para que seja possível distri-
buir com a equidade devida.

Devemos, todos, partilhar responsabilidades e sacrifí-
cios para edificar um mundo mais fraterno, com um futuro 
de paz, em que as pessoas sintam alegria de viver e não 
mergulhem num pessimismo irremediável.

Para além de retemperador, as excursões ao Portugal 
profundo permitem, ainda, comparar o que era antiga-
mente e o que é hoje, conversar longamente com os ca-
seiros da Quinta de Quintães em Fornos, Castelo de Paiva, 
onde o seu antigo titular Duarte Araújo Sodré, há mais de 
250 anos, cobrava foros a um Manuel Coelho, de Azevido, 
Rebordosa, conforme arquivo de Manuel Martins Moreira.

Depois, para lá das deslumbrantes paisagens do rio 
Douro, vem a igreja de Tarouquela e Fornelos, o mosteiro 
de Cárquere, além de outros mais, componentes da “Rota 
do Românico”, que nos alargam horizontes.

Datas festivas
Cultura e Lazer



3
Quinta-feira

20 de abril 2017

POLÍTICA

PUB

O
s vereadores do 
Partido Socialista 
votaram contra 
as contas de 2016 
que foram ontem 

apresentadas na reunião do 
executivo municipal e justifica-
ram a decisão com o facto de 
“estas continuarem a revelar 
a falta de rigor e descontrolo 
que tem caracterizado a ges-
tão deste executivo”.

Em comunicado, o Secre-
tariado do PS/Paredes expli-
ca as razões que motivaram 
este chumbo, apontando, em 
primeiro lugar, que “a câma-
ra de Paredes aumentou 
o resultado negativo, de 
3.032.576 euros em 2015 
para 8.415.156,13 euros em 
2016”. Os socialistas garan-
tem ainda que o passivo da 
câmara de Paredes voltou a 
aumentar em cerca de 2 mi-
lhões de euros, passando dos 
100.913.274,45 euros em 2015 
para 102.152.345,62 euros em 
2016 e que “a execução or-
çamental voltou a ser muito 
baixa, apenas de 67,5%”.

“Revela uma vez mais a 
apresentação de orçamentos 

uIRREGULARIDADES COM CENTROS ESCOLARES PODEM OBRIGAR CÂMARA A DEVOLVER 6 MILHÕES DE EUROS.

VEREADORES DO PS
VOTAM CONTRA AS CONTAS DE 2016

Helena Nunes (texto)

ARQUIVO

irrealistas e desajustados da 
realidade. Retirando das re-
ceitas o valor do empréstimo 
de saneamento financeiro 
contraído em 2016, no valor 
de 9,8 milhões de euros, a 
execução orçamental foi de 
42,7 milhões de euros num 
orçamento de 63,3 milhões, 
o que representa uma exe-
cução orçamental de apenas 
67,5%”, lê-se no comunicado.

Os vereadores do PS acres-
centam ainda que o corolário 
desta “falta de rigor e des-
controlo que tem caracteri-
zado a gestão deste executi-
vo” é a provisão que a câmara 
de Paredes foi obrigada a fazer 
nas contas de 2016 por causa 
das irregularidades detetadas 
com a construção dos Centros 
Escolares e que podem obrigar 
à devolução de cerca de 6 mi-
lhões de euros de fundos co-
munitários.

Os vereadores do PS acu-
sam ainda o executivo liderado 
por Celso Ferreira de continuar 
a esconder dos vereadores, dos 
deputados municipais e da po-
pulação de Paredes, os relató-
rios das inspeções que a câma-
ra de Paredes está a ser alvo no 
âmbito deste processo.

“O executivo da câmara 
de Paredes continua a escon-
der os relatórios das inspe-
ções de que está a ser alvo, 
mas as contas põem a desco-
berto o resultado da sua má 
gestão e a iminência de ter 
de devolver 6 milhões de eu-
ros de fundos comunitários”, 
sublinham os socialistas.

Recorde-se que em janeiro 
foi tornado público um relatório 
do Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) que apontava 
“graves irregularidades” nos 
contratos de adjudicação relati-
vos a quatro centros escolares, 
Duas Igrejas, Recarei, Sobrosa 
e Vilela. Em causa, segundo o 
OLAF, estão “suspeitas de vicia-
ção na construção de emprei-
tadas, falsificação, corrupção 
e fraude com milhões da União 
Europeia atribuídos à câmara 
de Paredes para a construção 
destas escolas”. O relatório final 
do OLAF foi remetido à Inspeção 
Geral das Finanças e ao Tribunal 
de Contas e levou também à 
abertura de um inquérito crime 
no Ministério Público. 

A autarquia não aceitou as 
conclusões deste relatório e já 
as contestou judicialmente, es-
tando neste momento a aguar-
dar a conclusão do processo.
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Peça já
uma simulação!...

P
aulo Costa, aluno de Trom-
pa na classe do professor 
Marco Maia, no Conserva-
tório de Música de Pare-
des, esteve em destaque 

na edição de 2017 do Concurso 
Internacional de Instrumentos de 
Sopros “Terras de La Salette”, que 
decorreu no passado dia 8 de abril, 

uPAULO COSTA FICOU EM 2.º LUGAR NA CATEGORIA JUVENIL NO CONCUR-
SO “TERRAS DE LA SALETTE” 2017. uCompetição decorreu no dia 13 de abril e 
reuniu mais de 380 jovens músicos.

Trompetista de Paredes 
premiado em concurso 

internacional
no Cineteatro Caracas, em Oliveira 
de Azeméis.

O jovem de Paredes conquistou 
o 2.º prémio na Trompa, categoria 
juvenil. O concurso internacional foi 
disputado entre 380 concorrentes, 
em provas distintas de acordo com 
os 11 instrumentos a avaliar na pro-
va e os quatro escalões etários.

O concurso internacional de 
instrumentos de sopro “Terras 
de La Salette” foi criado em 2006 

em parceria com a Federação das 
Associações do Município de Oli-
veira de Azeméis (FAMOA). Devido 
à forte adesão que registou no pri-
meiro ano, o município de Oliveira 
de Azeméis decidiu alargar o seu 
âmbito, numa primeira fase, a nível 
nacional e, posteriormente, abrindo 
as portas à sua internacionalização.

Na edição do ano passado o 
concurso juntou cerca de 250 par-
ticipantes.

Helena Nunes (texto)

A 
Feira de Saúde e Bem-Estar de 
Paredes recebeu centenas de visi-
tantes no fi m-de-semana de 7 a 9 
de abril. No recinto da feira, mon-
tado na Praça José Guilherme, em 

uPRAÇA JOSÉ GUILHERME ACOLHEU DURANTE TRÊS DIAS CERTAME DEDICADO À SAÚDE E BEM-ESTAR. uBombeiros de Paredes 
realizaram simulacros de salvamento.

Centenas de visitantes na Feira da Saúde

Paredes, foram realizadas demonstrações, tra-
tamento e atividades desportivas para todos 
os gostos. No âmbito deste certame decorre-
ram também diversas ações de sensibilização 
e de prevenção, na Biblioteca Municipal de 

Paredes.
Na mesma nota a autarquia acrescenta 

ainda que o clima quase de verão que se fez 
sentir durante o fi m-de-semana contribuiu 
para o sucesso das atividades no exterior. 

Um dos pontos altos desta Feira da Saúde e 
Bem-Estar foram os simulacros de salvamen-
tos realizados pelos bombeiros voluntários de 
Paredes, em particular aquele em que foi utili-
zada a nova autoescada da corporação.  
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uCOMEMORAÇÕES DECORREM ESTE SÁBADO, PELAS 15H30, NO AUDITÓRIO DA FUNDAÇÃO. uInvestigadora lordelense que foi 
premiada nos EUA vai receber o Prémio Distinção A Lord.   

FUNDAÇÃO A LORD
assinala Dia Mundial do Livro

A 
Fundação A Lord vai assinalar, no 
próximo sábado, dia 22 de abril, 
o Dia Mundial do Livro com uma 
cerimónia onde serão entregues 
Prémios de Mérito Escolar a alu-

nos de Lordelo e a exibição de uma peça de 
teatro, pelo grupo de teatro da Fundação A 
Lord.

As comemorações terão início às 15h30, 
no auditório da Fundação A Lord, com uma 
sessão de teatro João Pateta, de Hans Chris-
tian Andersen, e Pedro das Lalasartes, de Luí-
sa Ducla Soares, pelo Grupo LORDator Juvenil.

Logo depois decorre a sessão solene co-
memorativa do Dia Mundial do Livro, com a 
entrega do Prémio Mérito Escolar a alunos 
do Agrupamento de Escolas de Lordelo e do 
Prémio Distinção A Lord, à investigadora lor-
delense Cecília Leal.

Distinguida
investigadora lordelense
que foi premiada nos EUA

Cecília Leal é uma investigadora natural 
de Lordelo que trabalha nos EUA, país onde 
tem desenvolvido importantes pesquisas 
científicas no campo dos nanomateriais para 
a medicina, e que já foram premiadas interna-
cionalmente. 

A professora assistente do departamen-
to de Ciência e Engenharia de Materiais da 
Universidade de Illinois, Urbana-Champaign, 
recebeu, no início de 2016, o National Science 
Foundation CARRER Award pelo trabalho que 
tem vindo a realizar com a sua equipa de in-
vestigação. 

Em 2016 a investigadora lordelense de 39 
anos recebeu também o National Institutes 
of Health Directors New Innovation Award, 

galardão que visa premiar as ideias mais ino-
vadoras de alguns dos cientistas em início de 
carreira mais promissores do mundo. Cecília 
Leal recebeu um prémio de 1,5 milhões de 
euros, que será entregue durante um período 
de cinco anos e que serve para apoiar jovens 
cientistas que apresentaram ideias criativas e 
com potencial para ter um elevado impacto 
na biomédica e ciência comportamental.

Cecília Leal dedica-se ao estudo das pro-
priedades fundamentais de certos materiais 
na natureza para desenvolver materiais artifi-
ciais e novas terapias para uso na medicina. 
O trabalho da lordelense passa por introduzir 
um novo paradigma no campo dos nanoma-
teriais para a medicina, revelando como a 
estrutura de nanopartículas afeta e dita a sua 
capacidade de carga às células. 

“Uma das contribuições mais promis-
soras da medicina é o desenvolvimento de 
cápsulas de medicamentos à nanoescala, 
especificamente destinadas para combater 
doenças localizadas no período de tempo 
em que estas permanecem invisíveis nos 
tecidos saudáveis”, explicou a investigadora.

Após concluir a licenciatura em Química 
na Universidade de Coimbra, Cecília Leal foi 
convidada para fazer um estágio na Suécia 
e chegou a publicar o seu trabalho numa 
revista científica. Na Suécia, a investigadora 
lordelense conheceu o então presidente do 
Comité Nobel para a Química que lhe ofere-
ceu uma bolsa de doutoramento.

O sucesso do seu trabalho valeu-lhe mais 
tarde uma nova bolsa de pós-doutoramento. 
Cecília Leal esteve um ano a viver na Noruega 
e em 2007 foi viver para a Califórnia. Desde 
2012 que é professora assistente do departa-
mento de Ciência e Engenharia de Materiais e 
responsável pelo Laboratório de Investigação 
de Materiais Frederick Seitz, da Universidade 
de Illinois.     

O 
Baile da Primavera animou, 
nas tardes de 5 e 6 de abril, 
mais de mil seniores do con-
celho, nos pavilhões gim-
nodesportivos dos Centros 

Escolares de Cete e de Sobrosa, adiantou a 
autarquia em nota de imprensa. 

uIniciativa proporcionou duas tardes de animação aos idosos do concelho. 

Baile da Primavera juntou mais de mil idosos

Não faltou música, lanche e grande ani-
mação aos mais de 500 idosos que estiveram 
em Cete e aos mais de 600 que se deslocaram 
a Sobrosa. A iniciativa foi dinamizada pelo 
programa Movimento Sénior do Pelouro do 
Desporto da câmara municipal de Paredes 
em parceria com o CLDS – 3G Horizontes de 

Inclusão. 
Este ano a autarquia decidiu descentrali-

zar a iniciativa que habitualmente se realiza 
no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo. O 

evento foi repartido por dois dias, porque os 
pavilhões escolhidos não têm capacidade 
para colher todos os seniores inscritos, acres-
centou a autarquia. 
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uNA CERIMÓNIA FORAM HOMENAGEADOS 21 ELEMENTOS DA DELEGAÇÃO COM QUATRO E DEZ ANOS DE SERVIÇO. uInstituição 
passa a ter 105 socorristas no ativo para servir a população.

CRUZ VERMELHA DE VILELA
recebeu 15 novos socorristas

Helena Nunes (texto)

A 
delegação de Vilela da Cruz Ver-
melha Portuguesa conta desde 
o passado dia 1 de abril com 15 
novos socorristas. A cerimónia de 
juramento de compromisso de-

correu nas instalações da instituição, em Vilela, 
Paredes.

A delegação alarga assim para 105 o nú-
mero de socorristas no ativo. Estão já abertas 
as inscrições para um novo curso de volun-
tários, porque a instituição, no dizer do seu 
coordenador, Joaquim Dias, “precisa sempre 
de mais voluntários”.

Na mesma cerimónia foram também con-
decorados 21 voluntários, os mais antigos 

em permanência ao serviço nesta delegação. 
Estes elementos foram homenageados com 
medalhas de prata (10 anos de serviço) e 
bronze (quatro anos de serviço consecutivo). 
A instituição decidiu homenagear também o 
vereador da Proteção Civil da câmara muni-
cipal de Paredes, Manuel Fernando Rocha, e 
o presidente da junta de freguesia de Vilela, 
José Cruz, “pelo apoio que têm dado à ins-
tituição”.

Instituição organiza
Sarau Cultural Solidário

A Juventude da Cruz Vermelha, parte inte-
grante da delegação de Vilela da Cruz Verme-
lha Portuguesa, pretende ceder um uniforme 

a todos os voluntários da delegação. E “devi-
do à conjuntura do país e aos cortes que 
têm surgido na área da saúde, a instituição 
não dispõe de verbas suficientes para su-
portar o auxílio a todos estes custos”. Neste 
sentido, a instituição decidiu organizar um 
evento solidário com o objetivo de angariar 

fundos para adquirir os uniformes.
O evento vai realizar-se no próximo sába-

do, pelas 21 horas, no Pavilhão Rota dos Mó-
veis, em Lordelo. O preço das pulseiras varia 
entre 1 e 2 euros e podem ser adquiridas na 
sede da Cruz Vermelha de Vilela ou junto dos 
grupos que vão marcar presença no evento.
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O 
cancro é, muitas vezes, encarado 
como uma doença de adultos, 
mas a verdade é que em Portu-
gal surgem, anualmente, cerca 
de 350 novos casos de cancro em 

crianças até aos 18 anos de idade, com uma 
taxa de cura de 75%. A doença continua a ser 
a segunda principal causa de mortalidade in-
fantil, incidindo principalmente em crianças 
entre os dois e os quatro anos de idade.

As leucemias e os tumores no sistema 
nervoso central são, no conjunto, metade de 
todas as doenças oncológicas na infância e 
adolescência. Neste mundo de angústia e dor, 
os pais são também um dos grandes sofredo-
res, tendo muitas vezes de deixar o emprego, 
outros filhos e a sua vida para se dedicar ex-
clusivamente às crianças doentes.

O jornal O PAREDENSE foi conhecer a his-
tória do pequeno Guilherme Moreira, de 3 
anos, a quem foi diagnosticada uma leucemia 
linfoblástica aguda (células tipo T), em julho 
do ano passado. A vida deste pequeno guer-
reiro mudou muito desde então, tal como a 
dos pais, Marisa Mota e Mário Monteiro, que 
nos últimos 9 meses foram obrigados a rea-
justar as suas vidas para acompanhar o filho 
nos tratamentos.

“Só com a ajuda dos avós é que conse-
guimos gerir o tempo para tudo”, desabafa 

uMENINO DE 3 ANOS ESTÁ A ENFRENTAR BEM A DOENÇA COM O APOIO DOS PAIS E DO IRMÃO SALVADOR. uFamília de Paredes 
quer sensibilizar as pessoas para importância da doação de medula. uGuilherme está a terminar o sexto ciclo de quimioterapia.

GUILHERME MONTEIRO luta contra uma leucemia

Quem pode ser
dador de medula?

Os dadores são pessoas saudáveis 
que se disponibilizam, de uma 
forma anónima e gratuita, para dar 

medula óssea e assim poder salvar a vida 
de doentes cuja única esperança de sobre-
viver é um transplante de medula.

Basta ter entre 18 e 45 anos, peso mí-
nimo de 50kg, altura superior a 1,5metros, 
ser saudável e nunca ter recebido trans-
fusões após 1980 para ser um potencial 
dador de medula. Pode inscrever-se num 
dos postos fixos de dadores existentes 
na zona Norte, (Centro de Sangue e Trans-
plantação e no Hospital de São João, no 
Porto) doando uma pequena amostra de 
sangue e preenchendo um questionário. 

Helena Nunes (texto)

cação em baixas doses. “Neste momento 
a medula do Guilherme já não está a pro-
duzir células cancerígenas. Mas se voltar 
a aparecer teremos de partir para o pro-
tocolo das recaídas, com mais sessões de 
quimioterapia, e se for necessário para o 
transplante de medula”.

Nos últimos meses as idas ao IPO têm 
sido mais fáceis para o Guilherme. O hospital 
e a equipa de médicos já são uma extensão 
da sua casa e da sua família e ele já fez ami-
gos entre as crianças hospitalizadas. Sobre a 
doença, felizmente, o Gui pouco compreen-
de. “Ele é muito pequeno. Sabe que tem de 
combater uns bichinhos maus que estão 
dentro do corpo e que o dói-dói vai passar”, 
diz a mãe, que não poupa elogios aos profis-
sionais que trabalham no IPO e às excelentes 
condições que o hospital tem para acolher as 
crianças doentes.

Pais apelam
para a importância
de ser dador 

A doença do Guilherme fez Marisa Mota e 
Mário Monteiro despertar para um facto que, 
na opinião do casal, se tem revelado preo-
cupante. O aumento do número de cancros 
entre crianças. Por isso, o casal de Paredes 
entende que o seu testemunho é importante 
para sensibilizar a população para a impor-
tância de ser dador de sangue e de medula. 
“É preciso doar sangue. Desde que come-
çou os tratamentos o Guilherme já levou 
mais de 20 transfusões de sangue. Com 
tantas crianças nesta situação é funda-
mental que as pessoas tenham consciên-
cia de que dar sangue pode salvar muitas 
vidas. E o mesmo acontece em relação aos 
dadores de medula. Há muitas crianças 
que continuam à espera de encontrar um 
dador compatível para conseguir vencer a 
doença”, sublinham. 

Marisa Mota, que deixou de trabalhar logo 
depois de saber que o filho estava doente. No 
início a situação foi bastante mais complicada 
porque o casal tinha acabado de ter outro fi-
lho. Na altura em que o Guilherme ficou doen-
te o irmão Salvador tinha 3 meses de vida. 
“Nos primeiros tempos as coisas foram 
bastante complicadas. Tivemos de deixar 
o Salvador muitas vezes com pessoas da 
família. E mesmo agora é a avó que o leva à 
escola e fica com ele”, explicam os pais, que 
tentam encarar a situação como um sacrifício 
mútuo da família. “A doença do Guilherme 
veio alterar a nossa vida e a da nossa famí-
lia. Todos fazemos sacrifícios por ele e até o 
Salvador, mesmo sem se aperceber, faz um 
esforço pelo irmão”, diz Mário Monteiro.

O diagnóstico
A vida de Guilherme mudou no espaço 

de uma semana. Primeiro foi a respiração 
ofegante e os suores durante a noite, depois 
as nódoas negras. No hospital disseram que 
podia ser uma simples virose. No dia seguin-
te, Guilherme voltou ao hospital devido a 
um inchaço na barriga. “Suspeitavam que 
poderiam ser cólicas abdominais. Depois 
de fazer um raio-x os médicos viram que 
ele tinha o coração dilatado. Como em Pe-
nafiel o hospital não tem cardiologia pe-
diátrica, a médica agendou uma consulta 

no S. João. Mas durante o fim-de-semana 
apareceram-lhe manchas no corpo e não 
quisemos esperar pela consulta”. 

Mais tarde e já no IPO do Porto, Guilherme 
foi submetido a novos exames e o diagnósti-
co tornou-se claro. “Diagnosticaram uma 
leucemia linfoblástica aguda, tipo T. Uma 
das mais raras e grave”, conta a mãe Marisa 
Mota.

A leucemia é a patologia oncológica mais 
frequente em crianças até aos 15 anos. Repre-
senta um terço de todos os cancros e classi-
fica-se pela produção anormal de células da 
medula óssea, transformando-se em cancerí-
genas. A maioria não necessita de transplante 
de medula. No caso do Guilherme, que já ti-
nha células cancerígenas no sistema neuroló-
gico, a leucemia foi considerada de alto risco, 
levando os médicos a adotar um protoloco de 
tratamento diferente. 

“É mais longo e agressivo, mas evita 
que tenhamos más surpresas pelo cami-
nho”, sublinha Marisa Mota. Ao Guilherme foi 
indicado um protocolo de 9 ciclos de quimio-
terapia, alguns em regime de internamento, 
outros em ambulatório. “Neste momento 
ele está a meio do sexto ciclo. Faltam mais 
três, que devem terminar até agosto”, 
acrescenta o pai Mário Monteiro. 

Depois da fase de consolidação, Guilher-
me vai estar um ano em manutenção, uma 
fase do tratamento de pós-remissão que con-
siste na administração prolongada de medi-
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T
endo como mote a questão “Se 
um coração parar, sabes o que fa-
zer?”, os Bombeiros Voluntários de 
Parede foram ensinar os jovens es-
tudantes de Paredes manobras de 

suporte básico de vida. 
A ação de formação decorreu no auditório 

da escola secundária de Paredes, no passado 
dia 7 de abril, e foi dirigida aos alunos das tur-
mas do 9.º ano de escolaridade. Para além de 

uAÇÃO DE FORMAÇÃO FOI DINAMIZADA PELOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE PAREDES. uObjetivo é preparar os alunos para 
intervir em situações urgentes. 

Alunos aprenderam
manobras de suporte 

básico de vida

Helena Nunes (texto)

M
adalena Oliveira e Adão 
Janeira, casal de Astro-
mil, celebrou as bodas 
de ouro no passado dia 

8 de abril. No próprio dia teve lugar 
a cerimónia religiosa, seguida de 
um jantar para familiares e mem-
bros do grupo coral da freguesia.

No dia seguinte, a comemo-
ração teve lugar na Associação de 

terem a oportunidade de realizar manobras 
de suporte básico de vida em manequins, os 
estudantes aprenderam a fazer a Posição La-
teral de Segurança e a forma correta de rea-
lizar um pedido de socorro ao número euro-
peu de emergência, o 112.

“O saldo final foi bastante positivo, já 
que os alunos viram muitas das suas dú-
vidas e medos esclarecidos, saindo desta 
formação preparados para intervir em si-
tuações urgentes com pequenos gestos 
que podem salvar vidas”, consideraram os 
bombeiros de Paredes.  

Casal de Astromil
celebrou Bodas de Ouro

Astromil, que o casal frequenta e à 
qual pertence desde a sua funda-
ção.

Os membros desta associação 
felicitaram os aniversariantes pe-
los 50 anos de casamento, feste-
jos merecidos dado tratar-se de 
um casal que deve ser tido como 
exemplo para todos. Os nossos 
parabéns!

A 
câmara municipal de 
Lousada está a orga-
nizar um concurso de 
slogans onde vai ofere-
cer bilhetes para ver a 

Super Especial de Lousada.
A iniciativa é direcionada aos 

alunos do 3.º ciclo do concelho e 
pretende incentivar o contacto di-
reto dos mais jovens com o Rally 

uAutarquia quer permitir aos mais jovens o contacto direto com o Rally de Portu-
gal. uConcurso decorre até 28 de abril e é direcionado para os alunos do 3.º ciclo 
do concelho. 

Concurso de slogans dá bilhetes 
para a Super Especial de Lousada

de Portugal. “Vem fazer parte do 
melhor público do Mundo” é o 
mote lançado neste concurso, onde 
os alunos devem criar frases com 
as palavras “Lousada” e “Rally de 
Portugal”. As melhores propostas 
recebem como prémio dois bilhe-
tes para assistir à Super Especial de 
Lousada, no dia 18 de maio.

O concurso decorre até ao dia 

28 de abril. As normas de participa-
ção e o formulário de candidatura 
podem ser consultados na página 
www.cm-lousada.pt/pt/concur-
soslogans.

A autarquia promete ainda uma 
surpresa para os alunos que fre-
quentam o ensino secundário, que 
também vão poder assistir a esta 
etapa do Rally de Portugal.
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uNOME DO ATUAL PRESIDENTE DA AUTARQUIA FOI RATIFICADO PELA DISTRITAL DO PS/PORTO. uAutarca de 42 anos concorre ao 
segundo mandato à frente da autarquia pacense.

O 
atual presidente da câmara de 
Paços de Ferreira, Humberto Bri-
to, vai ser novamente candidato 
à presidência daquela autarquia 
pelo Partido Socialista nas autár-

quicas de 1 de outubro.
O nome do candidato foi ratificado no 

passado dia 11 de abril, por “aclamação e 
unanimidade”, na reunião da Federação Dis-
trital do PS/Porto, depois de já ter sido apro-
vado na Comissão Política Concelhia do PS de 
Paços de Ferreira.

Humberto Brito foi eleito pela primeira 
vez presidente do município pacense em 
2013, pondo fim a 37 anos de governação so-
cial-democrata no concelho.

O autarca, de 42 anos, licenciado em Di-
reito, exerceu durante vários anos advocacia, 

sendo também gestor de várias empresas li-
gadas à indústria do mobiliário.

Em nota de imprensa enviada à comu-
nicação social, o PS/Porto informou que na 
mesma reunião foram validadas mais sete 
candidaturas: Pedro Machado a Lousada, Ale-
xandre Almeida a Paredes, André Ferreira a 
Penafiel, Pedro Araújo a Felgueiras, Francisco 
Vieira de Carvalho na Maia, Miguel Fernandes 
na Póvoa de Varzim e Cristina Vieira no Marco 
de Canaveses.

Em dezembro do ano passado já tinham 
sido confirmados os candidatos às câmaras 
da Trofa, Vila do Conde, Matosinhos, Baião, 
Gondomar, Amarante, Valongo e Santo Tirso. 
Nas próximas semanas deverão ser ratificados 
os candidatos às câmaras municipais da Trofa, 
Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.

Humberto Brito recandidata-se
à câmara de Paços de Ferreira

uINSCRIÇÕES PODEM SER FEITAS NO QUARTEL OU JUNTO DE QUALQUER ELEMENTO DA CORPORAÇÃO. uEste ano a organização 
espera superar os 4000 kits vendidos na edição de 2015.

Bombeiros de Paredes assinalam
25 de Abril com mega caminhada

O
s bombei-
ros volun-
tários de 
P a r e d e s 
estão a or-

ganizar uma mega ca-
minhada solidária que 
tem como objetivo a 
angariação de verbas 
para apoiar a instituição. 
A iniciativa não é nova e 
este ano volta a ser or-
ganizada no feriado de 
25 de Abril, terça-feira.

A mega caminhada 
25 de Abril tem parti-
da marcada para as 10 
horas, no quartel dos 
bombeiros de Paredes. 
Em 2013 cerca de 2500 
pessoas adquiriram o 
kit e em 2015 o número 
de participantes subiu 
para os 4000. Este ano 
a organização espera 
ultrapassar os 5000 kits 
vendidos. 

A caminhada tem um 
custo de 2,5€. As verbas 
revertem na íntegra para 
a instituição paredense. 
As inscrições podem ser 
feitas junto de qualquer 
elemento da corporação 
ou diretamente na cen-
tral do quartel dos bom-
beiros de Paredes.
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ÂNIA MONTEIRO
Responsável pela Equipa Técnica da CLÍNICA NUNO MENDES Porto

e pelo tratamento de Desintoxicação e Hidroterapia do Cólon

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

A SAÚDE COMEÇA
NO INTESTINO

O 
cólon ou intestino grosso é uma parte muito importante do 
nosso sistema digestivo. Mesmo que a sua função não seja 
conduzir os alimentos, o intestino grosso é responsável pela 
eliminação daquilo que o nosso organismo não necessita. As-

sim, quando uma é pessoa saudável ao nível intestinal, todo o organis-
mo funciona de maneira correta.

Sendo o cólon um órgão de digestão, absorção e excreção, é, para 
muitos investigadores, um organismo dentro do próprio organismo. 
Para além da sua extrema importância na nutrição do ser humano, é 
neste órgão que também encontramos a primeira ação de defesa imu-
nitária, reforçando-se a sua enorme importância como um “anjo pro-
tetor” da integridade da nossa saúde (in A vida secreta dos intestinos).

A industrialização da nossa alimentação e a alteração do nosso 
padrão alimentar em muito contribui para que o equilíbrio da fl ora 
intestinal se altere. O conceito de “equilíbrio” pressupõe uma relação 
percentual de 85% de bactérias sãs e 15% de bactérias nocivas (idem). O 
estilo de vida adotado na atualidade gera muitas vezes um desequilíbrio 
nesta relação. Alimentos muito cozinhados, pão branco, açúcar e gordu-
ras favorecem o desenvolvimento de bactérias nocivas, proporcionando 
a contaminação do intestino. Um intestino rico em bactérias nocivas 
é uma porta aberta para as infeções.

As consequências do mau funcionamento intestinal não se limi-
tam ao sistema digestivo. Depressão, irritabilidade, perda de capaci-
dade de raciocínio ou de criatividade, obstipação e abdómen inchado 
podem ser sinais de que o cérebro está privado de nutrientes importan-
tes. Nutrientes estes que são absorvidos pelo intestino como vitaminas, 
minerais, aminoácidos e ácidos gordos. Sabe-se, atualmente, que a in-
terdependência entre o cérebro e o intestino leva a um mau desempe-
nho de todo o organismo.

Limpar o intestino é uma forma de eliminar os detritos que vão 
sendo acumulados e que impedem o sistema intestinal de funcio-
nar em pleno. Esta limpeza irá promover uma melhor assimilação dos 
nutrientes, regularizando a evacuação de todos os resíduos.

Chama-se Hidroterapia do Cólon à técnica natural de desintoxica-
ção do organismo que ajuda no combate de problemas crónicos pro-
vados pelo mau funcionamento intestinal. É uma técnica segura, con-
fortável e higiénica que consiste na libertação de toxinas, resíduos de 
fezes, excesso de mucosidade e parasitas.

O intestino grosso é irrigado com água fi ltrada e aquecida à tempe-
ratura do corpo, através de um equipamento específi co, num processo 
inodoro e indolor. Enquanto desloca e elimina os resíduos, a limpeza 
proporciona uma sensação de relaxamento e bem-estar. 

Hoje em dia, não é impossível prevenir doenças. Devemos lem-
brar-nos que o destino da nossa saúde está nas nossas mãos e que po-
demos fazer sempre algo em nosso favor. É verdade que nem sempre 
conseguimos controlar o que nos acontece, restando-nos a nossa força 
de vontade e a determinação para pôr em prática tudo o que conhece-
mos sobre o que é benéfi co, ou não, para a nossa saúde física, mental e 
emocional.

O 
Mosteiro do Salvador 
de Paço de Sousa, em 
Penafi el, vai ser alvo de 
uma profunda requali-
fi cação, com um con-

junto de obras, escavações arqueo-
lógicas e trabalhos de conservação 
e restauro, durante os próximos 
nove meses, informou a autarquia 
em nota de imprensa.

O início das obras no Mosteiro 
de Paço de Sousa foi assinalado, 
simbolicamente, no passado dia 18 
de abril, Dia Internacional dos Mo-
numentos e Sítios, com a assinatura, 
no local, do auto de consignação da 
empreitada de conservação, salva-
guarda e valorização.

Este antigo mosteiro benedi-
tino, uma das maiores referências 
da arquitetura românica nacional, 
é um dos 58 monumentos que inte-
gra, atualmente, o projeto turístico-
-cultural da Rota do Românico.

uObras arrancaram no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, dia 18 de abril. 
uInvestimento de meio milhão de euros vai permitir amplo conjunto de obras.

Mosteiro de Paço de
Sousa vai ser requalificado

O projeto técnico desta inter-
venção foi elaborado pelos serviços 
da Direção Regional de Cultura do 
Norte, entidade à qual o monumen-
to se encontra afeto.

Segundo a câmara de Penafi el, 
os trabalhos vão incluir “a recupe-
ração das coberturas, a drena-
gem e desaterro da envolvente, 
a limpeza e tratamento das pa-
redes, a conservação dos tetos, a 
instalação elétrica e a requalifi -
cação do claustro. A empreitada 
será acompanhada pela realiza-
ção de escavações arqueológicas 
que, em conjunto, representarão 
um investimento de 392 mil eu-
ros”, acrescentou a mesma fonte.

Serão também desenvolvidos 
alguns trabalhos de conservação e 
restauro na sacristia da igreja, que 
terão como alvo o mobiliário, o re-
tábulo, os caixotões e a pintura mu-
ral do lavabo, num investimento de 

cerca de 113 mil euros.
As intervenções serão cofi -

nanciadas em 85% pelo Programa 
Operacional Regional do Norte 
2014/2020 (Norte 2020), através 
do Fundo Europeu de Desenvol-
vimento Regional, e em 15% pelo 
Município de Penafi el, no âmbito da 
operação “Rota do Românico: Pa-
trimónio, Cultura e Turismo”.

O Mosteiro de Paço de Sousa foi 
fundado no século X. A atual igreja 
foi edifi cada no século XIII e a cape-
la-mor, a sacristia, o claustro e o que 
resta do edifício monástico datam 
dos séculos XVII e XVIII. O conjunto 
foi alvo de intervenções nos séculos 
XIX (1883 e 1887) e XX (1937-1939).

No interior da igreja encontra-
-se uma das mais belas peças da 
escultura românica nacional: a arca 
tumular de Egas Moniz de Ribadou-
ro, o lendário aio de D. Afonso Hen-
riques, o primeiro rei de Portugal.

A 
Polícia Judiciária deteve 
um homem de 42 anos, 
“fortemente indiciado 
por quatro crimes de 

roubo agravado” a dependências 
bancárias de Vizela, Fafe e Paredes. 
A detenção aconteceu no passado 
dia 6 de abril. Em comunicado, a 

uHomem de 42 anos foi detido pela Polícia Judiciária no dia 6 de abril. 

Detido suspeito de assaltar bancos 
Polícia Judiciária acrescenta que o 
indivíduo foi presente a primeiro 
interrogatório judicial, tendo-lhe 
sido aplicada a medida de coação 
de apresentações trissemanais às 
autoridades.

Segundo a Diretoria do Norte 
da PJ “até ao momento foi possí-

vel imputar ao suspeito a prática 
de três roubos a dependências 
bancárias a um cliente que se en-
contrava a depositar dinheiro no 
multibanco”.

Segundo a PJ, os crimes terão 
acontecido nos meses de junho e 
julho de 2016.

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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O PAREDENSE EMIGRANTE

A
nna Martins tem apenas 
15 anos de idade e des-
de os 10 que vive fora 
do país, em Bruxelas, 
Bélgica. A jovem estu-

dante de Paredes emigrou com a 
mãe em 2012, numa altura em que 
a família atravessava um momento 
particularmente difícil. “A vida em 
Portugal não estava fácil. A mi-
nha mãe tinha acabado de ficar 
viúva e desempregada e por isso 
viemos para a Bélgica à procura 
de um trabalho e de uma vida me-
lhor”, explica a emigrante.

Depois de se mudar para Bruxe-
las, a mãe de Anna começou a tra-
balhar nas limpezas e a jovem con-
tinuou com os estudos. Anna está 
a terminar o curso de fotografia no 
Instituto des Soeurs de Notre-Da-
me, em Anderlecht e sonha com o 
dia em que irá ingressar no mercado 
de trabalho.

Sobre Bruxelas, a estudante de 
Paredes fala de uma cidade com 
boas pessoas, com muitas culturas 
e hábitos diferentes e com muitas 
oportunidades de trabalho. “Viver 
em Bruxelas é bom. Ganha-se 

uA PAREDENSE ANNA MARTINS TROCOU PORTUGAL PELA BÉLGICA EM 2012. uA estudante de fotografia vive em Bruxelas com a 
mãe, Clara, que é empregada de limpeza. uPartiram em busca de uma vida melhor, mas levaram na bagagem o sonho de regressar.

Helena Nunes (texto)

“Na Bélgica aprendi a dar mais valor à vida”

mais e temos mais possibilidades 
de trabalho”, salienta Anna Martins. 
“Na cidade gosto de tudo. Temos 
sítios para passar bons momen-
tos em família ou entre amigos, 
desde parque de diversões, par-
ques de lazer, museus, cinemas, 
etc. As pessoas aqui também são 
muito simpáticas e atenciosas”. 
Desde os ataques terroristas de 
março de 2016, Bruxelas reforçou as 
medidas de segurança, sobretudo 
nos locais onde há maior afluência 
de pessoas. “Temos militares por 
todo o lado para nos proteger do 
que quer que seja, sobretudo nos 
metro, paragens de autocarro e 
elétrico”.

O que Anna menos aprecia em 
Bruxelas é o tempo incerto e o custo 
de vida elevado. “Tanto pode estar 
sol de manhã, como à tarde já 
pode estar a chover. Aqui temos 
mais oportunidades de trabalho, 
mas a vida também é mais cara”. 

Em Bruxelas, Anna e a mãe Clara 
têm estabelecido relações sociais 
muito facilmente, mas nada como 
em Portugal. Apesar de manter 
contacto com vários emigrantes 
portugueses, que também vivem 
em Bruxelas, Anna Martins sente 
sobretudo saudades dos convívios 

com os amigos em Paredes. “Foi 
em Paredes que cresci e fiz gran-
des amizades, que ainda hoje 
mantenho. Mas a Bélgica também 
tem as suas vantagens. Foi cá que 
aprendi a ser mulher, a dar mais 
valor à vida e sobretudo a ter um 
grande orgulho de ser emigrante 
portuguesa”.

que nos sentimos real-
mente bem e em casa”, 
sublinha a jovem.  

A vontade de regres-
sar a Portugal é grande. 
“Quero voltar a Portugal 
para matar saudades dos 
meus familiares e ami-
gos”, diz Anna Martins, 
sem precisar contudo se o 
regresso será temporário 
ou definitivo. 

A mudança de país é algo mar-
cante na vida de qualquer pessoa 
e Anna Martins não é exceção. Sair 
da sua terra natal para viver nou-
tro canto do mundo pode ser uma 
experiência enriquecedora, porque 
faz com se se abra a mente a novas 
experiências, ampliando a nossa vi-
são do mundo.

Porém, tal decisão não acar-
reta apenas consequências po-
sitivas. Para Anna Martins o mais 
difícil é estar longe da família. 
“Tenho vários amigos em Bru-
xelas. Alguns estudam comigo, 
outros vivem mesmo perto de 
mim, mas as coisas são muito 
diferentes. Só em Portugal é 

Família pretende

voltar a Portugal

PUBPUB
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A Semana Santa é uma tradição católica celebrada nas mais diversas partes do mundo cristão. A celebração começa no Domingo de Ramos e estende-se até ao Domingo seguinte, o domingo de Páscoa, o dia mais importante para os cristãos, que sim-
boliza a vitória de Jesus sobre a morte. 
É uma das tradições que continua a ter mais impacto no concelho de Paredes e que mobiliza centenas de famílias em torno do momento mais simbólico desta celebração, o compasso. Este ano, o jornal O PAREDENSE faz uma galeria de imagens do 
compasso pascal em Paredes, Bitarães, Rebordosa e Gandra.

O CONCELHO DE PAREDES NO COMPASSO DA PÁSCOA

Gandra

Bitarães

Paredes

Paredes

Paredes
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A 
equipa do Paredes ter-
minou a primeira fase 
do Campeonato Nacio-
nal de Polo Aquático, 1.ª 
Divisão, com um registo 

imaculado de vitórias em 14 jogos, 
apurando-se para a série dos pri-
meiros, onde vai disputar o acesso 
à final. Nas duas primeiras jornadas 
desta fase, o Paredes somou uma vi-
tória e uma derrota, a última frente 
ao Fluvial Portuense, atual campeão 
nacional absoluto da modalidade.

Este sábado, o Paredes pode ga-
rantir o acesso ao play-off final, se 
vencer o Sporting CP em Alvalade. 
O jogador Ricardo Sousa diz que o 
Paredes é favorito e garante que o 
grupo quer sair de Alvalade com o 
passaporte de acesso à final.

uRICARDO SOUSA É UM DOS JOGADORES MAIS IMPORTANTES DA EQUIPA DE POLO AQUÁTICO DO PAREDES. uO internacional 
português, de 28 anos, quer voltar a ser campeão pelo Paredes esta época. uA equipa vai jogar em Alvalade este sábado e pode garantir já 
o acesso à final do campeonato.

“TEMOS EQUIPA COM CONDIÇÕES
PARA RECONQUISTAR O CAMPEONATO”

Helena Nunes (texto) Como analisa a prestação do 
Paredes no campeonato?

A época começou com a dis-
puta da Super Taça que ganhamos, 
contra o Fluvial, num jogo atípico. 
Começamos muito mal, mas fize-
mos uma reviravolta interessante. 

Este ano a equipa está remo-
delada, está com grandes valores e 
isso reflete-se em termos da seleção 
nacional. O Paredes tem 7 ou 8 joga-
dores na seleção nacional, quando 
o normal seriam três. A equipa foi 
montada para reconquistar o título de 
campeão e esta primeira fase do cam-
peonato demonstra um pouco isso. 
Conseguimos fazer o pleno de vitórias 
ao mesmo tempo que introduzimos 
na equipa novos atletas da formação.

Começamos a segunda fase 
com uma vitória e no último fim-
-de-semana perdemos com o Flu-
vial Portuense, embora este jogo 

não tenha decidido nada. Continua-
mos à frente por confronto direto, 
porque vencemos os dois jogos 
com o Fluvial na 1.ª fase. O objetivo 
é terminar em primeiro lugar para 
termos o fator casa na final. 

A equipa ficou mais forte esta 
época com a entrada dos novos 
atletas? 

Temos equipa com condições 
para reconquistar o campeonato. Não 
temos grandes condições financeiras 
e fizemos um convite aos atletas que 
quisessem integrar este grupo. E feliz-
mente tivemos três atletas internacio-
nais que aceitaram o nosso convite. 
Dois vieram da Póvoa e outro veio da 
Dinamarca, o guarda-redes. 

O próximo jogo (dia 22 de 
abril) será decisivo para o Pare-
des. Com que expectativa partem 
para Alvalade?

Ainda faltam quatro jogos, mas 
se ganharmos ao Sporting garanti-
mos o lugar na final. E o objetivo é 
esse. Já fomos duas vezes campeões 
nacionais em casa do Fluvial e esta 
época gostávamos de ser campeões 
na piscina do Paredes para dar uma 
alegria à cidade e para termos a ban-
cada cheia de apoiantes. 

Claramente o Paredes parte 
como favorito e vai a Alvalade para 
ganhar.

“Está nas nossas
mãos sermos
os primeiros
a chegar à final”

Nesta fase, o Paredes depen-
de apenas de si para chegar à fi-
nal?

Passamos à segunda fase com 
mais três pontos que o Fluvial. Mes-
mo tendo perdido este último jogo, 
continuamos à frente pelo confron-
to direto, por isso podemos dizer 
que está nas nossas mãos sermos 
os primeiros a chegar à final. 

Se vencermos os jogos com o 
Sporting e o Naval Povoense fica 
um resultado em aberto com o 
Fluvial e aí decidimos quem passa-
rá com o fator casa à final. Será um 
jogo importante para a equipa e ob-
viamente queremos ganhar.

As contas do campeonato es-
tão bastante equilibradas. Acredita 
que esta época o título de campeão 
nacional voltará a ser disputado en-
tre o Paredes e o Fluvial?

Acredito que sim. Esperamos 
que no final a história seja algo di-
ferente do ano passado e que o Pa-
redes consiga reconquistar o título 
de campeão. 

Já conquistaram a Super Taça 
esta época. Para além do cam-
peonato o objetivo é conquistar 
também a Taça de Portugal? 

 Isso serial o ideal. Vamos jogar 
na Guarda nos dias 29 e 30 de abril e 
depois a final será disputada no dia 
1 de maio. Sendo o Paredes o atual 
detentor da Taça de Portugal é lógi-
co que queremos estar nessa final e 
revalidar o trofeu.

O Ricardo tinha vindo a assu-
mir nas últimas épocas as funções 
de jogador e treinador na equipa 
do Paredes. Esta época a situação 
mudou. Porquê?

Este ano a Federação exigiu a 
presença de um treinador fixo no 
banco que tivesse pelo menos o ní-
vel dois de Polo Aquático. Sou licen-
ciado em Educação Física, mas só 
tenho o nível um geral de natação. 
Surgiu a oportunidade de o Nuno 
Mariani vir ajudar-nos e isso foi óti-
mo para a equipa.

Em Portugal o Nuno é o trei-
nador com mais títulos coletivos 
conquistados. Ganhou 12 campeo-
natos nacionais consecutivos pelo 
Salgueiros. Mas eu continuo a fazer 
parte da equipa técnica, juntamen-
te com o Miguel Mariani (sobrinho 
do Nuno), um dos jogadores que 
chegou esta época ao Paredes. 

“Gostávamos
de disputar
a Liga dos Campeões 
esta época”

Em termos coletivos, a equipa 
do Paredes foi a primeira equipa 
do concelho de Paredes a sagrar-
-se campeã nacional na divisão 
maior da modalidade. Além do 
reconhecimento este estatuto 
trouxe algum retorno financeiro 
à equipa?

Em termos de apoios mudou 
ligeiramente. Sentimos maior aber-
tura quando tentamos arranjar mais 
fundos. O nosso foco agora é conse-
guir apoios para participar na Liga 
dos Campeões de Polo Aquático. 
Quando fomos campeões nacio-
nais tivemos o direito de estar na 
competição, mas não conseguimos 
porque os valores das inscrições são 
bastante elevados. Gostávamos de 
o conseguir esta época, embora a 
equipa ainda não consiga produzir 
receitas suficientes para isso. 

O polo Aquático em Paredes pre-
cisa de dar um salto qualitativo nas 
idades mais jovens. Se quisermos ter 
equipas altamente competitivas no 
futuro temos de apostar nos jovens. 
Eles precisam de mais condições 
para evoluir enquanto atletas.

O Ricardo já conquistou vá-
rios títulos nacionais e represen-
tou por diversas vezes a seleção 
nacional em provas europeias. 
Qual é a motivação agora?

Competir já é uma boa motiva-
ção. E estar ligado ao Paredes tam-
bém me faz querer continuar. Estou 
no clube desde os 5 anos e quero 
continuar a ganhar aqui. 

Este ano Portugal vai dispu-
tar uma fase de apuramento para 
o Campeonato da Europa. Temos 
grandes ambições e gostávamos de 
fazer história e conseguir a primei-
ra participação portuguesa nesta 
competição.

Equipa do Paredes - época 2016 / 2017
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A
ntónio Sousa, da equi-
pa de ciclismo Maia-
tos/Reabnorte, foi a 
Vila Franca do Lima 
disputar a liderança 

da Taça de Portugal de XCO, na 
categoria de master 40. O atleta 
paredense acabou por conseguir 
“um resultado muito próximo 
do seu valor”. António Sousa ter-
minou a 2.ª Prova da Taça de Por-
tugal de XCO em 3.º lugar, na sua 
categoria, ficando a uns escassos 
15 segundos da vitória e a quatro 
segundos do segundo classifica-
do, Francisco Anjos (Quinta das 
Arcas/ Jetclass/ Xarão).

Na jornada inaugural da pro-
va, disputada em Leiria, no dia 12 
de março, António Sousa não foi 
além do 7.º lugar, terminando a 
prova de master 40 a dois minutos 
e 52 segundos do vencedor, David 
Inácio.

Na segunda corrida pontuável 
para a Taça de Portugal de Cross 
Country Olímpico, venceram Má-
rio Costa e Joana Monteiro, que 

uAtleta paredense ficou muito perto da vitória na 2.ª Prova da Taça de Portugal de XCO. uProva foi disputada em Vila Franca do Lima, Via-
na do Castelo, no dia 8 de abril.

ANTÓNIO SOUSA a 15 segundos
da vitória em Viana do Castelo 

assumiram o comando da Taça 
de Portugal, na categoria de elite. 
João Rocha, 7.º na geral, foi o me-
lhor sub-23, mantendo a liderança 
da prova neste escalão. O mesmo 
aconteceu com a atleta Ana Tomás, 

líder da classificação geral em sub-
23 feminino,

Nos juniores venceram Guilher-
me Mota e Marta Branco e em cade-
tes destacaram-se Carlos Branco e 
Ana Santos.

Os melhores veteranos foram 
os master 30 André Filipe, o master 
40 David Inácio e o master 50 Rei-
naldo Luís, da equipa rebordosense 
ProRebordosa/Oforsep/RJ Group. 
Ricardo Gomes foi o mais rápido 

entre os paraciclistas. Na geral por 
equipas venceu a ASC/Focus Team/
Vila do Conde.

A terceira etapa da Taça de Por-
tugal de XCO, será disputada a 13 
de maio, no Fundão.

A 
cidade de Rebordosa 
vai acolher, no próxi-
mo domingo, dia 23 de 
abril, vários amantes do 
desporto ao ar livre na 

natureza, mais especificamente do 
Trail Running.

No sábado a abertura do se-
cretariado terá lugar nas instala-
ções do Centro Escolar n.º1, junto 
ao parque do Rio Ferreira, em Re-

uCompetição é organizada pela equipa Paredes Aventura e pela Portimer. uTrail vai contar com duas provas, de 15 e 25 km de distância, 
e uma caminhada de 10 km. 

Trail Serra do Muro
decorre este domingo em Rebordosa

bordosa, pelas 10 horas. As pro-
vas realizam-se no domingo, dia 
23, com a partida do Trail (ver-
tente 15 e 25 km) marcada para 
as 9horas.

Às 9h30 será dada a ordem de 
partida para a caminhada de 10 
quilómetros. A cerimónia de entre-
ga de prémios aos vencedores está 
marcada para as 12 horas. A organi-
zação está a cargo da equipa Pare-

des Aventura e da Portimer.
A 3.ª edição do Trail Serra do 

Muro terá também uma vertente 
solidária. Por cada dorsal atribuído 
a organização vai doar 1 euro ao 
pequeno Guilherme, um menino de 
3 anos, natural de Paredes, que tem 
uma leucemia.

O Trail Running, modalidade 
que está em grande crescimento 
em Portugal, é um tipo de corrida 

muito diferente das corridas de es-
trada, com percursos que incluem 
trilhos muito técnicos, na maioria 
dos casos só acessíveis a pé, zonas 
montanhosas com grandes decli-
ves, subidas de pequenos riachos, 
com fundos rochosos e com pou-

ca água, subida de pedras, entre 
outros tipos de piso com terrenos 
acidentados. Por vezes os percur-
sos são tão técnicos e duros que 
os atletas não conseguem correr, 
tendo mesmo que caminhar, saltar 
riachos, andar sobre pedras.
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uATLETAS DA CASA DO BENFICA EM PAREDES VENCERAM PROVAS DE INFANTIS E JUVENIS, RESPETIVAMENTE. uCorrida António 
Leitão teve, este ano, mais de 12 mil atletas inscritos. uProva decorreu nas imediações do Estádio da Luz.

SOFIA SOUSA e JORGE PEREIRA
vencem na 12.ª Corrida do Benfica

Caminhada. A corrida teve um percurso de 10 
quilómetros, o dobro da caminhada.

A corrida da Pequenada, onde competi-
ram os atletas da Casa do Benfica em Paredes, 
decorreu na véspera, com as distâncias das 
provas a variar entre os 600 metros (benja-
mins A e B), 1000 metros (infantis) e 1600 me-
tros (iniciados e juvenis).

Sofia Sousa venceu a prova de infantis

Jorge Pereira venceu a prova de juvenis

Inês Santos foi 3.ª classificada na prova de iniciados

A 
secção de atletismo da Casa do 
Benfica em Paredes participou na 
12.ª Corrida do Benfica, prova que 
homenageia o grande atleta ben-
fiquista António Leitão, e que foi 

disputada nas imediações do Complexo Des-
portivo do Estádio da Luz, em Lisboa.

Num evento com 12.500 atletas inscri-
tos, o grupo da Casa do Benfica em Paredes 
conseguiu obter uma “excelente prestação”, 

somando um total de três pódios. Em des-
taque estiveram Jorge Pereira e Sofia Sousa, 
que venceram as provas de juvenis e infan-
tis, respetivamente, que foram integradas na 
Corrida da Pequenada, disputada no relvado 
do Estádio da Luz. A atleta Inês Santos foi 3.ª 
classificada na prova de iniciados femininos.

Rui Pinto e Dulce Félix repetiram as vitórias 
de 2015 e venceram as provas de 10 quilómetros 
para seniores masculinos e femininos, respetiva-

mente. Samuel Barata foi 2.º classificado e Her-
mano Ferreira completou o pódio masculino.

Entre as mulheres, Dulce Félix obteve a se-
gunda vitória consecutiva, superando a rival 
Silvana Dias, segunda classificada na prova, e 
Raquel Tabuaco, que fechou o pódio.

A 12.ª Corrida do Benfica decorreu no dia 
9 de abril e incluiu a Légua António Leitão/
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P
elo quarto ano conse-
cutivo o Campeonato 
Nacional de Trial 4x4 
passou por Torres Vedras 
e com um balanço extre-

mamente positivo, sublinha a or-
ganização. 

Carlos Rodrigues foi o grande 
vencedor desta segunda prova. 
Dos 36 participantes, o piloto de 
Loures foi quem conseguiu dar 
mais voltas à pista, 20 no total e 
além de vencer a classe Absolu-
to vence também a classe Proto. 
Rui Querido completou 19 voltas, 
conquistando o segundo lugar da 
Absoluto, saindo de Torres Vedras 
na liderança da classe. 

António Calçada completou 
16 voltas à pista, mais 4 voltas do 
que o segundo classificado Antó-
nio Silva e mais 8 do que Pedro 
Alves, terceiro classificado, assu-
mindo assim a liderança da classe 
Extreme, com 42 pontos, seguido 
de Pedro Alves e António Silva, 
ambos com 32 pontos. 

Na categoria Proto, Carlos Ro-
drigues foi o grande vencedor. Já 

uSEGUNDA PROVA DO CAMPEONATO NACIONAL DE TRIAL 4X4 JUNTOU 36 EQUIPAS EM COMPETIÇÃO. uO piloto de Loures Carlos 
Rodrigues foi o grande vencedor da etapa. uCampeonato continua a 29 e 30 de abril, em Mação. 

Trial 4x4 conquistou Torres Vedras
Rui Querido saiu de Torres Vedras 
na frente da classe, com 37 pon-
tos. Álvaro Alves é segundo, com 
32 e Bruno Fernandes terceiro, 
com 28 pontos. 

Na Super Proto, Sérgio Castro 
conseguiu subir ao lugar mais alto 
do pódio, completando 17 voltas 
à pista. Ainda assim, Cláudio Fer-
reira continua na liderança, com 
33 pontos, seguido de Luís Jorge, 
com 32 pontos e Marcelo Manuel, 
com 30 pontos. 

João Vicente venceu a classe 
Promoção, depois de 14 voltas 
à pista. João Fernandes e João 
Vicente repartem a liderança da 
Promoção, com 36 pontos. 

Na Classe UTV/Buggy Domin-
gos Diniz venceu em Torres Ve-
dras com 4 voltas de vantagem. 
Na classificação geral Luís Carnei-
ro e Domingos Diniz dividem a li-
derança da classe, com 35 pontos. 

O Campeonato Nacional de 
Trial 4x4 continua no fim-de-se-
mana de 29 e 30 de abril, em Ma-
ção. A organização está a cargo 
do clube MAC TT.

FUTEBOL
Resultados da última jornada

Campeonato de Portugal
Série B Manutenção – 10.ª jornada

Aliança de Gandra .....................2
Limianos .......................................1
Próxima jornada – 23 de abril

S. Martinho - Aliança de Gandra

Divisão de Elite – AF Porto
Apuramento subida – 4.ª jornada

Rebordosa ...................................2
Lixa .................................................1
Próxima jornada – 23 de abril

Canelas 2010 - Rebordosa

Apuramento manutenção
Série 2 - 4.ª jornada

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

U. Paredes - Folgou
Próxima jornada – 23 de abril

U. Paredes - Alpendorada
S. Pedro Cova - Aliados de Lordelo

Divisão Honra - AF Porto
26.ª jornada

SC Nun’Álvares 3
Avintes 0
Próxima jornada – 23 de abril
Folgosa Maia - SC Nun’Álvares

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 25.ª Jornada

CCD Sobrosa ...............................5
Gens SC .........................................1
Próxima jornada – 23 de abril

CCD Sobrosa - AD Lousada

2.ª Divisão – AF Porto
Série 2 – 25.ª Jornada

1.º Maio Figueiró .......................3
ISC Sobreirense ..........................1

Monte Córdova ..........................0
FC Parada .....................................1
Próxima jornada –  23 de abril

FC Parada - GDC Ferreira
Sobreirense - Bougadense B

Série 3 – 25.ª jornada
Marco 09 ......................................7
Baltar .............................................1
Próxima jornada – 23 de abril

Baltar - AD Lousada B

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional 
Apuramento manutenção

Série B - 6.ª jornada
Paredes .........................................3
Amigos Abeira Douro ..............2
Próxima jornada – 22 de abril

Jaca - Paredes

A 
cidade de Paredes vai receber, 
no próximo dia 30 de abril, a 1.ª 
Concentração de Minis do con-
celho. A iniciativa parte de um 
grupo de amantes deste carro, 

“Os Minimaníacos” e conta com o apoio da 
câmara municipal de Paredes. Em comuni-
cado a organização garante que a iniciativa 
irá juntar mais de uma centena de aficiona-
dos pelo mítico carro, que terão oportuni-
dade para mostrar as suas relíquias. 

“São esperados minis desde a sua pri-
meira edição (1959 Austin Mini) até aos 

uIniciativa é organizada pelos Minimaníacos e tem o apoio da câmara de Paredes. uPARQUE DA CIDADE DE PAREDES VAI RECEBER 
MAIS DE MEIA CENTENA DE AFICIONADOS. 

Paredes vai acolher Concentração de Minis 

atuais minis”, acrescenta a organização.
A iniciativa arranca às 9h, no parque da 

cidade de Paredes, com direito a pequeno-
-almoço, seguindo-se o almoço na Quin-
ta da Pousada, em Lousada. A tarde será 
preenchida com carrinhos de rolamentos 
e um porco no espeto, para encerrar a fes-
ta.

O paredense António Ruão, que deu 
cartas no desporto automóvel ao volante 
de vários minis, é um dos convidados des-
ta concentração. Desde 1966 que António 
Ruão junta dezenas de prémios nas classes 
e na geral absoluta, em provas de perícia, 
gincanas, rallys turísticos e provas de velo-
cidade, algo que lhe valeu o título de Rei 

dos Minis.
Produzido pela British Motor Corpora-

tion e seus sucessores, desde 1959, o Mini 
tem sido ícone no desporto automóvel. Em 
1964 pela mão do irlandês Paddy Hopkirk, 
que venceu o Rally de Monte Carlo, repeti-

Helena Nunes (texto)

da a proeza pelos filandeses Timo Makinen 
e Rauno Aaltonen, em 1965 e 1967 respe-
tivamente.

Mais recentemente, em Portugal, o pi-
loto nacional Armindo Araújo conduziu um 
Mini Country Man WRC de 2011.
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FICHA TÉCNICA

H
oje foi o último dia de aulas do 
2.º período.

De manhã, depois de traba-
lharmos o “Número do dia” e de 
termos feito frases sobre o tem-

po, fomos para o campo de jogos para assis-
tir a uma demonstração de meios da GNR.

Os agentes traziam três cães que fize-
ram muitas habilidades! Cada vez que os 
cães faziam uma habilidade, os polícias 
davam-lhes comida ou atiravam-lhes uma 
bola como recompensa.

Um deles descobriu explosivos debaixo 
de um carro e o outro descobriu droga no 
bolso da professora Licínia. Claro que foram 
os agentes que colocaram lá aquele produ-
to! O cão, que se chamava “Princesa”, passou 
por todas as professoras e não fez nada mas, 
quando passou pela professora Licínia, pa-
rou e ficou a olhar para ela muito fixamente.

Dois polícias simularam um ataque. Um 
deles era o ladrão e outro a vítima. Um tinha 
uma proteção no braço porque o cão ata-
cou-o mesmo!

Os polícias deram uma volta de mota e 
de jipe a tocar, para nós vermos.

................................................................................................................................................................................................................................
Alunos do 1.º A  ● Escola Básica de Recarei

O último dia… antes das férias da Páscoa

Demonstração da GNR

Antes de irem embora, ainda deixaram 
os meninos entrarem na carrinha e tocarem 
a sirene.

De tarde tivemos uma “Caça ao ovo”. Os 
ovos estavam escondidos no meio da erva e 
cada um tinha que encontrar um.

Ainda tivemos tempo para fazer um poe-

ma sobre a Primavera. Ficaram tão bonitos 
que a professora deixou-nos ir ler às nossas 
educadoras que nos deram os parabéns!

Antes de ir embora, fizemos os desenhos 
para ilustrar os nossos poemas.

Ainda houve tempo para recebermos as 
amêndoas, oferta da junta de freguesia de Re-

carei. Tínhamos feito umas belas cenouras 
agarradas por um coelhinho e foi nelas que 
levamos as amêndoas.

Agora vamos de férias, descansar um 
bocadinho, também trabalhar um pouco e 
brincar muito para voltar cheios de energia 
no 3.º período.

................................................................................................................................................................................................................................
● Escola Secundária Daniel Faria - Baltar

N
o dia 4 de abril de 2017, o Agrupa-
mento de Escolas Daniel Faria, Pare-
des, realizou a atividade Escola em 
Ação, na Escola Secundária Daniel 
Faria, Baltar.

Todos os Departamentos Curriculares do 
Agrupamento participaram na dinamização 
desta iniciativa, que teve como principais obje-
tivos promover as atividades desenvolvidas no 
Agrupamento e divulgar os trabalhos planea-
dos e concretizados pelos alunos e docentes, 
concretamente exposições, experiências em 
laboratórios, concursos, torneios, campeonatos, 
salas temáticas, olimpíadas, entretenimento, 
entre outras.

Centenas de alunos do Agrupamento par-
ticiparam nas diversas atividades do dia da Es-
cola em Ação, que contou com a presença do 
ex-aluno e escritor, Nuno F. Silva, que apresen-
tou o seu quinto livro de poesia – “Cativeiro”.

ESCOLA EM AÇÃO | DANIEL FARIA
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Efemérides 20 de abril

Paredes

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 20 de abril a 3 de maio

Castelo de Paiva

1314
Morre Bertrand de Got, Papa Clemente V, 
em Avinhão, França. (Papa de 1305 a 1314). 
A pedido do nosso rei D. Dinis, dissolveu a 
Ordem dos Templários e transferiu a Univer-
sidade de Lisboa para Coimbra;
____________________________________

1657
Os judeus de Nova Amesterdão, agora Nova 
Iorque, viram garantidos os seus privilégios 
e direitos;
____________________________________

1792
A França declara guerra à Áustria, aliás, a 
guerra da Primeira Coligação;
1808 – Nascimento de Carlos Luís Napoleão 
Bonaparte, Napoleão III (m. 1873);
____________________________________

1830

quanto o Exército Vermelho entra em Berlim; 
_____________________________________

1957
Israel volta a ser auxiliada pelos norteameri-
canos;
_____________________________________

1958
Arlindo Vicente (PCP) apresenta candidatura 
à presidência da República. Passado um mês 
este ilustre advogado sai da corrida, a favor 
do general Humberto Delgado, que ganhou 
as eleições, tendo o regime salazarista proce-
dido a uma enorme viciação dos resultados;
_____________________________________

1968
Tomada de posse de Pierre Elliott Trudean 
como primeiro-ministro canadiano e autor da 
célebre Carta de Direitos e Liberdades, sendo 
considerado o mentor do Canadá atual;
_____________________________________

1970
Richard Nixon, presidente dos EUA, dá conta 
da retirada de 150 mil soldados norteameri-
canos do Vietname;
_____________________________________

1972
Descida na Lua do módulo lunar Apollo-16;
_____________________________________

1980
As FP-25 apresentam o seu “Manifesto ao Povo 
Português”, para divulgar a sua organização;
_____________________________________

1983
A RENAMO confirma o assassínio do seu secre-
tário-geral, o moçambicano Orlando Cristina;
_____________________________________

1985
O maratonista Carlos Lopes, estabelece, em 
Roterdão, a melhor marca mundial ao bater 
em 54 segundos o anterior recorde do britâ-

que Joaquim António de Matos, coronel de 
Milícias, vai a Bolama fundar o posto militar, 
obtendo, de passagem, do régulo Damião, a 
cedência da ilha das Galinhas;
_____________________________________

1846
Em Cinfães, nasce o militar e explorador Serpa 
Pinto, responsável pela travessia do continen-
te africano entre Angola e Moçambique;

1879
Toma posse do cargo de governador da Gui-
né Portuguesa, o tenente-coronel Agostinho 
Coelho, ano, ainda, em que é criado o posto 
militar de Bula;
_____________________________________

1889
Nascimento do futuro ditador alemão Adolf 
Hitler, em Branau am Inn, Áustria;
_____________________________________

1902
O casal Pierre e Marie Curie procedem ao iso-
lamento do elemento rádio;
_____________________________________

1911
Promulgada a Lei de Separação da Igreja do 
Estado, da Lei do Divórcio e das Leis da Família;
_____________________________________

1920
Início, em Antuérpia, dos sétimos Jogos Olím-
picos, da era moderna, em que Portugal con-
quista a medalha olímpica de esgrima-espa-
da, por equipas;
_____________________________________

1940
É feita a apresentação do microscópio eletró-
nico;
_____________________________________

1945
II Guerra Mundial: Forças norteamericanas e 
britânicas tomam Nuremberga e Estugarda, en-

nico Steve Jones;
____________________________________

1987
Rosa Mota vence a Maratona de Boston, 
pela primeira vez;
____________________________________

1989
Movimentação de estudantes chineses que 
dão início a manifestações na Praça de Tia-
nanmen, em Pequim;
____________________________________

1990 
O escritor e diplomata Paulo de Castilho é 
distinguido com o Grande Prémio de Ro-
mances e Novela de 1989 da APE, pela obra 
“Fora de Horas”;
____________________________________

1992
Com o romance “Festa em Casa de Flores”, a 
escritora Fernanda Botelho recebe o Prémio 
Eça de Queiroz da Literatura;
____________________________________

1993
O ator mexicano Mário Moreno, que encar-
nou em “Cantinflas”, morre aos 81 anos;
____________________________________

1998
Prémio Nobel da Literatura em 1990, Octa-
vio Paz, poeta, ensaísta e diplomata mexica-
no morre aos 84 anos;
____________________________________

1999
Massacre de Columbine, EUA. Dois estudan-
tes com armas tomam a escola local, matam 
12 colegas e depois suicidam-se;
____________________________________

2001
Morte do maestro italiano Giuseppe Sino-
poli, 54 anos, durante a direção de “Aída”, de 
Verdi, na Deutshe Oper de Berlim.

Ilha de Bolama. Guarda de honra militar, no 
decurso da visita do subsecretário de Estado 
das Colónias à Guiné Portuguesa.

Na sequência do acordo havido, em 1828, 
entre o governador da Guiné Portuguesa, 
Francisco José Muacho e o régulo Damião, 
de Canhabaque, permitindo aos portugue-
ses, e só a eles, o estabelecimento em Bo-
lama, e obtendo ainda concessão análoga 
do régulo Fabião dos Beafadas, foi na pre-
sente data confirmada pelos ditos régulos, 
Damião e Fabião, a referida concessão, pelo 

Dia 21 de abril
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Conta-me histórias, com Mundo Segundo

Dia 22 de abril
Biblioteca Municipal de Paredes
16h30 – Atividade “Música para bebés e papás”

Dia 22 de abril
Auditório da Fundação A Lord
15h30 – Comemoração do Dia Mundial do Livro

Dia 22 de abril
Salão Paroquial de Lordelo
21h30 – Concerto de Páscoa, pelo Orfeão e Quarteto de 
Cordas da Fundação A Lord

Dia 25 de abril
Quartel dos Bombeiros Voluntários de Paredes
10h00 – Mega caminhada solidária 25 de Abril

Dia 29 de abril
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Espetáculo de circo “Suscetível ao elogio” pela com-
panhia UmPor1

Dia 30 de abril
Biblioteca Municipal de Paredes
11h00 – Sessão de histórias e músicas para bebés

Dia 21 de abril
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h30 – Atelier “A árvore dos livros”

Dias 22 e 23 de abril
Largo de Santo António

10h00 – Abertura da 4.ª Feira do Vinho e Produtos Locais

Dia 25
Largo do Conde
15h00 – Abertura dos XXXI Jogos Desportivos

Dia 1 de maio
Minas de Pejão, Castelo de Paiva
Apresentação do livro “Carvão de Aço”, de Adriano Miranda

Dia 3 de maio
Raiva
Festa das Cruzes

Dia 23 de abril
Auditório da Casa da Cultura Leonardo Coimbra, Lixa
16h00 – Apresentação do livro “Flor de Abril: uma História da 
Revolução dos Cravos”, de Pedro Olavo Simões no âmbito da 
comemoração do 25 de Abril

Dia 24 de abril
Casa das Artes
21h30 – Conta-me Histórias: “Outro tempo, Zeca Afonso”

Dias 22 e 23 d abril
Casa Grande de Vilela (Aveleda)
Das 10h00 às 18h00 – Orquídeas de Lousada

Dia 25 de abril
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, Avenida Senhor dos Aflitos
10h00 – 43.º aniversário da Revolução de Abril

Dia 27 de abril
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Peça de teatro “Um Punhado de Terra”, Teatro 
Art’Imagem da Maia

Dia 25 de abril
Sede Associação de Socorros Mútuos de Freamunde 
(Teatro de Freamunde)
16h30 – Apresentação da peça “Aqui há fantasmas”

Dia 21 de abril
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30
Apresentação do livro “Em Redes”, de Cidália Fernandes, no 
âmbito da comemoração do Dia Mundial do Livro

Dia 22 de abril
Biblioteca Municipal de Penafiel
16h30 – Música com bebés e papás

Dia 25 de abril
Largo do Mosteiro de Paço de Sousa
11h00 – Caminhada solidária Capelas de Paço de Sousa, em par-
ceira com a junta de freguesia e a Liga Portuguesa Contra o Cancro

Dia 26 de abril
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Trolls”

Dia 28 de abril
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Festival Internacional de Artes de Espetáculo - 
Frankenstein

Dia 29 de abril
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Concerto acústico de Luísa Sobral
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BOLETIM
MONUMENTOS

II – MARCO DE CANAVESES
N.º 125 – Igreja de Tabuado

A fachada principal antes das obras A mesma fachada depois das obras

O interior da Igreja antes das obras
O mesmo aspeto da figura anterior

no estado atual.

GOMES DE SOUSA

N
o capítulo “O dr. Aloísio Moreira” 
ficou dito que casou com Zulmira 
Coelho da Fonseca Moreira, que 
viveram em Fonte Arcada e que ti-
veram dez filhos, sendo primogé-

nito o - Luís José Moreira. Diz-se que este nas-
ceu a 30 de Junho de 1893 e que foi médico.

No livro d’“Os Braganças da Província do 
Minho”, do dr. Elísio Ferreira de Sousa, não 
vem a data do casamento do dr. Aloísio com 
Zulmira Moreira.

Consultando os livros paroquiais verifica-
mos que falta o nome do pai nos dez assentos 
de baptismo. A mãe é dona de sua casa e filha 
natural de Maria Coelho da Fonseca.

Comecemos, por isso, a história da mãe 
um pouco mais atrás.

António Coelho e Maria Joaquina da Fon-
seca casaram a 8 de Setembro de 1844 em 
São Martinho de Lagares. Ele era filho de Lou-
renço Coelho e Ana de Sousa, de Fonte Arca-
da. – Ela era filha do tenente José da Fonseca 
Loureiro e D. Joana Moreira da Cunha, do Cas-
telo, em Lagares. 

O casal António e Maria Joaquina teve 
pelo menos três filhos, nascidos em Fonte 
Arcada: Maria nasceu em Anho Bom a 1 de 
Junho de 1845. Ana nasceu na Cova a 29 de 
Outubro de 1846. E António nasceu na Cova a 

O DR. LUÍS MOREIRA
20 de Maio de 1848.

A filha mais velha – Maria – foi mãe de Zul-
mira que nasceu no lugar da Cova, em Fonte 
Arcada, a 3 de Novembro de 1870 e faleceu 
em Fonte Arcada a 9 de Dezembro de 1954.

Seria interessante a análise do estatuto 
social dos padrinhos dos filhos da Zulmira, 
solteira, nascidos no Marmoiral, de Fonte Ar-
cada…

Para exemplo os padrinhos da filha mais 
nova – a Berta – nascida a 16 de Setembro de 
1909: «foi padrinho António Carlos Moreira 
Teles, solteiro, familiar e madrinha D. Maria 
Rosa Moreira, solteira, familiar». 

Segundo um estudo genealógico publi-
cado pelo padre António Carlos Moreira, de 
Parada de Todeia, são parentes entre si e tam-
bém do dr. Aloísio José Moreira, portanto fa-
miliares do pai ainda oficialmente incógnito.

Luís José Moreira nasceu no lugar do Mar-
moiral, em Fonte Arcada, a 30 de Junho de 
1893.

Matriculou-se na Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, no ano lectivo de 
1912 para 1913, como filho de Zulmira Coelho 
da Fonseca, natural de Fonte-Arcada, conce-
lho de Penafiel.

Seu nome vai aparecendo nos anos se-
guintes sem resultados dignos de nota. 

Em 1915 para 1916 faz exame de Histolo-
gia e Fisiologia e tem um S10. No exame de 
Farmacologia tira um S13.

No ano seguinte tira menos de 10 valores 
em Bacteriologia e Parasitologia e faltou ao 
exame de Anatomia patológica.

Em Outubro de 1917 também faltou aos 
exames.

No mesmo ano lectivo de 1917 para 1918 

está matriculado na Faculdade de Medicina 
da Universidade de Coimbra, como filho de 
Aloísio Moreira, nas cadeiras de Anatomia 
topográfica, Anatomia descritiva e Bacterio-
logia.

Em 1919, como filho de Zulmira Coelho 
da Fonseca, continua em Coimbra, matricu-
lado em Patologia e Terapêutica médicas, Te-
rapêutica geral, História da Medicina e Deon-
tologia, Pediatria, Dermatologia e Sifiligrafia, 
Neurologia, Moléstias infecciosas, Medicina 
operatória e pequena cirurgia, e Patologia e 
Terapêutica cirúrgicas!..

No ano lectivo de 1921 para 1922 aparece 
outra vez na Faculdade de Medicina do Porto 
entre os 17 alunos ‘transferidos de Coimbra’, 
matriculado em 2ª Clínica cirúrgica, Ortope-
dia e Medicina operatória.

E por último, no ano lectivo de 1922 para 
1923, está inscrito só em 2ª Clínica médica, 2.ª 
Clínica cirúrgica, Urologia.

E termina o curso com aprovação nos 
quatro exames de estado. O exame final foi 
em 21 de Dezembro de 1923. Dissertou sobre 
«Tratamento da Sífilis pelo tartro-bismutado 
de potássio e de sódio», Aprovado com S-13 
valores. Foi Presidente do júri o dr. Luís de 
Freitas Viegas, catedrático de Dermatologia e 
Sifiligrafia.

A tese foi impressa na Tipografia do “Porto 
Médico”, Porto, 1923, 56 páginas. [38 de tex-
to].

Dedica a sua tese aos Pais, ao irmão, às 
irmãs, à irmã Maria Rosa, à irmã Isa, e a vários 
parentes. 

Não precisava de nomear o irmão porque 
só teve um. Teve mais seis irmãs, além das no-
meadas.

Poderemos concluir que seus pais casa-
ram durante o seu curso de medicina iniciado 
em 1912 e terminado em 1923. Provavelmen-
te em 1916.

Uma referência ao dilatado espaço de 
tempo que demorou a tirar o curso está na 
dedicatória aos pais: “Se alguém vos disser 
que há impossíveis, podeis desmenti-lo, por-
que eu sou médico.”

Foi médico da Companhia do Niassa. Fale-
ceu solteiro, em Porto Amélia, a 14 de Setem-
bro de 1924.
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Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA
OS DEZASSETE BRASÕES

E
screver sobre um lugar faz-me a im-
pressão de que o inventei. Foi assim 
que Machado de Assis viu o condu-
tor do elétrico, recém-chegado ao 
Rio: “Sentia-se nele a convicção de 

que o inventara, não só o bond elétrico, mas 
a própria eletricidade”. São as meias glórias de 
empréstimo, que muitos de nós tomam por 
direitos reais. Mas escrever sobre dezassete 
concelhos, tantos quantos tem o Porto, ima-
ginem a impressão que isso faz. Damos vol-
tas e mais voltas às nossas recordações para 
ver se encontramos matéria sensível para um 
discurso. Não podemos deixar de nos apro-
priar da paisagem, pintando-a a nosso gosto, 
tomando liberdades com ela, marcando com 
uma cruz o melhor do seu trajeto. Mas será o 
melhor ou aquele que não dispensámos por 
um motivo que não conseguimos vislumbrar?

(…) Agora, Amarante, no cotovelo do Ma-
rão, dizem que foi fundada pelos turdetanos 
da Lusitânia, 360 anos antes de Cristo. Teve 
fama romana e Amaranto supõe-se ter sido 
um capitão ilustre que veio com mandato de 
Roma para a fortifi car. Mas o império morreu 
e Amarante fi cou despovoada e tão erma que 
só achou graça na virtude dum pobre eremi-
ta do século XIII, S. Gonçalo. Os seus milagres 
chamaram os romeiros e aí se fi zeram umas 
estalagens que foram nova causa de povoa-

mento e passagem de peregrinos. Foi um 
dos mais famosos lugares de conventos de 
Clarissas, que de doceiras tiveram fama e que 
deixaram as melhores receitas de guloseimas 
que há na terra de fi éis ou infi éis. Amarante, 
como todos sabem, sobre a corrente do Tâ-
mega, é uma preciosa arca de tradições guer-
reiras e letradas. Teixeira de Pascoaes viveu e 
morreu no lugar de Gatão, que é Amarante 
robustecida em granito.

(…) Do Marco subimos ao concelho de 
Baião que esteve sob autoridade de D. Teresa. 
Os seus solares rústicos descobrem a paisa-
gem dum país ainda mal conhecido nas bulas 
de Roma. A zona ribeira da Pala devia cons-
tar nos grandes panoramas do Geographic 
Magazine. É ali que o Douro merece o nome 
de rio funesto, pela sua ciclópica margem. 
Baião inspirou os amores funestos dum herói 
de Camilo, José Augusto, pessoa de segredos 
simples como os que pertencem à história 
do homem. Não há em Portugal o título de 
baronete, e ele fi cava bem aos morgados de 
Entre-Douro-e-Minho. De resto, entre Baião e 
o Marco ergue-se uma nuvem de solenes pas-
sados. Embora as coisas pareçam quotidianas 
e se façam cestinhas de verga em Frende e 
bengalas em Gestaçô, ou tamancos, ou fi gu-
ras de mármore, a verdade é que paira um 
silêncio para quem o quer ouvir. No tempo 
em que o Rio de Galinhas era Rio de Galindes, 
talvez um senhor de presúria escaramuceiro, 
as terras era assim silenciosas. Caía uma pinha 
no chão, com o calor, e mais não se ouvia. Só, 
ao longe, o toque dum sino, toque a defun-
to. Ardia um palheiro, a serra da Aboboreira 
parecia vergar com o vento nos giestais. Su-
bia-se à serra a cavalo, havia um caminho que 
começava na Reboreda. Agora há estrada e 
turismo de habitação. Mas o silêncio é o mes-
mo. Grande como a serra e a mão de Deus 
aberta deixando passar os raios de sol. Um sol 
frio e de que os poetas precisam para que os 
versos não lhes queimem o coração. 

Porto, 2 de Agosto de 1998 
Agustina Bessa-Luís

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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Lordelo

Paulo César
Freitas Carneiro

Faleceu
Paulo César Freitas Carneiro faleceu no passa-

do dia 9 de abril com 22 anos de idade. Era natural 
de Lordelo e residente na Rua dos Combatentes, n.º 
164, trás, Lordelo, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Manuel Fernando Vieira 
de Oliveira  (Manuel Porto)

Faleceu
Manuel Fernando Vieira de Oliveira faleceu no pas-

sado dia 14 de abril com 53 anos de idade. Era natural 
de Bonfim, Porto. A antiga residência era na Rua de Beneiras, n.º 601, 
Lordelo, Paredes e a última residência em Rua Coqueda, n.º 82, 1.º andar, 
Paços de Ferreira. Era casado com Maria Teresa Ferreira da Silva.

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

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

Lordelo

Mário Dias
da Silva Barbosa

Faleceu
Mário Dias da Silva Barbosa faleceu no passado 

dia 14 de abril com 68 anos de idade. Era natural de 
Lordelo e residente na Rua Penhas Altas, n.º 110, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Maria Alice da Cunha Ribeiro Bar-
bosa.

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

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

Louredo

Ermelinda
de Oliveira Moreira

Faleceu
Ermelinda de Oliveira Moreira faleceu no passa-

do dia 5 de abril com 71 anos de idade. Era natural 
de Louredo e residente na Rua 1.º de Maio, n.º 12, 
Louredo, Paredes. Era casada com António Augusto Soares. 

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

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

Lordelo

Maria Fernanda
da Costa Campos Júnior

Faleceu
Maria Fernanda da Costa Campos Júnior faleceu 

no passado dia 4 de abril com 72 anos de idade. Era 
natural de Rebordosa e residente na Rua Santo Agos-
tinho, n.º 274, Lordelo, Paredes. Era casada com Adolfo Dias Ferreira.  

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

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

Lordelo

Donato Gonçalves de Carvalho
Faleceu

Donato Gonçalves de Carvalho faleceu no passado 
dia 14 de abril com 77 anos de idade. Era natural de Lor-
delo e residente na Rua de Santa Tecla, n.º 486, Lorde-
lo, Paredes. Era casado com Olívia de Oliveira Martins.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, 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.

Lordelo

Maria Cândida
Ferreira Ribeiro

Faleceu
Maria Cândida Ferreira Ribeiro faleceu no pas-

sado dia 15 de abril com 86 anos de idade. Era na-
tural de Arreigada, Paços de Ferreira e residente na 
Rua do Ronfe, n.º 86, Lordelo, Paredes. Era casada com Bernardino 
Martins Ribeiro. 

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.

Besteiros

Albina de Sousa Torres
Faleceu

Albina de Sousa Torres faleceu no passado 
dia 8 de abril com 78 anos de idade. Era natural de 
Guilhufe, Penafiel e residente na Travessa de São 
Domingos, n.º 39, Besteiros, Paredes. Era viúva de 
Joaquim António Rodrigues.

Agradecimento
Suas filhas, genros, netos, bisneto e demais família vêm por este 

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

Paredes

Professora Célia
de Almeida Guedes

Faleceu
Professora Célia de Almeida Guedes faleceu no 

passado dia 18 de abril com 61 anos de idade. Era 
natural de Angola e residente na Rua Dr. José Leite de Vasconcelos, 
n.º 109, Paredes. Era casada com João José Espinho Geraldes.

Agradecimento
Seu marido, filha, pais e demais família vêm por este meio extrema-

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

Comunicam ainda que a misa de 7.º dia será celebrada segunda-
-feira, dia 24 de abril, pelas 19 horas, na igreja de Paredes, agradecen-
do, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Baltar

Adelaide de Sousa e Sá
Faleceu

Adelaide de Sousa e Sá faleceu no passado dia 
9 de abril com 78 anos de idade. Era natural de Van-
doma e residente no C.H.E. “O Ninho”, n.º 64, 1.º 
andar, Baltar, Paredes. Era viúva de António Jaime 
Ferreira Andrade.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada quinta-feira, dia 
20 de abril, pelas 19h30, na Capela de Nossa Senhora das Necessi-
dades, em Baltar, agradecendo, desde já, a todos os que participarem 
nesta eucaristia.

Rebordosa

António Joaquim
Ferreira da Silva

Faleceu
António Joaquim Ferreira da Silva faleceu no 

passado dia 1 de abril, com 94 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes, na Rua de 
Capelmonte, n.º 115. Era viúvo de Ana de Sousa Pinto e deixa na 
maior dor seus filhos, noras, genro, netos e restante família.

Rebordosa

Amadeu da Costa
Campos Júnior

Faleceu
Amadeu da Costa Campos Júnior faleceu no 

passado dia 31 de março, com 68 anos de idade. 
Era natural e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes, na Rua 
de Aboim, n.º 85. Era casado com Maria Fernanda Moreira da Rocha 
que deixa na maior dor juntamente com seus filhos, noras, genro, netos 
e restante família.

Rebordosa

Alfredo Soares Lopes
Faleceu

Alfredo Soares Lopes faleceu no passado dia 
28 de março, com 76 anos de idade. Era natural e 
residente na freguesia de Rebordosa, Paredes, na 
Rua Luís de Camões, n.º 92. Era casado com Maria 
Fernanda Alves Neves que deixa na maior dor juntamente com seus 
filhos, noras, genros, netos e restante família.

Beire

José de Sousa Nogueira
Faleceu

José de Sousa Nogueira faleceu no passado dia 
14 de abril com 84 anos de idade. Era natural e re-
sidente na freguesia de Beire, concelho de Paredes. 
Era casado com Margarida Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Duas Igrejas

Paulo Ricardo
Alves Barbosa

Faleceu
Paulo Ricardo Alves Barbosa faleceu no passa-

do dia 11 de abril com 29 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas, Paredes e residente em Bonfim, Porto. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Maria da Glória
Faleceu

Maria da Glória faleceu no passado dia 11 de 
abril com 95 anos de idade. Era natural de Penafiel e 
residente na Rua Albertina Meireles, n.º 141, Cristelo, 
Paredes. Era viúva de Manuel Neto Pacheco.

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

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

Maria Ferreira Dias
Faleceu

Maria Ferreira Dias faleceu no passado dia 3 
de abril, com 97 anos de idade. Era natural e resi-
dente na freguesia de Rebordosa, Paredes, na Rua 
de Sacôto, n.º 83. Era viúva de António da Rocha 
Barbosa e deixa na maior dor seus filhos, noras, genro, netos e res-
tante família.

Vandoma

Maria Madalena da Costa 
Almeida

Faleceu
Maria Madalena da Costa Almeida faleceu no 

passado dia 27 de março, com 85 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Baltar e residente em Vandoma, Pare-
des, na Avenida Domingos Barros, n.º 519. Era viúva de Fernando 
Almeida e deixa na maior dor seus filhos, nora, genro, netos e demais 
família.

Rebordosa

Maria da Conceição
dos Santos Barbosa

Faleceu
Maria da Conceição dos Santos Barbosa fa-

leceu no passado dia 10 de abril, com 62 anos de 
idade. Era natural e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes, 
na Rua de Santa Luzia, n.º 80. Era solteira e deixa na maior dor seus 
irmãos, cunhados, sobrinhos e restante família.

Rebordosa

Izilda Torres
da Silva Cavadas

Faleceu
Izilda Torres da Silva Cavadas faleceu no pas-

sado dia 28 de março, com 73 anos de idade. Era 
natural de Águas Santas, Maia e residente na freguesia de Rebordosa, 
Paredes, na Avenida Engenheiro Adelino Amaro da Costa, n.º 324. 
Era viúva de Fernando Moreira Dias e deixa na maior dor seus filhos, 
noras, netos e demais família. 

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

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa firme dos valores mais emblemáticos do concelho de 
Paredes em áreas como a política, religião, desporto, sociedade e 
do seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, 
independentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou 
sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 
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NECROLOGIA  |  PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SUDOKU

SOPA DE LETRAS

PALAVRAS CRUZADAS
lá; 32- Disposição (fig.); 33- Terra argilosa, colorida por um 
óxido de ferro com a qual se obtém um pigmento natural; 
34- Antigo (abrev.); 35- Sociedade Anónima (abrev.); 36- 
Beber em honra de alguém; 37- Pau de bandeira; 39- Cabe 
em sorte; 41- (…) & Borges, dois jornalistas, um humano, 
outro não (cartoon que pode ser acompanhado no facebook 
do P3); 43- Neste lugar; 46- Interjeição brasileira que de-
signa espanto, admiração ou contentamento; 47- Alguns; 
49- Ouro (s.q.).

HORIZONTAIS:
1- (…) Silveira, nome do criativo representado na foto; 6- 
Mistura de substância resinosa com uma matéria corante, 
para fechar garrafas, cartas, etc; 10- Sétima nota musical; 
11- Seis mais um; 13- Los Angeles (abrev.); 14- Samário 
(s.q.); 16- Processo degenerativo da coluna vertebral, com 
tendência deformante; 18- Dar a forma de pua; 20- A tua pes-
soa; 21- Extraterrestre; 22- Senhor (abrev.); 23- ‘Dois (…) a 
conversar’, série de cartoons, com situações do dia-a-dia, 
que puseram o facebook a rir; 26- Título do soberano da 
Abissínia; 28- Conjunto de partículas granulosas de nature-
za mineral; 30- Limalha; 31- Diário; 32- Matemática (abrev.); 
33- Vazia; 35- É nome de peixe mas também é sinónimo de 
bofetada (pop.); 38- Pega; 40- Resíduo sólido que resulta 
das combustões de algumas substâncias; 42- Sereia dos 
rios e dos lagos, na mitologia dos Índios do Brasil; 44- Prefi-
xo (movimento, junção); 45- Que se rompeu; 46- Favor; 48- 
Capital de Marrocos; 50- United Nations (sigla), 51- Pessoa 
que pinta aguarelas.

VERTICAIS:
1- Pessoa notável na sua capacidade; 2- Recitei; 3- Porção 
de carne assada de uma vez; 4- Barragem; 5- Prefixo (ouvi-
do); 7- Naquele lugar; 8- Patife; 9- Biscoito com a forma de 
letra; 12- Criatura; 15- Arma de fogo automática que dispa-
ra grande quantidade de balas em curto espaço de tempo; 
16- A minha pessoa; 17- Credor importuno (palavra ingle-
sa); 18- Burra; 19- Prega de pele que cobre a glande do pé-
nis; 24- Hectare (símbolo); 25- Doutrina ou sistema que se 
afasta da crença geral; 27- Gálio (s.q.); 29- Caminhava para 

Viana do Castelo
Braga
Porto
Aveiro
Coimbra

Leiria
Lisboa
Setúbal
Beja
Évora

Faro
Santarém
Guarda
Castelo 
Branco

Viseu
Vila Real
Bragança
Portalegre
Açores
Madeira
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Rua de Souto - Paredes

DOIS CLAROS ÓBICES

A 
citada rua, em si, já é clara-
mente esquisita, curta dos 
dois lados, de Sul para Norte 
entra-se de carro, se houver 
vaga, enquanto de Norte para 

Sul, não havendo nela para condições de 

vice-versa.
Uma parte de arruamento é constituído 

por piso plano e outra por lanços de esca-
das, com apoio ao centro, suba-se ou desça-
-se, passa-se sempre, agarrados ao corrimão 
ou em passo acelerado, isto para quem tiver 

boas perninhas e coração jovem.
Na parte plana já é, às vezes, meio difícil 

devido à forma desarrumada como os carros 
são dispostos, sendo que se corre o risco de 
cair num “poço” formado por um contentor 
desnivelado e a céu aberto, mas bem demo-

crático, já que tanto aceita lixo, tal como 
animais e seres humanos. O outro óbice 
está mesmo à vista…

ASSIM NÃO!

Heróis de amizade canina

N
ão é fácil resistir às cenas de ter-
nura entre cães crescidos e os 
acabados de nascer.

“As pessoas de bom cora-
ção não tratam mal os animais”, 

ouve-se a cada passo dizer.
O que se diz dos cães, também, se pode 

dizer dos gatos, tomando em conta a especifi ci-
dade de cada um, de modo que nos podemos 
sentir divididos entre o companheirismo e fi deli-
dade do cão e a ternura e liberdade do gato.

O caso que hoje trazemos aos leitores 
passa-se há vários anos num sítio entre Para-
da e Cete, onde os cães ditos “vadios”, os ofe-

rece graciosamente. São animais 
encantadores, alimentados à cus-
ta da boa vontade de alguém de 
bom coração.

Casos deste são raros e para 
estes não há condecorações que 
cheguem.


