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PAREDES PERDEU
A PEDALADA?

O verão já começou e a rede 
de bicicletas de uso parti-
lhado de Paredes não está 
a funcionar. Em nenhum 
dos cinco postos de apar-
camento na cidade há bi-
cicletas disponíveis para os 
utilizadores. Há meses que 
as BIP’S estão amontoadas 
nas ofi cinas da câmara mu-
nicipal. 
Nesta altura do ano em que 
o bom tempo convida a 
passeios na rua, as bicicle-
tas poderiam ser uma boa 
alternativa para os pare-
denses. A câmara diz que as 
BIP’S foram recolhidas para 
reparações, mas desde abril 
que estão paradas.

BANDA DE BALTAR
155 anos a dar música

“JARDEL” FINTOU A MORTE
“Foi um susto muito grande”

BOMBEIROS DE PAREDES
Com nova viatura no 131.º aniversário 

ANA NOGUEIRA - “O Paredense Emigrante” 

“Para regressar, Portugal tinha
de oferecer melhores condições”

MIGUEL BORGES brilhou na seleção
Obteve 5.º lugar no

Campeonato da Europa das Nações

LASKASAS INTERIORES
A meta para 2017 é exportar

50% do volume de vendas
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O PROJETO FOI OFICIAL-
MENTE APRESENTADO 
A 31 DE MAIO DE 2011, 
numa cerimónia que ter-

minou com algumas figuras públi-
cas a andar de bicicleta no centro da 
cidade, numa pequena demonstra-
ção da potencialidade do projeto. 

O apresentador de televisão Jor-
ge Gabriel, a atleta Aurora Cunha, o 
maratonista António Pinto, o ex-fu-
tebolista Rui Barros e o antigo ciclista 
Joaquim Gomes foram algumas das 
caras conhecidas que apadrinharam 
esta iniciativa da câmara de Paredes, 
tecendo fortes elogios à ideia e elo-
giando a autarquia por incentivar o 
uso de transportes alternativos, me-
nos poluentes e mais saudáveis. 

Contudo, e quatro anos depois de 
o projeto ter sido lançado, a rede de 
bicicletas de uso partilhado não está 
a funcionar. Em nenhum dos cinco lo-
cais de aparcamento instalados na ci-
dade de Paredes estão disponíveis bi-
cicletas para quem quiser usufruir do 
serviço. “O Paredense” investigou a 
situação e descobriu que as BIP estão 
depositadas nas oficinas da câmara 
municipal de Paredes, sem qualquer 
utilidade. 

PRIMEIRA REDE
DE BICICLETAS DE USO
PARTILHADO
CRIADA NO PAÍS

Implementar o uso partilhado 
de bicicletas, reduzindo a circulação 
automóvel no centro da cidade de 
Paredes, eram os dois grandes obje-
tivos deste projeto lançado pela au-
tarquia em maio de 2011. No país, 
Paredes foi o 1.º município a lançar 
uma rede de bicicletas de uso parti-
lhado, uma iniciativa que fazia parte 
de um projeto mais amplo no do-
mínio da política de mobilidade ur-
bana e que logo à partida tinha um 
conjunto de benefícios ambientais, 
económicos e energéticos. 

As BIP pretendiam estimular 
a prática desportiva e hábitos de 
vida saudáveis junto da população 
do concelho, contribuindo para a 
diminuição da ocupação do espaço 
público, a circulação automóvel na 

PROJETO da câmara que custou
cerca de 150 mil euros está PARADO

 QUATRO ANOS DEPOIS DE TER SIDO LANÇADA, A REDE DE BICICLETAS DE USO PARTILHADO NÃO ESTÁ A FUNCIONAR.
 Celso Ferreira diz que as bicicletas estão para reparação.
 O Paredense sabe que as 80 BIP’s estão amontoadas nas oficinas da câmara municipal, há vários meses. 

via pública e a poluição ambiental e 
sonora na cidade. 

O sistema implementado em 
Paredes é muito semelhante ao que 
os municípios como Santo Tirso, Vila 
do Conde e Porto implementaram 
posteriormente. Funciona como 
um serviço de empréstimo, com du-
ração máxima de quatro horas de 
utilização, tempo em que os utili-
zadores podem circular pelo centro 
da cidade de Paredes. 

O sistema está disponível para 
residentes e turistas, com valores 
diferentes. Para os residentes circu-
lar numa BIP tem um custo anual de 
5 euros e para os turistas um custo 
semanal de 2 euros.  

A primeira fase do projeto con-
tava com 80 bicicletas e um per-
curso de 22 quilómetros ao redor 
da cidade de Paredes, ao longo do 
qual estavam distribuídos os cinco 
locais de aparcamento: no parque 
José Guilherme (em frente ao Palá-
cio da Justiça), na Avenida Francisco 
Sá Carneiro, na rua Padre Marcelino 
(junto ao Parque da Cidade), no Lar-
go da Feira e na Rua Campo das La-
ranjeiras (junto às escolas). 

O investimento nesta primeira 
fase do projeto rondou os 130 mil eu-
ros, mas caso o projeto desse frutos 
a autarquia iria investir mais 15 mil 
euros para alargar a rede a 400 bicicle-
tas. Na altura Celso Ferreira acreditava 
no sucesso do projeto e garantia que 
sobretudo a população escolar e os 
comerciantes da cidade passariam a 
utilizar as BIP no seu dia-a-dia. 

Um mês depois do lançamento 
alguns jornais da região davam conta 
do sucesso “indesmentível” do pro-
jeto na cidade de Paredes. Em apenas 
um mês já tinham sido ultrapassadas 
as 500 inscrições no sistema da BIP e 
previa-se que o número de inscritos 
atingisse os mil utilizadores e que a 
média de levantamentos diários du-
plicasse nos meses de julho, agosto e 
setembro. 

À data Celso Ferreira fazia um ba-
lanço “francamente positivo” destes 
números. O autarca afirmava que esta 
era a prova da validade da iniciativa e 
garantia que “mais do que a frieza 
das estatísticas, é o próprio cenário 
que diariamente constato nas ruas 
da cidade que me faz reconhecer o 
sucesso deste sistema”. 

RUA CAMPO DAS LARANJEIRAS (JUNTO ÀS ESCOLAS) AV. FRANCISCO SÁ CARNEIRO (JUNTO À ESTAÇÃO DA CP) LARGO DA FEIRA

Apesar de o sistema de gestão da BIP re-
gistar em julho de 2011 uma média de 
50 utilizações diárias, certo é que quatro 

anos depois do lançamento do projeto os utili-
zadores deixaram de poder usufruir do sistema. 

A câmara municipal garante que as BIP fo-
ram retiradas dos locais de aparcamento por 
necessitarem de reparações, mas o jornal O 
Paredense sabe que as 80 bicicletas estão há 
vários meses paradas nas oficinas da câmara 
municipal. 

Celso Ferreira garantiu que várias bicicle-
tas foram vandalizadas nos últimos tempos, 
facto que obrigou a autarquia a retirá-las de 
circulação, não conseguindo contudo preci-
sar quando é que a rede de bicicletas voltará 
a estar operacional. O presidente da câmara 
de Paredes disse apenas que o assunto está 
a ser tratado pelo vereador Manuel Fernan-
do Rocha, a quem deveria ser colocada essa 
questão. 

Apesar das diversas tentativas de contacto 
durante o dia, não conseguimos chegar à fala 
com o vereador até ao fecho desta edição.

Celso Ferreira garante que as bicicletas
necessitam de reparações

DESDE ABRIL QUE AS BICICLETAS ESTÃO AMONTOADAS NAS OFICINAS DA CÂMARA. NO ESPAÇO DE DOIS MESES 
AINDA NÃO FORAM REPARADAS, E JÁ NÃO CHEGAM A TEMPO DE SEREM UTILIZADAS NO INÍCIO DO VERÃO

HELENA NUNES
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RUI MIRANDA
- 18 anos, Penafiel

ALEXANDRE ALMEIDA – PS
“A população nunca

se identificou com o projeto”

NA ALTURA DA APRESEN-
TAÇÃO DO PROJETO, em 
maio de 2011, várias pessoas 

mostravam dúvidas quanto ao su-
cesso da iniciativa. Uns acreditavam 
que os habitantes não iam aderir, 
outros diziam que rapidamente as 
bicicletas seriam vandalizadas. São 
sobretudo os mais jovens a elogiar 
a iniciativa, mas os mais velhos 
também dizem que é importante 
incentivar as pessoas a substituir a 
utilização do carro pelas bicicletas. 

PARQUE DA CIDADE PARQUE JOSÉ GUILHERME (JUNTO AO TRIBUNAL)

RUI SILVA – CDS-PP
“Foi uma ideia que não vingou”

ÁLVARO PINTO – CDU
“É preferível assumir que não

correspondeu às expectativas”

Oposição diz que é um projeto “falhado”

Para Alexandre Al-
meida a rede de 

bicicletas de uso par-
tilhado de Paredes 
foi “mais uma ilusão 
criada por este exe-
cutivo à população 
de Paredes”. O ve-
reador socialista cri-
tica que tenham sido 
gastos “cerca de 200 
mil euros” no proje-
to e que agora “es-
teja tudo ao aban-
dono”. 

Alexandre Almei-
da diz que a população “nunca se identificou com o proje-
to” e critica a forma como a ciclovia foi construída na cidade. 
“Foi mal pensada desde o início”. “E é por ilusões como 
esta e a das obras de arte espalhadas pela cidade que os 
paredenses estão agora a pagar a taxa máxima de IMI e se 
preparam para pagar pelo transporte das crianças para os 
centros escolares”, acusa o vereador.

Na altura do lan-
çamento do pro-

jeto a CDU levantou 
algumas dúvidas 
quanto à viabilidade 
do projeto. “Se hoje 
se reconhece que 
o projeto não teve 
a adesão que se 
pretendia é preci-
so assumir que ele 
não correspondeu 
às expectativas”. O 
membro da Assem-
bleia Municipal de 
Paredes garante que 
vem por diversas vezes à cidade de Paredes e “não vê assim 
tanta gente a andar de bicicleta”.  “É preferível assumir o 
erro de um projeto. Mesmo que tenha sido feito com a me-
lhor das intenções a determinada altura pode deixar de 
fazer sentido. Não se sabe se as bicicletas foram vandali-
zadas ou se o facto de as terem retirado é já um indício de 
que a câmara quer acabar com o projeto. Não sei”.

Para o CDS-PP este 
foi um projeto 

que não vingou. Para 
Rui Silva a cidade 
de Paredes não tem 
pistas próprias para 
a circulação de bici-
cletas e que a tenta-
tiva de criar algumas 
condições nas redes 
viárias da cidade foi 
falhada. “São estra-
das sem condições 
para ter uma faixa 
de rodagem e uma 
ciclovia, o que tor-
na a circulação perigosa. Houve muita retração das pes-
soas na utilização destes equipamentos precisamente pela 
falta de segurança”, critica. Rui Silva diz que é tempo de a câ-
mara assumir o fracasso e os custos inerentes a isso. “A ideia 
não teve grande recetividade junto das pessoas e por isso 
não houve retorno do investimento”, critica o membro da as-
sembleia municipal, que acredita que a “suposta retirada das 
bicicletas para manutenção pode ser já o primeiro sinal de 
que a câmara abandonou o projeto”.

Paredenses elogiam a ideia, mas criticam o resultado
Contudo, todos são unânimes 

em dizer que sem bicicletas o pro-
jeto não tem validade. Marcelo 
Gomes vive no centro da cidade 
de Paredes e diz que o projeto “foi 
um fracasso. Desde o final do ano 
passado que as bicicletas desapa-
receram. Nunca chegou a ser útil 
para a cidade. Via-se logo que as 
bicicletas iam servir apenas para 
vandalizar”, garante o paredense 
de 46 anos. Marcelo Gomes acredi-
ta que poucos foram os que aderi-

ram ao projeto. “A prova é que já 
não temos bicicletas para andar”, 
acrescenta. 

Opinião idêntica tem Maria 
Rocha, residente em Besteiros, Pa-
redes. A jovem de 20 anos assume 
que a ideia é boa, mas não se recor-
da de ver as bicicletas serem utiliza-
das. “Nunca dei utilidade e acho 
que poucos deram. Foi dinheiro 
mal gasto. As pessoas têm bicicle-
tas em casa e não utilizam quanto 
mais se tiverem de pagar”, salien-

ta a jovem. 
André Barbosa também acredi-

ta que a ideia é boa, mas acha que 
em Paredes não teve grande suces-
so. “Só no primeiro meio ano do 
projeto é que vi pessoas a utilizar 
as bicicletas. Mas mesmo que as 
pessoas quisessem continuar a 
utilizar, já não existem bicicletas 
disponíveis e as máquinas nem 
sequer funcionam”, lamenta o jo-
vem.  

Já Rui Miranda lamenta que as 

MARCELO GOMES
- 46 anos, Paredes

MARIA ROCHA 
- 20 anos, Besteiros

ANDRÉ BARBOSA
- 20 anos, Beire

“A prova do fracasso
é que já não temos

bicicletas para andar”

“Acho que poucos
deram utilidade”

“As máquinas nem
sequer funcionam”

“As pessoas devem
continuar a ter direito
de usufruir do serviço”

bicicletas não estejam operacio-
nais, até pelo investimento que 
foi feito no projeto. O estudante 
da escola secundária de Paredes 
diz que nunca utilizou o serviço, 
mas que pode ser uma mais-valia 
para os mais jovens. “Acho que as 
pessoas deveriam tentar saber 
o que se passa. Já que foram 
criadas as condições e investido 
dinheiro nisso as pessoas de-
vem continuar a ter direito de 
usufruir do serviço”. 
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EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

NO PERÍODO ANTES DA ORDEM 
DO DIA o PS trouxe para discussão 
os 2 milhões de euros que o muni-
cípio de Paredes vai receber de fun-

dos comunitários para investir na requalifi ca-
ção de escolas no concelho. 

Alexandre Almeida acusou Celso Ferreira 
de não ter defendido os interesses do conce-
lho na reunião do Conselho Metropolitano 
do Porto, que decorreu a 5 de junho, onde 
foi decidida a distribuição das verbas dispo-
níveis do Portugal 2020 para a requalifi cação 
do parque escolar. “Repudiamos a atitude 
do presidente da câmara que abandonou a 
reunião antes de esta terminar e deixou os 
outros autarcas a votar assuntos de extre-
ma importância para o concelho”, criticou o 
vereador socialista.

“Fomos o concelho a quem foi adju-
dicada menor verba, 2 milhões de euros, 
e apenas uma escola foi referenciada, a 
EB2/3 de Lordelo”, acrescentou Alexandre 
Almeida.

O Partido Socialista garantiu que para 
além da escola básica de Lordelo há mais 
duas escolas a precisar de investimentos ur-
gentes (escola básica da Sobreira e de Rebor-
dosa) acusando a câmara de Paredes de “in-
competência na defesa dos interesses da 
população de Paredes”. 

Em resposta Celso Ferreira garantiu que 
rejeitou em absoluto esta proposta da Dire-

ESTÁ CERTO TODO AQUELE QUE 
DEFENDE QUE O MUNDO NE-
CESSITA URGENTEMENTE DE 
UM NOVO CLIMA DE FRATERNI-

DADE. Apelamos para a criação de uma sã 
atmosfera de justiça social que dignifi que 
a pessoa humana o quanto lhe é devido. 
Não podemos estar no alinhamento do ca-
pitalismo neoliberal que está a impor aos 
pobres novas servidões.

Para que se possa levantar uma civili-
zação de fraternidade e para abater o fos-
so enorme que separa os ricos dos pobres, 
é fundamental criar uma nova ordem da 
economia, uma política solidária a toda a 
prova e que considere o homem um ser 
social e não um mero objeto da sociedade 
de consumo, enfi m, conseguir a humani-
zação das sociedades, através de uma éti-
ca, de uma moral e de uma educação que 
contribuam para o bem-estar de todos. 

Sabemos que não é apenas a conquis-
ta da riqueza material que interessa em 
primeira mão, mas tão só e sobretudo a 
conquista da felicidade interior.

Desejamos ardentemente que o tem-
po que há-de vir seja de humanismo, de 
solidariedade prática e de justiça social, 
com democracia descentralizada e parti-
cipada e com uma vida política enobreci-
da pelo debate de ideias e pela elevação 
cultural.

Por contraponto e por certa analogia 
com o período do Estado Novo, arquiteta-
do nas condições de um sistema ideológi-
co formatado e confi gurado num oportu-
nístico modelo corporativista, para a maio-
ria esmagadora da população, os sonhos e 
ideais de vida emergiam de uma “cultura 
nacional”, que o próprio poder se encarre-
gou de organizar e propagar. 

Ao tempo o regime salazarista, fi xou 
um modelo de sociedade muito baseado 
nos valores católicos e na apologia da fa-
mília, implementando o casamento como 
sonho, a formação de um lar, concebido 
no temor de Deus, na frugalidade e em 
moldes de pacatez rural, considerando 
“pecaminosa” a agitação da vida urbana. 

O povo, na sua maioria, não podia pen-
sar muito para lá da sua aldeia, do campa-
nário, das canseiras do dia-a-dia, dos fi lhos 
e dos animais domésticos. 

A pedagogia de Salazar era que aos 
portugueses bastava saber ler, escrever e 
contar e especifi cava: “Aos rapazes o traba-
lho, às raparigas a modéstia e a todos as 
virtudes da economia”, complementando 
que o “bom governo de lar” era o funda-
mental atributo de toda a boa dona de 
casa comprar só o necessário, não com-
prar fi ado e não esconder as despesas ao 
marido, forma autocrática como sempre 
governou o Estado.

Regimes destes não resistem à erosão 
dos tempos nem ao ostracismo dos ho-
mens.

Mundo a
reorganizar

Paredes vai receber 2 milhões para
realizar obras na escola de Lordelo
 Assunto foi discutido na última reunião de câmara, de 15 de junho.
 PS ACUSOU CELSO FERREIRA DE NÃO TER DEFENDIDO O MUNICÍPIO NA REUNIÃO DO CONSE-
LHO METROPOLITANO DO PORTO.
 O autarca recusou as críticas e esclareceu que sempre rejeitou a proposta.

O presidente da junta da Sobreira 
mostrou-se surpreso e criticou os 
critérios que estão na base desta de-

cisão. “Só tenho a lamentar e dizer que os 
critérios necessitam de ser reavaliados”, 
garantiu João Gonçalves, lembrando que a 
escola eb2/3 da Sobreira necessita de obras 
urgentes de conservação nas salas de aulas 
e nos pavilhões. 

Em Rebordosa as críticas são mais du-
ras. Elias Barros diz que “Celso Ferreira não 
soube negociar o melhor para o concelho, 
porque abandonou a reunião do Conse-
lho Metropolitano do Porto antes de esta 
terminar”. O presidente da junta de Rebor-
dosa garantiu que o próprio presidente da 
câmara já lhe tinha prometido uma escola 
nova para Rebordosa e “nomeadamente 
ao anterior executivo da junta”. Diz que a 

câmara foi informada que A Celer se dispu-
nha a ceder gratuitamente o terreno ao lado 
da escola para a concretização do projeto e 
acusa Celso Ferreira de “falhar a promessa 
e prejudicar as freguesias da Sobreira e 
Rebordosa”.

Elias Barros diz que é “incompreensível” 
que apenas a escola de Lordelo seja requalifi -
cada, defendendo que os 2 milhões de euros 
devem ser repartidos pelas três freguesias. 
“Se o presidente disser que 700 mil euros 
não chegam para fazer as obras, que en-
tregue o dinheiro à junta de freguesia e 
nós assumimos a responsabilidade”. 

O assunto vai ser discutido na próxima 
assembleia de freguesia e Elias Barros pro-
mete, juntamente com a comunidade esco-
lar, tomar medidas para defender os interes-
ses da freguesia.

Rebordosa e Sobreira lamentam a decisão

ção Geral dos Estabelecimentos Escolares e 
responsabilizou unicamente a tutela pela de-
cisão. “Alertei o próprio delegado regional 
para a possibilidade de o ano letivo não 
arrancar no concelho e de o presidente da 
câmara estar ao lado da população neste 
assunto”, disse o autarca. 

A distribuição dos fundos não desagra-
dou apenas ao concelho de Paredes. O assun-
to já tinha gerado discussão na reunião do 

CMP sobretudo porque a lista elaborada pela 
Dgeste atribuiu boa parte dos fundos desti-
nados à AMP para intervenções em escolas da 
sua tutela. Celso Ferreira repetiu na reunião 
de câmara este argumento de que “tem de 
ser o ministério a acautelar os investimen-
tos nas escolas que lhe pertencem” e garan-
tiu não estar disponível para afetar verbas da 
câmara municipal para fazer obras da compe-
tência da tutela.
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“DERAM-ME UMA NOVA VIDA.
VOU APROVEITAR A OPORTUNIDADE”

 “JARDEL” SAIU DO COMA E CONTINUA A RECUPERAR EM CASA.
 Jogador do Águias de Eiriz sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante um jogo com o Baltar.
 Esteve quase 20 dias em coma, mas sobreviveu.

O DIA 19 DE ABRIL 
DE 2015 VAI FI-
CAR PARA SEM-

PRE MARCADO NA ME-
MÓRIA DE EMANUEL 
SOARES e de todos os 
colegas e adeptos do clu-
be pacense. Naquele dia o 
Águias de Eiriz disputava 
o último jogo do campeo-
nato em casa, defrontan-
do a equipa do Baltar. Aos 
20 minutos da partida o 
choque tomou conta dos 
jogadores quando “Jar-
del” caiu em campo, ina-
nimado.

Era raro Paula Meireles ir ao estádio do 
Eiriz ver os jogos. Sorte ou azar naquele dia 
decidiu ir ao estádio com a fi lha Francis-
ca para apoiar o marido. Emanuel Soares 
acredita que foi uma sorte ter a mulher ali 
naquele momento. “Acho que se ela não 
tivesse lá eu hoje não estava aqui”, admi-
te o atleta. Apesar de ter fi cado em estado 

dos casos de paragens cardio respiratórias 
as vítimas não chegam com vida ao hospi-
tal, mas Emanuel Soares foi uma exceção. 

Os primeiros sinais de recuperação 
surgiram ainda durante o coma. “A minha 
esposa diz que me estava a dizer que os 
nossos meninos estavam em casa há mi-
nha espera e que as lágrimas me come-
çaram a cair”, recorda. Apesar de os médi-
cos acreditarem na recuperação do atleta, 
existiam riscos de Emanuel acordar do 
coma com sequelas. “Foram preparando 
a minha esposa para essa possibilidade. 
Quando acordei ao fim de 19 dias sentia-
-me muito confuso e demorei a perceber 
que a situação era grave”, admite. 

No 20.º dia de internamento Emanuel 
Soares passou para os cuidados intermé-
dios. Depois de realizar vários exames mé-
dicos foi afastada a hipótese de sequelas 

O DIA EM QUE JARDEL CAIU EM CAMPO

de choque, Paula Meireles não deixou que 
a equipa médica parasse de prestar auxilio 
ao marido, mesmo quando as esperanças 
já eram poucas. “Disseram-lhe que a si-
tuação era mais grave do que pensavam, 
mas ela nunca quis sair de lá. Só pedia 
que não parassem de tentar. E isso valeu-
-me a vida”, desabafa. 

cerebrais. 
Alguns dias depois o jovem colocava 

um desfibrilhador cardioversor implantá-
vel (CDI) no coração, um pequeno gerador 
que deteta frequências cardíacas perigosas 
e liberta impulsos elétricos para interrom-
per uma taquiarritmia ou uma fibrilhação 
ventricular, protegendo o paciente de uma 
morte cardíaca súbita. “Tive alta no dia 
seguinte e tenho estado em casa a re-
pousar. Vou de vez em quando ao café, 
à noite, mas ainda me faz alguma confu-
são estar em ambientes com barulho”. 

Emanuel ainda não regressou ao traba-
lho na empresa de acabamentos de móveis 
de que é proprietário, mas aos poucos vai 
conseguindo que a sua vida regresse à nor-
malidade. “Foi um susto muito grande, 
mas felizmente recuperei”. 

O futebol sempre foi uma das suas gran-
des paixões. Há cerca de oito anos Emanuel 
Soares foi submetido a uma cirurgia para 
desentupir veias no coração. Também já ti-

nha tido arritmias cardíacas, mas depois 
de não ter sido detetado qualquer 

problema nos exames médicos, Emanuel 
sentiu de novo confiança para voltar a jo-
gar. “Estas coisas são instantâneas. Até 
pode estar tudo bem, mas de um mo-
mento para o outro o coração pode pa-
rar. Não sei explicar como”. 

Com 35 anos Jardel estava prestes a 
terminar a sua carreira no futebol. Queria 
jogar mais um ou dois anos, mas depois de 
ter fintado a morte garante: “agora futebol 
só na televisão. Posso ir ver um jogo de 
vez em quando, mas mais do que isso 
não”.

Quando estiver totalmente recupera-
do Jardel faz questão de agradecer pes-
soalmente aos colegas que o assistiram 
no campo. “Os dois jogadores do Baltar, 
estudantes de enfermagem e o mas-
sagista do Águias de Eiriz ajudaram a 
salvar a minha vida. Aqueles primeiros 
momentos em que me assistiram foram 
fundamentais para estar aqui hoje. Não 
vou esquecer o que fizeram por mim. De-
ram-me uma nova vida e vou aproveitar 
a oportunidade”, assume. 

até à chegada da equipa médica. Foram 
precisos vários minutos de manobras 
de reanimação para Jardel voltar a dar 
sinais de vida. 

FINTOU A MORTE
DEPOIS DE 19 DIAS

EM COMA

Depois de ser as-
sistido no local, Jar-

del foi transporta-
do para o hospital 
de São João, no 
Porto, onde ficou 
internado nos 
cuidados inten-
sivos. Em mais 

de metade 

EMANUEL FILIPE SOARES CONTI-
NUA A RECUPERAR DA PARAGEM 
CARDIORRESPIRATÓRIA que o 
deixou em coma durante 19 dias. 

“Jardel” nunca mais vai esquecer aquele 
dia em que caiu inanimado em campo, du-
rante o jogo entre o Águias de Eiriz e o Bal-
tar, que disputam a série 2 do campeonato 
da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do 
Porto. 

Daquele dia as memórias são poucas. 
“Lembro-me do lance e do remate à ba-
liza. Sei que depois olhei para a bancada 
e vi tudo a andar a roda”, conta o atleta. 
Emanuel Soares perdeu os sentidos e caiu 
inanimado em campo. Foi auxiliado pelos 
colegas e jogadores da equipa adversária 
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A ESCOLA E/B 2.3 DE REBORDO-
SA FOI ASSALTADA NO PASSA-
DO DIA 14 DE JUNHO, mas por 
estranho que pareça os ladrões 

não terão levado nenhum objeto de valor. 
O estabelecimento de ensino é protegido 
por um sistema de videovigilância interno. 
Fontes ligadas à escola garantiram ao nos-
so jornal que a direção foi alertada ao final 
da tarde desse domingo de que a escola ti-
nha sido assaltada.

Ao que tudo indica os ladrões partiram 

ESCOLA DE REBORDOSA ASSALTADA
 Roubo aconteceu no dia 14 de junho.
 LADRÕES ENTRARAM POR UMA JANELA DO POLIVALENTE.
 Fontes ligadas à escola garantem que não foi furtado nenhum objeto de valor. 

uma das janelas laterais do polivalente para 
entrar no edifício. Contudo, não terão rou-
bado nada de valor, apesar de existirem em 
diversas salas computadores, televisões e ou-
tros equipamentos e objetos de valor. 

Na segunda-feira de manhã o Núcleo de 
Investigação Criminal da GNR esteve na esco-
la para recolher provas. Os serviços da secre-
taria estiveram encerrados durante a manhã, 
bem como impedido o acesso ao polivalente, 
cantina e refeitório.

A situação não afetou contudo a realiza-
ção do exame nacional de português para os 
alunos do 9.º ano de escolaridade.

HELENA NUNES

ARMÉNIO FREITAS ERA 
O PRINCIPAL ARGUIDO 
DE UM PROCESSO QUE 
ENVOLVIA UMA REDE 

DE PROSTITUIÇÃO SEDIADA EM 
PAREDES e foi condenado pelo Tri-
bunal de Penafi el a dois anos e dez 
meses de pena suspensa e ainda 
ao pagamento de cinco mil euros 
a uma instituição social, a Associa-
ção Portuguesa de Apoio à Vítima 
(APAV). 

O caso remonta a julho do ano 
passado, altura em que elementos 
do Serviço de Estrangeiros e Fron-
teiras realizaram buscas em apar-
tamentos e moradias situados nos 
concelhos de Paredes e Penafi el. 
Os locais eram usados por Arménio 
Freitas para albergar várias prostitu-
tas, recrutadas pelo antigo comer-
ciante de peixe para ali manterem 
relações sexuais com diversos clien-
tes, que eram atraídos por anúncios 
de teor sexual publicados em vários 
jornais da região. 

No decorrer das buscas os ele-
mentos do SEF apanharam várias 
prostitutas em fl agrante e prende-
ram Arménio Freitas, acusado de li-
derar esta rede de prostituição que 

PENA SUSPENSA PARA O LÍDER
DE UMA REDE DE PROSTITUIÇÃO

 Sentença foi conhecida no passado dia 11 de junho.
 “REI DO BACALHAU” VAI CUMPRIR DOIS ANOS E DEZ MESES DE PENA SUSPENSA.
 Estava acusado de liderar uma rede de prostituição situada em Paredes. 

integrava mulheres de diversas na-
cionalidades, inclusive emigrantes 
ilegais.  

Em julgamento Arménio Freitas 
acabou por confessar que entre ja-
neiro e julho de 2014 recebeu dez 
euros por cada relação sexual que as 
prostitutas mantinham nestes apar-
tamentos. O arguido disse ainda em 
tribunal que uma das mulheres che-
gava a praticar relações sexuais com 
“30 a 40 homens por dia”. 

Apesar de ter mostrado arre-
pendimento o tribunal entendeu 
que o arguido conseguia auferir 
por mês uma quantia não inferior 
a cinco mil euros com este negócio. 
Assim, a pena foi fi xada nos dois 
anos e dez meses de prisão, com 
pena suspensa, mas o arguido fi cou 
obrigado a pagar cinco mil euros à 
Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima para não cumprir pena de 
prisão efetiva.

O “Rei do Bacalhau” estava 
acusado ainda de “camufl ar” os 
milhares de euros da rede de pros-
tituição com investimentos num 
gabinete de estética e uma sapata-
ria. Contudo os juízes não deram os 
factos como provados, tal como o 
crime de auxílio à imigração ilegal, 
de que também estava acusado.

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO

EDIFÍCIO DO LAGO, EM PAREDES, ONDE ARMÉNIO FREITAS TINHA APARTAMENTOS USADOS  PARA A PROSTITUIÇÃO
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ASSOCIAÇÃO DA QUINZENA

FOI FUNDADA EM MAIO DE 
1860 e é hoje uma das mais 
antigas bandas de música 
do concelho de Paredes. A 

Associação Cultural e Musical de 
Baltar assinala 155 anos de exis-
tência com vontade de continuar 
a apostar na formação musical dos 
jovens do concelho e na divulgação 
do trabalho pelo país fora. 

Com o crescimento da associa-
ção e o aumento do número de alu-
nos da escola de música, a Associa-
ção Cultural e Musical de Baltar ca-
rece hoje de um autocarro próprio 
e de uma sede maior, com espaço 
e condições para atrair mais jovens. 
Atualmente a associação está insta-

lada numa pequena sala da junta 
de freguesia de Baltar, onde se rea-
lizam os ensaios, as reuniões e onde 
os 20 alunos da escola de música 
têm aulas. 

Com a possibilidade de virem 
a receber uma das escolas desati-
vadas na freguesia, para criar uma 
nova sede, a direção acredita que 
terá melhores condições para atrair 
mais jovens.

“ESTAMOS A CRESCER
E A SER BEM VISTOS
PELA POPULAÇÃO”

Nos últimos oito anos, sob a 
direção de Delfim Santos, a Asso-
ciação Cultural e Musical de Baltar 

BANDA DE MÚSICA DE BALTAR precisa
de um autocarro e de uma nova sede

 Espaço cedido pela Junta serve para ensaios, reuniões, aulas e espaço de arrumos.
 Músicos deslocam-se para as festas nos próprios carros e numa carrinha da junta de freguesia.
 ASSOCIAÇÃO ESPERA PELA CEDÊNCIA DE UMA ESCOLA DESATIVADA PARA AVANÇAR COM A NOVA SEDE.   

A ESCOLA DE MÚSICA DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL 
DE BALTAR É HOJE FREQUENTADA POR 20 ALUNOS, com 
idades entre os 7 e os 22 anos de idade. É um dos projetos mais 

importantes para a associação. “A escola de música é fundamental, 
porque estes jovens podem depois integrar a banda e dar continui-
dade a esta tradição. Se não os incentivarmos desde cedo a gostar 
de música e das associações da terra elas acabam por desaparecer”, 
assume Cristina Bernardo.

Benjamim Vieira é maestro da banda de Baltar há quatro anos e sabe 
melhor do que ninguém que o futuro desta associação passa pela juven-
tude. “Apelo sempre aos jovens de Baltar para virem aprender, por-
que música é cultura”, sublinha o maestro. Benjamim Vieira garante que 
dar formação musical a um jovem requer muito tempo e dedicação e 
lamenta que esse trabalho não seja muitas vezes reconhecido. Para além 
disso, a falta de união entre as bandas pode não ajudar a sedimentar 
projetos de qualidade. “Estamos a ficar como no futebol, com poucos. 
As bandas não se unem e a guerrinha dos preços não leva a lado ne-
nhum. Não adianta fazer orçamentos mais baixos e depois ficar com 
défice ao final do ano”, critica o maestro.

Escola de música dá formação a 20 alunos 

conseguiu sair de uma situação fi-
nanceira complicada e estabilizar as 
contas. Foi necessário algum esfor-
ço e contenção nas despesas para 
ultrapassar esta fase, garante o pre-
sidente da direção. “Encontrei isto 
numa situação complicada, mas 
fui incentivado por estes jovens 
a não desanimar. Com a ajuda do 
maestro começamos a constituir 
uma banda praticamente nova. 
Hoje estamos muito melhor do 
que antes”, explica Delfim Santos. 

A banda de música é hoje com-
posta por 60 elementos, sobretudo 
jovens da freguesia e do concelho. 
Com a entrada da nova direção foi 
criada uma escola para dar forma-
ção musical aos elementos mais jo-
vens. “Nenhuma banda sobrevive 

se não tiver músicos da terra que 
trabalhem para que esta associa-
ção continue a existir”, salienta 
Cristina Bernardo. A responsável 
pelos músicos acredita que é ne-
cessário incutir desde cedo nestes 
jovens o gosto pela música e pela 
banda.

“A juventude é o principal, 
sem ela isto acaba por desapare-
cer. Este projeto da escola sem-
pre foi muito importante para 
nós precisamente para criar as 
bases desta associação”, assume 
o presidente.

A Associação Cultural e Musical 
de Baltar está hoje presente em 
festas e romarias no concelho de 
Paredes, mas também é frequente 
darem concertos em Penafiel. No 
início do ano estiveram em Vila do 
Conde e dentro em breve vão estar 
também em Cinfães a apresentar o 
seu trabalho. Recentemente foram 
convidados para ir a Espanha num 
intercâmbio com uma associação 
local, mas não tinham condições 
financeiras para suportar a deslo-
cação. “Mesmo assim foi impor-
tante recebermos este convite 
porque demonstra que o nosso 
trabalho é reconhecido lá fora”, 
admite o maestro Benjamim Vieira. 

Ao nível financeiro a associa-
ção vive hoje com os apoios da 

junta de freguesia, da câmara de 
Paredes e das quotas anuais dos 
cerca de 80 sócios pagantes. Para 
além das receitas com o café da 
sede, a banda conta apenas com o 
cache das festas e concertos. Ain-
da assim e apesar de ser necessá-
rio fazer bem as contas a tudo há 
espaço para investimento. “Numa 
banda não conta só a qualidade 
musical, mas também a forma 
como estamos organizados e nos 
apresentamos. Por isso investi-
mentos no ano passado cerca de 
9 mil euros na compra de novas 
fardas para todos os músicos”, 
adianta Cristina Bernardo. 

A direção diz que os subsídios 
tardam a chegar e que o atraso em 
nada facilita o dia-a-dia da associa-
ção. Sem verbas próprias para ad-
quirir um autocarro, os 60 elemen-
tos da banda deslocam-se para as 
festas e arraiais dos concelhos nas 
suas próprias viaturas e numa carri-
nha de 9 lugares cedida pela junta 
de freguesia. 

Quando as deslocações são 
mais longas a Associação é obriga-
da a alugar um autocarro. “Há meia 
dúzia de empresários que nos 
ajudam nestas despesas, mas é 
sempre para tapar buracos, não 
dá para pensar em grandes inves-
timentos”, lamenta o presidente.

ATUALMENTE A BANDA DE BALTAR É COMPOSTA POR 60 MÚSICOS

BENJAMIM VIEIRA (MAESTRO), DELFIM SANTOS (PRESIDENTE) E CRISTINA BERNARDO (REPRESENTANTE DOS MÚSICOS)

HELENA NUNES
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NEM A INTENSA CHUVA 
QUE SE FEZ SENTIR NO 
DIA 14 DE JUNHO reti-
rou brilho às comemora-

ções do 131.º aniversário da Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Paredes. 

À imagem de anos anteriores a 
AHBVP comemorou o seu aniver-

BOMBEIROS DE PAREDES
COMEMORARAM 131.º ANIVERSÁRIO 

 Comemorações decorreram em Bitarães, no passado dia 14 de junho.
 CORPORAÇÃO INAUGUROU NOVO VEÍCULO PARA OPERAÇÕES DE RESCALDO.
 Bispo auxiliar do Porto também marcou presença nas celebrações. 

marcado pela entrega do tercei-
ro crachá de ouro a um bombei-
ro desta corporação. Desta vez a 
distinção foi para o Chefe Manuel 
Garcês que viu reconhecida a “no-
tável carreira e dedicação ao ser-
viço dos bombeiros”. O crachá foi 
entregue pelo vice-presidente da 
Liga de Bombeiros Portugueses, 
José Miranda.  

BISPO AUXILIAR
DO PORTO ELOGIOU
A CORPORAÇÃO 

D. António Taipa também quis 
marcar presença no 131.º aniver-
sário dos bombeiros de Paredes. 
Na cerimónia o bispo auxiliar do 
Porto teceu “fortes elogios” à 
corporação e salientou a “cora-
gem, altruísmo e espírito comu-
nitário de todos os bombeiros 
portugueses”.

sário fora de portas, deslocando-
-se a Bitarães, onde foi benzido o 
novo veículo operacional da cor-
poração. Ao fim de seis meses de 
processos de homologação e lega-
lização o Esarco 6x6 juntou-se ao 
parque de viaturas da corporação 
de Paredes. 

Este veículo único, com mo-
torização Perkins a gasóleo, cilin-
drada de 2500 cavalos e suspen-

são independente às 6 rodas, foi 
equipado com um tanque com 
capacidade para 1200 litros de 
água e apadrinhado pelo Tenente 
Coronel Neves. A nova viatura ser-
virá essencialmente para o apoio 
às operações de rescaldo, mas 
também de ataque, libertando 
os veículos florestais para outras 
operações.   

O aniversário ficou também 

A Obra de Caridade ao Doente 
e Paralítico de Paredes também 
quis presentear a corporação com 
a oferta de um novo equipamen-
to. O monitor de parâmetros vitais 
foi oferecido à corporação para 
agradecer o apoio pré-hospitalar 
prestado ao longo dos últimos 20 
anos aos peregrinos da OCDP.

O vereador da proteção civil da 
câmara municipal de Paredes assu-
miu o compromisso de “não dar 
descanso aos governantes” até 
que a prometida autoescada che-
gue ao concelho de Paredes. Ma-
nuel Fernando Rocha lembrou que 
no ano passado o então Ministro da 
Administração Interna, Miguel Ma-
cedo e o próprio Secretário de Es-
tado João Almeida garantiram que 
a autoescada seria entregue à cor-
poração de bombeiros de Paredes 
antes do início da época de incên-
dios deste ano, o que não chegou a 
acontecer.

HELENA NUNES

NOVO VEÍCULO ADQUIRIDO PELA CORPORAÇÃO
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BALTAR ESTEVE EM 

FESTA DURANTE 
TRÊS DIAS para as-
sinalar os 500 anos da 

atribuição do Foral pelo rei D. 
Manuel. De 11 a 13 de junho a 
freguesia foi palco de diversas 
iniciativas enquadradas nas 
comemorações, desde a re-
criação de uma feira quinhen-
tista, a exposições relaciona-
das com o Foral, até atuações 
musicais e peças de teatro. 

As celebrações arranca-
ram no dia 11 à noite, com a 
apresentação do Foral à po-
pulação e a inauguração de 
duas exposições. Mas a prin-
cipal atração foi a feira qui-

500 ANOS DO FORAL DE BALTAR
assinalados com Feira Quinhentista

 3000 alunos do agrupamento Daniel Faria de Baltar estiveram envolvidos na feira.
 COMEMORAÇÕES DECORRERAM ENTRE 11 E 13 DE JUNHO, COM DIVERSAS INICIATIVAS.
 Exposições, peças de teatro e atuações musicais fizeram parte do programa. 

nhentista que durante dois 
dias levou ao centro da fre-
guesia mais de 5 mil visitan-
tes. O espaço contou com 40 
tendas de mercador, diversas 
barraquinhas das escolas do 
agrupamento Daniel Faria de 
Baltar e de todas as associa-
ções da freguesia. 

No Largo Comenda-
dor Pereira Inácio não fal-
tou comida, bebida, música, 
comércio e animação. “São 
três dias de cultura inten-
sa”, sublinhou a presidente 
da junta de Baltar, que desta-
cou o empenho de 3000 mil 
alunos na recriação da feira 
quinhentista. “Temos de 
promover sempre a cultura 
e a história da nossa terra e 

espero que estas pessoas 
guardem na memória o que 
se passou em Baltar há 500 
anos atrás”, garantiu Concei-
ção Rosendo.

A feira quinhentista 
começou a ser preparada 
no início do ano. O diretor 
do Agrupamento de escolas 
de Baltar disse que não foi 
difícil mobilizar recursos. Ao 
longo dos dois dias os 5 mil 
visitantes puderam comprar 
produtos que eram comer-
cializados no século XVI, mas 
também produtos da terra 
e da região. “É um evento 
que recupera tradições, 
memórias e sobretudo a 
importância e centralidade 
que Baltar representou há 

500 anos atrás ao ponto de 
receber do rei D. Manuel a 
atribuição deste foral”, sa-
lientou também o presidente 
da câmara Celso Ferreira. 

As comemorações dos 
500 anos da concessão do 
Foral de Baltar foram inte-
gradas na edição deste ano 
do Encontr’Artes, que se rea-
liza todos os anos por esta 
altura. “Tudo isto sai mais 
enriquecido com a opor-
tunidade de juntar a esta 
iniciativa o Encontr’Artes, 
o encontro de artistas de 
Paredes”, salientou a verea-
dora da cultura Hermínia 
Moreira. 

Os três dias de come-
moração terminaram no sá-

bado, no auditório Baltar’Ar-
te, com a representação 
da peça “Viajar em Baltar 
15-15”, levada a cena pelo 
grupo de teatro da Associa-

ção Clube Jazz de Baltar. A 
peça é uma adaptação para 
a atualidade do Auto da Bar-
ca do Inferno de Gil Vicente e 
envolveu 150 pessoas.

NO CENTRO SOCIAL E PARO-
QUIAL DE VILELA O SÃO 
JOÃO CHEGOU MAIS CEDO, 

mas como manda a tradição não fal-
taram as sardinhas, o caldo verde e as 
marchas populares. Em clima de festa 
a instituição juntou os utentes e convi-
dou a população da freguesia a marcar 
presença, numa animada tarde de con-
vívio. 

Na festa de São João juntaram-se 
dezenas de pessoas, o padre da fre-
guesia e algumas personalidades polí-
ticas do concelho e a banda de música 
da GNR do Porto, que presenteou os 
convidados com música. A direção da 
instituição reforçou que a Festa de São 
João foi um importante momento de 
convívio para os utentes, que ajudaram 
a preparar a iniciativa.

Festa de São João no Centro 
Social e Paroquial de Vilela

HELENA NUNES
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FORAM NECESSÁRIAS 4 TO-
NELADAS DE TAMPINHAS 
DE PLÁSTICO para que a 
Associação Louredo Aventu-

ra Motor Clube juntasse a verba ne-
cessária para adquirir este aparelho 
de arranque rápido, que funciona 
como auxiliador de baterias, quan-
do estas estão descarregadas. 

A campanha de angariação 
arrancou há quase um ano e com 
a ajuda de outras instituições do 
concelho, Narciso Andrade conse-

FOI ELEITO PRESIDENTE 
DO TRIBUNAL DA RELA-
ÇÃO DO PORTO com mais 
de metade dos votos (66 em 

95 votos) e tomou oficialmente pos-
se na última terça-feira. Henrique 
Luís de Brito Araújo licenciou-se em 
direito pela Universidade de Coim-
bra em 1978, contando com uma 
carreira na magistratura de 31 anos. 

Após frequência no CEJ, Hen-
rique Araújo foi nomeado juiz de 
direito, em regime de estágio, no 
Tribunal Judicial de Vila Nova de Fa-
malicão, em 1983.

Em novembro de 1984 tomou 
posse como juiz de direito no Tribu-
nal Judicial de Amares e cinco anos 

BOMBEIROS DE CETE RECEBERAM
EQUIPAMENTO DE ARRANQUE RÁPIDO

 APARELHO FOI ENTREGUE NO DIA 17 PELA ASSOCIAÇÃO LOUREDO AVENTURA MOTOR CLUBE.
 O auxiliador de baterias foi adquirido através de uma campanha de angariação de tampinhas.

Através de diversas campanhas 
de recolha de tampinhas a Associa-
ção Louredo Aventura Motor Clu-
be já conseguiu entregar diversos 
equipamentos, desde cadeiras de 
rodas adaptadas a camas articula-
das, um trabalho que Narciso An-
drade garante ser possível graças à 
“muita vontade e dedicação dos 
voluntários”. “Não podia deixar 
de realçar que este trabalho só é 
possível graças ao empenho de 
muitas pessoas que disponibili-
zam o seu tempo para ajudar os 
outros. Isto revela que é possível 
entregar equipamentos como 
este sem envolver dinheiro e ape-
nas com trabalho e dedicação de 
voluntários”, acrescentou o res-
ponsável.  

guiu juntar as tampinhas necessá-
rias para entregar à corporação de 
bombeiros de Cete o equipamento. 

“Estava aqui no quartel quan-
do a corporação recebeu um aler-
ta para um incêndio e uma das 
viaturas estava sem bateria. Esta 
circunstância fez-me perceber 
que a corporação não tinha um 
equipamento próprio para recar-
regar a bateria e começamos a 
trabalhar para angariar as tampi-
nhas necessárias e conseguir este 
aparelho”, explicou o presidente da 
Louredo Aventura Motor Clube.  

Através dos pontos de recolha 
instalados na própria associação, na 
corporação de bombeiros de Cete, 
no Colégio Casa-Mãe, na clínica 
Diamantino Leal, em Paredes, da 
contribuição de dois jovens de Lou-
redo, Rafael Sousa e Sónia Ferreira, 
e da colaboração de vários particu-
lares conseguiram angariar 4 tone-
ladas de tampinhas e entregar este 
equipamento aos bombeiros de 
Cete. “Este tipo de equipamentos 
são sempre bem-vindos porque 
são muito úteis à corporação”, 
assumiu o presidente da direção da 

HELENA NUNES

AHBVC.
O preço do booster auxiliador 

de baterias ronda os mil euros, e a 
corporação de bombeiros de Cete 
não dispunha dessa verba para 
adquirir o equipamento. A oferta 
da Associação Louredo Aventu-
ra Motor Clube vem assim supri-
mir uma deficiência da corpora-
ção. “Normalmente os carros 
de combate a incêndios estão 
muito tempo parados durante 
o inverno. E quando temos si-
tuações de emergência pode-
mos ter carros com as baterias 
descarregadas e este aparelho 
assegura que conseguimos sair 
nas viaturas para dar resposta 
às situações”, afirmou Paulo Fer-
reira.

TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO
TEM NOVO PRESIDENTE

mais tarde toma posse como juiz 
de direito do Círculo de Paredes. 
Já tinha sido nomeado juiz auxiliar 
do Tribunal da Relação do Porto em 
setembro de 2002 e um ano mais 
tarde foi promovido a juiz desem-
bargador. 

Em março de 2007 foi eleito vo-
gal, representando o distrito judicial 
do Porto na qualidade de desem-
bargador. É membro do Conselho 
Permanente e da Secção de Acom-
panhamento e Ligação aos Tribu-
nais Judiciais.

Na mesma cerimónia Eduarda 
Lobo tomou posse como vice-pre-
sidente do Tribunal da Relação do 
Porto. 

 Juiz desembargador tomou posse na passada terça-feira, dia 23.
 HENRIQUE LUÍS DE BRITO ARAÚJO NASCEU EM ARCOS DE VALDEVEZ, MAS RESIDE EM PAREDES HÁ VÁRIOS ANOS.
 Tem 31 anos de carreira na magistratura. 

NARCISO ANDRADE NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO AOS RESPONSÁVEIS DA CORPORAÇÃO
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“A França é um bom país para se viver”

A

 A 11.ª história d’ “O Paredense Emigrante”.
 Ana Luísa Nogueira vive há 23 anos na França, onde se formou em Direito e constituiu família.
 A JURISTA, NATURAL DE LORDELO, CRIOU A SUA PRÓPRIA EMPRESA NA ÁREA DO APOIO JURÍDICO E ADMINISTRATIVO.

HELENA NUNES

NA LUÍSA NOGUEIRA CRES-
CEU PRATICAMENTE NA 
FRANÇA. Tinha apenas três 
anos quando a família emigrou 
em busca de uma vida mais 
confortável. França foi o país de 

destino, onde o pai de Ana tinha vários irmãos 
e primos a trabalhar. “Em Portugal o meu pai 
não tinha muito tempo para a família. Anda-
va sempre com os amigos e no rancho. Não 
emigramos por razões económicas, mas sim 
para conseguir um ambiente mais familiar. 
A minha mãe sabia que na França os meus 
tios não iam aos cafés”, recorda a jovem.   

Em agosto de 1992 a família embarcou 
para Paris e instalou-se na cidade de Sartrou-
ville, nos arredores da capital francesa, onde 
está sediada uma grande comunidade de 
emigrantes portugueses. Separada da capital 
por pouco mais de 20 quilómetros, Sartrouvil-

le tem mais de 50 mil habitantes, distribuídos 
por 8,4 quilómetros quadrados, dos quais 5 
mil são portugueses e 20% é natural de Paços 
de Ferreira e Lordelo.

Ana Nogueira trabalha com muitos destes 
emigrantes e empresas portuguesas que se fi-
xaram nesta localidade. Master em Direito de 
Propriedade Intelectual e Industrial a jovem 
lordelense criou recentemente a sua própria 
empresa que presta serviços de apoio jurídico 
e administrativo. “Faço todo o tipo de for-
malidades administrativas para emigran-
tes portugueses e não só”, explica. 

Trabalha bastante com empresas por-
tuguesas, principalmente dos concelhos de 
Paços de Ferreira e Paredes, que procuram 
apoio para reaver dinheiro de empresas 
francesas. “Tento ao máximo levar as coi-
sas por bem para ir buscar o dinheiro de 
devedores, mas há casos em que temos 
de avançar com um processo litigioso”, ga-
rante a jovem. Na sua empresa Ana Nogueira 

ANA NOGUEIRA NÃO TEM DÚVIDAS 
de que a “França é um bom país para 
se viver”. “É um país onde se ganha 

bem, mas onde também é preciso traba-
lhar muito. Não é só chegar cá e abanar a 
árvore”, brinca a jovem. Antes mesmo de se 
formar em Direito, Ana chegou a trabalhar 
como empregada de limpeza e fez babysit-
ting para ter a possibilidade de estudar nos 
EUA, na faculdade de UCLA, em Los Angeles. 
“Também tive de fazer sacrifícios”, assume 
a jovem.

Ana conhece de perto o sistema de 
ensino francês e diz que são evidentes as 

“GANHA-SE BEM, MAS TAMBÉM
É PRECISO TRABALHAR MUITO”

diferenças para 
Portugal. “É um 
bom sistema de 
ensino, apesar 
de no domínio do 
inglês ainda ser 
fraco. O ensino 
da língua portu-
guesa nas escolas 
francesas está 
cada vez mais di-
fícil, desde que 
o governo por-
tuguês deixou 
de financiar os 
professores para 
as escolas primá-
rias”. 

Mas a principal 
diferença entre a 
educação em Por-
tugal e em França 
está no ensino su-
perior. “O ensino 

é ainda procurada para resolver problemas 
jurídicos em Portugal. Gosta do que faz por-
que desde cedo foi habituada a tratar de pa-
péis. “Os meus pais trouxeram muita gente 
para França e como não sabiam tratar da 
papelada necessária, por causa da língua, 
acabei por ser eu a tratar dessas coisas. E o 
facto de puder trabalhar diariamente com 
minha língua materna também ajuda mui-
to a gostar do que faço”, conta a lordelense.

AS SAUDADES
DE PORTUGAL

Apesar de estar na França desde os 3 anos 
de idade, Ana Nogueira vinha todos os anos 

moço numa pastelaria, por exemplo”, admi-
te. Contudo, Ana não vê possibilidade de isso 
acontecer a curto prazo. “Para regressar a 
Portugal o país tinha de proporcionar boas 
condições financeiras para mim e para as 
minhas filhas”, o que para já não acontece.

Com a vida perfeitamente estabilizada 
em França, onde tem os familiares mais próxi-
mos, Ana não pensa em voltar. “Em Portugal 
consegue-se ter uma vida social mais ativa. 
Aqui durante a semana é praticamente tra-
balho casa e casa trabalho e ao fim de se-
mana está muita coisa fechada”. 

Apesar das dificuldades iniciais com a adap-
tação à língua e cultura francesas, Ana Nogueira 
gosta de viver em França e de estar a apenas 10 
minutos de comboio do centro de Paris. 

superior aqui é gratuito, não temos de 
pagar propinas como em Portugal nem 
escolher entre faculdades públicas e pri-
vadas. Para além disso somos colocados 
nas faculdades conforme a nossa área de 
residência, não temos de ir viver para o 
outro lado da França para seguir o curso 
que queremos”, assume. Na área da saúde 
também há benefícios, garante. “Somos 
bem reembolsados e não precisamos de 
andar nas filas dos centros de saúde para 
conseguir uma consulta com o médico de 
família, muito menos para marcar uma 
cirurgia”.

a Portugal passar férias com 
a família. No verão de 2006 
acabou por conhecer o seu 
atual marido, também natural 
de Lordelo, que um ano mais 
tarde acabou por ir para Fran-
ça, trabalhar na empresa do 
sogro. 

Ana garante que não tem 
muitas saudades de Lordelo 
porque pouco conheceu da 
sua terra natal. Mas não es-
conde que gostava de voltar 
a viver em Portugal, ainda 
que no centro de uma grande 
cidade. “Deixam saudades 
as boas comidas, as france-
sinhas, tomar o pequeno-al-

ANA NOGUEIRA COM A FILHA MAIS VELHA
A EMIGRANTE COM UM GRUPO DE AMIGAS, EM FRANÇA

NOS ESTADOS UNIDOS ANA CONHECEU JOSÉ MOURINHO
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A SEDE DA DIVER-
COL VIVEU-SE UM 
CLIMA DE PLENO 
SÃO JOÃO, não esti-
véssemos na semana 
em que se festeja este 

 Festa foi organizada por alguns funcionários para antecipar o aniversário da empresa.
 Amigos, clientes e fornecedores marcaram presença.
 DIVERCOL ASSINALA 40 ANOS DE ATIVIDADE EM NOVEMBRO. 

N
Santo Popular. Nas instalações da 
empresa na zona industrial de Lorde-
lo, juntaram-se dezenas de amigos, 
familiares, clientes e fornecedores 
desta empresa. Oficialmente a Diver-
col assinala 40 anos de atividade no 
próximo mês de novembro, mas os 
funcionários quiseram organizar um 
arraial para antecipar a festa e juntar 
todos os que contribuem diariamen-
te para o sucesso da empresa. “Diz-
-se vulgarmente que nós precisa-
mos dos outros e não vivemos sem 
os outros. Isso ficou patente nesta 
festa”, sublinhou o administrador da 
Divercol. 

Rodrigo Pedrosa recordou que 
em 1996, quando um incêndio de-
flagrou nas instalações da empresa, 
foi graças à ajuda dos clientes, for-
necedores e alguns amigos que a 
empresa retomou a atividade. “Hou-
ve clientes e amigos que cederam 
máquinas e parte dos seus stocks 
enquanto não conseguíamos co-
meçar a produzir. Isto quer dizer 
que a Divercol se deve a todos eles 
e que sem a sua ajuda hoje prova-
velmente não estaria cá”, garantiu. 

A festa que teve início pelas 
18h30 prolongou-se pela noite 
dentro com animação musical e a 
atuação do humorista Miguel Sete 
Estacas. Houve espaço ainda para 
a atuação de um grupo de bombos 
e para apreciar o porco no espeto e 
os outros petiscos que encheram as 
mesas. 

A empresa surgiu em Freamun-
de, no ano de 1975, à data com ou-
tro nome, Frecol. Em 2003 a empresa 
passa a chamar-se Divercol após a 
mudança para as atuais instalações 
na zona industrial de Lordelo, no 
concelho de Paredes. Atualmente a 
Divercol emprega um grupo de 50 
trabalhadores. 

Para além de estar presente 
no mercado das tintas, a Divercol 
assume posição de destaque no 
mercado dos vernizes, sendo hoje 
um dos principais produtores na-
cionais deste produto. Conta com 
uma vasta cadeia de distribuição, 
com mais de 250 pontos de venda 
espalhados por todo o país. 

DIVERCOL organizou arraial para
comemorar 40 ANOS DE ATIVIDADE

RODRIGO PEDROSA (Administrador da DIVERCOL) COM A ESPOSA E A MÃE
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CELSO LASKASAS É UM 
EMPRESÁRIO DETERMI-
NADO EM CONQUISTAR 
CADA VEZ MAIS NOTO-

RIEDADE para a empresa que fun-
dou em novembro de 2003. A mar-
ca LasKasas trilhou desde então um 
caminho ascendente no mercado 
do mobiliário e decoração de inte-
riores, sendo hoje reconhecida pela 
qualidade e serviço de excelência, 
um pouco por toda a Europa. 

Celso começou a trabalhar com 
apenas 13 anos, sempre nesta área 
de negócio. A audácia levou o em-
presário de Rebordosa a arriscar num 
negócio próprio em 2003. Começou 
com apenas dois funcionários e hoje 
a LasKasas dá trabalho a 88 pessoas. 
Seguiram-se três anos de ouro para a 
LasKasas. A prosperidade dos negó-
cios levou o empresário a investir em 
2006 na criação de uma outra marca, 
a Dom Kapa, para produzir interna-
mente todo o tipo de estofos. 

Prestes a comemorar 12 anos de 
existência, a LasKasas é hoje uma 

O PRESTÍGIO da decoração
de interiores LASKASAS

 Em quase 12 anos Celso Lascasas construiu uma marca de mobiliário e decoração de interiores de excelência.
 A obsessão pela qualidade deram condições a esta empresa para ultrapassar a crise.
 EM 2014 AUMENTOU A SUA ÁREA DE PRODUÇÃO E ESTE ANO ADMITIU MAIS 18 TRABALHADORES. 

para um bom negócio”, assume. 
Nos últimos dois anos e em respos-
ta à contração do mercado interno, 
a LasKasas apostou ainda mais na 
internacionalização e no desen-
volvimento do projeto “Kontract”, 
dedicado a clientes empresariais. Já 
decoraram quatro hotéis e alguns 
restaurantes em Portugal. 

ANTÍDOTO PARA
A CRISE PASSA PELA
INTERNACIONALIZAÇÃO 

Desde o início que Celso Lascasas 
apostou forte no marketing e na ex-
pansão da marca pelo território nacio-
nal. Atualmente a LasKasas conta com 
10 lojas, oito em território nacional e 
duas no estrangeiro, uma em Angola 
e outra em Bordeaux, França. Depois 
de longos anos em expansão, a LasKa-
sas viu a sua faturação diminuir com o 
início da crise em Portugal. Entre o se-
gundo semestre de 2012 e o início de 
2013 as vendas recuaram 25% e Celso 

viu aqui uma oportunidade para re-
forçar a posição da marca lá fora. 

“Não descuramos o mercado 
interno, mas passamos a apos-
tar ainda mais na internaciona-
lização dos nossos produtos”. A 
estratégia da empresa não tardou 
a dar frutos. Se em 2012 a exporta-
ção representava apenas 4 a 5% do 
volume de vendas, hoje assume um 
peso mais relevante. “A exportação 
representa 22 % do nosso volume 
de negócios e a ideia é conseguir 
chegar a 2017 com mais de 50% a 
seguir para o estrangeiro”.

A LasKasas avançou para Espa-
nha, França, Angola, Moçambique, 
Canadá e Alemanha. Os mercados 
mais fortes são Angola e Espanha, 
onde a marca já tem uma boa rede 
de contactos e clientes. Só em 2014 
a LasKasas investiu cerca de 370 mil 
euros em feiras internacionais. A 
última foi há cerca de duas sema-
nas, em Barcelona. “São a porta 
de entrada para criarmos novos 
contactos.

EM QUASE 12 ANOS DE ATIVIDADE a LasKasas manteve como sua 
identidade a qualidade e os produtos de excelência. Juntos estes dois 
traços ajudaram a construir uma imagem de elite entre os concorrentes 

do mercado. 
Na Laskasas o preço não é fundamental, mas antes a criação de produtos 

inovadores e personalizados, direcionados para um segmento de mercado 
de gama média-alta. “O preço nunca foi o nosso objetivo e mesmo com a 
crise em Portugal quisemos manter essa imagem de marca. Os clientes 
sabem que a qualidade tem um preço”, explica Celso Lascasas.

Outro dos traços diferenciadores da LasKasas é o acompanhamento 
dado ao cliente. A empresa possuiu um gabinete próprio de designers para 
projetar todo o tipo de sonhos, aconselhar o cliente sobre os melhores pro-
dutos, tendências, etc. Também prestam serviço pós-venda, através de um 
gabinete próprio. “Não admitimos que um cliente fique sem resposta”, 
admite Celso. 

Esta estratégia da LasKasas direcionada para o mercado internacional e 
para clientes empresariais resultou num crescimento significativo. De 2013 
para 2014 o volume de negócios da LasKasas cresceu 22%. Depois de ter atra-
vessado uma fase mais instável em 2014, a LasKasas viveu um ano de puro 
crescimento. Com o aumento da procura e do número de encomendas foi 
necessário aumentar a área de produção e dotá-la de mais maquinaria. Ao 
todo Celso Lascasas investiu 730 mil euros na ampliação da empresa e para 
adquirir nova maquinaria.

Nos primeiros cinco meses deste ano o volume de negócios já cresceu 
5% face ao mesmo período de 2014. Mas a ambição é chegar ainda mais 
longe. “O objetivo é conseguir crescer entre 5 a 10% em relação ao ano 
passado à custa da expansão da marca no mercado externo ”, admite o 
empresário.

A QUALIDADE TEM UM PREÇO 

CELSO LAS CASAS

EM 2014 AUMENTARAM A ÁREA DA FÁBRICA E ADMITIRAM MAIS 18 TRABALHADORES

empresa que produz inter-
namente todos os seus pro-
dutos, uma mais-valia num 
negócio como este onde a 
maioria das marcas revende 
produtos de fornecedores. 

 “Hoje é o dia que de-
pendo apenas de mim. 
Só importamos pequenas 
peças de decoração, como 
candeeiros. De resto, o 
grosso é produzido aqui”, 
sublinha o empresário. 

Em doze anos a LasKasas 
criou uma marca de deco-
ração e mobiliário premium 
que busca sobretudo a satis-
fação plena do cliente atra-
vés da qualidade, eficiência 
e rapidez do serviço. “São 
os três fatores essenciais 
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FILIPE CARNEIRO É UM PRESIDENTE 
SATISFEITO. “O objetivo era garan-
tir a manutenção o mais cedo possí-
vel e a 2 jornadas do fim do campeo-

nato ainda estávamos a lutar pela subida”. 
O Aliados de Lordelo terminou o campeonato 
na 7.ª posição, somando 17 vitórias, 11 em-
pates e 10 derrotas. Foi a equipa que mais 
golos marcou entre as quatro do concelho. 
“Jorginho foi o melhor marcador do clube 
e ficou entre os 10 melhores do campeona-
to. Tendo em conta isto tudo só podemos 
considerar a época um sucesso”, garante o 
presidente.  

Apesar das limitações orçamentais Filipe 
Carneiro assume que Juvenal Brandão teve 
um “excelente desempenho” e já renovou o 
contrato com o técnico para a próxima época. 

Filipe Carneiro mostra-se orgulhoso dos 
seus jogadores e garante que se houvesse um 
campeonato entre as quatro equipas do con-
celho, o Aliados de Lordelo seria campeão. 
Isto porque para além de ter conseguido a 
melhor posição entre todos, o Aliados perdeu 
apenas um jogo com um dos rivais do conce-
lho, o Rebordosa. 

Terminar o campeonato na primeira meta-
de da tabela foi “um bom resultado”. Quanto 
à próxima época Filipe Carneiro garante que 
vão lutar novamente pela manutenção, já que 
o clube não dispõe de condições financeiras 
para ambicionar a subida.

“ÉPOCA POSITIVA” para os clubes do
concelho a competir na Divisão de Elite

 Aliados de Lordelo e Rebordosa conseguiram as melhores posições no campeonato.
 Aliança de Gandra terminou na 11.ª posição e União de Paredes ficou em 14.º lugar.
 TODOS ASSEGURARAM O PRINCIPAL OBJETIVO PARA ESTA ÉPOCA: A MANUTENÇÃO.

TERMINOU OFICIALMENTE A ÉPOCA DESPORTIVA para os quatro clubes do concelho que disputam da Divisão de Elite Pro Nacional da Associação de Futebol do Porto. A última 
jornada do campeonato não foi decisiva para nenhum dos clubes, que já tinham a manutenção assegurada. Por isso os dirigentes fazem um balanço positivo da prestação das equipas 
esta época. 

O Aliança de Gandra foi o único clube que venceu no terreno do Gens. O União de Paredes e o Rebordosa não conseguiram ir além do empate a uma bola e o Aliados de Lordelo 
fechou o campeonato com uma derrota em Gondomar, por 2-1.

JOSÉ MOTA NÃO TEM DÚVIDAS de 
que no primeiro ano a competir na 
Divisão de Elite o Aliança de Gandra 
fez história ao conseguir o 11.º lu-

gar. Nem mesmo o facto de terem andado 
“com as casas às costas” até meio da épo-
ca fez com que a formação gandarense per-
desse a motivação de fazer bonito. “Nunca 
perdemos o espírito de grupo”, sublinha 
o presidente. 

“Andamos meia época a treinar atrás 
de balizas, em pavilhões e em campos 
emprestados. Foram 19 jogos sem o 
apoio dos adeptos, por isso este resulta-
do foi muito positivo”, admite José Mota. 

A manutenção era um dos grandes ob-
jetivos, mas a construção do estádio foi a 
grande conquista do Aliança de Gandra 
esta época, já que a infraestrutura vai dotar 
o clube das condições necessárias para a 
boa prática desportiva, tanto para a equipa 
sénior como para a formação. 

Com um registo de 13 vitórias, 7 empa-
tes e 18 derrotas o Aliança de Gandra ter-
minou o campeonato na 11.ª posição, com 
46 pontos. 

Na próxima época o clube quer “subir 
a parada” e dar o tudo por tudo para ficar 
entre os cinco primeiros da tabela. “Que-
remos ser o Arouca do concelho de Pa-
redes e vamos dar tudo para conseguir”, 
garante José Mota. 

PARA O RAC O FINAL DE ÉPOCA 
TEVE UM “SABOR AMARGO”. De-
pois de na primeira fase ter estado 
13 jogos sem perder e de já sonhar 

com o 2.º lugar, a equipa acabou por sair 
abalada com a mudança de treinador e na 
segunda metade do campeonato os resulta-
dos foram menos satisfatórios. “Estivemos 
menos bem na 2.ª fase. A equipa técnica 
trabalhou bem, mas tivemos de lidar com 
algumas lesões e castigos de jogadores 
que acabaram por nos penalizar”, lamenta 
o presidente.

Apesar dos contratempos o RAC acabou 
por cumprir os objetivos para esta época ao 
ver o tão esperado campo sintético tornar-se 
uma realidade e a equipa assegurar a manu-
tenção na Divisão de Elite. O RAC somou 17 
vitórias, 12 empates e 9 derrotas, terminando 
na 8.ª posição, com 62 pontos. 

Apesar de o 8.º lugar ter sabido a pouco, 
o presidente já só pensa na preparação da 
próxima época. Num ano especial para o clu-
be, Joaquim Barbosa gostava de presentear 
os adeptos e sócios com a subida de divisão. 
“Era a chave de ouro. Estamos a tentar as-
segurar a continuidade da maioria dos jo-
gadores para fazer o melhor campeonato 
possível. Se subíssemos de divisão no ano 
em que o clube comemora o seu 50.º ani-
versário, seria ainda mais especial”, admite 
o presidente. 

O UNIÃO DE PAREDES VIVEU 
UMA ÉPOCA ATÍPICA. Logo 
após a 1.ª jornada do campeona-
to Calica abandonou o coman-

do técnico da equipa, lugar que viria a ser 
ocupado por Gil Afonso. Mas não por muito 
tempo. Depois de uma série de resultados 
negativos, também este acabaria por sair.

Antes da entrada do novo técnico o 
União de Paredes foi castigado pela AF 
Porto com a retirada de cinco pontos, por 
alegadas irregularidades na inscrição de 
um jogador. “Estivemos 6 meses na cau-
da da tabela por causa destes 5 pontos 
que nos foram retirados injustamente”, 
defende o presidente.

 “Tínhamos condições para fazer me-
lhor, mas foi o que conseguimos. Tudo 
fizemos para que corresse melhor, mas 
acabou por não ser possível”, lamenta 
Manuel Cardoso. O União de Paredes termi-
nou o campeonato na 14.ª posição. Em 38 
jogos o clube consegui 10 vitórias, 14 der-
rotas e 14 empates.

Quanto à próxima época Manuel Car-
doso não quer adiantar nada. Amanhã vai 
decorrer uma Assembleia para eleger os 
novos corpos sociais do clube e Cardoso 
garante que não se vai recandidatar. “Fal-
tam apoios, falta motivação aos adeptos 
e sócios”, critica o dirigente que espera 
que seja encontrada uma nova direção.

“Tudo fizemos para
que corresse melhor”

“Foi um feito
acabar o campeonato

a meio da tabela”

“O 8.º lugar
soube a pouco”

“Foram superados
todos os objetivos”
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MIGUEL BORGES VOL-
TOU A FAZER HISTÓ-
RIA NO ATLETISMO 
PORTUGUÊS, desta vez 

na 1.ª Liga do Campeonato da Europa 
das Nações, que decorreu na Grécia, 
no último fim-de-semana. A represen-
tar pela primeira vez a seleção princi-
pal, Miguel Borges classificou-se na 
5.ª posição na prova de 3000 metros 
obstáculos e estabeleceu um novo re-
corde pessoal nesta distância, ao ter-
minar a prova em 8.50,94’ segundos. 

A excelente classificação do 
atleta do Sport Lisboa e Benfica va-
leu à seleção portuguesa 8 pontos 

MIGUEL BORGES brilha na Europa
 Classificou-se na 5.ª posição na prova de 3000 metros obstáculos.
 Na Grécia, o atleta paredense bateu o seu recorde pessoal.
 JOVEM DE 20 ANOS ESTÁ RADIANTE COM O RESULTADO. 

HELENA NUNES e o 5.º lugar na classificação coleti-
va. Apontado pela imprensa como 
uma das revelações portuguesas 
nesta Taça das Nações Miguel Bor-
ges mostra-se satisfeito com este 
resultado. “Saí da pista radiante e 
com um novo recorde pessoal no 
bolso. Estou muito contente pelo 
5.º lugar e por ter ajudado a sele-
ção portuguesa a qualificar-se no 
5.º lugar”, garantiu o jovem. 

Esta foi a melhor prestação lusa 
nos últimos três anos. A nível indivi-
dual Nelson Évora foi a figura do dia, 
ao vencer o triplo salto. Também a 
atleta Dulce Félix esteve em desta-
que, ao terminar na terceira posição 
nos 5 mil metros. 

FOI NO PAVILHÃO MUNICI-
PAL DE LEÇA DO BALIO que 
decorreram as provas inte-

gradas no campeonato distrital 
de patinagem livre, de cadetes, 
juvenis e seniores. Nesta prova, 
organizada pela Associação de 
Patinagem do Porto, a Casa do 
Benfica em Paredes conseguiu su-
bir ao pódio nos três escalões. 

Em cadetes a Academia de Pa-
tinagem Artística da CBP conquis-
tou o terceiro lugar coletivo. Rute 
Freire foi 7.ª classificada, Bruno 
Pinheiro conquistou o 9.º lugar e 
Maria João Santos encerrou o top 
10. 

Já nos juvenis o destaque foi 
para a atleta Rita Lima, que con-
quistou o 1.º lugar. Também no 

Bons resultados no campeonato
distrital de patinagem livre

coletivo a Casa do Benfica em Pa-
redes conquistou o 2.º lugar do 
pódio.

Patrícia Ferreira foi a melhor 

atleta no escalão sénior, onde a 
Casa do Benfica em Paredes con-
quistou também o 3.º lugar no 
coletivo. 

MAIS UMA VEZ 
A SECÇÃO DE 
ATLETISMO DA 

CASA DO BENFICA EM 
PAREDES esteve em desta-
que no campeonato nacio-
nal de juvenis em pista, que 
decorreu no passado dia 20. 

Eduarda Barbosa vol-
tou a somar duas meda-
lhas de prata nas provas 
de 1500 e 3000 metros, tal 
como Pedro Ferreira que 
conquistou o 2.º lugar na 
prova de 2000 metros obs-
táculos. 

Destaque ainda para 
a prestação de Ana Vieira 
que na sua estreia num 
campeonato nacional con-
quistou o 7.º lugar nas pro-
vas de 1500 e 3000 metros. 

Três medalhas no campeonato 
nacional de juvenis em pista

  EDUARDA BARBOSA E PEDRO FERREIRA CONQUISTARAM 
TRÊS TÍTULOS DE VICE-CAMPEÕES NACIONAIS.
 Prova decorreu em Fátima, no passado dia 20 de junho.

A Associação Desportiva e 
Cultural de Astromil con-
quistou um total de cin-

co pódios no Grande Prémio de 
Atletismo de Rio Mau, Penafiel. 
Na prova que decorreu a 7 de ju-
nho os atletas da ADC Astromil 
arrecadaram o primeiro lugar nos 
benjamins A, escalão onde Joana 
Costa esteve em destaque, três 
segundos lugares nos escalões de 
benjamins, através de Inês Olivei-
ra, nos seniores F, por Madalena 
Rodrigues e nos veteranos por Ilí-
dio Oliveira. 

Destaque ainda para o 3.º lugar 
de André Lopes nos infantis mas-
culinos. Ainda neste escalão Tiago 
Costa conquistou a 7.ª posição, tal 
como Lara Rodrigues na prova de 
benjamins do seu género.

Nos juvenis, João Rodrigues 
conquistou a 8.ª posição. Já nos 
seniores Pedro Ferreira terminou 
na 25.ª posição, Carlos Oliveira foi 
27.º classificado e José Neves ter-
minou a prova na 32.ª posição.

ADC Astromil conquista
5 Pódios em Rio Mau
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NO PASSADO DIA 11 DE JUNHO a JS 
Distrital do Porto, em articulação com 
a Concelhia de Paredes, deu segui-
mento ao ‘Roteiro da Saúde’, realizando 

uma visita à USF de Baltar. A iniciativa foi acom-
panhada pelo coordenador desta Unidade de 
Saúde e líder da bancada do PS na Assembleia 
Municipal de Paredes, Dr. José Baptista Pereira.

 “Esta visita possibilitou, de uma forma 
clara, a perceção da reforma ao nível cuida-
dos de saúde primários colocada em práti-
ca pela governação do Partido Socialista. 
Tivemos a oportunidade de testemunhar 

Nos termos do artigo 91 dos Estatutos do Clube, convoca-se uma Assem-
bleia Geral Ordinária, a realizar no dia 26 de junho de 2015, na sede (ATL 
“Bairro do Sonho”) com início às 21h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto 1 – Leitura, discussão e votação da acta da última Assembleia Geral;
Ponto 2 – Apresentação de listas para os corpos gerentes para a época 
2015/2016, sua votação e eleição;
Ponto 3 – Meia hora de assuntos de interesse para o clube.

Se à hora marcada não estiver presente o número sufi ciente de associados 
a Assembleia funcionará uma hora mais tarde, com o número de associados 
presentes. 

O Presidente da Comissão Administrativa
Francisco Manuel Coelho Silva Cardoso

União Sport Clube de Paredes
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A CLASSIFICAÇÃO do 
Conselho de Arbitragem 
da Federação Portuguesa 
de Futebol foi divulgada 

no passado dia 17 e coloca o árbi-
tro Jorge Sousa no 1.º lugar. O juiz 
internacional, natural de Lordelo, 
concelho de Paredes, foi conside-

SOCIEDADE

Paredense  JORGE SOUSA
é o melhor árbitro portuguêsé o melhor árbitro português

rado o melhor árbitro de primeira 
categoria da temporada 2014/2015. 

Jorge Sousa volta assim a ocu-
par o lugar cimeiro da arbitragem 
nacional, depois de na época passa-
da já ter sido considerado o melhor 
árbitro português.

Entre os três melhores estão 

dois árbitros da Associação de Fu-
tebol do Porto. Para além de Jorge 
Sousa, o juiz Artur Soares Dias fi-
cou classificado na 2.ª posição. A 
fechar o pódio ficou Olegário Ben-
querença, da Associação de Fute-
bol de Leiria, que vai abandonar a 
atividade por ter atingido o limite 

de idade. 
O internacional madeirense 

Marco Ferreira, que foi 2.º classifi -
cado na época 2013/2014, fi cou na 
última posição da lista. Nos lugares 
de despromoção fi caram também 
Rui Piteira Rodrigues, da AF Lisboa, 
e Jorge Tavares, da AF Aveiro.

 JUIZ INTERNACIONAL SURGE NO 1.º LUGAR NA LISTA DO CONSELHO DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO.
 Na época passada o árbitro, de 39 anos, natural de Lordelo, já tinha ocupado o mesmo lugar.

JS do Porto visitou
a USF de Baltar

 Jovens socialistas de Paredes uniram-se à Federação Distrital do Porto no âmbito do Roteiro JS Saúde.
 OBJETIVO É IDENTIFICAR OS PROBLEMAS DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE. 

a excelência dos serviços prestados aos 
utentes da USF de Baltar, através de varia-
das medidas tomadas pela coordenação 
desta unidade”, salientou o coordenador da 
JS de Paredes, Luís Garcia.

Também o presidente da Federação Dis-
trital do Porto da JS apontou a USF de Baltar 
como uma “incontornável marca de boa 
gestão socialista”. Hugo Carvalho salientou 
ainda que a iniciativa do ‘Roteiro da Saúde’ 
permite verifi car os problemas do Sistema 
Nacional de Saúde através do contacto direto 
com a realidade local. 

O ISCE DOURO É UMA 
INSTITUIÇÃO DE EN-
SINO SUPERIOR inse-

rida no subsistema politécni-
co, que se dedica à formação 
e investigação nas áreas das 
Artes, Desporto, Educação, 
Multimédia e Turismo. Na 
cerimónia o ministro da Edu-
cação e Ciência apontou o 
ISCE Douro como um exem-
plo a seguir “por promover 
uma grande proximidade 
aos municípios”. Nuno Crato 
disse que esta proximidade é 
fundamental para ministrar 
um ensino qualifi cado e de 
qualidade. É essencial que as 
instituições criem ligações 
às regiões e estejam preocu-
padas com as necessidades 

Ministro da Educação inaugurou
ISCE Douro em Penafi el

 Nuno Crato e o secretário de Estado do Ensino Superior estiveram na cerimónia.
 INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR FOI INAUGURADA NO PASSADO DIA 20.  

dos jovens”, garantiu.  
O presidente da câmara de Pe-

nafi el reforçou que a oferta forma-
tiva do ISCE Douro foi pensada para 
a região do Tâmega e Sousa, sendo 
um fator importante na dinamiza-

ção do território. Recorde-se que 
Penafi el já teve Magistério Primário, 
entre 1972 e 1989 e, no início da dé-
cada de 90, uma delegação da uni-
versidade Portucalense.

Agradecendo o empenho de 

Alberto Santos e Antonino Sousa 
no projeto, o presidente do ISCE 
Douro, Mário Gandra, garantiu que 
foram criadas as condições para se 
ministrar em Penafi el uma “educa-
ção superior de qualidade”.
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UM DIA, SAMUEL MUDOU-SE 
PARA A CIDADE MAGIMÁTICA. 
Como era uma cidade distante da 
anterior, tudo era desconhecido 

para ele.
No seu primeiro dia de aulas, ainda apa-

nhou mais seca que na escola anterior, porque 
ainda não tinha amigos. A turma toda já se co-
nhecia e o Samuel era a única pessoa nova.

Dias depois, Samuel conseguiu arranjar 
alguns amigos: o Rúben com o apelido de 
Garras, o Tomás e o Tiago.

Acabado o primeiro período ele já co-
nhecia turma toda e já tinha muitos amigos 
Tiago, Tomás e Garras tinham-se tornado os 
melhores amigos.

Nestes três meses, ele conheceu melhor 
a turma e também conheceu melhor à área 
á volta da casa onde ele vivia.

Como já estava de férias de Natal, ele 
costumava ir para o monte atrás da sua casa 
para treinar o seu cão Sarrg.

No dia vinte e dois o cão Sarrg andava 
no monte como era costume.

O Samuel atirava-lhe algo e mandava-o 
ir buscar. O seu cão adorava aquela brinca-
deira. De repente quando o cão chegou à 
beira dele com um objeto estranho, o Sa-
muel fi cou admirado

-Que é isso, Sarrg? Deixa ver.
 Era um cano grosso, com duas rolhas es-

peciais a tapar as pontas do tubo. Dentro do 
tubo estava um bocado de papel enrolado 

MATEMÁTICA, DEBAIXO DE TERRA

..................................................................................................................................................... 8.º ano  ●  Escola Secundária da Vilela .......................................................................................................................................................

RÚBEN BARBOSA SAMUEL TEIXEIRA TIAGO RIBEIRO TOMÁS SILVA

com símbolos esquisitos.
 No dia seguinte mostrou aos seus amigos 

aquele bocado de papel. Digitalizaram-no 
na impressora, guardaram-no computador e 
pesquisaram no Google Simbológico os de-
senhos lá gravados. À tarde, em casa, Samuel 
pegou no pergaminho e foi à beira do Sarrg.

-Cheira, Sarrg, cheira. 
E, de seguida, ordenou-lhe para o levar ao 

local em que o tinha encontrado. Chegou a 
uma velha, grande e grossa árvore. Não havia 
lá mais nada, a não ser a árvore. Samuel pôs-
-se a observar o pergaminho traduzido, pois 
não sabia o que fazer.

Quando acabou de ler o pergaminho, 
duas raízes da velha árvore levantaram-se e 
ele viu uma longa escadaria no escuro. Teve 
medo, mas não desceu. Tentou ler o pergami-
nho outra vez para as duas raízes descerem e 
pôs-se a correr com o cão, com um bocado de 
medo porque já estava a fi car noite.

Passou o natal e o ano novo chegou. Es-
távamos em 1151 .O Samuel sempre a pensar 
no assunto, cheio de curiosidade, mas com 
um bocado de receio de lá voltar.

Quando regressou à escola, apercebeu-
-se de que poderia confi ar nos seus melho-
res amigos. Contou-lhes tudo o que se tinha 
passado. Os cinco combinaram encontrar-se. 
Sarrg, Garras, Tomás, Tiago e Samuel forma-
ram um grupo: os Solg. Nessa noite antes de 
adormecer, Samuel começou a escrever um 
diário. Pressentiu que algo extraordinário ia 

acontecer.
No dia seguinte, quando o grupo se reu-

niu em casa do Samuel, foram todos ao mon-
te. Levaram mochilas não muito grandes com 
comida, lanternas e rolo de corda para orien-
tar (amarrar a corda à entrada e ao longo da 
caminhada ia-se largando corda e para voltar 
para trás só tinha de se seguir o fi o).

O cão Sarrg, como era o mais corajoso, foi 
o primeiro a descer e logo depois todos o se-
guiram. Eles chegaram ao fi m da escadaria e 
depararam-se com o tamanho do que ali esta-
va. Ficaram todos de «boca aberta», a pensar 
no que seria aquilo. Estiveram a pensar, até 
que chegaram a um acordo. Aquilo só pode-
ria ser uma biblioteca subterrânea de gente 
muito antiga, pois a simbologia que lá estava 
era parecida com a do manuscrito, tocaram 
num livro e com sorte tocaram no que fazia 
uma passagem secreta. 

Eles estavam naquele momento com al-
gum receio mas a força da sua curiosidade 
era maior do que a força do medo e assim 
entraram. Lá dentro estava um mundo ini-
maginável, pois aquilo era para além do in-
crível. Samuel, a partir desse dia começou a 
ir la todos os dias para ver se compreendia o 
que estava lá escrito. Mas, nessa manha, de-
cidiram voltar para casa. Quando chegaram à 
superfície, fi zeram um pacto de silêncio entre 
eles, nenhum contaria o que viu aos seus pais.

Quando Samuel chegou a casa, quis logo 
ir escrever no diário que tinha recebido nas 

ERA UMA VEZ UMA MENINA CHA-
MADA ANA. Era muito corajosa, 
andava sempre alegre e era muito 
interessada pela leitura.

Todos os dias de manhã, levantava-se, 
preparava-se, tomava o pequeno-almoço e ia 
para a escola. O dia de que não gostava era a 
terça-feira, não gostava da ideia de ter mate-
mática logo de manhã e de pôr a cabeça logo 
a raciocinar às 08:20h, isso não era com ela. 
Quando chegava ao intervalo, lanchava e ia 
dar passeios pela escola com as amigas. Para 
sua alegria, a funcionária do seu pavilhão 
veio ter com a turma, para lhe anunciar que a 
professora de geografi a, naquele dia, estava a 
faltar. Noventa minutos sem geografi a! Havia 
mais tempo para os amigos conversarem e 
para os rapazes acabarem o jogo de futebol. 
Ana foi então com a sua amiga Matilde para 
as bancadas do campo e fi caram as duas lá 
sentadas, muito caladas a ver o jogo de fute-
bol. Ana levantou-se e perguntou à Matilde 
se queria com ela à biblioteca, mas a amiga 
negou com a cabeça.

A caminho da biblioteca, Ana encon-

A TERRA MÍSTICA

8.º ano B 
●  Agrupamento de escolas da Sobreira

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

INÊS RODRIGUES

trou um pequeno papel no chão e, achando 
que podia ter algo importante, pegou nele 
e leu-o. Lá estava escrito: “ A Terra mística”. 
Curiosa, fi cou a pensar para consigo o que 
poderia aquilo ser. “- O nome de um livro? … 
Nah.” Pousou o papel no muro e continuou a 
andar, mas aquele título não lhe saía da cabe-
ça. Quando chegou ao pavilhão, encontrou o 
Ricardo e a Sofi a e fi cou a falar com eles, es-
quecendo-se de ir à biblioteca.

A campainha tocou. Os noventa minutos 
tinham acabado e Ana só tinha cinco minutos 
para chegar à sala antes que o intervalo aca-
basse. A Catarina vinha a correr na sua direção 
com uma expressão de que algo de errado ti-
nha acontecido enquanto Ana estava esteve 
ausente.

- Ana! Ana! – gritava Catarina. 
- Diz! O que se passa?... – perguntou.
- O Pedro caiu e achamos que ele se ma-

goou no pé, já o fomos levar à enfermaria, 
mas não sabemos de mais nada. Vou lá ver se 
está tudo bem. Avisa a professora de ciências 
que vou chegar atrasada à aula.

- Está bem, vai lá. Deseja-lhe as melhoras 

por mim. 
Enquanto Catarina falava, Ana só ouviu: 

“Ana! (…) o Pedro torceu o pé (…) vou lá (…) 
avisa (…)“, pois aquele estranho título não lhe 
saía do pensamento. 

Chegaram as treze horas e quinze minutos, 
hora do almoço, fi nalmente podia ir para casa, 
dado que não tinha aulas de tarde. Quando 
chegou, almoçou, conversou algum tempo 
com a avó e, em seguida, ligou o computador 
para procurar aquele título, “A Terra mística”, na 
internet. A única informação que lhe aparecia 
era sobre um livro, cuja capa estava ilustrada 
com animais míticos como fadas, duendes, e 
até mesmo um animal que parecia ter patas 
de cavalo, corpo de gazela e o seu pelo tinha 
quatro cores: verde, azul, amarelo e vermelho. 
O título do livro era bordado a prata.

Ana nunca tinha ouvido falar daquele 
livro, ela que adorava todo o tipo de livros. 
Iniciou, assim, uma pesquisa para o descobrir. 
Após várias horas, descobriu que só existia 
um único exemplar. 

Continua na próxima edição

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO

férias de Natal. Mal tinha pegado no seu 
diário e na sua caneta preferida, a sua mãe 
chamou-o para jantar.

Depois do jantar ele voltou ao seu diário 
todo entusiasmado, pois queria logo escre-
ver o que tinha visto. Então começou: 

«Querido diário, eu hoje queria contar-te 
o que fi z neste belo dia de aventuras. 

Eu tinha combinado com os meus ami-
gos Tiago, Rúben e Tomás irmos explorar 
mais um pouco aquela escadaria gigante 
que eu tinha encontrado com a ajuda do 
manuscrito.

Descemos todos e depois vimos uma 
espécie de biblioteca. Tentámos pegar no, 
livro mas abriu-se uma passagem secreta 
para outra sala ainda maior que a anterior. 
Nessa segunda sala, havia incógnitas a es-
voaçar pelo ar. As equações a tentarem fa-
zer-nos cócegas. Este fi cou a ser o local de 
encontro dos SOLG.»

No dia seguinte, nem estavam a acredi-
tar no que tinham feito. Como tinham tar-
de livre outra vez, voltaram a ir para o seu 
esconderijo da Matemática e, por incrível 
que pareça, aquela era matéria do ano que 
estavam a frequentar na escola. Já estavam 
no segundo período e tinham prometido a 
si próprios serem os melhores a Matemática. 
Só tirariam «Satisfaz plenamente», os pais 
até arregalariam os olhos de espanto com as 
notas dos fi lhos.

Continua na próxima edição 



18
Quinta-feira

25 de junho 2015

HISTÓRIA e CULTURA

PUB

GOMES DE SOUSA

O DR. AUGUSTO LEAL
Primário. Patrono de uma rua em Sobrosa.

2 – Augusto. Nasceu na Presa, Vilela, a 
14 de Outubro de 1873. Padrinhos o padre 
Jacinto Ferreira da Cunha Leal, Secretario da 
Câmara Eclesiástica do Bispado da Guarda re-
presentado por seu pai o avô materno e Maria 
Dias da Cunha, tia paterna.

3 – D. Maria da Ascensão. Nasceu na Presa, 
Vilela, a 30 de Abril de 1875. Faleceu a 24 de 
Agosto de 1956.

4 – Joaquim Ferreira da Cunha Leal. 
Nasceu na Presa a 27 de Abril de 1877. Pa-
drinho o padre Jacinto Ferreira da Cunha 
Leal Secretário da Câmara Eclesiástica do 
Bispado da Guarda e pároco encomendado 
da Santa Sé Catedral do mesmo Bispado, 
tio materno. Enviuvou de Julieta da Rocha 
Lobo a 26 de Janeiro de 1954 e faleceu a 15 
de Abril de 1956.

O padre Jacinto, filho de José Ferreira e 
Ana Ferreira da Cunha Leal, nasceu na Costa, 
Vilela, a 17 de Junho de 1839. Padrinho José 
Ferreira da Cunha Leal com autorização de 
seu mano padre Albino Ferreira da Cunha 
Leal, morador na vila de Baraçal, bispado da 
Guarda. Foi Escrivão da Câmara Eclesiástica 
da diocese da cidade da Guarda, por mercê 
de D. Luís I, a 21 de Março de 1866.

Segundo a folha oficial o beneficiado pa-
dre Albino foi à presença de el-Rei a 10 de De-
zembro de 1829, a 21 de Janeiro de 1830 e a 
23 de Janeiro de 1832 pedir permissão para 
diversas individualidades poderem usar da 
Medalha com a Sua Real Efígie, em ouro…

O Augusto - Ferreira da Cunha Leal – n.º 2 
– já com 23 anos, matriculou-se na Academia 
Politécnica do Porto, no ano lectivo de 1895 
para 1896, nas 6.ª, 7.ª e 10.ª cadeiras.

ANTÓNIO DIAS DA CUNHA, NATU-
RAL DE VILELA, morador na Presa, 
carpinteiro, com 25 anos, filho de 
Joaquim da Cunha, de Vilela e de 

Bernardina Dias, de Santiago de Modelos, ca-
sou em Vilela a 16 de Fevereiro de 1871 com 
Felicidade Ferreira da Cunha Leal, natural de 
Vilela, moradora no Rechão, tecedeira, com 
35 anos, filha de José Ferreira da Cruz, de 
São Martinho de Frazão e de Ana Ferreira da 
Cunha Leal, de Vilela.

A Felicidade nasceu na Costa, Vilela, a 1 de 
Janeiro de 1836 e faleceu em 1949, com cento 
e treze anos!

Tiveram os seguintes filhos:
1 – Jacinto Ferreira da Cunha Leal. Nas-

ceu na Pinta, Vilela, a 27 de Janeiro de 1872 e 
teve por padrinho o padre Jacinto Ferreira da 
Cunha Leal, Secretário da Câmara Eclesiástica 
do Bispado da Guarda. Faleceu a 4 de Feverei-
ro de 1929. Casou com Madalena Lucinda Fer-
reira, da Casa do Vilar, em Sobrosa, de quem 
teve sete filhos, todos nascidos junto à Escola 
do Bairro, onde foi Professor Oficial do Ensino 

No ano seguinte matriculou-se nas 6.ª, 8.ª, 
10.ª e 11.ª cadeiras. No ano lectivo de 1897 
para 1898 matriculou-se nas 8.ª, 10.ª e 11.ª 
cadeiras. E no ano seguinte voltou a matricu-
lar-se na 11ª cadeira.

No ano lectivo de 1899 para 1900 matri-
culou-se na Escola Médico Cirúrgica do Porto 
onde se formou apresentando a tese: “Breves 
considerações sobre um caso de Eclampsia 
puerperal complicado d’infecção pútrida”, em 
1904. 

2 – Evaristo Soares Leal. Nasceu em Re-
chão, em Vilela, a 4 de Janeiro de 1898. Casou 
com Arminda Barbosa e faleceu em 1953.

3 – António Augusto Soares Leal. Nasceu 
no Rechão a 4 de Janeiro de 1900. Casou 
com Berta Lobo Pinto Brandão, numa casa 
da Rua 13 de Fevereiro, na vila de Paredes, 
a 16 de Setembro de 1923. Enviuvou a 21 de 
Setembro de 1967 e faleceu em Cete a 5 de 
Dezembro de 1982. A D. Berta Lobo Pinto 
Brandão nasceu na rua de Martens Ferrão, 

Tese com 107 páginas [texto a partir da 
22], dedicada aos pais e à memória do tio e 
padrinho padre Jacinto Ferreira da Cunha Leal 
que foi Escrivão da Câmara Eclesiástica da 
Diocese da Guarda, aos irmãos Maria, Jacinto 
e Joaquim e aos sogros, entre outros parentes 
e amigos.

Durante o ano lectivo foi o único caso de 
Eclampsia Puerperal observado no Hospital 
de Santo António, a 27 de Novembro de 1903. 
[Foi a sexta tese sobre esta doença apresenta-
da na Escola Médica do Porto].

O dr. Augusto Ferreira da Cunha Leal ca-
sou em Pinhel, na freguesia de Nossa Senhora 
da Assunção da Atalaia, com D. Maria da Pie-
dade Soares, filha de Joaquim Pereira Soares e 
D. Maria Carolina.

Tiveram nove filhos, quatro dos quais nas-
cerem enquanto Augusto era estudante na 
Academia e na Escola Médica: 

1 – Ana Soares Leal. Nasceu na rua da 
Lapa, n.º 48, Cedofeita, Porto, a 7 de Fevereiro 
de 1896.

em Castelões de Cepeda, a 10 de Feverei-
ro de 1900. Filha de João Rodrigues Pinto 
Brandão, engenheiro civil, natural de Mouriz 
e D. Lavínia Lobo Pinto Brandão, natural de 
Besteiros. Neta paterna do dr. António Ro-
drigues Moreira e D. Margarida Máxima de 
Meireles Vidal; neta materna do dr. Camilo 
Cândido Moreira Lobo e D. Serafina Cardoso 
Moreira Lobo.

4 – Maria da Glória Soares Leal. Nasceu 
no Rechão a 18 de Agosto de 1902. Casou 
na conservatória do registo civil de Paredes 
a 2 de Setembro de 1926 com Camilo Rebelo 
Monteiro Lobo, natural de Várzea do Douro, 
Marco de Canaveses, com 33 anos, filho de 
Alexandre Cardoso Moreira Lobo e Lucinda 
Lia Rebelo Monteiro Lobo. Enviuvou a 8 de 
Julho de 1973 e faleceu em Mafamude. Gaia, 
a 15 de Dezembro de 1978.

A Carolina Berta, mais a Arminda dos Pra-
zeres e outros filhos do dr. Augusto estão na 
paróquia de Vilela ou na conservatória de Pa-
redes.
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HISTÓRIA e CULTURA

Viagem ao passado de “O PAREDENSE”
(Continuação da edição anterior)

É POR ISSO QUE ELE TEM 
SIDO QUASE ININTER-
ROMPIDAMENTE PRESI-
DENTE DA CÂMARA deste 

concelho e seu ilustre representante 
em cortes desde 1859, exceto desde 
1861 até 1871, em que ele cedeu a 
sua candidatura num dos seus mais 
extremosos e dedicados amigos, o 
conselheiro Martens Ferrão, um dos 
vultos políticos mais ilustres deste 
país. Foi governador civil em Angra 
do Heroísmo em 1865, e é hoje pre-
sidente da Junta Geral do Distrito 
do Porto, aonde os próprios adver-
sários, por mais de uma vez, tem 
prestado homenagem aos seus do-
tes de caráter e à sua imparcialidade 
como presidente. 

É verdadeiramente assombrosa 
a atividade deste vulto político.

Ao mesmo tempo que pela pa-
lavra ele dirige e decide as caloro-
sas discussões levantadas na Junta 
Geral do Distrito, está ele próprio a 
inspecionar as grandes obras distri-
tais, quase todas de sua patriótica 
iniciativa. 

Ao mesmo tempo que na câ-
mara municipal do seu concelho 
ele está a defender os interesses e a 
decretar os melhoramentos do seu 
município, encontra-se nos tribu-
nais a defender com ardor a justiça 
dos seus amigos. 

E tem ainda tempo para escutar 
a todos que o procuram e para res-
ponder a todos que o solicitam!

Como cidadão, são tão belas 
as qualidades do seu espírito e do 
seu caráter, tão nobre e generoso 

o seu coração, duma probidade tão 
exemplar que, lidando constante-
mente e há tanto tempo nas acesas 
pugnas da política em que tantas 
paixões e interesses se debatem e 
tantas inimizades e mal querenças 
se contraem, pode ter adversários, 
não inimigos. 

O seu nome é conhecido e res-
peitado em todo o país. Em toda 
a parte tem amigos, porque a sua 
preponderância e influência po-

lítica não se circunscreveram só a 
Paredes, generalizaram-se a todo o 
distrito e bem depressa a todo o rei-
no; e o seu nome está indissolúvel e 
eternamente vinculado ao coração 
deste povo de Paredes a quem ele 
deu o nome e que lhe deve toda a 
sua prosperidade e grandeza. 

Esta vida e este concelho de-
vem-lhe tudo. Aonde não havia, 
que são o primeiro e mais vigoroso 
elemento do progresso social, lá 

esteve a sua iniciativa a construir 
uma das mais magnificentes esco-
las primárias do país. Aonde não 
havia meios de comunicação, uma 
das primeiras origens da riqueza e 
comodidades dos povos, ele conse-
guiu bem depressa que o seu con-
celho fosse dotado de quase todas 
as estradas de que carecia.

Os paços municipais, os tribu-
nais judiciários, as repartições de 
fazenda, a estação telegráfica, que 

ou não existiam ou estavam em 
ruínas, foram umas construídas de 
novo, outras reformadas por inicia-
tiva sua. 

As magníficas praças públicas, 
as feiras, os mercados, as ruas e to-
dos os embelezamentos e melhora-
mentos desta vida devem-se ao seu 
generoso pensamento. 

E se Paredes é hoje sede de uma 
comarca; se possui uma estação de 
caminho de ferro; se está sulcada 
por estradas, se é hoje uma das mais 
formosas do reino, deve-o exclusi-
vamente ao infatigável trabalho e 
dedicação deste homem, ao qual 
todos os cidadãos deste concelho 
devem o máximo respeito e eterna 
gratidão. 

Só quem conhece esta terra e 
tem acompanhado como nós a vida 
política deste cidadão por espaço 
de 30 anos, e tem a ventura de viver 
na sua intimidade, pode fazer uma 
ideia do talento, da actividade, dos 
merecimentos e dos sacrifícios de 
que é capaz este benemérito cida-
dão. 

Ainda é cedo para julgar do va-
lor que o seu nome representa para 
esta terra. 

A sua falta é que lhe há-de tor-
nar bem patente os relevantíssimos 
serviços que lhe tem prestado e a 
enorme lacuna que ele há-de dei-
xar.

É que os homens desta estatura 
são como os grandes monumentos, 
- é preciso vê-los de longe para se 
lhes medir e admirar a sua verdadei-
ra grandeza. 

José Augusto Alves de Magalhães

ANGRA DO HEROISMO - VISTA PARCIAL DA CIDADE, AO CENTRO A SÉ, À ESQUERDA A ANGRA
E EM FUNDO O MONTE BRASIL E NO SOPÉ DESTE O FORTE FILIPINO

FOTO: Dulcídio Coelho

CURIOSIDADES DO BURGO PORTUENSE

FERREIRA COELHO A CURIOSA E VALIOSA 
CARTA DA ENTÃO IN-
FANTE JOANA, como se 
intitulava na carta envia-

da à cidade do Porto, nas pessoas 
dos seus representantes, e que se 
encontra no Arquivo Municipal do 
Porto, tem a ver com o desembar-
go de um navio de pão que ia para 
Aveiro, que o mau tempo forçou 
a entrar na barra do Douro e que 
os responsáveis puseram entrave 
à saída. 

A carta ou alvará, está datada 
de Aveiro, a 4 de outubro de 1487 
e tal é o seu teor, com adequação 
ao presente:

“Juízes, vereadores, procura-
dor, homens bons da Mui Nobre 
e sempre leal cidade do Porto, Eu 
a Infante vos envio muito saudar. 
Os juízes e vereadores, procura-
dor, homens bons da minha vila 
de Aveiro me disseram que por 
vós lhe era embargado um navio 
chamado “cadramoz novo”, de que 
é mestre Pero de Lemos, o qual 
tomou carga em a dita vila logo 

Carta de Santa Joana Princesa para a cidade do Porto
determinadamente para ir carregar 
a Ilha de pão e o trazer a ela. E ora 
com tempo não pode haver a barra 
da dita minha vila e foi entrar no Rio 
dessa cidade, o que segundo sou in-
formada não lhe quereis deixar tra-
zer o dito pão e lho quereis aí fazer 
vender. Eu vos rogo muito e enco-
mendo (que) deixeis vir o dito navio 
com o seu pão para a dita minha vila, 
pois nela carregou determinada-
mente para trazer o dito pão, em o 
que sede certos que de fazerdes em 
maneira que p(or) ele não recebam 
agravo me fareis prazer e serviço e 
vo-lo agradecerei muito. Escrita em 
Aveiro aos quatro dias do mês de 
outubro, Álvaro Luís a fez, ano do se-
nhor de mil e quatrocentos e oitenta 
e sete”. 

(a) Infante
(b) 

Após a assinatura está uma nota 
em letra mais moderna, em que se 
lê: - “Parece he da Snr.ª St.a Joana, 
Infanta de Portugal, Snr.ª de Aveiro”. 
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MEMÓRIA DOS COMBATENTES

PAREDENSES
na Grande Guerra

IVO RAFAEL    ivo_rafael@sapo.ptFreguesia de VILELA

JOAQUIM FERREIRA MARQUES. Nasceu no 
lugar da Giesta, Vilela, a 21 de Novembro de 
1893. Era fi lho de António Marques Dias de 
Seabra, mineiro de profi ssão, natural de Duas 
Igrejas, e de Maria Rosa Ferreira, empregada 
no serviço doméstico, natural de Vilela. Casou 
com Hermínia Ferreira da Silva em Abril de 
1915. Foi mobilizado para o Corpo Expedicio-
nário Português (1.º Batalhão, 4.º Depósito de 
Infantaria, 4.ª Companhia) pelo Regimento de 
Infantaria 32. Ostentava a placa identifi cativa 
n.º 15089 e detinha o posto de soldado (n.º 
109). Embarcou rumo a França no dia 14 de 
Julho de 1917. Em 21 de Agosto é colocado 
no Batalhão de Infantaria 35, que nessa altura 
se encontrava entrincheirado no subsector de 
Neuve-Chapelle. No princípio de Setembro, o 
batalhão é bombardeado sofrendo algumas 
baixas, entre elas um ofi cial. A 26 de Outubro, 
uma patrulha alemã penetra com sucesso nas 
trincheiras portuguesas, conseguindo aprisio-
nar um cabo e dois soldados que se encontra-
vam num posto de escuta. A inoperância foi 
punida com penas de prisão para o capitão, 
dois sargentos e três soldados. Em Novembro, 
o B.I. 35 é rendido em Neuve-Chapelle, regres-
sando às trincheiras no mês seguinte, desta 
feita para o subsector de Ferme-du-Bois. No 
dia 7 de Março, Joaquim Marques é punido 
pelo comandante da 4.ª Companhia com 15 
dias de prisão «por se ter apresentado na 
revista à Companhia às 13h em péssimo 
estado de asseio e mal uniformizado.» A 
6 de Abril de 1918, infantaria 35 segue para 
Stembecque em repouso, encontrando-se 
em viagem para Doudeauville quando, na 
madrugada de dia 9, o CEP é «varrido» pela 
ofensiva alemã de La Lys. Nos dias 13 e 14 
seguintes marcha para a frente, ocupando o 
bosque de La Goulée. Em Setembro registam-
-se episódios de insubordinação entre as tro-
pas, que aliás se arrastam por vários dias, até 
que a 27 de Outubro o B.I. 35 é incluído no 24 
na sequência de uma reorganização de infan-
taria. Adstritos a forças inglesas, os militares 
são enviados para a 1.ª linha, sofrendo bom-
bardeamentos nos primeiros dias de Novem-
bro. No dia 8 dá-se uma nova reorganização 
de tropas, passando o 35 a integrar o 5.º Bata-
lhão. No dia seguinte, a 2.ª e 4.ªs companhias 
tomam parte na perseguição ao inimigo nas 
margens do Rio Escalda, penetrando em ter-
ritório belga. A 11 de Novembro é assinado 
o armistício entre as potências beligerantes, 
pondo-se assim termo à guerra. Contudo, os 
militares portugueses mantêm-se na Flandres 
por mais alguns meses, tristemente votados 
ao abandono pelo governo português. Em 30 
de Novembro, Joaquim Marques é aumenta-
do ao efectivo da Secção Técnica Automóvel. 
A 19 de Fevereiro de 1919, baixa ao Hospital 
de Base n.º1, tendo alta para o Quartel Gene-
ral de Base no dia 3 de Março. É abatido ao 
efectivo do batalhão no dia 27, nos termos do 

Em Novembro, o B.I. 35 é rendido em Neuve-Chapelle, regressando às trincheiras no mês seguinte, desta feita para o subsector de Ferme-du-
-Bois. No dia 7 de Março, Joaquim Marques é punido pelo comandante da 4ª Companhia com 15 dias de prisão «por se ter apresentado na 
revista à Companhia às 13h em péssimo estado de asseio e mal uniformizado.»

art.º 2.º da Ordem de Serviço n.º 37, datada de 
8 de Fevereiro de 1919. Embarcou rumo a Por-
tugal em Cherbourg no dia 5 de Julho, a bor-
do do navio Northwestern Miller, chegando a 
Lisboa três dias depois. Faleceu com 72 anos 
de idade, no dia 4 de Maio de 1966.

JOAQUIM DE BARROS. Nasceu no lugar de 
Cornidos, Vilela, no dia 18 de Abril de 1893. 
Era fi lho de Margarida de Barros, costureira 
de profi ssão, natural de Vilela. Foi mobilizado 
para o CEP (1.º Batalhão) pelo Regimento de 
Infantaria 32. Ostentava a placa identifi cativa 
n.º 21373 e detinha o posto de soldado (n.º 
217). Embarcou em Lisboa no dia 14 de Julho 
de 1917. Pouco depois de ter chegado a Fran-
ça, no dia 30 de Julho, baixa ao Hospital n.º 26, 
tendo alta dois dias depois. A 2 de Setembro 
é colocado no Batalhão de Infantaria 14, que 
ocupava trincheiras no subsector II de Fau-
quissart. As semanas seguintes fi cariam mar-

migas. Aliás, um raide bem executado nos dias 
18 e 19 de Março merece felicitações expres-
sas por telegrama do Comandante da 1.ª Divi-
são do CEP, bem como do Comandante do XI 
Corpo Britânico, e ainda a alta condecoração 
da Cruz de Guerra de 1.ª Classe «pela bravura 
e intrepidez com que realizou a operação.» 
Pouco depois, a famosa madrugada de 9 de 
Abril de 1918, virá marcar não apenas o des-
tino de Infantaria 14, como de resto de todo 
o Corpo Expedicionário Português. As tropas 
do «14» encontravam-se de reserva em Pon-
t-Riqueult quando os alemães desencadeiam 
a grande operação «Georgette». O batalhão 
ocupa diferentes posições na linha do Corpo, 
conseguindo difi cultar e retardar o avanço 
esmagador da artilharia e infantaria alemãs. 
De acordo com Dorbalino Martins (1995, 
p.190), a intervenção do B.I. 14 na batalha de 
La Lys obrigou o inimigo «a gastar mais de 
4 horas de avanço em 3 km, apesar da sua 

Lisboa quatro dias depois. Casou com Maria 
Coelho de Magalhães, em Novembro de 1921. 
Faleceu com 81 anos de idade, no dia 9 de No-
vembro de 1974.

JOAQUIM FERREIRA DA CUNHA LEAL. Nas-
ceu no lugar da Presa de Baixo, Vilela, no dia 
23 de Abril de 1892. Era fi lho de Francisco Fer-
reira da Cunha Leal, lavrador caseiro de pro-
fi ssão, e de Joaquina Moreira Neto da Rocha, 
empregada no serviço doméstico. Foi mobili-
zado para o CEP (1.º Batalhão, 4.º Depósito de 
Infantaria) pelo Regimento de Infantaria 32. 
Ostentava a placa de identidade n.º 21345 e 
detinha o posto de soldado (n.º 113). Embar-
cou em Lisboa no dia 14 de Julho de 1917. 
Em França, no dia 16 de Agosto seguinte, é 
destacado para integrar o 2.º Grupo de Metra-
lhadoras. Baixa à ambulância n.º8 no dia 4 de 
Novembro, tendo alta em 21. Três dias depois 
baixa novamente à ambulância, desta feita à 
n.º 4, tendo sido depois julgado «incapaz de 
todo o serviço podendo angariar os meios 
de subsistência.» Teve alta médica no dia 1 
de Janeiro de 1918. Parte do porto de Cher-
bourg no dia 7 de Abril, desembarcando em 
Lisboa três dias depois. Casou com Silvina Fer-
reira da Cruz em Dezembro de 1923. Faleceu 
com 83 anos de idade, no dia 29 de Dezembro 
de 1975.

JOAQUIM DA SILVA. Nasceu no lugar da 
Pena, Vilela, no dia 22 de Março de 1895. Era 
fi lho de António da Silva, lavrador caseiro de 
profi ssão, natural de Ferreira, e de Eufrásia da 
Silva Bessa, empregada no serviço doméstico, 
natural de Sobrosa. Foi mobilizado para o CEP 
(1.º Batalhão, 2.ª Companhia, 4.º Depósito de 
Infantaria) pelo Regimento de Infantaria 32. 
Ostentava a placa de identidade n.º 21746 e 
detinha o posto de soldado (n.º 383). Embar-
cou em Lisboa rumo a França no dia 14 de Ju-
lho de 1917. No mês seguinte, dia 21, é colo-
cado no Batalhão de Infantaria 34, que então 
ocupava o subsector de Ferme-du-Bois. Em 
Setembro, o batalhão é rendido e acantona em 
Epinette. Em Novembro regressa às trincheiras, 
desta feita para o subsector direito de Neuve-
-Chapelle, onde fi ca até Março de 1918. Nes-
sa altura rende Infantaria 21 no subsector de 
Ferme-du-Bois. A 29 de Março, o 34 é uma vez 
mais rendido nas trincheiras e acantona em La 
Couture, seguindo depois para Saint-Venant, 
para descanso à retaguarda. A 8 de Abril, vés-
pera da batalha de La Lys, a unidade marcha 
para Somer, só tendo tido conhecimento da 
grande ofensiva alemã no dia 10. A 16 de Outu-
bro, Joaquim da Silva é promovido a 1.º Cabo 
miliciano. A 1 de Março de 1919 inicia o seu 
regresso a Portugal, a bordo do navio SS Goen-
toer, desembarcando em Lisboa quatro dias 
depois. Casou com Maria Clara Coelho Barros, 
natural de Vilela e residente em Sobrosa. Terá 
falecido em Angola, em data indeterminada.

NAVIO «SS GOENTOER»
QUE TROUXE O PAREDENSE JOAQUIM DA SILVA DE REGRESSO A PORTUGAL

cadas por intensos combates, dos quais re-
sultam baixas na unidade, tendo Joaquim de 
Barros aparentemente escapado sem mácula 
às cargas de artilharia alemã. No dia 11 de De-
zembro, o B.I. 14 recebe um louvor colectivo 
«pela correcção, garbo e disciplina com que 
se apresentou na revista que na véspera lhe 
foi passada.» No mês seguinte, mais concreta-
mente no dia 13 de Janeiro, a unidade muda 
de sector, ocupando trincheiras em Neuve-
-Chapelle II. Nos dias seguintes o batalhão é 
fortemente bombardeado, inclusive durante 
a marcha de retirada para La Fosse. Durante 
os meses de Fevereiro e Março sucedem-se os 
episódios de combate, com bombardeamen-
tos, raides, execução e defesa de patrulhas ini-

esmagadora superioridade numérica e for-
midável apoio de artilharia.» O paredense 
Joaquim de Barros terá participado em todos 
estes acontecimentos, ainda que só voltemos 
a ter novo registo na sua fi cha individual por 
via de uma ocorrência disciplinar datada de 
6 de Outubro de 1918. Neste dia, é punido 
pelo comandante da companhia com 10 dias 
de detenção «por na marcha que em 4 de 
Outubro teve lugar, sair da formatura sem 
a prévia autorização.» Já depois do armistí-
cio, em 3 de Fevereiro de 1919, obtém licen-
ça por 10 dias, fazendo-se de novo presente 
no dia 14 seguinte. Regressa a Portugal em 
Abril, saindo no dia 11 de Cherbourg a bor-
do do navio Menominee, desembarcando em 

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO
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Dia 25 de junho – Biblioteca da Fundação A Lord

10h30 – Histórias de encantar: “Coisas de bichos”, de Fernando Mendonça 

Dia 30 de junho – Academia da Fundação A Lord

10h30 – Sessão de cinema: “Sininho, fadas e piratas”

Dia 4 de julho – Biblioteca da Fundação A Lord
Visita cultural: Conhecer melhor o desporto – percurso pela arquitetura barroca da 
cidade

Dia 7 de julho – Academia da Fundação A Lord

15h00 – Sessão de cinema: “Rota do Românico do Vale de Sousa”

CULTURA

EFEMÉRIDES 25 DE JUNHOAgenda Cultural 25 de junho a 8 de julho
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O ministro da cultura demite, em bloco, o Conselho de Administração da Casa 
da Música, no Porto, e nomeia Manuel Alves Monteiro para a presidência.

Libertação dos dois últimos reféns portugueses em Cabinda, raptados pela FLE-
C-FAC a 24 de maio de 2000;

Morte do oceanógrafo Jacques Cousteaux, aos 87 anos;

A UNESCO, através do Comité de Peritos, atribuiu ao Centro Histórico do Porto a 
categoria de Património Mundial; 

Kim Campbel, a primeira mulher na chefia do governo canadiano, toma posse 
do cargo; 
- O Parlamento irlandês revoga a norma que considera ilegal a homossexuali-
dade;

Espanha e Portugal assinam, em Bona, o Acordo de Schengen, sobre a livre cir-
culação de cidadãos;

Início da semana de luta pelas 40 horas de trabalho semanais, lançada pelos 
sindicatos;

Brasil e Cuba restabelecem relações diplomáticas, cortadas 20 anos antes;

Morte do filosofo e historiador francês Michel Foucault;

Alexandre Haig, comandante supremo das forças da OTAN, escapa ileso a um 
atentado;

Argentina vence o Mundial de futebol;

Independência de Moçambique sob a presidência de Samora Machel, dirigente 
da FRELIMO;

Os Beatles interpretam pela 1.ª vez “All you need is love”; 

Criada a FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique, presidida por Eduardo 
Mondlane, com a fusão de UNDENAMU, MANU e UNAMI;

Prisão, pela PIDE, de Agostinha Neto e Joaquim Pinto de Andrade, fundadores e 
dirigentes do MPLA;

Dá-se a primeira viagem de um overcraft entre a ilha Wright e o Reino Unido;

A norte-americana CBS apresenta a primeira emissão de televisão a cor;

Começo da guerra da Coreia, com a invasão da Coreia do Sul pelas tropas norte-
-americanas. Ação condenada pelas Nações Unidas;

Morte de Bento de Jesus Caraça, escritor, matemático, professor universitário, 
comunista, dirigente do Movimento Nacional de Unidade Antifascista e do Mo-
vimento de Unidade Democrática;

Entrada em funcionamento da quarta câmara de gás e o mais extenso cremató-
rio do campo de extermínio de Auschwitz, com “capacidade diária de processa-
mento de 4756 corpos”; 

Fundada a Associação Luís Braille, para apoio a cegos e amblíopes;

Grande Guerra de 1914-1918. As forças norte-americanas expulsam as tropas 
alemãs da floresta de Belleau;

1914 Estabelecido o posto militar de Nhacra, entre Safim e Mansoa, na Guiné portu-
guesa;

1908  Louvados os guardas da residência de Cacheu, Guiné portuguesa, Sumo Vaz 
e Sery, pela valentia e denodo com que se defenderam do ataque feito pelos 
Baiotes de Jobel, por ocasião da cobrança do imposto;

1901  Proclamado o rei Eduardo VII de Inglaterra;

1884 Morte do compositor austríaco Hans Rott;

1857 Publicada a 1.ª edição de “As flores do mal”, de Charles Baudelaire;

Dia 28 de junho – Museu Municipal

Das 15h00 às 18h00 – Ao domingo no museu: atelier “com sete chaves”

Dia 4 de julho – Centro da cidade de Penafiel
4.ª Noite Branca

Dia 27 de junho – Biblioteca Municipal

14h00 – Colóquio sobre a Guerra Colonial

Dia 30 de junho – Biblioteca Municipal

15h00 – Videoteca: “O Segredo dos seus olhos”

Até dia 30 de junho – Biblioteca e Arquivo Municipal

Das 9h00 às 18h00 – Mostra documental: A luz elétrica em Felgueiras

De 26 a 29 de junho – Centro da cidade
Festas em honra de S. Pedro 

Dia 25 de junho – Casa das Artes

21h30 – Espetáculo musical: “O Segredo Maior” - Conservatório de Música de Fel-
gueiras

Dia 26 – Biblioteca Municipal 
Das 15h às 16h30 – Oficina de leitura e expressão plástica: “Vamos celebrar o S. Pedro”

 Dia 27 de junho – Auditório da Escola de Música Berço da Cultura da Lixa

18h00 – Audição escolar

Dia 25 de junho – Auditório Municipal

21h30 – Concerto Finalis da Orquestra de Sopros do Conservatório do Vale de Sousa

Dia 26 de junho –Auditório Municipal

21h30 – Atuação da Universidade Sénior de Lousada – “Usalou”

Dia 26 de junho – Biblioteca Municipal

14h00 – Visita e jogos no parque do Vilar

Dias 26 e 27 de junho – Complexo Desportivo de Lousada
Festival da Juventude 2015

Dias 3 e 4 de julho – Avenida do Senhor dos Aflitos
Festival de luz e videomapping

Dia 26 de junho – Junto à câmara municipal

20h30 – Desfile de moda local e evento de “car drifting”

Dia 27 de junho – Centro da cidade de Paços de Ferreira
I Grande Prémio de Karting

De 2 a 5 de julho – Paços de Ferreira
Festa nacional de minibasquete
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OFERTAS NO CENTRO DE EMPREGO
DE VALONGO E PENAFIEL

As ofertas de emprego divulgadas fazem parte da Base de Dados do Instituto de Emprego e For-
mação, IP. Para obter mais informações ou candidatar-se dirija-se ao Centro de Emprego Indicado 
ou pesquise no portal http://www.netemprego.gov.pt/ utilizando a referencia associada a cada oferta 
de emprego. Alerta-se para a possibilidade de ocorrência de situações em que a oferta de emprego 
publicada já foi preenchida devido ao tempo que medeia a sua disponibilização e a sua publicação.

BOLSA DE EMPREGO

PASSATEMPOS
DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

Oferta n.º 588568651

Meinedo
CORTADOR DE CARNE
Ajudante para secção de talho

 de um supermercado

Oferta n.º 588533569

Rebordosa
SERRALHEIRO CIVIL

Com experiência no fabrico e montagem
de estruturas ligeiras em ferro e alumínio

Oferta n.º 588522767

Paredes
SEGURANÇA/VIGILANTE PRIVADO

Preferência a candidatos com mais de 45 
anos, desempregados de longa duração e 

residente no concelho de Paredes

Oferta n.º 588535209

Beire
MECÂNICO E REPARADOR

DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
Com experiência de injeção diesel

(requisito obrigatório)

Oferta n.º 588547460

Cristelo
RISCADOR DE MOLDES

E CORTADOR DE TECIDOS
Análise de fi chas técnicas, construção de

moldes base, transformação e gradação de 
moldes. Obrigatório conhecimento dos

sistemas lectra, modaris e diamino.

Oferta n.º 588557010

Baltar 
SOLDADOR

Com formação e/ou experiência
Salário negociável entre 600€ a 750€

(acrescido de subsídio de turno)

Oferta n.º 588551854

Rebordosa
ESTETICISTA

Manicure e pedicure. Formação em unhas
de gel. Dinâmica, responsável.

Com gosto pelo trabalho em equipa

Oferta n.º 588559646

Recarei
EMBALADOR MANUAL DA

INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Com experiência em ambiente industrial

(fator preferencial), disponibilidade
imediata para horário normal

Oferta n.º 588558404

Aguiar de Sousa
CANALIZADOR

Picheleiros para trabalhar em França,
em condutas de tubagens galvanizadas.

Deslocações e o alojamento a cargo
da empresa. Trabalho temporário

Oferta n.º 588549873

Aguiar de Sousa
CARPINTEIRO DE LIMPOS

E DE TOSCO
Para futura betonagem na Suíça

Oferta n.º 588533197

Vilela
OPERADOR DE MÁQUINAS

DE COSTURA
Com experiência em confeção de estofos

Oferta n.º 588560708

Sobreira
EMPREGADO DE BAR
Pessoa responsável e capaz

Oferta n.º 588568213

Cete
ELETROMECÂNICO, ELETRICISTA 
E INSTALADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
Com experiência de 2 anos em mecânica, 

hidráulicos, pneumáticos, elétricos
e comando numérico Fanuc e automação

Oferta n.º 588568238

Paredes
AJUDANTE DE COZINHA

Pessoa dinâmica para ajudar a preparar
refeições para café, ajudar nas limpezas

e ajudar nos almoços de pessoal 

Oferta n.º 588569617

Beire
CONTROLADOR DE TRANSPORTES 

TERRESTRES DE MERCADORIAS
Experiência no sector, na angariação
de cargas, controlo de rotas e registos

diversos de mapas de viagem

Oferta n.º 588570320

Cete
ASSENTADORES

DE REVESTIMENTOS 
COLOCADOR DE PLADUR

Com conhecimentos em colocação e
amassamento de pladur e gesso cartonado

Oferta n.º 588569749

Valongo
CABELEIREIRO E BARBEIRO

Ofi cial de cabeleireiro; corte, ondulações,
penteados técnicos, corte de senhoras e homens

Oferta n.º 588533569

Gandra
SERRALHEIRO CIVIL

Com experiência no fabrico e montagem de 
estruturas ligeiras em ferro e alumínio

Oferta n.º 588560434

Lodares
PEDREIRO

Trolha de 2.ª com experiência na construção 
em grosso e acabamentos

Oferta n.º 588568534

Alfena
MOTORISTA DE VEÍCULOS

PESADOS DE MERCADORIAS
Com experiência

Oferta n.º 588563380

Lordelo
EMPREGADO DE MESA
Com experiência a servir à mesa

Oferta n.º 588570274

Rebordosa
OPERADOR DE MÁQUINAS

PARA TRABALHAR MADEIRA 
Com experiência

Oferta n.º 588568570

Recarei
ESTOFADOR

Experiência na indústria automóvel
(assentos dos bancos) e/ou madeira.

Oferta n.º 588550969

Penafi el
INSTRUTOR DE CONDUÇÃO AUTOMÓVEL

Com experiencia mínima
de 2 anos e licença de instrutor. 

BC - Cartório Notarial
Notária: Bárbara Coutinho

EXTRATO
A cargo da notária Bárbara Maria Gonzalez Es-

teves Coutinho Lemos, com cartório na Rua Amália 
Rodrigues, 70, freguesia e concelho de Paredes. 

Certifi co para efeitos de publicação, nos ter-
mos do número 1 do art.º 100.º do Código do No-
tariado, que neste cartório, no livro de notas para 
escrituras diversas 199, a folhas 75 se encontra 
exarada uma escritura de justifi cação com data de 
onze de junho de dois mil e quinze, na qual:

ERNESTO MOREIRA FERREIRA, NIF 116 
562 307, Cartão do Cidadão n.º 07964363 9zz6 
válido até 09/02/2017, natural de Rebordosa, Pare-
des, e mulher MARIA DA CONCEIÇÃO SEQUEIRA 
DA COSTA MOTA, NIF 142 390 127, B.I. 6488448, 
22/01/2008, * Porto, natural de Castelões de Ce-
peda, Paredes, casados no regime de comunhão 
de adquiridos, residentes na Rua Marginal do Rio 
Sousa, 161, (4580-144), Paredes, disseram que, 
são donos e legítimos possuidores, com exclusão 
de outrem, do seguinte bem imóvel, sito na fregue-
sia e concelho de Paredes (extinta freguesia de 
Castelões de Cepeda):

Prédio rústico, denominado “Campo do Rio”, 
composto de terreno de cultura, com a área de mil 
e setecentos metros quadrados, sito no Lugar de 
Monte da Passagem, a confrontar do Norte com Er-
nesto Moreira Ferreira, do Nascente com caminho, 
do Sul com Rio Sousa e do Poente com Camilo 
Nazaré Coelho Oliveira, não descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Paredes, inscrito na 
matriz em nome do justifi cante marido sob o artigo 
8260.

Que adquiriram o referido prédio, por compra 
verbal a Firmino José Andrade Pereira e mulher 
Maria de Lurdes Malheiro de Castro Andrade Pe-
reira casados que foram no regime de comunhão 
geral de bens, e residentes que foram na Avenida 
da República, em Paredes, em data que não po-
dem precisar mas sabem ter sido, no ano de mil 
novecentos e oitenta e cinco, pelo que não fi caram 
a dispor de título formal que lhes permita efetuar o 
respetivo registo na Conservatória do Registo Pre-
dial, e desde logo entraram na posse e fruição do 
prédio, em nome próprio, posse que assim detêm 
há mais de vinte anos, sem interrupção ou oculta-
ção de quem quer que seja. 

Que essa posse foi adquirida e mantida sem 
violência, ostensivamente, com conhecimento de 
toda a gente, cultivando o terreno, pagando as res-
petivas contribuições e impostos, agindo sempre 
por forma correspondente ao exercício do direito 
de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, 
quer suportando os respetivos encargos.

Que esta posse em nome próprio, pacífi ca, 
contínua e pública, desde o ano de mil novecentos 
e oitenta e cinco, conduziu à aquisição do imóvel, 
por usucapião, que invocam, justifi cando o seu di-
reito de propriedade para o efeito de registo, dado 
que esta forma de aquisição não pode ser compro-
vada por qualquer outro título formal extrajudicial.

Que, não existe artigo matricial anterior ao 
referido artigo 8260, que foi só há pouco tempo 
participado, e desconhecem os segundos ante-
-possuidores, devido à sua antiguidade e falta de 
documentos, e que, confi rmam as declarações 
prestadas na respetiva certidão predial negativa, 
relativamente aos primeiros antepossuidores que 
são os acima indicados, Firmino José Andrade Pe-
reira e mulher Maria de Lurdes Malheiro de Castro 
Andrade Pereira.

Está conforme.
Paredes e cartório notarial 11 de junho de 2015

A notária,
Bárbara Coutinho

Registo: PA1099/2015

O PAREDENSE  —  25-06-2015  —  N.º 10
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DUAS IGREJAS

Artur Ribeiro da Rocha
FALECEU

Artur Ribeiro da Rocha faleceu no passado dia 
23 de junho, com 57 anos de idade. Era natural de 
Vila Cova de Carros, Paredes e residente Traves-
sa de Palhais, n.º 17, Duas Igrejas, Paredes. 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 ami-
zade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, 
bem como na missa de 7.º dia, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

GONDALÃES

Adão Joaquim Ferreira da Silva
FALECEU

Adão Joaquim Ferreira da Silva faleceu no passa-
do dia 20 de junho, com 61 anos de idade. Era natural 
e residente em Gondalães, concelho de Paredes. Era 
casado com Maria Alina Moreira dos Santos 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 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na 
missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

REBORDOSA

Maria Beatriz
Martins dos Santos

FALECEU

Maria Beatriz Martins dos Santos faleceu no 
passado dia 13 de junho, com 60 anos de idade. 
Era natural e residente na freguesia de Rebordosa, 
Paredes, na Rua de São Marcos, n.º 111-B. Deixa na maior dor o seu 
marido, fi lhos e restante família.

REBORDOSA

António Joaquim Dias Ferreira
FALECEU

António Joaquim Dias Ferreira faleceu no passa-
do dia 19 de junho, com 85 anos de idade. Era natu-
ral e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes, 
na Rua de S. Tiago, n.º 363. Deixa na maior dor suas 
fi lhas e restante família.

REBORDOSA

Américo da Rocha Moreira
FALECEU

Américo da Rocha Moreira faleceu no passado 
dia 20 de junho, com 72 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes, na 
Rua de Fijô de Cima, n.º 104. Deixa na maior dor sua 
esposa, fi lhos e restante família.

LOUREDO

Joaquim Fernando
de Oliveira Machado

FALECEU

Joaquim Fernando de Oliveira Machado faleceu no 
passado dia 17 de junho, com 75 anos de idade. Era 
natural de Sobrosa e residente na freguesia de Louredo, 
concelho de Paredes. Era casado com Maria José Leal de Carvalho.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

BEIRE

Maria da Conceição
da Silva Ribeiro

FALECEU

Maria da Conceição da Silva Ribeiro faleceu no 
passado dia 10 de junho, com 66 anos de idade. Era 
natural de Bitarães e residente na freguesia de Beire, 
concelho de Paredes. Era casada com Alberto Sousa da Rocha.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

LORDELO

Júlia Nogueira da Rocha
FALECEU

Júlia Nogueira da Rocha faleceu no passado dia 
18 de junho, com 85 anos de idade. Era natural de 
Besteiros, Paredes e residente na rua Albano Jesus 
Amaral, n.º 1, (ADIL), Lordelo, Paredes. Era viúva de 
Ernesto Ferreira. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

VILA COVA DE CARROS

Adriano Augusto
Martins Ferreira

FALECEU

Adriano Augusto Martins Ferreira faleceu no 
passado dia 18 de junho, com 68 anos de idade. Era 
natural e residente em Vila Cova de Carros, Paredes, 
no Beco do Fontanário, n.º 13. Era casado com Laura Ribeiro Moreira. 

AGRADECIMENTO
Sua esposa, fi lhos, netos e demais família vêm por este meio ex-

tremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a celebração da missa 
de 7.º dia se realiza na sexta-feira, dia 26 de junho, pelas 19 horas, na 
igreja de Vila Cova de Carros, agradecendo também, desde já, a todos 
os que participem nesta eucaristia.

PAREDES

Luzia da Conceição
FALECEU

Luzia da Conceição faleceu no passado dia 16 de 
junho, com 90 anos de idade. Era natural de Penafi el 
e residente na rua Calçada Monte da Vila, n.º 53, Pa-
redes. Era viúva de José Augusto Ferreira Nunes. 

AGRADECIMENTO
Seus fi lhos, netos, bisnetos 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 na missa de 7.º dia, pe-
dindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

BESTEIROS

Maria Emília Ferreira
Lopes Machado

FALECEU

Maria Emília Ferreira Lopes Machado faleceu 
no passado dia 22 de junho, com 83 anos de idade. 
Era natural de Bonfi m, Porto e residente na rua José 
Bernardo Dias Castro, n.º 32, em Besteiros, Paredes. Era casada com 
António Augusto Gomes Machado. 

AGRADECIMENTO
Seu marido e demais família vêm por este meio extremamente 

sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente agrade-
cer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fale-
cimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida. Comunicam que a celebração da missa de 7.º dia 
se realiza no domingo, dia 28 de junho, pelas 10 horas, na igreja de 
Besteiros, agradecendo também, desde já, a todos os que participem 
nesta eucaristia.

PARADA DE TODEIA

João Barbosa Ribeiro
FALECEU

João Barbosa Ribeiro no passado dia 22 de ju-
nho, com 79 anos de idade. Era natural e residente 
na freguesia de Parada de Todeia, Paredes, na Rua 
dos Combatentes, n.º 1495. Era viúvo de Maria da 
Conceição Marques de Araújo. 

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

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

GUILHUFE

Manuel Antero de Jesus Pereira
FALECEU

Manuel Antero de Jesus Pereira faleceu no pas-
sado dia 12 de junho, com 70 anos de idade. Era 
natural de Macieira da Lixa, Felgueiras e residente 
na Rua Central Senhora do Monte, n.º 274, Guilhufe-
-Urrô, Penafi el. Era casado com Maria Adelina da Rocha Pinto Pereira.

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

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

NECROLOGIA

Agência Funerária

Av. Padre Manuel Pinto de Abreu, 17
4580-615 SOBROSA  |  PAREDES
Tlf. 255 873 803 - Fax: 255 098 704

Tlm. 914 654 999
agencia.funeraria.xavierneto@gmail.com

PUB

FUNERÁRIA SANTOS 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA SANTOS 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

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

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

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

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

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

T COUTO AGÊNCIA FUNERÁRIA
 (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, fi lho de Joaquim Teixeira do Couto) 

 Rua Dr. José Magalhães, n.º 70 Paredes | Tlf. 255 777 264 | Tlm. 917 245 839

T COUTO AGÊNCIA FUNERÁRIA
 (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, fi lho de Joaquim Teixeira do Couto) 

 Rua Dr. José Magalhães, n.º 70 Paredes | Tlf. 255 777 264 | Tlm. 917 245 839

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

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

BARBEIRO
CABELEIREIRO

Com experiência (m/f)

Telef. 937 825 420

PUB

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

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

www.oparedense.pt

Receba pelo correio
O PAREDENSE

em sua casa
Faça a sua assinatura

FUNERÁRIA SANTOS 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

REBORDOSA

Elias Loureiro da Silva 
(Elias do Russo)

FALECEU

Elias Loureiro da Silva faleceu no passado dia 15 
de junho, com 86 anos de idade. Era natural e resi-
dente na freguesia de Rebordosa, Paredes, na Rua 
da Candeeira, n.º 209. Deixa na maior dor seus fi lhos e restante família.

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

O Jornal “O PAREDENSE”  envia às famílias
dos falecidos SENTIDOS PÊSAMES FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
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FICHA TÉCNICA

Passado Presente
PAREDES: Parque José Guilherme

NÃO É A PRIMEIRA NEM SERÁ CERTAMENTE A 
ÚLTIMA VEZ que nos confrontamos com uma 
situação destas: as grades de proteção em fal-
ta foram arrancadas por um condutor que se 

despistou naquele local, na Avenida Engenheiro Adelino 
Amaro da Costa, em Rebordosa. A questão não está no 
que causou o problema, mas antes no facto de o gradea-
mento estar neste estado há vários meses, sem que as 
autoridades competentes tenham atuado para solucio-
nar a situação. 

Há certamente necessidade de o fazer até porque 
por ali passam diariamente vários idosos e crianças. E se 
alguém cair ali, quem será responsabilizado? A bem da 
segurança de todos, esperemos que as autoridades com-
petentes não demorem mais alguns meses a corrigir o 
problema. Porque já diz o ditado: “Quem espera sempre 
alcança”.

 ASSIM NÃO!...

ALGUÉM TEM ANDADO DISTRAÍDO…

NO SENTIDO SUL/NORTE, DE UM E OUTRO LADO DA ESTRADA NACIONAL N.º 15, FEIÇÃO DE ANTIGAMENTE, AGORA TRANSFORMADA EM LARGO 
NUN’ÁLVARES E PRAÇA JOSÉ GUILHERME, FÁCIL DE VERIFICAR AS DIFERENÇAS, VISTAS AS COISAS NO SENTIDO REFERIDO.

À nossa esquerda o edifício da antiga fotografi a Rocha e o Café Imperial, vulgo, ainda hoje para alguns, café Fitas ou do Fitas, pela alcunha de um dos seus antigos 
possuidores, onde se vendia jornais, cautelas, etc.

Do lado direito mantém-se a casa comercial, ferragens, que foi do conceituado antifascista Costa Neto, ainda em posse de descendentes, atualmente António Costa.
Como diria o outro, olhando ambas as fotografi as, basta comparar!


