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ADIL comemorou 25 anos
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reuniu com empresários
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NOVOS PADRES
PRABESH JACOB e Mário Jorge Fereira

foram ordenados dia 12 na Sé do Porto

A Associação para o Desenvolvimento Integral de Lordelo recebeu no dia do aniversário, 12 de julho, duas novas viaturas ofe-
recidas por empresas da freguesia e material na área da saúde da Fundação a Lord. Os fundadores e antigos presidentes foram 
homenageados. Francisco Teixeira do Couto, atual presidente, sonha em construir uma unidade de cuidados continuados na 
associação.

Página 3

Página 5

Página 4

Páginas centrais

Página 8

Página 9

Página 15

Página 11



2
Quinta-feira

23 de julho 2015

EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

POLÍTICA

A JUNTA DE FREGUESIA DE LOU-
REDO veio esclarecer a situação 
dos subsídios atribuídos às coletivi-
dades locais, garantindo que sem-

pre estiveram disponíveis para apoiar fi nan-
ceiramente as associações que dinamizam 
atividades na freguesia. 

O esclarecimento surge na sequência da 
recente entrevista cedida pelo presidente da 
Associação Louredo Aventura Motor Clube ao 
nosso jornal, onde Narciso Andrade criticava 

JF Louredo esclarece
atribuição de  subsídios

 José Borges nega que exista uma vingança contra a associação Louredo Aventura.
 Autarca garante ter como prioridade o apoio à cultura e as coletividades.
 Louredo Aventura não recebe subsídio por não cumprir os pressupostos exigidos pela junta. 

HELENA NUNES

PARA A SITUAÇÃO ECONÓMICA 
em que se encontra o nosso Portu-
gal, custa a gerir algumas notícias 
que, de vez em quando, são dadas 

a público e que o público pode saber devi-
do à atual Constituição da República, con-
tra a qual liberdade se vão manifestando 
alguns dos que ainda se não libertaram do 
consulado salazarento, de quem, até, pro-
cura imitar o original nos gestos e na voz, 
mas sem a capacidade do original.

Não é que na ilha da Madeira se inves-
tiram mais de cem milhões de euros numa 
marina no consulado de Jardim e que o 
atual governante manda dizer, e diz, que 
nela não se aplica nem mais um cêntimo 
e que o pretendio, é desmontar o que 
possa render alguns cobres, porque não 
há dinheiro para completar a obra e, por 
isso, não serve para nada, tal o descalabro 
a que se chegou!

Pelos vistos, e por falta de reação, é 
muito provável que se aguarde algum 
tempo “de nojo”, que o esquecimento se 
apodere de alguns resquícios de memória 
do povo e que, como de costume, o ho-
mem do leme e o patrão da barca se virem 
para o lado e assobiem. Cem milhões de 
euros é muito dinheiro e os contribuintes, 
que só contam para pagar, sabem quanto 
custa o esportulamento aos seus bolsos. 
Aguardemos o desenvolvimento e a res-
posta a que o povo tem direito. 

No que respeita ao concelho de Pare-
des, tivemos as chamadas festas do Divino 
Salvador de Castelões de Cepeda, a que 
se estende a designação do concelho, em 
que a câmara aproveita para condecorar 
pessoas e instituições que esta entidade 
escolhe e em que no conteúdo desta edi-
ção se desenvolve. Quanto às festas pare-
ce-nos que neste tempo de penúria e co-
fres vazios se deveria proceder a uma forte 
redução dos dinheiros públicos, até por-
que não é de festas que o povo vive nem 
que os fornecedores vêm os seus créditos 
ressarcidos. 

De espetáculos e gastos sumptuários 
estão os munícipes cansados. 

No que às pessoas e entidades distin-
guidas com a medalha de ouro, sabemos 
que os critérios de avaliação são sempre, 
ou quase, subjetivos, pelo que, sem des-
fazer, vem-nos à memória o que já antiga-
mente acontecia em casos comparantes, 
como vemos escrito por Diogo Couto, nas 
Décadas da Ásia, quando este a 16 de de-
zembro de 1607, já no fi nal da sua vida, 
se pranteava com amarga ironia, destas 
coisas dolorosas ao reinante de então: “Eu 
não peço a sua majestade que me faça fi -
dalgo nem que me dê o hábito de Cristo, 
porque o mundo está cheio deles, que 
inda hei de ser conhecido por homem que 
não tem hábito”, tal como hoje!

Da condição
humana

“O PAREDENSE” ENTRA DE FÉRIAS!
Informamos os nossos estimados leitores que o jornal O Paredense vai entrar de férias durante o mês de 
agosto. Regressamos a 3 de setembro com as habituais notícias do concelho e da região do Vale de Sousa. 
Aproveitamos para desejar a todos os quantos nos leem umas ótimas férias. Até setembro!

NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
DE VANDOMA do passado dia 9 
de Julho, foi aprovado por unanimi-
dade um voto de protesto contra a 

decisão da Câmara Municipal de Paredes de 
encerrar a escola básica de Vandoma. 

No seguimento da polémica gerada na 
última Assembleia Municipal face ao encer-
ramento da escola básica em Vandoma foi 
apresentado na última sessão da assembleia 
de freguesia de Vandoma um voto de protes-
to contra esta decisão. 

Em comunicado o PS Paredes, que já ti-
nha assumido uma posição crítica em rela-
ção a este assunto, defende que “todos os 
membros da Assembleia de Freguesia de 
Vandoma, inclusive os eleitos do PSD, re-
conheceram o erro da câmara municipal 
de paredes ao decidir encerrar a escola em 
Vandoma”, mesmo que esta mantenha um 
número de alunos superior ao mínimo exigi-
do na carta educativa.

Recorde-se que esta decisão contraria 

Aprovado voto de protesto contra
fecho da escola de Vandoma

 O documento foi aprovado na Assembleia de Freguesia no passado dia 9 de julho.
 TODOS OS ELEMENTOS VOTARAM CONTRA O FECHO DA ESCOLA, INCLUINDO O PSD.
 Escola deve encerrar já no próximo ano letivo.

uma promessa feita pelo próprio presidente 
da câmara Celso Ferreira ao ex-presidente da 
junta e atual presidente da Assembleia de 
Freguesia de Vandoma, Domingos Barros, 
promessa essa que o PS Paredes garante ter 
sido renovada nas últimas eleições autárqui-
cas. 

“Os membros da Assembleia de Fre-
guesia reconhecem assim por unanimida-

de a decisão errada da câmara municipal e 
o quebrar de mais uma promessa eleitoral 
à freguesia de Vandoma por parte do pre-
sidente de câmara”. Segundo o PS Paredes 
“esta decisão retira a Vandoma, de uma 
forma injusta, um importante pilar da sua 
identidade e contribui para o empobreci-
mento económico e cultural da freguesia”, 
sublinha ainda o partido.

a falta de apoio da junta para com a sua as-
sociação. 

José Borges vem agora dizer que a Lou-
redo Aventura não recebe subsídio da junta 
de freguesia por não ter cumprido nunca o 
conjunto de pressupostos que exigem a to-
das as associações para este efeito. “A Lou-
redo Aventura deveria ter apresentado os 
relatórios de contas e plano de atividades 
e orçamento aprovados em assembleia ge-
ral”, explica o autarca, que garante que esta 
associação nunca fez chegar à Junta tais do-
cumentos. 

José Borges sublinha ainda que ao não 
realizar atividades na freguesia, esta associa-
ção também “não defende os interesses de 
Louredo”. “Não estão a fazer nada pela fre-
guesia neste momento. A junta não pode 
apoiar quem não trabalha em prol da di-
namização cultural e social da freguesia e 
prefere realizar atividades fora de Loure-
do”, acusa o presidente. 

O autarca nega que exista uma vingança 
política contra o presidente desta associa-
ção e mostra-se disponível para colaborar na 
condição de esta fazer regressar a Louredo o 
encontro de viaturas clássicas que realizam 
anualmente. “Basta que passem a ter uma 
atividade clara, que entreguem os relató-
rios de contas e orçamentos e planos de 
atividades aprovados em assembleia ge-
ral e façam regressar as suas atividades à 
freguesia e a junta está disposta a apoiar 
fi nanceiramente tal como fazemos com as 
restantes associações da freguesia”, explica 
José Borges. 

A junta de freguesia garante que pode ainda 
entregar à associação uma sala na escola do Ou-
teiro e apoiar as obras de adaptação do espaço 
para albergar uma nova sede para a associação 
Louredo Aventura. “Basta que regularizem 
toda a situação da associação e nós estamos 
disponíveis para ajudar em tudo”, sublinha.
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DESDE 2008 que o feria-
do municipal tem sido 
escolhido pela câmara 
municipal de Paredes 

para reconhecer o contributo das 
pessoas e instituições que, pela 
sua ação, contribuem para o de-
senvolvimento e elevação do con-
celho de Paredes. Este ano o salão 
nobre voltou a ser o palco de mais 
um conjunto de homenagens. Ao 
todo foram 10 as personalidades 
e instituições homenageadas nas 
mais diversas áreas. 

“Este deve ser sempre o dia 
de Paredes, o dia da nossa ter-
ra, da nossa identidade e de 
todos nós”, disse Celso Ferreira 
na abertura da cerimónia. O pre-
sidente da câmara apresentou 
cada um dos homenageados, 
começando pelo empresário An-
tero Lopes. “Representa todos 
os empresários que ajudaram 
a impulsionar o tecido empre-
sarial do concelho”, frisou o au-
tarca. Antero Lopes foi apontado 
como empresário de grande visão 
e dinamismo, com atividade dis-
seminada nos distritos do Porto e 
Braga. Honestidade e honradez e 
os valores de rigor e competência 
foram adjetivos usados para des-
crever a vida pessoal e profissio-
nal do proprietário da InsParedes. 

Além de um empresário de su-
cesso Antero Lopes foi apontado 
como uma pessoa com elevado 
sentido de responsabilidade so-
cial, que participa ativamente na 
vida social e associativa em Gon-
dalães, onde reside, nunca dei-
xando de apoiar os mais necessi-
tados. 

O segundo homenageado foi 
Manuel Silva, um trabalhador da 
indústria de mobiliário que, “pelo 
seu empenho e dedicação, aju-
dou a que as empresas do setor 
chegassem mais longe”. 

O futebol também foi home-
nageado nesta cerimónia, com a 
atribuição da medalha de ouro do 
município a cinco clubes do con-

AUTARQUIA ATRIBUIU MEDALHA DE OURO
A PERSONALIDADES E INSTITUIÇÕES 

 Câmara voltou a distinguir os que contribuíram para a dignificação do concelho.
 Cerimónia juntou no salão nobre várias personalidades.
 Os dez homenageados receberam a medalha de ouro do município.

OS VEREADORES DO PS 
formularam na última re-
união de câmara, de 15 

de julho, um protesto contra a 
atribuição da Medalha de Ouro 
do Município ao cidadão António 
Manuel Mendes Moreira da Silva. 
Em comunicado o PS Paredes ga-
rante que depois de solicitar ao 
presidente da câmara que as me-
dalhas de Ouro a atribuir às várias 
entidades e pessoas no dia da ci-
dade de Paredes fossem votadas 
individualmente, pedido que foi 
recusado, os vereadores do PS 
aprovaram a atribuição das Me-
dalhas de Ouro aos cinco clubes 
de futebol do concelho propostos 

PS contesta atribuição de medalha
de ouro a Manuel Silva

- Aliados Futebol Clube de Lordelo, Aliança Futebol 
Clube de Gandra, Rebordosa Atlético Clube, Sport 
Clube Nun’Alvares e União Sport Clube de Paredes. 
Aprovaram também a atribuição da Medalha de 
Ouro às cooperativas de eletrificação do concelho - A 
Celer e A Lord, à empresa de arquitetos de Paredes 
Spaceworkers e ao cidadão Antero de Oliveira Lopes. 

Os vereadores do PS foram contra a atribuição 

da medalha de ouro do município ao cidadão Antó-
nio Manuel Mendes Moreira da Silva por “não lhe 
reconhecerem serviços prestados ao concelho 
que mereçam essa distinção”. Para os vereadores 
do PS “esta atribuição foi meramente política, 
não dignificando em nada o município e cons-
tituindo uma ofensa aos muitos paredenses que 
mereciam essa medalha”.

celho, o Aliança de Gandra, Aliados 
de Lordelo, Nun’Álvares, Rebordosa 
Atlético Clube e União de Paredes. 
“Este é o reconhecimento de todo 
o trabalho que estes clubes fazem 
para impulsionar o desporto e a 
formação dos mais jovens. É uma 
homenagem também aos diri-
gentes, aos pais e aos associados, 
mas também às restantes coleti-
vidades pelo que têm feito pela 
nossa comunidade e sobretudo 
pelos mais jovens”, sublinhou Cel-
so Ferreira. 

As duas cooperativas de ele-
trificação existentes no concelho 
também receberam a medalha de 
ouro do município. “A cooperati-
va A Lord e a cooperativa A Celer 
são duas instituições a quem o 
concelho deve muito não só pela 
qualidade dos serviços que pres-
tam às populações de Lordelo e 
Rebordosa, mas também porque 

investem no desenvolvimento 
das suas comunidades, ao nível 
social, desportivo e cultural”, 
garantiu o presidente da câmara 
de Paredes, que entregou as duas 
medalhas aos presidentes das duas 
cooperativas, Francisco Leal (A Lord) 
e Manuel Moreira (A Celer). 

A última distinção foi para o ate-

lier de arquitetura Spaceworkers e 
para os arquitetos Rui Dinis e Hen-
rique Matos, que integraram a lista 
elaborada pela revista Wallpaper 
dos 11 melhores jovens arquitetos 
do mundo. “Devem fazer parte 
do nosso orgulho comum porque 
atingiram um patamar de exce-
lência, ainda muito jovens”, disse 

Celso Ferreira. 
No início da cerimónia o autar-

ca falava sobre as festas da cidade 
e do concelho de Paredes, critican-
do a falta de bairrismo da cidade e 
apelando ao surgimento de movi-
mentos cívicos que possam ajudar a 
elevar as festas em honra do Divino 
Salvador. 

O PROPRIETÁRIO DA INSPAREDES, ANTERO LOPES FOI HOMENAGEADO

AS DEZ HOMENAGENS DA AUTARQUIA A INSTITUIÇÕES E PERSONALIDADES DO CONCELHO DE PAREDES
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MÁRIO JORGE SOUSA 
FERREIRA e PRABE-
SH JACOB, de 29 e 31 
anos, foram ordena-

dos padres da Diocese do Porto 
no passado dia 12 de julho, numa 
cerimónia que decorreu na Sé do 
Porto e foi presidida pelo bispo D. 
António Francisco dos Santos. 

Dos sete padres ordenados 
Mário Jorge Ferreira e Prabesh 
Jacob são os únicos com ligação 
ao concelho de Paredes. O pri-
meiro é da paróquia de Vila Cova 
de Carros e o segundo realizou o 
seu estágio pastoral na paróquia 
de Castelões de Cepeda. Os dois 
jovens padres mostraram-se satis-
feitos com a ordenação e esperam 
agora que o bispo do Porto indi-
que o projeto diocesano que vão 
integrar.

Com apenas 29 anos, Mário 
Jorge Ferreira descobriu bem cedo 
a vocação. Aos 10 anos entrou no 
seminário para redescobrir a vo-

PADRES ordenados na Diocese do Porto
 Ordenações decorreram na Sé do Porto, no passado dia 12 de julho.
 Missa foi presidida por D. António Francisco dos Santos.
 DOIS DOS SETE NOVOS PADRES DA DIOCESE ESTÃO LIGADOS AO CONCELHO DE PAREDES.

Fotos:  Z.I.A.P. - Fotografia e Vídeo

cação sacerdotal e o que era ser 
padre. Esteve 4 anos como interno 
no seminário menor. “Comecei a 
definir algumas etapas da minha 
vida futura como padre”, garante. 
Seguiram-se 5 anos no seminário 
maior. 

Depois teve dois anos de inter-
regno que aproveitou para assentar 
ideias e contactar diretamente com 
o mundo. Neste contacto acabou 
por encontrar a sua verdadeira vo-
cação. “Percebi que ser padre era 
a minha verdadeira e única voca-
ção”, assume Mário Jorge. 

Há três anos que regressou ao 
seminário, estando neste momen-
to a finalizar esta etapa da vida 
religiosa. Mário Jorge Ferreira diz 
que ser padre “é dedicar a vida 
totalmente a Cristo”. Por isso, 
quer “entregar-se àqueles que 
lhe vão ser confiados, entregar-
-se ao serviço da Igreja, sempre 
com um amor pleno e total a 
Cristo e à Igreja”. 

Celebrou a primeira eucaristia 
na paróquia de Vila Cova de Carros, 

no passado sábado dia 18 de julho. 
Prabesh Jacob é natural da 

Índia, mas tem nacionalidade 
portuguesa e raízes no concelho 
de Paredes. Há 12 anos em Portu-
gal, Prabesh integrou o seminário 
diocesano em 2010, ano em que 
chegou a Paredes para iniciar o es-
tágio na paróquia de Castelões de 
Cepeda. 

Tirou o curso de teologia entre 
a Universidade Católica Portugue-
sa e a Universidade de Salamanca 
e depois de concluir os estudos 
decidiu seguir o caminho religio-
so. Aos 18 anos entrou para uma 
ordem religiosa, mas acabou por 
escolher ser padre diocesano.

 Para Prabesh seguir a vida re-
ligiosa implicava ser verdadeiro 
consigo mesmo. “Ser padre é vi-
ver a verdade que há em mim. A 
verdade que me impele a recla-
mar a justiça de Deus e testemu-
nhar a ternura de Jesus que vou 
experimentando no dia-a-dia, 
nas experiências concretas da 
vida”, sublinhou ao nosso jornal o 

jovem padre. Prabesh vai presidir 
pela primeira vez uma eucaristia 
na igreja matriz de Paredes, já no 
próximo sábado, dia 25 de julho. 
Tem já agendado o regresso à sua 

terra natal, para celebrar também 
uma eucaristia. A missa vai aconte-
cer no dia 8 de agosto, no estado 
de Karala, Índia, onde Prabesh Ja-
cob nasceu.

OS PADRES PRABESH JACOB E MÁRIO JORGE FERREIRA

NA CERIMÓNIA QUE DECORREU NA SÉ DO PORTO FORAM ORDENADOS SETE NOVOS PADRES DIOCESANOS

OS MOMENTOS ALTOS DA CERIMÓNIA PRESIDIDA PELO BISPO DO PORTO: À ESQUERDA A ORDENAÇÃO DO PADRE MÁRIO JORGE FERREIRA E À DIREITA A DE PRABESH JACOB
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DEPOIS DE TER VISITA-
DO diversos concelhos 
da região, desde Baião, 
Amarante, Penafiel, Fel-

gueiras, Lousada, Paredes e Paços 
de Ferreira, o secretário-geral do 
Partido Socialista falou perante um 
auditório repleto de empresários 
sobre os problemas do país e as es-
tratégias do PS para recuperar a sua 
economia. 

No auditório da Associação Em-
presarial de Paços de Ferreira Antó-
nio Costa criticou o recuo que a eco-
nomia portuguesa registou em ma-
téria de investimento face à União 
Europeia, que resultou na perda de 
300 mil postos de trabalho. 

O secretário-geral do PS subli-
nhou a necessidade de “reduzir a 
carga fiscal sobre as famílias”, de 
forma a incentivar o aumento da 
procura e a criação de emprego. 

“É preciso envolver o Estado 
e as famílias no relançamento da 
economia. Não teremos inves-
timento privado se não houver 
expectativas do aumento da pro-
cura e da melhoria de vida das 
famílias portuguesas”, afirmou o 
líder socialista. 

Perante um auditório cheio de 
empresários, António Costa apon-
tou a inovação, qualificação e o 
design como os aspetos chave para 
tornar o país mais competitivo. Para 
o líder socialista estes aspetos de-
vem fazer parte de um projeto de 
longo prazo para o país e “não de-
vem mudar consoante a mudança 
do governo”. 

Depois de ter passado o dia em 
contacto com diversos empresários 
da região, António Costa garantiu 
que estes lhe foram transmitindo 
sobretudo preocupações com as 
dificuldades em fixar mão-de-obra 
qualificada. “Falta competitivida-
de ao nosso mercado de trabalho 
comparativamente à União Euro-
peia. Para desfazer este novelo é 
necessário aumentar o rendimen-
to disponível das famílias e dimi-
nuir a carga fiscal sobre a classe 
média”. 

O líder socialista defendeu a 
necessidade de nos próximos três 
anos “dar um estímulo às famílias, 
diminuindo as contribuições para 
a Segurança Social”. António Cos-
ta propôs baixar 1,5 pontos ao ano 
nesta contribuição, uma medida 
temporária que iria permitir baixar 
em 4 pontos a sobrecarga sobre as 
famílias.  

Para António Costa as exporta-
ções não chegam para sair da crise. 
“É necessário melhorar as condi-
ções das empresas se puderem fi-
nanciar”, criticando a atraso ao nível 
da execução do quadro comunitário 

de apoios, que devia ter começado 
a ser executado em janeiro de 2014. 
“Temos 21 mil milhões de euros 
da Europa disponíveis, mas não 
conseguimos ainda sequer pô-los 
a funcionar. É uma questão ab-
solutamente prioritária desblo-
quear estes fundos”, assumiu.

“PEQUENAS EMPRESAS
SÃO A COLUNA
VERTEBRAL
DA ECONOMIA”

Depois de ter falado com vá-
rios empresários durante o dia e 
ter visitado várias unidades fabris 
e estabelecimentos comerciais, 
António Costa garantiu que “as 
pequenas empresas, com base fa-
miliar, são a coluna vertebral da 
economia portuguesa” e não as 
do PSI 20. Para o líder socialista “é 
incompreensível que após estes 
anos difíceis se tenham criado re-
gras que ainda dificultam mais o 
acesso das empresas aos fundos 
comunitários”, dando o exemplo 
das empresas com baixos rácios fi-
nanceiros que estão impedidas de 
recorrer aos fundos.

Sobre o desemprego António 
Costa criticou o governo por “fi-
nanciar estágios sobre estágios 
para enganar as estatísticas” e 
defendeu antes a necessidade de o 
Estado trabalhar com as empresas 
para gerar condições favoráveis à 
criação de emprego duradouro e 
de qualidade. Sobre a sustentabili-
dade da Segurança Social, o secre-
tário-geral do PS defendeu a neces-
sidade de diversificar as formas de 
desconto das empresas, criticando 
a atual forma de atuação do go-
verno que disse “não favorecer a 
criação de emprego e o aumento 
salarial”.  

“Propomos que na contribui-
ção das empresas para a Seguran-
ça Social conte menos o peso da 
massa salarial e mais o que cha-
mamos de IRS Social, aliviando 
aquelas que têm mais postos de 
trabalho e aumentando os des-
contos das que têm maior capital”. 

António Costa lembrou que o 
país perdeu nos últimos anos 200 
mil postos de trabalho nos sectores 
da restauração e construção civil e 
estabeleceu como medidas priori-
tárias a redução do IVA na restau-
ração e a criação de um mercado 
de arrendamento acessível que dê 
o impulso necessário ao sector da 
construção civil. “O capital mais 
importante para o país é a con-
fiança”, defendeu o líder socialista. 
“Sem confiança não há cresci-
mento. É necessário reconstruir a 
confiança e é isso que temos fei-
to”, assinalou.

ANTÓNIO COSTA visitou concelhos
do Tâmega e Sousa

 Secretário-geral do Partido Socialista esteve em Paredes e Paços de Ferreira.
 Reuniu com empresários da região e falou sobre os problemas do país.
 ANTÓNIO COSTA GARANTIU QUE BAIXAR O IVA DA RESTAURAÇÃO É UMA PRIORIDADE PARA O PS.

O LÍDER SOCIALISTA COM O EMPRESÁRIO ELIAS BARROS, O VEREADOR ALEXANDRE ALMEIDA
E O PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DISTRITAL DO PS-PORTO, JOSÉ LUÍS CARNEIRO

VISITA À EMPRESA DE MOBILIÁRIO CÁCIO, EM VANDOMA



6
Quinta-feira

23 de julho 2015
SOCIEDADE

Av. Padre Luís Pinto Carneiro, 860
Moreiró  |  4585-172 GANDRA PRD

Tel. + 351 224 113 795
Fax + 351 224 159 605

marmilages@marmilages.pt   |   www.marmilages.pt

IND. COM. MÁRMORES E GRANITOS, LDA.

PUB

ACÁCIO NOGUEIRA é o novo presidente
do Rotary Club de Paredes

 Transmissão de tarefa decorreu no passado dia 9, numa quinta em Mouriz.
 MARIA ELISA MARQUES CESSOU O MANDATO E ENTREGOU A PRESIDÊNCIA A ACÁCIO NOGUEIRA.
 Ana Cláudia Rocha passa a presidir o Rotaract Club de Paredes, substituindo Ana Catarina Gomes.

ACÁCIO NOGUEIRA to-
mou posse como novo 
presidente do Rotary 
Club de Paredes, no pas-

sado dia 9, no tradicional jantar de 
transmissão de tarefas, que marcou 
também o cessar do mandato de 
Maria Elisa Marques à frente dos 
destinos do clube. Também tomou 
posse como presidente do Rotaract 
Club de Paredes Ana Cláudia Rocha 
que sucede a Ana Catarina Gomes. 

Acácio Nogueira é sócio desde 
a fundação do clube, a 10 de maio 
de 1993 e assume a presidência 
pela segunda vez (a primeira foi 
em 1996/1997). No novo ano ro-
tário que agora se inicia, o presi-

dente do Rotary Club de Paredes 
deseja continuar, a nível local, o 
trabalho com a Universidade Sé-
nior, com uma dinâmica diferen-
te, levar a efeito a homenagem a 
um profissional da comunidade, 
continuar as bolsas de estudo, pa-
trocinadas por empresas do con-
celho, pelo próprio clube e pela 
Fundação Rotária Portuguesa, e 
manter os convívios entre os as-
sociados e a comunidade. Deseja 
aprofundar o apoio ao Rotaract 
Club de Paredes, que através dos 
seus jovens apoia a comunidade 
local mais carenciada. 

A nível internacional deseja 
continuar com os contributos para 
a eliminação da pólio, o combate à 
cegueira evitável e iniciar a ajuda às 

HELENA NUNES crianças albinas da Tanzânia. 
O companheiro Soares Carneiro 

foi indicado pelo Rotary Club de Pa-
redes para ocupar o mais alto cargo 
a nível distrital. Nos próximos dois 
anos o clube quer dar todo o apoio 
à preparação da governadoria, ten-
do em conta que ter um dos sócios 
fundadores do clube como Gover-
nador do Distrito 1970 é uma distin-
ção para o próprio Rotary Club de 
Paredes. 

A convite do governador do 
distrito, companheiro António Vaz e 
do presidente da Comissão Distrital 
do Desenvolvimento do Quadro So-
cial past-governador Álvaro Gomes, 
este clube vai organizar a 19 de 
setembro o seminário de Imagem 
Pública, Quadro Social e Expansão.O PRESIDENTE ACÁCIO NOGUEIRA SUCEDE A MARIA ELISA MARQUES

A ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN-
VOLVIMENTO DA FREGUESIA 
DE MOURIZ comemorou, no pas-
sado dia 12 de junho, 22 anos de 

existência com um programa que envolveu 
diversas atividades e homenagens aos anti-
gos presidentes da instituição. 

Na sede foram colocadas as fotografias 
de todos os antigos presidentes, em jeito de 

AD Mouriz celebrou 22.º aniversário

 Aniversário assinalado no passado dia 12 de julho.
 INSTITUIÇÃO HOMENAGEOU ANTIGOS PRESIDENTES, AMIGOS E SÓCIOS.
 Nova direção pretende recuperar o edifício sede e criar um centro de dia ou de convívio.  

reconhecimento pela dedicação e empenho 
em prol da instituição. 

A ADM quis ainda homenagear, no seu 
22.º aniversário, o mérito social de um dos 
sócios fundadores da associação, José Dia-
mantino Teixeira Moreira. O atual vice-presi-
dente da instituição foi condecorado com o 
grau de sócio honorário. Foi ainda atribuído 
ao Supermercado Mota Reis o grau de em-
presa honorária. Alguns amigos e sócios fo-
ram também agraciados com o diploma de 

mérito social.
A Associação para o Desenvolvimento 

de Mouriz foi fundada a 12 de julho de 1993 
e conta atualmente com mais de 400 asso-
ciados, tendo como missão potenciar uma 
integração ativa e participativa na comuni-
dade de todas as crianças, jovens e idosos 
da freguesia. Celso Brum lidera os destinos 
da ADM desde dezembro do ano passado. 
Volvidos sete meses de trabalho Celso Brum 
sublinha que foi criada uma nova dinâmica 
na associação. Entre as atividades de maior 
relevo destacam-se o desfile de carnaval, 
onde participaram 250 pessoas e uma cami-
nhada, com 130 associados. 

A ADM conseguiu ainda cativar a aten-
ção de alguns grupos da freguesia, que 
passaram desde o início do ano a integrar a 
instituição como uma valência. São os casos 
dos grupos de teatro, btt, paintball e cava-
quinhos. 

A nova direção tem como grande proje-
to para os próximos anos a recuperação do 
edifício sede da instituição e a transforma-
ção do piso superior num centro de dia ou 
centro de convívio para a população mais 
idosa da freguesia. Celso Brum assegura que 
o projeto está a ser avaliado juntamente com 
a câmara municipal de Paredes e uma insti-
tuição do concelho.

HELENA NUNES
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DESIGNER PAREDENSE foi finalista
de um concurso de jovens criadores

 IOLANDA MATEUS FOI SELECIONADA ENTRE MAIS DE 300 CONCORRENTES.
 Concurso foi desenvolvido pela Associação Empresarial de Santa Maria da Feira.
 Jovem paredense apresentou modelo de uma bota inspirada na história da cidade. 

IOLANDA MATEUS descobriu a paixão pelo de-
sign bem cedo. Começou a criar as roupas das 
suas bonecas ainda bem nova. Completou o en-
sino secundário na área das ciências e decidiu en-

trar no curso de design de moda em Bragança. No 2.º 
ano da licenciatura fez Erasmus na Polónia, para co-
nhecer novas culturas e regressou a Portugal ao fim 
de um ano para terminar o curso no Porto. 

Resolveu, depois de ter feito um curso intensivo 
de uma semana no estrangeiro, experimentar o sec-
tor do calçado. “Não queria estar parada e fui es-
tagiar para uma fábrica de calçado em Felgueiras. 
Ao fim de pouco tempo percebi que gostava de 
trabalhar nesta área”, assume a jovem. 

Ciente de que o design é hoje cada vez mais impor-
tante para o sector do calçado Iolanda Mateus garante 

UMA JOVEM DESIGNER 
PAREDENSE ficou nos 
seis finalistas do concurso 
jovens criadores, integra-

do no projeto Moda Feira 2015, pro-
movido pela Associação Empresarial 
de Santa Maria da Feira, em maio 
deste ano. Foi no sector do calçado 
que Iolanda Mateus, de 23 anos, se 
destacou com o modelo de uma 
bota inspirada na história de Santa 
Maria da Feira. “É uma bota femini-
na de outono-inverno com traços 
medievais a arquitetura militar 
presente no castelo da cidade. A 
cor é inspirada no azul de Santa 
Maria da Feira e os pormenores 
representam a ligação entre o 
passado e o presente”, explica a 
jovem. 

A bota chama-se Maria e é o 
primeiro protótipo produzido pela 
designer, assumindo-se como um 
tributo e uma homenagem a uma 
cidade com história vincada. “A 

mulher que a usar revela-se ousa-
da, irreverente, corajosa, e valori-
za simultaneamente o passado e 
a modernidade”.

Iolanda Mateus que está atual-
mente a frequentar um curso pro-
fissional na Academia de Calçado 
de Felgueiras, apresentou neste 
concurso o seu primeiro modelo de 
calçado e a originalidade valeu-lhe 
um lugar na final. “Foi um desafio 
muito grande, mas foi muito im-
portante para dar a conhecer o 
meu trabalho”. 

Entre os mais de 300 desig-
ners que concorreram, Iolanda 
Mateus ficou entre os seis finalis-
tas na área do calçado, naquele 
que foi o primeiro modelo desen-
volvido pela designer pareden-
se, que sonha um dia criar a sua 
própria linha de calçado. “Para já 
não é possível porque exige um 
conjunto de apoios, mas sentir-
-me-ia muito realizada se con-
seguisse lançar a minha linha 
de calçado”. 

Embaixadora do calçado português
de excelência lá fora e isso acaba também por ajudar 
a impulsionar a indústria cá dentro”. 

A jovem paredense sublinha que é importante 
para um designer conhecer todos os processos de 
produção do calçado, desde a conceção até ao produ-
to final. “Não basta dizer que sou criativo. Importa 
saber como é que as coisas se fazem na prática. Sa-
ber como se faz é fundamental para explicar aquilo 
que idealizamos a quem nos ajuda a produzir”. 

Iolanda Mateus encontra inspiração para desenhar 
todos os dias. No seu portefólio reúne todos os traba-
lhos que vai fazendo, não só na área do calçado como no 
vestuário, sobretudo de senhora. A inspiração chega nas 
ruas, a observar as pessoas, o que vestem e calçam, para 
perceber o que ainda é tendência e o que já deixou de ser. 

Apesar das dificuldades que sabe existirem para in-

que está pronta para agarrar todas as oportunidades. 
“Temos de ser persistentes porque nesta indústria 
não é fácil encontrar boas oportunidades. Ainda há 
neste sector quem não valorize devidamente o papel 
do designer, mas acredito que as coisas estão a mu-
dar. Hoje há muita gente que acredita que o design 
pode fazer a diferença neste sector”, assume.  

Iolanda já começou o seu estágio curricular numa 
das mais antigas fábricas de calçado fixada em Felguei-
ras e está entusiasmada com o desafio de ajudar a impul-
sionar uma marca de calçado com anos de história. “Os 
designers têm hoje um papel muito importante na 
divulgação desta indústria. Hoje em dia as pessoas já 
reconhecem mais a qualidade do calçado português. 
Hoje em dia temos marcas portuguesas como a Eu-
reka e a Now Brand que já alcançaram um patamar 

gressar no mercado de trabalho Iolanda Mateus espera 
encontrar boas oportunidades em Portugal e mudar o 
que normalmente acontece com muitos designers, que 
conquistam primeiro sucesso lá fora. “Quero mudar 
um bocadinho essa ideia. Primeiro tenho de de-
senvolver o meu trabalho cá e olhar para os outros 
mercados como forma de promover aquilo que já 
construi. Sei que na maioria dos casos não acontece 
assim, mas acho que hoje e em várias indústrias, já 
se olha para o design como um aspeto fundamental 
para se ser competitivo e inovador”.

Iolanda Mateus acredita que dar oportunidades 
a esta nova geração de designers e criativos é funda-
mental para impulsionar a economia do país e espera 
ser no futuro uma embaixadora da indústria do calça-
do português lá fora.

A DESIGNER COM A MODELO QUE APRESENTOU A BOTA CRIADA PARA O CONCURSO

PUB
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OSÉ COELHO EMIGROU EM 
ABRIL DE 2012 PARA A CIDADE 
DE FLAMANVILLE, na região da 
Normandia, no norte de França 
para trabalhar como soldador na 
construção do novo reator nuclear.

Em Portugal José Coelho tra-

“Consegui uma vida melhor em França”
 A 13.ª história d’ “O Paredense Emigrante”.
 JOSÉ COELHO, NATURAL DE RECAREI, PAREDES QUE EMIGROU PARA FRANÇA HÁ 3 ANOS E MEIO.
 Emigrou sozinho em busca de estabilidade profissional. 

J

O NOVO REATOR NUCLEAR FLA-
MANVILLE 3 começou a ser cons-
truído em 2006. Hoje trabalham 

na central cerca de 6 mil pessoas de várias 
nacionalidades, entre eles muitos portugue-
ses. O projeto é pioneiro e integra diversas 
empresas portuguesas de eletricidade, 
construção, metalomecânica, etc. “Isto foi 
tudo novo para mim. Trabalho de uma 
forma diferente. Em França há uma enor-
me preocupação com a segurança no tra-

O trabalho na central nuclear
não esconde que pode ter as suas des-
vantagens. “Se trabalhasse apenas com 
franceses conseguia aperfeiçoar o meu 
francês, assim não é tão fácil”, explica o 
emigrante. Nos primeiros tempos em Fran-
ça José Coelho sentiu na pele as dificulda-
des de estar num país estrangeiro sozinho. 
“Não conseguia falar com as pessoas na 
rua ou ir simplesmente ao supermerca-
do podia ser muito difícil. Nos primeiros 
dias ainda chorava, mas com o tempo 

nio nazi, num dos momentos 
mais decisivos para a derrota 
de Adolf Hitler e a queda do 
império alemão. “Ainda hoje 
Flamanville e outras cidades 
da região são procuradas por 
esta história.  Muitos turistas 
também visitam o Monte de 
Saint Michele, que fica a cerca 
de 150 quilómetros daqui”. 

“TUDO O QUE
TENHO DE BOM
DEIXEI PARA TRÁS”

As saudades do seu país 
obrigam José Coelho a viajar 
para Portugal pelo menos uma 
vez por mês. “Geralmente ve-
nho numa sexta e vou no do-
mingo. São poucos dias, mas 
basta respirar o ar de Portu-
gal que já me sinto em casa”, 
brinca.  “Tudo o que tenho de 
bom deixei para trás, a famí-
lias, os amigos, a namorada. 
Sinto falta da gastronomia 
portuguesa, do clima e da mi-
nha terra”. Apesar da distância 
que o separa de tudo o que mais 
preza José Coelho não sabe se 
regressa a Portugal quando a 
obra na central nuclear estiver 
concluída. “Não sei. Vai arran-
car outra obra aqui em França 
e noutros países e estou aber-

balho, mas também com a qualidade, ra-
pidez e eficiência das pessoas”, conta José 
Coelho. “Gosto do que faço, mas há dias 
em que temos de fazer determinados tra-
balhos em sítios impensáveis, em que os 
acessos são péssimos. As dores nas costas 
são más, mas estes trabalhos também me 
exigem mais responsabilidade”.

José Coelho assume que trabalhar dia-
riamente com portugueses o ajuda a man-
ter-se próximo das origens, mas também 

fui-me habituando”. 
Apesar das dificuldades iniciais José 

Coelho começou a aprender a gostar da 
vida em Flamanville. Vive com um colega 
português, o que também ajuda a superar 
as saudades. Assume que hoje tem uma 
vida melhor, pelo menos no especto finan-
ceiro. “Em quatro ou cinco anos de tra-
balho em França ganho tanto como se 
tivesse 20 anos a trabalhar em Portugal”, 
assume o jovem.

to a novos desafios”, assume o emigrante. 
“Desde que as condições sejam atraentes 
estou disposto a continuar fora, mas tam-
bém posso acabar por regressar a Portu-
gal. Vamos ver”.

José Coelho está aberto a novas aven-
turas desde que lhe possam trazer a esta-
bilidade profissional e financeira que tanto 
procurava alcançar. “Há muito trabalho lá 
fora e isso é que leva as pessoas a sair do 
país. Porque lá fora existem garantias de 
estabilidade e em Portugal o trabalho é 
muito incerto”.

balhava no mesmo ramo e ia por diversas 
vezes a Espanha em trabalho, mas em 2012 o 
recaredense decidiu procurar outras oportu-
nidades que lhe permitissem realizar os seus 
sonhos. “Queria alcançar os meus 
objetivos de vida e sabia que em 
França tinha possibilidade de che-
gar a esses objetivos mais rapida-
mente”, conta o emigrante. 

Na altura uma empresa portu-
guesa estava a recrutar pessoas para 
trabalhar nesta central nuclear em 
França e José Coelho decidiu inscre-
ver-se. Acabou por ser selecionado e 
15 dias depois já estava a embarcar 
para Flamanville para começar a tra-
balhar nos dias seguintes. 

Flamanville é uma pequena cida-
de na região da Normandia, no norte 
de França, com “poucos meios e re-
cursos”. “O comércio encerra cedo, 
assim como os cafés e restauran-
tes e o clima é péssimo. Frio, chu-
va, vento, tudo menos sol”, brinca 
o emigrante. “É muito procurada 
por turistas, sobretudo america-
nos e ingleses, pela sua ligação à 
2.ª Guerra Mundial”, explica José. 
Foi naquela região que as tropas 
aliadas desembarcaram a 6 de ju-
nho de 1944, conhecido como o dia 
“D”, para libertar a Europa do domí-

REATOR NUCLEAR FLAMANVILLE 3 ONDE JOSÉ COELHO TRABALHA

O EMIGRANTE JUNTO A UM CARRO
AMERICANO DA 2.ª GUERRA MUNDIAL
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A VIDA DE JORGE SILVA 
MUDOU COMPLETA-
MENTE APÓS O ACIDEN-
TE DE MOTA QUE SO-

FREU HÁ 26 ANOS, junto à Ponte de 
Aguiar de Sousa, freguesia onde resi-
de. “Uma mudança radical”, como 
garantiu o próprio jovem em conver-
sa sobre o fatídico acidente que o dei-
xou paraplégico aos 18 anos. 

Daquele momento Jorge Coe-
lho pouco se lembra. Era véspera de 
Páscoa. Depois de ter estado na Sra. 
do Salto com a irmã e alguns amigos, 
Jorge resolveu ir a Aguiar resolver 
os problemas dos documentos da 
motorizada, deixando a irmã com os 
amigos. “Vim a casa para vir buscar 
o meu bilhete de identidade, mas já 

“TODOS OS MEUS SONHOS
ACABARAM NO DIA DO ACIDENTE”

 Jorge Silva ficou paraplégico aos 18 anos após um acidente de mota.
 Esteve 22 meses internado e chegou a pensar desistir da vida.
 HOJE TEM 45 ANOS E VIVE COM A MÃE EM AGUIAR DE SOUSA.
 Sonha em conseguir uma vida mais independente. 

“Foi um choque muito grande quando soube que teria de andar 
o resto da minha vida numa cadeira de rodas”. Depois de vir para casa 
Jorge Coelho atravessou a pior fase após o acidente. Ficar paraplégico 
iria mudar toda a sua vida e Jorge não aceitou a notícia facilmente. “Foi 
muito complicado. Não conseguia aceitar que iria ficar assim. Passei 
meses deitado numa cama e como não fui logo operado perdi prati-
camente os movimentos nos braços. Naquela altura só pensava em 
acabar com a minha própria vida. Todos os meus sonhos acabaram 
no dia do acidente”, lamenta o jovem. 

Acabou por deixar o trabalho na serração, onde tinha entrado 5 me-
ses antes do acidente. Perdeu praticamente todos os amigos e sentiu-se 
revoltado com a vida. Desde pequeno que Jorge Coelho era aficionado 
por motas. “Com 15 anos demos-lhe a primeira bicicleta e em pouco 
tempo ele deu cabo dela”, recorda a mãe. 15 dias antes do acidente 
o pai aproveitou o dinheiro de uma indeminização que tinha recebido 
para comprar uma mota para o filho. “Já estava destinado a ser assim”, 
salienta o jovem.  

não passei da ponte”, recorda o jo-
vem. “Só vi um carro a fazer a curva 
e perdi o controlo da mota. Depois 
de ter caído só me lembro de estar a 
conversar com o meu primo”. 

Foi assistido pelos bombeiros 
no local e transportado para o hos-
pital de São João, no Porto. Andou 
de hospital em hospital para curar 
umas feridas que entretanto abri-
ram na zona da anca. A recuperação 
foi lenta, mas Jorge Coelho estava 
longe de imaginar que aquele aci-
dente lhe iria mudar a vida para 
sempre. “Só muito tempo depois 
percebi que ia ficar assim a vida 
toda”, recorda o jovem. “Fraturei a 
cervical C5 e C6. Os médicos dis-
seram-me que se a fratura tivesse 
sido mais acima podia recuperar 
os movimentos, mas assim não”.

Em maio Jorge foi operado no 
hospital de São João, no Porto. “Fi-
zeram um enxerto da bacia para 
colocar na cervical porque fica-
ram esmagadas após o acidente”. 
Depois da operação Jorge foi trans-
ferido para o hospital da sua área de 
residência. “Como tinha umas feri-
das muito grandes no corpo eles 
recusaram aceitar-me lá e voltei 
para o S. João”, conta o jovem. 

Esteve quase dois anos inter-
nado em vários hospitais. Em julho 
de 1990 foi transferido para o Cen-
tro de Medicina e Reabilitação de 
Alcoitão. Com a fisioterapia Jorge 
conseguiu recuperar alguma força 
nos braços e aprendeu a fazer sozi-
nho pequenas tarefas diárias como 
lavar os dentes, comer e empurrar a 
cadeira de rodas.

A adaptação

a uma nova vida

Em casa Jorge passava o dia a jogar videojogos e a navegar na in-
ternet. Havia dias em que saía de casa sozinho, mas as dificuldades em 
empurrar a cadeira de rodas depressa o faziam desistir.

Em 2006 e através de uma campanha solidária movida por um jornal 
do concelho de Paredes, Jorge Coelho recebeu uma cadeira de rodas 
elétrica e uma cama articulada. “A partir daí conformei-me com a mi-
nha condição. Já tinha chorado o suficiente e percebi que nada iria 
mudar. Tinha de encarar a vida numa cadeira de rodas e acabei por 
me mentalizar. A cadeira nova foi uma grande ajuda. Fez-me sentir 
mais independente”. 

Vinte e seis anos depois do acidente Jorge Silva continua a viver com 
a mãe em Aguiar de Sousa. Os dois vivem com um rendimento mensal 
de 632 euros. “Chega para vivermos”, assume a mãe que toda a vida 
trabalhou nos campos. O maior receio de Adriana Silva é em relação 
ao futuro do filho. “Quando não estiver cá quem é que vai olhar por 
ele?”. O pai morreu há já 13 anos. Era alcoólico e pouco contribuía para 
as despesas da família. “Depois do acidente ele passou a beber mais. 
Foi a forma de afogar a revolta interior que ele também sentia. A 
nossa situação financeira não era fácil porque ele gastava o dinhei-
ro todo na bebida”, conta o filho. 

Há alguns anos Adriana foi burlada por dois homens que diziam tra-
balhar para a Segurança Social e lhe roubaram 2500 euros. Entretanto e 
devido a problemas familiares Adriana perdeu mais de 7500 euros que 
economizou durante anos. Dinheiro que hoje Jorge Silva queria ter para 
melhorar a sua vida. “Gostava de comprar um guincho adaptado que 
me permitisse levantar da cama sozinho. Facilitava a vida à minha 
mãe e ajudava na minha independência”, assume o jovem.

A MÃE ADRIANA É QUEM CUIDA DO FILHO 24 HORAS POR DIA
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PORTO REAL: Há 3 anos
a realizar os sonhos dos clientes

 IMOBILIÁRIA CONTA COM SETE COLABORADORES E UMA FORTE PRESENÇA NO VALE DE SOUSA.
 Vasta formação e conhecimento no ramo permitem acompanhamento de excelência aos clientes.
 Maior procura acontece no litoral, sobretudo no norte.

do sempre ao cliente/proprietário. 
“Devido há falta de disponibilida-
de monetária de muitos clientes 
acabamos por perder força de an-
gariação”. Apesar de o certificado 
energético ser válido por 10 anos, 
Armando Januário assume que 
muitas vezes os clientes preferem 
não por à venda os imóveis para evi-
tar um gasto de cerca de 200 euros 
antes da comercialização. “A Porto 
Real dá facilidades de pagamento 
em 3 tranches, mas acaba por ser 
difícil convencer o cliente a pagar 
pelo certificado quando não exis-
tem garantias de conseguir ven-
der o imóvel”, assume.  

INVESTIDORES
PROCURAM
IMÓVEIS
MUITO BARATOS

São os imóveis muito baratos os 
mais procurados hoje pelos clientes, 
sobretudo por investidores. Vender 
casas de valores superiores entre os 
70 mil e os 150 mil euros, tornou-se 

mais difícil devido às dificuldades 
de crédito. Hoje são os imóveis para 
restauro que assumem maior im-
portância na Porto Real. Há ainda 
alguns clientes com algum poder 
de compra que procuram imóveis 
de qualidade, sobretudo na zona li-
toral norte, onde a procura tem au-
mentado. “Temos muita procura 
de imóveis no norte, desde Ovar 
até Viana do Castelo”. 

A região do Vale de Sousa tam-
bém tem sido atrativa para fazer ne-
gócio e a Porto Real espera em bre-
ve encontrar um colaborador para 
facilitar a angariação de imóveis 
nos concelhos de Paredes e Paços 
de Ferreira, principalmente. 

Armando Januário tem espe-
rança na recuperação do setor já 
em 2016. “A construção civil já 
começa a mostrar sinais positivos 
e acredito que no próximo ano as 
coisas vão melhorar”. 

A Porto Real apoia ainda e sem-
pre que possível o desporto ama-
dor no Vale de Sousa, patrocinando 
atualmente uma equipa de bilhar/
snooker e a equipa de hóquei em 
patins da Casa do Povo da Sobreira.

PUB

A PORTO REAL MEDIA-
ÇÃO IMOBILIÁRIA nas-
ceu em 2012 por iniciativa 
de três consultores imobi-

liários que pertenceram a um gran-
de franchising de imobiliário durante 
vários anos. Cientes da necessidade 
de adaptação às condições atuais 
do mercado e no início da crise eco-
nómica em Portugal, tentaram criar 
uma empresa que marcasse a dife-
rença no ramo e se distinguisse pela 
integridade, qualidade e honestida-
de em todas as suas ações. 

Dois anos mais tarde, Armando 
Januário acabou por assumir sozi-
nho a responsabilidade da empresa, 
após a saída dos dois sócios. Já com 
uma vasta rede de contactos, so-
bretudo nos concelhos de Paredes 
e Paços de Ferreira, o empresário 
lançou as bases de um crescimento 
sustentado, assente na relação de 
confiança com os seus clientes. 

Hoje a Porto Real tem sede no 
Porto, na Praça Rainha Dona Amélia 
e vende sobretudo imóveis na cida-
de invicta. Depois de ter alcançado 
aqui “algum sucesso”, sobretu-
do através da venda de casas para 
restauro, quer agora intensificar a 
sua presença na região do Vale de 
Sousa, onde a procura de imóveis 
tem aumentado. “Temos neste 
momento vários clientes interes-
sados em comprar nesta zona e 

com um comercial o negócio teria 
outro impulso”, assume Armando 
Januário. Com sete colaboradores, 
no momento, a Porto Real procura 
alguém com capacidades para assu-
mir a angariação no Vale de Sousa.  

A maioria dos imóveis que a 

Porto Real angaria nesta zona são 
referenciados, o que para Arman-
do Januário reflete a satisfação dos 
clientes que compram e vendem 
casas através da sua imobiliária. O 
empresário assume ainda que ape-
sar de o crédito bancário ter regis-
tado nos últimos dois anos uma “li-
geira recuperação”, hoje a maior 
dificuldade para as imobiliárias 
prende-se com as baixas avaliações 
dos bancos. “Os bancos até fazem 
a pré-aprovação do crédito, mas 
num prédio de 100 mil euros o 
banco empresta no máximo até 
80 mil e o cliente tem dificulda-
des em dar no imediato 20 mil 
para assegurar a compra”, explica 
o diretor de loja.  

A obrigatoriedade do certifica-
do energético é outro fator que tem 
complicado a transação de imóveis. 
Isto porque nem todos dispõem 
de certificação e o custo é imputa-

ARMANDO JANUÁRIO É O ROSTO DA IMOBILIÁRIA PORTO REAL

A PORTO REAL PATROCINA O HOQUEI EM PATINS DA C.P. SOBREIRA

DOIS IMÓVEIS ANGARIADOS PELA PORTO REAL: À ESQUERDA UMA QUINTA EM PAÇO DE SOUSA E À DIREITA UMA MORADIA EM PAREDES
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M POUCO MAIS DE UM ANO O 
BOCADILLO GANHOU FAMA 
NA REGIÃO pelas especialida-
des servidas bem para lá do ho-
rário normal de um restaurante. 
Aberto até às duas da manhã, de 

çaram a ser presença habitual em festas no 
concelho e dois anos mais tarde comprava 
a segunda rulote para dar ainda mais im-
pulso ao negócio. 

O tipógrafo natural do Porto deixou o 
negócio de família para se dedicar à área 
da restauração. Em pouco tempo o negó-
cio das rulotes foi crescendo e em abril de 
2014 abriu o primeiro restaurante na Aveni-
da Doutor Francisco Sá Carneiro, em Rebor-
dosa. “O conceito é o mesmo, mas aqui a 
comida é servida em prato e ainda temos 
as famosas francesinhas”. 

Aberto de terça a domingo das 11h às 
15h e das 18h às 2h da manhã O Bocadil-
lo tem espaço para festas de aniversário 
e jantares de grupo, oferecendo um am-
biente simpático e acolhedor aos clientes. 
“Fazemos as coisas com gosto e por nor-
ma se assim é o cliente também vai ficar 
satisfeito. Esse é o segredo. Ter produtos 
de qualidade, frescos e bem confeciona-
dos”, assume o proprietário.  

O movimento é maior ao fim de semana 
e para garantir a eficiência do serviço refor-
çam o número de funcionários. Durante a 

SABE BEM COMER
FORA D’HORASFrancesinhas

 Restaurante abriu há um ano e três meses e tem sido um sucesso.
 ESTÁ ABERTO DE TERÇA A DOMINGO ATÉ ÀS 2H DA MADRUGADA.
 Qualidade, produtos frescos e bem confecionados são os segredos por detrás do negócio. 

semana Bruno Maia trabalha com a esposa 
e uma empregada, mas aos sábados e do-
mingos o entra e sai de clientes exige que 
estejam pelo menos 8 funcionários a servir.

O sucesso d’ O Bocadillo tem dado 
confiança aos proprietários de expandir 
o negócio a breve prazo. Bruno e Eugénia 
Maia ponderam já abrir um novo restauran-
te no próximo ano. Apesar de o local ainda 
não estar definido os empresários querem 
abrir o novo espaço num local mais movi-
mentado durante a semana, quem sabe em 
Paços de Ferreira ou Penafiel.

BOCADILLO HÁ SÓ UM!
O DE REBORDOSA
E MAIS NENHUM

Há pouco tempo Bruno e Eugénia vi-
ram-se confrontados com uma situação 
que garantem estar a afetar a imagem d’O 
Bocadillo. É que o êxito destes empre-
sários levou a que a marca registada que 
criaram fosse copiada por outro empre-
sário que se  lançou no sector e abriu um 
restaurante com o mesmo nome em Vilela, 
mas que não pertence a ‘O Bocadillo’. “Já 
estamos a tratar da situação através do 
nosso advogado e esperamos que o se-

nhor, que era nosso cliente, tenha a de-
cência de retirar o nome. Caso contrário 
vou ter de avançar com uma ação em 
tribunal. Esta pessoa está a usar do bom 
nome desta casa para se aproveitar do 
que conseguimos construir nestes anos 
todos e não podemos admitir isso”, la-
mentam os empresários. “Temos clientes 
que já lá foram comer a pensar que era 
outro restaurante nosso e que chegam 
cá a reclamar porque a comida não tem 
nada a ver, desconhecendo a situação”. 

Na realidade a situação já se arrasta desde 
março deste ano e os empresários esperam 
que se resolva o mais rápido possível. “Para 
além do abuso a situação é chata porque 
algum cliente que nunca tenha vindo ao 
Bocadillo não sabe que o restaurante em 
Vilela não tem nada a ver connosco e se lá 
é mal servido já não quer ouvir falar do res-
taurante”.

Bocadillo Francesinhas só há um, em Re-
bordosa e mais nenhum foi o slogan adotado 
recentemente pelo empresário em fl yers pu-
blicitários e anúncios na rádio e no jornal para 
tentar amenizar os efeitos negativos no seu 
negócio. Bruno Maia espera agora que a si-
tuação se resolva rapidamente e que não seja 
obrigado a seguir com uma ação em tribunal 
para repor a verdade. E

terça a domingo, o Bocadillo é já uma para-
gem obrigatória para quem quer comer fora 
de horas. Bruno Maia assume que o horário 
alargado é uma mais-valia para o negócio, so-
bretudo aos fi ns-de-semana. 

Mas o sucesso d’ O Bocadillo tem sido 
conseguido sobretudo graças à qualidade 
dos produtos e ao ambiente acolhedor que 
oferecem aos clientes. As especialidades da 
casa vão desde cachorros, hambúrgueres, 
pregos e kebab’s que podem ser servidos no 
prato ou no pão. 

NEGÓCIO COMEÇOU
EM 2002 COM UMA RULOTE

Bruno Maia começou com este negócio 
em 2002, ano em que o empresário adqui-
riu a primeira rulote d’O Bocadillo. Come-

BRUNO MAIA PROPRIETÁRIO DO BOCADILLO
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ADIL há 25 anos a promover o desenvolvimento da cidade de Lordelo
 ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE LORDELO CELEBROU 25 ANOS DE EXISTÊNCIA.
 No dia do aniversário vários responsáveis elogiaram o trabalho desta associação em prol da população da freguesia.
 Instituição tem uma situação financeira estável e pretende avançar com a construção de uma unidade de cuidados continuados.  

FUNDADA A 12 DE JULHO 
DE 1990 a Associação para o 
Desenvolvimento Integral de 

Lordelo foi criada pela vontade de 
um grupo de lordelenses, do qual se 
destaca Albano Amaral, José Fraga 

HELENA NUNES

AS QUATRO PRINCIPAIS VALÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO 

É UMA INSTITUIÇÃO PAR-
TICULAR DE SOLIDARIE-
DADE SOCIAl reconhecida 
na região pelo papel funda-

mental que assume na comunidade 
local. A Associação Para o Desenvol-
vimento Integral de Lordelo (ADIL) 
tem hoje um estatuto de mérito no 
concelho de Paredes, contribuindo 
para a melhoria da qualidade de 
vida de muitos idosos, crianças e 
famílias carenciadas. 

Ao longo de 25 anos de ativi-
dade a ADIL foi aperfeiçoando os 
meios para chegar às populações 
e investindo na melhoria contínua 
dos serviços que prestam aos uten-
tes. A primeira valência começou a 
funcionar em 2002. O centro comu-
nitário dispunha de um serviço de 
apoio domiciliário e um centro de 
dia. Três anos mais tarde começou a 
ser construído o lar de idosos, inau-
gurado em 2006. 

Hoje, para além das valências di-
recionadas para a terceira idade e as 
crianças, a ADIL conta ainda com di-
versas respostas na área social, no-
meadamente no acompanhamento 
a famílias beneficiárias do Rendi-
mento Social de Inserção, sendo 
também parceira da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens em 
Risco e entidade coordenadora do 
Contrato Local de Desenvolvimento 
Social (CLDS 3G). Em colaboração 
com a Segurança Social a ADIL di-
namiza ainda ações de formação do 
Centro de Emprego.

A nova direção sonha alargar 
ainda mais a área de atuação e 
construir uma unidade de cuidados 
continuados em Lordelo, através de 
uma candidatura a fundos comuni-
tários. 

ESTABILIDADE
FINANCEIRA PERMITE
SONHAR COM
GRANDES PROJETOS 

A ADIL chega aos 25 anos de 
vida com contas estáveis e margem 
financeira para puder sonhar com 
projetos de futuro. Hélder Oliveira 
defende que as finanças da insti-
tuição têm sido bem geridas nos 
últimos anos. “Temos estabilidade 
financeira também porque somos 
ajudados pela Segurança Social e 
pela própria população da fre-
guesia que mostra estar atenta 
ao nosso trabalho”, defende o te-
soureiro. 

A estabilidade financeira per-
mitiu que a atual direção, no último 
meio ano, realiza-se algumas obras 
de melhoramento e alargamento 
nas instalações, num investimento 
total de 50 mil euros. “Construímos 
uma enfermaria nova com mais 
espaço e uma nova sala de estar 
para os idosos do centro de dia. 
Fizemos ainda obras na entrada, 
que vai passar a ter um seguran-
ça, e na fachada do edifício”, expli-
ca Hélder Oliveira.  

As obras foram financiadas com 
verbas próprias e donativos de be-

neméritos. A anterior direção rea-
lizou obras de restauro na antiga 
escola da igreja, cedida pela câmara 
municipal de Paredes à ADIL, estan-
do hoje aquele espaço a acolher di-
versas ações de formação do Centro 
de Emprego. “O aluguer também é 
uma verba importante para a ins-
tituição”, defende o tesoureiro.

O grande projeto de futuro da 
ADIL é um sonho antigo do atual 
presidente. “Queríamos avançar 
com a construção de unidade de 

e Francisco Ramos. Nos primeiros 
anos a ADIL contava apenas com 
um autocarro para realizar passeios 
abertos à freguesia, mas em pouco 
tempo o património da instituição 
foi crescendo. 

Albano Amaral foi fazendo pe-
ditórios na cidade para arrancar 
com aquela que seria a primeira 
valência da instituição, o Centro 
Comunitário, que começou a ser 
edificado no ano 2000 com fun-

dos europeus. Em 2005 arranca-
ram as obras de construção do 
lar de idosos, financiadas com 
dinheiro próprio da instituição e 
com verbas de peditórios feitos 
na freguesia. 

Mais tarde o lar viria a ser 
transformado na estrutura resi-
dencial para idosos, valência que 
hoje conta com 44 utentes. Em 
conjunto com os idosos do Centro 
de Dia (valência que conta com 25 

cuidados continuados porque 
é uma necessidade não só local 
como nacional. É um projeto am-
bicioso, mas não é impossível”, 
assume Francisco Teixeira do Couto. 
Para a diretora técnica esta valência 
é de extrema relevância. “É uma 
resposta para aqueles utentes 
que não reúnem condições de es-
tar num lar, mas também não po-
dem dispensar os cuidados hos-
pitalares”, explica Mónica Santos.

O objetivo da direção é elaborar 

um projeto e submeter uma candi-
datura a fundos comunitários. “O 
custo de uma obra desta natureza 
é avultado e por isso vamos ten-
tar conseguir o apoio comunitá-
rio e a ajuda de diversas pessoas 
para concretizar esta obra”, subli-
nha o presidente. 

Outro projeto em que a atual 
direção está a trabalhar envolve a 
criação de um Gabinete de Inserção 
e Formação Profissional nas instala-
ções da ADIL.

A ATUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO

ALGUNS DOS UTENTES ANIMARAM A FESTA
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ADIL há 25 anos a promover o desenvolvimento da cidade de Lordelo
 ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE LORDELO CELEBROU 25 ANOS DE EXISTÊNCIA.
 No dia do aniversário vários responsáveis elogiaram o trabalho desta associação em prol da população da freguesia.
 Instituição tem uma situação financeira estável e pretende avançar com a construção de uma unidade de cuidados continuados.  Fartos elogios ao trabalho da instituição

EM DIA DE FESTA e num 
convívio que reuniu direção, 
utentes, funcionários, enti-

dades locais e representantes de 
outras associações da freguesia 
foram traçados largos elogios ao 
trabalho que a ADIL foi desenvol-
vendo nos últimos 25 anos. 

“Parabéns à ADIL pelo tra-
balho que estão a desenvol-
ver. O mérito é de todos os 
funcionários, colaboradores, 
beneméritos e de todas as ins-
tituições que apoiam esta as-
sociação”, começou por dizer o 
presidente da junta de Lordelo. 
“Estaremos sempre disponí-
veis para colaborar com a ADIL 
em tudo o que precisarem”, 
acrescentou Nuno Serra, salien-
tando ainda o empenho e dedi-
cação de todos os colaboradores 
e voluntários que integram a as-
sociação.

Também a vereadora do pe-
louro de ação social da câmara 
municipal de Paredes salientou 
a consistência e empenho desta 
instituição. “A ADIL é uma ins-
tituição que se pautou pela 
consistência, querendo sempre 
mais e melhor para o futuro. A 
qualidade do vosso trabalho 
tem vindo a crescer graças ao 
empenho de todos”. Hermínia 
Moreira traçou também elogios 
à equipa que diariamente dá a 

cara pela instituição. “Esta equipa 
fantástica faz com que a ADIL te-
nha sempre uma procura muito 
grande, o que revela também o 
reconhecimento da qualidade 
do vosso trabalho. Parabéns por 
estes 25 anos de trabalho tão ri-
cos”, salientou. 

Em representação do ministro 
da Solidariedade e Segurança So-
cial, que não pode estar presente 

na cerimónia, a diretora adjunta 
do Centro Distrital da Segurança 
Social do Porto agradeceu o traba-
lho que a instituição desenvolveu 
nos últimos 25, deixando votos de 
que esta continue a trabalhar no 
mesmo caminho. “É esta equipa 
de colaboradores que juntamen-
te com a direção, a Segurança 
Social e a câmara municipal de 
Paredes asseguram diariamen-

te que a população da fregue-
sia de Lordelo tenha o melhor 
apoio social possível” frisou a 
responsável. Apesar dos anos mais 
difíceis que o país atravessou Ana 
Venâncio garantiu que o Governo 
e o Ministério da Segurança Social 
tudo fizeram para manter a rede de 
financiamento às IPSS.  

 Já o vice-presidente da câmara 
municipal de Paredes salientou os 

25 anos de história da ADIL. “São 
anos com muitas memórias de 
muita gente que se envolveu 
neste trabalho. Não foi a sorte, 
mas sim a entrega de todos que 
fez desta associação um exem-
plo”, salientou Pedro Mendes. 
“Todos vós que no dia-a-dia fa-
zem sorrir os nossos idosos me-
recem o nosso reconhecimento. 
Porque fazem este trabalho de 
corpo inteiro”. 

Do programa de comemora-
ções do 25.º aniversário da ADIL 
fez parte ainda uma homena-
gem aos antigos presidentes da 
instituição, com a inauguração 
de uma galeria fotográfica, onde 
constam todos os elementos de 
cada direção. Foram também 
benzidas duas novas viaturas, 
doadas pela Farmácia Nogueira e 
o Supermercado Europoupança. 
A Fundação A Lord ofereceu ma-
terial na área da saúde e deixou a 
promessa de entregar brevemen-
te uma viatura.

A celebração do aniversário 
englobou uma missa campal, 
uma homenagem aos fundado-
res já falecidos no cemitério de 
Lordelo e várias atuações musi-
cais dos utentes da creche e do 
lar de idosos, da fanfarra dos 
bombeiros de Lordelo, os bom-
bos “Os Pestinhas”, o grupo de 
cavaquinhos e dos Lordes. 

utentes) os seniores realizam di-
versas atividades, desde o boccia, 
hidroginástica, manutenção físi-
ca, trabalhos manuais e saídas ao 
exterior, através do programa Mo-
vimento Sénior e da colónia bal-
near, durante o período de verão. 

No serviço de apoio domici-
liário a instituição presta apoio ao 
nível da alimentação, tratamento 

de roupa, limpeza da habitação 
e higiene pessoal a 30 utentes. A 
creche é a única valência da ADIL 
que não está na sua capacidade 
máxima. Conta atualmente com 
19 crianças entre os 4 meses e os 
3 anos de idade. A valência nas-
ceu em 2012 após as obras de 
remodelação do antigo ATL e em 
março de 2015 foi assinado o pro-

tocolo com a Segurança Social.
Desde 2005 e fruto de um pro-

tocolo com o Instituto Português 
da Segurança Social que a ADIL 
assegura ainda o atendimento a 
160 famílias de Lordelo e Vilela 
beneficiárias do Rendimento So-
cial de Inserção (RSI). 

No domínio do apoio social a 
ADIL é ainda parceira do Banco 

Alimentar, que fornece alimentos 
para consumo interno e para dis-
tribuição a famílias carenciadas. 
Também através do projeto “Lor-
delo Solidário”, do qual fazem 
parte um conjunto de instituições 
ligadas à freguesia e a câmara 
municipal de Paredes, a ADIL en-
trega alimentos a outras famílias 
carenciadas. 

Atualmente a instituição con-
ta com uma equipa de 60 funcio-
nários, um médico, uma nutricio-
nista, quatro enfermeiros, dois 
professores (um de educação físi-
ca e outro de dança) e um psicólo-
go que realiza consultas clínicas e 
aulas de entre ajuda. A instituição 
tem ainda sete carrinhas para aju-
dar às atividades diárias.

ALGUMAS DAS INDIVIDUALIDADES PRESENTES NA CERIMÓNIA DE ANIVERSÁRIO

BENÇÂO DAS VIATURAS OFERECIDAS POR DUAS EMPRESAS À ADIL
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O 7.º LUGAR DO PARE-
DENSE MIGUEL BOR-
GES nos 3000 metros 
obstáculos e o 6.º lugar 

de Marta Pen nos 1500 metros, fo-
ram os dois melhores resultados 
da seleção portuguesa de atletis-
mo no Europeu sub 23, que de-
correu em Tallin, Estónia. 

O atleta paredense abriu a 
época com um recorde pessoal de 
8.56,51, melhorou para 8.50,94 no 
Campeonato da Europa das Na-
ções e conseguiu agora 8.49,08. 
Na final direta e contra outros 
dois atletas portugueses, Miguel 
Borges fez uma excelente prova, 
obtendo a melhor marca nacional 
do ano. 

“Não há palavras para des-
crever o que estou a sentir”, ga-

Miguel Borges 7.º no Campeonato da Europa
 ATLETA PAREDENSE ALCANÇOU NOVO RECORDE PESSOAL.
 Na Estónia Miguel Borges foi 7.º na final direta nos 3000 metros obstáculos, conseguindo a melhor marca nacional do ano.

rantiu ao nosso jornal o atleta do 
Sport Lisboa e Benfica. “Cumpri-
mos o principal objetivo ao qual 
nos comprometemos no início 
da época”, assegura o jovem, que 
se mostra radiante por estar no 
top 8 do campeonato da Europa 
de sub 23 e alcançar um novo re-
corde pessoal.

Miguel Borges não deixou de 
agradecer à pessoa mais impor-
tante que o apoiou neste percur-
so, o seu treinador Nogueira da 
Costa. “Sem ele nada disto teria 
sido possível”, assume. Depois 
da conquista o atleta também 
não esqueceu o clube, a família e 
os amigos que estiveram a torcer 
por ele durante os campeonatos 
da europa.  

Portugal saiu do Europeu na 
Estónia sem medalhas e teve ape-
nas três finalistas. MIGUEL BORGES COM O TREINADOR NOGUEIRA DA COSTA NA ESTÓNIA

A EQUIPA de sub 15 femi-
nino do Paredes Rota dos 
Móveis sagrou-se, no pas-
sado dia 5 de julho, vice-

-campeã nacional de Polo Aquático. 
Em Paredes já se sonhava com mais 
um título, mas no último parcial do 
encontro, entre os paredenses e o 
Gondomar Cultural, as gondoma-
renses levaram a melhor e vence-
ram a partida por 4-3.  

Paredes é vice-campeão nacional
de Polo Aquático no feminino

 Resultado histórico para a equipa de sub-15 feminino de Polo Aquático.
 Final decorreu em Paços de Ferreira.
 PAREDES FOI DERRUBADO PELO GONDOMAR, NO ÚLTIMO PARCIAL.

Num jogo emocionante, pauta-
do pelo equilíbrio do início ao fim, 
a equipa de sub-15 feminino do 
Gondomar Cultural venceu apenas 
o último parcial, garantindo assim 
a conquista do troféu de campeão 
nacional.

Num campeonato composto 
por 5 equipas, num modelo de to-
dos contra todos, as atletas pare-
denses começaram por vencer o 
Amarantus (7-4), depois o Dramá-
tico de Cascais (16-2) e o Lousada 

Séc. XXI (18-3), sendo derrotadas, 
na final, pelo Gondomar.

No final do encontro o treina-
dor Diogo Ferraz deixou “os pa-
rabéns à equipa do Gondomar 
Cultural pelo trabalho desen-
volvido ao longo dos últimos 
anos pelas suas atletas e equipa 
técnica neste escalão” e mostrou-
-se “muito orgulhoso por uma 
equipa que se formou este ano 
ter atingido este patamar, ba-
tendo-se a um excelente nível”. 

Deixou ainda um “agradecimento 
especial aos apoiantes das equi-
pas presentes, que ao encherem 
as bancadas tornaram estas fi-
nais num espetáculo ainda mais 
emocionante”.

Para além do título de vice-
-campeãs nacionais, as atletas 
do Paredes conquistaram ainda 
o prémio de equipa com mais fair 
play. Do sete ideal da Federação 
Portuguesa de Natação (FPN) fa-
zem parte duas atletas do Pare-

des, Fabiana Inês Duarte e Luana 
Silva, que foi eleita a melhor mar-
cadora da competição. 

A FPN salientou o nível compe-
titivo que a competição foi adqui-
rindo ao longo dos últimos anos. 
Para o diretor técnico nacional de 
Polo Aquático da FPN, isso contri-
buiu para “o aumento do número 
de equipas participantes”, dei-
xando “boas perspetivas de futu-
ro para a modalidade no sector 
feminino”.

HELENA NUNES
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O REBORDOSA ATLÉTICO CLUBE 
tinha contrato com o técnico Pedro 
Monteiro por mais uma época, mas 
a decisão anunciada há dias relati-

va a um processo disciplinar da Associação de 
Futebol do Porto, devido a desacatos entre o 
técnico do RAC e um adepto no fi nal de um 
jogo, obrigou Pedro Monteiro a afastar-se dos 
relvados por 4 meses. 

Contudo, a decisão da AF Porto abriu 
portas à contratação de Calica, que na última 
época orientou o SC Espinho, do campeo-
nato nacional de seniores. Joaquim Barbosa 
assume que o jovem treinador paredense é o 
técnico ideal para o RAC alcançar os seus ob-
jetivos esta época. 

“Ele fez um bom trabalho no União de 
Paredes e no Espinho, apesar dos contra-
tempos. É um treinador que reúne todas 
as condições para ajudar o clube a chegar 
aos seus objetivos, sobretudo promover a 
nossa formação, agora que temos todas as 
condições físicas para o fazer, e sustentar a 
equipa sénior com atletas da casa”, garan-
tiu o presidente do RAC.

Já o novo técnico da formação rebordo-

A DISPUTAR O CAMPEONATO DE 
ELITE, da Associação de Futebol do 
Porto, o Aliados de Lordelo não as-
sume a candidatura a um regresso 

aos campeonatos nacionais, mas está a pre-
parar a equipa “sem limites de ambição”.

As palavras são do treinador, Juvenal 
Brandão, que garante que só assim o grupo 
“será capaz de lutar em todos os jogos 
pelos 3 pontos”, mostrando-se seguro que 
“irão ganhar mais vezes do que aquelas 
que não vão ganhar”.

O Aliados está, assim, a realizar uma pré-
-época diferente para chegar aos jogos “nou-
tro patamar de exigência”. Uma parceria 
que visa dotar os atletas de mais ferramentas 
na tentativa de alcançar “o sonho”, não assu-
mido, da subida de divisão.

Num protocolo inédito, o clube está a cola-
borar com o ROPE, um centro de Reabilitação 
e Otimização de Performance, da CLÍNICA 
NUNO MENDES, situado em Penafi el.

“Trabalho como este só é realizado 
em clubes de topo. Em Portugal sabemos 
que alguns treinadores começam a inserir 
paulatinamente atividades do género nos 
seus treinos, mas nada como isto. Não há 
nenhuma equipa com uma estrutura como 

NA ÚLTIMA EDI-
ÇÃO DO JORNAL 
O PAREDENSE, na 

página 14, na notícia com 
o título “Vazio diretivo 

QUANDO se fala de individualização 
do processo de treino, encontra-
mos duas realidades muito afas-

tadas, no que se refere à aceitação des-
te conceito.

No contexto das modalidades indi-
viduais este é um conceito aceite, lógico 
e quase de senso comum, onde se perce-
be a importância de cada atleta treinar de 
acordo com as suas características indivi-
duais (físicas, mentais, técnico-táticas), ob-
jetivos, estado de forma e/ou maturação 
biológica, fase da época, etc.

No entanto, no meio cultural das mo-
dalidades coletivas, quando se fala de trei-
no individualizado do atleta é certo que 
se estará no centro de um tema que gera 
muita controvérsia.

Vivemos numa era onde profi ssionais 
do desporto têm acesso a informação 
abundante e onde, sem as corretas bases 
e Know-How, se torna difícil fi ltrar a boa/má 
informação, bem como, na procura da ob-
tenção de sucesso, fugir à tentação de “co-
piar” supostos modelos de treino, que nos 
chegam como verdades absolutas e guide-
lines a serem seguidas sem sentido crítico. 

Quando se fala de individualização do 
processo de treino, ouvindo os vários in-
tervenientes, deparamo-nos com opiniões 
divididas entre quem é a favor ou contra, 
sendo que, não são poucas as vezes que 
esta discussão se baseia em opiniões de 
senso comum, com pouco rigor científi co 
ou desprovidas de qualquer base teóri-
co-prática. Neste sentido, encontramos 
um crescimento de opiniões e aborda-
gens que separam/afastam/dividem con-
ceitos e metodologias que deviam existir 
em harmonia e complementaridade.

Separa-se o “corpo” da “cabeça”, esque-
cendo não só que um não existe sem o 
outro, como se infl uenciam mutuamente.

- De que serve um “corpo fi t” numa “ca-
beça” sem capacidade de interpretar corre-
tamente as opções táticas?

- De que serve um “cérebro evoluído” 
num “corpo” que não consegue dar segui-
mento às ações técnico-táticas?

- De que serve uma capacidade téc-
nico-tática aprimorada que vacila nos úl-
timos momentos do jogo por fadiga ou 
stress competitivo?

Surge-nos assim o conceito do atleta 
por trás do jogador. Um atleta que neces-
sita evoluir em todas as suas dominan-
tes (técnico-tática, física, mental, social, etc) 
de forma a que seja capaz de se integrar e 
respeitar as necessidades da equipa e exi-
gências do processo de treino e momento 
competitivo. Um atleta sem risco de lesão, 
com níveis de performance atlética eleva-
dos e que recupere rápido entre esforços/
treinos/competições. Um atleta ao serviço 
das necessidades da sua equipa e exigên-
cias do seu treinador. Um atleta que ne-
cessita, desta forma, de uma abordagem 
individualizada ao seu processo de treino.

Abordagem
individualizada
ao atleta

JOÃO PERALTA
Performance Trainer ROPE® - CLÍNICA NUNO MENDES
Licenciado em Desporto e Educação Física pela FADEUP com 
Especialização em Treino de Alto Rendimento no Atletismo. 

Cardoso sobre as dívidas do clube. 
Manuel Cardoso assumiu a presidência do 

União de Paredes há 5 anos com o objetivo 
de liquidar as dívidas existentes no valor de 
120 mil euros. Essas dívidas foram totalmente 
pagas em dois anos e meio. 

Quanto aos 55 mil euros que ainda faltam 

Reti� cação: 
liquidar estão relacionados com dívidas an-
tigas do clube às Finanças, no valor de 500 
mil euros, que a atual direção tem vindo a 
liquidar desde que foi eleita.  

Fica reposta a informação. Lamentamos 
o erro e pedimos desculpas ao clube, ao seu 
presidente e aos sócios do União de Paredes. 

N
página 14, na notícia com 
o título 

no U.S.C. Paredes” transmitimos incorreta-
mente as declarações do presidente Manuel 

Aliados em pré-época diferente 
 EMBLEMA LORDELENSE E ROPE ESTABELECEM PARCERIA INÉDITA.
 Treinador do clube não estabelece limites na ambição do grupo para a próxima época.  

HELENA NUNES

a do ROPE a trabalhar só para si e, mais ain-
da, ao nível em que está o Aliados de Lor-
delo”, explica o jovem treinador.

O objetivo é que a parceria possa trazer 
vantagens aos jogadores lordelenses, sobre-
tudo do ponto de vista individual: “Isto visa 
a reabilitação e otimização da performan-
ce deles. É acima de tudo tratar os atletas 
ao pormenor, de forma personalizada. É 
dotá-los de mais ferramentas para terem 

um desempenho superior”. A parceria visa 
também a prevenção e recuperação de le-
sões e dá acesso, por exemplo, a serviços de 
medicina desportiva, nutrição, treino mental, 
fi sioterapia, osteopatia, acupuntura, podolo-
gia, massagem desportiva, treino visual, entre 
outras valências do ROPE.

Na época passada, o Aliados de Lordelo 
lutou até duas jornadas do fi m pela subida, 
terminando o campeonato na oitava posição.

PARCERIA COM O ROPE PRETENDE TRAZER VANTAGENS AOS JOGADORES DO ALIADOS

CALICA treina o Rebordosa

 TÉCNICO ASSUME QUE QUER CRIAR UMA EQUIPA COMPETITIVA.
 Calica diz que tem uma relação especial com o clube e acredita que vão fazer um bom trabalho.
 RAC já começou a preparar a próxima época com novos 4 reforços.  

to. “A ambição é criar uma equipa competi-
tiva que seja capaz de lutar pela vitória em 
todos os jogos”, assume o treinador. “Quere-
mos fazer a melhor classifi cação possível”, 
acrescenta. 

O RAC já começou a preparar a época 
2015/2016 com quatro novos reforços: Cali-
ca poderá contar com Ricardo Teixeira, que 
na última época jogou no Vizela e já passou 
por clubes como o União de Paredes e o Leça, 
ainda Artur (ex-União de Paredes), Hélder (ex-
-Santa Eulalia) e Jorginho (ex-Sinfães). O clube 
assegurou a continuidade de parte do plantel 
da época passada e tem ainda à experiência 
quatro jogadores colombianos. 

Calica terá a ajuda do professor Gil no 
comando técnico do RAC. Ambos já tinham 
trabalhado juntos na equipa técnica do 
União de Paredes. Bruno será o treinador de 
guarda-redes e o professor Ricardo, que fa-
zia parte da anterior equipa técnica do RAC, 
vai assegurar a ligação entre a formação e a 
equipa sénior. 

O primeiro teste para o RAC e o novo trei-
nador será já a 16 de agosto, no primeiro jogo 
da Taça Brali da AF Porto. Calica assume con-
tudo que a prioridade é o campeonato, que 
arranca a 6 de setembro.

sense mostra-se confi ante em fazer um bom 
trabalho, mas não assume, para já, nenhum 
objetivo quanto à classifi cação do campeona-

HELENA NUNES
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NA ÚLTIMA ÉPOCA a equipa 
sénior do Aliança de Gandra 
terminou o campeonato na 
11.ª posição da tabela, no 

1.º ano em que competiu na Divisão 
de Elite Pro-Nacional. Com uma equi-
pa renovada e um novo presidente 
o A. Gandra quer alcançar na época 
2015/2016 os primeiros lugares da ta-
bela. Rui Pinto garante que a priorida-
de é fazer uma época tranquila.

Quais são os objetivos da 
equipa sénior para esta época?

Queremos fazer um campeona-
to mais tranquila. Na última época 
passamos ali uma fase em que esti-
vemos entre os últimos da tabela e 
esta época queremos fazer um cam-
peonato mais tranquilo e regular e 
se possível chegar aos primeiros 
lugares da tabela. Para além de uma 
boa equipa, queremos que seja 
uma família unida porque só assim 
é que alcançamos bons resultados.

Ficaram satisfeitos com o tra-
balho da equipa técnica?

Apesar de termos andado pra-
ticamente 19 jogos com a casa às 
costas e a jogar em campos em-
prestados, a equipa conseguiu fa-
zer um campeonato positivo. Por 
isso renovamos contrato com o 
técnico Mário Rocha para, na pró-
xima época, dar continuidade ao 
trabalho. 

“SE POSSÍVEL
QUEREMOS CHEGAR
AOS PRIMEIROS
LUGARES DA TABELA”

O plantel do Aliança de Gan-
dra já está fechado?

Já. Dispensamos 9 jogadores da 
época passada e já asseguramos seis 
novos reforços. Fomos buscar três jo-
gadores ao Sobrado, que estavam a 
jogar no nacional, o Cabu, o Pedrosa 
e o Bruno Almeida. Do Aliados con-
seguimos o Jorginho e fomos buscar 
o Bruninho ao União de Paredes e o 
Edinho ao Paços de Ferreira. 

A restante equipa vai ser refor-
çada com três ou quatro jovens da 
formação, porque essa também é 
uma aposta do clube, dar a oportu-
nidade aos jovens da terra. 

Estes reforços implicaram um 
esforço financeiro?

“Queremos fazer uma época mais tranquila”

 O NOVO PRESIDENTE DO ALIANÇA DE GANDRA QUER MAIS ESTABILIDADE NA EQUIPA SÉNIOR NA ÉPOCA 2015/2016.
 O clube começa a preparar a nova época já este sábado, com seis novos reforços no plantel.

Não, porque o orçamento para 
esta próxima época é mais baixo 
que no ano passado e esse também 
é um objetivo. Se dispensamos 9 
jogadores e só fomos buscar seis 
tudo indica que estamos no bom 
caminho e por isso é que também 
queremos apostar nos jovens da 
formação. 

Que ambições tem para as 
equipas da formação?

O nosso objetivo é criar mais or-
ganização e disciplina na estrutura 
e por isso é que temos um coorde-
nador especificamente para gerir as 
equipas da formação. O Serqueira 
é um homem com experiência e 
grandes conhecimentos do futebol 
e acreditamos que vamos conseguir 
organizar melhor a estrutura. 

Vamos ter uma equipa de ju-
niores, duas de juvenis, uma de 
iniciados, infantil, sub-11 e sub-10 
e queremos atingir os 160 atletas 
na formação. Já temos treinadores 
para todos os escalões para come-
çarmos a trabalhar. O objetivo é 
criar condições para proporcionar a 
subida de divisão ao maior número 
de equipas. 

Há uma projeto para criar uma 
equipa B, que possa competir na 2.ª 
divisão distrital, e que sirva para dar 
oportunidade aos jovens da terra e 
incentivá-los a trabalhar para che-
garem à equipa principal. 

Na próxima época o Alian-
ça de Gandra vai continuar a ter 
equipas de futsal e atletismo?

Claro que sim, até porque o 
nosso objetivo é manter não só as 
equipas que temos no futebol, mas 
também a nossa equipa feminina 
de futsal amadora e a de atletismo. 
Queremos continuar a dar condi-
ções a estes atletas e criar meios 
para que o Aliança de Gandra possa 
alargar a sua atividade a outras mo-
dalidades. É o projeto que temos a 

longo prazo, mas que é fundamen-
tal para atrair mais jovens para o 
clube. 

“HÁ UM PROJETO
PARA CRIAR
UMA EQUIPA B”

Na última época o A. Gandra 
jogou praticamente a 1.ª metade 
do campeonato em campos em-
prestados. Esta época já jogam 

no novo relvado sintético do clu-
be. Acha que os sócios vão estar 
mais próximos do clube?

Nós esperamos que sim. Nes-
te momento temos cerca de 180 
sócios e queremos também tentar 
aumentar este número. Na última 
época foi mais difícil para os só-
cios acompanharem os jogos, mas 
agora, com o complexo pronto, já 
conseguimos aumentar alguma 
coisa e esperamos que continue 
assim. 

A direção tem previstos novos 
investimentos no complexo des-
portivo?

Vai depender muito da colabo-
ração das pessoas da freguesia e 
dos patrocínios, mas gostávamos 
de construir uns balneários, porque 
neste momento os que utilizamos 
são os do pavilhão e ainda uma 
sede para juntarmos também algu-
mas verbas para o clube. 

É claro que precisamos da ajuda 
da população para conseguir avan-
çar com estes projetos e aproveito 
para agradecer todo o apoio dos só-
cios, simpatizantes e amigos do clu-
be e ainda a colaboração da câmara 
municipal, da junta de freguesia de 
Gandra e dos patrocinadores, como 
a Jodarte, que nos têm ajudado, e 
muito, nos últimos anos. 

O Aliança de Gandra conta com 
eles para continuar a promover o 
desporto na freguesia e a incentivar 
cada vez mais jovens a integrar a es-
trutura do clube.

PUB
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O FIM DE CADA ANO LETIVO 
É SEMPRE UMA FESTA PARA 
TODOS OS ALUNOS. Mas, para 
aqueles que terminam uma 

etapa do seu percurso escolar e se prepa-
ram para iniciar um novo ciclo, a alegria é 
ainda maior.
Na Escola Básica de Sobreira, a festa de 
finalistas dos alunos do nono ano é uma 
tradição com já alguns anos. Esta ativida-
de, organizada pelo professor Paulo Mo-
reira, docente que leciona Educação Mo-
ral e Religiosa Católica, é esperada com 
muita ansiedade pelos alunos que nela 
participam e tem duas partes distintas: 
uma eucaristia na paróquia e um jantar na 
escola, que termina com um baile. 

Este ano, este evento revestiu-se de 
maior solenidade do que a que é habi-
tual, porque a missa foi celebrada pelo Sr. 
D. António Taipa, bispo auxiliar do Porto, 
no âmbito da visita pastoral na paróquia 
de Sobreira. Em maio, o Sr. Bispo visitou 
a freguesia de Recarei e em julho foi a 
vez de Sobreira. A missa foi concelebrada 
pelo pároco, Padre Pedro Sérgio Gomes 
da Silva. O professor Paulo Moreira, que 
é também Diácono, assistiu o celebrante 
e concelebrante. Na celebração, D. Antó-
nio abençoou os jovens que terminaram 
o terceiro ciclo, referiu que a idade nem 
sempre lhes permite perceber a impor-
tância dos ensinamentos que pais e pro-
fessores lhes dão, mas que os frutos do 
seu trabalho serão colhidos no futuro. No 
final da eucaristia, os alunos receberam 

Festa de FinalistasProfessora NATÁLIA NEVES
.............................................................................
● Agrupamento de Escolas da Sobreira

D: António Taipa
D. António Taipa, de nome completo 
António Maria Bessa Taipa, nasceu em 
Freamunde a 11 de novembro de 1942. 
Estudou no Seminário do Porto, foi or-
denado presbítero a 15 de agosto de 
1966, na Sé Catedral do Porto. É bispo 
auxiliar desde 1999, tendo sido nomea-
do em fevereiro pelo Papa João Paulo II 
e ordenado em abril desse mesmo ano 
por D. Armindo Lopes Coelho e pelos 
bispos co-ordenantes D. Júlio Tava-
res Rebimbas e João Miranda Teixeira.

um diploma de finalistas, entregue por 
cada um dos diretores de turma. O Diretor 
do Agrupamento, Dr. Pedro Silva, dirigiu 
algumas palavras aos alunos, desejando-
-lhes um futuro auspicioso. 

A festa continuou na escola com um 
convívio entre alunos, professores e fun-
cionários. Estiveram presentes também o 
Sr. João Gonçalves, Presidente da Junta de 
Freguesia de Sobreira e o Sr. Américo Ro-
drigues, Presidente da Associação de Pais 
do Agrupamento de Escolas de Sobreira. 

Os alunos divertiram-se com os sons 
da sua preferência: pop e rock. 

Em final de festa, os sentimentos osci-
lavam entre a alegria e a nostalgia. Os per-
cursos escolares serão diversos e a sepa-
ração de alguns colegas é inevitável. Fe-
lizmente as novas tecnologias aproximam 
as pessoas e, embora o afastamento físico 
seja uma realidade, a proximidade está à 
distância de um clique. E haverá sempre 
um ponto de visita e de encontro na Esco-
la Básica de Sobreira, onde sempre serão 
bem recebidos.

● Agrupamento de Escolas de Vilela

A Dona Cá-cá-rá-cá
A dona Cá-cá-rá-cá
Vivia no deserto
Fui de avião para lá
Pois achei mais perto.

A dona Cá-cá-rá-cá esperava
No grande portão...
Dei dois passos
E saí do avião.

Errei!
Que longa viagem!
Mas o pior
Foi ter perdido a bagagem!

-Senta-te! Descansa!-Disse ela.
Quando me sentei
Senti uma grande picadela.
A Cá-cá-rá-cá começou a falar
Não parava de cacarejar...
Um pinto aqui e acolá,
Onde é que ela estará?

Olhei para a vidraça
Estava a nevar
Não podia acreditar
Que o dia estava a acabar.

Mas que história
Comprida e maluca,
A Cá-cá-rá-cá não me ligou a mim
E foi ter com a Dona Nuca.

Fiquei com os pintos
Todo o dia a brincar
Enquanto a Dona Cá-cá-rá-cá
Estava com a Dona Nuca a falar.

Para esta história,
Tive muito que pensar,
Por isso peço que um dia
Venham dela a recordar...

MARTA MOREIRA, 5.º RD

Juntos somos felizes
Ao vermos meninos a saltar,
Paramos e sentimos o amor.
Damos por nós a pensar,
Na amizade e no seu grande valor!

Sem ninguém não somos nada!
Juntos somos felizes.
A vida é uma jornada,
Felizmente ainda somos petizes…

Unidos, o mundo é melhor,
Tem mais cor e alegria,
O nosso coração fica maior
E irradia “magia”!...

BEATRIZ GONÇALVES ROQUE, 4.º ano

Viver sem ti
Eu passei mil noites a pensar em ti
Eu contei mil estrelas para me esquecer de ti
Eu vivi mil dias na esperança de te ter aqui
Eu simplesmente acho que me perdi.

Eu vivi num mundo de ilusões
Onde apenas ouvia as minhas palpitações
Eu ignorei as mil razões
E apenas me guiei pelas minhas emoções.

Depois de mil dias acordei
E sem rumo fiquei
Descobri que sem ti eu tinha de viver
E que nem um adeus me foste capaz de dizer.

Durante um tempo vivi assim
Com a esperança dentro de mim
Mas agora eu descobri que não estás mais 
aqui.

Resta-me apenas continuar
Pois esta ferida há de curar
E quando esse dia chegar
Eu já não te vou querer mais abraçar.

TÂNIA SILVA,11.ºRA
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MEMÓRIA DOS COMBATENTES

PAREDENSES
na Grande Guerra

IVO RAFAEL    ivo_rafael@sapo.ptFreguesia de BITARÃES

GREGÓRIO RIBEIRO. Nasceu no 
lugar de Bairros, Bitarães, no dia 8 de 
Julho de 1895. Era fi lho de Joaquim 
Ribeiro e de Emília Rosa Meireles, 
lavradores caseiros, ele natural de 
Bitarães, Paredes, ela de Lodares, 
concelho de Lousada. Aquando da 
mobilização para a Grande Guerra, 
Gregório residia na freguesia pare-
dense de Beire. Foi incorporado no 
Corpo Expedicionário Português (1.º 
Batalhão, 4.ª Companhia) pelo Regi-
mento de Infantaria 32. Ostentava 
a placa de identifi cação n.º 22153 e 
detinha o posto de 1.º Cabo (n.º 481). 
Embarcou em Lisboa rumo a França 
no dia 14 de Julho de 1917. Cerca de 
um ano depois, a 6 de Julho de 1918, 
e porque apesar de tudo na guerra 
também havia lugar para o despor-
to, Gregório Ribeiro segue para Pa-
ris, a fi m de tomar parte nas provas 
desportivas de Colombes. Do ponto 
de vista formal o evento tinha a de-
signação de «Fête sportive améri-
caine» ou ainda «Meeting sportif 
franco-américaine», no qual as tro-
pas das várias nações aliadas com-
petiam entre si. Gregório Ribeiro fa-
z-se de novo presente na respectiva 
unidade em 18 do mesmo mês. Em 
26 de Agosto baixa ao Hospital de 
Base n.º 1, recebendo alta dois dias 
depois. Em 4 de Fevereiro de 1919 é 
colocado na 2.ª Companhia do Ba-
talhão de Infantaria 12. Dois meses 
depois regressa ao seu país natal. 
Parte de Cherbourg a bordo do na-
vio Maryland no dia 3 de Maio e che-
ga a Lisboa no dia 6 seguinte. Casou 
em Agosto de 1920, com Rosa Nunes 
Freire. Faleceu na freguesia de Gon-
dalães, com 74 anos de idade, no dia 
15 de Dezembro de 1969.

JOSÉ MOREIRA DE OLIVEIRA. Nas-
ceu no lugar do Adro, Bitarães, no dia 
31 de Julho de 1893. Era fi lho de Ma-
nuel Moreira de Oliveira, empreiteiro 
de profi ssão, e de Albina Moreira Nu-
nes, costureira. Casou em 1915 com 
Maria Moreira dos Santos, natural de 
Beire. Na altura da incorporação no 
CEP residia na freguesia de Gonda-
lães. Foi mobilizado pelo Regimento 
de Infantaria 32. Ostentava a placa 
de identidade n.º 21376 e detinha o 
posto de soldado (n.º 220). Embarcou 
em Lisboa rumo a França no dia 14 de 
Julho de 1917. No dia 2 de Setembro 
é colocado na Escola de Sinaleiros, 
uma das duas unidades de instrução 
de tropas do Serviço Telegráfi co do 
CEP. É, pois, provável que José Morei-
ra de Oliveira tenha desempenhado 
a função de «sinalefa» ou «alicate», 

«Cerca de um ano depois, a 6 de Julho de 1918, e porque apesar de tudo na guerra também havia lugar para o desporto, Gregório Ribeiro 
segue para Paris, a � m de tomar parte nas provas desportivas de Colombes, formalmente designadas «Fête sportive américaine» ou ainda 
«Meeting sportif franco-américaine», onde as tropas das várias nações aliadas competiam entre si.»

apelidos por que eram conhecidos os 
sinaleiros nas trincheiras de Grande 
Guerra. O capitão André Brun, na sua 
humorada obra «A Malta das Trin-
cheiras» (Reed. Braga: Vercial, 2010-
2012), refere-se-lhes nestes termos: 
«Os alicates são uma seita dentro 
da malta das trincheiras. São se-
nhores que sabem ler e escrever, 
que estiveram várias semanas em 
escolas a aprender a língua do pi-
ca-pau, o traço-traço-ponto-traço. 
Não cavam, nem dão tiros, não vão 
às patrulhas, e nos dias de reserva 
ou de apoio andam pelo campo 
aos molhinhos, fazendo uns aos 
outros sinais com espelhos e ban-
deirinhas. No entanto, se os ran-
cheiros de ofi ciais são mal vistos e 
os impedidos pouco considerados, 
uma estima amistosa liga os lãzu-
dos àqueles camaradas de alicate 
à cinta, porque deles e da agilidade 
dos seus dedos depende um auxí-
lio oportuno da artilharia, e é pelos 
cordéis que eles estendem que se 
pedem as represálias e circulam to-
das as queixas contra o rancho que 
se demora, todas as reclamações 
contra o rhum que falta.» O perigo 
inerente à função fi ca ainda evidente 
neste parágrafo: «De noite, são os 
bombardeamentos inesperados, 
as trincheiras que aluem, as comu-
nicações interrompidas. O alicate 
continua a estar lá: mas já não ouve 
nada. Um estilhaço cortou-lhe o fi o 
da conversa, um taipal que voou 
pelos ares levou consigo os cordéis 

todos. Então é preciso consertar 
imediatamente, andar por baixo 
dos aguaceiros da metralhadora 
e sob as rajadas de cacos velhos a 
repor a linha, a atar as pontas, às 
escuras, às apalpadelas. Não há bo-
tas de borracha que cheguem para 
a água dos charcos onde se cai; às 
vezes são precisas as duas mãos e a 
ajuda do vizinho para se tirar um pé 
do lodo.» Em 1 de Fevereiro de 1919, 
José Oliveira faz-se presente na sede 
da companhia e, no dia 25, regressa 
a Portugal. Embarca em Cherbourg a 
bordo do navio Helenus, chegando a 
Lisboa três dias depois. Faleceu na sua 
terra natal, com 71 anos de idade, no 
dia 20 de Junho de 1965.

JOAQUIM MARTINS. Nasceu no lu-
gar do Manguel, Bitarães, no dia 30 de 
Agosto de 1893. Era fi lho de Francisco 
Martins, cesteiro de profi ssão, e de 
Maria Pacheco, jornaleira, natural de 
S. Pedro de Ferreira, concelho de Pa-
ços de Ferreira. Foi mobilizado para o 
CEP pelo Regimento de Infantaria 32. 
Ostentava a placa de identidade n.º 
21372 e detinha o posto de soldado 
(n.º 216). Embarcou em Lisboa rumo 
a França no dia 14 de Julho de 1917. 
Poucos dias depois de desembarcar 
baixa ao Hospital n.º 51, onde fi ca in-
ternado dois meses. Tem alta no dia 
11 de Outubro e, no dia 23 de Novem-
bro, é colocado no Batalhão de Infan-
taria 20, um dos quatro batalhões que 
constituíam a famosa «Brigada do 
Minho», que nessa altura ocupava 

trincheiras no subsector de Ferme-
-du-Bois. No mês de Março de 1918, 
segundo Dorbalino Martins (1995), o 
batalhão encontra-se na zona de Fau-
quissart, sendo alvo de um forte raide 
inimigo, perpetrado durante a madru-
gada. Registam-se 20 baixas na corpo-
ração, sendo de 4 o n.º de mortos e 16 
o n.º de feridos. Pela Ordem de Serviço 
n.º 78 do Quartel General da 2.ª Divi-
são do CEP, com data de 19 de Março 
de 1918, Infantaria 20 é louvada «pela 
disciplina, coragem e bravura com 
que repeliu o inimigo» nessa opera-
ção. Mais tarde, o Batalhão é ainda 
condecorado com a Cruz de Guerra 
de 1.ª Classe, «como recompensa 
dos serviços relevantes que pres-
tou, concorrendo de maneira no-
tável para o bom nome do exército 
português». Em 19 de Março e 4 de 
Abril, registam-se novos bombardea-
mentos alemães sobre as posições de 
Fauquissart, durante as quais voltam 
a registar-se algumas baixas. No dia 
9 de Abril, dá-se a famosa «Batalha de 
La Lys». O Batalhão de que Joaquim 
Martins fazia parte guarnecia a 1ª e 
2ª linha do subsector de Fauquissart I. 
Na 1ª linha encontravam-se a 1.ª, 2.ª e 
4.ª companhias, na 2.ª estavam a 3.ª e 
a 2.ª Companhia de Infantaria 29. No 
começo do combate, o efectivo era 
já muito reduzido e havia, segundo 
Martins (1995, p. 200), «muito pou-
cas espingardas». Com o adensar de 
uma tempestade de bombas em lar-
ga escala e ante uma força completa-
mente desproporcional, as primeiras 

linhas pedem ajuda à artilharia e não 
obtêm resposta, o que causa grande 
depressão moral entre os militares. 
Várias companhias são dizimadas por 
«granadas de todos os calibres», o 
que provocara desorientação e total 
incapacidade de resposta. O batalhão 
fi ca reduzido a 300 homens, havendo 
grande número de baixas, entre mor-
tos, feridos e prisioneiros de guerra. 
Um desses prisioneiros foi o pare-
dense Joaquim Martins, capturado 
e dado como desaparecido em 9 de 
Abril e levado para o campo alemão 
de Münster II. Passa nove meses em 
cativeiro, regressando ao CEP no dia 
16 de Janeiro de 1919. Em 31 do mes-
mo regressa a Portugal, embarcando 
no porto de Cherbourg a bordo do 
navio Northwestern Miller, chegando 
a Lisboa no dia 4 de Fevereiro. Depois 
da guerra, em Abril de 1920, casou 
com Maria Moreira de Andrade, natu-
ral de Besteiros, para onde foi viver. Aí 
faleceu, com 70 anos de idade, no dia 
29 de Novembro de 1963.

JOAQUIM FERNANDES DA SILVA. 
Nasceu no lugar de Carvalhosa, Bita-
rães, no dia 24 de Março de 1895. Era 
fi lho de Serafi m Fernandes, carpintei-
ro de profi ssão, natural de Beire, e de 
Justina Pacheca, costureira, natural 
de Bitarães. No contexto da Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918) é mobili-
zado para Moçambique, sendo incor-
porado no Regimento de Infantaria 
28, detendo o posto de soldado (n.º 
472). O Batalhão de que fazia parte 
embarca para África inserido na cha-
mada «3.ª Expedição», que saiu de 
Lisboa em sucessivos navios entre 
Maio e Julho do ano de 1916. Ao todo, 
a expedição contava com três bata-
lhões de Infantaria, duas batarias de 
artilharia, três de metralhadoras, duas 
companhias de engenharia e um hos-
pital provisório. Mais tarde juntar-se-
-iam as tropas da 2.ª expedição e dez 
companhias de nativos africanos. Ne-
vala e Massassi são duas das posições 
em território alemão que a expedição 
consegue tomar numa primeira ins-
tância, apesar de mais tarde não as ter 
conseguido manter. Joaquim Fernan-
des da Silva não regressa a Portugal, 
fi cando entre a vasta lista de militares 
portugueses tombados em África du-
rante a Grande Guerra. Com apenas 
22 anos de idade, Joaquim Silva não 
resiste ao paludismo e à disenteria 
(que ocorria especialmente pela má 
qualidade da água), morrendo no dia 
11 de Fevereiro de 1918 (segundo o 
AHM, embora à margem do reg. de 
baptismo conste «11-1.º-1918»).

PROVAS DESPORTIVAS DE COLOMBES, EM PARIS, NAS QUAIS PARTICIPOU O PAREDENSE GREGÓRIO RIBEIRO

O SEU QUINZENÁRIO DE ELEIÇÃO
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Litoralidade acentuada

CULTURA

PUB

CURIOSIDADES DO BURGO PORTUENSE
FERREIRA COELHO

PORTUGAL é, por con-
tingência e princípio, 
um país de ocupação 
do seu litoral. Do in-

terior para a sua raia cresce o 
deserto com pequenos pontos 
a arejar o “deserto”, cada vez 
mais galopante, com a pobreza 
acentuada e a exportação dos 
portugueses que da sua pátria 
se desterram.

Ora, o Porto e seus arredo-
res conta a sorte de ser fluvial 
e marítimo, com a Foz ali onde 
o rio Douro se mete no oceano 
Atlântico. E neste mare nos-
trum e uma louca fábrica de 
lazer e negócio, vendo-se que o 
nosso litoral se estende por 943 

barcar do cavalo de ferro fumarento na 
estação de S. Bento, subir ao elétrico, 
que parava defronte dela, descer a rua 
de Mouzinho da Silveira, olhar a ponte 
de D. Luís por baixo, contornar a praça 
do Infante, os freios a chiar nas paragens, 
logo-logo a Alfândega, Massarelos e o 
Ouro, a Cantareira e o Passeio Alegre, 
olhada a casa típica onde há pouco morreu o 
escritor António Reborda Navarro, dar de ca-
ras com o forte de São João, chegar à Avenida 
do Brasil, seguir a direção do forte ou castelo 
do Queijo: de um lado o mar Atlântico e as 
praias, com seus nomes típicos, os estabeleci-

mentos de apoio e os elegantes palacetes da 
burguesia tripeira. E vivam os elétricos ama-
relos e o seu típico toque de campainha, no 
centro deste cenário, de lá para cá e cá para lá, 
que voltaram depois de um longo interregno, 
escorraçados que foram, sem razão, pelos di-

tos defensores da modernidade.
Façam-me o especial favor deste per-

curso e ver o que mais há, que é muito, para 
além do “patrão da barca”, do “homem do 
leme” e do poeta maior da portugalidade – 
“Luís de Camões” – o senhor de Os Lusíadas!

quilómetros, cerca de três quartos orienta-
do de norte para sul e um quarto de nas-
cente para poente, sendo a costa geralmen-
te baixa no norte e de arribas no sul – é na 
sua maior parte, cerca de 560 quilómetros, 
arenosa.

A cidade do Porto tem o privilégio da 
Foz do Douro e das praias que a continuam 
para Matosinhos e Leça da Palmeira – ultra-
passado o hiato formado pela doca e porto 
de Leixões.

O pitoresco que era na nossa meninice, 
e a primeira vez nunca esquece, apanhar o 
comboio “trama” na estação de Cete, desem-

A FESTA de encer-
ramento do pro-
grama Movimento 
Sénior, promovido 

pelo pelouro do desporto da 
câmara municipal de Paredes 
juntou cerca de 300 idosos 
no jardim de Soverosa, em 
Sobrosa. Nesta que é já a 
quinta edição do programa 
participaram 13 instituições 
de solidariedade social do 
concelho, num total de mais 
de 400 idosos envolvidos.  

A festa de encerramento 
deste ano contou com várias 
atividades ao ar livre, com jo-
gos de mesa, caminhada, au-
las de zumba e mobilidade. 
Da parte da tarde foram en-
tregues algumas lembranças 
às IPSS´s que participaram no 
programa, encerrando o dia 
com o tradicional baile con-
vívio. “O balanço deste ano 
é extremamente positivo, 
temos cada vez mais idosos 
a participar nas atividades 
e para o próximo ano que-
remos ter ainda mais ati-
vidades” reforçou Cândido 

Movimento Sénior encerrou
ano com festa para 300 idosos

 Festa decorreu no passado dia 16 de julho, no jardim de Soverosa, em Sobrosa.
 Treze instituições de solidariedade social estiveram envolvidas.
 Dia contou com várias atividades ao ar livre, incluindo uma aula de zumba. 

Barbosa, vereador do pelou-
ro do desporto. 

O programa Movimento 
Sénior é dirigido à população 
mais idosa do concelho em 
estreita parceria com as IPSS 
do concelho de Paredes com 
várias atividades desenvolvi-
das ao longo do ano, desde 

o boccia, (com participações 
em diversos torneios regio-
nais e no próprio campeo-
nato nacional) até à ginástica 
nas IPSS´s (aulas de mobili-
dade física). “É sempre um 
prazer ser recebida em So-
brosa, espero e pelo que 
tenho acompanhado, que 

o Programa Movimento 
Sénior continue a crescer e 
permite aos nossos idosos 
sair das rotinas e ter mais 
convívios com pessoas e 
outras freguesias do con-
celho”, destacou a vereado-
ra do pelouro da ação social 
Hermínia Moreira. 
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GOMES DE SOUSA

Viagem ao passado de “O PAREDENSE”

CONSTA QUE OS IRMÃOS PADRES 
ALBANO e ALBINO PACHECO 
DIAS TORRES são oriundos da Casa 
da Torre de Baixo, em Sobrosa, mas 

o padre Albano nasceu nos Moinhos, em São 
Pedro de Ferreira, Paços de Ferreira.

Aliás as inquirições, para admissão às or-
dens sacras, foram tiradas na respectiva fre-
guesia de nascimento: as do Albano em Fer-
reira a 18 de Maio de 1879 e as do Albino em 
Sobrosa a 2 de Junho de 1886. 

Do padre Albano Pacheco Dias Torres não 
há muito que dizer. Era Capelão do Hospital 
Militar do Porto quando foi promovido a ca-
pitão, por decreto de 19 de Agosto de 1911.

Também foi capelão do Regimento de In-
fantaria 19.

Há no Arquivo Histórico Militar dois pro-
cessos do padre Albano: LM/A/16/04/2814 
quando era capelão de 3.ª classe e 
LM/A/22/05/2473 quando era capelão de 2.ª 
classe.

O padre Albino Pacheco Dias Torres foi 
ordenado a 31 de Julho de 1887 e logo a 15 
de Setembro foi nomeado pároco do Divino 
salvador de Penamaior, em Paços de Ferreira. 
Fez o primeiro baptizado a 18 de Setembro e o 
último a 2 de Fevereiro de 1890.

Por mercê de D. Carlos, de 5 de Dezembro 
de 1889, foi nomeado Pároco da Igreja de São 
Cosme e São Damião de Besteiros e de sua 
anexa São Miguel de Cristelo, onde iniciou a 

PROCESSO CONTRA UM PÁROCO DE BESTEIROS
actividade paroquial a 19 de Fevereiro de 1890.

Existe nos arquivos do Ministério das Fi-
nanças, proveniente da antiga Direcção Geral 
da Justiça e do Cultos, um “Processo Discipli-
nar contra o pároco das freguesias de Bes-
teiros e Cristelo Albino Pacheco Dias Torres”.

Tem o n.º 421, com 38 páginas e correu 
desde Janeiro a Setembro de 1919.

São peças principais um ofício ao Adminis-
trador do Concelho de Paredes, um ofício ao 
Chefe da 3.ª Repartição da Justiça e um ofício 
ao Juiz de Direito da Comarca. 

O processo ainda apresenta ressaibos de 
fervor republicano contra a igreja.

Trata-se de «Averiguações acerca do pa-
dre Albino Pacheco Dias Torres, pároco das 
freguesias de Besteiros e de Cristelo, conce-
lho de Paredes, distrito do Porto, acusado 
de ter celebrado um casamento religioso 
sem o respectivo boletim do Registo Civil».

Após a implantação da república foi pu-
blicada a dita Lei da Separação do Estado das 
Igrejas, a 20 de Abril de 1911.

Por este decreto o governo regulamentou 
as actividades cultuais e integrou na fazenda 
pública todo o património da Igreja desde a 
mais pobre paróquia à mais rica catedral…

Parece que o denunciante nem sabia o 
nome do pároco de Besteiros e o mesmo acon-
tecia com a autoridade que acolheu a denún-
cia: - o director geral da 4ª repartição da Secre-
taria de Estado da Justiça e dos Cultos escreve 
ao Administrador do Concelho de Paredes - 
«Rogo a V.S.ª se digne informar qual o nome 
do referido pároco e se habita a residência 
paroquial gratuitamente».

Na resposta o administrador acrescentou - 
«Aproveito a ocasião de informar também a 
V. Ex.cia que este pároco anda tem em seu 
poder os livros do registo paroquial das 
duas freguesias a seu cargo». 

O juiz intimou o administrador do conce-
lho: Joaquim Ferreira Barbosa e os regedores 
das freguesias de Besteiros: António Martins 
Carneiro e de Cristelo: Pedro Ferreira dos San-

tos júnior e tomou suas declarações com a 
assistência do dr. Subdelegado Fernando de 
Sousa Freire Malheiro.

Foram chamadas duas testemunhas de 
Besteiros: José Ruão [José Moreira da Silva 
Ruão], secretário da câmara e Joaquim da Vila 
[Joaquim Pacheco] que foram inquiridas pelo 
juiz de direito da comarca com o oficial de dili-
gências João Manuel da Silva.

Enquanto aquelas autoridades referidas 
não sabiam nada de concreto estas testemu-
nhas tinham conhecimento pessoal de que o 
casamento religioso tinha sido precedido do 
registo civil…

Teria sido mais fácil ter começado por per-
guntar ao abade de Besteiros se era verdade…

Eis o que o padre Albino tinha a dizer sobre 
o assunto e disse:

“Ex.mo Sr. Dr. Juiz de direito da comarca de 
Paredes.

“Sou acusado de ter celebrado um casamen-
to sem que antes se celebrassem as disposições 
da lei do registo civil, e por esta suposta falta já 
me tiraram o arquivo paroquial.

“Este casamento é, segundo dizem o de 
Albina Moreira da Silva Ruão com Arlindo Ma-
galhães da Cunha a que se refere o boletim que 
junto a esta resposta.

“E se porventura se não tratar deste casa-
mento mos de um outro pu de qualquer acto por 
mim praticado desde que o indiquem a resposta 
será igualmente singela mas terminando como 
esta.

“Assim não poderão prevalecer as afirma-
ções de falsos denunciantes ou de pouco escru-
pulosos depoentes.

“Em nome da religião de que sou ministro 
perdoei logo a estes últimos.

“Em nome da República que sempre acatei e 
respeitei como governo do meu pais peço JUSTI-
ÇA.

“Padre Albino Pacheco Dias Torres
“22 de Agosto de 1919.”

O resultado do processo resume-se assim:
“Em face do exposto é de parecer a Co-

missão Central [de Execução da Lei de Sepa-
ração] que o processo se arquive. Lisboa, 10 
de Setembro de 1919.”

Era juiz de direito da comarca de Paredes 
o dr. Diogo Alcoforado da Costa, natural de 
Vouzela e que tinha sido juiz em Santa Cruz, 
Oliveira de Frades e Vagos. Depois foi juiz na 
Tutoria da Infância do Porto, de onde passou 
para a Relação do Porto, onde foi Presidente. 
Foi promovido a juiz conselheiro do Supremo 
Tribunal de Justiça e nomeado Presidente do 
Tribunal da Relação de Lisboa. 

O Subdelegado Fernando de Sousa Freire 
Malheiro era filho de Artur de Sousa Freire Pita 
Malheiro e natural de Castelões de Cepeda. 
Frequentou a universidade de Coimbra onde 
saiu bacharel formado em direito no ano lecti-
vo de 1915 para 1916. Foi nomeado presidente 
da câmara municipal de Paredes a 30 de Ja-
neiro de 1946 e terminou o mandato a 30 de 
Janeiro de 1954.

(Continuação da edição anterior)

COUSA IGUALMENTE SAGRADA 
PARA ELE é a religião em que foi 
educado: desacatá-la em sua pre-
sença é magoá-lo profundamente. 

Todavia esta religião exclui radicalmente a 
hipocrisia, como diametralmente contrária 
ao seu caráter. 

Enquanto as suas faculdades mentais 
estiverem sãs, nunca se apoderará dele o 
jesuitismo, ao qual mais de uma vez tem 
verberado duramente com máscula elo-
quência. 

Para ele é outra religião o trabalho. Ape-
nas almoçado, é todo das suas ocupações 
até a hora de jantar, que é habitualmente às 
cinco; e às oito da noite ireis encontrá-lo à 
sua banca de trabalho, onde vela ordinaria-
mente até às duas da madrugada. É de um 
trabalho de ferro, duma vontade inquebran-
tável. 

Como todos os homens de grande ativi-
dade, José Guilherme não sabe deixar para 
amanhã o que pode fazer hoje. 

Assim, não obstante eu não lhe conhe-
cer nunca secretário, despacha todos os dias 
um número pasmoso de negócios e traz em 
dia a sua correspondência, atendendo a to-
dos com resposta. 

Eis o retrato do conselheiro José Gui-
lherme Pacheco, tal como os paredenses o 
conhecem; monárquico regenerador, fautor 
da prosperidade de Paredes, dedicado aos 

CASA ONDE JOSÉ GUILHERME RESIDIU E ONDE FALECEU, 
NO PORTO, À RUA DA CONCEIÇÃO, ESQUINA COM O 
LARGO DE MOMPILHER

MAUSOLEU ONDE, EM CERIMÓNIA SOLENE, FORAM DE-
POSITADOS OS RESTOS MORTAIS DO CONSELHEIRO E DA 
ESPOSA

amigos, indulgente para com os inimigos, in-
teligente, laborioso, desinteressado, religioso, 
amante da família e da pátria”. 

Nota: Com o presente texto do 1.º número 
do jornal “O Paredense”, de 10 de fevereiro de 

1884, da autoria do professor do liceu do Porto, 
Francisco de Faro Oliveira, interrompemos hoje 
a transcrição, para dar lugar a uma opinião di-
ferente. 

Apesar de não tomarmos partido a favor ou 

contra, a deontologia e os nossos escrúpulos 
levam-nos a dar publicidade a quem em ins-
trumento público assume posição contrária, a 
começar na edição de 5 de setembro, depois 
do período de férias.  
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Agenda Cultural 23 de julho a 31 de agosto
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EFEMÉRIDES 23 DE JULHO

1982
1984
1987
1988
1990
1991
1997
2001
2002
2005
2006

2007

2008

2010

1980
1978
1977
1976
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1973
1964
1958
1952

Com 74 anos morre Ladislan Teles Bota, socialista e presidente da câmara de 
Santarém eleito a seguir ao 25 de Abril de 1974 e sucessivamente reeleito até 
abandonar o cargo (1977 a 1992).

Na central nuclear de Tricastin, em França, uma centena de trabalhadores foi 
contaminada devido à fuga de pó radioativo de uma tubagem no recinto do 
reator, parado devido a obras de manutenção; 

O piloto Ricardo Teodósio é condenado por homicídio negligente simples, na 
sequência de um acidente no final da SATA Rali Açores, em julho de 2005, obri-
gado a pagar uma indeminização de cerca de 41 mil euros à família da vítima 
mortal; 

A aviação israelita retoma os bombardeamentos do subúrbio sul de Beirute, 
bastião do Hezbollah, e ataca pela primeira vez a cidade de Sidon e a região de 
Baalbeck, no leste;

Atentados no Egito, na estância balnear de Sharm-el-Sheik, causam a morte de 
88 pessoas;

República de Timor-Leste torna-se membro do FMI, do Banco Mundial e do Ban-
co Asiático para o Desenvolvimento;

O parlamento indonésio destitui o presidente Abdurrahman Wahid e elege Me-
gawati Sucarnoputri para o cargo; 

Slobodan Milosevic é investido como presidente da República Federal da Jugos-
lávia (Sérvia e Montenegro); 

A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) pede a adesão ao FMI e ao 
Banco Mundial;

Cimeira de Alexandria, Egito, tentando-se a resolução da crise entre o Iraque e 
o Kuwait;

A sede da Agência de Notícias de Portugal (LUSA), transfere-se para as instala-
ções de Benfica, em Lisboa;

Uma operação policial leva ao encerramento de TV “piratas”;

Fixada a data de 14 de outubro para as eleições dos deputados às Assembleias 
das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira;

Constituição de uma nova cooperativa de empresas ligadas à comunicação so-
cial, anunciando o governo a intenção de extinguir a ANOP;

A Aliança Democrática (AD) apresenta o general conservador como seu candi-
dato às eleições presidenciais, que perde para o general Ramalho Eanes;

Depois de quatro anos no Rio de Janeiro, regressa a Portugal o último presiden-
te da República da ditadura do Estado Novo, Américo Thomaz;

O governo estabelece medidas de apoio a cidadãos nacionais vindos das ex-
-colónias;

É empossado o primeiro governo Constitucional, tendo Mário Soares como Pri-
meiro-Ministro;
- Acontece em Bruxelas a reunião anual de Parlamentares da NATO;

Os dirigentes militares gregos devolvem o poder aos civis. Constantino Kara-
manlis regressa do exílio, para formar governo;

Richard Nixon, presidente dos EUA, recusa-se a entregar as gravações da Casa 
Branca, acerca do caso Watergate, à Comissão de Investigação do Senado e ao 
Procurador Público; 

Charles de Gaule, presidente da França, propõe a saída das forças militares fran-
cesas da Indochina; 

A rainha Isabel de Inglaterra nomeia quatro mulheres pares do reino, sendo as 
primeiras, na história inglesa, a entrar na Câmara dos Lordes;

Entrada em vigor do Tratado fundador da Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço, base inicial da atual União Europeia; 
- O poder no Egito é tomado pelo general Mohammed Neguib;

1945

O “Boletim Oficial” da Guiné Portuguesa publica uma portaria criando as Co-
missões Central e Executiva das Comemorações do V Centenário da Descoberta 
da Guiné, bem como um despacho nomeando os respetivos membros. A res-
petiva Comissão Central era presidida pelo Prefeito Apostólico, D. José Ribeiro 
de Magalhães, sendo vice-presidente o Dr. Honorário Barbosa, juiz da comarca. 
O presidente da Comissão Executiva era o capitão-de-fragata Mário Ribeiro da 
Costa Zanalti, capitão dos portos;
- II Guerra Mundial. O marechal Henri Pétain é julgado por traição, pela colabo-
ração com as forças nazis, durante a ocupação da França; 

Dia 26 de julho – Parque da cidade

09h00 – Atividades do Dia dos Avós

Dia 26 de julho – Museu Municipal

15h00 – Ao Domingo no Museu: Sumos e Refrescos

Dia 29 de julho – Auditório da Biblioteca Municipal

14h30 – Cinema de Animação: “O Pequeno Stuart Little 3”

De 21 a 30 de Agosto - Pavilhão de Feiras e Exposições
36.ª Edição da Agrival

Dia 26 de julho - Recarei

15h00 – Inauguração do relvado sintético do Sport Clube Nun’Álvares

Até dia 27 de julho – Em Lordelo
Festas da cidade

Dia 4 de agosto – Academia da Fundação A Lord

15h00 – Sessão de cinema: “Diana, a verdadeira história”

Até 31 de agosto – Átrio da câmara, biblioteca municipal e loja do turismo

Das 09h00 às 17h30 - Exposição “Comboios – ontem, hoje e amanhã”

Dia 26 de julho – Castelo de Paiva
Feira Agrícola

Dia 26 de julho – Largo do Conde

09h30 – Ginástica com Energia

Dia 24 de julho – Praça Dr. Machado Matos

21h30 – Concerto de Quinta do Bill

Dia 24 de julho – Biblioteca e Arquivo Municipal

Das 15h00 às 16h30 – Atelier Dia dos Avós

Dia 25 de julho – Zona desportiva de Felgueiras

09h00 – Ténis com ritmo – convívio para jovens dos 10 aos 17 anos

Dia 31 de julho – Casa das Artes

21h30 – A juventude marca o ritmo: “Diogo Correia” (Ídolos e Voice Portugal)

Dia 23 de agosto – Praça Dr. Machado Matos

21h30 – Concerto d’ Os Azeitonas

Dia 24 de julho – Auditório Municipal

18h30 – Sessão solene de atribuição de distinções honoríficas

De 24 a 28 de julho – Vila de Lousada
Grandiosas festas em honra do Senhor dos Aflitos

Dia 25 de julho – Parque da Torre do Vilar

09h00 – Btt Chalenger no Românico

Dia 7 de agosto – Biblioteca Municipal

14h00 – Caça ao Tesouro: Visita ao Castro de Monte Mozinho – Penafiel

Dias 25 e 26 de julho – Complexo Desportivo do SC Freamude
2.º Torneio da Capital do Móvel

Dia 26 de julho – Parque Urbano

Das 15h30 às 18h30 – Citânia Sumer Fest a Pedalar

Dia 26 de julho – Parque Urbano
Feira das Antiguidades

De 27 a 31 de julho – Paços de Ferreira
Férias a Mexer – Verão Azul

Dias 7 e 8 de agosto – Ferrara Plaza
Citânia Sumer Fest



22
Quinta-feira

23 de julho 2015

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 Formação, 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

Afago 
Amamentação 
Amor

Avós
Carinho
Casa

Cuidado
Dedicação 
Doação

Família
Irmãos
Lar

Mãe
Proteção 
Ternura

PASSATEMPOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS SOPA DE LETRAS

Oferta n.º 588564836

Freamunde
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

DE CONTABILIDADE
Com experiência mínima de 1 ano

em gabinetes de contabilidade

Oferta n.º 588553051

Penafi el
EMPREGADO

DE AGÊNCIA DE VIAGEM
Experiência mínima de 2 anos em agências de 
viagens; com conhecimentos de gds (preferen-

cialmente amadeus, comprovado em contexto de 
trabalho); experiência de atendimento ao público

Oferta n.º 588571524

Guilhufe
CABELEIREIRO E BARBEIRO

Para desempenhar todas as funções inerentes a 
um/a cabeleireiro/a. Experiência mínima de 1 ano

Oferta n.º 588538991

Vilela
VENDEDOR AO DOMICÍLIO

Comercial de telecomunicações para promover 
a venda de produtos, serviços, e soluções no 

mercado residencial; Com facilidade de comuni-
cação, apetência comercial, dinamismo, produ-
tividade, espírito de equipa; com conhecimentos 

de informática na ótica do utilizador

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 siste-

mas lectra, modaris e diamino.

Oferta n.º 588551778

Lordelo
MARCENEIRO

Com conhecimentos na área e experiência
em trabalho com mobiliário clássico;

Que saiba trabalhar com giros e cortiça rasgada

Oferta n.º 588541817

Abragão
EMPREGADO DE BAR

Com experiência mínima de 12 meses
na área da restauração e conhecimentos

básicos em cozinha e bebidas

Oferta n.º 588558399

Aguiar de sousa
MECÂNICO E REPARADOR

DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
Empresa de trabalho temporário contrata, para 

deslocamento em França, mecânico de pesados 
com experiência mínima de 5 anos; Deslocação 

e alojamento a cargo da empresa

Oferta n.º 588560107

Louredo
RECECIONISTA DE HOTEL

Profi ssional jovem, com formação profi ssional 
nas áreas de marketing e/ou turismo e conhe-
cimentos de línguas (obrigatório); com disponi-

bilidade para trabalhar ao fi m de semana.

Oferta n.º 588557010

Baltar
SOLDADOR SEMIAUTOMÁTICO 

PARA ESTRUTURAS METÁLICAS
Com formação e/ou experiência; salário negociável 
entre 600€ a 750€, acrescido de subsídio de turno 

Oferta n.º 588533569

Rebordosa
SERRALHEIRO CIVIL

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

Oferta n.º 588559646

Recarei
EMBALADOR MANUAL DA IN-
DÚSTRIA TRANSFORMADORA

Experiência como embalador
(condição preferencial), experiência em ambiente 

industrial (factor preferencial),
disponibilidade imediata para horário normal

Oferta n.º 588537392

Lordelo
COZINHEIRO

Com experiência na área da cozinha

Oferta n.º 588529581

Sobrosa
TRABALHADOR DE

COSTURA E SIMILARES
Colaborador assíduo e pontual

Oferta n.º 588530482

Rebordosa
ESTOFADOR

Com conhecimentos na profi ssão
de estofos em cadeiras e sofás

Oferta n.º 588523812

Sanfi ns de Ferreira
SERRALHEIRO CIVIL

Para executar, montar e soldar estruturas metálicas

Oferta n.º 588570413

Paredes
EMPREGADO DE MESA

Boa apresentação, dinâmica, simpática/ 
educada, capacidade de trabalho em equi-
pa, assídua, disponibilidade em trabalhar 
por turnos, com experiência no ramo de 

restauração e similares.

Oferta n.º 588560812

Recarei
EMPREGADO DE ESCRITÓRIO

EM GERAL
Obrigatório 12.º ano; acompanhamento interno 

em regime de backoffice a clientes e forne-
cedores; seguimento de encomendas, elo de 

ligação com a produção, contacto com prospe-
tos clientes; fluente em alemão (obrigatório) e 

inglês (preferencial)

Oferta n.º 588573294

Baltar
CORTADOR DE CARNE

Que saiba desmanchar e cortar carnes verdes e 
miúdos, desossar, pesar, picar, embalar e identifi car 
carne; com capacidade para atendimento ao público

Oferta n.º 588565366

Recarei
REPRESENTANTE COMERCIAL
Com experiência na área (factor preferencial); 
fl uente em alemão, bons conhecimentos de 
inglês e francês (preferencial); gosto pela 

área comercial; disponibilidade para estar em 
feiras na Alemanha, 1 a 2 vezes por ano 

Oferta n.º 588576501

Paredes
AJUDANTE DE COZINHA

Com experiência em todo tipo de técnicas de 
churrasco e atendimento ao público

Oferta n.º 588575306

Sobreira
CANALIZADOR 

Com experiência

Oferta n.º 588570926

Sobrosa
TRABALHADOR DE COSTURA E 

SIMILARES
Colaborador assíduo e pontual

Oferta n.º 588574685

Paredes
COZINHEIRO
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REBORDOSA

Ana Rosa Marques 
FALECEU

Ana Rosa Marques faleceu no passado dia 14 
de julho, com 85 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Campo, Valongo e residente na freguesia 
de Rebordosa, concelho de Paredes, na Av. Enge-
nheiro Adelino Amaro da Costa, n.º 465. Era viúva de José da Silva e 
deixa na maior dor seus fi lhos, netos e restante família. 

LORDELO

Maria Lucinda
Ferreira de Sousa

FALECEU

Maria Lucinda Ferreira de Sousa faleceu no 
passado dia 9 de julho, com 79 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Lordelo, Pare-
des, na Rua de Cambelas, n.º 88. Era viúva de José Ribeiro da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua fi lha, netos e restante família vêm por este meio extrema-

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

MADALENA

Maria Isabel Nunes Moreira
FALECEU

Maria Isabel Nunes Moreira faleceu no passado 
dia 18 de julho, com 87 anos de idade. Era residente 
na Rua Urbanização da Mó, n.º 9, Madalena, Pare-
des. Era viúva de João Nunes.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, nora, genro, netos e restante família vêm por este 

meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se associaram à 
sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 
7.º dia, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente co-
metida. Comunicam que será celebrada missa de 7.º dia, sábado, 
dia 25 de julho, pelas 18 horas na igreja paroquial da Madalena, 
agradecendo também, desde já, a todos os que participarem nesta 
eucaristia.

LORDELO

Maria Amélia dos Reis
FALECEU

Maria Amélia dos Reis faleceu no passado dia 
20 de julho, com 82 anos de idade. Era residente na 
Rua Escola de Moinhos, n.º 15, freguesia de Lorde-
lo, Paredes. Era viúva de Álvaro Moreira Leal.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e restante família 

vêm por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilida-
de 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 involunta-
riamente cometida.

CRISTELO

João da Rocha Ferreira
FALECEU

João da Rocha Ferreira faleceu no passado dia 11 
de julho, com 85 anos de idade. Era residente no Tra-
vesso Dr. Adriano Magalhães, n.º 13, freguesia de Cris-
telo, Paredes. Era viúvo de Maria José Dias da Silva.

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.

BESTEIROS

Ana Rosa Moreira de Sousa
FALECEU

Ana Rosa Moreira de Sousa faleceu no passado 
dia 20 de julho, com 88 anos de idade. Era residente 
na Rua Capitão Laurindo Vasconcelos, n.º 13, Bes-
teiros, Paredes. Era viúva de José Moreira Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Seus fi lhos, netos, bisnetos e restante 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.

VILELA

Albina de Barros e Silva
FALECEU

Albina de Barros e Silva faleceu no passado dia 
5 de junho, com 81 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Vilela, concelho de Paredes e residente na 
Rampa da Giesta, n.º 49, freguesia de Vilela, conce-
lho de Paredes. Era viúva de António Joaquim Leal da Rocha e mãe de 
Margarida Maria, Maria José, Maria de Fátima, Alfredo e José Augusto 
da Silva Rocha. 

AGRADECIMENTO
Seus fi lhos, noras, genros, netos e demais família vêm por este 

meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem 
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 do funeral, bem como na missa de 7.º dia da 
sua ente querida Albina.
RETIFICAÇÃO: O Jornal O Paredense publicou, na anterior edição 
de 9 de julho, o falecimento de Albina de Barros e Silva com algumas 
incorreções. Retifi camos agora a informação, endereçando as mais 
sinceras desculpas aos seus familiares pelo lapso sucedido.

VILELA

Manuel Vitorino
Garcez Teixeira

FALECEU

Manuel Vitorino Garcez Teixeira faleceu no pas-
sado dia 17 de julho, com 68 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Bitarães, concelho de Paredes e 
residente na Rua Alto de Crasto, n.º 113, freguesia de Vilela, concelho 
de Paredes. Era casado com Maria José Pereira Machado.

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

extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também que a missa 
de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 24 de julho, pelas 19 horas 
na igreja paroquial de Vilela. Antecipadamente agradecem a todas as 
pessoas que participem nestes actos religiosos.

PAREDES

Maria Emília Teixeira
Ramos de Sousa

FALECEU

Maria Emília Teixeira Ramos de Sousa faleceu 
no passado dia 15 de julho, com 86 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Castelões de Cepeda, 
concelho de Paredes e residente na Rua Gago Coutinho, n.º 37, fre-
guesia e concelho de Paredes. Era casada com Albino Moreira da Silva 
e mãe de Elisa Maria e José Manuel Ramos Moreira da Silva. 

AGRADECIMENTO
Seu marido, nora, genro, netos e demais família vêm por este 

meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem 
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 do funeral, bem como na missa de 7.º dia da 
sua ente querida Maria Emília.

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

FICHA DE ASSINATURA

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

COMO PAGAR A SUA ASSINATURA:
Cheque à ordem de PRD - O Paredense - Comunicação, Unipessoal, Lda.;

Transferência bancária através do NIB: 0018 0003 38710984020 04
                                                      (Banco Santander Totta);
Depois de efetuada a transferência envie o comprovativo para o 
e-mail oparedense@gmail.com

Nas nossas instalações

Rua da Igreja Velha, 71 - Loja AJ  |  4580-113 PAREDES

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com



Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€ 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
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PASSATEMPOS  e  NECROLOGIA

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1.- Nelson (…), fi gura da foto, tornou-se pre-
sidente da África do Sul nas primeiras eleições multirraciais do 
país, em 1993 recebeu o Prémio Nobel da Paz. 7- Aldeia onde 
nasceu a fi gura da foto, a 18 de julho de 1918. 12- Elo; 13.- Pre-
fi xo (negação). 14- Lanço com força. 15- Manifestação do apetite 
sexual nos animais, nas épocas próprias de reprodução. 17- Dis-
co digital de alta capacidade compatível com os discos compac-
tos (CD-ROM). 18- Hectolitro (abrev.). 15- Aldeia onde a fi gura da 
foto cresceu. 21- Seguir até. 23- Los Angeles (abrev.). 25- Con-
cordância dos sons fi nais de dois ou mais versos. 26- Pôr fora de 
uso, extinguir. 28- Atilho. 30- Termina. 31- Prefi xo (afastamento). 
33- Atua. 35- Autocarro. 38- Organização (abrev.). 40- Igualmen-
te. 42- Antes de Cristo (abrev.). 44- Sigla de oll korrect. 46- Pre-
posição que designa posse. 47- Criatura. 49- União Europeia (si-
gla). 51- Fiel. 53- Graceja. 54- Sistema racial contra o qual lutou 
a fi gura da foto, tornando-se num ícone. 57- Acerta. 58- Estar 
em chama. 60- Genuína. 61- Sem preparação. 62. Abreviatura 
de knock-out.

VERTICAIS: 1- Graça (…), mulher da fi gura da foto desde 1998. 
2- Índigo. 3- Prefi xo (novo). 4- Decilitro (abrev.). 5- Recitei. 6- 
Fruto do anduzeiro. 7- O nome de clã da fi gura da foto. 8- Sigla 
de videotape. 9- Aqui está. 10- Zircónio (s.q.). 11- Prefi xo (ovo). 
16- Aguardente obtida da destilação do melaço depois de fer-
mentado. 19- Quociente de inteligência (sigla). 20- Sódio (s.q.). 
22- Brinquedo de criança. 23- “Um Longo Caminho para a (…)”, 
autobiografi a da fi gura da foto. 24- Altar. 25- Ilha (…), onde a fi -
gura da foto esteve preso, com o número 46664, durante mais 
de duas décadas (Património Mundial da UNESCO). 27- Grande 
extensão de água cercada de terra. 29- Avançava. 32- Tens a na-
tureza de. 34- Observei. 36- Cidade que possui três dos museus 
da fi gura da foto. 37- Contração de “a” com “o”. 39- Sistema que 
não é sólido nem líquido. 41- Entreguei. 43- Sarar. 45- Frede-
rik de (…), presidente que libertou a fi gura da foto, partilhando o 
Nobel da Paz (1993). 48- Prefi xo (sobre). 50- Extraterrestre. 52- 
Quintal. 53- Sigla de Requiescat In Pace. 55. Congresso Nacional 
Africano. 56- Hectare (símbolo). 57- Atmosfera. 59- Segunda nota 
musical.
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FICHA TÉCNICA

Decorreram no último fim-de-semana as festas 
do concelho de Paredes. Como habitual, o pon-
to alto do programa aconteceu no domingo, dia 
19, com a procissão em honra do Divino Salva-

MÁRIO TORRES, 49 anos HELENA NUNES, 19 anos FILIPA TEIXEIRA, 17 anos TÂNIA SILVA, 26 anosPEDRO MOREIRA, 18 anos

“As marchas foram melhores 
este ano, mas os concertos, o 
fogo e a animação noturna fo-
ram maus. A cidade de Paredes 
e o concelho mereciam festas 
melhores do que estas”.

“Foi vergonhoso. As festas de Re-
bordosa e Lordelo conseguem ser 
muito melhores. Sendo as festas 
do concelho acho que deviam 
melhorar o programa à noite e os 
concertos”.

“O cartaz nunca desperta a aten-
ção dos jovens. Não tive interes-
se sequer em ir ver os concertos. 
Este ano foi muito mais fraco e 
acho que os jovens do concelho 
pensam da mesma forma”. 

“O programa foi muito fraco. Não 
tinha nada que atraísse os jovens”

“Em relação aos outros anos 
pouco teve de atrativo. Gostei 
das marchas, mas o resto esta-
va muito fraco”. 

FESTAS DO CONCELHO DE PAREDES

O jornal O Paredense foi tentar perceber junto da população o que acharam do programa das festas deste ano. A 
maioria dos inquiridos acha que o programa deixou muito a desejar, sobretudo os mais jovens.

dor que contou com 32 andores dos padroeiros de 
todas as freguesias do concelho, 13 estandartes e 
a participação da fanfarra dos bombeiros voluntá-
rios de Paredes, que abriu a procissão, e da banda 

de música de Cete. 
Oficialmente as festas começaram na sexta-feira, 
dia 17 e estenderam-se até segunda, dia das tra-
dicionais marchas luminosas.


