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Domingos Barros
arrasa autores
de denúncias

anónimas
As denúncias em causa, que foram 
notícia há cerca de um ano em alguns 
órgãos de comunicação social, deram 
origem a um inquérito já arquivado, 
sem nenhuns indícios de qualquer 
irregularidade.
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Sejamos claros: A crise do país é cada 
vez mais uma crise de palavra, da 
falta dela e de compromisso sério 

e de confiança, são cada vez mais gritan-
tes. Descaradamente se desrespeitam os 
direitos sociais inscritos na Constituição, 
o que leva a supor que vivemos ainda 
numa democracia política, só na medida 
em que, por enquanto, podemos exprimir, 
mais ou menos, a nossa opinião, mas não 
vivemos, de facto, numa democracia social 
e económica em plenitude. 

Por nosso mal, hoje, dizer e desdizer 
quase se transformou numa “deriva” po-
lítica. Esta é bem prática corrente do que 
se diz governação ou aquilo a que Bordalo 
Pinheiro designou como “a porca da polí-
tica” em que se afirma uma coisa hoje e se 
faz outra amanhã. É certo que a continuar 
nesta senda, caminharemos progressiva-
mente para o decadentismo dos costumes, 
dos valores e do respeito uns pelos outros. 
Isto ainda poderíamos dar de barato, não 
fosse o caso das crises atingirem sempre 
os desprotegidos, aqueles que não podem 
fugir delas, implacavelmente os grupos 
mais frágeis da sociedade.

Queremos ainda acreditar nos velhos 
e sempre atuais valores da República – 
igualdade, liberdade, fraternidade – que 
não estão presentes na atual prática de-
mocrática e em que a própria cidadania é 
subvalorizada e torcida pelo monopólio 
político da partidocracia imperante.

Não esqueçamos que vivemos num 
regime em que os partidos são o cerne e a 
alma, mas em que o povo espera destes um 
comportamento que se paute pelo respeito 
e cumprimento dos deveres constitucionais 
e dos superiores interesses do país. Mas 
infelizmente o que se vê é que vão uns e 
veem outros e a verdade é que o “esquema” 
mantém-se. Não há qualquer tipo de com-
promisso com a competência para servir o 
bem comum. O único compromisso que 
vemos os políticos cumprirem é a subservi-
ência para servir o interesse partidário, desde 
que a cada um dê hipótese de meter a faca 
no bolo do orçamento.

Lembremos que “o estado a que 
chegamos” se deve às políticas e aos 
políticos,  a maior parte “politiqueiros”, 
que teem sido os principais contribuintes 
para o trágico empobrecimento da vida 
económica e social, considerando as suas 
propostas, as promessas e as decisões 
quase sempre injustas, prometendo uma 
coisa nas campanhas eleitorais e fazendo 
outras quando logram o poder.

Chegados à governação, ei-los a 
“dramatizar a dramática crise do país, a 
pedir aos outros rigor e sacrifícios, mas 
a atingir sempre as classes sociais mais 
pobres e vulneráveis.

Estranha forma esta de vida, e mais 
estranha ainda a forma de comportamento 
em democracia.

Sem dúvida que a crise atual é mais 
de palavra, de respeito e de valores.   

“O estado
a que

chegamos” O quiosque junto ao centro de 
saúde de Paredes ficou destruí-
do após ter sido abalroado por 
uma carrinha de transporte de 
peixe. O incidente aconteceu ao 
início da noite do passado sá-
bado, dia 21 de junho, e deixou 
os proprietários preocupados 
com os prejuízos. A carrinha de 
transporte de peixe estaria es-
tacionada do outro lado da rua, 
mas ficou mal travada. 

O acidente aconteceu no pas-
sado sábado, dia 21 de junho, 
ao início da tarde e provocou 
três feridos ligeiros. Dois carros 
chocaram logo à saída de uma 
curva, após uma terceira viatu-
ra se ter despistado no mesmo 
local. As três vítimas, de 50, 60 
e 15 anos, foram assistidas no 
hospital de Penafiel. 

O acidente que envolveu duas viaturas 
aconteceu junto ao quilometro 28 da A4, em 
Baltar, Paredes, provocou três feridos ligei-
ros. As vítimas, duas mulheres de 50 e 60 
anos e um jovem de 15, foram transportados 
para o hospital Padre Américo, em Penafiel, 
onde foram assistidos e tiveram alta pouco 
tempo depois. 

Tudo começou com o despiste de uma 
viatura, um Alfa Romeu, logo à saída de 
uma curva. O despiste deste automóvel 
obrigou outras três viaturas a parar na faixa 
da direita daquela autoestrada. Na tentativa 
de se desviar dos automóveis que se en-
contravam parados na faixa de rodagem, o 
condutor de um opel foi embater na traseira 
de um volkswagem golf, onde seguiam duas 
pessoas. 

O condutor do opel, que viajava com 

a esposa, ainda se desviou das viaturas pa-
radas na faixa da direita mas não conseguiu 
desviar-se da viatura que se tinha despistado 
e que impedia a circulação pela faixa da 
esquerda. 

Os três feridos, os dois ocupantes do 
volkswagem e a esposa do condutor do opel, 
foram assistidos no local pelos bombeiros 
voluntários de Baltar e transportados para o 
hospital de Penafiel, apenas com ferimentos 
ligeiros. Segundo as informações recolhidas 
junto dos bombeiros de Baltar, que prestaram 
assistência no local, as vítimas queixavam-se 
apenas de dores provocadas pelo embate das 
duas viaturas. 

De acordo com a informação da corpo-
ração, aquele troço da A4 tem sido palco de 
vários acidentes, alguns de maior gravidade, 
tendo já provocado uma vítima mortal.

Acidente ao quilómetro 28 da A4, que atravessa a freguesia de Baltar

Despiste provoca três feridos

Na tarde do passado sábado, dia 21 de 
junho, a circulação na A4, no sentido 
Porto-Amarante, ficou parcialmente 

interrompida após um despiste seguido de 
um embate de duas viaturas. 

Carrinha mal travada provocou danos na estrutura do quiosque

Quiosque destruído por
carrinha de transporte de peixe

Helena Nunes|texto/foto

Há pouco mais de oito meses 
a explorar o quiosque do 
centro da cidade de Paredes, 

junto ao centro de saúde, Bruno Ri-
beiro já perdeu a conta ao prejuízo 
de vários assaltos de que foi alvo. 
Desta vez a razão da preocupação 
do empresário não foi mais um 
assalto, mas sim um incidente com 
uma carrinha de transporte de peixe 
que lhe destruiu parte da estrutura 
do quiosque. “Estamos aqui desde 
outubro do ano passado e já fomos 
vítimas de vários assaltos. E agora 
é mais um prejuízo para suportar”, 
lamenta Bruno Ribeiro. 

No passado sábado, dia 21 de 
junho, cerca das 22h30, o proprie-
tário do quiosque foi alertado por 
moradores de que teria sido assal-
tado novamente. Bruno Ribeiro 
dirigiu-se de imediato a Paredes e 
encontrou o quiosque bastante da-
nificado. Sem saber do que se tinha 
passado o proprietário dirigiu-se 
ao posto da GNR local para participar o 
incidente. Ali os agentes da autoridade 
informaram-no de que não se tinha tratado 
de um assalto. 

“Quando cheguei aqui pensei que ti-
nha sido mais um assalto e tinham andando 
a destruir as coisas. Fomos à GNR participar 
o caso e soubemos que não se tinha tratado 
de um assalto, mas de um acidente. Uma 

carrinha de transporte de peixe que estava 
parada do outro lado da estrada começou 
a andar e só parou quando embateu no 
quiosque”, conta o proprietário. 

Carrinha desgovernada 
arrastou quiosque 

Ao que a GNR confirmou ao próprio 
proprietário do quiosque, por volta das 
22h30 da noite de sábado, uma carrinha de 
transporte de peixe parou junto ao Crédito 
Agrícola de Paredes. A condutora não terá 
travado corretamente a viatura que começou 
a andar desgovernada, vindo embater no 
quiosque do lado inverso da rua.

A condutora da carrinha foi mais tarde 
identificada pela GNR de Paredes. O pro-
prietário do quiosque aguarda agora pela 
resolução da situação para minimizar os 
prejuízos para o seu negócio. 

“Vamos tentar trabalhar normalmente 
até a situação estar resolvida. Não vai ser fá-
cil, mas não podemos simplesmente fechar 
o quiosque porque aí o prejuízo é ainda 

maior. Vamos procurar saber de todos os 
meios que temos para sermos ressarcidos 
por todos os danos que foram causados”, 
lamenta Bruno Ribeiro.  

“Já fomos vítimas de
vários assaltos. Agora é
mais um prejuízo”

-Bruno Ribeiro, proprietário do quiosque

O negócio já atravessa dias difíceis e o 
empresário lamenta que outro incidente te-
nha trazido mais despesas para suportar. Ga-
rante que para além do prejuízo dos diversos 
assaltos o negócio tem estado fraco. Reclama 

mais sensibilidade da própria autarquia na 
fixação do valor das licenças para este tipo de 
estabelecimentos que, garante, terem subido 
mais de 400 euros este ano. 

 “Este ano a licença passou de 950 para 
1400 euros. Como é que é possível sobre-
viver assim? Com margens de 12 e 13% na 
venda dos produtos, é quase impossível”, 
criticou.
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O Crédito Agrícola de 
Paredes comemorou, no 
passado sábado, dia 21 de 
junho, 25 anos. Na sessão 
solene que decorreu na 
Casa da Cultura, foram 
homenageados os 15 só-
cios fundadores e os três 
funcionários mais antigos 
da instituição. Foi ainda 
apresentado um livro que 
reúne os testemunhos dos 
muitos que contribuíram 
para a sua criação.  

25 anos do Crédito Agrícola com homenagens e lançamento de livro

“Em Paredes somos
um dos bancos de referência”

Helena Nunes|texto/fotos

“Somos um banco de pro-
ximidade”, garantiu o presidente 
do Crédito Agrícola de Paredes, 
António Pinheiro. “Por isso apoia-
mos as pessoas, as empresas e as 
famílias”, sublinhou. 

Estas foram as primeiras pa-
lavras do presidente do conselho 
de administração da instituição na 
sessão solene de comemoração dos 
25 anos. Para António Pinheiro nesta 
data há que sublinhar o papel dos 
sócios fundadores, retratado num 
livro que reúne os testemunhos de 
todos os que contribuíram para a sua 
criação, crescimento e solidez. “Há 25 
anos já foram empreendedores e, em 
tempos difíceis, entregaram os seus 
bens como garantia”.

 “O Conselho de adminis-
tração quis que o destaque neste 
livro fosse para estes 15 homens 
que estiveram na origem desta 
instituição”, notou Olga Leite, 
autora do livro. 

Exemplo de solidez, de gestão 
“prudente e sensata” o Crédito 
Agrícola conta com sete balcões em 
Paredes e Paços de Ferreira e um 
rácio de solvabilidade superior a 
23%, o dobro do exigido pelo Banco 
de Portugal. 

O presidente do conselho de 
administração realçou estes nú-
meros que refletem a boa gestão da 
instituição. “Temos sete balcões, 
22 colaboradores, 2.600 sócios, 
mais de 8.500 contas, 130 milhões 
de euros em volume de negócios e 
um rácio de solvabilidade de mais 
de 23%” disse António Pinheiro, 
sublinhando ainda que o banco tem 
tido uma intervenção considerável 
ao nível da economia local.

Distinguido com
a medalha de

ouro do concelho
O presidente do conselho de 

administração executiva da Caixa 
Central sublinhou que esta foi 
sempre uma instituição gerida por 
“pessoas de bom senso. Ao longo 
da sua vida a instituição conse-
guiu sempre mitigar os seus riscos. 

Aqui em Paredes somos um dos 
bancos de referência e queremos 
sê-lo um pouco por todo o país”, 
afirmou Licínio Pina. 

A solidez do Crédito Agrícola 
foi também sublinhada por Carlos 
Courelas, presidente do conselho 
geral de supervisão da caixa central, 
que notou que a instituição “num 
momento complexo e de grandes 
dificuldades para as famílias e em-
presas, conseguiu realizar muito”, 
sendo hoje uma “referência de soli-
dez na banca portuguesa”. 

O presidente da direção da 
FENACAM garantiu que o Crédito 
Agrícola vai estar na “primeira 
linha no apoio às pequenas e mé-
dias empresas” no novo quadro de 
fundos comunitários.

Num claro apelo de apoio 
às empresas locais, o presidente 
da câmara municipal de Paços de 
Ferreira salientou o imenso capital 
humano da região e lançou um de-
safio à instituição: “abrir uma linha 
de crédito para apoiar os projetos 
destes jovens para que não tenham 
de sair daqui. As micro e pequenas 
empresas precisam da vossa ajuda. 
Paredes e Paços de Ferreira têm 
muitos jovens e este capital huma-
no tem de ser aproveitado. afirmou 
Humberto Brito. 

O presidente da câmara mu-
nicipal de Paredes reconheceu o 
contributo do Crédito Agrícola de 
Paredes no crescimento do con-
celho. “Temos um compromisso 
com a atividade económica do 
concelho. Cabe-me a mim, como 
presidente da câmara, auxiliar 
as empresas e instituições que 
apoiam e ajudam o concelho a 
crescer”, afirmou. Celso Ferreira 
anunciou ainda que a autarquia vai 
entregar à instituição a medalha de 
ouro do município.

Crescimento
e proximidade
com as pessoas

A Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo de Paredes foi criada em 
janeiro de 1987. Iniciou atividade 
como cooperativa financeira cerca 
de dois anos mais tarde, em 1989, 
impulsionada pela Adega Coope-
rativa, a Cooperativa Agrícola e a 
Câmara Municipal de Paredes.

Cinco anos depois a sede foi 
transferida para a Avenida Campo 
das Laranjeiras. A partir daí foi sem-
pre a crescer. Em 1996 alargou a sua 
área geográfica ao concelho de Paços 
de Ferreira, com a abertura da pri-
meira agência em Freamunde. Três 
anos depois abriu um novo balcão em 
Recarei e em 2002 em Vilela. 

Em 2007 o Crédito Agrícola de 
Paredes mudou a sua sede para as 
instalações na Avenida Comendador 
Abílio Seabra, onde ainda hoje fun-
ciona. Desde então e nos últimos sete 
anos abriu mais três agências: em Fra-
zão, Vandoma e Paços de Ferreira. 

Painel de convidados na sessão solene dos 25 anos da Crédito Agrícola de Paredes

Homenagem ao funcionário Vítor Silva
Presidente António Pinheiro a receber a distinção 

pelos 25 anos do Crédito Agrícola de Paredes

Dezenas de convidados
assistiram à sessão solene
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Foi um dos temas que 
dominou a Assembleia 
Municipal da passada 
sexta-feira, dia 27 de 
junho. O presidente da 
junta de Parada de To-
deia acusou o Governo e 
a DREN de “irresponsa-
bilidade” e a associação 
de pais garante que nem 
sequer foi consultada. 
Celso Ferreira, que se 
mostrou contra o encer-
ramento ainda este ano, 
disse estar disponível 
para reforçar esta posi-
ção numa reunião com o 
Ministério.  

Em Assembleia Municipal

Fecho da escola básica de Parada
é “profundamente irresponsável”

Helena Nunes|texto/foto

A lista divulgada na passada 
segunda-feira, dia 30 de 
junho, pelo Ministério da 

Educação e Ciência, das 311 esco-
las do 1.º ciclo que vão encerrar já 
no próximo ano letivo, foi um dos 
temas que extremou posições na 
sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de Paredes, na última 
sexta-feira. 

Entre os 311 estabelecimentos 
de ensino que vão encerrar está a 
escola e.b1 da Laje, em Parada de 
Todeia, uma das 41 escolas a fechar 
no distrito do Porto, o terceiro mais 
afetado. 

O tema foi trazido para dis-
cussão pelo próprio presidente da 
Junta de Freguesia de Parada de 
Todeia que se mostrou claramente 
revoltado. Agostinho Pinto classi-
ficou esta decisão de “profunda-
mente irresponsável” e acusou 
o Governo e a Direção Regional 
de Educação Norte (DREN) de 
“autistas”, por não escutarem a 
população e os encarregados de 
educação. 

“Esta medida só merece o 
nosso repúdio pela imprudência 
e desonra dos compromissos as-
sumidos e sobretudo porque não 
vai melhorar o sucesso escolar das 
crianças. É um ato profundamente 
irresponsável porque em Parada 
de Todeia todos têm transporte 
escolar assegurado durante todo 
o ano”, acusou Agostinho Pinto, 
lembrando que diversos municí-
pios já apresentaram ações judiciais 
para impedir o encerramento das 
escolas. 

Escola cumpre
os “rácios”
do Ministério

A escola primária de Parada 
de Todeia “cumpre os rácios” 
do Ministério, tem “excelentes 

condições” e recentemente foi 
alvo de “grandes investimentos” 
da câmara municipal, junta de 
freguesia e população. “Temos 
80 alunos, 4 turmas, 4 salas de 
aulas, um refeitório com capaci-
dade para servir almoços a 100 
crianças”, referiu o presidente 
da junta de Parada de Todeia, 
deixando o apelo ao Ministério da 
Educação de só encerrar escolas 
com o número insuficiente de 
alunos, mantendo o compromisso 
já assumido com as autarquias e  
comunidades escolares. 

A associação de Pais da e.b1 
da Laje garante não ter tido a pos-
sibilidade de tomar parte desta 
decisão. “Para mim foi uma sur-
presa. A associação de pais não 
foi consultada nesta questão. 
Os verdadeiros interessados são 
os pais e os filhos e a verdade é 
que tivemos conhecimento pelos 
jornais”, lamentou o membro da 
Assembleia Municipal e presi-
dente da associação de pais da 
E.B1 da Laje, Paulo Silva.

“Em setembro os pais vão 
continuar sem saber para onde 
vão as crianças. Quero lamentar 
que uma decisão como esta tenha 
sido tornada pública sem os pais 
terem sido ouvidos”, sublinhou, 
lembrando um comunicado emi-
tido pela junta de freguesia de Pa-
rada, em 2013, onde era assumido 
o compromisso de continuar com 
a escola primária enquanto “hou-
vessem crianças e vontade de ali 
continuar”.  

Em resposta Celso Ferreira 
mostrou estar ao lado do execu-
tivo da junta de Parada de Todeia 
e da associação de pais da e.b1 da 
Laje. “Sou contra o encerramento 
da escola ainda este ano. Se a 

comunidade se disponibilizou 
para fazer a transição no próxi-
mo ano não vejo problema em 
fazê-lo”, disse o autarca, que se 
mostrou disponível para solicitar 
uma reunião com o Ministério da 
Educação no sentido de reforçar 
esta posição. “Escrevi à tutela a 

expressar esta minha ideia e es-
tou disponível para, juntamente 
com o presidente da junta e os 
elementos da CDU, pedir uma 
reunião com a tutela para refor-
çar esta posição”. 

Ainda durante o período 
da ordem do dia o presidente da 

junta da So-
breira voltou 
a reivindicar 
a reavaliação 
dos critérios 
de atribuição 
de competên-
cias e verbas 
às juntas de 
freguesia no 
â m b i t o  d a 
g e s t ã o  d o s 
n o v o s  c e n -
tros escolares. 
Celso Ferrei-
ra sublinhou 
ainda que está 
também para 
breve o encer-
ramento das 
ETAR’S de Pa-
redes, Baltar e 
Bitarães. 

J á  n o 
p e r í o d o  d a 
ordem do dia 
foi aprovado 
por unanimi-
dade o novo 
regimento da 
A s s e m b l e i a 
Municipal de 

Paredes. Foi ainda aprovado por 
unanimidade um novo regime de 
crédito do município no âmbito 
da Associação de Municípios do 
Vale do Sousa, que prevê que cada 
autarquia assuma apenas a sua 
quota-parte da dívida vencida da 
AMVS. 
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A candidatura de Rui José Silva, atual membro da 
assembleia municipal de Paredes, foi a escolhida 
para liderar a Comissão Política Concelhia do CDS-
PP de Paredes nos próximos dois anos. 
Em entrevista ao jornal “O Progresso de Paredes” o 
gerente bancário, de 46 anos, licenciado em história, 
garante que quer rejuvenescer e dinamizar a conce-
lhia e traçar caminho rumo ao poder nas próximas 
eleições autárquicas. 

Rui Silva presidente da Comissão Política Concelhia do CDS-PP de Paredes

“As eleições de 2017 vão representar 
uma viragem para o CDS”

Helena Nunes|texto/fotos

O que o levou a candidatar-
-se à Comissão Política 
Concelhia do CDS-PP de 

Paredes?
Em Paredes, nas últimas elei-

ções autárquicas, o CDS foi forte-
mente penalizado quer pelo des-
gaste natural da governação quer 
pela ilusão de muitos eleitores que 
votando nos socialistas poderiam 
mudar as políticas que vêm sendo 
seguidas no nosso concelho. Não 
houve tempo nem condições para 
que as propostas fossem devida-
mente divulgadas e avaliadas pelos 
eleitores. O mau resultado que 
obtivemos tem que ser alterado. 
Este é o momento certo para iniciar 
um trabalho de fundo que permita 
apresentar um programa consoli-
dado, de modo a que todos possam 
escolher em consciência.

Encabeçou uma lista única a 
este lugar. Isto é um sinal de unifica-
ção ou um indício de que os militan-
tes estão afastados do partido?

É certamente um sinal de 
unidade do partido. O que, por 
si só, não significaria nada se não 
existisse, como existe, uma forte de-

terminação de trabalhar em prol do 
CDS e, sobretudo, do concelho de 
Paredes. A Comissão Política será 
alargada, com elementos de todas 
as freguesias, dispostos a trabalhar, 
apresentar propostas e soluções 
para todos, possibilitando uma 
estratégia global para o concelho e 
não um conjunto de medidas avul-
sas alteradas e ajustadas conforme 
os sabores e as marés.

“Quero
transformar o

CDS num partido 
presente no

dia-a-dia da vida 
do concelho”
Que mudanças quer trazer 

para a concelhia do CDS-PP de 
Paredes?

Em primeiro lugar, desenvol-
ver um trabalho a médio prazo, com 
os olhos postos nas próximas autár-
quicas. Mas por outro, transformar 
o CDS num partido presente no 
dia-a-dia da vida do concelho. Mais 

interventivo, com ideias e alternati-
vas às medidas de que discordámos 
e sem medo ou tacticismos que o 
impeçam de apoiar o que merece a 
sua concordância. 

Sabendo que nos últimos 
anos a concelhia do CDS-PP de 
Paredes tem perdido um grande 
número de militantes como pensa 
inverter esta situação?

Temos perdido mais eleitores 
do que militantes. O importante é 
que os que existem, e são muitos 
e bons, estejam ativos. Como lhe 
disse, os primeiros sinais são muito 
encorajadores. Com a progressiva 
divulgação das nossas ideias, com 
empenho e seriedade, estou certo 
que muitos mais se juntarão a nós.

Acredita que o seu projeto 
tem potencialidades para atrair 
os militantes?

Acreditar terá que ser uma pala-
vra sempre presente, pois não lutamos 
com armas iguais dos outros partidos 
(PSD e PS), não temos o poder, nem 
ficamos a meia dúzia de votos de o 
ter. Estou convicto que o nosso projeto 
para o concelho será o melhor. 

“Em 2017 o CDS
terá uma palavra
decisiva para a

composição
do próximo
executivo”

O CDS-PP já foi poder em 
Paredes. Qual a sua perspetiva 
para 2017, ano de eleições autár-
quicas?

As eleições de 2017 vão repre-
sentar uma viragem para o CDS. 
Vamos demonstrar ao paredense 
que o nosso contributo é funda-
mental. Não tenho dúvidas que 
vamos merecer de novo a confiança 
dos eleitores. Temos pela frente três 
anos de muito trabalho. Em 2017 o 
CDS terá uma palavra decisiva para 
a composição do próximo executivo. 
Será o primeiro passo. O CDS tem 
uma história em Paredes. Estamos 
conscientes de que durante vários 
mandatos cumprimos a aposta no 
desenvolvimento do concelho. Em 

condições muito difíceis, sem fundos 
comunitários e dinheiro a rodos. Po-
demos invocar sem medo ou vergo-
nha o nosso passado. Mas temos que 
olhar o futuro. Não há milagres em 
política. Não vamos vender ilusões. 
Os eleitores vão perceber que valerá 
a pena dar voz ao CDS. 

Mesmo tendo perdido votos 
nas autárquicas e a eleição de um 
segundo membro na Assembleia 
Municipal, esta Comissão Política 
espelha uma nova esperança para 
o CDS-PP de Paredes?

Estou muito confiante no 
trabalho que vamos desenvolver. 
Conseguimos motivar uma equipa 
abrangente, o entusiasmo da gente 
nova a par com a experiência dos 
mais velhos. É devida uma palavra 
de forte agradecimento a todos os 
que integraram anteriores Comis-
sões Políticas. Sem o seu esforço 
e empenho o CDS não existiria em 
Paredes. Agora é tempo de mu-
dança, de arregaçar as mangas e 
ter a ambição de ganhar no futuro. 
Temos a obrigação de dar o nosso 
contributo aos paredenses, para um 
concelho melhor e mais justo.
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Foram 11 as insti-
tuições de solida-
riedade social que 
marcaram presença 
nas marchas po-
pulares de S. João. 
Promovida pelo 
Centro Social e Pa-
roquial de Baltar, 
em parceira com o 
Movimento Sénior 
da câmara muni-
cipal de Paredes, 
a atividade juntou 
cerca de 400 ido-
sos numa tarde de 
convívio, música e 
diversão. 

Atividade decorreu no salão dos B. Voluntários de Baltar

400 idosos
nas marchas de S. João

O salão dos bombeiros 
voluntários de Pa-
redes encheu para 

receber a comunidade sé-
nior do concelho de Paredes 
numa animada tarde de 
convívio e muita música. 
Cerca de 400 idosos de 11 
instituições de solidariedade 
social marcaram presença 
nas Marchas de S. João 2014, 
no passado dia 24 de junho. 

À semelhança do que 
vem acontecendo nos últi-
mos anos o Centro Social 
e Paroquial de Baltar, em 
parceira com o Movimento 
Sénior da câmara munici-
pal de Paredes, proporcio-
nou uma tarde diferente 
aos idosos do concelho, 
onde não faltou o tradicio-
nal bailarico, as sardinhas 
assadas e os manjericos. 

As marchas de S. João 
deste ano contaram com a 
participação de 11 institui-
ções do concelho, mais duas 
do que na edição anterior. A 
atividade teve início pelas 
14h30 da tarde e a primeira 
instituição a desfilar foi o 
Centro Social e Paroquial de 
Baltar, organizador do even-

to. Seguiram-se os desfiles 
da Associação para o De-
senvolvimento Integral da 
Sobreira (APDIS), Associa-
ção para Desenvolvimento 
Integral de Lordelo (ADIL), 
Associação para Desenvolvi-
mento de Rebordosa (ADR), 
a Santa Casa da Misericórdia 
de Paredes e a Casa do Povo 
de Bitarães, o Centro Social 
de Cete e Recarei, o Centro 
Paroquial S. Miguel de Gan-
dra, o Centro Socioeducativo 
de Parteira e o Centro Social 
de S. Pedro da Sobreira. 

Vestidos a rigor, acom-
panhados de música e com 
a coreografia devidamente 
ensaiada, os idosos das 11 
instituições fizeram jus ao 
espírito dos santos popu-
lares e animaram a tarde. 
A avaliar as prestações dos 
participantes estava um júri 
composto por 13 elementos, 
um representante de cada 
uma das instituições, a pre-
sidente da junta de freguesia 
de Baltar, Conceição Rosen-
do, e a professora Madalena 
Casaca. 

No concurso das mar-
chas populares de S. João 
as instituições foram ava-

liadas em três critérios, mú-
sica, roupa e coreografia. Já 
que este ano participaram 
mais duas instituições do 
que na edição passada a 
organização juntou aos três 
prémios habituais do con-
curso dois títulos especiais, 
um primeiro prémio para a 
instituição que conseguisse 
melhor pontuação nos três 
critérios da prova e um se-
gundo para aquela que se 
distinguisse em pelo menos 
dois dos critérios. 

E porque não só de 
sardinhas se faz o S. João, 
mas também de música, 
este foi o primeiro critério 
a ser avaliado pelo júri do 
concurso. O Centro Social 
e paroquial de Baltar e o 
Centro Socioeducativo de 
Parteira foram as duas ins-
tituições premiadas nesta 
categoria. Receberam, res-
petivamente, o primeiro e 
segundo prémio. 

Vestidos a rigor com 
as cores da própria insti-
tuição a APDIS recebeu o 
primeiro prémio por apre-
sentar a melhor roupa. O 
centro social de S. Pedro 
da Sobreira conquistou o 

segundo lugar e a ADIL o 
terceiro nesta categoria. 

No último critério do 
concurso, a coreografia, ven-
ceu a ADR, tendo o Centro 
Social de Cete apresentado a 
segunda melhor coreografia. 
O centro social de Recarei 
encerrou o pódio, conquis-
tando a terceira posição 
nesta categoria. 

Os dois prémios es-
peciais foram entregues a 
Gandra, Paredes e Bitarães. 
A reunir a melhor pontu-
ação nos três critérios de 
avaliação da prova (músi-
ca, roupa e coreografia) o 
Centro Social e Paroquial 
de S. Miguel de Gandra 
recebeu o primeiro prémio 
especial pela distinção nas 
diferentes categorias. A 
Santa Casa da Misericór-
dia de Paredes e a Casa 
do Povo de Bitarães, que 
participaram em conjunto 
no concurso, receberam o 
segundo prémio especial 
pela distinção em pelo 
menos dois dos critérios 
da prova. 

A tarde terminou com 
um lanche convívio entre 
todos.  

Helena Nunes|texto/fotos
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Maria Elisa Marques é 
a nova presidente dos 
Rotários de Paredes. A 
cerimónia de transmis-
são de tarefas decorreu 
no passado sábado, dia 
21 de junho, no Paredes 
Design Hotel e juntou 
cerca de 100 membros do 
Rotary Club Paredes, Pe-
nafiel, Vizela, Valongo e 
São João da Madeira. 

Jantar de transmissão de tarefas no Paredes Design Hotel

Maria Elisa Marques é a nova
presidente do Rotary Club de Paredes

Helena Nunes|texto/fotos

Maria Elisa a receber a chave da sede do Rotary
das mãos da presidente cessante Odília Rocha

Foram muitos os companheiros rotários que marcaram presença na transmissão de tarefas

Os companheiros do Rotary 
Club de Paredes, familia-
res e amigos juntaram-se 

no Paredes Design Hotel para a 
cerimónia de transmissão de tare-
fas. Odília Rocha deixa o cargo de 
presidente dos Rotários de Paredes 
e Maria Elisa Marques assume a 
presidência do clube no próximo 
ano Rotário 2014/2015.

O mesmo jantar marcou ainda 
a transmissão de tarefas do Rotarat 
Club Paredes. Rui Vasconcelos 
Pinto deixa o cargo de presidente 
que passa a ser ocupado por Ana 
Catarina Gomes.

No último discurso como pre-
sidente do Rotary Club de Paredes, 
Odília Rocha sublinhou o seu sen-
timento de “dever cumprido” por 
ter alcançado todos os objetivos a 
que se tinha proposto no início do 
ano rotário. Agradeceu a ajuda dos 
companheiros e o apoio na concre-
tização dos projetos, lembrando 
o que foi feito na dinamização da 
Universidade Sénior e no Rotarart 
Club Paredes, a construção do pri-
meiro marco Rotário no concelho, 
o apoio aos sem-abrigo e famílias 
carenciadas e as diversas doações 
feitas à Rotary Fundation. 

“Posso dizer com orgulho que 
não fiz falsas promessas. Cumpri 
com o que tinha prometido. Vivi 
este ano rotário com entusiasmo e 
dedicação. É com sabor de dever 

cumprido que presto contas”, sa-
lientou a presidente cessante. 

Candidatar-se à Comissão 
Rotária com um projeto ligado à 
educação e deficiência; dinamizar 
o Rotarart Paredes, valorizar a Uni-
versidade Sénior com visitas de es-
tudo e reorganizar o seu programa, 
reconhecer com uma homenagem o 
valor de um profissional do conce-
lho, dar continuidade às palestras 
mensais, transformando-as em 
verdadeiras sessões de formação 
e construir o Marco Rotário, foram 
as principais metas do Rotary Club 
Paredes no ano rotário que está 
agora a terminar. 

“Vivi este ano
rotário com
entusiasmo
e dedicação”

- Odília Rocha, presidente cessante

Apesar de não ter cumprido 
na íntegra o primeiro objetivo, Odí-
lia Rocha esclarece que o projeto já 
está em andamento e a ser posto 
em prática. Quanto à candidatura 
“a seu tempo será concretizada”. 

A presidente cessante reforçou 
ainda o trabalho realizado na di-
namização do Rotarart Paredes, 
que recebeu 16 novos rotaratistas 
aquando da visita da Governadora 
do distrito 1970, Goreti Machado, 
em novembro do ano passado, e o 
seu envolvimento na homenagem 
feita ao treinador Jaime Pacheco. 

Salientou ainda a criação do 
projeto ‘Casa Amiga de Paredes’, 
um centro de apoio aos sem-abrigo 
e às “famílias necessitadas com 

diferentes necessidades, alimentar, 
médica, educação social”, com sede 
na freguesia de Gandra, Paredes e a 
entrega de bolsas de estudo. 

À presidente entrante Odília 
Rocha deixou palavras de apreço e 
entregou a chave da sede do clube. 
“A companheira Elisa é uma mu-
lher sensata, alegre e com muita 
vontade de ajudar o próximo. Con-
dimentos essenciais para gerir uma 
equipa como a nossa. Estou certa 
de que todo o seu trabalho será 
imprescindível para o crescimento 
do nosso clube”, sublinhou.  

No seu primeiro discurso 
como presidente do Rotary Club 
de Paredes Maria Elisa Marques 
começou por destacar o trabalho do 
Rotary Internacional na irradicação 
da fome e a importância do traba-
lho conjunto para a concretização 
dos projetos do clube. “Todos 
esperamos bons resultados, mas 
estes só serão conseguidos se hou-
ver comprometimento de todos”, 
salientou.  

Agradeceu a confiança dos 
companheiros para desempenhar 
“tão nobre cargo” e traçou os obje-
tivos para o ano rotário 2014/2015, 
fazer crescer o quadro associativo, 
dar a conhecer a organização 
com a criação do ‘Rotar Day’, 
envolvendo toda a comunidade, 

envolver as instituições e empresas 
do concelho em projetos humani-
tários, apoiar a concretização de 
sonhos ligados à saúde e à edu-
cação, apoiar a participação dos 
alunos da Universidade Sénior em 
atividades culturais, de cidadania, 
ensino e lazer e promover a insti-
tuição família. 

“Neste mandato
conto com todos
os companheiros”

- Maria Elisa Marques, presidente 
entrante

Também a vereadora Hermí-
nia Moreira sublinhou a disponi-
bilidade da câmara municipal em 
colaborar com as iniciativas e os 
projetos do Rotary Club Paredes, 
cujo sucesso tem reflexos positivos 
na evolução do concelho. 

A noite terminou com um 
gesto simbólico e representativo 
do lema do Rotary Internacional, 
que conta atualmente com mais de 
1 milhão de associados em todo o 
mundo. Todos acenderam uma vela 
para marcar o início do ano rotário 
2014/2015, que tem como lema 
“faça o Rotary brilhar”.
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Baltar
Faustino Sousa | faustinosousa@iol.pt

Obras da Mamoa
impedidas

Renovação do polidesportivo
custou 20 mil euros

O novo relvado do polidesportivo de Baltar custou 
20.000 euros. A junta de freguesia contraiu um empréstimo 
de 20.000 euros, que serão pagos em 4 anos, a duração do 
atual mandato de Conceição Rosendo. 

O empréstimo será pago pelo custo de cada hora de 
utilização por parte dos utentes. Esta foi uma boa solução, 
pois um equipamento público deste tipo não tem de dar lucro, 
mas antes proporcionar boas condições de utilização para a 
prática de desporto.

Você sabia que...
A Feira de Baltar

Em termos económicos, a feira de Baltar foi importante 
durante a idade Moderna. Segundo as “Memórias Paro-
quiais” de 1758, a importante feira mensal da freguesia, 
começara a realizar-se em 1755 e decorria no dia 16 de cada 
mês. O requerimento às entidades competentes tinha sido em 
1746, mas só nove anos depois, curiosamente, foram pagos 
os emolumentos, muito provavelmente, em julho ou agosto 
de 1755. Em Fagilde, coração da freguesia, tinha lugar uma 
feira de gado e artigos domésticos.

A tradição comercial teve sempre grande peso na vida 
da freguesia. Ainda no século XIX, havia uma grande casa 
comercial, conhecida por “Loja do Brasileiro”, onde as 
pequenas lojas e o povo se iam abastecer. Havia também, 
nessa altura, mercearias, padarias, doçarias, lojas de fazenda 
e farmácia. Progresso assinalável e precoce, aquele que se 
verificou em Baltar.

Os almocreves desempenharam também, até certa altu-
ra, papel de destaque. Em relação a eles, diz José do Barreiro 
“houve uma importante colónia de almocreves, que faziam 
o serviço de recovagem entre o Potro e várias terras do país, 
por meio de números arreatadas ou récuas de soberbos 
machos espanhóis e alentejanos”.

Os Capelas de Fagilde, eram os recoveiros reais para 
Vila Viçosa; os Sás, o lugar da Gandarinha, faziam o serviço 
para Bragança; os Violas, de Figueira da Porta, faziam re-
covagens entre o Porto e Vila real; os Ermidas, do lugar da 
Ferida d´Água, trabalhavam para Vila Flor; O José Bernardo, 
do lugar da Feira, para Murça; e outros mais. ■

O alargamento do caminho que liga a igreja paroquial à 
Mamoa está parado há longos meses. Esta obra é da 

responsabilidade da câmara municipal de Paredes e o seu 
concurso, bem como a negociação dos terrenos, foram efe-
tuados no mandato de José Pataco. 

As obras propriamente ditas tiveram o seu início no 
mandato da atual presidente e aquando do início dos tra-
balhos surgiram alguns obstáculos. O terreno onde estava 
localizado o posto do leite foi doado, assim como os terrenos 
do Sr. Joaquim Martins, do Sr. Carlos Moreira Gonçalves e 
da D. Margarida Coelho. Como não houve acordo com os 
proprietários do terreno que se vê na fotografia, a junta de 
freguesia assumiu o pagamento das duas parcelas em que 
não se tinha chegado a acordo. 

Apesar das dificuldades financeiras foi feito o acordo 
com um dos proprietários, mas não com o outro. Deve-se 
referir que a junta de freguesia, no mandato de José Pataco, 
fez as negociações com o proprietário em causa. A junta apre-
sentou uma proposta de 500,00 € pela compra do terreno. O 
proprietário recusou e contrapôs com o valor de 25,00 € por 
metro quadrado, acrescidos de 15,00 € pelo investimento feito 
nas videiras pelo atual arrendatário. Esta proposta foi aceite 
pela junta de freguesia. 

No entanto, passado algum tempo, o atual proprietário, 
detentor de duas campas no cemitério de Baltar, exigiu tam-
bém a oferta de mais uma campa, o que não foi aceite pela 
junta de freguesia.

Desde essa altura que esta negociação foi entregue ao 
vereador do pelouro. De salientar que os terrenos em causa 
são REN (Reserva Ecológica Nacional). Naturalmente que o 
proprietário zela pelos seus interesses e tem o direito de valo-
rizar o seu terreno, mas também a junta zela pelos interesses 
da freguesia e certamente procurará resolver o imbróglio. 

Pode-se dizer que a conclusão de uma obra que em muito 
beneficiará o acesso à igreja paroquial de Baltar está “presa” pela 
oferta de uma campa. O bom senso terá de imperar e não será 
certamente a posse de uma campa que irá impedir a vida de fluir 
sobre rodas na rua que liga a Mamoa à igreja paroquial. 

Estas informações foram obtidas através de uma leitu-
ra atenta da ata da Assembleia de Freguesia de Baltar, que 
decorreu no dia 9 de abril e que pode ser consultada por 
qualquer baltarense.

Encerramento da catequese no “Choupal”

O “Choupal” é um terreno privado que continua a ser 
essencial para a realização de múltiplos eventos em Baltar 
e que coloca em evidência a falta de espaço públicos para a 
realização dos mesmos.

Desta vez foi o encerramento da catequese, em que estive-
ram presentes milhares de pessoas das cidades de Rebordosa, 
Gandra e da vila de Baltar. Os diferentes anos puderam apresen-
tar os seus números que afincadamente prepararam com os seus 
catequistas. Foi um dia alegre, cheio de fraternidade, em que a 
família e os valores do cristianismo foram evidenciados.

Festas de S. Tomé
Nos próximos dias 5 e 6 de julho serão celebradas as festas 

em honra do nosso padroeiro. Haverá noitada no dia 
5 abrilhantada com conjuntos musicais e fogo-de-artifício. 
No dia 6, será celebrada a festa da comunhão solene das 
crianças. 

Serão dias animados,  como é costume, nesta freguesia. 
Pena é que não se possa abrilhantar a festa  em honra de 
Nossa Senhora dos Chãos, que é centenária, pois este ano 
não houve quem assumisse esse compromisso. ■

Bitarães
António Oliveira | oliveirinhas@hotmail.com

Gondalães
Sérgio Silva | sergiosilva255@gmail.com

XIII marchas
populares de S. Pedro

No passado dia 28 de junho, sábado, pelas 21h30, realizaram-
-se as XIII tradicionais marchas populares de S. Pedro.
 Pelas 21h30 as três marchas da Aguieira e Vila, Rebolido 

e Froufe/Bairro iniciaram o percurso do respetivo lugar até à 
igreja. Pelo caminho não faltaram cânticos e danças populares. 
Chegados à igreja foram aplaudidos pelo numeroso público 
presente, e no adro fizeram um espetáculo das suas danças, 
cânticos e da grandiosa alegria e brio das suas marchas. 

Os presentes também foram brindados com algumas ses-
sões de fogo-de-artifício, fogo preso e outros divertimentos. 
É de salientar o trabalho dos organizadores e participantes 
nas marchas, tanto na execução dos arcos e outros efeitos 
decorativos, como nas danças e cânticos representativos que 
exigem muito ensaio para saírem com um belo efeito, como 
aconteceu. 

 De seguida o pároco Armando entregou os prémios às 
marchas presentes, declarando as três vencedoras. A festa 
seguiu noite fora com muita alegria, animação e, claro está, 
muita sardinha assada! ■

Parada de Todeia
Albertino Silva | albertinosilva.parada@gmail.com

Assembleia
de Freguesia

Reuniu-se a Assembleia de Freguesia de Parada de To-
deia, no passado dia 29 de junho, às 10h30, no salão de 

espetáculos da junta de freguesia, tendo como ponto prévio 
a eleição de Daniela Correia Pinto para o cargo de 2.ª secre-
tária da mesa. 

Ainda no período antes da ordem do dia, foi evocada a 
figura do Dr. Joaquim Cândido Leite Moreira, presidente do 
conselho diretivo da ANAFRE, falecido no passado dia 27, em 
memória do qual foi guardado um minuto de silêncio. Após 
esta simbólica homenagem passou-se à ordem de trabalhos 
que incluiu os seguintes pontos:
1 - Apreciação da atividade da junta de freguesia e situação 
financeira de maio a junho de 2014;
2 - Assuntos de interesse para a freguesia;
3 - Intervenção do público.

No desenvolvimento da informação e discussão du-
rante esta reunião esteve em destaque o tema do eventual 
encerramento da escola primária de Parada de Todeia. O 
presidente de junta de freguesia, Agostinho Pinto, informou 
a assembleia de que tinham sido confrontados com rumores 
não confirmados de forma oficial, embora noticiados na co-
municação social, de que poderia estar na agenda a intenção 
do governo, através da DREN e de forma sorrateira, encerrar 
a escola primária, apesar das garantias dadas pelo presidente 
da câmara municipal, Celso Ferreira.

Num passado recente, o autarca garantiu que este cená-
rio não se colocaria enquanto houvesse alunos para manter a 
escola a funcionar, garantia que até ao presente não foi negada 
pelo mesmo, mesmo sendo reconhecido que se trata de um 
equipamento social que reúne todas as condições para servir 
com qualidade os mais de 80 alunos que ali estudam. 

Informou os presentes sobre o teor de uma intervenção 
que produziu na última assembleia municipal defendendo a 
manutenção da escola primária de Parada de Todeia, com a 
qual o presidente da câmara manifestou a sua concordância, 
tendo-se comprometido a solicitar uma audiência junto do 
ministério da tutela para contrariar esta tentativa de encer-
ramento. 

A junta de freguesia manifesta a sua determinação de 
lutar com todos os meios ao seu alcance contra este encer-
ramento despropositado e prejudicial para as crianças de 
Parada de Todeia, que só terão a perder se forem mudadas 
para outro local.

Nesta resolução recebeu os apoios públicos de Ale-
xandre Almeida, vereador do PS na câmara municipal de 
Paredes, presente entre o público, que manifestou a sua 
solidariedade com o executivo e se colocou à disposição 
para ajudar a conseguir este objetivo, referindo falta de 
confiança nas intenções do presidente da câmara sobre 
o tema; e ainda do ex-presidente da junta de freguesia 
e atual deputado municipal da CDU, Álvaro Pinto, que 
depois de recordar os resultados das eleições europeias, 
em que a CDU venceu em Parada de Todeia, reafirmou a 
sua vontade de lutar pela defesa da escola, como já fez no 
passado, e lembrou que também o deputado municipal 
do PS Paulo Silva interveio a favor da mesma causa nes-
ta sessão da Assembleia Municipal, evidenciando que o 
executivo de Parada de Todeia irá trabalhar com qualquer 
presidente da câmara, independentemente da sua filiação 
partidária, estabelecendo como único critério o facto das 
decisões serem favoráveis aos interesses da população e 
da freguesia de Parada de Todeia.■
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Rebordosa
Paulo Pinheiro | pinheipaulo@gmail.com

Passadiço continua 
uma “ratoeira”

Realizaram-se todas as atividades previstas: desde a mon-
tagem de campo, jogos, eucaristia, raid noturno, até à cozinha. O 
entusiasmo era grande com a construção das grelhas em giestas 
para as febras, fabrico do pão e outras iguarias.

Festas da cidade
começam esta sexta-feira

Começam hoje (sexta-feira) as festas da cidade de Re-
bordosa, com as tradicionais procissões de velas de S. Tiago, 
St.ª Luzia e S. Marcos, seguindo-se a abertura do bazar do 

“Ratoeira” é a melhor forma de descrever o estado 
de um  dos passadiços de acesso ao bar da ‘Promov’, em 
Rebordosa. Já lá vão quase dois anos que o acesso pela rua 
Padre José Oliveira Mendes se encontra encerrado, devido à 
inexistência de parte do passadiço, colocado na altura pela 
câmara municipal aquando da construção do muro de suporte 
e do respetivo edifício. 

Este passadiço, abandonado há cerca de dois anos, tem 
sinais evidentes de deterioração, que estão a causar alguma 
revolta junto da população. Alguns populares aventuram- 
-se e tentam chegar à praça da comunidade utilizando este 
passadiço, mas muitos acabam por recuar e optar por um 
percurso alternativo e mais demorado.  

Já havia feito uma referência a esta situação nesta colu-
na de notícias, mas com o passar do tempo e a ausência de 
resolução o estado do passadiço foi ficando cada vez pior. É 
mais uma situação que muitos dizem ser resultado de esque-
cimento. Se tivesse havido manutenção, com poucos gastos, 
este passadiço não estaria hoje nestas condições.

Inauguração das obras de requalificação 
da capela de Santa Luzia

No último número do jornal “O Progresso de Paredes”, 
publiquei uma notícia da inauguração das obras da capela de 
Santa Luzia e nomeei várias personalidades que estiveram 
presente no descerrar da bandeira. Por lapso, acabei por não 
referir que nessa mesma cerimónia esteve presente o vereador 
da câmara municipal de Paredes, Cândido Barbosa, a quem 
peço desculpa pelo lapso. Aqui veiculo essa informação.

Moto Clube 
O Moto Clube de Rebordosa marcou presença na 16ª. Volta 

Portugal Lés a Lés, prova que decorreu entre Lagoa – Peniche – 
Vila Nova de Gaia, entre os dias 7 e 9 de junho. Do Moto Clube 
de Rebordosa participaram oito elementos e não quatro como 
tinha dado conta na última edição deste mesmo jornal. 

Foram três dias com 2000 quilómetros de paisagens 
paradisíacas e bom convívio.

Festival de folclore
Decorreu no passado sábado, dia 28 de junho o 28.º fes-

tival de Folclore de Rebordosa, na praça da comunidade. 
Este festival é símbolo de entendimento e confrater-

nização entre os povos. Já na sua 28.ª edição. É organizado 
pelo Rancho Folclórico “Os Marceneiros de Rebordosa” e 
enquadra-se nas festividades do padroeiro da freguesia, S. 
Miguel, contando, por isso, com a colaboração e apoio da 
comissão de festas da cidade. 

Na sua 28.ª edição o festival reuniu cinco grupos de 
folclore da região, que animaram a tarde e juntaram algumas 
dezenas de pessoas na praça da comunidade. Este momento 
é importante na promoção do património cultural da nossa 
região, onde esta tradição assume especial importância. 

Futura sede dos escuteiros vandalizada
No passado mês junho, a nova sede dos Escuteiros foi 

vandalizada, tendo sido destruídas várias peças de mobiliário 
que se encontravam guardadas desde a festa de adesão do 
escuteiro Rui Rocha à FNA - Fraternidade Nuno Álvares, 
realizada no dia anterior.

1.º acampamento de lobitos
Nos dias 28 e 29 de junho os lobitos do agrupamento 1030 

de Rebordosa acamparam no campo da paróquia. O tempo não 
ajudou muito, mas compareceram muitos elementos.

Vilela
Sílvio Mendes | osentineladevilela@gmail.com

Aluno premiado 
no concurso “Uma 

Aventura… literária”

Veio para Vilela um dos prémios concedidos pela Editorial 
Caminho, no âmbito do concurso “Uma Aventura… 

Literária 2014”, que desafiou os estudantes portugueses a 
escreverem críticas, textos, desenhos e peças de teatro a partir 
de livros da coleção “Uma aventura”.

O aluno Pedro Miguel, do 3.º ano do Agrupamento de 
Escolas de Vilela, arrecadou o 2.º prémio ex-áqueo na moda-
lidade 3.º e 4.º anos – Crítica, com um texto em que destaca o 
“livro fantástico” que leu [“Uma aventura no Porto”], que 
despertou em si a “vontade de novas leituras”.

Recebeu o diploma no passado dia 2 de junho, na feira 

móvel, no salão dos bombeiros voluntários. Segue-se o con-
certo do artista Rui Taipa e a sessão de fogo-de-artifício. No 
final do fogo começa o concerto dos Blasted Mechanism. A 
animação continua pela noite dentro, com os dj’s Dleal e o 
Budapest Fight Club. 

No sábado, dia 5, terá lugar a XII concentração de motas 
antigas e pelas 10 horas a tomada de posse da nova comissão 
de festas de 2015, no auditório d’ A Celer. 

A partir das 15 horas as motas antigas estarão em expo-
sição na praça Super Bock. À noite sobe ao palco Elias, pelas 
22 horas. Depois da sessão de fogo-de-artifício é a vez do 
conhecido artista Anselmo Ralph atuar. 

No domingo, dia 6, o destaque vai para as atuações das 
bandas filarmónicas de Vilela e Albergaria-a-Velha, a procis-
são em honra do padroeiro S. Miguel e ainda os concertos de 
Goah e de Aurea. No último dia das festas, na segunda-feira, 
decorrem as tradicionais marchas com a presença de escolas 
de samba, bombos, carros alegóricos, motards. ■

do livro de Lisboa, numa cerimónia que contou com a pre-
sença de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, autoras dos 
livros da coleção.

 

Rancho Folclórico
atuou em Ponte de Lima

O Rancho Juvenil e Regional da Sr.ª da Hora atuou, no 
passado dia 15 de junho, no 34.º festival do GCRDC, em Ponte 
de Lima. O grupo levou as cores e as tradições da terra às 
margens do Rio Lima, numa atuação muito bem conseguida. 
O vídeo do espetáculo pode ser visualizado na página face-
book do ‘Sentinela de Vilela’.

 

Cruz Vermelha
organiza caminhada solidária

A delegação de Vilela da Cruz Vermelha portuguesa 
organiza, no próximo dia 13 de julho, uma caminhada so-
lidária. A iniciativa começa às 9h da manhã, com saída na 
sede da delegação de Vilela, e tem um custo de dois euros 
(contribuição solidária). ■
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Foi no salão nobre dos 
Paços do concelho de 
Paredes que, na pas-
sada segunda-feira, as 
entidades parceiras do 
projeto ‘Museu da esco-
la’ se reuniram para um 
balanço de atividades. 
O projeto que começou 
em 2012 e uniu Paredes 
à região espanhola de 
Xátiva promoveu ao lon-
go de um ano troca de 
experiências com vista à 
criação de uma comuni-
dade educativa conjunta. 

Paredes e a região espanhola de Xátiva unir comunidades educativas

Projeto ‘Museu da Escola’ reuniu
entidades parceiras em Paredes

No final da última conferência 
de difusão do projeto ‘Museu da 
escola: uma estratégia de inclusão’ 
foi inaugurada a exposição ‘Escola 
de memórias: 100 anos de ensina-
mentos’, promovida pela região 
portuguesa e que estará patente 
na biblioteca municipal de Paredes 
nos próximos três meses. 

O projeto ‘Museu da Escola: 
uma estratégia de inclusão’ teve 
início em 2012 e recebeu o finan-
ciamento do Lifelong Learning Pro-
gramme da União Europeia, que 
atribuiu 50 mil euros a cada região 
para a concretização do projeto. 

Para além do Agrupamento de 
escolas de Vilela, do Centro de For-
mação da Associação de escolas de 
paços de Ferreira, Paredes e Penafiel e 
da APPIS a iniciativa teve ainda como 
parceiros o departamento de história 
da Universidade d3e Valência, o 
Instituto de Educação Secundária 
Simarro, A associação Innoeduca, o 
sindicato de Inspeção Educacional e 
a câmara municipal de Xátiva.   

A conferência final de difusão 
do projeto museu da escola foi diri-
gida pela vereadora do pelouro da 
educação da câmara municipal de 
Paredes, Hermínia Moreira, que fez o 
balanço das iniciativas portuguesas e 
com Juan Ra, do município de Xátiva, 
que descreveu e detalhou as diversas 
atividades desenvolvidas em Es-
panha, nomeadamente a exposição 
homóloga da evolução da escola e da 
educação ao longo do tempo. 

Helena Nunes

Do lado português e con-
cretamente em Paredes o 
projeto ‘Museu da Escola’  

reuniu um conjunto de atividades 
educativas e que envolveram 
diversas entidades, alunos e asso-
ciações. O agrupamento de escolas 
de Vilela e o Centro de formação 
da associação de escolas de paços 
de Ferreira, Paredes e Penafiel 
participaram em concursos de 
quadras populares, usufruíram de 
uma formação intergeracional e um 
seminário para famílias e formação 
para professores. 

A peça de teatro de re-
vista à portuguesa “Oh 
Zé…bota mas é”, esteve 
em cena no auditório 
da Fundação a Lord, no 
passado dia 21 de junho. 
Depois de ter passado 
pelo teatro Sá da Ban-
deira, no Porto, a peça 
da autoria de Miguel Ri-
beiro juntou quase 250 
pessoas em Lordelo. 
Repleta de momentos 
humorísticos, de críticas 
sociais e sátira política, a 
peça, que faz um tributo 
á atriz portuguesa Mari-
na Mota, proporcionou 
momentos de diversão 
aos presentes. 

Auditório encheu para assistir a momentos humorísticos

Teatro revista na Fundação A Lord

Em conjunto com a APPIS, 
também parceira deste projeto, a ini-
ciativa resultou ainda na publicação 
de um conto, intitulado “A escola…
de todos os tempos!” – da lousa à 
sebenta, da sebenta ao computador, 
que reúne um conjunto de factos 
históricos que representam as trans-
formações do ensino em Portugal, do 
passado até ao presente. 

Em Espanha, concretamente no 

município de Xátiva, o projeto deu 
origem a diversas conferências de 
divulgação e de promoção da coorde-
nação entre cultura e educação. 

No salão nobre dos Paços do 
concelho de Paredes estiveram pre-
sentes os representantes da deleção 
espanhola de Xátiva e os represen-
tantes portugueses para dar conta do 
que ao longo de um ano de trabalho 
foi sendo feito nos dois países em 

prol de uma comunidade educativa 
conjunta e da troca de experiências 
entre as duas regiões. 

Um dos resultados mais evi-
dentes desta iniciativa foram duas 
exposições itinerantes, em Portugal 
e Espanha, que reúnem um conjun-
to de testemunhos da escola do pas-
sado para aproximar as gerações 
presentes e futuras da evolução da 
educação nos dois países. 

Helena Nunes

Albano Martinez, Miguel Ri-
beiro, Fátima Couto, Cláu-
dia Pinto, Jéssica Santos, 

André Martins e João Reimão 

integram o elenco de “Oh Zé... Bota 
mas é”. Esta peça é um teatro de 
revista que garante momentos de 
diversão à assistência, que premeia 
com vários sketches humorísticos. 

A sessão conta com um tributo 
a Marina Mota. Desde momentos de 
sátira pura, até cenas mais nostálgicas 
e dramáticas sobre a Guerra Colonial, 
“Oh Zé…Bota mas é” foi um espetá-
culo que mexeu com as emoções do 
público. Quase 250 pessoas encheram 

o auditório da Fundação A Lord para 
assistir a uma peça da tradicional 
revista à portuguesa, onde não fal-
tou a crítica social, a sátira política 
e a alusão ao momento que o país 
atravessa. 

Da autoria e encenação de 
Miguel Ribeiro “Oh Zé…Bota mas 
é”, comoveu o público presente 
no auditório no momento em que 
simbolicamente presta uma ho-
menagem profunda aos militares 

portugueses que participaram na 
guerra colonial, aos que sofreram 
e ainda continuam a sofrer com 
este facto. 

 O espetáculo chegou ao au-
ditório da Fundação A Lord depois 
de ter passado pelo teatro Sá da 
Bandeira, no Porto, onde recolheu 
boas reações junto do público. O 
elenco de talentosos e conhecidos 
atores, cantores e bailarinos, e o ir-
repreensível guarda-roupa, deram 

vida a textos repletos de humor, 
proporcionando momentos únicos 
de alegria e gargalhadas.

Como habitual este espetáculo 
contou com o apoio de vários me-
cenas, entre eles os supermercados 
Euro Força de Vencer, a Bifase, 
Ferreira e Oliveira e Carla Alves 
Atelier. 

Uma organização da Coopera-
tiva de Eletrificação e da Fundação 
A Lord, que tem vindo a apostar 
na dinamização de espetáculos 
musicais, teatrais, literários, de 
dança e multimédia, contando 
ainda com colóquios, workshops, 
palestras, conferencias, eventos de 
empresas e lançamentos de livros, 
entre outros. O objetivo é alargar 
o leque de ofertas culturais e de 
lazer à população da freguesia e do 
concelho de Paredes. 

Neste sentido, foi também 
inaugurada no passado fim-de-se-
mana, no auditório da Fundação A 
Lord, uma exposição de escultura, 
de Maria José Caramez, intitulada 
“Percursos”. Na mesma noite o 
auditório da Fundação A Lord foi 
ainda palco do XV encontro de 
orfeões, com a presença do Orfeão 
da própria fundação, de Famali-
cão e de Leonés, Espanha.
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Next Publicidade é uma empresa com sede em Astromil que produz diversos tipos de materiais pu-
blicitários, desde montras, outdoor’s, toldos e reclames luminosos. Fundada em 2008 pelas mãos de 
um paredense produz autonomamente todos os produtos que comercializa. 
O proprietário, Carlos Garcês, sempre esteve ligado ao ramo, acredita que apesar da forte concorrên-
cia se diferencia no mercado pela relação preço-qualidade que assegura em todos os serviços. 

Carlos Garcês – Next Publicidade

“Procuramos obter sempre
uma boa relação preço-qualidade”

“A concorrência aqui 

na zona é muito forte”

“Conseguirmos

tornar os serviços

mais atrativos”

“Temos conseguido 

crescer lentamente”

cortam nos materiais para vender as coisas 
mais baratas e o produto final acaba por 
não sair em condições aceitáveis. Nós 
tentamos obter sempre uma boa relação 
preço-qualidade. É assim que marcamos 
a diferença no mercado”.

Carlos Garcês garante que é na qualidade que se diferencia das empresas concorrentes

O empresário cria e produz autonomamente todos os materiais dentro da empresa

Desde sempre trabalhou no ramo da 
publicidade e com o tempo o gosto 
pelo negócio e a vontade de ter a 

sua própria empresa levou este paredense 
a aventurar-se em plena crise. “Sempre tive 
aquele sonho de ter uma empresa que fosse 
minha e resolvi andar para a frente. Quando 
abri esta empresa já estávamos em plena 
crise, e o primeiro ano de funcionamento foi 
bastante difícil. Vim para cá sem carteira de 
clientes e tive de começar a construir tudo 
do zero”, conta o empresário. 

Empreendedor e determinado, Carlos 
Garcês não deixou fugir a oportunidade 
e em 2008 abriu a sua própria empresa, a 
Next Publicidade, com sede na freguesia de 
Astromil, Paredes. Sem medo de trabalhar 
sozinho, Carlos começou a dar os primeiros 
passos e ao fim de pouco mais de dois me-
ses precisou de contratar um designer e um 
serralheiro para dar resposta ao número de 
encomendas. 

“Fui começando a fazer uns trabalhos 
para os primeiros clientes que me deram um 
empurrão para começar. A partir daí as coisas 
foram melhorando e começamos a crescer. 
Contratei mais duas pessoas para me ajudar, 
uma para a parte do design e um serralheiro 
para ajudar no processo de montagem. Eu 
trato do resto da produção”, conta. 

A empresa cria e produz vários tipos 
de produtos, desde reclames luminosos, a 
decoração de viaturas e montras de estabe-
lecimentos ou empresas, impressão digital, 
outdoor’s e toldos. Tudo é criado e produzi-
do autonomamente, o que torna o custo do 
serviço mais baixo, atrativo e competitivo 
no mercado. 

“Fazemos tudo cá. Impressões digitais, 
reclames luminosos, decoração de viaturas, 
outdoors, toldos e montras. Desde o design 
à montagem até à produção final tudo é 
feito por nós, daí conseguirmos reduzir 
os preços e tornar os nossos serviços mais 
atrativos”. 

O empresário assume que hoje as em-
presas apostam mais na publicidade, até para 
contornar a quebra na procura e estimular 
novos negócios. “Em plena crise as empresas 
têm de arranjar formas de se mostrarem 
mais e darem a conhecer. Acho que em 
tempo de crise a publicidade é ainda mais 
importante para as empresas”. 

Com uma forte concorrência, Carlos 
Garcês assume que nem sempre os preços 
baixos são o mais importante. A garantia 
de um serviço de qualidade é, para este 
empresário, a estratégia a seguir para 
combater a forte concorrência e se dife-
renciar no mercado. “A concorrência aqui 
na zona é muito forte. Mas há muitas que 

Ainda assim os clientes procuram 
produtos mais baratos, mas com a mesma 
qualidade. Algo que nem sempre é fácil 
conseguir, mas que Carlos Garcês garante ser 
a principal prioridade em todos os serviços. 
Talvez, por isso, ao longo dos últimos seis 
anos, a empresa tenha conseguido alargar a 
sua carteira de clientes. “Temos consegui-
do crescer lentamente. Aos poucos vamos 
conseguindo mais clientes e a empresa vai 
crescendo devagar, mas vai crescendo”, 
sublinha. 

Apesar de todo o esforço e dedicação 
que o negócio exige, Carlos sente-se pro-
fissionalmente realizado. “Principalmente 
porque consegui levantar uma empresa em 
plena crise. Isso deixa-me muito satisfeito”, 
afirma. Contudo, não esconde que as dificul-
dades e os encargos são cada vez maiores. A 
principal dificuldade na Next Publicidade, 
como em muitas outras, está nos inúmeros 
atrasos no pagamento dos serviços. “Muitas 
empresas pagam acima do limite de tempo 
que foi estipulado. Algumas demoram me-
ses, mas também temos situações de anos de 
atraso na liquidação das faturas.
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Av. Padre Luís Pinto Carneiro, 860
Moreiró - 4585-172 Gandra PRD
Tel. + 351 224 113 795
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Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt
Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

■fabrico e colocação de resguardo
■chuveiros vidros temperados ■laminados
■duplos ■espelhos ■guardas para escadarias 
■toda a transformação em vidro ■curvos ■rincon 
■foscagem ■pios casa banho

PUB

AR CONDICIONADO
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Tivemos conhecimento do arquivamento do processo de inquérito em relação à expropriação do terreno da Fibromade, 
junto à auto- estrada, sem sequer haver acusação, por não haver indícios de qualquer irregularidade. 

Entrevista exclusiva a Domingos Barros

“A profunda tranquilidade da minha consciência deu-me
total serenidade. Eu sabia que a verdade iria prevalecer”

Como viveu o desenrolar e o desfe-
cho deste processo?

Todas as entidades envolvi-
das foram ouvidas e ficou total-

mente claro que todas as insinuações eram 
mentira. Não existiam nenhuns indícios de 
qualquer irregularidade. O Ministério Pú-
blico reconheceu assim toda a legitimidade 
na defesa movida pela Fibromade, em todos 
os aspetos. 

Todavia, como deve compreender, não 
foi um processo simples. Porque foi um 
processo com objetivos muito claros, de con-
tornos maquiavélicos, que não só quiseram 
atingir-me pessoalmente como também à 
nossa empresa. A profunda tranquilidade da 
minha consciência deu-me total serenidade. 
Eu sabia que a verdade iria prevalecer. Em 
segundo lugar, quando temos uma família 

unida e que amamos, nestes momentos difí-
ceis, temos um suporte fundamental que não 
nos deixa ir abaixo. E também nos amigos, e 
foram muitos, a quem quero aqui agradecer 
o carinho e solidariedade que demonstraram 
nesses momentos difíceis. Também como 
homem, tudo o que fiz e construí ao longo 
da minha vida, quer como industrial como 
na minha responsabilidade cívica, e a forma 
amiga como sempre servi a comunidade 
onde estou inserido, também me ajudou a 
relativizar todo este processo. 

Não digo isto por vaidade, mas com 
orgulho no meu passado e ainda mais mo-
tivado a continuar a ser quem sou, ainda 
mais solidário e amigo com a sociedade que 
me rodeia.

Quer relembrar-nos os principais as-

petos do processo?
Nunca é demais relembrar os aspetos 

mais importante de toda esta questão. O 
valor da indemnização recebida pela Fi-
bromade relativa à expropriação originada 
pela passagem da autoestrada teve em conta 
vários aspetos: a perda de cerca de 4.000 
m2 de área de construção, impossibilitando 
quase em definitivo o alargamento da fabrica 
no sentido da autoestrada. As instalações 
que existiam no terreno ocupado, como 
seja, um sistema de decantação, filtragem 
e bombagem para cerca de 100.000 litros 
de água, imprescindível ao funcionamento 
da fábrica. A perda do custo de um projeto 
de ampliação, que já havia dado entrada na 
câmara, que se tornou inviável, e o custo da 
realização de um novo, adaptado às novas 
condicionantes. A demolição e construção 

de um novo posto de transformação elétri-
ca, porque o anterior ficou fora dos limites 
de construção e a parcela de terreno de 953 
m2 cedida, que era o menos significativo. E 
principalmente as limitações que todos os 
alargamentos da autoestrada nos causaram, 
retirando-nos a possibilidade de crescimento 
e expansão da Fibromade no futuro, ficando 
a empresa altamente condicionada. O que é 
uma enorme menos valia no presente e no 
futuro da empresa.

“O Ministério Público
reconheceu toda
a legitimidade na defesa 
movida pela Fibromade, 
em todos os aspetos”

Toda esta situação trouxe-lhe prejuízos 
a si e à sua empresa?

Pessoalmente trouxe-me grandes per-
das, sobretudo em termos de saúde, que é 
um dos bens mais valioso que temos, porque 
ninguém é de ferro. E não só a mim, como à 
minha família. Mas se por um lado nos afeta 
a saúde, porque somos pessoas, somos huma-
nos, o que não nos tira é a honra, a dignidade 
e a coragem de continuar a ser o que somos 
e fomos toda a vida.

O ataque não foi só à minha pessoa, 
mas com o objetivo muito claro de também 
atingir profundamente a empresa. Só se 
compreendem esses ataques por ódio e 
inveja em relação à Fibromade, que hoje 
é reconhecida em todo o mundo pela sua 
competência e trabalho, da mais alta quali-
dade existente no setor, que se orgulha de 
ter dado trabalho a centenas de paredenses 
ao longo da sua vida e que dignifica o nosso 
grande concelho industrial e o nosso país em 
todo o mundo.

 Espera que os órgãos de comunicação 
social que deram a notícia, nomeadamente 
o "Jornal de Notícias", se retratem?

Sempre tive respeito pelo jornalismo, 
pelo "Jornal de Notícias" e por todos os 
jornais, mas estas notícias deixaram-me 
completamente chocado e incrédulo. De tal 
forma, que me levam a pensar que os jorna-

Domingos Barros: "Se há quem pense que pela chantagem consegue tudo, comigo estão muito enganados. Serei sempre uma voz livre"
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Entrevista exclusiva a Domingos Barros

“A profunda tranquilidade da minha consciência deu-me
total serenidade. Eu sabia que a verdade iria prevalecer”

listas não trataram a questão com profissio-
nalismo, para não dizer mais e, dessa forma, 
põem em causa os direitos fundamentais dos 
cidadãos, levando a julgamentos injustos na 
praça pública.  

“Sei bem que ter
coragem de dizer o que
se pensa no nosso
concelho e não abanar a
cabeça como os burros
tem o seu preço”

Está a pensar processar estes órgãos 
de comunicação, incluindo o "Jornal de 
Notícias"?

Esse assunto está a ser analisado pelo 
nosso advogado, em relação a esse e a 
outro jornal. Uma coisa posso garantir, se 
vier a receber qualquer indemnização, esse 

valor será totalmente doado a instituições 
de caridade do concelho, porque não há 
dinheiro algum que compense os ataques 
à nossa dignidade.

Tem alguma ideia de quem foram os 
autores? Vai processa-los?

Até hoje não temos confirmação de 
nomes. Mas penso que toda a gente sabe 
quem foram os autores. E penso que tam-
bém toda a gente sabe qual era o objetivo, 
primeiro a intoxicação da opinião pública e 
segundo o julgamento na praça pública. 

O que lhe posso dizer é que se tratou 
do mais hediondo, cruel e cobarde ataque, 
porque nunca deram a cara. Onde está essa 
gente? Tenham vergonha. Não são mais que 
ratos de esgoto, que atuam pela calada da 
noite. Tenham dignidade uma vez na vida. 
Quando quiserem incriminar alguém, não é 
com denúncias anónimas, que não sabemos 
de onde vêm nem de quem, mas com a ver-
dade e nos tribunais. Se viermos a ter provas 
dos autores, porque não basta saber quem 
são, iremos até às últimas consequências.   

Este ataque vai condicionar a sua ma-
neira de ser no futuro?

O que mais quero é esquecer rapi-
damente este mal que me quiseram fazer. 
Por isso, posso garantir-lhe que isto não 
me vai despertar qualquer sentimento de 
ódio ou vingança, mas sim um sentimento 
de justiça. Sei bem que ter coragem de 
dizer o que se pensa no nosso concelho e 
não abanar a cabeça como os burros tem 
o seu preço.

Se há quem pense que pela chantagem 
consegue tudo, comigo estão muito engana-
dos. Serei sempre uma voz livre e fico feliz 
por ver que o meu concelho também começa 
a perder o medo e a erguer a voz perante o 
que não está bem.

“O concelho pode
sempre contar comigo.
Ninguém me vai tirar o
amor à terra onde nasci”

Pelo que me disse podemos inferir que 
se sente ainda com mais vontade de intervir 
civicamente na vida do concelho?

É verdade. Sou daqueles que sigo o meu 
rumo, penso pela minha cabeça e decido 
quando tenho de decidir. O concelho pode 
sempre contar comigo e ninguém me vai tirar 
o amor à terra onde nasci. Os administradores da Fibromade, João Barros, Domingos Barros e Sara Barros

A Fibromade é hoje reconhecida em todo o mundo pela sua competência e trabalho
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A proposta de Laurent Fabius, o minis-
tro dos Negócios Estrangeiros Fran-
cês, de fazer intervir o Tribunal Penal 

Internacional, na pronúncia sobre os crimes 
cometidos na Síria, foi rejeitada pela ONU. 
Apesar de ter o apoio de 64 países aliados, 
a proposta de resolução de Fabius mereceu, 
pela quarta vez nesse assunto, o direito de 
veto da Rússia e da China no Conselho de 
Segurança da ONU.

Chegados aqui, importa refletir. Será 
legítimo a comunidade internacional pre-
venir e sancionar atos gratuitos de violência 
trazendo a verdadeira Justiça para a reali-
dade concreta dos países e dos povos? Cer-
tamente que sim, todos o devíamos apoiar. 
Há comportamentos e atos que ofendem 
valores universais indiscutíveis. Mas sejamos 
francos. Estamos perante um simulacro de 
justiça aquele que é apresentado por inicia-
tiva de Fabius.

Este Tribunal Penal Internacional (TPI), 
criado só em 2002, é um instrumento do 
imperialismo ocidental. A sua atuação roça 
o grotesco, já que não assegura garantias de 
isenção, aplicando a justiça dos vencedores e 
estando ao serviço dos senhores do mundo. 
O TPI legitimou, por exemplo, a propaganda 
e influenciou a resistência de povos perante 
agressões e invasões como na Líbia. O ridícu-
lo atingiu o paroxismo quando o Procurador 
do TPI lançou a acusação de que Kadhafi 
distribuíra comprimidos de Viagra aos seus 
soldados para que violassem as mulheres de 
opositores, facto nunca comprovado.

A África (e não por acaso) tem estado 
na principal (e quase única) linha das conde-
nações deste TPI com processos contra cida-
dãos do Uganda, República Democrática do 

Congo, República Centro-Africana, Sudão, 
Quénia, Líbia, Costa do Marfim… Significa-
tivamente sempre cidadãos em oposição às 
grandes potências ocidentais… Relembre-se 
como trágica a crise dos Grandes Lagos. 
Mas pergunta-se: não há em outros pontos 
do mundo, senhores da guerra com crimes 
reconhecidos, como os cometidos por Israel 
na Palestina e no Líbano, ou pela NATO no 
Iraque, no Afeganistão, na Jugoslávia?

Laurent Fabius é um político expe-
rimentado. Já foi ministro da economia, 
Primeiro-ministro, presidente da Assembleia 
Nacional Francesa. Já teve até de responder 
no Tribunal de Justiça Francês no caso dos 
lotes de sangue contaminado com HIV. 
Foi inculpado politicamente, mas não na 
responsabilidade penal. Mas impunemente 
não responde perante a justiça mundial pelos 
crimes cometidos por sua intervenção activa. 
Como Blair, Bush, Barroso…

A guerra civil da Síria, sabemos nós, foi 
sustentada desde 2011 pela França e Grã- Bre-
tanha. Ela já causou cerca de 160.000 mortos. 
Com que autoridade moral aparecem hoje 
Fabius, um dos financiadores da oposição 
e da guerra, tal como os chefes políticos em 
Washington, Londres, Paris, Riade, Telavive, 
Ancara e Doha? 

Com que autoridade moral aparece 
hoje Fabius, o organizador e legitimador 
do atentado de 18 de julho de 2021, que 
destruiu grande parte da liderança militar 
síria, presente no Conselho de Segurança 
Nacional Sírio? 

Com que autoridade moral aparece Fa-
bius, nunca capaz de dar um passo para a paz 
e negociação, sempre radical nas palavras e 
na diplomacia?

Acerca do TPI e dos 
seus defensores

“Será legítimo a comunidade interna-
cional prevenir e sancionar atos gratui-
tos de violência trazendo a verdadeira 
Justiça para a realidade concreta dos 
países e dos povos? Certamente que 
sim, todos o devíamos apoiar. Há com-
portamentos e atos que ofendem valo-
res universais indiscutíveis”

Os valores presentes nas sociedades e 
nos cidadãos que constituem essas 
mesmas sociedades, mas ao longo 

das eras, mudaram de acordo com alterações 
de diferentes naturezas. Valores como o bom 
senso, a educação, o que está bem e o que está 
mal, o próprio valor de família, e inclusive o 
de patriotismo e sentido nacional mudaram 
bastante.

Em Portugal, desde sempre se pode 
constatar um sentido patriótico e um orgu-
lho nacional bastante forte. Ser-se português 
era um motivo de orgulho imenso. Nos 
Descobrimentos, as razões desse orgulho 
foram incrementadas e, consequentemente, 
esse mesmo orgulho aumentou em todos os 
“peitos lusitanos”. O imenso império colo-
nial e o luxo das riquezas daí vindas eram 
motivos suficientes para que o português 
se orgulhasse da sua nacionalidade. Mas o 
declínio dos impérios ibéricos, a perda de 
independência para a nossa vizinha Espa-
nha e a fraca administração em Portugal fez 
com que o nosso país caísse em relação ao 
resto da Europa. Esta decadência que durou 
até ao séc. XX ameaça assombrar o séc. XXI 
português.

A entrada na União Europeia foi vista 
por muitos como a derradeira solução para 
livrar Portugal da crise e elevar de novo o 
nome do país aos olhos da comunidade inter-
nacional. Certo é que houve melhorias, mas 
não tão significativas como seria de esperar. 
A adopção de modelos político-económicos 
estrangeiros trouxe melhorias em alguns 
aspectos, mas em outros, foi um completo 
falhanço.

Actualmente, Portugal está aberto a 
produtos, cidadãos, culturas e ideias estran-
geiras, assim como todos os outros países 
pertencentes à União Europeia. Esta mistura, 
na minha opinião, banaliza, de certa forma, 
a cultura e tradição portuguesas aos olhos, 
principalmente, dos jovens portugueses, que 

preferem as tecnologias, tradições e costumes 
estrangeiros. Desta forma, muito dificilmente 
as futuras gerações irão sentir o orgulho de 
ser português.

Com isto não pretendo dizer que a 
identidade nacional ou que o valor de pa-
triotismo está completamente perdido! Existe 
o patriotismo e uma identidade nacional 
única e muito própria para todos os portu-
gueses, mas não de uma forma tão delineada 
e vincada como o fora no Renascimento, 
na altura dos Descobrimentos. Este “novo 
patriotismo” expressa-se preferencialmente 
no desporto,  nas competições em que são re-
presentadas as cores nacionais. É aqui que os 
portugueses se sentem mais portugueses.

Ser português, hoje em dia, é como ser 
habitante de qualquer outro país desenvolvi-
do. Claro que se sair às ruas e perguntar “O 
que é para si ser português?”, as pessoas não 
responderão que lhes é indiferente  serem de 
qualquer outra nacionalidade, e afirmarão 
que são do país que descobriu o caminho 
marítimo para a Índia, que descobriu o Bra-
sil, do país de Camões, Amália Rodrigues, 
José Saramago, Eusébio ou Cristiano Ronal-
do,  mas na realidade, não é isso que sentem. 
Actualmente há razões que justifiquem o 
orgulho de ser português da mesma forma 
que há razões que levem a preferir ser inglês, 
espanhol, italiano ou alemão. Na “aldeia 
global” que habitamos, principalmente na 
Comunidade Europeia, todos nós nos pode-
mos orgulhar de um ou de outro feito, mas o 
mais importante no futuro será, sem dúvida, 
conseguirmos uma união e identidade, que 
nos permita orgulhar de ser europeu e per-
tencer ao bem maior que é a Europa para o 
séc. XXI e a que, orgulhosamente pertence-
mos. A União Europeia já não é só Geografia. 
A União Europeia é uma maneira de estar 
única no mundo, pela única razão de que foi 
criada na paz e pela paz, e isso no futuro será 
certamente recordado.

Portugal…

“Em Portugal, desde sempre se pode 
constatar um sentido patriótico e um 
orgulho nacional bastante forte”
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Na assembleia municipal de abril a 
bancada parlamentar do Partido 
Socialista, pela voz da deputada 

Cláudia Mota, questionou a autarquia so-
bre a deslocação do curso de enfermagem 
ministrado pela CESPU nas suas instala-
ções em Gandra – Paredes, para a cidade 
vizinha de Penafiel. Na intervenção então 
realizada, a deputada municipal socialista 
questionou a autarquia sobre as diligências 
efetuadas para que tal situação não viesse 
a ocorrer.

Relembro que a saída deste curso re-
presenta, no imediato, que 60 alunos deixem 
o concelho de Paredes e rumem a Penafiel. 
Num prazo de quatro anos serão 240 alunos 
que o concelho de Paredes vai perder.

A deputada do Partido Socialista, de Pa-
redes, relembrou que a câmara municipal de 
Paredes, ao longo destes anos, sempre apoiou 
a CESPU e questionou que salvaguardas 
exigiu a câmara na hora de dar esse apoio, 
que garantia de que este tipo de situações 
não voltaria a ocorrer.

Na resposta o senhor presidente de 
câmara, Celso Ferreira, tratou de lançar 
uma série de críticas à deputada municipal, 
mostrando-se chocado com as questões 
colocadas e afirmando que a questão era 
completamente despropositada…

A verdade é que recentemente numa 
reunião de câmara foi aprovada por unani-
midade uma proposta de candidatura para 
que a câmara municipal de Paredes tenha 
estatuto de cooperante na CESPU, defendo 
que a “Câmara era o parceiro público que 
mais investiu na CESPU. Entendemos que 
a instituição é do concelho e achamos que 
não faz sentido que não tenhamos assento no 
conselho geral para defendermos os nossos 
interesses”, afirmou Celso Ferreira, lembran-
do os terrenos cedidos, as parecerias estabele-
cidas e as cedências feitas para a construção 
das residências universitárias. Celso Ferreira 
acabou por admitir que “se calhar foi um 
erro não nos termos estabelecido logo como 

cooperantes quando se instalaram cá”.
Afinal em que ficamos?… quem estava 

errado ao questionar o presidente? Afinal se 
a questão era despropositada, porque é que a 
câmara ao fim de meia dúzia de dias decidiu 
de imediato tentar arranjar um mecanismo 
que lhe permitisse ter uma palavra a dizer 
nas opções da CESPU?

A verdade é que mais uma vez o Partido 
Socialista de Paredes tinha razão, mas essa 
razão não devolve o curso de enfermagem a 
Paredes…em contrapartida Celso Ferreira, 
promete que durante meia dúzia de horas 
semanais, teremos por cá alunos de uma 
licenciatura na área da madeira e do mobi-
liário….

Outra questão que nos levanta sérias 
dúvidas prende-se com a reabilitação do 
conhecido edifício devoluto que se situa em 
frente à CESPU, na cidade de Gandra. A câ-
mara tudo fez para que em tempo “recorde” 
fosse aprovada uma alteração que permitisse 
requalificar aquele edifício e transformá-lo 
numa residência universitária. 

Fomos informados que tudo teria que 
ser aprovado até ao final de 2013 para que 
logo no início de 2014 o responsável pela 
obra pudesse iniciar a construção da referida 
residência universitária, com o objetivo de ter 
a obra concluída no início do ano letivo de 
2014/2015, ou seja em setembro de 2014.

A verdade é que estamos no mês de ju-
lho e da obra nem sinais, o edifício devoluto 
por lá continua, a degradar-se e a degradar 
a imagem da cidade de Gandra.

Será que mais uma vez a pressa não terá 
sido inimiga da perfeição?

Mais uma vez que salvaguarda existe 
para que aquele espaço seja efetivamente 
uma residência universitária? A oposição 
em peso manifestou vontade de ver a 
obra avançar, mas ninguém votou favo-
ravelmente a autorização da mesma, uma 
vez que por parte da câmara municipal 
ninguém respondeu às muitas questões 
técnicas que a oposição levantou.

Afinal quem
tinha razão?

"Afinal em que ficamos… quem esta-
va errado ao questionar o presidente? 
Afinal se a questão era despropositada 
porque é que a câmara ao fim de meia 
dúzia de dias decidiu de imediato ten-
tar arranjar um mecanismo que lhe 
permitisse ter uma palavra a dizer nas 
opções da CESPU?"

Estamos em época de mundial de fu-
tebol, que desta vez se está a realizar 
no nosso país irmão, o Brasil, onde a 

nossa seleção teve uma prestação de acordo 
com o momento que estamos a atravessar, 
uma profunda crise de resultados, onde as 
ilusões passaram a lesões e as ambições a tris-
tezas, provocando assim um grande desgosto 
aos portugueses que gostam do fenómeno 
futebolístico e aos vendedores de bandeiras 
e cachecóis, que viram assim o seu negócio 
terminar de uma forma abrupta e com fraco 
proveito económico.

Depois do milagre, protagonizado 
pelo ”são” Ronaldo, na Suécia, todos entra-
mos em euforia, éramos os maiores, nada 
nos podia parar e para a frente é que era 
caminho, a taça de Campeões do Mundo 
estava mesmo ali à mão de semear, igual 
estado de euforia, só me lembro no tempo 
do “são” Cavaco, quando o dinheiro de 
CEE entrava pelas portas dentro, tudo nos 
era permitido sonhar, íamos ser outra vez 
os conquistadores do mundo.

A seguir veio a convocatória, e alguns 
que poderiam fazer a diferença, só porque 
eram mais irreverentes, logo imprevisíveis, 
porque não obedeceriam cegamente ao 
chefe, e certamente colocariam em causa a 
estratégia por si delineada, ficaram em casa 
para não desautorizarem quem manda, 
privando as nossas cores de, em momen-
tos complicados, contar com o engenho e 
a arte de quem pode resolver e inverter a 
má sorte, tal como os políticos, aqueles que 

poderiam realmente fazer a diferença, mas 
que supostamente não obedeçam cegamen-
te ao chefe, não são convidados para cargos 
governativos, porque quem tem o direito 
de brilhar é quem manda.

Quando começamos a competir, e 
aparecem os desaires, logo começaram 
as justificações, o tempo, o cansaço, a má 
sorte, tudo serve para justificar o fracasso, 
ficamos arredados dos lugares cimeiros, 
mas o  chefe não se demite, porque os 
fatores externos é que são responsáveis 
pelo mau desempenho, quem mandava 
era bom, os jogos foram bem disputados, 
em suma, não jogamos como nunca, mas 
perdemos como sempre, no futebol faltam 
os resultados, aos governantes falta o di-
nheiro, a seleção veio embora com o saco 
cheio de bolas, o governantes vão pedir 
sacos cheios de dinheiro, uns bons a perder, 
outros bons a pedir.

Agora que viemos embora do Brasil e 
a Troika foi embora de Portugal, temos que 
ficar mais 4 anos à espera, uns de voltar ao 
Mundial e outros de ver o País recuperar, 
alguns jogadores já não vão participar e 
alguns políticos as chuteiras vão depen-
durar, todos contrariados, mas é a vida, 
não há bem que sempre dure, nem mal 
que nunca acabe.

Nota: texto escrito em futebolês, com 
pontuação de zona mista, gramática de 
ex-futebolista a fazer um gancho de comen-
tador e profundidade arfante de declaração 
na “flash interview”.

Do céu ao inferno 
num ápice

“Agora que viemos embora do Brasil 
e a Troika foi embora de Portugal, te-
mos que ficar mais 4 anos à espera, uns 
de voltar ao Mundial e outros de ver 
o país recuperar, alguns jogadores já 
não vão participar e alguns políticos as 
chuteiras vão dependurar, todos con-
trariados, mas é a vida”
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Bruno Dinis pratica hóquei em patins desde os seis anos. Já passou pelo ‘Olá 
Mouriz’ e a Associação Desportiva de Valongo e compete agora na equipa de 
juvenis da ADPenafiel. O paredense pode estar entre os 10 escolhidos da sele-
ção sub-17 que vai tentar renovar o título no campeonato europeu em agosto, 
na França. Na próxima época pode mesmo fazer parte do plantel da equipa de 
hóquei em patins do Benfica. 

Bruno Dinis – jogador de hóquei da AD Penafiel a caminho do Benfica

“Adorava vestir a camisola da seleção”

Helena Nunes

Como nasceu esta paixão 
pelo hóquei em patins?

Jogo hóquei há 10 
anos. Comecei por causa de um 
primo que jogava na equipa do Olá 
Mouriz. Um dia levou-me a ver 
um treino e a partir daí comecei a 
praticar. Normalmente os jovens 
preferem o futebol, mas qualquer 
pessoa pode e sabe chutar uma 
bola. No hóquei em patins temos 
de dominar duas artes, patinar e 
controlar a bola com o stick. 

São dois trabalhos à parte que 
um jogador deve fazer, tentando 
alcançar uma harmonia entre os 
patins e o stick. É preciso gostar 
mesmo. A leitura de jogo é também 
muito importante. E foi isso que 
gostei no hóquei, a complexidade 
do jogo e a exigência a todos os 
níveis.

É um desporto muito rápido 
dinâmico. Um jogador sabe que 
se perder a bola tem de ser muito 
rápido a recuar e a ajudar na defesa. 
Há dois anos a seleção portuguesa 
perdeu o Campeonato da Europa 
aqui em Paredes a seis segundos 
do final da partida. É um jogo 
muito rápido mesmo e, por isso, o 
resultado pode mudar em questão 
de segundos. 

Sempre sonhaste fazer carrei-
ra profissional no hóquei?

Essa ideia só começou a cres-
cer nestes últimos anos. No início 
jogava apenas por gosto e paixão 
pelo desporto e nessa altura nem 
sequer tinha ideia de que paga-
vam a jogadores para competir. 
Só nestes últimos anos é que co-
mecei a pensar em seguir isto no 
futuro, como profissional, ainda 
que acredite que não vá conseguir 
sobreviver apenas com o dinheiro 
que ganhar no hóquei. 

Há jogadores profissionais que 
recebem, mas que necessitam de ter 
outro trabalho para sobreviver. Por 
isso os estudos e a minha formação 
estão em primeiro lugar. 

Terminei agora o 10.º ano e 
estou a pensar mudar de curso. 
Quero tentar seguir para a faculda-

de e conciliar tudo com o hóquei, 
que seria um complemento. 

“O hóquei
vai sempre
fazer parte

da minha vida”
Os juvenis de hóquei em pa-

tins da ADPenafiel terminaram em 
4.º lugar no campeonato nacional 
e em primeiro no distrital. A época 
foi positiva a todos os níveis?

Terminamos o campeonato 
nacional em 4.º lugar depois do 
Valongo, do Braga e de Campo. 
Ganhamos o último jogo ao Braga e 
no campeonato distrital estivemos 
invictos. Tivemos 12 jogos e conse-
guimos 12 vitórias. 

Tendo em conta estes resulta-
dos e o facto de o Penafiel ter come-
çado há pouco tempo a competir, a 
época foi muito boa. 

Logo no primeiro ano que vim 
para o Penafiel, em 2011, fizemos 
um bom campeonato. Mas a época 
seguinte foi a melhor até hoje. Con-
seguimos ir à final do campeonato 
distrital, que perdemos por 2-1, 
mas depois no nacional ficamos 
entre os primeiros lugares. Foi uma 
época muito boa mesmo. 

Os objetivos da equipa foram 
alcançados?

Todos os objetivos que o trei-
nador colocou no início da época 
foram alcançados. Queríamos lutar 
pela conquista do campeonato, mas 
no nacional já conseguimos um 
quarto lugar e para uma equipa 
que tem pouco tempo já foi muito 
bom. 

Foi um campeonato difícil?
Estávamos em dois campe-

onatos e por isso foi mais com-
plicado. Tínhamos dois jogos e 
dois ou três treinos por semana. O 
campeonato nacional é muito mais 
exigente. Competíamos equipas 
muito mais fortes, que treinam 
cinco vezes por semana. 

Ali quem trabalha mais e 

tem mais treino é quem consegue 
chegar mais longe. Ainda assim, e 
apesar de existirem muitas outras 
equipas com mais condições do 
que a ADPenafiel, já começamos a 
impor algum respeito e isso mostra 
que também soubemos marcar a 
nossa posição. A juventude nesta 
equipa tem sido o fator chave para 
alcançar vitórias. A união do grupo 
e a vontade de ganhar sempre são 
dois importantes aspetos que tor-
nam a nossa equipa mais forte. 

Como está a situação para a 
próxima época? 

Ainda não sei. No final desta 
época recebi várias propostas de 
clubes. Recebi um convite do Ben-
fica para ir para Lisboa na próxima 
época. Mas ainda não está nada 
decidido. 

A proposta do Benfica foi a 
mais aliciante?

Foi a primeira e a mais interes-
sante, não só por ser o Benfica, um 
clube com uma dimensão grande 
e que me pode oferecer excelen-
tes condições para competir, mas 
porque se aceitar vou ter a possi-
bilidade de continuar a estudar 
ao mesmo tempo e aperfeiçoar a 
minha formação no hóquei. 

Neste momento ainda estou 
a ponderar com a minha mãe a 
minha ida para o Benfica e tudo 
o que isso vai implicar na minha 
vida. Não tenho dúvidas que é 
uma excelente oportunidade, mas 
quero ponderar muito bem o que 
vou fazer. Ou fico no Penafiel ou 
vou para Lisboa. 

“O convite do 
Benfica deixou- 
-me orgulhoso”

O que o leva a ponderar ficar 
no Penafiel por mais uma época?

Principalmente a equipa. So-
mos muito unidos e funcionamos 
como uma família. Já estou plena-
mente integrado neste grupo e sei 
que se continuar vou ter a mesma 
dinâmica de trabalho. Se me pu-
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sessem um papel para assinar para 
a próxima época ainda não sei se 
assinava. A proposta do Benfica 
dá-me a possibilidade de aprender 
com jogadores mais experientes e 
tenho a certeza que este ano seria 
de grandes evoluções. 

Mas este convite acaba por 
ser o reconhecimento do teu tra-
balho…

Se o Benfica me quer a com-
petir na sua equipa é sinal de que 
trabalhei para conseguir dar nas 
vistas e atrair a atenção de um 
clube grande e com nome. Recebi 
mais duas propostas, mas é claro 
que o convite do Benfica me deixou 
orgulhoso pelo meu trabalho.

O teu pai foi determinante 
para o início da tua carreira no 
hóquei…

Se não fosse ele, muito pro-
vavelmente, hoje não estaria no 
hóquei. Ele foi o meu principal 
apoiante e conselheiro durante to-
dos estes anos. Entrei para o hóquei 
em patins com seis anos, por força 
do meu pai. Fiz toda a minha for-
mação no Olá Mouriz e depois esti-
ve três anos no AD Valongo e estou 
há três no AD Penafiel. Ele esteve 
presente em todas estas fases.

“O meu pai foi
o meu principal

apoiante
e conselheiro”
A formação no Olá Mouriz 

foi importante para sonhar com 
‘voos’ mais altos?

Sem dúvida. Estive desde os 
seis anos no ‘Olá Mouriz’ e aprendi 
a patinar e a dar os primeiros to-
ques na bola. Aprendi muita coisa 
com o Sr. Camilo no ‘Olá Mouriz’. 

Mas saí porque o clube deixou de 
jogar no pavilhão de Paredes e 
passou para Baltar. 

Na altura o meu pai falou 
com o Sr. Camilo, que também 
tinha saído do Olá Mouriz para o 
Valongo, e comecei a treinar lá. Só 
não continuei mais tempo porque a 
deslocação para Valongo implicava 
muitas despesas. O Penafiel tinha 
uma equipa boa e por isso resolvi 
mudar novamente. 

Como vês a modalidade em 
Portugal?

Só no norte do país existem 
muitas equipas de hóquei em 

patins. Mas não tem crescido o 
suficiente nestes últimos anos. O 
futebol domina praticamente o 
tempo de transmissão de jogos 
nas televisões e, por isso, o hóquei 
acaba por não captar tantas aten-
ções como outros desportos, não 
só o futebol. 

Só acompanha o hóquei em 
patins quem gosta, ao contrário 
do que acontece no futebol onde a 
grande maioria das pessoas, ainda 
que não goste muito, sabe e acom-
panha mais ou menos as equipas e 
os clubes. No hóquei só as grandes 
equipas a nível nacional, como o 
AD Valongo e o Braga, por exem-

plo, é que acabam por ser notícia. 
O Valongo sagrou-se campeão 

nacional e a conquista do campeo-
nato foi bastante divulgada aqui 
na região. Mas tirando isso não 
há grande divulgação e cobertura 
dos jogos. Parece que só quando se 
é campeão é que vale a pena falar 
do hóquei. 

Que ambição tem para a sua 
carreira profissional?

Não quero pensar já no futuro 
e no que vou fazer nos próximos 
anos. Quero concentrar-me na mi-
nha formação e naquilo que ainda 
tenho para aprender e aperfeiçoar. 
Sei que se assinar pelo Benfica a 
minha evolução será mais rápida. 

“Quero ajudar
a seleção sub-17

a sagrar-se
bicampeã
europeia”

Tem o sonho de um dia jogar 
na seleção nacional?

Claro que sim. Todos os joga-
dores sonham com isso e eu não 
sou diferente. Mas sei que preciso 
de crescer mais e ter mais ritmo 
para conseguir acompanhar os 
jogadores que alinham pela seleção 
nacional. São todos atletas de gran-
de nível vindos de clubes como o 
Valongo, o Dragon Force, Benfica, 
Sporting que disputaram a final 
four da minha idade na Mealhada, 
no passado fim-de-semana. 

Adorava vestir a camisola 
da seleção nacional e dar grandes 
alegrias aos adeptos. Às vezes 
quando perdemos as pessoas que 
mais gostamos percebemos que a 
melhor forma de agradecer todo o 
apoio que nos deram é honrá-los 

com grandes conquistas. 
Sei que a maior alegria que po-

dia dar ao meu pai seria ganhar um 
título europeu. E isso dá-me força 
para perseguir os objetivos. 

Foste convocado para um 
novo estágio da seleção nacio-
nal…

Sim (risos). Soube através de 
uma amiga que tinha sido convo-
cado para um estágio da seleção 
sub-17 no Luso, um estágio de 
dois dias. Fiquei muito contente 
mesmo e acho que eles gostaram 
de mim. Esse foi o primeiro está-
gio, agora vou ter o estágio final, 
que acontece depois desta ‘final 
four’ onde vamos saber quem são 
os 10 escolhidos para representar 
Portugal, em agosto, no Europeu 
em França. 

Podes estar entre os 10 portu-
gueses escolhidos para o Europeu. 
Qual é a sensação?

Não quero criar uma expec-
tativa muito grande porque não 
sei o que vai acontecer. Mas saber 
que posso estar no europeu é uma 
sensação muito boa. Não vou 
desperdiçar a oportunidade e vou 
tentar estar no meu melhor. Quero 
ajudar a seleção sub-17 a sagrar-se 
bicampeã europeia. 

Acredita que o hóquei será 
uma mais-valia para o teu futu-
ro?

Claro que sim. Independen-
temente de conseguir ter ou não 
uma grande carreira acho que o 
hóquei vai fazer sempre parte da 
minha vida. Vou jogar sempre. 
Porque gosto e não apenas por-
que vejo grandes oportunidades 
ali. Gosto de jogar e sinto-me bem 
em campo, por isso, independen-
temente do que possa vir a acon-
tecer, vou continuar a alimentar 
esta paixão.

O atleta paredense Jorge 
Moreira sagrou-se vice-
-campeão nacional ao 
vencer a prova de 3 mil 
metros nos campeona-
tos nacionais de juvenis 
em pista, deste ano, que 
decorreram na cidade de 
Abrantes, nos dias 28 e 
29 de junho. 

Atletismo da Casa do Benfica em Paredes

Jorge Moreira é vice-campeão
nacional de juvenis

Portugal. 
Para além de Jorge Moreira 

outros três atletas da Casa do 
Benfica em Paredes conquistaram 
importantes resultados nesta com-
petição. Eduarda Barbosa, no seu 
primeiro ano a competir no escalão 
de juvenis, conseguiu o 4.º lugar na 
prova de 3 mil metros, perdendo 
espaço apenas para atletas mais 
velhas e com mais experiência. 

Destaque ainda para a pres-
tação de Pedro Ferreira, 6.º clas-
sificado na prova de 2 mil metros 
obstáculos, e ainda para o resultado 
alcançado pelo atleta Samuel Viei-
ra, que terminou a prova de 800 
metros na 15.ª posição, entre 29 
finalistas. 

Mais uma importante conquis-
ta dos atletas paredenses numa das 
provas de atletismo de pista mais 
importantes. Mais uma vez a Casa 
do Benfica em Paredes arrecadou 
trofeus e colocou os seus atletas 
entre os melhores que competem 
a nível nacional.   

edição do ano passado, sagrando-
-se vice-campeão nacional de 3 mil 
metros. O desgaste da prova onde 
apostou tudo para voltar a trazer 
o título para o seu clube e para o 

concelho de Paredes fez com que o 
atleta participasse na prova de 2 mil 
metros obstáculos já mais desgasta-
do fisicamente. Ainda assim, Jorge 
Moreira ficou entre os três melhores 

do pódio, tendo terminado a prova 
na 3.ª posição. 

O paredense alcança, assim, 
dois pódios numa das competi-
ções de pista mais importantes em 

A cidade de Abrantes acolheu, 
no passado fim-de-semana, 
os campeonatos nacionais 

de juvenis em pista 2014, a mais 
importante competição de pista 
em Portugal. A Casa do Benfica 
em Paredes esteve representada ao 
mais alto nível, tendo conseguido o 
destaque no final dos dois dias de 
prova graças aos excelentes resul-
tados dos seus atletas. 

O melhor em prova foi o atle-
ta paredense Jorge Moreira, que 
renovou o título conquistado na 

O treinador Álvaro e o atleta Jorge Moreira depois da consagração
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Na última assembleia 
geral do União de Pare-
des não foram apresen-
tadas novas listas para a 
mesa da assembleia. A 
atual comissão adminis-
trativa mostrou vontade 
de continuar e recebeu 
um voto de confiança 
dos sócios presentes, 
tendo sido reeleita para 
dar continuidade ao 
trabalho realizado nos 
últimos quatro anos. 

Em Assembleia geral do União Sport Clube de Paredes

Manuel Cardoso reeleito presidente

chegou ao clube encontrou dívidas 
às Finanças e à Segurança Social 
de perto de 500 mil euros, que 
entretanto já foram “negociadas” e 
“reduzidas substancialmente”.

Regularizar
a situação
financeira do clube 
é uma prioridade

“Há um trabalho importante 
desta comissão para tentar limpar 
o União de Paredes na Segurança 
Social e nas Finanças. Entretanto 
houve mais uma penhora do Tri-
bunal, relativa ao ano 2002/2003, 
do tempo do sr. Agostinho Ca-
etano de 4.500 euros. Em 2008 o 
Tribunal notificou o clube várias 
vezes e atribuiu essa verba ao clu-
be e os responsáveis de então nada 
fizeram para resolver a dívida. Esta 
direção negociou com o Tribunal 
para liquidar esta parcela numa 
mensalidade de 200 euros por mês 
nos próximos 3 anos”, salientou, 

conseguido graças ao empenho dos 
atletas, treinadores e dirigentes. O 
presidente quis ainda destacar que 
dos 22 jogadores da equipa sénior 
17 são da formação, tal como o 
próprio treinador Calica, um trei-
nador da terra, que fez um trabalho 
notável. 

O departamento de formação 
já começou a preparar a próxima 
época e os trabalhos com a equipa 
sénior começaram durante esta 
semana. Manuel Cardoso aprovei-
tou para mostrar aos sócios que a 
presença de todos os que partilham 
este sentimento unionista é impor-
tante, e notou ainda o extenso tra-
balho que os diretores têm feito.

“O clube é de todos. Tem de 
haver sempre alguém a dirigir, 
mas nada seria possível se não 
tivéssemos os diretores que temos. 
São eles que trabalham por amor 
ao clube com muita dedicação. São 
eles que trabalham para formar 
jogadores construindo homens”, 
salientou. 

Antes de encerrar a sessão 
Manuel Cardoso, como forma de 
agradecer a ajuda e um sentido de 
verdadeiro unionista, ofereceu um 
quadro com a camisola oficial do 
União Sport Clube de Paredes ao 
sr. Joaquim Faria, administrador 
da Nortecoope.

defendendo que é im-
portante regularizar a 
situação financeira do 
clube. 

“O nosso trabalho 
não é só conseguir vitó-
rias e subidas de divi-
são é também limpar 
o que os responsáveis 
anteriores estragaram. 
Estamos no caminho 
certo para pôr o União 
estável”, rematou. 

Num breve ba-
lanço dos resultados 
desportivos Manuel 
Cardoso garantiu que 
a época foi “positiva” 
e lembrou que o clube 
não tem só uma equipa 
de futebol sénior, mas 
também nove equipas 
de futebol juvenil, uma 
de futebol feminino 
e três de futsal, (uma 
sénior, uma de juvenis 
e outra de juniores).  

Ainda em relação 
à equipa de futebol 
sénior do U. Paredes 
Manuel Cardoso salien-
tou “a época fantástica 
que fez, mediante as 
condições”, lembrando 
que este sucesso foi 

Helena Nunes |texto
Aníbal Marques |fotos

Manuel Cardoso vai con-
tinuar como presidente 
do União Sport Clube 

de Paredes pelo menos mais um 
ano. A proposta de continuação 
da atual comissão administrativa 
foi apresentada aos sócios na pas-
sada sexta-feira, dia 27 de junho, 
na assembleia geral do União de 
Paredes. 

Não tendo sido apresentada 
nenhuma lista para a mesa da 
Assembleia, Manuel Cardoso 
começou por informar todos os 
presentes do trabalho realizado 
nos últimos quatro anos, particular-
mente no que diz respeito à regula-
rização de dívidas. “Não foi fácil. 
Com trabalho, rigor e empenho os 
débitos relativos à época 2009/2010 
com jogadores e treinadores estão 
liquidados”, informou o presiden-
te do U. Paredes. 

A atual comissão administra-
tiva mostrou-se disponível para 
continuar por mais um ano e “as-
sim dar continuidade ao trabalho 
que tem sido feito”. Joaquim Faria 
usou da palavra e felicitou toda a 
direção pelo trabalho realizado e 
realçou a sua satisfação por estar 
presente naquela mesma assem-
bleia, propondo aos sócios um voto 
por aclamação para a reeleição da 
comissão administrativa liderada 
por Manuel Cardoso. 

A mesma proposta foi aceite 
e aprovada pelos presentes, que 
felicitaram o presidente e toda a sua 
equipa de trabalho, pelo esforço e 
dedicação em prol do clube. 

Ainda em relação à situação fi-
nanceira do União de Paredes, Ma-
nuel Cardoso garantiu que quando 

Joaquim Faria recebeu uma moldura 
com a camisola oficial do União de 
Paredes, entregue pelo presidente 
Manuel Cardoso
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Paredenses na Grande Guerra

Ivo Rafael Silva (texto)

Freguesia de
Aguiar de Sousa

A grande e célere operação de instru-
ção preparatória dos recrutados em 
Tancos, sob comando do General 

José Norton de Matos, assumiu rapida-
mente a fama de verdadeiro «milagre». A 
capacidade de improviso e a percepção de 
que, não obstante a rapidez com que tudo 
fora feito, a preparação do CEP havia sido 
eficaz e satisfatória, colocou o «Milagre 
de Tancos» nas parangonas da imprensa 
da época e, por arrasto, nos capítulos pre-
ambulares de quase todas as obras que 
versaram (até ao presente) a participação 
portuguesa na Grande Guerra.

 Ponderados seriamente os factos 
poder-se-á dizer, no entanto, que de «mi-
raculosa» a instrução teve muito pouco. 
Treinados física e tacticamente em condi-
ções pouco ou nada semelhantes àquelas 
que encontrariam daí a meses na Flandres 
(só na instrução realizada em França é que 
tomariam contacto com o equipamento, 
com as condições meteorológicas locais e 
com a realidade das trincheiras), não ad-
mira que a impreparação fosse tão notada 
e sobretudo tão sentida – de forma trágica 
– no terreno da batalha. 

Quando chegada a altura do embar-
que, ficavam para trás vários episódios de 
insurreição e revolta, não só entre praças 
como também entre oficiais. Logo à partida 
o estado da moral dos militares era, em 
geral, baixo. No dia 1 de Julho de 1917, 
por exemplo, o Regimento de Infantaria 32, 
sediado em Penafiel, e no qual se haviam 
incorporado quase todos os militares do 
concelho de Paredes, recusou apresentar-
-se no quartel com o intuito de boicotar o 
seu transporte para Lisboa. A insubordi-
nação arrastou-se por treze dias, só sendo 
resolvida após intervenção do corpo da 
Guarda Nacional Republicana (Marques, 
I., 2008).

A partida não terá tido assim contor-
nos tão românticos quanto o governo, a 
sua propaganda e a célebre fotografia de 
Benoliel (do soldado beijando a mulher 
na hora da partida) poderiam fazer crer. 
O embarque desenrolava-se até envolto 
em certo secretismo, sem qualquer tipo de 
especial entusiasmo sentido ou manifesta-
do por parte da população. De um modo 
geral, o povo aceitava a necessidade de 
defesa das colónias portuguesas em África, 
mas tinha grande dificuldade em aceitar e 
compreender a mobilização dos seus filhos 
para a frente europeia do conflito.

Salvo raras excepções, a esmagado-
ra maioria dos combatentes paredenses 
embarcou em Lisboa no dia 14 de Julho 
de 1917. Foi o caso dos dois militares que 
seguidamente apresentaremos, ambos 
nascidos na freguesia de Aguiar de Sousa 
deste concelho.

Manuel da Costa. Nasceu no lugar 
da Sarnada, Aguiar de Sousa, no dia 24 
de Junho de 1892. Era filho de Manuel da 
Costa, natural de Campo, Valongo, e de 
Joaquina da Rocha, de Aguiar de Sousa. Foi 

mobilizado para o CEP pelo Regimento de 
Infantaria 32, 4.º Depósito, detendo o posto 
de soldado (n.º 77) e ostentando a placa de 
identificação n.º 21338. Já em serviço no 
«front», no dia 5 de Fevereiro de 1918, bai-
xa ao Hospital de Base n.º 2, instalado na 
localidade francesa de Ambleteuse. Recebe 
alta no dia 19, com direito a uma licença de 
8 dias para convalescer. No dia 20 faz-se 
presente no Depósito de Infantaria, ficando 
adido à secção do comando. No dia 13 de 
Junho, obtém licença de campanha por 90 
dias. No mês de Setembro, segue para o 
porto de embarque a fim de ser repatria-
do, ficando integrado no 5.º Grupo do 3.º 
contingente. Embarca para Portugal no 
dia 9, desembarcando em Lisboa quatro 
dias depois. Depois da guerra casou com 
Rosa Martins da Rocha, em Julho de 1919. 
Faleceu em Aguiar de Sousa, com 81 anos 
de idade, no dia 24 de Abril de 1973.

José Alves da Rocha. Nasceu no lugar 
de Senande, Aguiar de Sousa, no dia 27 
de Março de 1895. Era filho de António 
Alves da Rocha, lavrador de profissão, e 
de Francisca Martins da Rocha, lavradora, 
ambos de Aguiar. Foi mobilizado pelo Re-
gimento de Infantaria 32, 4.º Depósito, 1.º 
Batalhão, 2.ª Companhia, detendo o posto 
de soldado (n.º 290) e ostentando a placa 
identificativa nº21704. Já em França, no dia 
21 de Agosto de 1917, é colocado no Bata-
lhão de Infantaria 34, que por essa altura 
se encontrava entrincheirado no subsector 
de Ferme du Bois. Nos dias seguintes, este 
batalhão mantém intensa actividade na 
frente de combate. Realizam-se ataques e 
defesas de patrulhas e desencadeiam-se 
tentativas de raids sobre posições inimigas, 
até que, a 23 de Setembro, o batalhão acan-
tona em Epinette, e mais tarde em Blessy, 
sendo rendido por Infantaria 3. Dois meses 
depois, a corporação de que José Alves da 
Rocha fazia parte regressa às trincheiras, 
desta feita para tomar posição no subsec-
tor direito de Neuve-Chapelle. A partir 
daí o contingente vê-se confrontado com 
múltiplos bombardeamentos inimigos, 
merecendo particular referência o ocorrido 
no último dia do ano de 1917 e que atin-
giu toda a frente portuguesa. Este último 
tratou-se de uma represália dos alemães 
pelo bombardeamento que lhes fora feito 
na noite de Natal. Durante o mês de Janeiro 
de 1918, cresce a insatisfação nas tropas 
do B.I. 34, registando-se um episódio de 
insubordinação. Descontentes com a falta 
de concessão de licenças e com o facto de, 
após um ano de campanha, ainda não te-
rem sido rendidos (como acontecera com 
as expedições africanas), as praças da 3.ª 
Companhia revoltam-se contra o coman-
dante. O conflito foi contudo sanado sem 
que se tivessem registado consequências 
de maior. A 12 de Março, o B.I. 34 rende in-
fantaria 21 no subsector esquerdo de Ferme 
du Bois. Os ataques, bombardeamentos e 
raids sucedem-se, não sem causar algumas 
baixas. No dia 29, o batalhão é rendido nas 
trincheiras e acantona em La Couture, sen-
do bombardeado nesse mesmo dia. Cinco 
dias depois, para descanso à retaguarda, 
é rendido por infantaria 4 e mobilizado 
para Saint-Venant, onde se achava sediado 

o quartel-general do CEP. O batalhão mar-
chou depois para a localidade de Samer, 
encontrando-se aí acantonado quando 
recebera informações acerca da trágica ba-
talha de dia 9 de Abril, no vale do Rio Lys. 
Daí até ao mês de Agosto, e a pedido dos 
britânicos, o contingente mantém-se nas lo-
calidades de Fauquembergues e Isbergues, 
para realizar «trabalhos de fortificação» 
(Martins, D., 1995). A 12 de Fevereiro de 
1919, o combatente José Alves da Rocha 
abandona infantaria 34, recebendo ordem 
de transferência para a 1.ª Companhia do 
Grupo de Companhias de Ciclistas, onde 
fica com o n.º 153. Refira-se que a Com-
panhia de Ciclistas fora criada a partir do 
Grupo de Esquadrões de Cavalaria, por se 
entender que as bicicletas, e não os cavalos, 
constituíam um meio de locomoção mais 
adequado às circunstâncias. No dia 7 de 
Maio, José Rocha baixa a um dos hospitais 
de base. Tem alta para o Depósito Misto no 
dia 9, faz tratamento no Posto de Socorros 
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de Base e, no dia 10, apresenta-se de novo 
na unidade. Termina a sua campanha na 
Grande Guerra no dia 6 de Junho de 1919, 
sendo repatriado nesse mesmo dia, junta-
mente com todo o Grupo de Companhias 
de Ciclistas. Segue a bordo do navio N. 
W. Miller e desembarca em Lisboa no dia 
9 seguinte.  

Nota: O autor escreve segundo a antiga 
ortografia.
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EXTRACTO
- A cargo da notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Le-

mos, com cartório na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e concelho de 
Paredes. 

- Certifico para efeitos de publicação, nos termos do número 1 do 
artº 100.º do Código do Notariado, que neste cartório, no livro de notas 
para escrituras diversas 191, a folhas 144, se encontra exarada uma es-
critura de justificação com data de trinta de junho de dois mil e catorze, 
na qual:

“FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO 
ROMÃO DE AGUIAR DE SOUSA”, NIPC 502 003 588, pessoa colectiva 
religiosa com sede em Senande, Aguiar de Sousa, Paredes, adiante desig-
nada por Fábrica da Igreja, representada pelo Sr. Padre Reinaldo Fernan-
des Moreira, que disse que Fábrica da Igreja, sua representada, é dona e 
legítima possuidora, com exclusão de outrém, dos seguintes bens imóveis, 
sitos na freguesia de Aguiar de Sousa, concelho de Paredes, não descritos 
na Conservatória do Registo Predial de Paredes: 

- Verba um) Prédio urbano composto por casa de rés-do-chão e an-
dar, destinado a habitação (residência paroquial), com quintal junto, com a 
área coberta de trezentos e cinquenta e cinco vírgula trinta metros quadra-
dos e a área descoberta de mil duzentos e oitenta vírgula setenta metros 
quadrados, sito na Rua Padre Carlos Duarte, número 151, a confrontar 
do norte com Rua Padre Reinaldo, do sul e poente com Fábrica da Igreja 
Paroquial da freguesia de São Romão de Aguiar de Sousa, e do nascente 
com Rua Padre Carlos Duarte, inscrito na matriz, em nome da Fábrica da 
Igreja, sob o artigo 290;

- Verba dois) Prédio urbano composto por um edifício de um piso, 
destinado a Igreja Paroquial com terreno junto, com a área coberta de du-
zentos e trinta e dois metros quadrados, e a área descoberta de oitocentos 
e trinta e três metros quadrados, sito no Largo S. Romão (antigo lugar de 
Senande), a confrontar do norte com Maria Ester Duarte Sousa, do sul e 
nascente com via pública, e do poente com Largo S. Romão, inscrito na 
matriz, em nome da Fábrica da Igreja, sob o artigo 544;

- Verba três) Prédio urbano composto por edifício de quatro pisos, 
destinado a Igreja, (Capela de Santa Marta) com terreno junto, com a área 

coberta de cento e cinco vírgula quarenta metros quadrados, e a área des-
coberta de quatrocentos e setenta e três vírgula sessenta metros quadrados, 
sito na Rua da Igreja de Santa Marta, número 13, a confrontar do norte, sul 
e nascente com via pública, e do poente com Constantino Martins da Rocha, 
inscrito na matriz, em nome da Fábrica da Igreja, sob o artigo 1118;

- Verba quatro) Prédio urbano, composto por edifício de dois pisos, 
destinado a Igreja, (Capela de Santa Isabel) com terreno junto, com a área 
coberta de oitenta e três vírgula quinze metros quadrados, e a área desco-
berta de trezentos e sete metros quadrados, sito no Largo de Santa Isabel, 
número 3, a confrontar do norte, nascente e poente com via pública, e do sul 
com Manuel Coelho da Cunha, inscrito na matriz, em nome da Fábrica da 
Igreja, sob o artigo 1119;

- Verba cinco) Prédio rústico denominado “Cavada de Gebra”, com-
posto de pastagem, com a área de mil e duzentos metros quadrados, sito 
no Lugar de Senande, a confrontar do norte com Rio, do sul com Aureliano 
Alves Correia de Sousa, do nascente com Hermenegildo Moreira da Cunha 
e do poente com António Joaquim Martins dos Santos, inscrito na matriz, em 
nome da Fábrica da Igreja, sob o artigo 738;

- Verba seis) Prédio rústico denominado “Cavada do Urradouro”, com-
posto de pinhal e mato, com a área de quatro mil e seiscentos metros qua-
drados, sito no Lugar de Senande, a confrontar do norte com Álvaro Alves 
da Cunha, do sul com Abílio Moreira de Oliveira, do nascente com caminho 
público, e do poente com José Ferreira, inscrito na matriz, em nome da Fá-
brica da Igreja, sob o artigo 655;

- Verba sete) Prédio rústico denominado “Cavada do Urradouro”, com-
posto de pinhal, com a área de três mil e seiscentos metros quadrados, sito 
no Lugar de Senande, a confrontar do norte com Álvaro Alves da Cunha, 
do sul com Abílio Moreira de Oliveira, do nascente com regato e do poente 
com caminho público, inscrito na matriz, em nome da Fábrica da Igreja, sob 
o artigo 689;

- Verba oito) Prédio rústico denominado “Cavada do Requeixo”, com-
posto de pinhal e mato, com a área de quatro mil e oitocentos metros qua-
drados, sito no Lugar do Requeixo, a confrontar do norte e nascente com 
António Joaquim Martins dos Santos, do sul com herdeiros de José Jorge 
da Costa, e do poente com Abílio Moreira de Oliveira, inscrito na matriz, em 
nome da Fábrica da Igreja, sob o artigo 735;

- Verba nove) Prédio rústico denominado “Passal”, composto de cul-
tura, ramada, pastagem, oliveiras e fruteiras, com a área de quatro mil, se-
tecentos e trinta e quatro metros quadrados, sito no Lugar de Senande, a 
confrontar do norte com Joaquim da Rocha Santos, do sul com herdeiros de 

José Jorge da Costa, do nascente com António Joaquim Martins dos San-
tos, e do poente com estrada e António Jorge da Costa, inscrito na matriz, 
em nome da Fábrica da Igreja, sob o artigo 2895;

- Verba dez) Prédio rústico, denominado “Cavada da Cortinha”, com-
posto de pinhal e mato, com a área de mil e duzentos metros quadrados, 
sito no Lugar de Senande, a confrontar do norte com Aurora Duarte, do sul 
com Belmiro de Oliveira Almeida, do nascente com caminho, e do poente 
com herdeiros de António Jorge da Costa, inscrito na matriz, em nome da 
Fábrica da Igreja, sob o artigo 2932;

- Verba onze) Prédio rústico, denominado “Cavada do Senhor”, com-
posto de pinhal, com a área de três mil e seiscentos metros quadrados, 
sito no Lugar de Senande, a confrontar do norte com António Moreira da 
Cunha, do sul com herdeiros de José Jorge da Costa, do nascente com 
Agostinho Moreira da Cunha, e do poente com Maria Ermelinda Martins 
Esteves, inscrito na matriz, em nome da Fábrica da Igreja, sob o artigo 
2966.

Que a sua representada, Fábrica da Igreja, é dona dos supra identifi-
cados prédios há já mais de cem anos, e exerce, desde então, a sua posse 
sempre de forma pública e pacífica, continuamente, sem interrupção e os-
tensivamente, sem oposição de quem quer que fosse, usando os prédios 
urbanos para o culto religioso, fruindo os imóveis e deles extraindo todas 
as utilidades e proveitos, com ânimo de quem é dono, apenas se sabendo 
que os mesmos prédios pertenceram anteriormente à Igreja Paroquial da 
freguesia de Aguiar de Sousa, no concelho de Paredes.  

Que, no entanto, a Fábrica da Igreja não dispõe de qualquer título 
formal que lhe permita efectuar o registo na Conservatória do Registo Pre-
dial de Paredes, pelo que o primeiro outorgante, em nome da sua repre-
sentada e invocando que a posse pública e pacífica há já várias décadas 
conduziu à aquisição dos imóveis pela Fábrica da Igreja por usucapião, 
justifica o direito de propriedade desta Fábrica da Igreja para o efeito do 
registo, dado que esta forma de aquisição não pode ser com-provada por 
qualquer outro título formal extrajudicial. 

Está conforme. 
Paredes e cartório notarial, 30 de junho de 2014.  

A notária em substituição,

Maria Helena Serra de Barros Guerra
Registo: PA10982014
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BC - Cartório Notarial
               Notária: Bárbara Coutinho
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Mineiros
em Recarei

Depois dos ferroviários trazemos aqui 
alguns apontamentos sobre os minei-
ros, que aparecem nos registos paro-

quiais da freguesia de Recarei, de 1856 a 1903. 
João Pinheiro casou em Recarei a 2 de Se-

tembro de 1876 com Maria Tomé ou Maria da 
Rocha. Ele tinha 23 anos, era jornaleiro, depois 
foi mineiro e vendeiro, natural de São Marti-
nho de Carneiro, Amarante, filho de António 
Pinheiro e Ana Eufémia, ambos de Carneiro. 
– Ela tinha 28 anos, seareira, natural de Reca-
rei, filha de José da Rocha [Fernandes] e Ana 
Tomé, ambos de Recarei. Viveram no lugar de 
Bustelo onde tiveram dez 10 filhos. – João Pi-
nheiro faleceu em Bustelo, com 47 anos, a 31 
de Agosto de 1901.

António Ribeiro filho de António Ribeiro 
Pereira e Ana Teixeira natural de São Paio de 
Anciães, em Amarante, casou em Recarei a 29 
de Abril de 1878 com Belmira Dinis, costureira, 
natural de Recarei, filha de Manuel Marques 
de Paiva e Rosa Deusadeu Dinis. 

António Ribeiro foi empregado em mi-
nas e depois empregado na Estação de Recarei 
do caminho-de-ferro do Douro. Tiveram sete 
filhos sendo a última a Laurinda que nasceu 
no Cabido a 1 de Agosto de 1894 e teve por 
padrinho Joaquim Rodrigues Pereira, empre-
gado em minas. 

António Ribeiro e Ana da Conceição, am-
bos solteiros, trabalhadores nas minas de Bus-
telo, tiveram um filho chamado Alberto que 
nasceu no mesmo lugar a 16 de Dezembro de 
1884 e teve por padrinhos Joaquim Rodrigues 
Pereira e sua m.er Justina Ribeiro, empregados 
nas ditas minas. 

António e Ana casaram em Recarei a 10 
de Junho de 1885. Ele, natural de São Martinho 
de Carneiro, Amarante, filho de António Ri-
beiro, de Tresouras e Josefa Rosa, de Loivos do 
Monte. Ela, natural de São Paio de Loivos [do 
Monte], Baião, filha de Salvador de Andrade, 
de Loivos e Rosa Vitorina, de Carneiro. Foram 
testemunhas do casamento Joaquim Rodri-

gues Pereira e João Pinheiro, empregados no 
serviço das Minas de Bustelo. Tiveram mais 
nove filhos e pelo menos quatro não chega-
ram a fazer cinco anos. / Famílias de Recarei 
n.º 163. 

Joaquim Rodrigues Pereira, natural de 
São Cristóvão de Candemil, Amarante, onde 
casou com Justina Ribeiro natural da mesma 
freguesia. Foi empregado nas Minas das Ben-
gadas de Bustelo e chegou a capataz das Mi-
nas de Bustelo.

Tiveram mais de uma dúzia de filhos 
nascidos em Candemil, Carneiro, Covelo e Re-
carei: – a Maria Rosa nasceu em Candemil e 
tinha 15 anos quando casou em São Martinho 
do Campo, a 14 de Dezembro de 1890, com 
José Ferreira, natural de Campo, que também 
foi mineiro. A Ana Joaquina natural de Carnei-
ro, Amarante faleceu nas casas das minas das 
Bengadas em Bustelo, com 15 anos, a 15 de Ja-
neiro de 1895. 

Os cinco filhos mais novos nasceram em 
Recarei – ‘nas minas de Bustelo’ ou ‘nas minas 
das Bengadas’ ou ‘nas casas das minas das 
Bengadas’ – e de alguns foi padrinho Joaquim 
da Silva Minas, pesquisador de Minas, casado 
com Antónia Ribeiro, morador em Covelo.

Joaquim Rodrigues Pereira, empregado 
nas minas de Bustelo também foi padrinho de 
Avelino que nasceu a 10 de Abril de 1885, no 
mesmo lugar de Bustelo, filho de José Ribeiro, 
jornaleiro, natural de Loivos do Monte e Albi-
na da Rocha, natural de Recarei. Já era capataz 
de minas quando, com sua mulher Justina, fo-

ram padrinhos de Palmira, filha de Casimiro 
da Rocha e Joaquina Martins, que nasceu em 
Bustelo a 26 de Junho de 1899.

Ainda há em Recarei descendentes do 
Joaquim e da Justina.

O José Ferreira, mineiro, filho de Boaven-
tura Ferreira e Catarina Ferreira e a Maria Rosa, 
costureira, filha de Joaquim Rodrigues Pereira 
e Justina Moreira, (referidos acima), tiveram – 
Abel que nasceu a 28 de Janeiro de 1892, na casa 
da minas de Bustelo e que casou na repartição 
de registo civil de Valongo a 12 de Fevereiro de 
1915 com Ambrosina Moreira Dias. 

António Dias de Oliveira, trabalhador 
em minas e Joaquina Emília de Jesus, ambos 
naturais de Oliveira de Azeméis, casaram em 
Silva Escura, Sever do Vouga, tiveram um fi-
lho chamado Artur que nasceu em Terronhas 
a 7 de Agosto de 1886

A 9 de Setembro de 1886, faleceu em Ter-
ronhas, Arnaldo, natural da Sé, Porto, filho de 
António Gomes Carneiro, empregado nas Mi-
nas de Terronhas, natural de Vila Real e Ana 
Júlia dos Reis Carneiro, natural do Bonfim, 
recebidos na Sé do Porto. Tiveram ainda uma 
filha – Adelaide – que nasceu em Terronhas a 
13 de Abril de 1887.

Estas minas de Terronhas aparecem ain-
da no óbito de Bernardino que faleceu nas Mi-
nas de Terronhas, a 30 de Dezembro de 1888, 
com 15 meses era filho de Joaquim Moreira 
que casou em Recarei com Ana Moreira a 22 
de Setembro de 1878.

Manuel Ribeiro, empregado em minas, 

filho de Manuel Canellas Ribeiro e Maria 
Revoreda, natural de Santa Maria de Fragas, 
Pontevedra, Santiago de Compostela, casou 
em Silva Escura com Maria Rosa, natural de 
Silva Escura, Águeda [Sever do Vouga], filha 
de José Rodrigues e Ana Rosa, tiveram uma 
Aurora que nasceu em Terronhas a 1 de Abril 
de 1888.

António Ribeiro Júnior, empregado em 
minas, foi padrinho de António filho de Vi-
torino José de Azevedo natural de Urrô e de 
Maria da Rocha Nogueira natural de Recarei 
que nasceu no Outeiro a 25 de Julho de 1888. E 
representou o padrinho de Arminda que nas-
ceu no Cabido a 7 de Fevereiro de 1886, filha 
de Vitorino Alves Nogueira, músico e Emília 
Nogueira, guarda na linha de ferro do Douro.

António de Oliveira, nasceu em Terro-
nhas a 20 de Janeiro de 1883, filho de José de 
Oliveira e Rosa da Cunha, ambos de Recarei, 
era operário nas minhas de Valongo quando 
faleceu, repentinamente por desastre, a 7 de 
Agosto de 1897. Tinha 14 anos.

António Moreira, natural de Gandra fi-
lho de Manuel Moreira, de Campo e Albina 
Moreira ou da Rocha, de Gandra era mineiro 
quando casou em Recarei a 9 de Outubro de 
1890 com Narcisa da Rocha, natural de Reca-
rei, filha de José da Rocha Oliveira e Rosa da 
Cunha ou da Rocha, ambos de Recarei. Vi-
veram sempre em Terronhas onde nasceram 
seus seis filhos e o António começou por ser 
jornaleiro e por volta de 1898 passou a assen-
tador do caminho-de-ferro.

José Alves, morador na Portela de Reca-
rei, filho de Ricardo Alves, da Sobreira, foi jor-
naleiro e mineiro, faleceu repentinamente a 30 
de Dezembro de 1863, com 50 anos. Era casado 
com Ana de Oliveira e pai de Albino Alves de 
Oliveira, ‘brasileiro’ que foi guarda na linha 
férrea do Douro.

Este José Alves era um mineiro ‘explora-
dor’ de água. Faleceu antes da febre do miné-
rio chegar a Recarei…

Uma das coisas que desde muito cedo 
aprendi foi que se deve evitar os 
erros. Mas outra coisa não menos 

importante que também me ensinaram em 
tenra idade foi que nunca é tarde demais 
para corrigi-los.

Este título gostaria de associá-lo a dois 
acontecimentos que vieram a público esta se-
mana, um de âmbito local e outro de âmbito 
mais nacional.

Comecemos pelo de âmbito mais na-
cional. Esta semana, tal como já havia sido 
admitido pela sua presidente - Christine 
Lagarde, os técnicos do FMI admitiram que 
a receita de austeridade que foi aplicada a 
Portugal não foi a correta. Depois de ter-
minar o período de assistência financeira 
que deram a Portugal, os técnicos do FMI 
admitem que a austeridade foi excessiva e 
que não resultou como tinham previsto, uma 
vez que a dívida pública portuguesa não 
para de aumentar - atualmente em 132,9% 
do PIB, e essa austeridade causou inúmeras 
falências, um número recorde de desem-
pregados e uma perda de riqueza enorme 
no país. Admitem agora que afinal há outro 
caminho. Que só com crescimento económico 
é que será possível a Portugal reduzir o seu 
endividamento, e para tal, a nossa dívida terá 

Nunca é tarde demais
para corrigir erros

de ser reestruturada, ou seja, teremos de ter 
mais tempo para amortizar o que devemos, 
pois caso contrário, não conseguimos gerar 
riqueza para pagar essa divida, e perdemos 
todos. Temos de pagar a quem devemos, mas 
temos de ter mais tempo para o fazer.

Outro erro, mais a nível local, que ainda 
poderemos estar a tempo de corrigir, prende-
se com o excessivo encerramento de escolas 
primárias no nosso concelho, que ainda vão 
tendo o número de alunos suficientes para 
se manterem abertas.

Como todos sabemos, em Paredes, o 
executivo camarário apostou pela construção 
de mega centros escolares, muito para além 
do que seria recomendável. Em muitos casos, 
em vez de um megacentro escolar numa de-
terminada freguesia poderia ter-se apostado 
na construção de centros escolares menores 
em duas freguesias. Isso tinha tido inúmeras 
vantagens. Por um lado, continuava a dar-se 
vida a essas freguesias, que ao verem encerra-
das as suas escolas primárias, perderam parte 
da sua vida, parte da sua identidade, e parte 
da sua economia e vida social e por outro 
lado, tornavam-se os centros escolares mais 
acolhedores e mais personalizados para os 
alunos e ainda poupavam-se muitos recursos 
em transporte de alunos.

Mas como eu dizia, há erros que ainda 
vamos a tempo de corrigir. Na freguesia de 
Parada, há uma escola primária - escola da 
Laje, que para além de cumprir o requisito 
fundamental de ter alunos suficientes para 
se manter em funcionamento, tem condições 
físicas que infelizmente os novos centros 
escolares não têm - uma cantina com capaci-
dade para todos os alunos, recreios cobertos, 
aquecimento, um polidesportivo e água 
quente nos balneários. 

O nosso presidente de câmara, em Assem-
bleia Municipal, fez uma promessa à população 
de Parada e de Vandoma, que as suas escolas 
primárias não encerrariam enquanto tivessem 
alunos em número suficiente. Acontece que 
sem os pais serem avisados de nada, a escola 
de Parada já aparece no conjunto de escolas que 
já não reabrirá no próximo ano letivo e, ao que 
parece, as de Vandoma só estão à espera que o 
novo centro escolar de Baltar fique pronto, para 
também encerrarem. 

Já que os erros cometidos noutras fre-
guesias do concelho que também tinham 
alunos suficientes para manterem as suas 
escolas primárias não são possíveis de corri-
gir, que não se cometa o mesmo erro nestas, 
e se honre os compromissos assumidos com 
a população de Parada e de Vandoma.

“Já que os erros cometi-
dos noutras freguesias 
do concelho que também 
tinham alunos suficientes 
para manterem as suas 
escolas primárias não são 
possíveis de corrigir, que 
não se cometa o mesmo 
erro nestas, e se honre os 
compromissos assumidos 
com a população de Para-
da e de Vandoma”.
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Faleceu

António da Silveira e Sousa
Faleceu com 74 anos, no dia 27 de 

junho. Natural e residente em Mouriz, Pa-
redes. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada 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 ou que de outro modo lhes ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de 
Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes

Faleceu

Eurico da Cunha Ribeiro
Faleceu no dia 20 de junho com 85 

anos. Natural de Bustelo, Penafiel e resi-
dente em Paredes. Era viúvo.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada 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 ou que de outro modo lhes ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena – Paredes

Faleceu

Libânia de Sousa Moreira
Faleceu no dia 20 de junho com 81 

anos. Natural de Couto (Santa Cristina), 
Santo Tirso e residente na freguesia de 
Lordelo, Paredes. Era viúva de António 
Moreira das Neves.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada 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 ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena – Paredes

Faleceu

António da Silva Alves
Faleceu com 66 anos, no dia 18 de 

junho. Natural de Nevogilde, Lousada e 
residente na freguesia de Beire, Paredes. 
Era casado com Maria do Carmo Freire de 
Oliveira da Silva.  

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada 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 ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de 
Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes

Faleceu

Venâncio Ferreira Ribeiro
Faleceu no dia 18 de junho com 70 

anos. Natural de Rebordosa e residente na 
freguesia de Lordelo, Paredes. Era casado 
com Rita das Neves Ribeiro.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, 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 endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena – Paredes

Faleceu

José Maria Oliveira Ribeiro
Faleceu no dia 23 de junho com 68 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Cristelo, Paredes. Era casado com Maria 
Augusto da Rocha Teixeira.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, 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 endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena – Paredes

Faleceu

Samuel Pavanito Barrocas
Faleceu no dia 26 de junho, com 

63 anos. Natural de Gafanha da Nazaré, 
Ílhavo e residente na freguesia de Beire, 
Paredes. Era casado com Maria de Bessa 
Pereira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada 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 ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

Agência Funerária Santos – Beire – Paredes
Gerente Fernando Santos - 255782338 - 919740349

Faleceu

Maria Branca Moreira Neto
Faleceu no dia 19 de junho com 67 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Sobrosa, Paredes. Era casada com José 
Nogueira da Cruz.

Agradecimento
Seu marido, filhos, 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 endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena – Paredes

Faleceu

Joaquim Celestino Machado Dias Torres
Faleceu no dia 26 de junho com 58 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Vilela, Paredes. Era casado com Manuela 
da Conceição Teixeira da Cunha.

Agradecimento
Sua esposa, filhos e restante fa-

mília, vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as 

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

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena – Paredes

Faleceu

Ivo dos Reis Domingues
Faleceu no dia 26 de junho, com 58 

anos. Natural de Cimo de Vila da Casta-
nheira, Chaves, e residente na freguesia de 
Louredo, Paredes. Era casado com Maria 
Celeste da Costa Teixeira do Couto.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada 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 ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

Agência Funerária Santos – Beire – Paredes
Gerente Fernando Santos - 255782338 - 919740349

Faleceu

Luís Joaquim Moreira da Rocha
Faleceu no dia 29 de junho, com 24 

anos. Natural de Duas Igrejas, Paredes e 
residente na freguesia de Ferreira, Paços 
de Ferreira. Era solteiro.

Agradecimento
Sua mãe, irmãos e restante família 

vêm por este meio, extremamente sensi-
bilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pes-

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

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena – Paredes

Faleceu

António Alves Coelho
Faleceu no dia 22 de junho com 84 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Lordelo, Paredes. Era casado com Maria 
Cândida Meireles Alves.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, 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 endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena – Paredes

Pub
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Faleceu

Maria da Glória Sousa
Faleceu no dia 27 de junho, com 101 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Baltar, Paredes. Era solteira. 

Agradecimento
A sua família vem por este meio, 

muito sensibilizada, agradecer a todas as 
pessoas de suas relações e amizade que 
se dignaram a comparecer no funeral e 
missa de 7.º dia da sua saudosa extinta ou 

que de qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

A família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes. Sede: rua Tratado de 

Tordesilhas, 9 Pedrouços  - Loja Baltar: Av. Bombeiros voluntários, 1448

Faleceu

Maria Margarida da Rocha Barbosa
Faleceu com 85 anos, no dia 17 de 

junho. Natural da freguesia de Cete, Pare-
des e residente em Penafiel. Era viúva de 
Firmino da Rocha Barbosa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, ex-

tremamente sensibilizada e na impossibi-
lidade de o fazer pessoalmente, agradecer 
a todas as pessoas que se associaram à 

sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na 
missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de 
Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes

Faleceu

Maria da Glória de Sousa
Faleceu com 100 anos, no dia 28 de 

junho. Natural da Sobreira e residente na 
freguesia de Cete, Paredes. Era viúva de 
Casimiro Pereira Borges.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente, agradecer a todas 
as pessoas que se associaram à sua dor e 

pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia 
ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de 
Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes

MUiTO iMpORTaNTE

Então faça-o quanto antes... Venha visitar-nos na
Praça Capitão Torres Meireles, 30 - 2.º Andar - Sala B | 4580-873 PAREDES

Pode fazê-lo entre as 9h e as 12h30 e as 14h e as 18h30
Ou então no Multibanco por transferência bancária para o NIB

001 000 003 819 565 000 117
enviando comprovativo para o e-mail jornalprogresso@gmail.com

Também disponível em formato PDF, em www.progressodeparedes.com.pt

Já pagou
a sua assinatura?

Ainda não?

Muitas pessoas
estão a ler agora
estas palavras

Contacte-nos
jornalprogresso@gmail.com

ou pelo telef. 255 781 520

Aproveite este espaço para 
colocar o seu anúncio num 
dos quinzenários mais lidos

do Distrito do Porto

alUGa-sE
Loja no edifício Cruzeiro

Cristelo - Paredes
(junto ao banco BIC)
Tlm. 932 866 348
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Faleceu

José Augusto Ribeiro
Correia da Rocha

Faleceu com 70 anos, no dia 21 de junho de 2014. Natural 
da freguesia de Lordelo, Paredes, e residente na rua Dr. José 
Leite Vasconcelos, Madalena, Paredes. Era casado com Rosa 
Cândida Freitas Barbosa.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras e genro, vêm muito respeitosa-

mente agradecer a todas as pessoas de suas relações e amizade, 
a comparência nas cerimónias fúnebres de seu ente querido. 

A vossa presença foi para nós sinónimo de grande estima 
e consideração pelas quais e desta forma o nosso carinho e 
apreço.

Funerária Reis, Lda.
Castelo de Paiva e Cinfães

Linhas 24h - 914966087/ 916894454
"Ao seu lado nos momentos mais difíceis"

NOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

MORADA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C. POSTAL |__|__|__|__|-|__|__|__| LOCALIDADE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PAÍS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  TEL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PROFISSÃO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N.º CONT. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DATA DE NASCIMENTO |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Junto envio cheque/Vale postal n.º |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  no valor de 

€17,50 (Portugal), €24 (estrangeiro). Emitido à ordem de UNI-Comunicação, S.A., 

para pagamento da minha assinatura anual do jornal "O Progresso de Paredes" (re-

novável anualmente, salvo indicação em contrário).

Para mais informações contactar tel.: 255 781 520 | jornalprogresso@gmail.com

Assinatura

__________________________________________________________________

BOLETIM DE ASSINATURA

Praça Capitão Torres Meireles, n.º 30 | 2.º Andar - Sala B
4580-873 PAREDES

Telef. 255 781 520
jornalprogresso@gmail.com
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Comunico a todos os Clientes, Colegas de 
trabalho, Fornecedores, Instituições e de-

mais intervenientes, que em breve deixarei o 
meu cargo de administrador e acionista da 
empresa Carnes Meireles do Minho SA.

Como é de conhecimento de todos, 
os ultimos 14 anos da minha vida 

profissional  foram dedicados exclusi-
vamente à Carnes Meireles do Minho 
SA., neste período tive a oportunida-
de de trabalhar numa grande em-
presa, pois vibramos muito diante 
das várias vitórias alcançadas, e 
soubemos, com a humildade neces-
sária, aceitar as derrotas, que para 
nossa felicidade foram raras.

Neste capítulo da minha história 
enalteço publicamente o inesti-

mável carinho e atenção que sempre tive por parte das instituições locais nas aberturas 
de lojas em Paredes, Penafiel, Paços de Ferreira, Marco de Canavezes, Felgueiras, Fafe, 
Guimarães, Sto. Tirso, Vizela, Maia, Gondomar, Porto e Ermesinde.

Os meus aplausos  a Clientes, Fornecedores, Parceiros e Colegas de trabalho, pois 
sem voçês esta história seria um livro de páginas vazias, sem brilho e sem vida. 

E, pelo relacionamento que pude construir com voçês, é que consegui desempenhar as 
minhas funções.

À população do Vale do Sousa opto por dizer um Muito Obrigado, saído do fundo do 
coração, pois sem eles não teria chegado onde cheguei e um até breve.

A minha continuidade será sempre na procura do sucesso e desenvolvimento do co-
mércio tradicional.

Filipe Couto

AGRADECIMENTO

PUB


