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Depois de 17 anos com Luís Filipe Menezes e Marco 
António Costa sem disputas eleitorais internas, volta a 
haver duas candidaturas à distrital do PSD/Porto. Os 

militantes do distrito decidem este sábado quem 
será o próximo presidente da comissão 

política do PSD/Porto: Virgílio Macedo 
ou Celso Ferreira. 

Eleição dos órgãos distritais do PSD/Porto

17 anos depois
volta a haver

luta na distrital

Duarte Silva
"A qualidade

do produto
é essencial"

Após a anunciada e ainda não con-
cretizada demissão de Celso Ferreira 
da presidência da comissão política 
concelhia do PSD, onde há eleições 
em janeiro do próximo ano, Joaquim 
Neves assumiu que é candidato e 
quer preparar o partido para vencer 
a câmara nas eleições autárquicas 
de 2017. 

Joaquim Neves
é candidato ao 
PSD/Paredes

Campeonato da Europa de Corta-Mato

Dois paredenses convocados
Menos desempregados no concelho e na região

Desemprego baixou em outubro
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Foi com naturalidade 
que anunciou a sua 
recandidatura à pre-
sidência da comissão 
política distrital do PSD/
Porto. Sob o lema “Uma 
candidatura agregadora” 
o manifesto eleitoral de 
Virgílio Macedo defen-
de um compromisso de 
participação dos cida-
dãos para “afirmar uma 
social-democracia mo-
derna e impulsionadora 
da sociedade civil do 
distrito”.  
Em entrevista ao nosso 
jornal o atual líder e re-
candidato a um terceiro 
mandato garante lide-
rar uma candidatura de 
unidade, apoiada por 17 
dos 18 presidentes das 
concelhias do distrito do 
Porto. 

Atual líder do PSD/Porto diz ter apoio da maioria dos presidentes das concelhias

Virgílio Macedo une o Distrito do Porto

Helena Nunes

O seu mandato, enquanto 
líder da Distrital do PSD/
Porto, terminaria em ju-

lho de 2015. Porquê antecipar as 
eleições?

Porque o partido tem de 
estar devidamente focalizado e 
concentrado nas eleições legisla-
tivas de 2015. É importante que 
as questões inerentes à estrutura 
interna sejam resolvidas atem-
padamente, a fim de não serem 
um motivo de desconcentração 
do que é realmente importante: o 
PSD ganhar as próximas legislati-
vas. A partir do momento em que 
o Orçamento do Estado para o 
próximo ano foi aprovado, sabia 
ser vital estarmos concentrados 
na luta que teremos em 2015. 
De acordo com os estatutos do 
partido podia recandidatar-me 
a um terceiro mandato à frente 
da comissão política distrital, e 
de forma natural, anunciei essa 
minha intenção.

Esperava que houvesse uma 
disputa eleitoral?

A disputa eleitoral, dentro 
dos partidos, é saudável em 
democracia. Contudo, o intenso 
trabalho desenvolvido durante 
os últimos três anos, enquanto 
líder distrital, em estreita relação 
com a totalidade das concelhias 
e seus presidentes, em nenhum 
momento me fizeram prever 
algum tipo de desconforto com 
as medidas que defendemos e 
com a nossa ação política. Du-
rante três anos nenhuma voz de 
descontentamento, relacionada 
com o trabalho desenvolvido 
na Distrital do PSD/ Porto, se 
fez ouvir. É por esse motivo que 

considero a existência de uma 
outra candidatura, um ato saudá-
vel democraticamente, legítimo, 
contudo, inexplicável.

“Queremos afirmar 
uma social-demo-
cracia moderna
e impulsionadora
da sociedade
civil no distrito”

será uma prioridade. De que for-
ma é relevante o diálogo?

A Distrital do Porto sempre 
teve as suas portas abertas. Ouvi-
mos muito atentamente as pessoas 
que nos procuram, as instituições, 
os agentes económicos ou os sin-
dicatos. É dessa proximidade, 
ouvindo e debatendo questões com 
todos, que conseguimos criar con-
dições para resolver e ultrapassar 
os problemas que nos apresentam. 
É de uma absoluta relevância. Por 
isso, é natural e fundamental que 
continuemos a dar prioridade ao 
diálogo político e social.

O ciclo de debates públicos 
temáticos, que a Distrital do PSD/ 
Porto apresentou em outubro, 
procura servir para estreitar esse 
diálogo e proximidade?

Também. A Comissão Po-
lítica Distrital decidiu realizar 
um conjunto de debates públicos 
temáticos, descentralizados, pelos 
concelhos do distrito, com o ob-
jetivo de através dos contributos 
dessas sessões elaborar um Progra-

ma Eleitoral do PSD/ Porto, para 
as eleições Legislativas de 2015. 
Apresentamos, de facto, este ciclo 
em Outubro, na primeira sessão 
que aconteceu em Amarante, e 
julgamos ser um formato capaz 
de chamar a sociedade civil às 
ações do Partido. Cada sessão 
conta com a intervenção de ora-
dores, que na sua maioria não são 
militantes nem simpatizantes do 
partido social democrata, mas 
que são oradores de reconheci-
do mérito, com um inequívoco 
conhecimento académico sobre 
os temas em debate. Queremos 

pelo meu distrito. Conheço as 
pessoas, sei como funcionam 
as empresas, os organismos, os 
institutos e sinto-me confortável 
para afirmar que este é um Dis-
trito solidário, dinâmico, com 
uma garra muito particular e 
uma disponibilidade invulgar. O 
Distrito do Porto tem contribuído 
decisivamente para o nosso país 
sair de um ciclo desvirtuoso. A re-
cuperação financeira do país mui-
to deve ao contributo do Distrito 
do Porto e da Região Norte.

“É natural e
fundamental que
continuemos a dar 
prioridade ao
diálogo político
e social”

A descentralização foi uma 
das questões que mais explorou 
nos seus mandatos. Continua a 
considerar que o país “está in-
clinado para o Litoral e o Litoral 
inclinado para Lisboa e Vale do 
Tejo”?

Continuo a ter exatamente 
a mesma opinião. O país está, de 
facto, inclinado para o Litoral e o 
Litoral está inclinado para Lisboa 
e Vale do Tejo. A descentralização 
ou regionalização é uma questão 
que deve estar em cima da mesa 
nas próximas legislativas, nos 
programas de todos os partidos. 
E é importante esclarecer que 
este é um imperativo territorial 
e social, mas também, econo-
micista. A descentralização visa 
uma utilização mais eficiente dos 
recursos públicos – o que é essen-
cial existir. Mas quando falo em 
descentralização não pretendo 
que o Porto seja uma nova Lisboa 
centralista. O território deve ser 
todo desenvolvido numa ótica 
mais racional e equilibrada. Não 
faz sentido que continue a existir 
este desequilíbrio de regiões.

A Distrital do PSD/Porto 
apresenta uma agenda de inicia-
tivas, as quais lidera, intensa. De 
que forma é estruturada?

Para pensarmos o distrito e 
a região é essencial um trabalho 
próximo com todos os agentes. 
É fundamental percorrermos os 
nossos concelhos para auscul-
tarmos os seus sinais. E para o 
conseguirmos, de uma forma 
utilitária e eficiente, calendari-
zamos sessões, debates, visitas, 
reuniões. As iniciativas são divul-
gadas e promovidas pelos canais 
de comunicação habituais da dis-
trital. Todos os deputados do dis-
trito são convidados a marcarem 
presença, para ouvirem balanços 
e darem o seu contributo. É um 
trabalho permanente que exige ao 
grupo parlamentar do círculo do 
Porto disponibilidade e atenção. 
Mas só assim é possível cultivar-

discussões sem preconceitos. E 
queremos ouvir contributos para 
um futuro coletivo melhor.

Qual é a sua leitura do Dis-
trito do Porto?

Bem...nasci no Porto, vivo 
em Matosinhos, dei aulas no Ins-
tituto Superior de Contabilidade 
do Porto, estou há três anos à 
frente da maior distrital do país 
e conto milhares de quilómetros 

Apresentou 
um Manifesto Elei-
toral sob o lema de 
“Uma Candidatura 
Agregadora”. Qual 
é a matriz de atu-
ação da sua pro-
posta?

O manifesto 
eleitoral que apre-
sentei reafirma a 
nossa visão estraté-
gica, do que somos, 
do que queremos e 
para onde iremos, 
dando corpo às 
ideias e valores que 
defendemos para o 
PSD do Porto, para 
o distrito e para a 
região. Esta é uma 
visão inteiramente 
centrada nas cau-
sas das pessoas, no 
compromisso de 
participação dos ci-
dadãos. Queremos 
afirmar uma social-
-democracia moder-
na e impulsionado-
ra da sociedade civil 
no distrito.

Defendemos 
um projeto políti-
co de proximidade, 
devidamente arti-
culado com as con-
celhias. Sabemos 
que é a união que 
nos faz avançar e é 
por esse motivo que 
somos uma candi-
datura de unida-
de. É importante 
sublinhar que esta 
não é a minha can-
didatura à comissão 
política distrital. É 
antes a nossa can-
didatura, apoiada 
por 17 dos nossos 
18 presidentes de 
concelhia. Fico gra-
to por o nosso ma-
nifesto merecer a confiança e a 
subscrição da esmagadora maioria 
da estrutura do PSD do Porto, das 
organizações autónomas, dos au-
tarcas e de centenas de militantes, 
bem como o apoio de muitos cida-
dãos e de forças representativas da 
sociedade.

Enuncia, no seu manifesto, 
que a prática do diálogo político e 
social com Instituições do Distrito 
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mos a proximidade necessária 
para que possamos auxiliar na 
solução de eventuais problemas. 
É uma luta de todos.

“A recuperação
financeira do país
muito deve
ao contributo do
distrito do Porto
e da região Norte”

Tem vindo a liderar uma 
série de visitas a empresas com 
capacidade exportadora. Quais 
os sinais que tem vindo a receber 
dos empresários?

Sinais positivos. Existe hoje 
um sentimento diferente nos em-
presários. Há agora um reconhe-
cimento que o Governo tem vindo 
a fazer um trabalho notável de 
diplomacia económica. Cada vez 
mais os empresários estão direcio-
nados para os mercados externos, 
para os mercados emergentes. 
Sempre na lógica da exportação 
de bens transacionáveis.

Hoje a nossa economia cres-
ce à custa do investimento pri-
vado e das exportações e não 
do investimento público ou do 
endividamento público – e isso 
é uma mudança de paradigma. 
O Porto e o norte do país, com as 
suas pequenas e médias empre-
sas, voltaram a ser o motor da 
economia portuguesa.

“A existência
de uma outra
candidatura é um
ato saudável
democraticamente, 
legítimo, contudo,
inexplicável”

A Região Norte é descri-
minada?

Historicamente a região 
norte tem vindo a ser descrimi-
nada negativamente pelo poder 
central. E este não é um discurso 
avesso a Lisboa, é antes a cons-
tatação de uma realidade com 
prejuízo para todo o país. Lisboa 
funciona como um eucalipto que 
seca o resto do território. Já é tem-
po das políticas de descriminação 
positiva e negativa mudarem.

O Distrito do Porto é con-
siderado como sendo uma ân-
cora do partido. Como será no 
futuro?

O nosso distrito reanima, 
em momentos de crise, o Par-
t ido a nível  nacional .  É um 
facto histórico que se mantém 
na atualidade. Estou convicto 
que não é um processo eleitoral 
como aquele que vamos viver 
no próximo dia 6 de dezembro 
que causará qualquer alteração. 
A nossa união sai agora refor-
çada. O Distrito do Porto vai 
ajudar, como sempre, o Partido 
e Portugal.
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Os militantes da distrital 
do PSD/Porto elegem 
novo líder no próximo 
dia 6 de dezembro. Celso 
Ferreira, candidato à pre-
sidência deste órgão, lan-
ça duras críticas ao atual 
presidente e recandidato 
Virgílio Macedo, que 
acusa de ser responsável 
pelos piores resultados 
de sempre na distrital. 
Em entrevista ao nosso 
jornal o presidente da 
câmara de Paredes ga-
rante que há militantes 
a serem “ameaçados” 
para apoiar o atual líder 
e que as eleições foram 
antecipadas com o obje-
tivo de “fazer com que 
as pessoas não tenham 
tempo para contestar”.  

O autarca paredense diz que os militantes estão descontentes com o atual líder

“Quero recuperar a liderança
do PSD no distrito”

Helena Nunes|texto/fotos

Apresentou oficialmente a 
sua candidatura à distrital 
do PSD/Porto há cerca 

de duas semanas. O atual líder 
e recandidato, Virgílio Macedo, 
disse que a sua candidatura era 
inesperada e acusou-o de não 
apresentar um projeto político 
alternativo. Que tem a dizer sobre 
estas acusações?

Não concordo porque nós 
concorremos a um partido político 
e o objetivo de um partido, seja ele 
qual for, é vencer eleições e depois 
implementar políticas que estejam 
na linha de pensamento e na agen-
da do programa do partido, com 
uma componente maior ou menor 
do ponto de vista ideológico. Nós 
somos os dois social-democratas e 

por isso não podemos ter objetivos 
muito diferentes um do outro. O 
que eu acho é que defendo uma 
forma diferente de atingir esse ob-
jetivo, e com uma vantagem: tenho 
três maiorias absolutas, e é isso que 
fica para a história. O Virgílio Ma-
cedo coleciona três derrotas. Essa é 
a diferença entre nós. 

Eu não sou um derrotado e 
trabalho sempre para ganhar. Sem-
pre consegui com maior ou menor 
dificuldade explicar as minhas 

ideias e projetos e sempre consegui 
implementá-las, por isso, quero le-
var para a distrital a minha cultura 
de vitória e de trabalho em equipa. 
Quero relançar o PSD com metodo-
logias das quais ele desistiu para o 
fazer de novo um partido vencedor. 
Tenho 23 anos de militância, 9 
anos como presidente da câmara, 
ocupei vários cargos no PSD… 
portanto tenho experiência mais 
do que suficiente para conhecer o 
partido. Enquanto presidente de 

câmara estive oito anos a trabalhar 
com o interior do distrito, o Vale de 
Sousa em primeiro ligar e depois o 
Tâmega, trabalho agora com a área 
metropolitana do Porto, ou seja, 
conheço os principais problemas de 
todos os concelhos do distrito. 

Não quero dizer que sou me-
lhor do que ninguém, mas estou 
certamente ao nível de um grupo 
de militantes, que não há de ser 
grande, que conhece bem o distrito 
do Porto. 

Mas acha que é esse conhe-
cimento do território que está a 
faltar?

Acho que está a faltar alguém 
que conheça o distrito e que esteja 
no terreno. E desde logo digo que 
não querendo ser deputado, já 
tinha anunciado que não me can-
didato para esse lugar, se vencer 
as eleições serei um presidente 
presente. 

➥



5sexta-feira
5 de dezembro de 2014

O PROGRESSO
DE PAREDES|Política|

Disse que o PSD/Porto é uma 
espécie de monovolume, onde 
cabem os 7 presidentes de câmara 
do partido. Esta é a imagem que 
tem da distrital?

Há uns anos atrás dizia-se 
que o CDS-PP era o partido do 
táxi porque tinha cinco deputados. 
Nós [PSD] hoje somos o partido do 
monovolume e ainda por cima com 
vidros escuros porque a distrital 
tem vergonha de dizer à população 
o que é o PSD. 

É vergonhoso os sete presiden-
tes de câmara do distrito caberem 
todos dentro do mesmo carro. Hoje 
somos um partido pequeno porque 
a liderança da distrital não conse-
guiu manter este partido grande e 
nem sequer aceito que se invoque a 
governação difícil porque o Partido 
Socialista tem grandes responsabi-
lidades na situação do país e nem 
por isso vemos o PS escondido 
no distrito. E nós que estamos no 
poder a resolver os problemas ori-
ginados pelos socialistas devemos 
ter vergonha de quê? 

As dívidas não foram feitas 
por este governo, pelo contrário, 
é este governo que está a pagar 
dívidas de outros, mas se não 
tivermos orgulho neste trabalho 
de consolidação orçamental é o PS 
que vai ter?

E a verdade é que a distrital 
por não ser combativa, não criar 
mensagens políticas e sobretudo por 
não fazer contraditório na imprensa 
ao PS faz com que a população até 
pense que a culpa é do PSD. 

“Quero levar para
a distrital a minha
cultura de vitória”

Quero pegar nas conquistas 
do governo e transformá-las em 
mensagens políticas. É para isso 
que serve uma comissão política, 
para interpretar documentos polí-
ticos, criar mensagens e transmiti-
-las à opinião pública e não para 
reencaminhar os comunicados do 
Ministério das Finanças. 

A atual comissão política do 
PSD/ Porto serve para fazer fretes, 
mais nada. Não tem vida nem pen-
samento próprio. Eu posso replicar o 
modelo que foi lançado no tempo de 
Agostinho Branquinho, melhorá-lo, 
ser mais combativo e fazer melhor. 
Ou seja, posso ser tudo aquilo que 
Virgílio Macedo não é. 

O objetivo é voltar a unir o 
partido em torno de um projeto?

Não é uma questão de união, 
o grande problema é que as pessoas 
estão afastadas da distrital e do 
partido. É preciso fazer regressar 
muita gente que tem qualidade 
para fazer política. Não estou a 
pedir que os militantes regressem 
para encher pavilhões ou autocar-
ros, isso continua a ser fácil, mas 
estou a pedir que antigos autarcas, 
dirigentes do partido, académicos 
da Universidade do Porto, outras 
universidades, empresários, tra-
balhadores anónimos, cidadãos e 
comerciantes se juntem e que volte 
a ser feito o que se fez no tempo de 
Agostinho Branquinho, comissão 
política da qual fui vice-presidente. 
Uma reorganização muito profun-

da do partido, com 150 pessoas 
chamadas para nos ajudar a pensar 
política, aquilo que hoje a distrital 
não faz. 

“As pessoas
estão afastadas
da distrital
e do partido”

Porque isso sim é um partido 
aberto. O que temos hoje é preci-
samente o contrário: um partido 
que está fechado em si próprio, 
não partilha com ninguém o seu 
pensamento, se é que ele existe. O 
que temos hoje é o presidente da 
federação distrital do PS a fazer 
opinião pública sozinho e sem 
contraditório. E por isso quero 
recuperar a liderança do PSD no 
distrito, mas quero que as pessoas 
se revejam de novo naquilo que o 
PSD diz e que o partido saiba ler as 
ambições da população. 

Acusou Virgílio Macedo de 

o exemplo para que o partido em 
Paredes pudesse fazer a reflexão 
adequada.

Acha que as eleições foram 
antecipadas desta forma para con-
dicionar o debate interno?

Estamos na presença de uma 
chapelada com o objetivo de fazer 
com que as pessoas não tenham 
tempo para se organizar e contes-
tar. O Virgílio Macedo diz que an-
tecipou as eleições porque temos de 
manter o partido unido no próximo 
ano. Diz que as eleições na distrital 
ficavam a dois meses e meio das 
eleições legislativas e eu pergunto 
a quem está por dentro deste pro-
cesso o porquê de isso agora ser 
uma ameaça, no entanto realizou 
eleições na distrital precisamente 
a dois meses das autárquicas e na 
altura isso já não foi ameaça. 

Mas não acha contraditório 
dizer que os militantes estão 
descontentes com a liderança 
e que Virgílio Macedo teve os 
piores resultados de sempre, 
mas nunca tenham existido listas 

que Virgílio Macedo venha fazer 
um comício em que consiga con-
vencer eleitores indecisos. E isso 
é grave porque o PSD nunca teve 
líderes com essa fragilidade e hoje 
temo-lo. Virgílio Macedo nunca 
foi candidato a nenhum cargo por 
sufrágio universal direto e apenas 
venceu eleições no partido porque 
foi candidato único. 

Não podemos estar satisfeitos 
com este cenário. Em 2017 há três 
presidentes de câmara que não 
se podem recandidatar, entre os 
quais eu. O Partido Socialista está 
mais que organizado nestes três 
concelhos e temos de saber o que é 
que a distrital está a fazer para con-
trariar o crescimento do PS nesses 
concelhos e para se posicionar nos 
concelhos onde há substituição de 
candidatos do PS ou afetos ao par-
tido, como é o caso de Matosinhos. 
Mais, precisamos de saber porque 
é que o partido em Baião, onde vai 
haver uma mudança de ciclo, não 
tem o mínimo de apoio da distrital? 
Porque é que a distrital não faz opo-
sição em Paços de Ferreira, Valongo 
e em Vila Nova de Gaia? Isto tem 

ria porque as concelhias reconhece-
ram que não havia diálogo, que esta 
metodologia não é benéfica para o 
partido e a antecipação de eleições 
sem espaço para debate não é reco-
mendável. São as próprias conce-
lhias que acabam por demonstrar 
que este não é o caminho que se 
deve seguir. 

Acusou Virgílio Macedo de 
estar a “espalhar o medo pelo dis-
trito”. O que quis dizer com isto?

O PSD ajudou a escrever a 
constituição e grandes lideres e fun-
dadores do PSD assinaram docu-
mentos da constituição e estiveram 
na assembleia constituinte. 40 anos 
depois ouvir um presidente de uma 
distrital ameaçar militantes que não 
terão aquilo que gostariam de ter se 
estiverem no lado contrário ou que 
serão proscritos se não estiverem 
do lado dele, para além de me fazer 
rir faz-me pensar se quem criou o 
PSD acredita que isto seja possível. 
Estamos perante factos que são 
preocupantes porque há militantes, 
dirigentes e autarcas que foram 
ameaçados, como se um delito 
tratasse o apoio à minha candida-
tura. Tive que deixar de anunciar 
apoiantes porque as pessoas não se 
querem chatear. Mas não acredito 
que alguém muda o seu sentido de 
voto por ser ameaçado. A mim isso 
não influencia rigorosamente nada 
e provavelmente ate contará a meu 
favor porque ninguém gosta de ser 
mandado por um ditador. 

“Está a faltar
alguém que
conheça o distrito e 
esteja no terreno”

Está confiante na vitória?
Não sei, mas tenho certeza 

que tenho mais condições para 
fazer um bom trabalho do que o 
meu adversário. No entanto tenho 
plena consciência das circunstân-
cias em que me candidatei. Estas 
eleições são uma completa lotaria, 
mas espero vencer. A ideia que 
tenho é que com dois mil votos se 
vencem as eleições para a distrital. 
Acho que posso ter no mínimo 1200 
votos e no máximo 2500, e que dá 
para ganhar. 

Caso perca as eleições irá 
manter a decisão de abandonar a 
comissão política do PSD/Paredes 
e abrir lugar à renovação?

A decisão já está tomada e é 
irreversível. E espero que essa re-
novação aconteça e que as pessoas 
que se estão a posicionar tenham 
consciência que o PSD tem um 
grande desígnio, as eleições autár-
quicas em 2017. E nós temos todas 
as condições de voltar a vencer a 
câmara municipal. Reconheço que 
devo dar o exemplo e mostrar des-
prendimento da comissão política 
concelhia e é isso que estou a fazer. 
Estou a dar oportunidade a pessoas 
que estiveram contra mim durante 
muitos anos e me fizeram um ata-
que feroz. Agora essas pessoas têm 
de ser capazes de fazer consenso, 
de assumir compromissos e de 
defender a câmara municipal. 

Se essas pessoas tiverem bon-
dade, não tenho dúvida nenhuma 
que voltaremos a vencer as elei-
ções.

conduzir a distrital aos piores 
resultados de sempre desde as li-
deranças de Marco António Costa 
e Luís Felipe Meneses. Como ex-
plica então que não tenha havido 
oposição nos últimos atos eleito-
rais e que Virgílio Macedo tenha 
sido reeleito para o 2.º mandato 
com mais de 97 % dos votos das 
18 concelhias?

Temos de ver que estas elei-
ções foram antecipadas 9 meses 
e as anteriores foram antecipadas 
seis ou sete. E este tipo de convo-
catórias antecipadas, com 30 dias 
apenas para fazer eleições, preju-
dica, desde logo, o debate dentro 
do partido. 

Já anunciei a minha demissão 
da comissão política concelhia do 
PSD/Paredes e as eleições são no 
fim de janeiro. Temos mais de dois 
meses para as pessoas poderem 
falar, discutir e fazer balanços. 
Podia ter marcado com apenas 
30 dias de antecedência, mas dei 

opositoras?
O presidente da distrital de-

veria ter tido a humildade de fazer 
um balanço dos resultados eleito-
rais autárquicos. Mas não o fez. E 
fugiu a esse debate porque sabe 
que é responsável por uma parte 
significativa dos resultados, quer 
seja por erros na construção das 
listas e dos processos em algumas 
candidaturas, quer pela ausência 
no território.

“Virgílio Macedo
apenas venceu
eleições no partido 
porque foi
candidato único”

Se falarmos com a esmaga-
dora maioria dos presidentes de 
câmara, ninguém está à espera 

de nos fazer refletir.

Tem estado, nos últimos dias, 
a apresentar o seu projeto aos 
militantes de diversas concelhias 
do distrito. Que opiniões tem 
recolhido?

Tenho sentido um acolhimen-
to muito favorável e sobretudo o 
grande agrado que é a minha candi-
datura para grande parte das estru-
turas concelhias. Toda a gente diz 
até que enfim apareceu alguém que 
permita que haja debate em torno 
da distrital. Mas para mim o mais 
importante é que a maior parte das 
concelhias que havia anunciado 
apoio a Virgílio Macedo, 12 das 18 
concelhias, já retirou esse apoio. 
Independentemente do presidente 
da comissão política continuar a 
apoiar Virgílio Macedo a verdade é 
que isto quer dizer que dentro das 
comissões políticas não é pacífico o 
apoio à sua candidatura. 

E isso é, desde logo, uma vitó-

➦
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Editorial

Num país com forte vocação turística, 
enquanto não se arruinar o que ainda 
vai sendo nosso, devemos arranjar 

uma estratégia de atuação relacionada com a 
proteção do ambiente e da qualidade de vida 
das populações locais. Para que isto resulte e 
continue o turismo a ser a galinha dos ovos de 
ouro, muito há a fazer. Veja-se, por exemplo, 
o que sucedeu com o Algarve quando ali se 
inventou o turismo: criou-se e propagou-se o 
enxame dos “patos bravos”, ou seja, toneladas 
de cimento a perder de vista, a poeira a cobrir 
a paisagem e a infetar as narinas, fazendo 
cimento de mistura de pó com o mau cheiro 
dos esgotos que drenavam diretamente para 
as linhas de água e a inundar a maioria das 
praias. Resultado? – Os mais abonados de 
bolsa levantaram voo para outras paragens 
mais civilizadas e por cá restaram os de “pé 
rapado” a devorar sandes de plástico.

Para que o turismo se mantenha e de-
senvolva cada vez mais até se manter num 
estado sustentável, é necessário criar uma 
permanente educação ambiental, uma capaz 
pedagogia cívica e também ecológica e cons-
truir uma sociedade mais harmoniosa.

Só poderemos encarar o futuro com oti-
mismo se a educação ambiental entrar e fizer 
parte integrante da mentalidade e da cultura 
das pessoas. Se cada uma das pessoas de de-
terminada localidade tiver uma atitude cívica 
e democrática em relação ao ambiente, teremos 
então condições naturais para ser o “cartão de 
visita” e atrair os turistas apaixonados pela natu-
reza, pelos espaços rurais e que assim apoiariam 
a fixação de pessoas no interior do país. 

Para conseguir tal desiderato é preciso 
arregaçar as mangas, pôr as câmaras e a 
governação nacional a remar para o mesmo 
lado, enfim, fazer obra e deixar-se de pala-
vreado, do que está o povo cheio. É certo que 
enquanto se fala só no que se fez, e não foi 
grande coisa, como aconteceu em Paredes, o 
que falta fazer e incomensuravelmente mais, 
que continua adiado para as calendas gregas, 
por mais que os candidatos à governança 
prometam que são todos os únicos capazes 
de “fazer o que falta”. 

Não é por se desmantelar uma obsoleta 
ETAR num concelho e se remeterem os produ-
tos para a de outro concelho mais ativo que se 
resolvem os problemas do saneamento. Não 
vale a pena fazer festas ou comemorar o facto 
do desvio para a outra margem do rio Sousa. 
A única coisa que aconteceu foi semear tubos 
para transporte de saneamento, a passar por 
locais onde não existe qualquer rede para tal. 
Nem sequer apeadeiros!

O saneamento
que não há

A data das eleições na concelhia do PSD/Paredes ainda não foi marcada, mas Celso Ferreira, que 
já anunciou que se irá demitir do órgão, garante que serão no final de janeiro. Para já há um can-
didato que assumiu apresentar uma lista. Joaquim Neves quer reconstruir o PSD/Paredes e não 
esconde a ambição de ser o candidato do partido nas eleições autárquicas de 2017. 

Eleições na concelhia deverão acontecer no final do mês de janeiro

Joaquim Neves quer
unir o PSD/Paredes

Após Celso Ferreira ter anunciado 
que se vai demitir da comissão po-
lítica do PSD/Paredes confirmou 

ao nosso jornal que a data das eleições só 
não foi marcada na última reunião da co-
missão política porque não existia quórum 
suficiente. Mas o presidente da câmara de 
Paredes adianta ao nosso jornal que “está já 
agendada para breve uma nova comissão 
política para convocar as eleições para o 
final de janeiro”. 

Celso Ferreira garantiu há pouco mais 
de uma semana que se irá demitir por enten-
der “não ser compatível abraçar um desafio 
na distrital e condicionar o desempenho 
da comissão política concelhia”. Após o 
anúncio da sua demissão Joaquim Neves 
assumiu desde logo que será candidato e 
irá apresentar uma lista para a comissão 
política do PSD/Paredes. Diz ter recebido 
“total apoio” de diferentes sensibilidades do 
partido, “como o caso do vereador Manuel 
Fernando Rocha” e do próprio presidente 

da câmara municipal de Paredes. 
Joaquim Neves diz que o partido tem 

que ter a capacidade de criar uma nova linha 
política, com o “fim da era Celso Ferreira” 
e não esconde a vontade de ser o rosto da 
união do partido.  O empresário de Rebor-
dosa sublinha contudo que outros militantes 
poderão ter a mesma ambição e que só 
após a união do partido serão escolhidos os 
melhores para encabeçar a lista do PSD nas 
eleições autárquicas de 2017. 

Joaquim Neves explica que a aproxi-
mação a Celso Ferreira, com quem tinha 
cortado relações desde a altura em que 
abandonou o cargo de vereador, ainda du-
rante o primeiro mandato do autarca, com 
a necessidade de voltar a unir o partido e 
sublinha que apesar das divergências, nunca 
deixou de ser militante do PSD.     

“Celso Ferreira disse na última reu-
nião do partido que gostava de voltar a 
unir o partido e está a fazer um esforço para 
chamar todos os militantes, mesmo aqueles 
que ao longo dos anos tiveram uma opinião 
crítica com a sua gestão, tanto na câmara 

municipal como no partido. Ao contrário 
de outros nunca deixei de ser militante 
do PSD e por isso não poderia deixar de 
apresentar os meus projetos para que o 
partido se unisse” explicou.  

Ao nosso jornal Joaquim Neves 
confirmou ainda que o seu projeto para 
a concelhia do PSD/Paredes pretende 
“abrir discussões internas” para debater 
as principias prioridades com que o parti-
do se vai apresentar para voltar a vencer a 
câmara municipal em 2017. “Acredito que 
o PSD tem de sair reforçado nas próximas 
eleições internas e demonstrar claramente 
que pode e deve continuar a governar a 
câmara municipal”. 

Celso Ferreira garantiu também que “há 
um acordo em vias de ser consolidado” no 
PSD/Paredes, e disse acreditar que o projeto 
de Joaquim Neves poderá trazer a união ne-
cessária. “Pediram o meu apoio e acho que 
vale a pena apoiar porque me parece que as 
pessoas estão de boa-fé. E se assim for ga-
nhamos todos e ganha sobretudo o concelho 
de Paredes”, acrescentou o autarca.  

Helena Nunes|texto/foto
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Quatro anos depois 
de a própria família 
começar a campa-
nha de recolha de 
plásticos e tampi-
nhas para angariar 
10 mil euros para a 
colocação de uma 
mão mioelétrica no 
pequeno Samuel, 
de seis anos, que 
nasceu sem os de-
dos da mão, já foi 
angariado cerca de 
metade do valor ne-
cessário para avan-
çar com a operação.  

Pais lançaram campanha de recolha de tampinhas

Faltam cinco mil euros 
para Samuel

ter a mão mioelétrica

Helena Nunes

Os pais de Samuel ini-
ciaram esta luta há 
já de quatro anos. 

Na altura a criança tinha cer-
ca de dois anos e estava a ser 
acompanhada por médios e 
terapeutas. Samuel nasceu 
sem os dedos da mão esquer-
da e desde cedo começou a 
fazer terapia ocupacional 
num centro especializado 
o que permitiu que fosse 
aprendendo a comer, es-
crever e até brincar com as 
duas mãos. 

Apesar da boa adap-
tação que foi mostrando à 
medida que ia crescendo, até 
mesmo à escola, os pais do 
pequeno Samuel não quise-
ram que o filho vivesse com 
esta limitação a vida toda e 
nem mesmo a ausência de 
10 mil euros para pagar uma 
prótese fez com que desistis-
sem do objetivo. 

“A limitação que está 
mais à vista das pessoas 
é o não conseguir agarrar 
as coisas com aquela mão, 
mas o facto de o Samuel ter 

nascido sem os dedos da 
mão esquerda pode trazer-
-lhe problemas ao nível do 
equilíbrio do corpo ao fim 
de alguns anos”, sublinha 
o pai. 

Em 2010 e depois de 
conhecer a história de luta 
dos pais de uma criança 
de Esposende que nasceu 
com a mesma deficiência, 

o pai do Samuel, que pre-
fere ser assim identificado, 
começou a dedicar-se nas 
horas livres à recolha dos 
plásticos que iam parar aos 
caixotes do lixo. “Recolhia 
tudo desde embalagens de 
iogurtes e amaciadores, a 
tampas, mas cheguei a um 
ponto que ou estava com o 
meu filho ou ia para a rua 

recolher plástico. Pensei 
então em dedicar-me só a 
recolher tampinhas que, 
apesar de demorar mais 
tempo, com alguma di-
vulgação íamos conseguir 
atingir o mesmo objetivo”, 
sublinha. 

Até agora a família 
conseguiu reunir, com a 
ajuda de empresas, esco-
las, instituições e alguns 
particulares perto de cinco 
mil euros, metade da verba 
necessária para a colocação 
da mão mioelétrica. A ope-
ração só pode ser realizada 
quando o Samuel tiver oito 
ou nove anos, mas os pais 
sabem que esta também é 
apenas a primeira etapa 
de uma luta que só termina 
quando o Samuel colocar 
uma prótese definitiva. 
“Quando tiver 18 ou 19 
anos terá de colocar uma 
mão biónica que lhe irá 
dar para a vida toda. E 
só para essa são precisos 
cerca de 50 mil euros”, su-
blinha o pai de Rafael.  

O apoio tem chega-
do de diversas empresas, 
instituições, escolas e par-
ticulares, como é o caso do 
clube de karaté de Oliveira 
de Azeméis que, no início 
deste mês, entregou mais 
123 quilos de tampinhas 
de plástico. 

Sem garantia de apoio 
do Sistema Nacional de 
Saúde, a campanha de reco-
lha de tampinhas tem sido 
a grande aposta destes pais. 
Para já existe um ponto de 
entrega, na rua Central do 
Bairro, em Mouriz (que 
liga o Intermarché à cidade 
desportiva de Paredes) e 
vários pontos de recolha, a 
escola secundária de Vilela, 
o centro escolar de Duas 
Igrejas, o Moto Clube de 
Rebordosa e as sedes da 
junta de freguesia de Duas 
Igrejas e Rebordosa. 
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Baltar
Faustino Sousa | faustinosousa@iol.pt

Antiga escola está
ao abandono

A antiga casa de família dos Pereiras de Baltar continua a ser 
uma imagem que não deixa ninguém indiferente a quem 

passa na nacional 15. A casa é uma das três habitações gémeas 
construídas no início do século XX, e hoje apenas resta uma que 
ainda pertence a um descendente da família Pereira. 

A casa que marcou uma geração que frequentou a escola 
eb2/3 de Baltar, no final dos anos setenta e início dos anos 80, 
está há mais de 20 anos em completo estado de degradação 
e não merecia um destino tão pouco digno, pois poderia ser 
um dos polos da cultura do concelho. 

Apesar de o país estar num estado em que não se acon-
selha gastos supérfluos, esta inércia perante este edifício já 
se arrasta desde o início dos anos 90 e evidencia que os bal-
tarenses não foram capazes de aglutinar investimento para 
recuperar um edifício emblemático e torná-lo num dos polos 
da atividade social e cultural da vila.  

O edifício, os paredenses e os baltarenses merecem que 
exista um esforço para corrigir uma situação que se arrasta há 
quase 25 anos e que constitui um “postal” bem feio de Pare-
des. Conjuntamente com a serra do Muro, a recuperação deste 
palacete poderia ser um dos pontos de especial interesse da 
“coluna vertebral” que atravessa o concelho e que é a estrada 
nacional 15. É sabido que existem vários projetos para o local, 
mas tal não passa do “papel” há já muitos anos. 

U.S. Baltar começou a recuperar
O União de Baltar começou a recuperar e nos últimos 

e que fizeram as delícias dos participantes.
A caminhada teve o seu ponto alto no miradouro de Bal-

tar (Cruzeiro da serra do muro). O Penedo da Mansa, também 
foi alvo de passagem, onde a respetiva lenda foi contada pela 
presidente da junta, Conceição Rosendo, que fez questão de 
estar presente no início da caminhada e presenteou o grupo 
com uma recheada caixa de “cavacas”, delicioso doce da 
região que foi o repasto ideal no final da caminhada. 

Os organizadores viram na beleza natural que envolve 
a vila, bem como os seus monumentos, um interesse especial 
que nem sempre os seus habitantes dão o respetivo valor, pois 
o que é exterior é sempre mais interessante.

Seminário: “Entre a família e a escola…”

dois jogos conseguiu amealhar quatro pontos, conseguindo 
deixar as últimas posições. Os baltarenses ocupam o 13.º 
lugar, estando a apenas seis pontos da 8.ª posição.

 À semelhança do ano anterior, a equipa começou a 
melhorar o seu desempenho e poderá alcançar brevemente 
um lugar mais tranquilo na tabela classificativa. 

1.ª Divisão Distrital AF Porto
8.ª Jornada: USC Baltar 3 - 2 CA Rio Tinto
Marcadores: Tomé C. 16 min, Hélio 61 min, Rui Liedson 72

9.ª Jornada: FC Vila Boa de Quires 1 - 1 USC Baltar
Marcador: Hélio 16 min

Resultados formação:
Sábado, 22 nov.: Sub-10: Baltar 4-1 Gondomar.
Sub-11: Baltar 4-1 Nun’Alvares. Infantis: Baltar 0-6 Marco
Domingo, 23 nov.: Iniciados: Paredes 3-2 Baltar
Juvenis: Baltar 1-8 Sobrado.

Natal solidário
No próximo sábado, dia 6 de dezembro, pelas 21 ho-

ras, vai decorrer um espetáculo que vai reverter a favor dos 
bombeiros voluntários de Baltar. O evento vai decorrer no 
salão nobre dos bombeiros e vai conciliar a moda, a música 
e a representação. 

Os baltarenses e os paredenses em geral estão convi-
dados para assistir a um espetáculo que vai ajudar uma 
associação que tem um papel essencial no apoio que dá à 
cmunidade.

Caminhada pelos pontos de interesse
O grupo “Liken - Elos da Montanha”, organizou uma 

caminhada com 14kms, que rodeou toda a vila de Baltar, pas-
sando por pequenos segredos que aos poucos foram surgindo 

Cete
Saúl Ferreira | saul.ferreira@gmail.com

179.º aniversário
da Banda Musical

Comemorou-se no passado fim-de-semana (29 e 30 novem-
bro) mais um aniversário da banda musical cetense. Foi 

o 179.º aniversário. Uma longa história repleta de estórias, 
com uma qualidade cada vez mais crescente e a cada dia mais 
renovada com muita juventude. 

Este ano fomos mais uma vez convidados a participar 
nesta festa de família, que também já é nossa, e foi com 
enorme orgulho que assistimos a uma confraternização 
muito salutar de uma família cada vez maior e com espírito 

de verdadeira amizade.
As festividades passaram no sábado por um jogo entre 

solteiros e casados, no qual tivemos a honra de participar, 
assim como o presidente da junta de freguesia e, como de 
habitual os casados venceram, e desta feita com um resultado 
sem margem para dúvidas (10-2). Já há solteiros a marcarem 
casamento para no próximo ano vencerem!

O domingo ficou marcado por um almoço de confrater-
nização onde estiveram representadas as várias instituições 
da freguesia. De realçar as boas relações entre todas elas, o 
que só faz com que a nossa freguesia cresça mais com tanto 
espírito de colaboração entre todas.

Aniversário do Centro Social de Cete
No dia 26 de novembro o Centro Social de Cete celebrou 

o seu 39.º aniversário. Cada vez mais crescente a sua posição 
de cariz social, o centro social de Cete alarga mais os seus 
horizontes. 

Este ano foi contemplada com mais umas instalações 
(antiga escola primária) para aí instalar um ATL. Fomos igual-
mente convidados a participar no jantar comemorativo do 
aniversário, o qual agradecemos, mas devido a compromissos 
pessoais não tivemos o prazer de estar presentes. Votos de 
uma longa vida a ajudar sempre o próximo.

Resultados do F.C. Cete
Sub-11: AD Baião 3 – FC Cete 4
Sub 13: Castêlo da Maia 3 – FC Cete 3
Juvenis: AL Lordelo 4 – FC Cete 1
Juniores: FC Cete 4 – ISC Sobreirense 3 ■

Apresentação do livro 
de Nuno Meireles

 No próximo dia 11 de dezembro, pelas 18h30, na escola 
básica de Baltar, vai decorrer um seminário que vai abordar 
diferentes temas sobre a dialética entre as famílias e a escola. O se-
minário é dirigido aos pais, avós, educadores, técnicos e todos os 
interessados em participar no debate sobre esta problemática.

O evento é da responsabilidade da Associação Paredes 
pela Inclusão Social (APPIS), em pareceria com os projetos 
EPIS e Mediação Familiar, que tendo em conta a importân-
cia de envolver os encarregados de educação no processo 
de aprendizagem dos seus filhos e de modo a melhor apoiar 
este processo, convidam toda a comunidade a estar presente 
neste seminário/ palestra, de modo a que cada um retire algo 
que o ajude a atuar de uma forma mais eficaz junto dos seus 
educandos. ■

Sobrosa
Cristiano Marques | cristianomcosta@gmail.com

Decorreu na casa da Eira, no passado dia 21 de novembro, 
a apresentação do livro “Amar depois de Amar”, da 

autoria de Nuno Meireles. Trata-se de um jovem portador 
de deficiência que não se resignou e tem feito um percurso 
notável aos níveis pessoal, académico e literário, entre outros. 
Destaca-se a particularidade de escrever com os pés.

Foi num ambiente de conversa informal que decorreu 
a apresentação da obra, o que permitiu uma grande interac-
ção do público com o autor, que se deu a conhecer melhor 
enquanto pessoa e escritor. A iniciativa foi promovida pela 
junta de freguesia e pela Obra de Assistência Social.

Festa da Senhorada Conceição
Decorre na próxima segunda-feira a festividade em 

honra da Imaculada Conceição em Sobrosa. Às 11h0 será 
celebrada a missa solene, sendo que da parte da tarde terá 
lugar o canto da hora de vésperas, às 16h, seguindo-se a 
procissão ao cruzeiro, com celebração da missa no final, na 
qual tomarão posse os mordomos eleitos para a Confraria 
de Nossa Senhora da Conceição, entidade multissecular que 
dinamiza esta solenidade.

Comissão de festas já trabalha
Já está formada e a trabalhar a comissão que organiza 

as grandes festas em honra dos mártires Santa Eulália e São 
Sebastião.

Começando pelo cabaz de natal, seguir-se-ão muitas 
outras iniciativas, sendo que a mais visível será a venda de 
lenha. Para qualquer informação ficam os contatos: Carlos 
Bessa – 933509237 ou José Torres – 914883818. ■
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ACRR organizou
2.º RAID BTT

Torneio de Futsal 12h

De Vilela para o Mundo:
José Dias, 45 anos, Panamá

Rebordosa
Paulo Pinheiro | pinheipaulo@gmail.com

A Associação Cultural e Recreativa de Rebordosa organi-
zou o 2.º RAID BTT, no passado dia 30 de novembro, 

uma prova com um percurso de 30 quilómetros e meta na 
praça da Comunidade. 

Um percurso para ser feito sem pressas, até porque havia 
muito que apreciar e alguns locais de abastecimento onde 
valeu a pena parar e petiscar. Dada a distância e o espírito 
de sacrifício necessário, foi mais um raid onde imperou a 
entreajuda, a camaradagem e a alegria que marcou todos os 
participantes. No final da prova a organização ACRR agra-
deceu a todos o apoio, em especial aos patrocinadores.

25.º aniversário da Convenção
dos Direitos da Criança

A câmara municipal de Paredes, através do pelouro 
de ação social e a CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens em Risco de Paredes assinalaram, no dia 20 de 
novembro, o 25.º aniversário da Convenção dos Direitos 
da Criança. 

Para celebrar a data, foram distribuídos flyers infor-
mativos sobre os direitos da criança e foi feito um apelo 
ao uso de uma peça de roupa branca. O repto foi lançado 
a todas as escolas, farmácias, centros de saúde, bancos, 
serviços públicos, entre outras instituições.

As crianças do Jardim de Infância de S. Marcos, em 
Rebordosa, por exemplo, vestiram uma peça de roupa 
branca, cantaram para os pais e cada uma acendeu uma 
vela branca. A iniciativa, que contou com a participação 
da vereadora Hermínia Moreira, coincidiu com a data 
em que se assinalava também o dia nacional do pijama, 
uma iniciativa que visa defender o direito de todas as 
crianças a crescer no seio de uma família, especialmente 
as crianças que, por diversas razões, estão separadas das 
suas famílias biológicas.

Festa de Natal sénior
É já no próximo dia 13 de dezembro que a junta de fre-

guesia de Rebordosa vai organizar a habitual festa de natal 
sénior, no pavilhão gimnodesportivo Manuel Moreira Neto, 
em Rebordosa. Haverá um lanche convívio, muita música, 
teatro e animação.

À semelhança de anos anteriores, a festa destina-se a 
pessoas com mais de 57 anos de idade e as inscrições podem 
ser feitas na secretaria da junta de freguesia. 

Teatro em Rebordosa
O grupo de teatro infanto-juvenil “Os Mindinhos” apre-

sentou a peça “No Bairro”, no salão da junta de freguesia de 
Rebordosa, no passado dia 29 de novembro, pelas 21h30. 

O espetáculo com encenação de Sara Costa, e interpre-
tação de Ariana, Inês Neto, Joel Nogueira, Juliana Campos, 
Liliana Silva e Ricardo Pedrosa estava inserido no projeto 
‘PT Paredes com Teatro’.

Concerto de Natal da Tuna
À semelhança de anos anteriores a tuna de Rebor-

dosa irá realizar o concerto de natal, desta vez na sede 
da Associação para o Desenvolvimento de Rebordosa. O 
evento está marcado para o próximo dia 6 de dezembro, 
pelas 14h30. 

Toda a população está convidada para o evento. 
Espera-se uma tarde animada, com excelente reportório 
do qual a Tuna de Rebordosa já nos habituou, adequado 
à época natalícia e não só. A entrada é livre. 

A comissão de festas de Rebordosa 2015 está a organizar 
um torneio de futsal 12h, no pavilhão dos bombeiros volun-
tários, no próximo dia 13 de dezembro, com início pelas 12h 
e fim pelas 24h. As inscrições podem ser feitas mediante 100 
bolas por equipa, para o seguinte contato: 917 536 521.

Participe e ajude a comissão de festas 2015.

Próximos eventos na freguesia
Dia 8 de dezembro: feira de Rebordosa
Local: Av. Dr. António Rangel
Horário: 08h00-18h00
Organização: junta de freguesia de Rebordosa
 

Dia 13 de dezembro: festa de natal sénior
Local: pavilhão Manuel Moreira Neto
Horário: 14h30
Organização: junta de freguesia de Rebordosa
  

Dia 14 de dezembro: Gala Fitin (apoio para o projeto ‘Re-
bordosa Social’)
Local: salão da junta de freguesia
Horário: 14h30
Organização: FitIn health Club

Resultados do RAC
Seniores: Serzedo 0-RAC 1; RAC 3-S. Martinho 2
Juniores: RAC 3–Calçada 0; Baltar 0–RAC 1
Juvenis: F.C. Cete 3–RAC 3; RAC 4–Gandra 2 
Iniciados: Lixa 0–RAC 0; Aves 4–RAC 1
Infantis: RAC 4–Rio Mau 2; RAC 2–Amarante 6
Escolas sub 11: RAC 2–Penafiel 4; Fânzeres 5–RAC 2
Escolas sub 10: FC. Porto 2–RAC 3; RAC 8-Sobreirense 2
Feminino: Guia 5–RAC 1; Casa do Povo Malim 5–RAC 2 ■

Vilela
Sílvio Mendes | osentineladevilela@gmail.com

José Dias tem 45 anos e está a trabalhar fora do país desde 
2012. Desde então já passou por Barcelona e Madrid 

(Espanha), Asgabate (Turquemenistão), Skikda (Argélia) 

e está, desde julho, no Panamá, a trabalhar na área da 
carpintaria. Nasceu em Modelos, mas vive em Vilela há 
quase 25 anos, onde criou os seus filhos. 

Da freguesia apenas saiu por obrigação: “a empresa 
onde trabalhava começou a entrar em decadência e com 
ordenados em atraso. Tive, forçosamente, de procurar 
outro sítio onde ganhar dinheiro e o estrangeiro foi a 
alternativa porque as empresas de marcenaria estavam 
todas na mesma situação”. De resto, nunca pensou que 
um dia iria ter de sair do país para trabalhar. “Porque 
o meu pai o fez e em criança só o via quando vinha de 
férias no verão e natal. Não queria dar aos meus filhos 
o que eu tive”, conta.

Num dos episódios mais difíceis que viveu, desde 
que está emigrado, vinha a conduzir uma carrinha cheia 
de trabalhadores entre Vilela e Barcelona, e adormeceu ao 
volante. A carrinha saiu da estrada, mas “por milagre e 
sangue frio” conseguiu evitar que a carrinha batesse em 
alguma coisa. “Mas fiquei com esse trauma até hoje”, 
desabafa.

Dos vários países que conheceu, guarda os conheci-
mentos de “cultura, língua e infra-estruturas” das cidades 
onde trabalha e “onde tudo é diferente”. 

No Panamá tem o privilégio de trabalhar sempre em 
frente ao mar, mas no horizonte vê também a esperança 
do regresso: “se tivesse uma oportunidade de trabalho 
decente em Portugal iria já hoje, pois tenho uma família 
espetacular e uma vida controlada e tenho saudades das 
festas que fazíamos no nosso prédio entre moradores”. 
Por agora, sabe que vem cá passar o Natal e matar sau-
dades.

É a décima história da rubrica “De Vilela para o 
Mundo”, que partilha histórias de emigrantes naturais 
de Vilela que tentam a sua sorte pelos quatro cantos do 
mundo. Pode ler a entrevista completa em http://senti-
neladevilela.wordpress.com.

Painel sobre o outono na escola

As 16 turmas do pré-escolar do agrupamento de es-
colas de Vilela deram asas à imaginação e à arte plástica e 
construíram um painel sobre o outono. O trabalho iniciou-
-se em outubro e encontra-se atualmente a ser exposto, de 
forma itinerante, nos vários estabelecimentos de ensino do 
agrupamento. ■

Santa Casa da Misericórdia de Paredes

Exposição
de artesanato

A Santa Casa da Misericórdia de Paredes está a orga-
nizar uma exposição de artesanato com o intuito de 

vender os trabalhos elaborados pelos idosos da instituição 
e promover a sua autoestima, sentimento de utilidade e 
ocupação com atividades do seu interesse. 

A exposição decorre até ao próximo dia 8 de dezem-
bro, no auditório da Misericórdia de Paredes, podendo 
ser visitada todos os dias das 9h às 12h e das 13h30 às 
18h30.
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Fez há poucos dias um ano que nos 
anunciaram um projeto que previa a re-
cuperação de um edifício abandonado 

há mais de 10 anos e a sua reconversão em 
residência universitária na cidade de Gandra. 
Tratava-se, segundo a câmara municipal, de 
um projeto conjunto da CESPU e de uma 
empresa privada que, para além de criar 93 
quartos destinados a estudantes estrangeiros, 
iria permitir a recuperação de um edifício que 
há mais de dez anos se encontra devoluto e 
a dar uma péssima imagem à zona envol-
vente da universidade e à própria cidade 
de Gandra.

Todos conhecemos o prédio, situado 
junto à EN 15 e mesmo em frente ao instituto. 
Infelizmente, a obra ficou sensivelmente a 
meio da construção, depois do empreiteiro 
ter sido declarado insolvente. 

Entretanto, estava já incluído na mas-
sa insolvente quando o administrador de 
insolvência da empresa foi notificado pela 
câmara municipal de Paredes para terminar 
o edifício ou então avançar para a demolição. 
Sem solução, o administrador de insolvência 
resolveu vender o prédio em hasta pública. 
A Cada Lugar SA, de Lisboa, acabou por 
comprar o edifício e estabelecer um protocolo 
com a CESPU para construir uma residência 
universitária. O projeto previa a criação de 93 
quartos com capacidade para acolher entre 
117 e 186 estudantes. Previa igualmente a 
existência de refeitórios e salas de estudo.

A câmara municipal apresentou este 
projeto como sendo de extrema importância 
e como tal teria de ser aprovado num abrir 
e fechar de olhos, para isso a Assembleia 
Municipal teve de aprovar o reconhecimen-
to de interesse local do edifício. Tal medida 
permitia que o prédio, hoje com quatro pisos, 
pudesse vir a ter cinco pisos e satisfazer assim 
a exigência dos promotores do empreendi-
mento. Segundo a autarquia os responsáveis 
pelo projeto, caso a aprovação fosse imediata, 
garantiam que o mesmo estaria pronto a ha-
bitar no início deste ano letivo, sendo certo 
que em janeiro de 2014 começariam as obras 

Residência univer-
sitária de Gandra…

mais uma ilusão

necessárias para que tal fosse possível.
Esta residência universitária destinava-

-se principalmente a estudantes estrangeiros, 
sobretudo franceses, italianos e espanhóis 
que, todos os anos, rumam a Gandra. 

A verdade é que este projeto suscitou 
desde início muitas dúvidas nos partidos da 
oposição. A maioria das dúvidas eram por 
razões processuais na Assembleia Municipal 
o Partido socialista de Paredes afirmou que 
lhe parecia muito importante que o problema 
com aquele edifício, em Gandra, se resolvesse 
de uma vez por todas, mostrando-se sempre 
preocupado com os meandros em que todo 
este processo estava a ser feito.

O PS e a CDU solicitaram o esclare-
cimento de uma série de dúvidas técnicas 
que ficaram sem respostas e em face desta 
ausência de esclarecimento o PS absteve-se 
e a CDU votou contra. A verdade é que para 
além das dúvidas técnicas, o PS Paredes 
sempre questionou se esta obra iria mesmo 
avançar e se realmente seria já este ano leti-
vo que a residência universitária, que tanto 
dignificaria a cidade de Gandra e o concelho 
de Paredes, iria começar a funcionar.

A verdade é que esta obra, ao que tudo 
indica, não passou de mais uma das habili-
dades “ilusionísticas” de Celso Ferreira, a 
obra continua parada, servindo apenas para 
os membros da comissão de praxe académica 
publicitar as suas atividades.

O problema de Gandra e da CESPU 
continua por resolver e os partidos da 
oposição sem perceber a pressa em aprovar 
o projeto e toda a ausência de respostas às 
dúvidas técnicas levantadas pelos depu-
tados municipais e pelos vereadores do 
Partido Socialista. 

A verdade é que a residência uni-
versitária não avança, e existem cursos a 
sair de Paredes para a cidade vizinha de 
Penafiel…não estranharia que em breve 
e sem anúncios pomposos aparecesse em 
Penafiel uma residência universitária, para 
albergar os alunos que estava previsto 
virem para Gandra.

“A verdade é que esta obra, ao que tudo 
indica, não passou de mais uma das ha-
bilidades “ilusionísticas” de Celso Fer-
reira, a obra continua parada, servindo 
apenas para os membros da comissão 
de praxe académica publicitar as suas 
atividades”

O assunto poderia ser muito bem 
Sócrates. Mas esse não é verdadei-
ramente tema importante. O assunto 

importante é o mal-estar, a desconfiança, a 
opacidade, a promiscuidade, a corrupção. 
Coisas que muitos conhecem, mas que pou-
cos denunciam. Por medo, por estratégia, 
por interesse, por comodismo. O dinheiro 
(e por vezes o arbítrio) circula dos interesses 
económicos fortes para os círculos políticos 
e judiciais do poder dominante, para mais 
tarde voltar, reforçado, ao berço original, 
às famílias poderosas ou a um novo-rico 
cintilante. Há sempre no meio do percurso 
instrumentos facilitadores, um escritório 
de advogados com poder de influência, 
um meio de comunicação social amigo e de 
referência, uma maioria política avessa a “ra-
dicalismos” e a “crispações”, uma opinião 
pública domesticada e alienada.

A gestão política de muitos interesses ilegí-
timos instalados cabe a agentes da máquina do 
aparelho de Estado, desde governantes e eleitos, 
a diretores gerais, procuradores e a tecnocratas, 
a funcionários policiais e da justiça. Não faltam 
por aí competentes gestores de expectativas, e 
de informações, membros das organizações se-
cretas, confessionais ou não, sejam banqueiros, 
diplomatas e até agentes estrangeiros, polícias 
do sistema internacional. Tudo numa rede 
plural, funcionalmente operante. 

O Estado português foi progressivamen-
te aprisionado por interesses particulares, 
que o retalham, o degradam, o corrompem. 
De cima a baixo. É um Estado ao serviço 
desses interesses, e não ao nosso serviço. 

O serviço público perdeu a alma, a 
orientação básica, a função utilitária, o 
sentido ético. Já só tem a placa no exterior, 
dentro é cada vez mais um (doloroso) vazio. 
Impera o discurso da inevitabilidade, do con-
formismo, do silêncio, do pragmatismo, do 
relativismo. Está mal, mas podia ser pior. Está 
mal, mas não há alternativa. Está mal mas Deus 
assim quer. Está mal? Oh, talvez não!  Vamos 

andando e vendo…
Estou convencido que os atuais Centros 

Escolares, por exemplo, foram “pensados” 
sobretudo pelas empresas de construção 
civil, bem como as auto-estradas sem trânsi-
to, a necessidade de um novo aeroporto, os 
terminais de contentores, os submarinos. Não 
foram os portugueses, o Zé e a Maria, que se 
lembraram dessas necessidades estratégicas. 
Foram políticos ambiciosos, jovens sem pas-
sado e sem escrúpulos. 

Sócrates? É uma peça de um puzzle, 
ele e os outros, socialistas ou maioria actual 
de direita, uma corja reverente perante os 
Salgados, os Mota, os Ulrich e quejandos. 
Querem a lista completa? Os Vara, os Duarte 
Lima, os Meneses, os Campos, e outros cuja 
única competência provada reside na dispo-
nibilidade de servir (servindo-se) os barões 
do (ou da) capital. Quantos não deveriam ser 
“vizinhos” do preso 44 de Évora? 

Das inúteis comissões frequentes na 
Administração passou-se para as ignóbeis 
“comissões” para os administradores. A 
gatunagem prospera. 

Sócrates? Que interessa! Outros ocupam 
já o seu lugar. Privatiza-se a TAP, invocando-
-se desavergonhadamente o direito comu-
nitário. Salta certamente dinheiro para o 
bolso de responsáveis políticos. Acumula-se 
património de alguns em França ou na Suíça. 
O País não produz, vociferam comentadores-
doutores de toda a espécie. O Estado gasta 
acima das suas posses, cantam vozes em 
coro “medino-carreirista”. O inquilino de 
Belém persiste em demonstrar a sua suprema 
inutilidade, aqui ou nos Emiratos. O País 
transformou-se numa quase pocilga onde 
colocaram um povo sofredor e apático.

Sócrates? Que importa? Preso ou não 
preso, a figura histórica menor não destoa, 
antes pelo contrário, do cenário negro em 
que vivemos. Chorem as carpideiras, mais 
ou menos demenciadas. Mas que desabroche 
a esperança. 

Sob o choro
das carpideiras

“O assunto poderia ser muito bem Só-
crates. Mas esse não é verdadeiramente 
tema importante. O assunto importante 
é o mal-estar, a desconfiança, a opa-
cidade, a promiscuidade, a corrupção. 
Coisas que muitos conhecem, mas que 
poucos denunciam. Por medo, por estra-
tégia, por interesse, por comodismo”
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Esta semana não podia deixar de falar da 
detenção do antigo primeiro-ministro 
José Sócrates, que apesar de ser um 

momento histórico (pois nunca na nossa 
democracia se prendeu tão alta figura do 
Estado), se calhar não é tão surpreendente 
assim. 

De uma forma ou de outra, já toda a 
gente se tinha apercebido que, mais cedo 
ou mais tarde, uma coisa do género poderia 
acontecer, pois José Sócrates para além de 
ter sido o governante que mais arruinou o 
nosso país, foi sempre aquele que mais se 
envolveu em confusões, e desde o caso Fre-
eport que um desfecho destes era mais ou 
menos esperado.

Agora acho é que nunca ninguém 
imaginou que existisse coragem da justiça 
para mandar prender um antigo primeiro-
ministro. Mas enfim, parece que houve e 
o que é certo é que Sócrates continua em 
prisão preventiva. É lógico que devemos ter 
o discernimento de reconhecer que todos os 
cidadãos são inocentes até prova em contrá-
rio, e mesmo tratando-se de alguém como 
Sócrates, devemos ter em conta que, apesar 
de tudo, por enquanto está só indiciado, pois 
até existir uma sentença não se pode falar em 
condenação.

No entanto, seja condenado ou não, 
Sócrates jamais se livrará do rótulo de único 
primeiro-ministro a ser detido e encarcerado. 
E só isso já é suficiente.

E se para Sócrates o que tem aconte-
cido arruinou completamente quaisquer 
ambições futuras que tivesse, o seu par-
tido (de que foi líder durante diversos 
anos) não poderá ficar à margem como se 
nada se tivesse passado. O PS, quer queira 
quer não está envolvido. Pode não o estar 
directamente, mas no mínimo indirecta-
mente está, pois aquando da ocorrência 
dos factos, Sócrates era primeiro-ministro 

e líder do PS, e o líder actual António 
Costa não se pode esquecer que quando 
Sócrates era primeiro-ministro, ele era o 
seu número dois. 

É claro, que mal se soube da detenção, 
logo se ouviram vozes mais ou menos co-
nhecidas de dentro do PS a pôr em questão 
o sistema judicial e a alegar que tudo não 
passava de uma cabala para condenar um 
homem inocente. Pudera! 

Esse homem foi quem lhes deu a maior 
vitória e até agora única maioria absoluta, e 
sei que dentro do PS muitos já suspiravam 
pelo deu regresso. Daí, José Sócrates andar 
há mais de um ano a preparar o seu retorno, 
criticando todos os domingos quem anda há 
três anos a corrigir as asneiras que cometeu 
durante os seis anos em que o PS esteve no 
governo e ele foi primeiro-ministro.

E para terminar, soube-se esta semana 
que José Sócrates não faz tenção de ficar 
calado e parece que tem enviado cartas da 
prisão, mas pelos vistos, não cumpre com 
normas que o Líder actual do seu Partido 
impões ao seus militantes, a lei da rolha…. , 
Mas na minha opinião Sócrates faz mal, pois 
como diz o povo, “pela boca morre o peixe” 
e já este devia ter percebido que se calhar 
ganhava mais em estar calado como alias o 
PS pretende que aconteça.

É certo que existem por ai muitos Sócra-
tes camuflados com as mais diversas cores 
partidárias, mas o que eu tenho a certeza 
é que quando esses “Anjos do PS” caírem 
só continuaremos a ver uma solução para 
a resolução de todos os nossos problemas, 
o PSD.

Será sempre o PSD que com o seu 
dever patriota terá de outra vez ser o Salva-
dor do Povo, como alias tem acontecido, e 
desenganem-se aqueles que pensam que a 
solução para os seus problemas está no PS, 
como alias temos visto.

Os “Anjos do PS”

"É certo que existem por ai muitos Só-
crates, camuflados com as mais diver-
sas cores partidárias, mas o que eu te-
nho a certeza é que quando esses “Anjos 
do PS” caírem só continuaremos a ver 
uma solução para a resolução de todos 
os nossos problemas, o PSD"

“Há quatro características que um juiz 
deve possuir: escutar com cortesia, respon-
der sabiamente, ponderar com prudência 
e decidir imparcialmente”. Frase famosa 
atribuída a Sócrates, o grande pensador 
grego nascido em 469 a.C. antes de Cristo) e 
falecido em 399 a.C.

Sócrates, o que foi Primeiro-Ministro 
de Portugal, entre março de 2005 a junho de 
2011, mais famoso por cá nos tempos que 
correm do que o seu homónimo grego, não 
sendo eventualmente um grande pensador 
parece ter tendência para pensar em grande. 
Não sabemos se este natural de Vilar de 
Maçada, ao ouvir que iria ter a maçada de 
residir em Évora durante uns tempos, terá 
repetido a frase do Sócrates, o grego, com 
que iniciei este texto.

Sócrates, o que está dado a Évora, tem 
agora tempo para pensar e filosofar. Para co-
meçar estará a ler o que outros filosofaram. A 
seguir desdobrar-se-á, como anunciado, em 
entrevistas a tudo o que é órgão de comuni-
cação social que lhe dê tempo de antena. A 
primeira filosofadela já a deu telefonicamente 
a um jornal da capital: “nunca me senti tão 
livre”. Frase profunda e muito adequada às 
circunstancias, como se percebe. Esperemos 
que depois das acusações de corrupção, 
branqueamento de capitais e fuga ao fisco, 
Sócrates, atualmente, o Eborense, não venha 
a ser acusado de plágio.

Estes últimos tempos têm sido muito 
penalizadores para alguns políticos por-
tugueses. De Isaltino a Vara ou de Lima a 
Sócrates, temos acusações ou condenações 
para todos os gostos. Em comum dois factos: 
muito dinheiro envolvido e todos se consi-
deram inocentes.

Voltando ao ilustre pensador ateniense, 
ele tinha uma expressão, muitas vezes repe-
tida: “Todo o meu saber consiste em saber 
que nada sei”. Também eu nada sei sobre 
estas acusações, de fraude fiscal qualificada, 
branqueamento de capitais e corrupção, mas 
não podemos ignorar e muito menos negar a 
existência de fortes controvérsias envolvendo 
José Sócrates. Desde logo a sua formação aca-
démica, concluída numa universidade priva-
da, já encerrada, por falta de qualidade peda-
gógica e má conduta ética e administrativa, 
irregularidades e falsificações, envolvendo 
centenas de licenciaturas. Sócrates, o que 
está em Évora, teve o seu diploma emitido 
a um domingo depois de ser aprovado com 
distinção num exame de inglês técnico que 
efetuou… via fax! O caso do Freeport Outlet 

de Alcochete envolveu familiares seus, está 
colado à sua pele pela alteração efectuada 
à Zona de Protecção Especial do Estuário 
do Tejo, antes 3 dias das eleições de 2002, 
que o PS viria a perder para Durão Barroso, 
através de um decreto-lei por um ministro do 
Ambiente chamado Sócrates, agora eborense.  
Mais recente, o escândalo Face Oculta, onde 
foram gravadas conversas telefónicas entre 
o dito agora detido e um tal Armando Vara, 
gestor bancário de méritos reconhecidos. Es-
cutas destruídas à marretada, ambos juram a 
pés juntos, que só se falaram de banalidades. 
Como é óbvio, não é?

O presumível inocente, como é sempre 
bom constitucionalmente lembrar, andou 
ainda nas bocas do mundo entre 2007 e 2009 
por alegadamente querer controlar a comu-
nicação social. Já processou dez jornalistas, 
pelo menos, e todos acabaram absolvidos. 
As despesas de representação que todos lhe 
pagamos, nos seis 6 anos do seu governo, 
chegam quatrocentos e sessenta mil euros, 
almoços e jantares que em média nos custa-
ram duzentos e dez euros por dia, incluindo 
sábados, domingos, feriados e férias. E ainda 
foi apanhado a fumar num avião da TAP, 
numa viagem à Venezuela para abraçar o seu 
democrata amigo do peito, Hugo Chávez. 
Polémicas para todos os gostos. A minha 
preferida é recente, quando chamou “Estu-
por” e “Filho da Mãe”, numa entrevista a 
um jornal, ao ministro Alemão das Finanças. 
“Porreiro pá”!

No exílio dourado de Paris, para onde 
partiu com um empréstimo de cem mil euros 
no bolso, segundo dizia, gentilmente dispo-
nibilizado pela Caixa Geral de Depósitos, 
concluiu um mestrado em Ciência Política, 
no qual foi o melhor aluno, entre não se 
sabe quantos, na variante de Teoria Política. 
Lançou um livro onde condensou a tese, 
com o título “José Sócrates - A Confiança 
no Mundo”, do qual foram feitas 5 edições. 
Liderou o número de vendas e esgotou as 
primeiras edições, segundo um semanário, 
só porque ele próprio adquiriu dez mil exem-
plares, para mais tarde recordar, À grande e 
à francesa, é compreensível.

Sócrates, o ateniense, disse um dia que 
“o homem faz o mal, porque não sabe o que 
é o bem”. Sócrates, o eborense, escolheu para 
sua primeira intervenção como deputado da 
nação, em 1987, a defesa da legalização do 
nudismo em Portugal. Premonitório. Agora, 
já sem correr o risco de ser multado, “o rei 
vai nu”.

Só sei que
nada sei…

“Liderou o número de vendas e esgotou 
as primeiras edições, segundo um sema-
nário, só porque ele próprio adquiriu 
dez mil exemplares, para mais tarde 
recordar, À grande e à francesa, é com-
preensível.”
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O Centro Social e Paro-
quial de Gandra juntou 
algumas dezenas de 
pessoas num concerto 
solidário, no passado dia 
22 de novembro, com 
o objetivo de angariar 
verbas para a instituição. 
À iniciativa juntou-se a 
CESPU + solidária.

Iniciativa contou com o apoio da CESPU + solidária e angariou mais de 1500 euros

Centro Social e Paroquial de Gandra
organizou concerto solidário

ano, quando o Centro Social e Paro-
quial de Gandra realizou o primei-
ro concerto solidário, cujas verbas 
serviram para apoiar uma unidade 
de cuidados continuados. 

“Já tínhamos feito um con-
certo solidário para ajudar a ins-
tituição ‘Olhas Atento’ e como 
correu muito lindamente e as 
pessoas mostraram-se satisfeitas 
e tendo em conta que o Centro 
Social e Paroquial de Gandra 

de cinco euros, que reverteu na 
totalidade para o Centro Social e 
Paroquial de Gandra, a instituição 
leiloou ainda rifas e uma tela pin-
tada pela própria vice-presidente 
da instituição. “Conseguimos 
atrair pessoas da freguesia e não 
só. Tivemos cá pessoas do Porto, 
Valongo, Ermesinde e de outros 
locais da região que vieram propo-
sitadamente para o concerto. Isso 
só nos faz sentir orgulhosos do 

trabalho”, garante a responsável. 
No total o Centro conseguiu 

angariar mais de 1500 euros, di-
nheiro que será agora aplicado 
na gestão diária da instituição. “É 
um bom reforço para suportar as 
despesas da instituição”, sublinha 
a vice-presidente da instituição que 
apenas recebe comparticipação da 
Segurança Social numa das valências 
asseguradas. “Só recebemos ajuda 
do Estado no apoio domiciliário. As 
restantes valências como o centro de 
dia e o centro de convívio não temos 
nenhum apoio e este dinheiro será 
importante para reforçar as despesas 
necessárias nestas áreas”, garante 
Odília Rocha que agradeceu o apoio 
da CESPU + solidária na concretiza-
ção destas atividades.

Para breve a direção do Centro 
Social e Paroquial de Gandra tem 
agendadas outras atividades com o 
objetivo de angariar verbas, nome-
adamente para financiar obras no 
edifício onde estão instalados, que 
têm vindo a ser adiadas.

“Queremos realizar jantares 
solidários pelo menos uma vez por 
mês e até noites de fado aqui no 
centro todos os meses não só para 
angariar verbas para a instituição, 
mas também para envolver a co-
munidade nas nossas atividades 
e mostrar o nosso trabalho”, acres-
centa Odília Rocha. 

O sabiUs – centro de estudos e a AKNI – clínica do cérebro orga-
nizaram o I Colóquio “Cérebro em Estudo”, nos dias 21 e 22 de 
novembro, na biblioteca municipal de Paredes, das 21h às 23h. 

Promove a parceria entre o sabiUs e a AKNI

I Colóquio
“Cérebro em Estudo”

também precisa, resolvemos vol-
tar a convidar o grupo”, explica 
Odília Rocha, vice-presidente do 
centro. “A adesão foi muito boa. 
Enchemos o auditório e ficamos 
extremamente satisfeitos porque 
as pessoas adoraram. Algumas 
pessoas ainda deram mais dinhei-
ro no final porque acharam que o 
espetáculo valia mais”, sublinha a 
responsável. 

Para além do valor do bilhete 

Helena Nunes

O espetáculo solidário orga-
nizado pelo Centro Social 
e Paroquial de Gandra 

encheu um dos auditórios da 
Cooperativa de Ensino Superior 
Politécnico e Universitário (CES-
PU) em Gandra.  A iniciativa que 
tinha por objetivo angariar verbas 
para a Centro contou com o apoio 
da CESPU + solidária e angariou 
mais de 1500 euros que vão servir 
para reforçar o apoio que o Centro 
Social e Paroquial de Gandra presta 
à população. 

Esta não é a primeira ini-
ciativa de angariação de fundos 
que a instituição organiza. Aliás o 
concerto do Grupo Coral da Justiça 
do Porto, que encheu o auditório da 
CESPU no dia 22 de novembro, já 
tinha feito sucesso há cerca de um 

Ao longo do colóquio foram 
vários os temas da psicologia e da 
neuropsicologia clínica abordados, 
nomeadamente ‘Como aprende o 
Cérebro?; Hiperatividade e Défice de 
Atenção; Ansiedade e Depressão na 
Infância’. Todos estes temas foram 

explanados pelo Dr. Diogo Magalhães de 
Sousa e Dr. Hugo Sousa.

Em fevereiro de 2015 está já marcado 
o novo evento destinado a educadores e 
professores. Este evento contou com o apoio 
da câmara municipal, com entrada livre, com 
inscrição prévia no sabiUs ou na AKNI.
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O número de desempregados no concelho de Paredes voltou a baixar em outubro, segundo o último boletim estatístico do Instituto 
de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Nos restantes concelhos da região a tendência de queda manteve-se. Castelo de Paiva é o 
município onde o desemprego é mais baixo. No lado oposto está Paredes que registou em outubro 7.235 desempregados.  

Nos concelhos da região do Vale de Sousa a tendência também se manteve

Desemprego no concelho voltou a baixar

Helena Nunes

A tendência é de queda, mas 
ainda assim a realidade 
do desemprego na região 

continua a espelhar números pre-
ocupantes. Nos seis concelhos da 
região do Vale de Sousa estavam 
inscritas no centro de emprego, no 
final de outubro deste ano, mais 
de 24 mil pessoas. Ainda assim, 
são menos 4833 pessoas do que as 
que integravam as estatísticas do 
desemprego no mesmo mês do ano 
passado. Paredes, Paços de Ferreira 
e Penafiel são os concelhos com 
mais desempregados. É em Castelo 
de Paiva e Felgueiras onde existem 
menos pessoas sem trabalho. 

o mesmo. Se em outubro do ano 
passado existiam 28.870 pessoas 
sem trabalho, este ano o número 
baixa para 24.037.

Maioria tem
pouca formação 

O perfil do desempregado na 
região mostra um equilíbrio por gé-
nero e em alguns concelhos também 
no tempo de inscrição. Contudo e 
olhando para os dados do boletim 
de outubro a grande maioria está 
inscrita no centro de emprego há 
mais de um ano. O grupo etário mais 
afetado pelo desemprego continua a 
ser entre os 35 e os 54 anos, mas ainda 

24 037 pessoas sem 
trabalho na região

No final do passado mês de 
outubro estavam inscritas no centro 
de emprego em Portugal 605.516 
pessoas.  Apesar de o número ser 
elevado e de o desemprego ainda 
continuar a afetar mais de meio 
milhão de portugueses, ainda 
assim representa uma diminuição 
em relação ao mesmo mês de 2013, 
altura em que existiam no país mais 
89.388 pessoas sem trabalho. 

No retrato por regiões, o Nor-
te continua a liderar a estatística 
do desemprego. Mais de 258 mil 
pessoas estavam inscritas no cen-
tro de emprego no final do mês de 
outubro. Ainda assim a tendência 
continua a ser de queda, compa-
rativamente ao mesmo mês do 
ano passado. Na região acontece 

assim, e pelo menos nos concelhos de 
Paredes, Paços de Ferreira e Penafiel 
existem milhares de pessoas com 55 
anos ou mais sem trabalho. 

Olhando para o desemprego 
registado nos concelhos da região por 
níveis de escolaridade os números 
mostram que a maioria tem pouca 
formação. Nos seis concelhos em 
análise a maior fatia de desemprega-
dos tem apenas o 1.º ciclo do ensino 
básico. Ainda assim, há também um 
número considerável de desempre-
gados com o 2.º e 3.º ciclos. 

Há a destacar ainda que no 
somatório da região há 1954 pes-
soas com formação superior sem 
trabalho. Na região norte eram, 
no final de outubro, mais de 34 
mil jovens com formação superior 
sem trabalho. No país o número é 
mais dramático. 84.874 portugue-
ses licenciados não têm ocupação 
laboral. 
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O projeto da academia 
de patinagem artística 
da Casa do Benfica em 
Paredes começou ofi-
cialmente em fevereiro 
deste ano e desde então 
têm sido muitos os pó-
dios conquistados pelos 
cerca de 40 atletas nos 
escalões de iniciação, 
pré-competição e compe-
tição. Em entrevista ao 
nosso jornal o respon-
sável Miguel Amorim 
garante que na próxima 
época querem duplicar 
o número de pódios e 
continuar a aposta na 
formação.   

Academia de Patinagem Artística da Casa do Benfica em Paredes

“Paredes é hoje reconhecido na
patinagem muito pelo nosso trabalho”

Como surgiu a ideia de criar 
esta secção de patinagem artís-
tica?

Sou sócio fundador da Casa do 
Benfica em Paredes e quando pen-
sei, juntamente com outras pessoas, 
enveredar por um projeto diferente 
ligado à patinagem pensei logo que 
a casa do Benfica em Paredes seria o 
grande suporte para nós, pela marca, 
pelas possibilidades que nos dá ao 
nível de apoios e a própria ligação 
ao clube em Lisboa. 

A marca permite-nos ter su-
cesso e apoios e temos sabido 
aproveitar a oportunidade. E o 
próprio Benfica tem-nos apoiado 
e dado algum destaque, tivemos 
agora um conjunto de entrevistas 
na Benfica TV, o que nos permite 
ir divulgando aquilo que estamos 
a desenvolver. 

Como funciona esta secção?
A direção é constituída por 

seis elementos, cada um tem as 
suas áreas específicas dentro da 
direção. Um dos diretores é tam-
bém o treinador principal e que 
está responsável pela parte técnica 
e pela gestão dos treinos. O resto é 
orientação do clube e cada um tem 
as suas funções, ligações do clube 
com a associação, a federação, com 
a comunicação social…

Quantos atletas estão a com-
petir?

Neste momento não temos 
a competir ninguém porque ter-
minamos agora a época de 2014. 
Mas no próximo ano teremos 
cerca de 50 atletas em competição 
nos diferentes escalões, desde a 
iniciação onde os atletas realizam 
testes para puderem passar de 
nível, até atingir a competição. 
Depois temos a pré-competição 
e a competição, um grupo na 
ordem dos 30 atletas. 

Qual o balanço da última 
época?

Com os atletas que tínhamos 
em 2014 conseguimos ao longo da 
época 45 pódios, nos campeonatos 
distritais e nacionais. Independen-
temente disso temos um campeão 
do mundo, dois segundos lugares 
na taça da Europa, a medalha de 
ouro no torneiro internacional de 
Ethange. O balanço é muitíssimo 
positivo tendo em conta que é a 
primeira época. 

A zona de Paredes tem uma 
possibilidade muito grande no 
desenvolvimento da patinagem 
porque tem uma formação a nível 
escolar, há escolas onde a modali-
dade está inserida como atividade 

extracurricular e isso acaba por 
beneficiar os clubes que estão agora 
a enveredar pela patinagem e pelo 
hóquei, e em Paredes e Penafiel já 
são vários. Isso acaba por ser muito 
benéfico para nós. Mas é certo que 
a nível da competição os atletas 
não são todos de Paredes, temos 
muitos de zonas à volta aqui do 
concelho, mas já estamos a ter um 
desenvolvimento muito grande 
aqui no concelho e já com muitos 
resultados. 

A secção de patinagem artís-
tica tem apostado sobretudo ao 
nível da formação de atletas…

Sem dúvida, mas neste mo-
mento estamos a tentar encontrar 
soluções mais avançadas para este 
desenvolvimento da patinagem. 
Temos uma colaboração com a 
clínica do Dr. Nuno Mendes, para 
um acompanhamento dos atletas 
e não só, também aos treinadores, 
para darem a conhecer o desenvol-
vimento clínico que estes devem ter 
e a preparação física. Isso é extra-
mente importante para nós. 

Estamos a tentar inovar nou-
tros campos. É nossa intenção dar 
um outro acompanhamento aos 
atletas e ter coreógrafos a seguir os 
treinos durante o ano. E este con-

junto de situações são importantes 
para nós e vamos tentar que estes 
objetivos sejam colocados em prá-
tica durante o próximo ano. 

Quais os objetivos para a 
próxima época?

Queremos continuar a traba-
lhar nos mesmos moldes da última 
época. Não queremos aumentar 
muito o número de entradas no-
vas porque depois não damos 
resposta. Em termos de pódios o 
nosso objetivo é duplicar o número 
conquistado este ano. E aqui há que 
destacar e agradecer o apoio que a 
câmara nos tem dado nomeada-
mente na cedência dos pavilhões 
para os treinos. Estamos a tentar 
arranjar mais horários e espaços, 
para além do pavilhão de Vandoma 
e da eb 2/3 de Paredes, para tornar 
os treinos mais individuais. Um dos 
nossos objetivos é trabalhar no Rota 
dos Móveis, mas estamos à espera 
de respostas. 

E isso é fundamental para 
continuar a promover o desporto e 
o concelho. Paredes é hoje um con-
celho reconhecido na patinagem 
artística muito pelo nosso trabalho. 
Estamos também já a preparar uma 
candidatura na federação para re-
ceber aqui em Paredes no próximo 

ano pelo menos um campeonato 
nacional e um distrital. Estamos 
em negociação com o vereador do 
desporto, Cândido Barbosa, para 
nos desbloquear o pavilhão Rota 
dos Móveis para essas possíveis 
datas. 

Entre o dia 17 e 21 de de-
zembro vamos organizar também 
no pavilhão da eb2/3 de Paredes 
um estágio internacional, onde 
esperamos ter mais de 100 atletas 
de vários países que vão estar cá a 
estagiar com treinadores italianos e 
os treinadores da nossa secção. 

Que fator é mais importante 
num atleta de competição?

O trabalho e a dedicação. Há 
atletas já a pensar fazer carreira 
profissional da patinagem, mas não 
é fácil porque os atletas treinam 
pelo menos duas horas e meia por 
dia. Nem todos conseguem por-
que são estudantes, mas a nossa 
experiencia diz que os atletas de 
patinagem são sempre muito bons 
alunos. 

Temos por exemplo um dos 
nossos atletas que foi campeão do 
mundo e considerado o melhor 
atleta na região norte que entrou 
em medicina com média de 19,5 
valores. 

Os atletas do escalão de iniciação, com os treinadores e o responsável pela academia, Miguel Amorim (à direita)
Helena Nunes
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DISTRITAIS DA A.F. PORTO 
Divisão de Elite – 13.ª jornada

PAREDES 2 – LEçA 0

Ao intervalo os unionistas venciam por uma bola a zero, golo 
apontado por Tozé. No segundo tempo o U. de Paredes ficou a 

jogar com 10, após a expulsão de Barroso, aos 60 m’. Aos 65 m’ Tozé 
fixa o resultado em 2-0 e garante a conquista dos três pontos para os 
unionistas. O U. de Paredes ocupa assim a 14.ª posição da tabela, com 
14 pontos. Na próxima jornada desloca-se ao terreno do Grijó. 

REBORDOSA 3 – S. MARTINHO 2

O RAC somou a sétima vitória do campeonato num jogo difícil 
frente ao então líder do campeonato. O RAC marcou logo aos 9 

m’, por Fábio. Quatro minutos depois o S. Martinho igualou, mas Pinto 
colocou o RAC novamente a vencer. 

Aos 64 m’ o S. Martinho igualou, mas Filipe Carvalho garantiu 
os três pontos do RAC, golo apontado na sequência de uma grande 
penalidade, aos 72m’. Nos últimos 30 m’ da partida três jogadores do 
S. Martinho foram expulsos. O RAC sobre para a 4.ª posição, com 24 
pontos. Na próxima jornada desloca-se ao UD Valonguense. 

ALIADOS 2 – VALADARES 1

Ao intervalo o Aliados perdia por 0-1, após um golo de Nuno Miguel aos 
11m’. Mas na segunda parte a equipa orientada por Juvenal Brandão 

deu a volta ao resultado e garantiu os três pontos com golos de Gustavo, aos 
87m’ e Jorginho, já nos descontos. Com este resultado o Aliados ocupa a 8.ª 
posição, com 20 pontos. Na próxima jornada vai jogar no terreno do Leça.

ALIANçA DE GANDRA 2 – VARzIM B 1

O Varzim B marcou logo aos 4m’, mas o Aliança de Gandra mostrou 
determinação e igualou o marcador, por João Oliveira, 2m’ depois. 

A vitória da formação de Gandra foi confirmada com um golo de Pilhas, 
aos 63’m. As duas equipas terminaram o jogo com menos um jogador 
após a expulsão de Vando, 62m’ (Varzim B) e Manuel Luís, aos 90m’ 
(Aliança de Gandra). O A. Gandra ocupa a 17.ª posição, com 11 pontos. 
Na próxima jornada desloca-se ao terreno do S. Pedro Cova. 

1.ª Divisão - AF Porto – série 2 – 9.ª jornada
ÁGUIAS DE EIRIz 1 - NUN’ÁLVARES 3

Ao intervalo o Nun’Alvares vencia por 0-2, golos de Neves e Filipe. 
Guedes aumentou a vantagem aos 70m’ e já nos descontos o Águias de 

Eiriz fixou o resultado em 3-1, golo de Tiago. A formação de Recarei ocupa 
a 5.ª posição, com 15 pontos. Na próxima jornada recebe o Melres. 

VILA BOA QUIRES 1 – USC BALTAR 1

O Baltar somou a primeiro empate da época no terreno do Vila Boa 
Quires. O resultado atira a equipa para a 13.ª posição da tabela, 

com sete pontos. Na próxima jornada recebe o Ataense.  

CCD SOBROSA 3 – RIO DE MOINHOS 0 

O Sobrosa somou a sexta vitória no campeonato, em casa frente ao Rio 
de Moinhos. A equipa sobe assim para a 3.ª posição da tabela, com 19 

pontos. Na próxima jornada desloca-se ao terreno do Vila Caiz. 

2.ª Divisão - AF Porto – série 1 – 9.ª jornada
M. G. COSTA 6 – SOBREIRENSE 3

O Sobreirense somou a sétima derrota no campeonato, no terreno 
do M. G. Costa. O resultado atira a equipa da Sobreira para a 16.ª 

posição, com seis pontos. Na próxima jornada recebe o Milheirós.  

DESP. PORTUGAL 3 – PARADA 0

Quarta derrota da equipa do Parada no campeonato. Está na 11.ª po-
sição, com 13 pontos e na próxima jornada recebe o Pasteleira. 

FUTSAL
2.ª Divisão – Série B – 8.ª jornada

AJAB TABUAçO 5 - PAREDES 5 

Quarto empate do Paredes no campeonato. O resultado mantém 
a equipa na 7.ª posição da tabela, com sete pontos. Na próxima 

jornada o Paredes desloca-se ao terreno do Marítimo.  

A.F. Porto – Divisão de Honra – 7ª. jornada 
OS ROMANOS 4 – JD ÁGUAS SANTAS 5

Os Romanos somaram a terceira derrota do campeonato, frente à JD 
Águas Santas. Com este resultado a equipa mantém a 8.ª posição, com 

oito pontos. Na próxima jornada desloca-se ao terreno do Bom Pastor. 

Cristina Freitas e Miguel Borges são os nomes dos dois 
atletas paredenses que integram a comitiva da Federa-
ção Portuguesa de Atletismo que irá estar no próximo 
dia 14 dezembro a competir no Campeonato da Europa 
de Corta-Mato, na Bulgária. 

Paredes em destaque no 
Campeonato Europeu

Os atletas da secção de atletismo da Casa do Benfica em Paredes conquistaram 
dois pódios individuais na edição deste ano do Cross de Torres Vedras e 33.º 
corta-mato de Matos Velhos, que se realizou no dia 23 de novembro. Aos pó-
dios individuais a Casa do Benfica em Paredes somou um 9.º lugar na classifica-
ção geral da prova, entre mais de 100 equipas.

Atletismo da Casa do Benfica em Paredes

Dois pódios no Cross 
de Torres Vedras

Helena Nunes

Helena Nunes

Os nomes dos 16 escolhidos 
foram divulgados três dias 
depois da última prova de 

observação para a Federação Por-
tuguesa de Atletismo escolher os 
atletas que vão estar a representar 
a seleção nacional no campeonato 
europeu de corta-mato, em Sa-

representa o Sport Lisboa e Benfica 
desde 2011. 

O atleta paredense de 20 anos 
mostrou-se orgulhoso por estar 
novamente entre os selecionados 
para o campeonato da europa de 
corta-mato, nesta que é a terceira 
vez que o jovem representa a sele-
ção nacional nesta competição. “É 
com enorme orgulho que me en-
contro mais uma vez selecionado 
para o meu terceiro campeonato da 
europa”, escreveu Miguel Borges 
na sua página do facebook, onde 
aproveitou para agradecer aos pa-
trocinadores e ao treinador que o 
acompanha, Nogueira da Costa.

mokov, na Bulgária. 
De entre os convocados des-

taque para a atleta da secção de 
atletismo da Casa do Benfica em 
Paredes Cristina Freitas no escalão 
de juniores femininos, a única 
convocada neste escalão. Desta-
que ainda para a convocatória do 
atleta paredense Miguel Borges, no 
escalão de sub-23 masculinos, que 

É a prova de corta-mato com 
maior tradição no país e 
por isso mesmo a Federação 

Portuguesa de Atletismo marcou o 
Cross de Torres Vedras como a últi-
ma prova de observação dos atletas 
juniores, sub-23 e senio-
res que vão representar 
a seleção portuguesa no 
campeonato europeu de 
Cross Country, no próxi-
mo dia 14 de dezembro, 
na Bulgária. 

Independentemen-
te da atenção depositada 
nestes atletas e na dis-
puta dos melhores re-
sultados para alcançar a 
convocatória, os mais de 
100 clubes de atletismo 
que marcaram presença 
na prova procuraram 
bons resultados a nível 
individual e coletivo. Foi 
o caso da secção de atle-
tismo da Casa do Benfica 
em Paredes. 

Os atletas pareden-
ses que estiveram no 
parque verde da Várzea 
a competir nos diferentes 
escalões conquistaram 
um total de dois pódios 
individuais e um 9.º lugar na clas-
sificação coletiva por clubes. 

Destaque para as classifica-
ções de Eduarda Barbosa e Cristina 
Freitas que conquistaram o 3.º lugar 
do pódio nos juvenis e juniores do 
seu género, respetivamente. Pedro 
Ferreira deixou fugir o 3.º lugar do 
pódio na prova de juvenis mascu-
linos, terminando a prova no 4.º 
lugar da classificação geral. 

Entre os 10 primeiros lugares 
nos diferentes escalões destaque 
ainda para as classificações de 
Marisa Cunha (9.º lugar nos 
benjamins) e Bruna Cunha (10.ª 
classificada, também nos benja-
mins).

Nas restantes classificações 

Alexandre Moreira foi 23.º clas-
sificado nos benjamins do seu 
género, e Inês Magalhães con-
quistou o 13.º lugar no mesmo 
escalão. Nos infantis Inês santos 
terminou a prova na 11.ª posição 
e Guilherme Moreira foi 13.º clas-
sificado no seu género.

No escalão de iniciados Ca-
tarina Fernandes terminou na 42.ª 
posição. No escalão de juvenis 

destaque ainda para Pedro Morei-
ra (45.º classificado), João Teixeira 
(51.º lugar), Miguel Monteiro (62.º 
lugar) e Alexandre Cunha (80.º 
classificado). No feminino destaque 
para a classificação de catarina 
Durães, que terminou na 21.ª po-
sição e Verónica Dias que foi 24.ª 

classificada. 
 Na edição deste ano do Cross 

de Torres Vedras participaram 
atletas de renome no atletismo 
português, nomeadamente Sara 
Moreira que se destacou logo de 
início e terminou a prova em 26 
m 07 segundos, com uma larga 
vantagem de 37 segundos sobre a 
sua companheira de equipa Leonor 
Carneiro.
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Uma colisão entre dois 
veículos provocou, no 
final da tarde de terça- 
-feira, dia 25 de novem-
bro, um ferido ligeiro. 
A colisão aconteceu na 
EN 309, junto ao nó de 
acesso à A4, local onde 
desde o início deste ano 
já se registaram outros 
seis acidentes.

Entrada para a A4 é palco de acidentes e tem sido contestada uma solução pelos moradores

Mais um acidente na EN 319

chegamos ao local os dois homens 
já estavam fora dos veículos. Apenas 
um sofreu ferimentos ligeiros na 
sequência da colisão, escoriações 
na parte frontal e um hematoma 
na zona occipital”, informou a 
subchefe dos bombeiros voluntários 
de Baltar. 

O condutor da outra viatura 
envolvida no acidente não sofreu 
qualquer ferimento, não tendo sido 
por isso transportado para a unidade 

hospitalar. 
Apesar de o acidente não ter 

provocado ferimentos mais graves 
nos condutores, é a sétima ocorrência 
registada desde o início deste ano. 
“Desde janeiro foram registados 
sete acidentes só neste ponto”, ga-
rantiu ao nosso jornal Isabel Silva. 

Ainda assim, a subchefe da 
corporação de bombeiros de Baltar 
admite a possibilidade de terem sido 
ali registados mais acidentes para 

além dos sete contabilizados pela 
corporação. “Podem ter ocorrido 
mais acidentes já que há situações 
em que não é solicitado o apoio 
dos bombeiros, quer na lavagem 
da estrada como nalguma outra 
intervenção necessária”, adianta a 
responsável. 

Explicações para a ocorrência 
de acidentes neste ponto da EN 319 
são diversas, nomeadamente má si-
nalização e descuido dos condutores 

no respeito dos limites de velocidade 
e regras de trânsito. “A estrada torna-
-se perigosa por causa da saída da 
autoestrada e com os cruzamentos 
ali existentes acaba por ser pior”, 
admite a subchefe dos bombeiros 
de Baltar. 

Sete acidentes
registados desde
início do ano

“Ou por má sinalização ou por 
descuido dos condutores que vêm 
de Baltar para a encosta de Parada 
e não se apercebem da sinalização 
temos conhecimentos de alguns 
acidentes naquela zona específica 
do acesso à A4”, adianta a presidente 
da junta de Baltar. 

Os moradores pedem a colo-
cação de lombas para controlar o 
excesso de velocidade, ou o reforço 
da sinalização junto ao acesso à A4. 
Contudo, alguma intervenção nesta 
área será da competência da Estradas 
de Portugal, S.A, como assume a pró-
pria presidente da junta de freguesia 
de Baltar. “Para existir ali alguma 
alteração terá de ser avançada pela 
Estadas de Portugal. Mas é bom que 
se reflita sobre o assunto e que se 
alerte para essa necessidade de redu-
zir a sinistralidade naquela zona”, 
garante Conceição Rosendo. 

Helena Nunes

O choque entre as duas via-
turas provocou ferimentos 
ligeiros num dos condu-

tores que foi transportado pelos 
bombeiros voluntários de Baltar 
para o hospital Padre Américo, em 
Penafiel. 

O acidente aconteceu ao final 
da tarde, cerca das 19 horas. A forte 
colisão deixou um dos veículos, 
um Porsche, com a parte da frente 
parcialmente destruída. Apesar da 
violência do embate o condutor 
da viatura sofreu apenas algumas 
escoriações e hematomas, tendo 
saído pelo próprio pé do interior 
do veículo. 

“Fomos alertados pelas 19h11 
para uma colisão frontal na EN 309, 
junto à entrada para a A4. Quando 
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Duarte Nuno da Silva – Bazar do Centro

“Aqui os clientes encontram sempre 
brinquedos de qualidade”

Nem só as crianças são apaixonadas por brinquedos e a prova disso é o empresário paredense Duarte Nuno da Silva, de 57 anos, mais 
conhecido pelo “Nuno dos brinquedos”, que gere uma loja de brinquedos há já 30 anos. Depois de ter passado pelo Iraque, Arábia Sau-
dita, Kuwait e de ter ido para a Suíça tirar um curso de cozinha, o empresário regressou a Portugal e lançou-se no mundo dos negócios. 

Em 1984, abriu a primeira loja de brin-
quedos do concelho e da região que 
hoje, apesar das mudanças no merca-

do, continua a ser um espaço de referência 
para a população. Após terminar o contrato 
na Suíça, onde trabalhou na área da cozinha, 
Duarte Nuno da Silva quis regressar a Por-
tugal para procurar novas oportunidades. 
“Gostei imenso daquele curso. Tinha bas-
tante experiência nessa área, mas acabei por 
voltar a Portugal e aceitar o desafio do meu 
irmão de abrir uma loja de brinquedos. Na 
altura havia duas ou três ideias de negócio 
diferentes, mas acabamos por avançar com a 
loja de brinquedos”, conta o empresário.

“Do Porto até Trás-os- 
-Montes esta era a

única loja especializada 
em brinquedos”

Pouco tempo depois deixou a sociedade 
com o irmão e assumiu sozinho a liderança 

do negócio, mais tarde com a ajuda da espo-
sa. Instalaram-se no centro comercial Vale do 
Sousa, no centro da cidade de Paredes, que 
tinha sido inaugurado há poucos anos. “Do 
Porto até Trás-os-Montes esta era a única 
loja de brinquedos que existia. Naquela 
altura as pessoas não se sentiam muito à 
vontade para entrar numa loja de brinque-
dos e praticamente obrigavam-me a ir ao 
corredor convidá-las a entrar”, conta Duarte 
Nuno da Silva.

O negócio começou a consolidar-se e 
ao fim de três anos o empresário já tinha 
conquistado uma carteira de clientes signi-
ficativa. O ‘Bazar do Centro’ passou a ser a 
loja de referência para comprar brinquedos. 
Trinta anos depois, o empresário defende 
que ainda continua a ser. “Ainda hoje, os 
clientes procuram-nos porque sabem que 
aqui encontram sempre brinquedos de 
qualidade”.

Durante os trinta anos de negócio sem-
pre tentaram “servir o cliente da melhor 
forma” e esta estratégia esteve na base da 
sustentabilidade da casa. Para o empresário 
a qualidade e a garantia de que o cliente 

compra um bom produto são duas peças 
fundamentais para qualquer negócio. “A 
qualidade do produto é essencial mas ter 
brinquedos diferentes dos outros também. 
E as pessoas que nos procuram já vêm cá 
por causa disso e da assistência pós venda 
que não encontram nessas grandes super-
fícies. Sabem que aqui encontram o que 
precisam”.

“Queremos servir
o cliente

da melhor forma”
Trabalham com marcas de referência 

que não podem ser encontradas facilmente 
nas grandes superfícies. Comercializam 
todo o tipo de brinquedos para criança e 
não só. “Temos muita procura pelos carros 
de coleção, os aviões e helicópteros teleco-
mandados”.

A crise, diz o empresário, levou à 
perda de faturação de cerca de sessenta 
por cento. A maioria hoje prefere comprar 

nas grandes superfícies comerciais e até 
nos hipermercados, a quem Duarte Nuno 
da Silva atribui a culpa da estagnação do 
comércio tradicional. “O grande problema 
são as grandes superfícies. Se fossem 
obrigadas a fechar ao fim de semana era 
excelente para o pequeno comércio”, 
lamenta o empresário que critica ainda a 
estratégias utilizadas por algumas dessas 
empresas para “espezinhar o comércio 
tradicional”.

Apesar das dificuldades Duarte Nuno 
da Silva, conseguiu, sempre com muito 
trabalho, levar a bom porto o seu negócio. 
A poucas semanas do Natal o negócio tem 
atravessado melhores dias, e já nota melho-
rias em relação aos anos anteriores.

É uma pessoa otimista e acredita que 
melhores dias virão principalmente com a 
realização das obras que estão previstas no 
centro comercial e que tem a certeza que 
vão avançar a curto prazo. “O edifício já 
acusa os problemas da idade e as obras só 
vêm melhorar o centro comercial e torná-
-lo mais atrativo. Todos saímos a ganhar 
com isso”, garante.
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Paredenses na Grande Guerra

Ivo Rafael Silva (texto)
ivo_rafael@sapo.pt

Freguesia de
Parada de Todeia

A linha defensiva destinada ao Corpo 
Expedicionário Português situava-se 
na Flandres francesa, entre Armen-

tières e Béthune, sensivelmente defronte da 
cidade de Lille, na altura já tomada pelas 
tropas alemãs. 

No terreno as diferentes guarnições do 
Corpo encontravam-se dispostas em três 
linhas fundamentais: a 1.ª linha de defesa, 
a linha intermédia e a 2.ª linha de defesa. 
À frente da 1.ª linha ficava a “terra de nin-
guém”, uma faixa de terreno não ocupada 
que mediava as duas frentes em conflito. O 
‘calão de trincheira’ baptizou o espaço como 

dia 2 de Setembro de 1893. Era filho de 
Emídio Faria (Barbosa) Durães e de Maria 
Barbosa. Casou com Maria Barbosa no dia 
29 de Junho de 1916. Foi mobilizado para 
o Corpo Expedicionário Português pelo 
Regimento de Infantaria 32, 4.ª Companhia, 
1.º Batalhão, detendo o posto de soldado (n.º 
176) e ostentando a placa de identificação 
n.º 22255. Embarcou em Lisboa no dia 14 de 
Julho de 1917. Doze dias depois de chegar 
a França baixa ao hospital n.º 26, recebendo 
alta no dia 2 de Agosto. No dia 21 do mes-
mo mês é colocado na 4.ª Companhia do 
Batalhão de Infantaria 35, que na altura se 
encontrava entrincheirado no subsector de 
Neuve-Chapelle. Este batalhão fora criado 
no início de 1917 e era mormente constituído 
por alunos e professores da instituição Casa 
Pia de Lisboa. Ao seu comando estava o 

Desfile dos militares portugueses em Paris no dia 14 de Julho de 1919. Entre eles estava 
o paredense António Faria Durães.

Major Luís Borges Soares da Câmara Leme, 
também ele professor de Esgrima e sub-
director casapiano. Nos primeiros dias de 
Setembro, a corporação é atingida por um 
forte bombardeamento alemão, de que resul-
ta a morte de alguns homens, entre eles um 
oficial. Em Outubro, um ataque de patrulha 
inimiga surpreende os expedicionários que 
ocupavam o subsector esquerdo de Neuve-
-Chapelle, levando à captura de um cabo e 
de dois soldados. Na sequência do ataque 
houve lugar a punições por inoperância 
no seio do B.I. 35, aplicadas tanto a oficiais 
como a praças. Em Novembro, o batalhão 
é rendido por infantaria 28, regressando 
às trincheiras no mês seguinte, desta feita 
para o subsector de Ferme du Bois. No mês 
de Abril de 1918 é rendido de novo na 1.ª 
linha por infantaria 10, retirando-se para 
Stembecque em repouso. No dia 9, quando 
rebenta a batalha de LaLys, as tropas do 35 
seguiam de comboio para Doudeauville, 
não chegando a recepcionar a ordem que 
as obrigaria a regressar à frente de batalha. 
Nos meses seguintes, o percurso do bata-
lhão fica sobretudo marcado por episódios 

de protesto e insubordinação. Quando se 
encontravam acantonados na estrada para 
Béthune, os soldados decidem realizar um 
«abaixo-assinado» no qual pediam a rendi-
ção. António Faria Durães, natural de Parada 
de Todeia, foi um dos muitos subscritores 
do documento, tendo por via disso sido 
punido pelo Comandante General do CEP 
com 25 dias de prisão disciplinar. E foi-lhe 
aplicada essa pena não só «por ter assinado 
um abaixo-assinado em que pedia a sua ren-
dição nos serviços do CEP», mas ainda «por 
ter faltado a algumas formaturas alegando 
que a isso era constrangido pelas praças que 
se encontravam revoltosas.» O estudo de 
Dorbalino Martins (1995, p. 269) regista uma 
dessas faltas, precisamente da 4.ª Compa-
nhia, ocorrida numa tentativa de formatura 
realizada às 4h da madrugada do dia 2 de 
Setembro de 1918. Só mesmo após algumas 
«rajadas de metralhadora» foi possível sub-
meter à disciplina e à ordem a companhia 
de que António Faria Durães fazia parte. No 
mês seguinte, na sequência de uma reorgani-
zação de tropas, o 35 é agrupado a infantaria 
24, passando a constituir o 2.º Batalhão da 
2.ª Brigada de Infantaria. Posteriormente, as 
suas tropas são adstritas às fileiras britânicas 
e enviadas de novo para a 1.ª linha. Durante 
o mês de Novembro, o corpo é fortemente 
flagelado em duas ocasiões, ao que se seguiu 
uma nova reorganização do corpo. A partir 
de 8 de Novembro, a 1.ª Divisão passa a ser 
composta por 9 batalhões (I-IX), ficando o 
B.I. 35 identificado dali em diante como o 
5.º Batalhão (V). No dia seguinte, na ante-
véspera portanto da assinatura do armistício 
que poria fim à Grande Guerra, as 2.ª e 4.ª 
companhias do batalhão agora adstrito a 
unidades inglesas, participam numa heroica 
perseguição ao inimigo, atravessando o rio 
Escalda e penetrando em território belga 
(Martins, D., 1995). Por esta e por anteriores 
acções militarmente consideradas valorosas, 
o batalhão é louvado e condecorado colecti-
vamente com a «Cruz de Guerra». Já findo 
o tenebroso conflito, António Faria Durães 
é chamado a integrar a representação oficial 
portuguesa nas comemorações de vitória dos 
países aliados. No dia 14 de Julho, em Paris, 
António Durães é um dos 150 combatentes 
que desfilam no encalce da bandeira verde 
e vermelha da república portuguesa sob o 
Arco do Triunfo, descendo a larga e engala-
nada avenida dos Campos Elísios, onde os 
portugueses são brindados com aplausos e 
ramos de flores, momentos aliás registados 

pela lente do fotógrafo Arnaldo Garcez. Oito 
dias depois marcha também em Bruxelas, na 
Bélgica, diante do Rei Alberto e do já deposto 
e exilado monarca português D. Manuel II. 
Depois de servir como soldado nos campos 
da Flandres, António Faria Durães serviu nos 
campos do seu país, mas agora como criado 
de lavoura e em tempos de paz. Faleceu na 
freguesia de Sobreira, com 85 anos de idade, 
no dia 23 de Abril de 1978.

João Faria Durães .  Sendo irmão 
gémeo do anterior, dispensa-se a repeti-
ção dos dados de nascimento e filiação. 
Casou no dia 4 de Outubro de 1913 com 
Elisa Barbosa, criada de servir, nascida 
no lugar de Chãos, Parada de Todeia. Foi 
mobilizado para o CEP por incorporação 
no Regimento de Infantaria 32, 1.º Bata-
lhão, detendo o posto de soldado (n.º 400) 
e ostentando a placa de identificação n.º 
22027. Embarcou em Lisboa no dia 14 de 
Julho de 1917. Tal como o seu irmão, foi 
integrado no Batalhão de Infantaria 35, 
porém na 3.ª Companhia. Terá passado por 
grande parte das incidências da guerra an-
teriormente descritas (excepção feita, por 
exemplo, ao facto de a sua companhia não 
ter participado na perseguição ao inimigo 
nas margens do rio Escalda), havendo 
contudo a destacar um louvor individual 
que lhe fora formalmente dirigido no dia 
27 de Maio de 1919. De acordo com o que 
é observado na sua ficha do Corpo Expe-
dicionário Português, João Faria Durães 
distinguiu-se «pelo seu comportamento 
e dedicação pelo serviço, salientando-se 
entre as praças da companhia como bom 
elemento.» Regressou a Portugal no dia 
25 de Junho seguinte. Depois da guerra, 
foi jornaleiro de profissão. Tal como o 
seu irmão gémeo, foi viver para a vizinha 
freguesia de Sobreira, onde faleceu, com 
91 anos de idade, no dia 2 de Fevereiro 
de 1984.

“Avenida Afonso Costa”, por referência ao 
governante português que mais pugnara 
pela participação lusa na Grande Guerra. 
Escusado será dizer que a ‘terra de ninguém’ 
se tratava de uma zona perigosíssima, cons-
tantemente vigiada pelo inimigo e onde o 
terreno limpo e a menor distância aumenta-
vam a eficácia de qualquer disparo. 

Contudo, a coberto da noite, era usual 
que por ela se fizessem raides e patrulhas, 
sobretudo para reconhecimento de posições 
e captura de material. O capitão André Brun 
conta como a certa altura, de forma extre-
mamente bem-humorada, uma patrulha 
que voltava da terra de ninguém dizia às 
sentinelas do parapeito: «Vocês, como esta-
vam aqui muito descansados na primeira 
linha…».  

Os dois militares que aqui apresenta-
mos são naturais da freguesia de Parada de 
Todeia. Contudo, foi na localidade vizinha 
de Sobreira que viveram a maior parte da 
sua vida, onde de resto constituíram família 
e onde acabaram por falecer.

António Faria Durães. Nasceu no 
lugar de Codeçoso, Parada de Todeia, no 
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Um Santo Natal 
e Um Próspero 

Ano Novo
São os votos da

|Sociedade|

A loja social da Associa-
ção Louredo Motor Clu-
be está desde o início 
de novembro a mudar 
para novas instalações, 
na avenida Adriano 
Moreira de Castro, em 
Louredo. Abriu oficial-
mente no passado fim de 
semana. 

Associação Louredo Aventura Motor Clube- ação social

Loja social mudou de instalações

talações, a loja social mantem-se 
aberta, como habitual, todos os 
sábados. Nesta altura de Natal, a 
loja social irá promover todos os 
fins de semana (sábados e domin-
gos) do mês de dezembro um feirão 
solidário, aberto das 10 às 21 horas, 
com a venda de produtos a baixo 
custo, desde vestuário, calçado e 
utensílios domésticos. 

O objetivo é angariar fundos 
para garantir o apoio social que 
a Associação Louredo Aventura 

Motor Clube desenvolve em todo 
o concelho. “Respondemos a 
pedidos da Santa Casa da Miseri-
córdia e do Núcleo da Segurança 
Social de Paredes para além das 
Conferências Vicentinas e todos 
os outros pedidos de pessoas com 
fracos recursos económicos”, ex-
plica Narciso Andrade. 

A ideia da loja social é que o 
dinheiro das pessoas que possam 
pagar um preço simbólico por 
determinados produtos sirva para 

ajudar aqueles que não têm condi-
ções de o fazer. “Durante a mudan-
ça foi de grande esforço manter o 
apoio a quem nos solicitava. Foi 
um período mais complicado, mas 
nem por isso deixamos de prestar 
o apoio a quem dele precisava”, 
acrescenta o responsável. 

A associação continua a preci-
sar de instalações para o seu edifí-
cio sede, com espaço para albergar 
a secretaria, sala de reuniões, o ar-
mazém do centro de ajudas técnicas 

e as viaturas ao serviço da associa-
ção. “Para isso estamos otimistas e 
contamos com a câmara municipal 
para a cedência de uma antiga es-
cola na freguesia. Precisamos do 
espaço e é uma forma de manter 
as escolas ocupadas e evitar que 
se degradem”, sustenta. 

Associação estende 
apoio a Cristelo
Duas Igrejas
e Bitarães

Uma vez que a loja social de 
Louredo não tem as dimensões 
necessárias para todas as necessi-
dades da coletividade, a direção da 
associação Louredo Aventura Mo-
tor Clube decidiu alargar o apoio a 
outras freguesias, nomeadamente 
Cristelo/Duas Igrejas. 

A loja social 2 está a ser pre-
parada para abrir diariamente e 
ajudar a população daquelas fre-
guesias. “As pessoas que nos pro-
curam de Duas Igrejas, Cristelo e 
Vilela deixam de ter de se deslocar 
a Louredo e passam a ter uma 
loja muito mais perto”, sublinha 
Narciso Andrade, que garante que 
o espaço deverá abrir até ao final 
deste ano. A loja social 3 deverá 
abrir em Bitarães “talvez no início 
do próximo ano”, acrescenta. 

Helena Nunes

A mudança de instalações 
deve-se, segundo a associa-
ção, ao fim do empréstimo 

das antigas instalações, que tinham 
sido cedidas inicialmente até estar 
concluído o processo de transfe-
rência dos estudantes da freguesia 
para o novo centro escolar, uma 
promessa da junta de freguesia de 
Louredo. 

Apesar de as antigas escolas 
da freguesia estarem desocupadas 
desde setembro, a associação não 
recebeu nenhum espaço para dar 
continuidade à sua atividade, 
principalmente no que toca à loja 
social. “Por isso entregamos as 
antigas instalações e arranjamos 
uma outra alternativa”, sublinha 
Narciso Andrade, presidente da 
associação. 

Apesar da mudança de ins-
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Durante o século XIX não era só em 
Coimbra que se podia tirar um curso 
superior.

Por exemplo o Porto teve a Aula de 
Náutica, de 1762 a 1803; a Aula de Debuxo 
e Desenho, de 1779 a 1803; a Academia Real 
de Marinha e Comércio da Cidade do Porto, 
1803 a 1837; a Academia Politécnica do Porto, 
de 1837 a 1911, na área da saúde teve a Régia 
Escola de Cirurgia, de 1825 a 1836; a Escola 
Médico-Cirúrgica do Porto, de 1836 a 1911 e 
a Escola de Farmácia, de 1836 a 1911. E ainda 
a Academia Portuense de Belas Artes, de 1836 
a 1911 e a Escola de Belas Artes do Porto, de 
1881 a 1950.

No século XX, após a implantação da 
república, foram criadas, paulatinamente, 
as faculdades na actual universidade: - 
Faculdade de Ciências (em 1911), sucessora 
da antiga Academia Politécnica; Faculdade 
de Medicina (em 1911), sucessora da Escola 
Médico-Cirúrgica; Faculdade de Letras (em 
1919, por extinção da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, até 1928, restaurada 
em 1961); Faculdade de Farmácia (em 1921), 
herdeira da Escola de Farmácia; Faculdade 
de Engenharia (em 1926), evolução das 
cadeiras especiais de engenharia da Academia 
Politécnica do Porto; Faculdade de Economia 
(em 1953), talvez a realização de um sonho 
antigo da universidade do Porto que era uma 
Faculdade de Comércio.

Depois de Abril, a par das universidades 
privadas: Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar (em 1975); Faculdade de 
Arquitectura (em 1979), herdeira da mui 
antiga Aula de Debuxo e Desenho; Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação (em 
1980); Faculdade de Desporto (em 1989); 
Faculdade de Medicina Dentária (em 1989); 
Faculdade de Belas Artes (em 1992); Faculdade 
de Direito (em 1994) e Faculdade de Ciências 
da Nutrição e Alimentação (em 1999)

Antes de Lisboa e do Porto coube a 
Évora ter a sua universidade. Criada em 
1559, durou apenas dois séculos, acabando 
por causa da expulsão da generalidade dos 
professores, os jesuítas, em 1759. Ensinava, 
ao princípio: Filosofia, Moral, Escritura, 
Teologia Especulativa, Retórica, Gramática e 
Humanidades e mais tarde: Geografia, Física, 
Arquitectura Militar. Foi restaurada em 1973.

A Academia Politécnica do Porto teve 
instalação oficial a 1 de Março de 1837. Tinha 
um Gabinete de história natural, um Gabinete 
de física, um Laboratório químico, um Jardim 
botânico, um Gabinete de instrumentos de 
matemática, e um Gabinete da aula de desenho.

O primeiro lente da nossa região foi: - 
António Pinto de Magalhães Aguiar. Nomeado 
lente substituto da secção de matemática por 
decreto de 19 de Junho de 1860 e carta régia de 
12 de Dezembro do mesmo ano. Promovido 
a Lente proprietário da 3ª cadeira por decreto 

de 4 de Março de 1868 e carta régia de 4 de 
Agosto do mesmo ano. Tomou posse do lugar 
de Lente substituto a 31 de Dezembro de 1860 
e do de Lente proprietário a 11 de Março de 
1869. Nasceu em Santa Eulália de Constance, 
no Marco de Canaveses, a 23 de Junho de 1834, 
doutorado em Matemática na Universidade 
de Coimbra a 31 de Julho de 1858. 

No ano lectivo de 1878 para 1879 os cursos 
da Academia Politécnica eram os seguintes: 

Cursos especiais – engenheiros civis 
de minas [cinco anos], engenheiros civis de 
pontes e estradas [cinco anos] e geógrafos 
[quatro anos], directores de fábricas [cinco 
anos], comerciantes [três anos], agricultores 
[quatro anos] e artistas [três anos]. 

Cursos preparatórios, com duração 
variável – para as escolas médico-cirúrgicas, 
para a escola de farmácia, para a escola 
naval [oficiais de marinha e engenheiros 
construtores navais] para a escola do exército 
[armas especiais e estado maior]. 

Os alunos matriculados em 1878 oriundos 
da região do Baixo Tâmega e Vale do Sousa, 
eram 14 em 113:

No curso de engenheiro civil: Constantino 
Alvim de Vasconcelos Leite Pereira, filho de 

Constantino Teixeira de Vasconcelos Leite 
Pereira, natural de Amarante.

No curso de directores de fábrica: João 
Rodrigues Pinto Brandão, filho de António 
Rodrigues Moreira, natural de Mouriz, 
Paredes e Saturnino de Barros Leal, filho 
de José Joaquim de Barros Leal, natural de 
Peroselo, Penafiel.

No curso de agricultores: Albino Moreira 
de Sousa Baptista, filho de Zeferino Ferreira 
de Sousa Baptista, natural de Cabeça Santa, 
Penafiel; Arnaldo Pacheco Dias Torres, filho 
de Maurício José Pacheco, natural São Pedro 
de Ferreira, Paços de Ferreira; Aureliano de 
Sousa Cirne e Vasconcelos, filho de Venceslau 
dias leite de Sousa e Vasconcelos, natural de 
Penafiel; Eduardo José Coelho Viana, filho 
de Francisco José Gonçalves Viana, natural 
de Castelões de Cepeda, Paredes; Henrique 
Baptista da Silva, filho de João Baptista da 
Silva Freire, natural de Sousela, Lousada; 
Joaquim Leão Nogueira de Meireles, filho de 
Aprígio Augusto Leão, natural de Penamaior, 
Paços de Ferreira; Joaquim Manuel da Costa, 
filho de Francisco Manuel da Costa Sampaio, 
natural de São Vicente de Sousa, Felgueiras; 
José Rodrigues Moreira, filho de António 
Rodrigues Moreira, natural de Mouriz, 
Paredes e Manuel de Barros Leal, filho de José 
Joaquim de Barros Leal, natural de Peroselo, 
Penafiel.

Nos Preparatórios para a escola médico-
cirúrgica: José Carneiro Peixoto, filho de 
Joaquim Carneiro Peixoto, natural de Fornos, 
Marco de Canaveses e Agostinho Rodrigues 
Pinto Brandão, filho de António Rodrigues 
Moreira, natural de Mouriz, Paredes.

Fez um ano em setembro que foram 
lançadas as últimas candidaturas a 
apoios comunitários para a inovação, 

empreendedorismo e internacionalização das 
empresas. E desde lá até então, nada.

Todos reconhecemos que o grande de-
safio de Portugal é a inovação empresarial, 
o aumento da competitividade das nossas 
indústrias, sobretudo as tradicionais. 

As nossas indústrias tradicionais têm 
que renascer pela inovação dos seus proces-
sos produtivos e pela inovação da sua organi-
zação. A tão proclamada reindustrialização.

Há que qualificar trabalhadores, quali-
ficar empresários e aliá-los às mais recentes 
tecnologias. Só desta forma se conseguirá 
aumentar a produtividade dos nossos tra-
balhadores e obter maiores rendimentos, o 
que por sua vez suscitará novas iniciativas 
económicas, mais emprego e mais rendimen-
to. E estaremos nós na espiral de crescimento 
económico que todos desejamos.

E que papel deverá o Estado assumir 
neste processo?

Simplesmente o papel de facilitador, de 
catalisador destes comportamentos, pois de 
resto a capacidade de empreender dos nossos 
empresários, a sua capacidade de conquista 
de novos mercados farão o resto.

E como deve esse mesmo Estado atuar?
Em primeiro lugar não é admissível que 

estejamos um ano à espera da abertura de 
novas candidaturas a apoios comunitários. 
É certo que sabemos que em 2013 se fechou 
um Quadro Comunitário de Apoios, que 
vinha desde 2007 - O QREN, mas não pode-
mos estar tanto tempo para operacionalizar 
um novo Quadro Comunitário, criar novos 
regulamentos e abrir novas candidaturas. As 
exigências de competitividade das nossas 
indústrias não se compadecem com tanta 
demora e não podemos dar-nos ao luxo de 
adiar decisões de investimento por falta de 
Apoios.

Em segundo lugar, muito se fala do não 
aproveitamento de todos os fundos comuni-
tários. E aqui também há muito a fazer pela 
administração central. É preciso saber porque 
razão isso acontece e combater essa tendência. 
E não se pense que é só por dificuldades de 
acesso, por exemplo à banca, para financiar 
a parte dos investimentos que não é apoiada 
por fundos comunitários. Os projetos das 
empresas não podem ser só um conjunto 
de intenções de investimento e de projeções 
económicas de números que um técnico do 
IAPMEI ou da AICEP avalia num gabinete 
sem conhecer a realidade das empresas que 
está por detrás dessas candidaturas. 

Impõe-se durante esse processo de deci-
são uma visita às empresas, para conhecer os 
empreendedores, as suas empresas e as suas 
reais capacidades, sob pena de se estarem a 
apoiar intenções de investimento que não 
saem do papel e não apoiar outros investi-
mentos viáveis por falta de verbas.

Um ano à espera de candidaturas
a apoios comunitários

“As exigências de com-
petitividade das nos-
sas indústrias não se 
compadecem com tanta 
demora e não pode-
mos dar-nos ao luxo de 
adiar decisões de in-
vestimento por falta de 
apoios.”
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20h00 - Entradas de Boas Vindas:
Sangria, Cocktail de Sumos, Martini, Refrigerantes, Cerveja, Vinhos

Salgados, Calamares, Chamussas, Canapés.

Serviço Directo
Creme de Legumes ou  Crepe de Gambas 

Bacalhau Confitado  
Corta sabores de Tangerina

Tornedó Principe de Gales ou  Peru Laminado à Americana 
Delicia de Chocolate com Gelado Baunilha  e Morango

Café e Digestivos

00H00 - Boas Vindas ao Ano Novo
Raposeira Meio-Seco e Asti Gancia , com Passas

00H30 – Ceia em Serviço Buffet
Camarão, Mexilhão de Vinagrete, Salada de Buzios, Navalhas, Polvo com Molho Verde, 
Leitão Assado, Carnes Frias Laminadas (Carnes Assadas Tornedó e Vitela ), Tabua de 

Fumeiro (Peito de Frango, Peito de Peru Fumado, Salame, Chourição, Presunto, Salpicão, 
Chouriça, Alheira de Caça) Tabua de Queijos, Frutas da Época Laminadas, Doces Variados

Caldo Verde com Broa

03h00 – Chocolate Quente com Miniaturas de Pastelaria Sortida    

Animação: GlamourEventus – DJ e Animador

Rua Central de Mouriz, nº 1595 - 4580-597 Mouriz - Paredes * Telf.: +351 255 781 521 * Fax: +351 255 781 524
www.paredesdesignhotel.com * geral@paredesdesignhotel.com * GPS 41º  11´ 19´´ N, 8º  22´5´´ W

CONDIÇÕES:
Crianças até aos 4 anos, grátis
As reservas são confirmadas através do deposito de 50% do valor
O cancelamento das reservas será aceite até ao dia 1/12/14 e será devolvido 50% do valor entregue.
A partir do dia 15/12/14 não devolvemos qualquer valor
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|Sociedade|

A cidade de Paredes 
assinalou o dia inter-
nacional pela elimina-
ção da violência contra 
as mulheres com uma 
campanha de sensibili-
zação com ao objetivo de 
alertar para um dos mais 
graves problemas da 
sociedade. 

quia lançou o repto para que todos 
usassem uma peça de roupa preta, 
símbolo do luto pelas mulheres 
que enfrentam nesta realidade. 

Para a vereadora do pelouro 
de ação social da câmara munici-
pal de Paredes a iniciativa serviu 
não só para chamar a atenção para 
uma realidade que afeta muitas 
mulheres, mas também as pró-
prias crianças que, muitas vezes, 

testemunham estas situações. 
“Depois de assinalarmos os di-
reitos das crianças, voltamo-nos 
para o flagelo da violência con-
tra as mulheres, que é também 
simultaneamente um atentado 
aos direitos das crianças, vítimas 
e testemunhas de violência no 
seio familiar”, salientou Hermínia 
Moreira.  

Só no ano passado e segundo 

os dados mais recentes da Associa-
ção Portuguesa de Apoio à Vítima 
(APAV), foram registados mais 
de 20 mil crimes de violência do-
méstica pela associação. Em todo 
o país a APAV registou mais de 
8700 vítimas diretas de violência, 
que se traduziram em mais de 11 
mil processos de apoio. 

Só nos primeiros seis meses 
deste ano morreram 24 mulheres 

assassinadas, na maioria das ve-
zes, por pessoas com quem man-
tinham ou já tinham mantido um 
relacionamento amoroso.

Mais de 20 mil
crimes em 2013

Um dos casos mais recentes 
de violência domestica que termi-
nou de forma trágica aconteceu 
no último verão, em Lordelo. Um 
homem de 67 anos, conhecido 
por todos por “Poda” matou a 
mulher de 66 anos com uma faca 
de cozinha. 

O crime aconteceu no interior 
da residência do casal, mas chocou 
os vizinhos já que após ter levado 
cinco facadas nas costas, dorso e 
zona abdominal Fernanda Torres 
ainda conseguiu sair de casa e 
pedir ajuda na rua. Apesar da res-
posta rápida dos meios de socorro 
Fernanda viria a falecer a caminho 
do hospital Padre Américo, em 
Penafiel. 

O marido, Raul Silva, confes-
sou o crime à GNR pouco depois e 
encontra-se preso no estabelecimen-
to prisional do Porto desde então, 
a aguardar julgamento. Os ciúmes 
terão estado na origem do crime. 

Dia internacional assinalado pela ONU a 25 de novembro

Campanha de sensibilização
sobre a violência contra mulheres

Helena Nunes

Um pouco por todo o mun-
do uma série de iniciativas 
foram dinamizadas com 

o objetivo de alertar e sensibilizar 
a opinião pública para um dos 
mais graves problemas da nossa 
sociedade atual. 

Ao dia internacional pela 
eliminação da violência contra as 
mulheres, assinalado pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) 
a 25 de novembro, associou-se 
também o município de Paredes 
que assinalou a data com uma 
campanha de sensibilização com o 
objetivo de envolver toda a comu-
nidade. Para além da distribuição 
de folhetos informativos, a autar-
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Faleceu

Teresa Leal Barbosa
Faleceu no dia 30 de novembro, com 

51 anos. Natural e residente na freguesia 
de Vandoma, Paredes. Era casada com 
Augusto Dias Coelho.

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.

Agência Funerária Santos – Beire – Paredes
Gerente Fernando Santos - 255782338 - 919740349
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PRECISA-SE MOTORISTA (M/F) 

Contatar 918 265 265

Para o concelho de Paredes

C/ Certificado de Aptidão
Profissional de Motorista de Táxi
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Associação
Humanitária

dos Bombeiros
Voluntários

de Rebordosa

Convocatória
Nos termos da alínea 

b) do ponto 2 do artigo 47.º 
dos Estatutos, convoca a 
Assembleia Geral da As-
sociação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa para reunir, em 
sessão ordinária, no próximo 
dia 20 de dezembro de 2014, 
pelas 17h30, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto 1 – discussão e votação 
do Plano de Atividades e Orça-
mento de receitas e despesas 
para o ano de 2015;

Ponto 2 – trinta minutos de 
discussão de assuntos de 
interesse da coletividade.

Se à hora marcada não 
estiver presente o número 
de associados previsto nos 
regulamentos, a Assembleia 
reunirá trinta minutos mais 
tarde com qualquer número 
de associados presentes. 

Rebordosa, 26 de novem-
bro de 2014

O Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral

Henrique Jesus Leite

Cartório Notaria de
Sónia de Jesus Pires Fernandes

Notária

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

escritura lavrada neste Cartório, no dia de hoje, de folhas cinquenta e nove a 
folhas sessenta e um do livro de notas para escrituras diversas número Cento 
e Catorze – A, FERNANDO VALÉRIO FERREIRA BARBOSA e mulher MARIA 
CELESTE FERREIRA CARNEIRO BARBOSA, casados sob o regime de 
comunhão de adquiridos, ambos naturais da freguesia de Lordelo, concelho 
de Paredes, onde residem na rua Escola de Moinhos, 221, NIFS 103 872 957 
e 183 884 620, fizeram as declarações constantes da certidão anexa, que com 
esta se compõem de três laudas e vai conforme o original.

Paços de Ferreira e Cartório Notarial, dezanove de novembro de 
dois mil e catorze

A Notária,
Sónia de Jesus Pires Fernandes

Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, 
dos seguintes bens imóveis: 

VERBA UM – Prédio rústico, composto de a mato, com a área de 
dois mil trezentos e noventa metros quadrados, a confrontar de norte com 
Caminho Público, de sul com Caminho de Servidão, de nascente com 
António Barbosa e de poente com Maria Celeste Barbosa, sito no lugar de 
Parteira, da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na respetiva 
matriz, em nome do justificante marido, sob o artigo rústico 3843, da refe-
rida freguesia de Lordelo, sendo de 1.218,90 euros o seu valor patrimonial, 
a que atribuem o valor de MIL DUZENTOS E VINTE EUROS. 

VERBA DOIS – Prédio rústico, composto de a mato, com a área de 
mil seiscentos e cinquenta metros quadrados, a confrontar de norte com 
Caminho Público, de sul com Caminho de Servidão, de nascente com Valério 
& Gaudência Lda e de poente com Valéria Ferreira Barbosa, sito no lugar 
de Parteira, da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na respetiva 
matriz, em nome da justificante mulher, sob o artigo rústico 3844, da referida 
freguesia de Lordelo, sendo de 1.218,90 euros o seu valor patrimonial, a que 
atribuem o valor de MIL DUZENTOS E VINTE EUROS.

Que eles, primeiros outorgantes, não são detentores de qualquer 
título formal que legitime o domínio dos referidos prédios. 

Que eles entraram na posse dos referidos prédios, já no estado 
de casados, por compra que deles fizeram a Hernâni Castro, residente 
que foi em Esmoriz, concelho de Ovar, entretanto já falecido, em data 
que não podem precisar mas sabem ter sido no ano de mil novecentos 
e oitenta e três, sem que no entanto ficassem a dispor de título formal 
que lhes permita o respetivo registo na Conservatória do Registo Predial, 
mas, desde logo, entraram na posse e fruição dos identificados prédios, 
em nome próprio, posse que assim detêm há mais de vinte anos, sem 
interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência e sem oposição, 
ostensivamente, com conhecimento de toda a gente em nome próprio e com 
aproveitamento de todas as utilidades dos prédios, nomeadamente, adubando-
-os, amanhando-os, cultivando-os e colhendo os seus frutos, agindo sempre de 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo 
como tal os imóveis, quer beneficiando dos seus rendimentos, quer suportando 
os respetivos encargos, quer ainda pagando as respetivas contribuições e 
impostos, mantendo-os sempre na sua inteira disponibilidade. 

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, 
conduziu à aquisição dos imóveis por usucapião, que invocam, justificando 
o direito de propriedade, para o efeito de registo, dado que esta forma de aqui-
sição não pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.
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Faleceu

Margarida Alves Pacheco 
Faleceu no dia 25 de novembro, com 

83 anos. Natural e residente na freguesia 
de Louredo, Paredes. Era casada com 
João da Silva Gomes. 

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.

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

Cerca de 20 mil es-
petadores a que se 
somaram mais de 

200 apresentações de espe-
táculos e 50 grupos e/ou 
companhias passaram pela 
iniciativa “Palcos do Româ-
nico” organizada pela Rota 
do Românico. 

A organização garante 
que a programação cultural 
que animou o território dos 
Vales do Sousa e Tâmega 
desde novembro do ano 
passado juntou ainda 1800 
pessoas da comunidade 
local que integraram dife-
rentes espetáculos artísticos 
e culturais.

Desde novembro do 
ano passado, os espetáculos 
tiveram entrada livre e per-

Espetáculos da Rota do Românico 
atraíram 20 mil espectadores

correram todos os concelhos 
da região, destacando-se 
alguns eventos artísticos 
realizados em igrejas e mos-
teiros que integram a rota. 
O evento que encerrou o 
programa, o espetáculo “O 
Luar da Minha Terra” que 
juntou um vasto conjunto 
de coros da região à Or-
questra do Norte decorreu 
no Mosteiro do Pombeiro, 
em Felgueiras, no dia 29, 
juntando duas centenas e 
meia de intérpretes. 

Ainda no contexto do 
“Palcos do Românico” a 
campanha de “Não Fiques 
Parado, Atua!”, depois de 
Lousada e do Marco de Ca-
naveses, esteve no dia 28 na 
biblioteca municipal de Fel-

gueiras e no dia seguinte em 
Penafiel. Trata-se do teatro 
na dinâmica da plataforma 
escolar a “espevitar e desen-
volver as apetências perfor-
mativas em idades fulcrais 
para despertar vocações 
interpretativas. Os núcleos 
cénico-dramatúrgicos cria-
dos no meio escolar tendem 
a contaminar positivamente 

as comunidades locais onde 
estão inseridos”, sublinha a 
organização. 

Outro espetáculo, “O 
Bairro”, uma oficina de im-
provisação e composição a 
partir da experimentação 
de diferentes processos de 
criação para a dramatização 
de contos e pequenas histó-
rias, valorizando a expressão 
gestual e a linguagem cor-
poral dos participantes foi 
apresentado pela terceira vez 
na associação empresarial de 
Paços de Ferreira, no dia 28. 

Todos os eventos que 
integram o “Palcos do Ro-
mânico”, promovido pela 
Rota do Românico, tive-
ram entrada livre e foram 
cofinanciados pelo ON. 
2 – O Novo Norte e QREN, 
através do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Re-
gional.
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Faleceu

Francisco Ferreira de Sousa
Faleceu no dia 25 de novembro com 

83 anos. Natural da freguesia de Seroa, 
Paços de Ferreira e residente em Lordelo, 
Paredes. Era casado com Albertina Ribeiro 
da Costa. 

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 involuntaria-
mente cometida.

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Maria D’Assunção Seabra e Silva
Faleceu com 82 anos, no dia 29 de 

novembro. Natural de Rebordosa e resi-
dente na avenida da República, n.º 159, 
2.º Drt., Rebordosa, Paredes. Era viúva de 
Mário Artur Alves Roçadas Flores. 

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 lhe 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

António Moreira de Carvalho 
Faleceu com 82 anos, no dia 26 de 

novembro. Natural de Baltar e residente 
na rua António Pinto Lopes, n.º 246, Cete, 
Paredes. Era casado com Maria da Glória 
Abreu Vieira. 

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 lhe 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

Joaquim de Magalhães Ferreira
Faleceu no dia 25 de novembro com 

57 anos. Natural da freguesia de Guilhufe, 
Penafiel e residente na Madalena, Pare-
des. Era casado com Maria João Serpa 
do Quental. 

Agradecimento
Sua esposa, filhos e restante família 

vêm por este meio, extremamente sensibiliza-
dos e na impossibilidade de o fazer pessoal-

mente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia 
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, Lordelo e Paredes

Faleceu

António Moreira de Carvalho 
Faleceu com 82 anos, no dia 26 de 

novembro. Natural de Baltar e residente 
na rua António Pinto Lopes, n.º 246, Cete, 
Paredes. Era casado com Maria da Glória 
Abreu Vieira. 

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 lhe 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

Armindo Carneiro Bento da Cruz
Faleceu no dia 20 de novembro com 

83 anos. Natural de Penamaior, Paços de 
Ferreira e residente na freguesia de Duas 
Igrejas, Paredes. Era viúvo de Maria Fer-
reira dos Santos. 

Agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos, 

bisnetos 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, Lordelo e Paredes

Faleceu

José Maria Moreira Teixeira
Faleceu no dia 20 de novembro com 

56 anos. Natural da freguesia de Louredo 
e residente na Madalena, Paredes. Era 
casado com Laurinda Ribeiro da Silva.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, netos e 

restante família vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibili-
dade 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, Lordelo e Paredes

Faleceu

Antero Reis Monteiro
Faleceu com 82 anos, no dia 26 de 

novembro. Natural de Fontelas, Peso da 
Régua e residente na Calçada de Ribeiros 
Altos, n.º 15, Mouriz, Paredes. Era viúvo de 
Maria Augusta da Mota Barbosa. 

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 lhe 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

Aurora da Silva Rodrigues 
Faleceu no dia 26 de novembro com 

69 anos. Natural e residente na freguesia 
de Lordelo, Paredes. Era viúva de Manuel 
da Silva Gonçalves. 

Agradecimento
Seus filhos, netos 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, Lordelo e Paredes

Faleceu

Lucinda Barbosa da Silva
Faleceu no dia 20 de novembro com 

80 anos. Natural e residente na freguesia 
de Lordelo, Paredes. Era viúva de Américo 
Alves Jorge.

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 lhe foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia 
ou que de outro modo lhe 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, Lordelo e Paredes

Faleceu

Rosa Pacheco de Barros
Faleceu no dia 28 de novembro com 

90 anos Rosa Pacheco de Barros. Natu-
ral e residente na freguesia de Sobrosa, 
Paredes. Era viúva de José de Castro 
Pinheiro.

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. Participam também que a missa de 7.º dia 
será celebrada sábado, dia 6 de dezembro, pelas 19h, na igreja 
paroquial de Sobrosa. Antecipadamente agradecem a todas as 
pessoas que participem neste ato religioso. 

Agência Funerária Xavier Neto, Lda. - Sobrosa-Paredes
Telef.: 255 873 803 Telem.: 914 654 999
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www.tcoutoagenciafuneraria.pt
E-mail: geral@tcoutoagenciafuneraria.pt

Tlf. 255 777 264  |  Fax. 255 785 099  |  Tlm. 917 245 839
Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José teixeira do couto Joaquim teixeira do couto Miguel coutoDesde 1943

Margarida Alice Pereira de Sousa
Professora do Ensino Básico

Agradecimento
Ocorreria, se fosse viva, no próximo 

domingo, dia 14 do corrente, o 74.º aniver-
sário do nascimento da sua ente querida, 
pelo que o seu marido, filhos, genro e netas 
mandam celebrar uma missa de sufrágio a 
levar a efeito na igreja matriz de Paredes, 
naquele dia, pelas 10 horas. A quem se 
dignar comparecer a esta eucaristia os 

familiares reconhecidamente agradecem.
Alberto Pinto e Sousa – Marido

Anabela Pereira e Sousa Patzak – filha
Alexandre Bruno Pereira e Sousa – filho

Thomas Patzak – genro
Alice Margot de Sousa Patzak – neta
Clara Marie de Sousa Patzak – neta

Aos familiares de todos os falecidos
"O PROGRESSO DE PAREDES"

apresenta sentidas condolências

Francisco Ferreira de Sousa.
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ÚNICOS
COM ACORDO
SNS (P1 • Caixa)

Próximo do Centro de Saúde - Cristelo

• COLONOSCOPIA 
• ENDOSCOPIA ALTA

255 785 293

com/sem
ANESTESIA

Clínica Médica de Cristelo • Rua Dr. Bernardo Pacheco Pereira Leite, Edif. Cruzeiro, Loja 8, 
4580-352 Cristelo - Paredes Tel: 255 785 293 

Uma colisão frontal entre duas viaturas 
à saída da A4, em Guilhufe, Penafiel 
provocou esta manhã três feridos. O 

acidente aconteceu cerca das 11h30 da manhã 
e envolveu duas viaturas ligeiras, com três 

Colisão frontal causa três feridos

ocupantes, um casal com cerca de 70 anos 
que seguia num Fiat Punto e o condutor do 
Renault Clio, homem com cerca de 50 anos. 

O violento embate deixou o condu-
tor do Fiat Punto encarcerado, tendo sido 
posteriormente retirado da viatura pelos 
bombeiros de Penafiel. A mulher que seguia 

no lugar do passageiro acabou por entrar 
em paragem cardiorrespiratória. O casal foi 
transportado para o hospital Padre Américo, 
em Penafiel. 

O condutor da outra viatura também 
sofreu alguns ferimentos ligeiros, mas não foi 
transportado na altura para o hospital. 

No local estiveram quatro viaturas dos 
bombeiros voluntários de Penafiel, duas am-
bulâncias, uma viatura de combate a incên-
dios e uma de desencarceramento, apoiados 
por 11 elementos. A GNR também esteve no 
local a registar a ocorrência. O trânsito esteve 
concionado durante cerca de uma hora. 

Helena Nunes|texto/fotos


