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“A alegria do Evangelho” é o título da carta escrita 
pelo papa Francisco. Esta “alegria do Evangelho” é 
o próprio Jesus que se fez humano, em tudo igual 
a nós exceto no pecado. Construir uma casa para 
este menino é tarefa de todos os que querem ser 
salvos por ele. Maria, sua mãe, soube transformar 
um curral de animais na casa de Jesus, com uns 
pobres paninhos e uma montanha de ternura. Que 
todos nos deixemos tocar pela realidade deste 
menino que é Deus, e assim sentirmos a fantasia 
e a ilusão da “Alegria do Evangelho” em todos os 
dias de 2015.

P.e Vitorino Soares

Clube homenageou antigos dirigentes

União de Paredes
comemorou 90 anos

Paredenses
mais poupados nas 

prendas de Natal

A menos de uma semana do Natal o comércio tradicional na cidade de Paredes tem 
sentido a quebra do poder de compra dos paredenses que, este ano, procuraram gas-
tar menos nos presentes de Natal para a família. 
Os comerciantes têm apostado em campanhas de desconto e promoções para atrair 
mais clientes, mas a maioria assume que vai oferecer prendas mais baratas e úteis.

Rui Freitas e Ricardo Silva

"O que se vende hoje são
soluções personalizadas"

Mensagem de Natal

Regressava de um passeio com amigos

Motociclista morre em Recarei
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uem é que nunca sentiu dentro de si uma espécie 
de rio a correr? Quantas vezes temos uma sensa-
ção nítida de vermos diante dos nossos olhos uma 
espécie de imagem em feitio da própria vida, umas 
vezes vestida de luz translúcida e outras de farrapos 

Q
de noite, frente a frente com o infinito. Este estado de coisas 
são os olhos da nossa própria vida. Vida que é. Vida que foi. 
Vida que há-de ser.

Só podemos na época natalícia percorrer a história, os 
factos, os episódios da vida, porque, afinal, esta é feita de tais 
momentos e só abre caminhos de esperança a quem já conhece 
as encruzilhadas do desespero, porque é feita de experiências, 
instantes esses que nos colocam de frente com o infinito e em que 
descobrimos a nossa pequenez no mundo em que vivemos.

A melhor forma, sentimo-lo, de percorrer o tempo e a 
noite de Natal, é deslizar pelos corredores da memória. Pro-
curar o encontro de lugares e coisas e pessoas. Sentirmos que 
não estamos sós, nem somos os únicos a sentir o desconforto 
das crises, dando quantas vezes a sensação de que as próprias 
crises nos obrigam a mudar de rumo e a aceitar, até, que elas 
são factos que dão sentido à vida. 

É certo que tal processo seja, como de facto é, doloroso 
e que parece estar o mundo a desabar sobre nós e a abrir-nos 
fendas na cabeça. Ou, ainda, que um monstro terrível se prepa-
ra para nos esmagar o sonho. Mas se não formos pessimistas, 
descobrimos que a harmonia é possível e a esperança nasce 
dentro de nós, que amanhã será outro dia e a vida é mais 
compreensivelmente humana. Possível também é o gesto de 
solidariedade, as próprias ideias aparecem mais arrumadas e 
os pensamentos poderão transformar-se em frutos renascidos 
da árvore da consciência. 

A época de Natal e a sua luz que sobressai da escuridão, 
não apagam a crise nem o sofrimento, que não deixam alter-
nativa, razão pela qual nos resta somente aceitar este como 
purificador, para que nos leve a ser mais humanos, a perdoar e 
a amar os outros e a viver a vida com mais intensidade, a fazer 
escolhas e a enfrentar os desafios que o próprio tempo nos colo-
ca. E por tal ficaremos mais perto das pessoas que gostamos, das 
coisas que guardamos com afeto e do sentido espiritual da vida. 
Lembremos que o valor da amizade é um valor insubstituível, é 
uma convicção profunda e que nunca deverá ser uma simples 
aparência ou soar a falso. Talvez os amigos sejam raros, mas ter 
bons amigos é ter um tesouro marcado no âmago.

Viver com o coração dá mais sentido à vida! Pode e deve 
ser mais Natal.

Também o ano civil para chegar ao fim. E também é, 
todos os anos, motivo alargado de esperanças ou criando 
inquietações de alma. Em todos os finais de ano há ciclos que 
se fecham e novos se abrem, aqui ou ali, a esperança é sempre 
uma luz interior, aberta como um sorriso sincero e franca como 
aperto de mão que sela uma verdadeira amizade. É que ser 
pessoa com um coração grande, é uma virtude e um valor 
essencial da vida, porque esta só é digna quando é, acima de 
tudo compreensão e partilha!

Com o início de 2015, o jornal “O Progresso de Paredes” 
entra no seu 84.º aniversário de atividade e, certamente, será 
motivo de algumas modificações estruturais ou de outra na-
tureza, já que parar é morrer. 

Mas a verdade é esta: se um ano vai, outro ano vai, os 
sonhos despertam, novas expectativas se elevam, interroga-se 
a própria vida, guardam-se coisas irrepetíveis, etc. Será sempre 
o caminho habitual para quem acredita que “a esperança é, 
sempre e agora e aqui, a última coisa a morrer”.

Porque todos temos o dever de embelezar a nossa exis-
tência com o sol duradouro da nossa alma: Desejamos aos 
nossos assinantes, anunciantes, correspondentes, articulistas 
e outros cooperadores e, especialmente para os membros da 
administração do periódico e aos colaboradores da redação 
um Bom Natal, um proveitoso Ano Novo e que “O Progresso 
de Paredes” tenha bom futuro.

Os anos passam e a vida às vezes prega-nos partidas, 
mas é com os olhos da vida que vamos!

Por dignidade
e ética

Celso Ferreira demitiu-se da presidência da comissão 
política do PSD/Paredes, mas os restantes elementos 
diretivos não seguiram a decisão do autarca, contraria-
mente ao que era esperado. Cai por terra, assim, o cená-
rio de eleições antecipadas já que a comissão política se 
manterá em funções até janeiro de 2016.

Celso Ferreira demitiu-se, mas restantes elementos
asseguraram continuidade 

Comissão Política
do PSD/Paredes

mantém-se em funções

Helena Nunes

O presidente da câmara munici-
pal de Paredes já tinha anun-
ciado a demissão da comissão 

política do PSD/Paredes no mês pas-
sado, justificando a decisão com a sua 
candidatura à distrital do PSD/Porto, 
eleição de que saiu derrotado.

O cenário de eleições antecipa-

das na concelhia do PSD/Paredes 
começava a desenhar-se até porque 
o próprio autarca estava convencido 
de que os restantes elementos da 
comissão política se iriam demitir 
em bloco, o que não chegou a acon-
tecer.

Na última terça-feira, dia 9 
de dezembro, os elementos da co-
missão política não se demitiram, 

justificando que “o mandato deve 
ser cumprido” tendo em conta que 
existem “ainda condições de união 
no PSD/Paredes”. 

Assim sendo, o até então vice-
presidente Adriano Campos assume 
funções de presidente, de uma es-
trutura que conta ainda com Filipe 
Carneiro, Luciano Gomes, Joaquim 
Mota e Amândio Guimarães.

Está assim afastada a hipótese 
de eleições antecipadas previstas para 
o final de janeiro do próximo ano e 
a possibilidade de outros militantes 
se candidatarem. Só em janeiro de 
2016 é que a atual comissão política 
termina o seu mandato, altura em 
que voltará a ser discutido o futuro 
do PSD/Paredes. 

As voluntárias da delegação da Cruz Vermelha de Vilela seguiram o exemplo dos 
Bombeiros Voluntários de Setúbal e pousaram para as câmaras de forma diferen-
te. O resultado foi um calendário sensual que pretende com a sua venda ajudar 
esta delegação.

Cruz Vermelha de Vilela
lança calendário sensual

Inês Pinto Correia

Pedro Gonçalves carateriza estas 
fotografias como “sensuais, 
mas ainda assim, discretas e 

de bom gosto”, que consigam causar 
algum impacto mediático e assim 
conseguir que as pessoas tenham  
interesse em adquirir este calendário. 
O valor tem como missão ajudar a con-
cluir as obras da delegação, que estão 
há vários anos por terminar. Até agora 
a Cruz Vermelha tem feito peditórios 
para tentar concluir o edifício, mas 
consideram que nunca conseguiram 
consciencializar as pessoas para as 
necessidades desta instituição. 
Os responsáveis sabem que este ca-
lendário pode gerar críticas, mas que 
também vai gerar inúmeros elogios e 
que, na impossibilidade de se agradar 
a toda a população, vão conseguindo 
despertar a atenção social para a sua 
causa e angariar fundos para que 
possam ter umas condições dignas, e 
assim continuarem na sua missão de 
auxiliar os que mais precisam. 
As treze voluntárias acabaram por 
conseguir vestir o papel de modelos 
e o resultado foi positivo, tanto que 
a maior dificuldade acabou por ser 
escolher a melhor fotografia. 
O Calendário Solidário 2015 da Cruz 
Vermelha de Vilela está disponível 
para venda na sede da Delegação de 
Vilela, em www.facebook.com/calen-
dariocruzvermelhavilela ou através de 
contato telefónico e tem um preço de 
cinco euros. 
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Dois homens encapuza-
dos atacaram na manhã 
de quarta-feira, dia 10 de 
dezembro, uma carrinha 
dos CTT no Centro de 
Distribuição Postal de 
Paredes, carregada de 
dinheiro destinado ao 
pagamento de vales das 
reformas, no valor de 
milhares de euros. 

O acidente aconteceu ao início da noite de 13 de 
dezembro, em Recarei, quando a comitiva do grupo 
motard “Amigos das Curvas” regressava de um pas-
seio a Ribeira de Pena. Pedro Silva perdeu o contro-
lo da mota a cerca de 100 metros de casa, acabando 
por falecer na sequência do despiste. 

Dois homens armados atacaram o centro de Distribuição Postal de Paredes

Encapuzados roubam carrinha dos CTT

Helena Nunes|texto/foto

Regressava de um passeio com o grupo Motard “Amigos das Curvas”

Motociclista morre a cem metros de casa

Helena Nunes

Percorreu mais de 150 qui-
lómetros de estrada junta-
mente com alguns colegas 

do grupo motard “Amigos das 
Curvas”, com sede em Recarei, 
num passeio motard a Ribeira 
de Pena. Regressavam a Recarei 
ao final da tarde de sábado. Por 
volta das 19 horas já a comitiva 
estaria a cerca de 100 metros da 
casa onde Pedro Silva vivia com 
a família, quando o motociclista 
de 36 anos se despistou após 
uma ultrapassagem, acabando 
por morrer.

Ao que avançaram algumas 
testemunhas Pedro Silva ultra-
passou alguns carros e quando já 
estava na sua faixa de rodagem 
acelerou a Honda CBR 1000 e a 
roda traseira fugiu e Pedro Silva 
perdeu o controlo da mota. Acabou 
por ser projetado para a berma da 
estrada, indo embater com as costas 

nos eucaliptos.
Os colegas motares pronta-

mente lhe prestaram auxílio, mas 
Pedro Silva acabaria por morrer 
ainda no local. Nem mesmo a 
pronta assistência da Delegação da 
Sobreira da Cruz Vermelha Portu-
guesa e, posteriormente, da equipa 
da viatura média de emergência e 
reanimação valeram.

Pedro Silva era natural de Cer-
va, Vila Real, mas tinha toda a sua 
vida em Recarei. Era motorista de 
autocarros e uma pessoa estimada 
na freguesia, já que durante o ano 
acompanhava muitas excursões. 
Tinha uma paixão por motos e 
acabou por ser essa paixão que lhe 
roubou a vida. Deixa mulher e uma 
filha de seis anos.  

Na sua página do facebook 
muitos amigos e colegas do grupo 
motard “Amigos das Curvas” 
foram deixando durante a semana 
inúmeras mensagens de apoio à 
família.

Na manhã da última quarta-
-feira, dia 10 de dezembro, 
dois homens de cara tapa-

da atacaram uma viatura dos CTT 
que tinha acabado de chegar ao 
Centro de Distribuição Postal de 
Paredes, situado na Cintura Rodo-
viária Externa de Paredes (CREP). 

Roubo pode
ascender a
milhares de euros

O motorista da Renault Kan-
goo dos CTT ao aperceber-se da 
presença dos dois homens arma-
dos ainda trancou a viatura para 
tentar impedir o roubo, mas de 
imediato os assaltantes partiram 
o vidro da viatura e arrastaram o 

motorista para o exterior. 
Já no interior da carrinha os 

dois assaltantes puseram-se em 
fuga em direção à CREP. Apesar 
de os responsáveis dos CTT não 
terem adiantado qual a quan-
tia de dinheiro que a carrinha 
roubada transportava, é certo 
que pode ascender a milhares 
de euros. 

A Renault Kangoo que os 
dois assaltantes roubaram na 
manhã do dia 10 era uma das 
viaturas dos CTT usada para 
distribuir dinheiro pelos diferen-
tes balcões do grupo espalhados 
pelo concelho de Paredes. Esse 
dinheiro é depois utilizado para 
pagar os vales de reforma dos 
pensionistas.

Naquele dia a viatura tinha 
acabado de ser carregada com 
notas. Apesar de não ter sido con-
firmado pelos responsáveis dos 
CTT o valor do carregamento que 
a carrinha transportava, o mesmo 
pode ascender a milhares de eu-
ros já que seria para distribuir por 
diversos balcões do grupo. 

O assalto terá acontecido por 

volta das 8h15 da manhã e foi 
captado por câmaras de vigilân-
cia de uma empresa situada junto 
ao Centro de Distribuição Postal 
de Paredes. 

A GNR de Paredes esteve no 
local para tomar conta da ocor-
rência, mas a investigação deste 
assalto está a ser realizada pela 
Polícia Judiciária.
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Foram distinguidos os melhores hospitais do País, onde se destaca o Centro Hospitalar do Porto, como vencedor dos Hospitais Uni-
versitários e o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa como um dos três melhores na categoria de pequena ou média dimensão. 

Unidade de saúde destacou-se na categoria de pequena e média dimensão

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
entre os melhores do país

Inês Pinto Correia

Os melhores hospitais do país 
foram distinguidos esta semana, 
numa cerimónia que contou com 

a presença do Ministro da Saúde Paulo Ma-
cedo.  O estudo foi feito pela IASIST, uma 
empresa que se dedica a estudos na área da 
saúde, que fez pela primeira vez em Por-
tugal o estudo de excelência dos hospitais, 
premiando um em cada categoria. 

Os cinco melhores hospitais do país 
são assim o Centro Hospitalar do Porto, 

o hospital Santa Maria Maior, de Barcelos; 
o Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga; o 
hospital do Espírito Santo, em Évora, e a Uni-
dade Local de Saúde do Litoral Alentejano.

Os hospitais do SNS, onde estão in-
cluídos os PPP, foram avaliados dentro dos 
grupos de classificação dos hospitais, desta-
cando-se os que apresentam melhores níveis 
de desempenho global. Das cinco categorias 
saiu destacado um e daí saíram os cinco me-
lhores hospitais de Portugal continental. 

Dentro de cada grupo foram finalistas 
três unidades hospitalares, o Centro Hos-

pitalar do Tâmega e Sousa considerado de 
pequena ou média dimensão, foi um dos três 
finalistas nesta categoria, com o Hospital Bea-
triz Ângelo, em Loures e o Centro Hospitalar 
Entre Douro e Vouga que saiu vencedor. 

Já no Grande Porto o destaque foi para 
os hospitais universitários, nesta categoria 
estavam nomeados dois hospitais do Porto 
e um de Lisboa. Os finalistas eram o Centro 
Hospitalar de São João, o de Lisboa Central 
e o do Grande Porto, saiu este último distin-
guido como o melhor. 

A IASIST explica no estudo que os 

vencedores foram determinados somando 
um conjunto de pontos nos critérios que 
incluem os resultados clínicos, índices de 
mortalidade, complicações, readmissões 
e cesarianas. Assim como os índices de 
espera, cirurgias em ambulatório, número 
de doentes por cada médico e enfermeiro 
e os custos operacionais por cada doente. 

Assim o Centro Hospitalar que serve 
a região do Tâmega e Sousa está como uma 
referência a nível nacional, esta unidade 
que serve um total de 12 municípios, in-
cluindo o concelho de Paredes. 

A Fundação A Lord 
assinalou, no passado 
dia 6 de dezembro, o seu 
18.º aniversário com um 
espetáculo de teatro pro-
tagonizado pelo grupo 
LorDator. A data serviu 
para assinalar também o 
14.º aniversário da bi-
blioteca e entregar cer-
tificados no âmbito da 
formação profissional a 
cerca de 50 formandos.

Espetáculo assinalou também 14.º aniversário da biblioteca

A Lord comemorou 18.º aniversário

Helena Nunes|texto/fotos

“Hoje a fundação A Lord atin-
ge a sua maioridade. E isso quer 
dizer que temos de continuar a 
proteger a cooperativa e a fundação 
A Lord. São duas instituições da 
cidade de Lordelo que têm lutado 
pela freguesia e contribuído para 
o engrandecimento desta terra”. 
As palavras são de Francisco Leal, 
presidente da direção, na abertura do 
espetáculo de comemoração do 18.º 
aniversário da Fundação A Lord e do 
14.º da biblioteca. Num auditório pra-
ticamente cheio, onde estiveram cerca 
de 180 pessoas, Francisco Leal relem-
brou que a Fundação A Lord tem 
contribuído para o desenvolvimento 
da cidade de Lordelo. “A Fundação é 
totalmente apoiada pela cooperativa 
A Lord, por isso é do vosso esforço 
que todos os meses pagam a fatura. 
As direções estão aqui para fazer o 
que vocês entendem ser melhor para 
a cidade de Lordelo”, acrescentou o 
presidente da direção.

Em dia de aniversário Francis-
co Leal não deixou de salientar as 
muitas atividades que a Fundação, 
a biblioteca, a academia o orfeão 
e a orquestra da Fundação têm 
organizado nos últimos anos, des-
tacando a participação do Orfeão 
em vários eventos por todo o país 

e em Espanha e o 2.º lugar conquis-
tado este ano pela Orquestra da 
Fundação A Lord num concurso 
internacional em Santa Maria da 
Feira. Aspetos que o presidente 
garante “têm orgulhado a todos e 
ajudado a perceber a importância 
desta instituição”. 

Após o discurso do presidente 
seguiu-se a entrega dos certificados 
aos formandos que concluíram os 
cursos de design de joias e infor-
mática. Francisco Leal e as respon-
sáveis pelas formações entregaram 
os diplomas aos 48 formandos dos 
cursos profissionais, onde parti-
ciparam pessoas entre os 22 e os 
86 anos.

Á semelhança do ano passado 
o momento alto da tarde foi a atua-
ção do grupo de teatro LORDator, 
constituído por 16 jovens atrizes, 
com idades entre os 10 e os 14 
anos que contracenaram a peça “A 

verdadeira história da Batalha de 
S. Mamede”, uma versão da histó-
ria de Portugal plena de humor e 
criatividade. 

No final da atuação cantaram-
se os parabéns à biblioteca e à fun-
dação, seguindo-se um momento 
de confraternização com a popula-
ção, com direito a bolo e pequenas 
recordações para os convidados. 

A Fundação A Lord foi insti-
tuída em 1996 pela Cooperativa de 
Eletrificação e é hoje uma referência 
para a população da cidade pela 
intervenção direta ou cooperação 
com outras entidades nas áreas 
da educação, ciência, arte e apoio 
social. A biblioteca foi inaugurada 
oficialmente no ano 2000 para 
contribuir para o desenvolvimento 
cultural da comunidade da fregue-
sia e do concelho.

Na área da formação pro-
fissional a Fundação A Lord é 
uma instituição acreditada desde 
2004, tendo desde aí promovido 
diversos cursos.

Francisco Leal entrega o certificado ao formando mais velho dos cursos profissionais

A direção da Fundação A Lord na comemoração do 18.º aniversário
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O anúncio foi feito pelo 
próprio presidente da 
câmara municipal de 
Paredes durante a úl-
tima sessão da assem-
bleia municipal, no dia 
13 de dezembro. Celso 
Ferreira garantiu que a 
proposta será apresenta-
da em breve e lamentou 
que “o Governo não 
reconheça” o trabalho da 
Agência Municipal na 
atração de investimento 
para o concelho.

Decisão foi anunciada por Celso Ferreira na última assembleia municipal

Câmara vai deliberar em breve
a extinção da AMI Paredes

“A AMI Paredes vai encerrar 
e só espero que dentro da câmara 
municipal consigamos fazer um 
trabalho parecido, porque igual é 
difícil”, sublinhou Celso Ferreira 
após anunciar que a autarquia vai 
deliberar em breve a extinção da 
AMI Paredes, cujas competências 
passarão a ser responsabilidade da 
câmara municipal. 

O encerramento da empresa 
municipal de Paredes é determi-
nado de acordo com a lei50/2012 
de 31 de agosto que regula o setor 
empresarial local e determina a 
extinção das instituições que não 
tiverem “sustentabilidade finan-
ceira”. 

“A AMI Paredes conseguiu 
atrair muitos investimentos e 
criou muitos postos de trabalho 

e nós [câmara municipal] abdi-
camos de muitas receitas para 
que isto fosse possível”, garantiu 
Celso Ferreira, lembrando que a 
autarquia abdicou de receitas que 
podiam chegar a um milhão de 
euros em 10 anos, no global dos in-
vestimentos em carteira da agência 
municipal.

“Não vai ser possível fazer 
com a mesma rapidez e agilidade 
o trabalho que temos para fazer 
agora recorrendo ao procedimento 
administrativo de uma câmara 
municipal”, salientou o autar-
ca, explicando que esta empresa 
municipal “foi criada porque os 
procedimentos administrativos da 
câmara não facilitavam a captação 
de investimento”. 

Da oposição Batista Pereira 
salientou em resposta às críticas 
de Celso Ferreira que “o PS nunca 
criticou a captação de investimen-
to”, mas antes o “facto de a câmara 
precisar de uma agência municipal 
para captar empresas para o conce-
lho”, entendendo o líder da bancada 
socialista que a autarquia “tem 
capacidades para o fazer”. 

Novo concurso
para concessão
do estacionamento 
em Paredes

Na última assembleia municipal 
o presidente da câmara de Paredes 
anunciou para breve a abertura de 
um novo concurso para a atribuição 

da concessão do estacionamento na 
cidade de paredes. 

A decisão foi explicada por 
Celso Ferreira com “diversos 
incumprimentos por parte da 
empresa que venceu o anterior 
concurso”. A autarquia irá definir 
a multa a aplicar à empresa e até o 
processo estar definitivamente con-
cluído Celso Ferreira assumiu que 
será a Polícia Municipal a garantir 
a gestão do estacionamento.

Cristiano Ribeiro garantiu 
que a CDU acompanha a câmara 
“na defesa dos direitos dos muní-
cipes”, lembrando que os comu-
nistas votaram contra o contrato 
de concessão do estacionamento a 

privados. Já Batista Pereira garan-
tiu que aquando da abertura do 
contrato a sua bancada “levantou 
muitas dúvidas”, lembrando que 
o processo agora movido pelo 
município contra a empresa se “irá 
arrastar na justiça”. 

A discussão entre os elemen-
tos das bancadas do PS e PSD 
acendeu após a intervenção inicial 
de Batista Pereira sobre a atribuição 
dos cabazes de natal. “A câmara 
municipal anunciou que este ano 
não vai entregar cabazes de natal. 
As juntas de freguesia deviam 
ajudar estas famílias carenciadas, 
mas não têm verbas”, lamentou o 
líder da bancada socialista. 

Em resposta Celso Ferreira 
acusou o PS de “fazer show off” 
e garantiu que a decisão de não 
entregar cabazes de natal este ano 
foi tomada com o voto favorável 
de todos os presidentes de junta, 
incluindo os do PS. 

O presidente da câmara ex-
plicou que os cabazes de Natal não 
vão ser atribuídos este ano porque 
vai ser criada uma rede de apoio 
social entre as juntas e a autarquia 
no sentido de sinalizar as famílias 
mais carenciadas a quem a câmara 
irá entregar um cabaz alimentar 
todos os meses. “Nós ajudamos e 
não fazemos publicidade destas 
ações”, acusou Celso Ferreira. 

Helena Nunes|texto/foto

A Distrital do PSD Porto foi a votos no passado dia 
6 de Dezembro e reelegeu Virgílio Macedo para o 
terceiro mandato, uma vitória significativa com 80% 
dos votos. Há 17 anos que não havia combate políti-
co no PSD Porto, mas Celso Ferreira, Presidente da 
Câmara de Paredes, descontente com o rumo do seu 
partido decidiu candidatar-se, mas não foi além dos 
19% dos votos. 

Presidente da Câmara de Paredes tem 19% dos votos

Virgílio Macedo foi reeleito
presidente da Distrital do PSD

Celso Ferreira justifica em 
comunicado a sua candida-
tura como uma tentativa de 

fuga ao debate dentro do partido: 
“É público que não pretendia dis-
putar estas eleições, mas o facto de 
ter havido mais uma antecipação e 
nova fuga ao debate interno obri-
gou-me a reagir. Não é este o PSD 
que fez de mim militante, pelo 

que assumi as minhas responsa-
bilidades como social-democrata, 
dirigente e autarca”.

O autarca considera ainda que 
“este resultado, conseguido em ape-
nas três semanas, dá-me condições 
para fazer parte do processo político 
no distrito”, assegurando desta for-
ma que irá representar os 19% dos 
militantes que o escolheram para a 
Comissão Política. Acrescenta ainda 
que se irá agora concentrar nas Le-

gislativas de 2015. 
Virgílio Macedo, que conse-

guiu a renovação da liderança para 
o terceiro mandato, explica que vê 
nos resultados uma prova de união 
e que também ele já tem em vista as 
eleições legislativas de 2015. “Esta 
Vitória foi uma esmagadora decla-
ração de apoio ao projeto político 
apresentado pela minha candida-
tura, por parte dos militantes do 
distrito do Porto. Foi uma prova 
que o seu desejo é manter um PSD 
do distrito do Porto sério, respon-
sável, unido e verdadeiramente 
agregador, para que todos, em 
conjunto, concelhias, militantes 
deputados, militantes e simpa-
tizantes, possamos realizar um 
trabalho político de proximidade 
com vista às eleições legislativas 
de 2015”, explicou o líder da Dis-
trital em comunicado.

Inês Pinto Correia
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Sobre o assunto em título decidi parti-
lhar o texto apresentado pelo líder da 
bancada socialista na Assembleia Mu-

nicipal de Paredes, o Dr. Baptista Pereira. 
“Todos sabemos das dificuldades 

económicas a que uma grande parte dos 
nossos conterrâneos está sujeita. Apesar de 
anunciarmos com alguma euforia melhoria 
nas taxas de desemprego e aumentos dos 
investimentos empresariais no concelho, 
temos a noção que a realidade pouco se 
altera. Há quem invista e anuncie que vai 
criar empregos, mas os números ainda estão 
aquém do que seria necessário para absorver 
tanto sofrimento. 

A realidade é que muitos destes investi-
mentos são meras mudanças de propriedade e 
alguns deles nem produzem qualquer aumen-
to de emprego imediato. São promessas e haja 
esperança na sua adequada concretização. 
Numa sociedade frágil como é a nossa, os 
trabalhadores esquecem os direitos que têm 
e aceitam qualquer tipo de remuneração, sem 
contrato, sem horário, sem descontos para 
a segurança social, sem recibo e nem sequer 
se preocupam em exigir seja o que for. Está 
instalada uma sociedade da precariedade, do 
desenrasca, do esquema, do aproveitamento 
e da exploração dos mais fracos.

Apesar dos anúncios de melhoria, as 
insolvências e as falências continuam a 
acontecer, o desemprego entre os empresários 
e operários da construção civil, carpinteiros 
e marceneiros, operárias fabris e empregadas 
domésticas, continua a aumentar, todos os 
dias.

Há quem emigre e não volte. A maioria 
dos que saem voltam nas mesmas condições 
ou piores porque as condições em que vão 
também não são seguras e por lá o panorama 
que encontram não é muito diferente. 

São famílias separadas, desfeitas, 
dependentes de subsídios magros ou já sem 

direito a eles.
Neste contexto o Natal tem um signi-

ficado especial.
Para além do simbolismo religioso há 

o simbolismo material.
As diferenças sentem-se mais. Quem 

não tem possibilidade de colocar na mesa a 
consoada tradicional, o bacalhau, o azeite, 
as prendas para os filhos, sofre ainda mais. 

Mas o Natal é também um tempo de 
solidariedade. 

Tivemos conhecimento que este ano 
a Camara Municipal de Paredes anunciou 
que não irá efetuar a entrega de cabazes de 
Natal como faz habitualmente. Lá terão 
as suas razões. Estamos certos que mesmo 
assim os autarcas das Juntas de Freguesia 
não deixarão de procurar ajudar os que 
mais necessitam. As juntas de freguesia são 
quem está mais próximo dos munícipes, são 
quem conhece melhor a realidade, são quem 
sabe quem mais precisa ou quem por falta 
de sorte ou por vergonha não irá ter ajuda 
de ninguém.

No entanto, as Juntas de Freguesia não 
têm receitas próprias e contam habitual-
mente com a ajuda da Camara Municipal 
para o fazer. Este ano não terão essa ajuda 
mas terão que fazer alguma coisa porque as 
pessoas aguardam a sua ajuda como forma 
de reconhecer que estão atentas às suas 
dificuldades. 

O Natal é uma época de paz e solida-
riedade…”

A verdade é que mesmo depois desta 
chamada de atenção a autarquia não teve 
Coragem para Mudar e manteve a infeliz deci-
são de não distribuir os tradicionais cabazes 
de Natal.

Aproveito para, em meu nome pessoal, 
desejar a todos um santo e feliz natal e um 
2015 cheio de sucessos pessoais e profissio-
nais.

Executivo do PSD
decide não distribuir 

cabazes de natal

“Estamos certos que mesmo assim os 
autarcas das Juntas de Freguesia não 
deixarão de procurar ajudar os que 
mais necessitam. As juntas de freguesia 
são quem está mais próximo dos muní-
cipes, são quem conhece melhor a reali-
dade, são quem sabe quem mais precisa 
ou quem por falta de sorte ou por ver-
gonha não irá ter ajuda de ninguém”

No passado sábado 6 de dezembro o 
CDS/PP de Paredes realizou o seu 
habitual convívio de Natal, onde se 

reuniu a família democrata cristã, comemo-
rou os 40 anos do partido, tomou posse a 
nova comissão politica e mesa concelhias, e 
homenageou quatro autarcas que serviram e 
servem o partido, o concelho e as suas gentes. 
Por todos, foram objeto de especial menção 
Ribeiro da Mota, Jorge Malheiro, Meireles de 
Barros e Teixeira do Couto.

Os 40 anos do partido merecem ser co-
memorados. Desde a sua fundação teve sem-
pre como principio superior a Democracia, 
contribuiu de forma empenhada na implan-
tação e consolidação da mesma, sofreu na pele 
dos seus fundadores e militantes, mas mesmo 
debaixo de ameaças e coação, fez vingar os 
seus ideais, lutou por eles e deu ao país até 
aos dias de hoje, um contributo fundamental 
nestes 40 anos de democracia. Em momentos 
cruciais da nossa vida democrática, em que 
foi necessário assumir medidas difíceis e im-
populares para corrigir os erros dos outros, o 
CDS esteve sempre presente, enfrentando a 
adversidade de governar em tempo de “vacas 
magras”, sem egoísmos nem calculismos. Se 
hoje mais uma vez, como todos esperamos, 
Portugal sair da crise em que o bloco central 
da política e dos interesses o lançou, o CDS 
poderá dizer que patrioticamente cumpriu 
a sua missão.

Tomaram posse os órgãos políticos 
concelhios que vão dirigir o CDS em Paredes 
nos próximos dois anos. Tarefa difícil mas, 
também por isso, aliciante. No próximo ano 
teremos eleições legislativas. Os arautos 
do politicamente correto anunciam que os 
partidos da coligação vão pagar a fatura da 
governação dura que foram forçados a efe-
tuar, que o povo não vai compreender a sua 
inevitabilidade e que não lhes vai perdoar a di-
minuição da qualidade de vida de que alguns 
beneficiavam, é certo que à custa de todos os 
outros. Os visionários que por aí abundam não 
hesitam em afirmar que o brinde vai sair a um 
tal Costa, que depois de ter tirado o tapete a 
outro que se julgava Seguro, se prepara para 
ir passando entre os pingos da chuva, sem se 
comprometer com nada, convencido de que 
ganhará o poder apenas sorrindo e acenando 
amanhãs que cantam. Quase quarenta e um 
anos depois do 25 de Abril de 1974, certos 
políticos e muitos jornalistas continuam a 
apostar na ignorância e estupidez do povo 
eleitor, incapaz de distinguir a verdade da 
patranha ou o sonho da ilusão. Por mim, não 
são favas contadas para o PS. Vamos à luta 
com a verdade e o realismo, contra a mentira 
e a charlatanice política, messiânica e bacoca, 
que entra em cena quando o “Gandi de Lis-
boa” dirige o seu sermão aos patos.

As autárquicas de 2017 serão o desafio 
seguinte. O objetivo será voltar ao executivo 
municipal e aumentar votação e mandatos em 
todos os órgãos locais. Há um trabalho que 
está a ser feito e que, pouco a pouco, vai pas-
sando para os paredenses. O CDS tem ideias, 
capacidade e competência para as concretizar, 
sem megalomanias, vaidades ou superiori-
dades, mas executando em função dos meios 
existentes, sem deixar passivos, para quem 
vier atrás fechar a porta e pagar a conta.

Por fim, a homenagem. Os primeiros 19 
anos de Democracia têm em Paredes a marca 
do CDS. De lanterna vermelha do Vale do Sou-

sa, na maior parte dos indicadores, o concelho 
de Paredes, sob a liderança de sucessivos exe-
cutivos na freguesias e na câmara municipal 
de maioria CDS, elevou-se a concelho líder 
em várias áreas, um trabalho com resultados 
ímpares no contexto do Vale do Sousa e do 
norte do país, como referiram muitas figuras 
nacionais que então nos visitavam. Os dois 
primeiros presidentes da câmara depois do 25 
de Abril de 1974 e até 1993 foram  Ribeiro da 
Mota e Jorge Malheiro, este último com cerca 
de 17 anos de presidência. A transformação 
radical de Paredes não resultou num monte 
de betão. Tiveram o engenho, a arte e a visão 
de dotarem este território de infraestruturas 
e equipamentos, que o revolucionaram. A 
supressão da passagem de nível de Paredes, o 
pavilhão gimnodesportivo, piscina, biblioteca, 
zonas industriais, tudo isto único no Vale do 
Sousa, a rede viária com a criação de vias 
estruturantes de ligação a todas as freguesias, 
apoio as associações desportivas e recreativas, 
e ainda foi nesse tempo que chegou o ensino 
superior, com a criação de CESPU. Tudo isto 
feito antes de chegarem a rodos os milhões da 
Europa, os ‘leasings’ e os ‘swaps’, as parecerias 
público privadas, as empresas municipais a 
torto e a direito, os bancos de porta aberta 
para financiar o despesismo, a inconsciência e 
a megalomania que por aí vai. O CDS deixou 
contas equilibradas, um passivo sustentável, 
sem ter que recorrer a planos financeiros 
para ajuda a autarquias em dificuldades ou 
endividadas. 

O eng. Meireles de Barros foi presidente 
da Assembleia Municipal, tendo exercido 
as suas funções com grande verticalidade e 
imparcialidade, demonstrando como pode 
e deve ser dirigida uma Assembleia, sempre 
com os superiores interesses do concelho 
acima dos partidários, com as regras a serem 
cumpridas de forma igualitária por todos 
os seus elementos. Lição que ainda nos dias 
de hoje deveria ser estudada por quem tem 
idênticas responsabilidades.

Falta escrever sobre o Teixeira do Couto, 
figura única no partido, com quem tive, e 
tenho, o grato prazer de partilhar muitos dos 
momentos da nossa vida partidária. Presi-
dente da junta de freguesia da Madalena até 
1997, é ainda hoje um militante ativo, membro 
da mesa da Assembleia concelhia, uma das 
pessoas a quem o partido, em Paredes e a 
nível nacional, muito deve. Esteve sempre 
presente, disponível para ajudar, nunca virou 
a cara nas horas menos boas. A todos e a ele em 
particular, já era devido um reconhecimento 
pelo muito que deu, sem nada receber, e nele 
revejo todos aqueles que nestes últimos 40 
anos, deram muito de si, alguns já falecidos e 
que recordo com imensa saudade.

Estamos preparados para o futuro. Este 
jantar de Natal contou com uma forte pre-
sença da Juventude Popular. A JP de Paredes 
tem hoje um grupo alargado de jovens, com 
preparação académica brilhante e já com 
experiência de vida também importante, 
empenhados e dedicados a esta causa, que é 
servir os seus concidadãos, para tornar melhor 
o meio onde todos vivemos. Vão ser decisivos 
nos próximos combates políticos.

Em plena quadra natalícia, termino 
desejando a todos, sem exceção, um Santo e 
Feliz Natal e um próspero 2015, com sinais de 
esperança num futuro melhor para Portugal 
e para o Mundo.

CDS/PP - 40 anos
de vida e democracia
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A câmara municipal de Paredes lançou 
o projeto “Paredes Capital Jovem 
da Criatividade”. Celso Ferreira ex-

plicou a ‘O Verdadeiro Olhar’ as chamadas 
“linhas mestras do projeto”. Então ficamos 
a saber, concretamente, que o município de 
Paredes é um dos mais jovens do país. E aqui 
paramos a refletir…

Ficamos a saber também, mais concre-
tamente, que se deve lançar um novo para-
digma na economia do concelho, assente na 
inovação e na criatividade. E aqui abrimos 
um olhar de espanto…

Dito com ênfase isto, ficamos a sa-
ber que as juventudes partidárias deviam 
apresentar “ideias”. Da câmara, vem já 
a muito concreta e original proposta de uma 
incubadora de empresas. E o Paredes Crea-
tive Camp, um encontro de jovens com as 
“ideias” concretas, a 4 e 5 de outubro.

Onde pudesse aparecer como insu-
ficiente ou vazia a mensagem de Celso 
Ferreira, está Cândido Barbosa, o vereador 
da Juventude, com o slogan verdadeiramen-
te criativo:  “todos têm voz”. No mesmo 
‘O Verdadeiro Olhar’, o ex-ciclista, agora 
autarca, fala, concretamente,  de criatividade 
e de felicidade. E mais concretamente, fala 
de saídas para a juventude de Paredes. Não 
será Vilar Formoso ou o aeroporto Sá Carneiro ou 
Chaves, para licenciados jovens ou menos jovens, 
não. É a Capital Jovem da Criatividade. Já foi 
Cidade Inteligente, já foi Pias 2000, já foi…

Um exemplo de economia criativa. O 
trabalhador está desempregado mas é ali-
ciado para trabalhar na fábrica. Recebe não 
o salário, mas 40% do normal. Sem folha 
de vencimentos, sem contribuições para a 

Esta mania
de ler entrevistas 

sem conteúdo

Segurança Social, sem direitos. O subsídio 
mais a fraude igual a … Capital Jovem da 
Criatividade.

Na recente sessão ordinária da Assem-
bleia Municipal de Paredes, alguém do PSD 
trouxe a preocupação e a indignação pela 
não participação das juventudes partidárias 
(com a excepção da JSD) no tal concurso de 
“ideias”. 

Surpreende esta “incubação” ideológica 
em 2014. Algumas hipóteses: o partido no 
poder autárquico não tem ideias próprias 
sobre criatividade jovem no seu programa 
ou plano de atividades. Ou a inovação e a 
criatividade para o executivo só se relacio-
nam com a economia e estão dependentes 
da idade do BI do proponente. Ou é preciso 
criar permanentemente um saco de ilusões 
que ofusque a realidade. 

Um outro exemplo de criatividade. 
A fiscalidade sobre os recibos verdes. A 
substituição de empregos na Administração 
Pública por desempenho transitório e não 
qualificado de pessoas provenientes de listas 
do Centro de Emprego. A não distribuição 
no Natal de Cabaz de Natal para famílias 
necessitadas. A pobreza em Paredes parece 
ser fraudulenta, ao contrário da riqueza que 
é sempre virtuosa. Pensamento “criativo”, 
né?

Mas surpreendeu-nos o senhor presi-
dente da câmara com a afirmação de que 
muito dinheiro estava destinado à Paredes 
Capital Jovem da Criatividade. Aqui temi. 
Vem aí mais do que o Skate Park na instalação 
da ex-ETAR. Vem aí mais do que uma Casa 
da Juventude na ex-escola da Madalena. Vem 
aí a Árvore das Patacas.

“Um exemplo de economia criativa. O 
trabalhador está desempregado mas é 
aliciado para trabalhar na fábrica. Re-
cebe não o salário, mas 40% do normal. 
Sem folha de vencimentos, sem contri-
buições para a Segurança Social, sem 
direitos. O subsídio mais a fraude igual 
a … Capital Jovem da Criatividade”

Para onde caminhas 
tu, PSD-Paredes?

Para onde caminhas tu, PSD-Paredes? 
Esta é de certeza a pergunta que a 
maior parte dos militantes do nosso 

partido neste momento fazem. Difícil será 
certamente a resposta, mas com os aconteci-
mentos desta semana temos uma clarificação 
das verdadeiras intenções de alguns dos seus 
intervenientes.

Como anunciado por Celso Ferreira, 
em mais de uma ocasião, não haverá eleições 
em janeiro, como aliás muitos militantes e 
simpatizantes me foram alertando nestes 
últimos meses, como só eu acreditava que 
iria cumprir com a sua palavra, afinal tenho 
de lhes dar razão, pois não haverá mesmo 
eleições em janeiro de 2015…

No entanto, Celso Ferreira tem tentado 
“vender” doutra maneira aquilo que mais 
do que uma vez afirmou, dizendo que se 
demitiu da presidência da comissão política 
concelhia de Paredes do PSD por considerar 
incompatível o exercício deste cargo com a 
sua candidatura à comissão política distrital 
do PSD, no entanto, os restantes elementos 
da comissão política da secção de Paredes, 
mantêm-se em funções por entenderem que 
o mandato deve ser cumprido, passando o 
até agora vice-presidente, Adriano Campos, 
a assumir a presidência.

Na minha opinião, tal atitude não favo-
rece em nada o partido, pois ligam a imagem 
do partido a um perdedor, e muito menos 
reforça a união dos militantes. Ao agirem 
assim, demonstram um apego aos lugares 
que em nada os dignifica, criando até uma 
certa desconfiança relativamente às suas 
verdadeiras intenções.

Afirmar que se tem legitimidade alicer-
çada em 65 % dos votos nas últimas eleições 
de janeiro último não é certamente o melhor 
caminho e revela no mínimo falta de rigor, 
para não lhe chamar outra coisa, pois que 
eu saiba Celso Ferreira ganhou com 60% 
dos votos.

No entanto também poderiam justificar 
a decisão com a suposta vitória de Celso 
Ferreira para a distrital em Paredes, mas se 
calhar ficaram com vergonha. 

É que ao vermos os resultados e ana-
lisando que cerca de 653 militantes ativos a 
votar, apenas 220 votaram em Celso Ferreira, 
o que apesar de lhe ter dado a vitória em 
Paredes, só representa na prática o apoio 

de cerca de 33 % dos militantes do PSD-
Paredes.

 Dito isto, parece-me que falharam na 
procura de mobilizar o maior número possí-
vel de militantes e, assim sendo, Celso Ferrei-
ra nem sequer na sua própria terra conseguiu 
uma vitória clara para a distrital, e isso é, um 
sinal claro da falta de seguidores daqueles 
que agora dizem ter legitimidade.

É claro que se as pessoas não se revêem 
nos integrantes das listas, dificilmente os 
apoiarão e ainda mais dificilmente se deslo-
carão às mesas para votar, por isso parece-
me que o caminho que o PSD-Paredes deve 
seguir (e já digo isto há muito tempo) é o 
caminho da união e da agregação de ideias e 
sensibilidades, mas para isso é preciso muito 
trabalho e, acima de tudo, muita auscultação 
dos verdadeiros desejos e aspirações dos 
militantes, e isso não tem acontecido de 
forma alguma.

Os militantes não se revêem na maneira 
como o PSD-Paredes tem sido conduzido e 
isso reflete-se não só nas eleições, como tam-
bém na participação efetiva das pessoas no 
destino do partido. O PSD-Paredes precisa de 
gente nova, com ideias frescas e projetos que 
mobilizem as pessoas, e não é com certeza 
com os mesmos de sempre que isso irá acon-
tecer. O PSD tem de ser de todos, e não só de 
alguns como tem acontecido até aqui.

E ao afirmar isto, não quero de forma 
alguma deixar de fora seja quem for, pois 
todos os que vierem por bem, com ideias e 
com sentido de responsabilidade, são bem-
vindos. O que não pode acontecer é hoje 
dizermos uma coisa e fazermos outra ama-
nhã. Deve haver coerência nos discursos e, 
acima de tudo, lealdade perante o partido e 
os seus militantes, por isso parece-me que, 
neste momento, o ideal seria convocarem-
se eleições para a comissão política conce-
lhia de Paredes, porque o tempo urge e é 
necessário começar-se a pensar o futuro de 
Paredes e do partido em vez de se discu-
tir se A ou B é que é o líder, ou se este ou 
aquele tem lugar na lista. Porque, como 
há muito venho dizendo, primeiro está 
Paredes e o PSD e só depois está qualquer 
personalidade, independentemente do seu 
prestígio e influência…

Agora sem política, desejo a todos um 
Santo Natal e um próspero ano novo.

“…Todos os que vierem por bem, com 
ideias e com sentido de responsabili-
dade são bem-vindos. O que não pode 
acontecer é hoje dizermos uma coisa e 
fazermos outra amanhã…”
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Estrada que liga
Bitarães a Paredes

Mais uma vez, vimos alertar o estado degradado em 
que se encontra a estrada desta localidade. É urgente 

a reparação do piso pois está cheio de buracos e totalmente 
irregular. Os automobilistas pagam os seus impostos para 
que tenham condições em todos os sectores.

Bitarães não tem água nem saneamento, na maior parte 
dos lugares da freguesia. Para onde vai o dinheiro dos nos-
sos impostos? Será para fazer obras sem interesse (como as 
obras de arte) que existem na cidade? Não há água potável 
em Bitarães e estou a referir-me aos lugares da Boavista, 
Penedos e outros onde a 10 metros destes lugares há água 
e saneamento! 

A água dos nossos poços está imprópria para consumo. 
Será necessário fazer uma manifestação à porta da câmara 
para que todos saibam o que se passa? Várias vezes, estes 
assuntos foram referidos neste jornal. Esperamos não ter de 
voltar a falar no mesmo assunto.

Veteranos de guerra
A direção da delegação da APVG do Vale do Sousa de-

seja a todos os veteranos de guerra e suas famílias um Natal 
Feliz e um Ano Novo próspero.

Lembro também que estamos no fim do ano e que é 
necessário não esquecer pôr as cotas em dias. ■

Bitarães
António Oliveira | oliveirinhas@hotmail.com

Baltar
Faustino Sousa | faustinosousa@iol.pt

Carina Moreira

Resultados formação:
Sábado, 6 dezembro:

Sub-10: FC Porto 24-0 USC Baltar
Sub-11: Calçada 3-0 USC Baltar

Infantis: USC Baltar 0-10 Sobreirense
Domingo, 7 dezembro:

Iniciados: FC Felgueiras 1932 1-2 USC Baltar
Juvenis: USC Baltar 1-2 Valonguense

Juniores: Ancede Baião 2-3 USC Baltar

Complexo Campus de Baltar
Há cinco anos atrás o União Sport Clube de Baltar, de-

tentor de um terreno junto ao novo parque escolar de Baltar, 
teve uma oportunidade única para construir um projeto que 
não passa do “papel” há sete anos. Esta afirmação foi feita 
numa das últimas assembleias de freguesia, num contexto 
em que se afirmou que essa oportunidade poderá ser difícil 
de repetir.

Na mesma assembleia, o executivo da junta de fregue-
sia referiu que procurará trabalhar para que em janeiro do 
próximo ano, a construção de pelo menos um campo seja 
possível. O trabalho que o União Sport Clube de Baltar faz, 
merece esse esforço.

Alargamento do caminho da Mamoa
A situação de impasse em que se encontra o alargamento 

do “caminho da Mamoa”, vai finalmente terminar. A câmara 
adquiriu os terrenos que eram a causa do problema e bre-
vemente as obras serão reiniciadas no sentido de permitir a 
fluidez do trânsito junto à igreja matriz de Baltar.  

Degradação das ruas de Baltar
Numa das últimas assembleias de freguesia, o executi-

vo da junta de freguesia reconheceu que de facto as ruas de 
Baltar estão bastante degradadas e que a intervenção que foi 
efetuada no verão foi manifestamente mal feita. De facto a 
colocação de alcatrão não permitiu a sua compactação, o que 
originou alguns inconvenientes materiais para os habitantes 
das ruas intervencionadas.

A melhoria deste tipo de intervenções, bem como a in-
tervenção profunda em algumas ruas da freguesia, serão os 
principais desígnios da junta de freguesia para os próximos 
três anos.   

Colégio de Baltar em destaque no 
ranking escolas

Pelo 5.º ano consecutivo, o colégio Casa-Mãe posicionou-
-se entre as dez melhores escolas nacionais e continua a ser a 
2.ª melhor escola do norte do país. Segundo os critérios “SIC/
Expresso”, o colégio Casa-Mãe ocupa, a nível nacional, o 8.º 
lugar no ensino secundário e o 11.º lugar no ensino básico. 

A nível do distrito do Porto, o colégio Casa-Mãe ocupa 
o 2.º lugar nas escolas secundárias e o 4.º nas escolas básicas. 
Destaca-se no ensino secundário, o 1.º lugar no exame nacional 
de matemática, geografia e economia no norte do país. ■

Carina Moreira nasceu 
com síndrome de down/

trissomia 21 e aos 33 anos a 
atleta representa a seleção 
nacional de natação - síndro-
me de down. Carina vive em 
Baltar e nasceu em Parada 
Todeia, é vice-campeã euro-
peia nos 50 metros mariposa 
(Estarreja, 2013) e é detentora 
do recorde da Europa de 
masters, na categoria Mas-
ter 1 (25-34 anos), nos 1500 
metros livres.

Este ano participou pela 
3.ª vez no campeonato do mundo de natação – síndrome de 
down, onde obteve dois sextos lugares nas estafetas de 100 e 
50 metros livres e o sétimo lugar nos 1.500 metros livres. 

Começou a praticar natação aos 12 anos e rapidamente 
evoluiu de forma exponencial, o que a levou à natação do 
FC do Porto, em 2003.

Em 2006, e em consequência dos bons resultados, foi 
chamada à seleção nacional, tendo representado o país no 
campeonato do mundo de natação – síndrome de down, na 
Irlanda.

Há três anos mudou para o clube de natação da Maia e 
essa mudança foi muito positiva, pois foi aqui que conquistou 
vários títulos nacionais de natação, tendo-se sagrado vice- 
-campeã europeia nos 50 metros mariposa, em Estarreja, em 
2013. Conquistou um recorde europeu nos 1500 metros livres 
e obteve outros grandes resultados. 

Em novembro, foi mais uma vez convocada para repre-
sentar o país. Entre os dias 6 e 16, Carina esteve no México, no 
7.º campeonato do mundo natação - síndrome de down. Nesta 
prova, onde competiu com atletas de 24 países, salienta-se o 
6.º lugar no 4x100 metros livres e nos 4x50 metros livres e o 
7.º lugar nos 1500 metros livres. Carina Moreira ficou também 
em 11.º lugar nos 100 metros mariposa; em 14.º nos 50 metros 
mariposa; em 21.º nos 200 metros livres; 29.º nos 100 metros 
livres; e em 32.º nos 50 metros livres.

Carina e os pais que fazem tantos sacrifícios pela filha, 
nomeadamente financiar a viagem ao México, estão de para-
béns pela forma como têm ultrapassado todos os obstáculos 
da vida e pela atitude que têm face à filha, apoiando-a em 
tudo e ajudando-a a tornar-se num exemplo de superação e 
de alegria pela vida.

A jovem atleta quer continuar a competir ao mais alto 
nível e ninguém duvida que conseguirá conquistar ainda mais 
alegrias para ela e para todos que a acompanham.

União Sport Clube de Baltar
11.ª Jornada: GD Livração 3 - 0 USC Baltar

Onze inicial: Fábio; Hélder L., Francês, Joel, Pedrinha; 
Pincha, André Paredes; Júnio, Tomé C., Sandro (cap.) e Rui 
Liedson

Os baltarenses não deram seguimento à recuperação 
que vinham encetando e foram derrotados pela equipa 
da Livração. Não resta outra alternativa que não seja a de 
continuar a lutar e trabalhar para que os bons resultados 
apareçam com mais frequência, e a obtenção de um lugar 
tranquilo seja realidade.

Vandoma
Cláudia Ferreira | claudiaferreira.nutri@gmail.com

Visita pastoral

Entre os dias 10 e 14 de dezembro decorreu em Vandoma 
a visita pastoral do D. António Maria Bessa Taipa, Bispo 

Auxiliar do Porto, paralelamente com a festa de Santa Eulália, 
padroeira de Vandoma. 

As atividades foram várias e tiveram início às 14h30 
do dia 10 com uma visita aos doentes da paróquia. No final 
do dia, na igreja paroquial, decorreu um encontro com os 
jovens e a apresentação de uma peça de teatro sobre Santa 
Eulália, com composição e apresentação da Escola de Música, 
Grupo de Jovens e Companhia de Teatro. De título “A palma 
e a estrela, vida e martírio de Santa Eulália”, com texto de 
Jorge Cunha, ilustração de Alberto Péssimo e grafismo de 
José Miguel S. Reis.

No dia seguinte, as atividades iniciaram-se pela manhã 
com a visita às escolas e jardins-de-infância, com a companhia 
do presidente da junta de freguesia de Vandoma e colabo-
radores. Seguindo-se um encontro com as autoridades civis 
e associações na sede da junta de freguesia, e ao almoço D. 
António juntou-se com os empresários de Vandoma. 

A visita recomeçou pelas 16h com a celebração da 
unção dos enfermos e terminou ao final da noite com um 
encontro com todos os colaboradores dos grupos paroquiais 
de Vandoma.

O sábado, dia 13, foi um dia dedicado à catequese. No 
pavilhão gimnodesportivo de Vandoma, durante a tarde, de-
correu um encontro com a catequese, pais e catequistas. Este 
iniciou-se com uma conversa informal entre D. António e as 
crianças e jovens da catequese e depois seguiu-se a celebração 
da missa, presidida pelo bispo auxiliar.

No último dia da visita pastoral celebrou-se a missa 
da festa da padroeira Santa Eulália e seguiu-se a visita ao 
cemitério. À tarde, o D. António Taipa presidiu a procissão 
da festa de Santa Eulália, na qual participam várias crianças e 
adultos. Assim, terminou a visita pastoral que reuniu muitos 
paroquianos em volta da preenchida agenda. ■
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Vilela
Sílvio Mendes | osentineladevilela@gmail.com

Sociedade
Columbófila de Vilela
A Sociedade Co-

lumbófila de 
Vilela foi fundada a 
6 de junho de 1989 
e conta atualmen-
te com cerca de 60 
associados, 12 dos 
quais membros da 
direção. 

Com total de-
dicação à columbo-
filia, o coletivo con-
ta como principal 
momento histórico o segundo lugar num concurso distrital. 
Os destinos da Sociedade Columbófila são liderados, há 18 
anos, pelo presidente Joaquim Silva (na foto).

A 21 de fevereiro de 2015, o coletivo participa em mais 
um concurso distrital. 

Presépio no 
Mosteiro

I m a g e m  d o 
presépio que já se 
encontra na parte 
exterior da igreja pa-
roquial de Vilela.

Pavimentação no 
complexo desportivo

Feira de Natal na Escola Básica
A Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Centro Escolar de Vilela organizou, no dia 15 de Dezembro, 
entre as 12h e as 14h, mais uma Feira de Natal, no pavilhão 
do Centro Escolar. O evento, aberto a toda a comunidade 
escolar, contou com doçaria típica da época. ■

Sobrosa
Cristiano Marques | cristianomcosta@gmail.com

freguesia. Os acordos assinados englobam a transferência de 
verbas para as associações, estando estas obrigadas a aplicar 
as mesmas nas suas atividades, bem como em participar em 
iniciativas da freguesia, quando solicitadas.

O presidente da junta de freguesia, André Santos, teve 
a oportunidade de referir que os apoios agora atribuídos 
“são o reconhecimento do papel insubstituível das nossas 
coletividades na dinamização cultural, desportiva e social 
da nossa freguesia”.

Drenagem de águas pluviais
Continuam as 

obras de instalação 
de tubagem para a 
drenagem de águas 
pluviais na freguesia 
de Sobrosa. Depois 
da rua da Aldeia 
Nova e do cruza-
mento das Campas, 
seguiram-se a rua e a 
travessa do Covilhô, 
cujas águas inunda-
vam a EM 597, im-
pedindo a circulação 
de peões e o trânsito 
automóvel nos dois 
sentidos.

Em breve mais esta problemática estará resolvida.

Ceia de natal sénior
Como já vem sendo tradição, a junta de freguesia de 

Sobrosa, em parceria com a Obra de Assistência Social, orga-
nizaram a ceia de natal sénior. O convívio decorreu no centro 
paroquial, no passado dia 13 de dezembro, que ficou repleto 
de animação, iguarias e satisfação.

A junta de freguesia brindou os seniores com uma 
pequena lembrança. O presidente, André Santos, definiu o 
encontro desta forma: “Todos os anos se repete mas é um 
momento único, e aquilo que nos une é efetivamente o 
facto de pertencermos a uma comunidade que se rege por 
determinados valores. Isso verifica-se essencialmente nestes 
momentos de convívio e partilha”.

O encontro terminou com uma mensagem de boas festas 
do Pe. Basílio Mendes a todos os presentes. ■

Com o objetivo de melhorar o acesso e criar uma zona de 
parqueamento automóvel no complexo desportivo do 

centro cultural e desportivo de Sobrosa, a junta de freguesia e 
a câmara municipal de Paredes, em parceria, estão a proceder 
à pavimentação do espaço compreendido entre o campo de 
jogos e a antiga escola EB1.

As duas entidades irão suportar a totalidade do custo 
da obra.

Protocolos com coletividades

A junta de freguesia de Sobrosa celebrou, no passado dia 
11 de dezembro, protocolos com as diversas coletividades da 
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Rebordosa
Paulo Pinheiro | pinheipaulo@gmail.com

Junta organiza festa 
de natal sénior

nos últimos anos. Este ano foi um pouco diferente do habi-
tual, tendo sido por iniciativa da própria instituição levar a 
cultura para outros pontos da cidade. A sede da Associação 
para o Desenvolvimento de Rebordosa foi o palco escolhido 
para mais um espetáculo bem agradável 

 Gala FITIN angaria bens
para ‘Rebordosa Social’

O ginásio Fitin de Rebordosa organizou uma gala de 
natal, no salão da junta de freguesia de Rebordosa, no passado 
dia 14 de dezembro. O evento começou de manhã com uma 
caminhada e passeio Btt, seguindo-se pelas 14h30 a apre-
sentação de atividades no salão da junta de freguesia. Aos 
participantes foi lançado o repto para contribuírem com bens 
alimentares para apoiar famílias carenciadas da freguesia. 
Muitos aderiram à iniciativa e ajudaram a apoiar o projeto 
solidário ‘Rebordosa Social’, com bens alimentares. 

Feira de Natal ASDVS
A Associação de Solidariedade e Desenvolvimento do 

Vale do Sousa organizou uma feira de artesanato, nas instala-
ções da escola de Santa Luzia, nos dias 13 e 14 de dezembro, 
onde marcaram presença vários expositores. O certame tem 
por objetivo “dinamizar formações ao nível do artesanato e 
concretizar algumas vendas em época natalícia”.

 

Bombeiros reúnem em assembleia geral
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Rebordosa reúne em Assembleia-Geral, nas instalações 
da instituição, no próximo dia 20 de dezembro, pelas 17h30. 
Da ordem de trabalhos fazem parte a discussão e votação 
do Plano de Atividades e Orçamento de Receitas e Despesas 
para o ano de 2015 e ainda um período de trinta minutos para 
discussão de assuntos de interesse para a instituição.  

Corporações de bombeiros
recebem equipamento

As cinco corporações de bombeiros voluntários do 
concelho de Paredes vão receber equipamento de proteção 
individual para combate a incêndios florestais no valor de 
117.816 euros, no âmbito de um protocolo da câmara munici-
pal de Paredes após a adesão à Área Metropolitana do Porto, 
no dia 16 de outubro.

Os Bombeiros Voluntários de Rebordosa vão receber um 
total de 57 equipamentos, Baltar vai receber 53, Cete e Paredes 
40 e Lordelo 34, num valor total de 29.982 euros.

12 horas de futsal

A junta de freguesia de Rebordosa organizou no passado 
dia 13 mais uma festa de natal sénior. A atividade contou 

com um conjunto de atividades descentralizadas a este pú-
blico, de caráter lúdico, cultural e formativo com o objetivo 
de fomentar a participação ativa e continuada dos seniores 
na comunidade, proporcionando-lhes um aumento da sua 
qualidade de vida e a fruição dos recursos culturais, lúdicos 
e pedagógicos existentes. 

O certame resulta de uma parceria estabelecida entre 
instituições públicas, beneficiando a iniciativa ainda do con-
tributo de outros parceiros que pela sua missão e vocação se 
associaram à mesma.

Foi uma tarde divertida com a atuação da Tuna, do Ran-
cho e do Grupo de Teatro T’rupeça. Ainda durante a festa de 
natal sénior a junta de freguesia homenageou Elias, membro 
da Tuna de Rebordosa há 50 anos.

Os alunos que receberam bolsas de estudo atribuídas 
pela junta de freguesia também subiram ao palco para receber 
diplomas e já na parte final do espetáculo foi a vez de entre-
gar donativos às instituições de Rebordosa. A tarde também 
foi animada com a atuação do conhecido cantor português 
‘Nelo Monteiro’. 

Moto Clube organiza
espetáculo de variedades

O Moto Clube de Rebordosa organiza um espetáculo de 
variedades, no salão da junta de freguesia de Rebordosa, no 
próximo dia 19 de dezembro, pelas 21h30. O evento vai estar 
recheado de muita animação e boa música e tem entrada livre.

Concerto de Natal da Tuna
No passado dia 6 de dezembro a Tuna de Rebordosa 

realizou o habitual concerto de Natal, a que já nos habituou 

A comissão de festas 2015 de Rebordosa organizou, no 
passado fim de semana, um torneio 12 horas de futsal masculino. 
Estiveram a participar nove equipas que se debateram entre elas 
durante 12 horas. No final foram distinguidos com troféus.
1.º lugar - Máquinas S. Marcos 
2.º lugar - Schalkolate 
3.º lugar - La Flamand. A final foi até às penalidades.

Foi de facto uma grande iniciativa do regionalismo e, 
sem dúvida que se deve repetir, porque no final todos saíram 
vencedores. ■
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A WAC foi fundada em 2010, mas já nasceu com a liderança de quem durante 10 anos foi acumulando experiência e conhecimento de 
mercado. Ricardo Silva e Rui Freitas juntaram-se nesse ano para apostar num projeto diferente e especializado. Fundaram a WAC, com 
sede em Vila Nova de Gaia, uma empresa especialista no desenvolvimento e implementação de soluções adequadas que otimizem pro-
cessos produtivos na área da madeira e cortiça. 

Rui Freitas e Ricardo Silva - WAC, equipamentos industriais

“2015 será um ano positivo
para a nossa empresa”

Ricardo Silva é formado em economia, 
mas trabalhou quase sempre na área 
das vendas e hoje é o responsável 

pelo setor de vendas da empresa. Rui Freitas 
tirou o curso de engenharia eletrotécnica e 
assume o comando do corpo técnico, lide-
rando uma equipa de duas pessoas. Para os 
empresários o serviço técnico é o principal 
fator de diferenciação da WAC em relação 
ao mercado. “Hoje se não tivermos um 
bom serviço técnico é muito difícil vender 
equipamentos porque são duas áreas com-
pletamente interligadas”, sublinham. 

no mercado são sobretudo soluções perso-
nalizadas, ou seja, desenhadas à medida 
do cliente. Não vendemos equipamentos 
estandardizados, cada cliente tem a sua 
máquina configurada para fazer face a uma 
determinada necessidade. A nossa empresa 
busca soluções para problemas específicos e 
apresenta essas soluções ao cliente”, explica 
Ricardo Silva. 

Com uma forte aposta na qualidade a 
WAC trabalha com as empresas líder de mer-
cado como a IMA Klessmann, Weinig Group, 
Schelling, Paolino Bacci, Costa Levigatrice, 
entre outras. Para Ricardo e Rui estas parce-
rias são uma “força especial” para a WAC. 
“A parte técnica continua a ser, hoje em 
dia, um dos fatores mais importantes para 
se ter êxito nas vendas. E essa assistência é 
assegurada não só pela nossa equipa como 
pelas próprias marcas”. 

A formação é uma das componentes 
mais importantes na WAC. O corpo técnico 
da empresa acompanha constantemente a 
evolução do mercado tecnológico e as so-
luções mais modernas e oferece ao cliente a 
formação base necessária. “Hoje em dia há 
equipamentos modernos bastante compli-
cados e sobretudo para empresas que estão 

a começar é fundamental adquirirem now 
out de trabalho. Logo após a saída do equi-
pamento lançamos essas formações para 
que quando estiver o processo concluído 
a pessoa já tenha bases para lidar com o 
equipamento”. 

personalizadas e baseada sobretudo na 
qualidade e capacitação técnica dos recursos 
humanos a WAC tem vindo a crescer de ano 
para ano e a conquistar a confiança e fidelizar 
clientes. “Entramos no mercado em 2010, 
numa altura má da economia portuguesa, 
mas desde aí foi sempre a crescer. Temos 
vindo todos os anos a duplicar faturações. 
Com os quadros de apoios comunitários 
vamos ter uma série de apoios até 2020, até 
mesmo por parte do Estado, por isso penso 
que 2015 será um ano positivo para a nossa 
empresa”, assumem os empresários.  

“Se não tivermos

um bom serviço técnico 

é muito difícil vender

equipamentos”

“O que se vende hoje 

são sobretudo soluções 

personalizadas”

“Temos vindo

todos os anos

a duplicar faturações”

Na WAC o desafio é disponibilizar a 
solução perfeita com a tecnologia adequada, 
em função das necessidades dos clientes. A 
WAC estuda o caso, apresenta soluções e 
discute ideias com o cliente e apresenta as 
melhores soluções. “O que se vende hoje 

Em termos de mercado a WAC trabalha 
com empresas de todo o país, de pequena, 
média ou grande dimensão. Devido à forte 
industrialização a WAC tem a maior fatia de 
clientes na região norte, onde se concentram 
70% dos clientes. 90% das vendas da WAC 
estão diretamente relacionadas com o setor 
da madeira e apenas 10 % com a cortiça. 
“Mas estamos disponíveis para trabalhar 
com todo o tipo de soluções para empresas 
de norte a sul do país, quer tenham 4 ou 5 
trabalhadores ou mais de 500”, sublinha 
Ricardo Silva.

Com uma cultura assente nas soluções 

A aposta na WAC continuará a ser na 
capacitação dos seus recursos humanos, no 
acompanhamento de todas as novidades do 
mercado e nas parcerias bem alicerçadas, ba-
seadas na confiança. “Com toda esta aposta 
haverá certamente espaço para uma empresa 
como a nossa”, acrescenta Ricardo Silva. 



14 O PROGRESSO
DE PAREDES

sexta-feira
19 de dezembro de 2014|Destaque|

PUB

Av. Padre luís Pinto Carneiro, 860
Moreiró - 4585-172 Gandra PRD
Tel. + 351 224 113 795
Fax + 351 224 159 605 m

ar
m

ila
ge

s@
m

ar
m

ila
ge

s.
pt

w
w

w
.m

ar
m

ila
g

es
.p

t

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt
Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

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

PUB

AR CONDICIONADO
Rua da Póvoa - 4560-134 GUILHUFE - Penafiel

Telef./Fax 255 724 407 — Telem. 914 032 489

Climatização, Lda.

PUB

A menos de uma semana 
do Natal “O Progresso 
de Paredes” saiu à rua 
para saber quanto é que 
os paredenses pretendem 
gastar nas compras deste 
natal. Os comerciantes 
sentiram a quebra do 
negócio em relação ao 
ano passado, até porque 
a maioria dos paredenses 
garante que este ano vai 
gastar menos. 

Paredenses procuram prendas simbólicas e úteis para poupar 

Famílias gastam menos nas compras de natal

negócio parece recuperar com 
a época natalícia. “Está um bo-
cado parado. Há muita gente a 
ver e poucas a comprar. Tem-se 
vendido pouco e em relação ao 
ano passado nota-se uma que-
bra” confessou ao nosso jornal 
Sara Azevedo da loja de roupa 
Azevedos, no centro da cidade. 
“Tudo ajuda na despesa da casa 
e este ano o facto de não terem 
subsídio de natal faz com que 
também haja menos dinheiro 
para presentes”, acrescenta a 
lojista. 

Se noutros anos ainda havia 
muita procura de peças de roupa 
para oferecer aos adultos, este 
ano os paredenses parecem estar 
mais contidos na hora de gastar 
dinheiro e, por isso, procuram 
sobretudo peças de roupa para 
criança, a preços acessíveis. “A 
maioria gasta apenas em prendas 
para as crianças. Compram uma 

peça de roupa entre os 20 e os 25 
€, tudo dentro de preços acessí-
veis”, garante Sara Azevedo.

Apesar da falta de poder de 
compra dos paredenses, há co-
merciantes que ainda acreditam 
que os últimos dias antes do Natal 
podem fazer a diferença. Nesse 
caso as vendas podem superar as 
do ano passado, mas depende da 
adesão dos clientes. “Se continu-
armos assim até ao natal, talvez 
consigamos superar as vendas do 
ano passado. Há dias melhores 
e outros piores, mas nota-se que 
as pessoas procuram sobretudo 
presentes pequenos e simbólicos, 
como gorros, luvas, cachecóis”, 
garante Rosa Santos, da loja de 
acessórios Parfois. 

Ainda assim há negócios onde 
a quebra nas vendas ronda os 30%. 
Na sapataria Anajó, por exemplo, 
as vendas estiveram muito aquém 
das expectativas. “Em relação ao 

ano passado está muito mais pa-
rado. Há muitas pessoas a entrar 
e a perguntar preços, mas a maio-
ria não compra”, explica Mónica 
Pedroso.

“Em relação ao ano 
passado está muito 
mais parado”

— Mónia Pedroso, comerciante

Aqui a estratégia passa por 
tentar atrair os clientes nos últimos 
dias, principalmente com promo-
ções de Natal e descontos. “Se as 
coisas não melhorarem nestes 
últimos dias vamos tentar atrair os 
clientes com algumas promoções 
de natal”, garante a lojista. Para 
esta comerciante não só a falta de 
poder de compra parece justificar a 
quebra nas vendas. Mónica Pedro-

sa acredita que a pouca iluminação 
de natal e a falta de dinamismo 
na realização de atividades que 
atraiam as pessoas para o centro da 
cidade de Paredes não têm ajudado 
o negócio. 

“Nota-se mesmo que as 
pessoas não têm dinheiro, mas 
a autarquia também não tem 
ajudado o comércio tradicional 
nesta altura porque se não somos 
nós comerciantes a dar um boca-
dinho de brilho ao exterior das 
lojas fica tudo morto”, lamenta 
a lojista. 

Apesar de a cidade ter “boas 
lojas tradicionais”, a comerciante 
defende que acaba por perder a 
capacidade de atrair as pessoas 
pela falta de dinamismo e a au-
sência de uma agenda de ativi-
dades que ajude os comerciantes 
e a própria cidade a receber mais 
visitantes nesta altura do natal. 
“Paredes tem boas lojas tradicio-

Helena Nunes|texto/fotos

A apenas cinco dias do natal 
o comércio tradicional no 
centro da cidade de Pare-

des notou uma quebra nas vendas 
nesta altura especial. Há lojas que 
apostam nas promoções para atrair 
mais clientes, mas ainda assim 
são mais os que passeiam do que 
aqueles que compram. Há sempre 
exceções há regra, mas a maioria 
dos comerciantes assume que os 
paredenses continuam a não ter 
muito dinheiro para gastar nas 
prendas de Natal. 

E se este ano a maioria das fa-
mílias não pode contar com o sub-
sídio, que foi sendo pago ao longo 
do ano em duodécimos, a maioria 
gasta apenas em presentes para as 
crianças, sobretudo artigos úteis e 
que fazem falta para o dia-a-dia. 

Nem todos são assim, é certo, 
e ainda há quem pense gastar mais 
neste natal. Mas a maioria dos pa-
redenses assume que o orçamento 
familiar é curto e sem margem para 
comprar muitas prendas, por isso, 
o esforço é no sentido de gastar o 
mínimo possível. 

Prendas a preços
acessíveis são as
mais procuradas 

Normalmente nesta época 
festiva as lojas mais procuradas 
no comercio tradicional do cen-
tro da cidade de Paredes são as 
de vestuário. Mas nem aqui o 
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Paredenses procuram prendas simbólicas e úteis para poupar 

Famílias gastam menos nas compras de natal

Celina Silva - 51 anos

Inquérito: Prendas mais baratas e úteis
A ideia é gastar menos. Esta é a resposta da maioria dos paredenses quanto questionados sobre quanto pensam gastar nas com-
pras de Natal. Há quem dê presentes apenas às crianças e quem alargue mais os cordões à bolsa e presenteie toda a família.

Ângela Carvalho - 32 anos

“Vou comprar menos que no ano passado. 
Apenas uma lembrança para os mais pe-
quenos”.

Olga Garash - 36 anos

“Aos amigos vou dar apenas coisas simbó-
licas e úteis”

“Posso comprar mais prendas, mas de valor 
inferior às do ano passado”.

Carlos Mendes - 53 anos

“Vou gastar mais ou menos o mesmo. 
Só compro prendas para as crianças e família 
mais direta”.

nais, mas acaba por perder por 
não ter nada que dinamize o cen-
tro nesta altura do ano e atraia as 
pessoas para cá”, acrescenta. 

“Há muita gente
a ver e poucas
a comprar”

— Sara Azevedo, comerciante

O preço pode ser um fator 
importante na compra de determi-
nado presente de natal, mas pode 
não ser decisivo, dependendo do 
aperto da carteira dos pareden-
ses. “O preço é sempre um fator 
importante na compra mas não 
é decisivo. Temos pessoas que 
gastam o mesmo e não olham 
ao preço e depois temos as que 
procuram sobretudo oferecer algo 
útil”, sublinha Paulo Pereira, da 
Belmoda e Desgaste.

Apesar das dificuldades os 
comerciantes mantêm um espí-
rito positivo e acreditam que o 
comércio tradicional pode augurar 
melhores dias em 2015. “Está me-
lhor um bocadinho que no natal 
do ano passado, o que é um bom 
indicativo para que se consiga 
alcançar a recuperação económica 
no próximo ano”, acrescenta. 

Maioria dos
paredenses pensa
gastar menos que
no ano passado

Para a maioria dos pareden-
ses o preço parece ser o fator mais 
importante no momento de decidir 
o que oferecer à família. É o caso 
de Ângela Coelho, de 32 anos que 
este ano optou por oferecer apenas 
prendas às crianças, já que o orça-
mento familiar sofreu um “corte 
significativo”. 

“O orçamento é menor e não 
havendo dinheiro para prendas 
dá-se apenas aos mais pequenos. 
Sem subsídio de natal tem de se 
cortar em alguma coisa e por isso 
neste já não vou dar aos adultos”, 
lamenta a paredense, acrescen-
tando “vou procurar dar apenas 
uma lembrança para não fugir 
muito dos 100 euros. E já é muito 
dinheiro”.

Carlos Mendes regressou do 
estrangeiro para passar o Natal 
com a família. Mas apesar de ter 
uma folga no orçamento familiar 
e um ordenado mais alto do que 
a maioria dos portugueses, o pa-
redense assume que vai “gastar 
menos do que no ano passado. A 

crise afeta todos e obriga a redu-
zir nas pequenas compras. Posso 
comprar mais prendas, mas certa-
mente são de valor inferior às do 
ano passado”. 

Ainda assim, e apesar do esfor-
ço de contenção no orçamento para as 
prendas de natal, Carlos garante que 
poderá gastar cerca de 200€, valor 
que lhe parece ser suficiente para dar 
prendas a toda a família. 

Mas nem todos os paredenses 

inquiridos pela nossa reportagem 
cortaram nos presentes para a fa-
mília. A diferença é que neste natal 
as prendas são sobretudo mais 
simbólicas e úteis. 

Olga Garash é natural da 
Ucrânia, mas reside em Paredes há 
mais de seis anos. Ainda a comprar 
as últimas prendas de natal, Olga 
estima que vá gastar ao todo cerca 
de 100€, um valor idêntico ao do 
natal anterior. “Normalmente ten-

to guardar 100 € para as prendas 
de Natal e tento não ultrapassar 
esse valor”, afirma. Celina Silva 
também vai gastar mais ou menos 
o mesmo valor nas prendas deste 
natal. “Felizmente não sofri uma 
redução muito grande no meu 
orçamento familiar e por isso vou 
dar o mesmo que o ano passado”, 
sublinha a paredense que compra 
apenas presentes para as crianças 
e a família mais direta. 
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Na comemoração do 90.º 
aniversário do União 
Sport Clube de Paredes 
foram homenageados 16 
antigos dirigentes que 
passaram pelo clube unio-
nista. Num jantar que 
reuniu, em Paredes, quase 
300 pessoas, o atual pre-
sidente Manuel Cardoso 
também foi surpreendido 
com uma homenagem de 
agradecimento pela dedi-
cação ao clube. 

eles estiveram Mário Coelho, Inácio 
Costa, António Madalena e Antó-
nio Ferreira. O atual presidente da 
Assembleia Municipal de Paredes, 
Granja da Fonseca também foi 
homenageado. Domingos Santos, 
secretário-geral da Associação 
de Futebol do Porto entregou a 
Granja da Fonseca, antigo presi-
dente do União de Paredes, uma 
lembrança. Joaquim Faria “sócio 
honorário do União de Paredes”, 
como sublinhou Manuel Cardoso, 
foi distinguido pelo clube.  

“Sem estas pessoas não era 
possível termos esta união tão 
forte. E a prova é exatamente 
esta que damos, um sentido de 
unionismo muito forte e que não 
pode de forma alguma acabar”, 
acrescentou o presidente Manuel 
Cardoso, agradecendo a presença 
dos atuais diretores, treinadores, 
atletas e familiares. 

Manuel Cardoso
homenageado

pelo clube
Foi a homenagem surpresa da 

noite. Alguns atletas do União de 
Paredes prepararam e aproveita-
ram a comemoração dos 90 anos do 
clube para juntar ao rol de homena-
geados o nome de Manuel Cardoso, 
atual presidente dos unionistas. 

“O União de Paredes é de 
facto uma grande família e conti-
nuará a ser, independentemente 
do todos os percalços. Há uma 
pessoa a quem devemos a con-
tinuidade deste clube depois de 
tanta coisa por que passou. E hoje 
queremos homenagear Manuel 

90.º Aniversário do União Sport Clube Paredes

Antigos dirigentes
homenageados

Cardoso por tudo aquilo que tem 
feito e pelo que quer para o União 
de Paredes”. Ao atual presidente 
dos unionistas Sousa, o capitão da 
equipa sénior, entregou uma tela 
do 90.º aniversário do clube, feita 
por um associado.   

Emocionado, Manuel Cardoso 
quis partilhar o prémio com “todos 
aqueles que trabalham pelo União 
de Paredes”. 

Nos discursos habituais da 
noite, Granja da Fonseca deixou 
um pedido para que “seja feita 
justiça ao União de Paredes com a 
conclusão da cidade desportiva”, 
lembrando o papel fundamental 
que Joaquim Faria, administrador 
da Nortecoope, teve na alienação do 
estádio das laranjeiras ao União de 
Paredes. “A câmara municipal tem 
a responsabilidade de criar cada vez 
mais condições para que o União 
de Paredes, com as suas atividades, 
possa desenvolver o desporto nas 
instalações da cidade desportiva”, 
assumiu Granja da Fonseca.

Em resposta o vice-presidente 
da câmara municipal de Paredes 
lembrou que “não foi fácil tomar 
a decisão na altura” e que “todos 
acreditavam que seria fácil con-
cretizar aquilo que sonhávamos 
em menos tempo”. Pedro Mendes 
reconheceu alguns erros na fase ini-
cial do projeto, mas salientou que 
os próximos anos serão decisivos. 
“Os próximos anos serão decisi-
vos para concretizar aquilo que é 
importante para o nosso clube: a 
criação de condições para que o U. 
Paredes continue a ser uma cole-
tividade que promove o desporto 
e forma homens”, acrescentou o 
vereador, agradecendo o empenho 

Helena Nunes|texto/fotos

A família unionista juntou-
-se no passado dia 13 de 
dezembro, como habitual, 

para assinalar o 90.º aniversário do 
União Sport Clube de Paredes. Em 
dia de festa e numa data especial 
para o clube, foram homenageados 
16 antigos dirigentes dos unionistas 
pela dedicação e trabalho prestado 
ao clube. 

“Muita gente passou por cá 
nestes 90 anos. Infelizmente al-
guns já não podem estar connosco 
e havia certamente muitos outros 
que mereciam ser homenageados, 
mas nunca é possível abranger um 
leque tão grande de dirigentes”, 
salientou o atual presidente Ma-
nuel Cardoso. Ao longo dos 90 anos 
de vida do União de Paredes foram 
várias as figuras homenageadas, 
desde os sócios mais antigos, patro-
cinadores e instituições que apoiam 
o clube até aos atletas históricos da 
formação do U. de Paredes.

Mas nos 90 anos as homena-
gens foram para alguns dos dire-
tores que orientaram os diferentes 
departamentos e que, com “muita 
dedicação e trabalho”, contribuí-
ram para o sucesso e crescimento 
do clube.  

Entre os antigos dirigentes 
homenageados estiveram nomes 
como António Barroso, Mário Silva, 
Acácio Ferreira, Manuel Garcês, Jú-
lio Magalhães, José Augusto Silva 
e Vítor Vale e ainda Maria do Céu 
Melo, que está ligada ao União de 
Paredes há cerca de 50 anos. 

Também antigos presidentes 
do clube foram homenageados nos 
90 anos do União de Paredes. Entre 

António Madalena

Granja da Fonseca

Inácio Costa

Mário Coelho
António Ferreira

➥
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O avançado Jaime Poulson rescindiu o contrato 
que tinha com o FC Paços de Ferreira. A decisão foi 
anunciada na página oficial do clube onde o avança-
do paredense jogava desde 2012. 

Jaime Poulson
rescindiu com o 

Paços de Ferreira

Helena Nunes

O jogador chegou a acordo 
com o FC Paços de Ferreira 
no passado dia 10 para 

a rescisão do contrato que tinha 
com os pacenses. O avançado pa-
redense tinha mais um ano e meio 
de contrato, mas o clube quis dar a 
oportunidade ao jovem de prosse-
guir a carreira desportiva “noutras 
paragens”. 

“O atleta está assim livre para 
prosseguir a sua carreira despor-
tiva noutras paragens, pelo que 
lhes desejamos boa sorte para a 
sua carreira futura”, avançou o 
FC Paços de Ferreira na sua página 
oficial. 

Jaime Poulson chegou ao FC 
Paços de Ferreira em 2012 e efetuou 
15 jogos oficiais ao serviço dos 
castores, contando com os jogos 
em que alinhou pelo CD Aves, por 
empréstimo. Era pouco utilizado 

por Paulo Fonseca. Esta temporada 
disputou apenas um jogo completo 
ao serviço do FC Paços de Ferreira 
a contar para a Taça da Liga, frente 
ao União da Madeira, e jogou 45 
minutos no jogo frente ao CS Ma-
rítimo para o campeonato. 

Após terminar a formação no 
Boavista, em 2008, Jaime Poulson 
rumou ao Sp. Espinho, onde jogou 
duas épocas. Esteve depois um ano 
no União Sport Clube de Paredes 
(2010/2011) ainda com Fernando 
Valente no comando técnico da 
equipa. Seguiu-se uma época no 
Varzim, ano em que o clube se 
sagrou campeão da II divisão. 
Desde 2012 que estava ao serviço 
do FC Paços de Ferreira, tendo sido 
emprestado ao CD Aves na época 
passada.

Segundo a informação avan-
çada pelo jornal O Jogo, Jaime 
Poulson quer agora prosseguir 
carreira no estrangeiro.

e dedicação de Manuel Cardoso 
para com o União de Paredes e no 
desenvolvimento do desporto no 
concelho. 

No final do discurso, Pedro 
Mendes anunciou que o município 
irá atribuir a medalha de ouro ao 
União de Paredes, no próximo ano. 
A encerrar a ronda de discursos o 
presidente da Associação de Futebol 
do Porto começou por salientar o 
trabalho de diversas figuras do con-
celho em prol do desenvolvimento 
da terra e da própria autarquia no 
apoio às diversas instituições e ao 

trabalho que desenvolvem ao nível 
do desporto e da cultura. 

Ao presidente do núcleo de 
árbitros do Vale de Sousa, Lou-
renço Pinto deixou uma palavra 
de reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido em benefício da ar-
bitragem portuguesa. “É dos mais 
importantes núcleos do país, um 
alfobre de atletas que orgulha mui-
to a arbitragem nacional e inter-
nacional e sobretudo a AFPorto”, 
salientou, tecendo ainda rasgados 
elogios a Manuel Cardoso. “É um 
homem com enorme dignidade 
e com capacidade para orientar 

um clube com esta história, estes 
valores e princípios. 

“O U. Paredes com o timo-
neiro que tem, com os que teve 
e os que hão-de vir, certamente 
terá sempre hipóteses de seguir 
em frente”, garantiu Lourenço 
Pinto. 

Numa noite farta de elogios 
não poderia faltar o bolo de aniver-
sário. O União de Paredes apagou 
90 velas, símbolo de muito trabalho 
e dedicação. A noite terminou em 
festa com a distribuição de bolo a 
todos os convidados e um brinde 
aos 90 anos do clube.

Manuel Cardoso foi homenageado pelos atletas e dirigentes

O sócio hononário Joaquim Faria foi mais uma vez distinguido 

➦
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MONITOR lED lG 19"

145€

lED lG 42"
A+

389€

Tablet DYNO 8"
OFERTA

Bolsa + Cartão 8 GB

129€

WIKO JIMMY
Sist. op.: Android 4.4

Memória Interna: 4 GB
Memória RAM: 512 MB

99,90€

WIKO GOA
Sist. op.: Android 4.4

Memória Interna: 4 GB
Memória RAM: 512 MB

49,90€

Maq. secar BAlAY 7kg
A++ BOMBA CAlOR

595€

Boas Festas

Campanha de Natal
Tlf.: 224 156 439 | 918 607 760 | maquimagem@sapo.pt | Rua das Cabaneiras, 17 ▪ 4585-360 REBORDOSA

PUB

O PROGRESSO DESPORTIVO

Notas
desportivas

DISTRITAIS DA A.F. PORTO 
Divisão de Elite – 15.ª jornada

PERAFITA 3 – REBORDOSA 0

Aos cinco minutos de jogo Tinaia inau-
gurava o marcador, sendo o resultado 

final fixado na segunda parte com golo de 
Lutchindo aos 65 minutos e de Toninho já 
no final do tempo. O RAC ocupa agora o 
sétimo lugar da tabela classificativa, com os 
mesmos 24 pontos. Na próxima jornada, dia 
21 de dezembro recebe o Gens. 

ALIADOS 2 – GRIJó 4

Ao intervalo o jogo já contava com quatro 
golos marcados, dois para cada equipa. 

Por parte do Aliados os golos foram marcados 
por Joel, no resultado de uma grande pena-
lidade aos 22 minutos e dois minutos depois 
Jonas consegue o empate a duas bolas. O 
Aliados soma assim 21 pontos, na 11.ª posição 
da tabela. Na próxima semana desloca-se a 
Oliveira do Douro.

A. GANDRA 2 – SERzEDO 1

Com uma primeira parte sem golos, o 
Serzedo inaugurou o marcador aos 57 

minutos, por Óscar. Mas a equipa da casa 
deu a volta ao resultado com golo de Fábio 
Guimarães aos 71 minutos e de Manuel Luís, 
já em período de descontos. 

Na 15.ª posição o Aliança de Gandra 
soma 14 pontos e joga com o S. Martinho 
no próximo fim-de-semana. 

 PAREDES 0 – O. DO DOURO 1 

Foi no início da segunda parte que Penantes 
inaugurou o marcador com o único golo 

da partida. A equipa que lidera o campeonato 
venceu a equipa de Paredes pela diferença 
mínima, mas a equipa de Gil Afonso ficou a 
reclamar dois penaltis aos 66 e aos 81 minutos. 
O Paredes está assim em 16.º lugar. Na próxi-
ma jornada recebe o Lixa.  

1.ª Divisão - AF Porto
série 2 – 11.ª jornada

MELRES 2 – SOBROSA 2

O Sobrosa deslocou-se a Gondomar e não 
foi além do empate a duas bolas com o 

Melres. O Sobrosa entrou a perder logo aos 2 
minutos com um golo de Vieira. Bruno foi a 

estrela do Sobrosa que marcou os dois golos, 
aos 35 minutos e o segundo golo do Sobrosa 
foi, resultado de uma grande penalidade, já 
em tempo de descontos, depois de  Melres 
estar em vantagem desde o minuto 75, após 
um penalti marcado por Pessegueiro. Na 
próxima jornada joga com o Campo.

LIVRAçãO 3 – BALTAR 0 

O Baltar foi ao Marco de Canaveses so-
frer uma pesada derrota com o último 

classificado da tabela. O Livração chegou 
ao intervalo com um golo de Zé Nuno, que 
voltou a marcar aos 70 minutos, Diogo Luís 
finalizou o resultado aos 80 minutos. O 
Baltar recebe na próxima jornada o Águias 
de Eiriz.

NUN’ÁLVARES 1 – FRAzãO 1 

A equipa de Recarei recebeu o Frazão, de 
Paços de Ferreira num jogo que foi para 

intervalo com o nulo no marcador. Custódio 
do Nun’Álvares inaugurou o marcador e foi 
Tiago, que após 5 minutos de prolongamento 
fixou o empate a uma bola. Joga em Caíde de 
Rei na próxima jornada.

2.ª Divisão - AF Porto
série 1 – 11.ª jornada

SP. CRUz 4 – PARADA 3

O Sp. Cruz entrou a ganhar com o pri-
meiro golo aos 23 minutos, marcando 

dois golos em cada parte. O Parada, a perder 
3-0, conseguiu o empate, mas a equipa do 
Porto marcou o 4.º golo no prolongamento. 
O Parada está no 13.º lugar e na próxima 
jornada recebe o Roriz. 

zEBREIRENSE 1 – SOBREIRENSE 0 

O Sobreirense sofre a nona derrota em 
Gondomar. O golo foi apontado por 

Costa aos 20 minutos de jogo. A equipa da 
Sobreira está agora em 17.ª posição e na 
próxima jornada recebe o Monte Córdova. 

FUTSAL
2.ª Divisão – Série B

10.ª jornada

FEIRENSE 5 – PAREDES 4

O Paredes voltou a perder, desta vez 
com o Feirense, por 5-4. Soma a 5.ª 

derrota e ocupa a oitava posição da tabela. 
Na próxima jornada defronta a equipa do 
Arsenal de Parada. 

A.F. Porto – Divisão de Honra
9ª. jornada 

OS ROMANOS 1 – FREAMUNDE 1

Os Romanos estão agora na 7.ª posição 
depois de ter empatado com o Frea-

munde, em casa, por uma bola, somando 
12 pontos. Na próxima jornada defrontam 
o Ac. Pedras Rubras.
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Ainda hoje continua a 
ser um privilégio de pou-
cos viver para lá dos 100 
anos. Em Portugal exis-
tiam em 2013 pouco mais 
de três mil centenários. 
No concelho não existem 
dados concretos, mas 
Alfredo Ribeiro de Sousa 
é muito provavelmente 
o homem mais velho de 
Castelões de Cepeda. 
Comemorou 100 anos no 
passado dia 6 de dezem-
bro, juntamente com a 
família e amigos.  

O homem mais velho de Castelões de Cepeda?

Alfredo de Sousa chegou aos cem anos!

Helena Nunes

No passado dia 6 de dezem-
bro Alfredo Ribeiro de 
Sousa, natural e residente 

em Castelões de Cepeda, Paredes, 
completou 100 anos de idade. Fi-
lho mais velho de António Ribei-
ro de Sousa e de Laurentina Rosa 
(ambos faleceram com quase 90 
anos) é o único sobrevivente dos 
oito filhos do casal. Nasceu com 
a Grande Guerra – 1914 – e o seu 
pai foi combatente da mesma em 
Angola. Alfredo Ribeiro de Sousa 
era casado com Maria Gracinda 
de Freitas, tem dois filhos, quatro 
netos e dois bisnetos. 

Várias senhoras em Paredes 
já tinham ultrapassado esta prove-
ta idade, mas homens não. Segun-
do as estimativas mais recentes do 
Instituto Nacional de Estatística 
(INE), Portugal passou pela pri-
meira vez em 2013 a barreira dos 
três mil centenários. Serão 3.393 as 
pessoas com mais de 100 anos a re-
sidir no país, cinco vezes mais que 
os registados nos censos de 2001. 

As mulheres estão em maioria: 
são 70% e o domínio não se verifica 
apenas em Portugal. Nos EUA, por 
exemplo, 80% das pessoas com mais 
de 100 anos de idade são do sexo 
feminino. Alfredo Ribeiro de Sousa 
ultrapassou em cerca de 20 anos a 
esperança média de vida verificada 
em Portugal - 79,93 anos (um pouco 
mais elevada nas mulheres).

É certo que a longevidade tem 
aumentado devido aos progressos 
da medicina e à melhoria das con-
dições de vida, mas ultrapassar os 
100 anos continua a ser privilégio de 
uma minoria. O facto tem levado vá-
rios projetos de investigação a tentar 
perceber o que têm em comum as 
pessoas que vivem para lá da es-
perança média de vida e superam 
os 100 anos. Para já não há grandes 
certezas, mas uma das teorias mais 
robustas assenta na possibilidade de 
existirem alterações genéticas que 
comprimem doenças para o final da 
vida, levando a que quem chega aos 
90 sem doenças graves se aguente 
mais naturalmente por alguns anos.

No caso concreto de Alfredo 
Ribeiro de Sousa as razões da lon-
gevidade podem ser bem mais sim-
ples, como o próprio conta: “acre-

ditar na vontade e na bondade de 
Deus; casar com uma santa mulher; 
não cometer excessos; dormir 7/8 
horas por dia e sempre que possí-
vel a sesta; não comprar carro para 
ser obrigado a andar a pé e evitar o 
stress da condução; fazer uma boa 
escola primária (ainda hoje sabe 
as tabuadas); evitar sempre que 
possível medicamentos; tocar um 
instrumento musical; não se en-
vergonhar da sua história de vida; 
fugir das correntes de ar (por causa 
das pneumonias) ” – que diz serem 
piores do que tiros.

A foto ao lado foi tirada no 
dia do seu aniversário, nos salões 
da Santa Casa da Misericórdia de 
Paredes onde estiveram presentes o 
Provedor da instituição, elementos 
da mesa administrativa, a diretora 
técnica, irmãs religiosas e irmãs e 
irmãos companheiros do dia-a-dia, 
e muitos dos funcionários que têm 
contribuído para a sua longevidade 
e qualidade de vida.

Marcaram presença para além 
dos seus familiares, muitos amigos. 
De destacar vários elementos liga-
dos ao teatro de Paredes – Alfredo 
Ribeiro de Sousa foi ponto do “Gru-
po de Teatro Alma Juvenil”, de Pa-
redes, durante alguns anos.

A festa foi abrilhantada por 
um grupo de músicos da banda de 
música de Cete que alegrou os pre-
sentes e emocionou o aniversariante 
já que durante anos foi músico de 
banda com o pai e os irmãos.

No final da festa social reali-
zou-se uma missa de ação de graças 
celebrada pelo Rever. Padre Mari-
nho, para que através da oração o 
aniversariante pudesse agradecer a 
sua longevidade.
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Um despiste provocou na noite do dia 10 de dezembro, ferimentos ligeiros num jovem de 31 anos, que perdeu o controlo da viatura e aca-
bou por cair num terreno agrícola junto à avenida engenheiro Adelino Amaro da Costa, em Rebordosa.
O acidente aconteceu por volta das 21 horas e mobilizou uma viatura da VMER e cerca de seis operacionais dos bombeiros de Rebordosa. 

Jovem de 31 anos perdeu controlo do carro e foi cair num terreno agrícola

Despiste em Rebordosa causa um ferido

Helena Nunes

Poucos minutos depois das 
21 horas os moradores da 
avenida engenheiro Adelino 

amaro da costa, em Rebordosa, 
ficaram em sobressalto após terem 
ouvido um violento estrondo. De-
zenas de populares juntaram-se 
de imediato na rua e perceberam 
que o condutor de um Opel Vetra 

cinzento tinha-se despistado sozi-
nho e caído num terreno agrícola 
próximo. “Vim cá fora ver o que 
se tinha passado, porque ouvi um 
estrondo enorme, e só vi que um 
carro tinha caído ao campo”, conta 
uma das moradoras. 

O condutor seguia naquela es-
trada em direção a Lordelo e perdeu 
o controlo da viatura, poucos metros 
depois da curva. Foi embater nas 

grades de proteção junto ao passeio, 
mas a força do embate fez com que a 
estrutura cedesse e o carro caísse de 
uma altura de cerca de quatro metros 
para um terreno agrícola. 

Na altura do acidente alguns 
vizinhos que estavam num café a 
poucos metros do local dizem ter 
visto o carro a passar a “grande 
velocidade”. Segundo algumas tes-
temunhas o condutor do Opel Vetra 

conseguiu evitar o despiste escassos 
metros antes, mas após passar a curva 
perdeu o controlo do carro.  

A vítima, um jovem de 31 anos, 
residente em Santa Marta, Lordelo, 
foi de imediato auxiliada pelos mo-
radores e saiu da viatura pelo próprio 
pé. O jovem foi transportado para o 
hospital Padre Américo, em Penafiel, 
na Viatura Médica de Emergência e 
Reanimação (VMER) apenas com 

ferimentos ligeiros, “algumas esco-
riações e hematomas”, garantiu ao 
nosso jornal o comandante da cor-
poração de bombeiros de Rebordosa, 
Licínio Costa.

Algumas horas depois um 
reboque acionado pela companhia 
de seguros do proprietário esteve 
no local para retirar a viatura, com o 
apoio dos bombeiros voluntários de 
Rebordosa.

Rui Silva é o novo presi-
dente da comissão polí-
tica do CDS-PP Paredes. 
Os novos rostos da estru-
tura do partido a nível 
concelhio tomaram posse 
no passado dia 6 de de-
zembro, num jantar que 
contou com a presença 
do presidente da distrital 
do CDS-PP/Porto, Álva-
ro Castelo Branco. Na 
cerimónia foram ainda 
homenageados antigos 
autarcas do concelho. 

No jantar esteve o líder da distrital do CDS-PP/Porto Álvaro Castelo Branco 

Nova comissão política concelhia
do CDS-PP Paredes tomou posse

gos autarcas do concelho. Entre 
os homenageados esteve Jorge 
Malheiro e Ribeiro da Mota, ex-
presidentes da câmara municipal 
de Paredes, Meireles de Barros, 
antigo presidente da assembleia 
municipal e Francisco Teixeira do 
Couto, antigo presidente da junta 
da Madalena.

Antigos autarcas
do CDS-PP
homenageados

As quatro personalidades 
receberam uma lembrança de 
agradecimento pelo trabalho 
desenvolvido no concelho e no 
CDS-PP Paredes, num jantar 
carregado de simbolismo pela 
comemoração dos 40 anos do 
partido. A cerimónia contou com 
a presença de vários elementos do 
partido entre eles Álvaro Castelo 
Branco, presidente da distrital 
do CDS-PP/Porto, o líder da Ju-
ventude Popular do Porto, Tiago 
Loureiro e ainda o deputado 
Michael Seufert.

A sala da sede do CDS-PP 
Paredes, nas traseiras da câmara 
municipal, encheu por completo. 
Cerca de 80 pessoas marcaram 
presença na cerimónia de toma-
da de posse dos novos rostos 
que configuram os atuais órgãos 
concelhios do partido. 

A nova comissão política 
presidida por Rui Silva tem como 
vice-presidentes António Macedo 
Lemos, cabeça de lista do partido 
nas últimas eleições autárquicas, 
e ainda Suse Marlene Cunha e 
José Garcez Rocha. Paulo César 
Soares é o secretário do órgão, 
que tem ainda como vogais Nel-
son Neto, Carlos Couto, Maria 
Augusta Monteiro e João Paulo 
Sousa.

A mesa da assembleia é pre-
sidida por João Oliveira, Augusto 
Manuel Ruão assume o cargo de 
vice-presidente e Francisco Tei-
xeira do Couto de secretário. 

A lgumas dezenas de mili-
tantes do partido e outros 
cidadãos sem qualquer 

filiação partidária juntaram-se 
ao início da noite, na sede do 
CDS-PP em Paredes, no passado 
dia 6 de dezembro, para assistir 
à tomada de posse dos novos 
rostos que integram a comissão 
política concelhia e a mesa do 
plenário. 

João Oliveira (presidente 
da comissão política cessante) 
despediu-se do grupo para pas-
sar o testemunho a Rui Silva. O 
membro da assembleia municipal 
de Paredes do CDS-PP é o novo 
presidente da comissão política 
concelhia do partido. Depois de 
apresentar um a um os eleitos 
para cada órgão, para que todos 
pudessem passar a ser conheci-
dos pelos cidadãos do concelho, 
Rui Silva destacou alguns aspetos 
bem atuais relacionados com “o 
alheamento dos cidadãos da 
política e a crise de identidade e 
valores”, cuja discussão “deverá 
estar presente na agenda política 
do concelho”. “O CDS-PP é um 
grupo, somos todos nós”, acres-
centou o presidente da comissão 
política concelhia no discurso de 
praxe. 

Mas a noite para os centris-

tas paredenses, que aproveitaram 
ainda a data para comemorar 
os 40 anos do CDS-PP, reservou 
ainda algumas surpresas. Num 
jantar que reuniu algumas das 

figuras mais importantes a nível 
distrital e concelhio, o partido 
aproveitou a ocasião para home-
nagear antigos autarcas, reconhe-
cendo o trabalho que realizaram 

em prol do concelho.
Juntamente com a cerimónia 

de tomada de posse o CDS-PP 
de Paredes quis prestar “uma 
honrosa homenagem” a anti-
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A delegação local de 
Paredes da Associação 
Portuguesa de Deficien-
tes assinalou, no passa-
do dia 6 de dezembro, 22 
anos de existência. Num 
jantar que juntou asso-
ciados e amigos a APD 
de Paredes reforçou a 
união de todos na luta 
pelos direitos dos cida-
dãos do concelho porta-
dores de deficiência. 

Data serviu para reforçar união entre os associados da delegação 

ADP Paredes comemorou 22.º aniversário

Mais de 200 convidados 
encheram o salão de uma 
quinta no concelho de 

Paredes, local escolhido pela de-
legação de Paredes da Associação 
Portuguesa de Deficientes para 
o jantar de comemoração do 22.º 
aniversário. 

Amigos, associados, figuras 
do quadrante político concelhio e 
familiares juntaram-se para exal-
tar o trabalho desta associação ao 
longo de mais de duas décadas de 
vida. Entre os convidados e senta-
dos na mesa de honra estiveram 
Granja da Fonseca, presidente da 
assembleia municipal, a vereadora 

do executivo municipal, Hermínia 
Moreira, a deputada da Assembleia 
da República Conceição Bessa Ruão 
e Batista Pereira do PS Paredes. 

Nos habituais discursos da 
noite não faltaram elogios e felici-
tações ao trabalho realizado pela 
delegação na luta contra a desigual-
dade e no esbater dos obstáculos 

para os cidadãos portadores de 
deficiência. 

Para o presidente Adão Bar-
bosa este jantar “foi mais uma 
oportunidade para reforçar a 
união entre todos aqueles que, 
no seu dia-a-dia, se confrontam 
com dificuldades acrescidas de-
correntes da situação de defici-

ência”, sublinhou o responsável. 
Para os convidados este objetivo 
foi “amplamente conseguido”, na 
medida em que este jantar foi mais 
um momento de partilha, convívio 
e de muito calor humano, onde não 
faltou animação musical a cargo de 
uma equipa profissional de música 
popular portuguesa. 

Um exemplo
de sucesso

A delegação de Paredes da As-
sociação Portuguesa de Deficientes 
é apontada como uma instituição 
de referência no concelho, pelo em-
penho e luta pelos direitos huma-
nos das pessoas com deficiência. 

Com vista a atingir essa igualda-
de a APD Paredes tem realizado nos 
últimos 22 anos diversas atividades 
institucionais, culturais, desportivas 
e campanhas de sensibilização para  
permitir que as pessoas com deficiên-
cia possam ter uma integração social 
plena e uma vida completamente 
autónoma. 

Ao longo dos 22 anos de existên-
cia a APD Paredes tem lutado pelos di-
reitos das pessoas com deficiência na 
região. No desporto a associação tem 
assumido um papel de relevo, uma 
vez que dispõe atualmente de duas 
equipas federadas, de basquetebol 
em cadeira de rodas e atletismo, com 
cerca de 30 atletas. Esta vertente de 
apoio ao desporto federado tem para 
a APD Paredes um papel fundamental 
na prevenção, reabilitação e integração 
dos cidadãos com deficiência. 

Para além da promoção de 
atividades com vista à integração 
dos seus associados a APD Paredes 
presta ainda apoio social e jurídico 
em situações específicas.

Helena Nunes
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Penafiel transformou-se em 
Cidade Natal, desde o dia 1 de 
Dezembro. As principais ruas 
da cidade estão desta forma 
iluminadas, para dinamizar o 
comércio local e animar quem 
circula na cidade por estes dias. 

Esta é uma iniciativa da Câmara Munici-
pal de Penafiel e da Associação Empre-
sarial de Penafiel, que para além das 

iluminações conta com música e programa 
de animação que conta com uma árvore de 
natal mágica, um desfile de Pais Natal que 
se realizou no passado dia 13, animação de 
rua, o comboio do Pai Natal, presépios de 
rua, uma exposição de pintura e também a 

Penafiel Cidade Natal pretende
dar mais luz ao comércio tradicional

atuação de grupos de cantares. 
Em comunicado, Antonino de Sousa 

explica que “Para todos aqueles que vivem 
no nosso concelho e nos visitam oferecemos, 
nesta época tão especial, um vasto programa 
cultural para embelezar a nossa cidade e po-
tenciar o nosso comércio tradicional trazendo 
mais gente à cidade”. 

Já Pedro Bessa, presidente da Asso-
ciação Empresarial de Penafiel destaca 
que “As iniciativas podem ser usufruídas 
por todos, e resultam de um esforço con-
junto que visa tornar esta nossa cidade 
ainda mais agradável a todos quantos nos 
visitam”. 

O principal objetivo é promover e di-
namizar o comércio tradicional, numa época 
marcada pelo consumo e que este seja feito 
num ambiente verdadeiramente natalício. 

“Sabores de Inverno” expostos em Lousada pela primeira vez e o palco é a Avenida do Senhor dos Aflitos, onde vão estar em destaque 
produtos locais que vão desde o fumeiro, vinhos e queijos aos doces e caldos tradicionais desta época do ano. 

Lousada recebe primeira edição
de “Sabores de Inverno”

O evento gastronómico que resulta 
de uma parceria entre o muni-
cípio de Lousada e o Externato 

Senhora do Carmo está direcionado para a 
degustação e comércio, mas também para 
o consumo, estando para isso ao dispor 

dos visitantes mesas onde possam fazer 
algumas refeições. 

Desde o Caldo de Nabos, à aletria, 
passando pelo chocolate quente e pelo 
vinho quente de Natal, são algumas das 
iguarias que se pode provar de 17 a 23 

de Dezembro na vila de Lousada. Para 
degustação e compra não vão faltar os 
vinhos da região, azeite, o fumeiro, a broa 
caseira, o pão com chouriço, o pão-de-ló 
e o bolo-rei. 

A par do evento gastronómico “Sa-

bores de Inverno”, no mesmo local irá de-
correr a tradicional Feirinha de Natal que 
conta com a presença de 30 expositores e 
onde estarão à venda produtos hortícolas, 
compotas, doces, vinho, artesanato e até o 
bacalhau para a consoada. 

Festa de Natal do hospital
com mais de 500 participantes

O Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa 
celebrou o Natal em 
duas festas, uma em 
Penafiel e outra no 
Hospital de Ama-
rante. No passado 
domingo, Penafiel 
contou com cerca de 
500 participantes na 
sua festa. 

Na época de Natal já é 
tradição o Hospital 
assinalar a data com 

um dia repleto de concertos 
e animação, este ano não foi 
exceção e no passado dia 14 
de dezembro ao palco do 
hospital subiram artistas 
como Tozé, dos Perfume e 
até artistas da região, como 
os Retoque. 

Em especial para as 
crianças houve animação 
com palhaços, escultura de 
balões e pinta-faces, com di-
reito a um presente no final. 

Na terça-feira foi a vez 
da unidade hospitalar de 
Amarante fazer a festa con-
tando com mais 200 parti-
cipantes. 
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No ano lectivo de 1878 para 1879 o pla-
no de estudos ministrados na Acade-
mia Politécnica do Porto baseava-se 

nas seguintes cadeiras:
1.ª cadeira — Geometria analítica no pla-

no e no espaço, trigonometria esférica, álgebra 
superior. 

2.ª cadeira — Cálculo diferencial, inte-
gral, das diferenças e das variações. 

3.ª cadeira — Cinemática pura e aplicada, 
mecânica racional. Geometria descritiva. 

4.ª cadeira — Desenho de figura e paisa-
gem, de ornato e decorações, de máquinas, de 
topografia. 

5.ª cadeira — Astronomia e geodesia. 
7.ª cadeira — Zoologia. a) Mineralogia e 

geologia; b) Metalurgia e arte de minas. 
8.ª cadeira — Física teórica e experimen-

tal. 
9.ª cadeira — Química inorgânica e orgâ-

nica. 
10.ª cadeira — Botânica. a) Agricultura; 

b) Veterinária. 
11.ª cadeira — Comércio. 
12.ª cadeira — Economia política e prin-

cípios de direito comercial e administrativo. 
13.ª cadeira — Mecânica aplicada às 

construções civis.
Na mesma época as habilitações exigidas 

para a primeira matrícula eram basicamente 
as seguintes:

a) Exame final do curso completo de por-

tuguês. b) Idem da primeira parte de latim. c) 
Idem de francês. d) Idem do curso completo 
de matemática elementar. e) Idem de princí-
pios de física e química e introdução à historia 
natural. f) Idem da primeira parte de filosofia. 
g) Idem de geografia, cronologia e história. h) 
Idem do curso completo de desenho. 

No ano lectivo de 1876 a 1877 alguns alu-
nos da nossa região viram distinguidos os seus 
méritos:

João Rodrigues Pinto Brandão, natural de 
São Romão de Mouriz, distinto na 2.ª Cadeira 
(Cálculos diferencial, integral, das diferenças e 
das variações). 

Augusto Júlio Bandeira Neiva. Natural 
de Caramos, concelho de Felgueiras, teve um 
accessit na 5.ª Cadeira (Astronomia e geode-
sia). [accessit = distinção concedida a quem 
mais se aproxime do nível exigido para obter-
se um prêmio].

António de Sousa Magalhães e Lemos, 

filho de João António de Magalhães Lemos e 
de D.  Emília de Jesus de Sousa, da Casa do 
Curral, Margaride, Felgueiras,  teve um acces-
sit na 7. ª Cadeira (Zoologia). 

João Augusto Alves de Magalhães, natu-
ral de Penafiel, distinto na 8.ª Cadeira (Física). 

António de Sousa Magalhães e Lemos 
teve um accessit na 10.ª Cadeira (Botânica) 
e um voto de louvor pelos seus trabalhos de 
classificação botânica. 

Também teve um accessit Luís António 
Ferreira Girão, filho do Visconde de Vilarinho 
de São Romão.

Ficou distinto na mesma 10.ª cadeira Se-
bastião Augusto Nogueira Soares, natural de 
Madalena, em Amarante, 

Teve um accessit na 13.ª Cadeira (Mecâ-
nica aplicada às construções civis): Augusto 
Júlio Bandeira Neiva, natural de Caramos, no 
concelho de Felgueiras.

Frequentaram a Academia Politécnica 

do Porto no ano lectivo de 1877 para 1878 os 
seguintes alunos da nossa região:

Albino Moreira de Sousa Baptista, natu-
ral de Cabeça Santa, concelho de Penafiel, 8.ª e 
9.ª cadeiras.

Arnaldo Pacheco Dias Torres, natural de 
São Pedro de Ferreira, concelho de Paços de 
Ferreira.8.ª e 9.ª cadeiras.

Augusto Júlio Bandeira Neiva, natural 
de Caramos, concelho de Felgueiras, 10.ª e 13.ª 
cadeiras. 

Augusto Alves de Magalhães, natural de 
Penafiel, 7.ª e 10.ª cadeiras.

João Rodrigues Pinto Brandão, natural 
de São Romão de Mouriz, concelho de Pare-
des, 7.ª cadeira.

Joaquim Leão Nogueira de Meireles, na-
tural de Penamaior, concelho de Paços de Fer-
reira, 8.ª e 9.ª cadeiras.

José Carneiro Peixoto, natural de Fornos, 
concelho do Marco de Canavezes, 8.ª e 9.ª ca-
deiras.

Manoel de Barros Leal, natural de Pero-
selo, concelho de Penafiel, 8.ª e 9.ª cadeiras.

Destes foram premiados e distintos, pro-
clamados em sessão solene de 15 de Outubro 
de 1878:

Accessit em ambas as cadeiras: Albino 
Moreira de Sousa Baptista, natural de Cabeça 
Santa, concelho de Penafiel.

Distinção na 10.ª cadeira: João Augusto 
Alves de Magalhães, natural de Penafiel.

Nesta altura do ano costumamos parar 
um pouco para fazer um balanço de 
como correu o ano que está prestes 

a terminar e formular desejos para o ano que 
se aproxima.

Eu não fujo à regra e quer na qualidade 
de economista, quer na qualidade de verea-
dor da câmara municipal de Paredes, o meu 
grande desejo para 2015 é que se recuperem 
em 2015 muitos dos postos de trabalho per-
didos nos últimos anos, em função da crise 
económica que atravessamos e que continu-
amos a atravessar.

De facto, Paredes tem o seu tecido em-
presarial muito concentrado na indústria do 
mobiliário e a crise económica, sobretudo 
a grande descida do poder de compra a 
nível nacional e no país vizinho – Espanha, 
ditou o encerramento de muitas empresas 
e o grande crescimento do desemprego no 
nosso concelho. Paredes regista o maior 
número de desempregados do Vale do Sou-
sa, estando inscritos no centro de emprego, 
no mês passado mês de outubro - 7235 
desempregados. Não fora a grande vaga de 
emigração que se registou no nosso concelho 
e este número tinha atingido valores ainda 

mais alarmantes.
Como esta é a minha grande preocu-

pação em relação ao concelho de Paredes, 
visitei no passado dia 6 a feira internacional 
de mobiliário de Paris - “Esprit du Meuble”, 
para falar com os industriais do concelho e 
perceber as suas preocupações e expetativas 
para o novo ano que se avizinha.

Devo começar por dizer que o conce-
lho de Paredes era o que mais empresas 
de mobiliário tinha na feira, e com os 
stands maiores e mais significativos, o 
que mostra uma vez mais o enorme peso 
desta indústria no nosso concelho, e a sua 
grande mais-valia.

Pela visita que fiz a cada um, e pela 
conversa que estabeleci com os nossos 
empresários, fiquei com a expetativa de 
um aumento de emprego nalgumas dessas 
empresas para o ano que se aproxima. De 
facto, apesar das dificuldades com que se 
deparam, nomeadamente um dos princi-
pais mercados de destino das exportações 
de móveis de Paredes é o mercado Francês, 
e este está a dar sinais de uma diminuição 
da procura, a capacidade de inovação dos 
nossos empresários é extraordinária, o que 

Desejo para 2015
Mais emprego em Paredes

faz com que estes compensem a quebra da 
procura internacional com a conquista de 
quota de mercado a outras empresas de mo-
biliário, como é o caso das italianas. A este 
propósito gostaria de dar os parabéns a todos 
os empresários que lá estavam representa-
dos ao mais alto nível e fazê-lo em nome da 
empresa paredense - Móveis Carlos Alfredo, 
a quem foi atribuído o prémio inovação da 
feira “Esprit du Meuble”.

Por último e por falar em capacidade 
de empreendedorismo, gostaria de destacar 
o prémio jovem empreendedor da ‘Anje’ 
que este ano foi atribuído a uma empresa de 
dois docentes e investigadores da faculdade 
paredense – CESPU - Paula Melo e Fernando 
Ferreira. Este prémio destacou a qualidade 
do seu projeto “Blue Stain”, que consiste 
num “kit” de diagnóstico precoce de cancro 
oral, que permite uma colheita de células e 
obtenção dos resultados durante uma con-
sulta médica. 

Os meus parabéns e que este prémio 
constitua um incentivo a outros jovens em-
preendedores de Paredes, que possam criar 
o seu próprio emprego em 2015 e criar novos 
postos de trabalho.

“Os meus parabéns e 
que este prémio consti-
tua um incentivo a ou-
tros jovens empreende-
dores de Paredes, que 
possam criar o seu pró-
prio emprego em 2015 
e criar novos postos de 
trabalho”

A IX Semana Gastronómica do 
Capão à Freamunde já terminou 
e o vencedor voltou a ser o Res-

taurante Aidé. De 28 a 13 de Dezembro 
o concelho de Paços de Ferreira recebeu 
mais um evento dedicado ao Capão, uma 
iguaria freamundense que este ano rece-
beu certificação com a Indicação Geográ-

fica Protegida.
Sete restaurantes do concelho promo-

veram durante uma semana a especialidade 
Capão à Freamunde, que culminou com 
um jantar de encerramento na quinta do 
Pinheiro, no dia 12 onde foi anunciado o 
restaurante vencedor, o Aidé, restaurante do 
Paços Ferrara Hotel, que vence assim dois 

anos consecutivos o concurso de melhor 
Capão confecionado.  

Este evento é organizado pela Câmara 
Municipal de Paços de Ferreira e da Junta 
de Freguesia de Freamunde, com a partici-
pação da Associação de Criadores de Capão 
de Freamunde e a Associação de Jovens aos 
Futuro. 

A semana Gastronómica termina do 
dia de Santa Luzia, dia em que Freamunde 
recebe a feira dedicada a estas aves, quem 
é distinguido o melhor Capão vivo. O Ca-
pão é um galo castrado que é conhecido 
por ter uma carne mais saborosa e tenra, 
também se distingue por não ter crista 
nem barbas. 

Capão à Freamunde em destaque
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Paredenses na Grande Guerra

Ivo Rafael Silva (texto)
ivo_rafael@sapo.pt

Freguesia de
Parada de Todeia 

(II)

Depois de uma primeira preparação 
em Tancos, o Corpo Expedicionário 
Português realizara um novo e com-

plementar processo de instrução em França, 
a cargo de instrutores portugueses, que por 
sua vez haviam sido formados por oficiais 
ingleses e franceses. Os oficiais frequentavam 
cursos gerais e especializados, enquanto as 
praças de pré aprendiam sobretudo a usar a 
espingarda inglesa Lee-Enfield, a metralhado-
ra Lewis (a «Luisinha», como carinhosamente 
lhe chamavam os soldados), os morteiros e as 
granadas de mão e de espingarda.

A componente física também fazia 
parte da instrução. Os exercícios visavam 

Usualmente, o Comandante proferia um 
sucinto discurso, de “meia dúzia de frases 
secas, militares”, lembrando o cumpri-
mento do dever, o brio, a gloriosa missão 
de combater em nome do país. Com estas 
palavras ecoando nos ouvidos, os homens 
do C.E.P. iniciavam a marcha a pé. Pelo ca-
minho, inúmeros pensamentos e sensações 
atravessavam estes homens: a curiosidade 
pelo desconhecido, o espírito de aventura, o 
desejo de glória e de heroicidade fundiam- 
-se com o receio dos perigos e dos resultados 
da guerra parada (as doenças, as feridas, a 
morte)» (idem, p.88).

Apresentemos agora mais dois com-
batentes da Grande Guerra, naturais da 
freguesia de Parada de Todeia.

Alfredo Pereira. Nasceu no lugar 
do Carvalhal, Parada de Todeia, no dia 11 
de Dezembro de 1892. Era filho de Maria 
Pereira. Casou com Maria Rosa Coelho no 
ano de 1915. Foi mobilizado para o Corpo 

Expedicionário Português por incorporação 
no Regimento de Infantaria nº32, 1º Batalhão, 
2ª Companhia. Detinha o posto de soldado 
(nº501) e ostentava a placa de identificação 
nº21840. Embarcou em Lisboa no dia 14 de 
Julho de 1917. O seu percurso na guerra 
ficou mormente marcado por problemas de 
saúde. Logo passados catorze dias após ter 
desembarcado no porto de Brest, Alfredo 
Pereira baixa ao hospital nº51. Recebe alta 
médica no dia 7 de Agosto mas três dias 
depois dá novamente entrada no hospital. 
No dia 12 seguinte é declarado «incapaz de 
todo o serviço», mantendo-se contudo em 
terras gaulesas. No dia 3 de Novembro é 
evacuado para o hospital nº14. Na véspera 
de Natal do ano seguinte (1918), baixa ao 
hospital nº2. Recebe alta médica no dia 17 
de Janeiro. A 12 de Março é enviado para o 

porto de desembarque, onde chega dois dias 
depois. No dia 16, baixa ao hospital maríti-
mo de Brest, onde fica internado quase dois 
meses. A 14 de Maio regressa a Portugal, a 
bordo do navio N. Hal. Wandila, chegando 
a Lisboa três dias depois. Faleceu em Parada 
de Todeia, com 79 anos de idade, no dia 22 
de Dezembro de 1971. 

 Arnaldo da Silva. Nasceu no lugar 
do Barbido, Parada de Todeia, a 24 de Feve-
reiro de 1892. Era filho de Manuel da Silva e 
de Matilde de Sousa. À data de incorporação 
no CEP já era casado com Isabel Vieira. Foi 
mobilizado pelo Regimento de Infantaria 
nº32, detendo o posto de soldado (nº612) 
e ostentando a placa nº21549. Embarcou 
em Lisboa no dia 14 de Julho de 1917. Em 
França foi colocado na 2ª Companhia do 
Batalhão de Infantaria nº35, onde ficou com 
nº497. O seu percurso na guerra terá sido 
muito semelhante ao do seu conterrâneo 
António Faria Durães, que pertencia à 4ª 

Companhia do mesmo batalhão (15). Assim 
sendo, remetemos para o artigo anterior as 
informações gerais acerca das incidências 
da corporação a que pertencia. Na sua ficha 
individual constam duas observações de 
carácter disciplinar. A primeira, pena de 
prisão por alegar doença não diagnostica-
da, e a segunda, preso por ter subscrito um 
abaixo-assinado pedindo rendição. Sobre 
este e outros actos de insubordinação no 
seio do B.I. nº35 vide uma vez mais António 
Faria Durães, no artigo anterior. Aqui ficam 
as referidas notas: «Punido a 18 de Agosto 
de 1918 pelo comandante da Brigada com 
5 dias de prisão disciplinar, atendendo ao 
seu exemplar comportamento anterior por 
não comparecer aos trabalhos de dia 15 
alegando doença que não foi confirmada 
pelo médico de serviço, infringindo assim 

a 1ª parte do nº5 do artº4º do Regulamento 
Disciplinar do Exército». «Punido em 1 de 
Maio de 1919 pelo comandante do CEP com 
25 dias de prisão disciplinar por no período 
de 25 e 29 de Setembro do ano findo (1918) 
ter assinado um abaixo-assinado em que 
pedia a sua rendição nos serviços do CEP 
bem como por ter faltado a algumas forma-
turas alegando que a isso era constrangido 

em grande medida a resistência e a 
agilidade de membros, mas também a 
capacidade de suportar longas cami-
nhadas de mochila pesada às costas. 
Segundo Isabel P. Marques «as praças 
treinavam exercícios comuns aos dos 
oficiais, de acordo com o seu posto: 
esgrima de baioneta de movimentos 
rápidos de estocada, de parada e 
resposta; carreiras com obstáculos; 
saltos; tiro em carreiras reduzidas; 
patrulhas e observação e construção 
e reparação de trincheiras» (Das Trin-
cheiras com Saudade, 2008, p. 82). 

A colocação e uso das máscaras 
de gás assumia também particular re-
levo entre as tropas. Disso dependeria 
a sua sobrevivência em caso de ataque 
por armas químicas asfixiantes. O mé-
todo de adaptação e primeiro contacto 
com gases lacrimogéneos consistia 
num atravessamento às escuras de 
casebres gaseados, pelos quais os 
soldados passavam em dificuldade e 
praticamente às apalpadelas.

Mas era sobretudo durante as 
marchas (diurnas e nocturnas) com 
as máscaras colocadas (em posição 
de alarme) que os soldados sentiam 
mais dificuldades. Além de outras 
ineficiências os óculos embaciavam 
facilmente, impedindo total ou par-
cialmente a visibilidade, e a dificuldade em 
respirar atrasava caminhadas que duravam 
cerca de 50 minutos (4km). 

Por fim, a última fase preparatória era 
o estágio, passado nas trincheiras, e tinha a 
duração de 48 horas. Era na «linha da fren-
te», no meio das tropas britânicas e francesas, 
que os portugueses faziam o seu «baptismo 
de fogo», mostrando aos aliados que esta-
vam devidamente preparados para assumir 
postos na frente de combate. 

Preparados ou não, em seguida a ordem 
era a de rumar às trincheiras, num cerimonial 
assim descrito por Isabel Pestana Marques: 
«Ao romper do sol, as tropas equipadas, 
armadas, de mochila às costas, de capacete 
metálico colocado, barbeadas de fresco, 
confiantes e calmas apresentavam-se em 
formatura ao Comandante do Batalhão. 

pelas praças que se encontravam 
revoltosas.» No dia 7 de Novembro, 
na altura em que se encontrava em 
manobra de marcha para a 1ª linha, a 
2ª Companhia é atingida por um forte 
bombardeamento de artilharia alemã. 
No dia 8, a corporação é adstrita às 
unidades inglesas e dois dias depois, 
juntamente com a 4ª, participa numa 
memorável acção de ataque e perse-
guição ao inimigo. Numa zona pró-
xima da fronteira entre a França e a 
Bélgica, a 148ª brigada britânica inicia 
a perseguição aos alemães, que nesta 
fase da guerra já se encontravam em 
retirada. No dia 9 de Novembro, as 
tropas portuguesas formam parte em 
toda a movimentação, passam o rio 
Escalda (Escaut em francês, Schelde em 
alemão) e perseguem o inimigo até 
território belga. Em Agosto de 1922, 
o batalhão é louvado e condecorado 
com a «Cruz de Guerra» nos seguintes 
termos: Hei por bem decretar, sob pro-
posta do Ministério de Guerra, que, nos 
termos do § único do artigo 2º do decreto 
nº3259 de 26 de Julho de 1917, seja lou-
vado e conjuntamente condecorado com 
a Cruz de Guerra de 1ª Classe o batalhão 
do regimento de infantaria nº35, que fez 
parte do Corpo Expedicionário Português, 
pela sua acção durante a campanha, tendo 

sido um dos batalhões mais sacrificados, já 
pelo número de baixas devidas aos repetidos e 
violentos ataques que sofreu durante a sua per-
manência na 1ª linha, tendo sido distinguido 
com louvores em ordem de brigada e de divisão, 
e merecido elogiosas referências do comando 
do 11º Corpo Britânico na sua visita às trin-
cheiras após o raid de 2 de Junho de 1917; pela 
valentia com que defrontou o raid inimigo em 
14 de Agosto de 1917, e ainda pela forma bri-
lhante como as 2ª e 4ª companhias do referido 
Batalhão, em Novembro de 1918, incorporadas 
em unidades britânicas, souberam cooperar na 
perseguição do inimigo até além de Escalda, 
sendo-lhe aplicável o disposto nos artigos 41º 
e 42º do decreto nº8:357, de 25 de Agosto de 
1922» (Martins, D., 1995). Arnaldo da Silva 
faleceu em Parada de Todeia, com 67 anos 
de idade, no dia 15 de Março de 1959.
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A bandeira, entre as nuvens 
mais alta que o conselheiro.

Ú teis, porque culturais, noticiosas 
dos fastos de qualquer burgo e que 
constituem a argamassa com que 

se cimentam as relações de comunidade. 
Muito úteis porque são veículo de informa-
ção privilegiada, de recordação do passado 
de onde todos guardam lembranças de 

Luzes e sombras

Praça de José Guilherme

Prendas de 
Natal úteis

famílias e dos que se enquadram bem na 
época natalícia a que se agrega o fim do 
ano, quadras a emocionar as famílias que 
se presam e sentem o mundo à sua volta e 
o querem viver, incluso revivendo. 

Por nos parecer bem a propósito e 
de custo muito aceitável e enquadrado 
no exposto acima, aconselhamos a com-
prar para si ou para ofertar a amigos,  
um utilíssimo livro chamado “Crónicas 
Recaredenses”, da autoria de Ivo Rafael 
Silva, a que em subtítulo acrescentou que 
se trata de “subsídios para a História de 
Recarei”, que todos os habitantes de Re-
carei deveriam possuir e os recaredenses 
ausentes em qualquer parte do globo de-
verão ter o gosto de possuir além, até, de 
qualquer paredense que se prese e se sinta 
informado. 

É também por esta razão que neste mo-
mento lembramos as “Crónicas Recareden-
ses”, antes que a edição de 2013, a primeira, 
se esgote, devendo os interessados procurar 
o livro em apreço no Cartório Paroquial de 
Recarei, onde se encontra à disposição e po-
dem contactar com o autor, que merece um 
abraço pelo que faz por Recarei.

Os temas do livro são os mais va-
riados, indo de “Recarei no Paleolítico” 
às diversas gravuras com “Imagens do 
Passado Recaredense”, passando pelas 
preciosas “Notas Toponímicas” e pelas 
célebres “Presúrias”, pela “Dialectologia”, 
pelo “Reguengo de Terronhas”, e até por 
“A Contribuição de Recarei para a cons-
trução da ‘Rua Nova’, do Porto”, envol-
vendo a lembrança de Dois Recaredenses 
na guerra da Restauração, as relações entre 
“Recarei e o Mosteiro de Cete”. De igual 
é de aconselhar a leitura do tema intitu-
lado “A Contribuição de Recarei para o 

M. Ferreira Coelho

Casamento da ‘Sempre Noiva’”, também 
“Os Recaredenses na Primeira Guerra 
Mundial”, bem como “Os Recaredenses 

tombados no Ultramar”, os diversos “Bra-
sileiros” e outras figuras queridas e tanta 
coisa mais. A não perder!

José Guilherme, mais alto
que a bandeira

Enigmático, José Guilherme de 
rosto voltado a nascente



26 O PROGRESSO
DE PAREDES

sexta-feira
19 de dezembro de 2014

Faleceu

José Joaquim Carneiro da Rocha
Faleceu no dia 15 de dezembro 

com 67 anos. Natural de Rebordosa e 
residente na freguesia de Lordelo, Pa-
redes. Era casado com Guilhermina D’ 
Assunção Pinto Moreira. 

Agradecimento
Sua esposa, filha, genro, neta e restan-

te 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 endere-
çadas 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

Rui Manuel Nogueira da Fonseca
Faleceu no dia 12 de dezembro, com 

40 anos. Natural de Castelões de Cepeda 
e residente na freguesia de Duas Igrejas, 
Paredes. Era divorciado de Sílvia Maria 
Gomes Coelho. 

Agradecimento
A sua família vem por este meio 

muito sensibilizada agradecer a todas as 
pessoas de suas relações e amizade que 

se dignaram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do seu 
saudoso extinto ou que de qualquer outro modo lhes manifestou 
o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

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

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

Faleceu

Maria Moreira de Sousa
Faleceu no dia 10 de dezembro com 

82 anos Maria Moreira de Sousa. Natural 
de e residente na freguesia de Sobrosa, 
Paredes. Era casada com Joaquim Ferreira 
da Silva. 

Agradecimento 
Sua família vem por este meio, 

extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente, 

agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas aquando do falecimento e funeral, bem como nas 
missas de 7.º dia ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. 

Agência Funerária Xavier Neto, Lda. - Sobrosa-Paredes
Telef.: 255 873 803 Telem.: 914 654 999

Faleceu

Eldemira Rosa Moreira
Faleceu no dia 11 de dezembro com 

100 anos de idade e mãe de seis filhos. 
Natural de Gondalães e residente em 
Bitarães, concelho de Paredes. 

Agradecimento 
Seus f i lhos, netos, bisnetos e 

demais famíl ia vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na im-
possibilidade e o fazer pessoalmente, 

agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia da 
usa ente querida. 

Casa Funerária Castro - Joaquim Fernando Mendes de Castro

Faleceu

António Alberto de Barros Pinheiro
Faleceu no passado dia 6 de de-

zembro com 80 anos de idade. Natural 
da freguesia de Cristelo e residente em 
Bitarães, Paredes.  

Agradecimento 
Sua esposa e demais família vêm por 

este meio, extremamente sensibilizados 
e na impossibilidade e o fazer pessoal-
mente, agradecer a todas as pessoas que 

se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na 
missa de 7.º dia do seu ente querido. 

Casa Funerária Castro - Joaquim Fernando Mendes de Castro
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Aos familiares de todos os falecidos
"O PROGRESSO DE PAREDES"
apresenta sentidas condolências

O jornal "O Progresso 
de Paredes" associa-se 
à dor da família de Maria 
Celeste Ribeiro que faleceu 
com 81 anos, no passado 
dia 15 de dezembro. 

A todos os seus fami-
liares a administração do 
jornal endereça as mais 
respeitosas e sinceras con-
dolências. 

Maria Celeste Ribeiro 
era mãe do atual presiden-
te da junta de freguesia 
de Beire, José Fernando 
dos Santos, a quem en-
dereçamos um especial 
sentimento de pesar por 
esta perda.

Maria Celeste Ribeiro
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Faleceu

Maria Celeste Ribeiro
Faleceu no dia 15 de dezembro, com 

81 anos. Natural de Louredo e residente na 
freguesia de Beire, Paredes. Era viúva de 
António Moreira dos Santos.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, 

extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente, 

agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas 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 involunta-
riamente cometida.

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

Faleceu

Maria Antónia de Carvalho
Nunes Moreira

Faleceu com 77 anos, no dia 7 de de-
zembro. Natural e residente em Castelões 
de Cepeda, Paredes. Era viúva de Luís 
Manuel Nunes Moreira. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, 

extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se 

associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, 
bem como 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

luís Campos da Costa 
Faleceu no dia 3 de dezembro, com 

58 anos. Natural de Massarelos, Porto e 
residente na freguesia de Sobrosa, Pare-
des. Era casado com Maria Antónia Torres 
de Barros.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, 

extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente, 

agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas 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 involunta-
riamente cometida.

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

Faleceu

Sofia Barbosa
Faleceu com 94 anos, no dia 12 de 

dezembro. Natural e residente na freguesia 
de Parada de Todeia, Paredes. Era viúva 
de António da Fonseca. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, 

extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se 

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

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

Faleceu

Maria Moreira Nunes de Carvalho 
Faleceu no dia 8 de dezembro, com 

82 anos. Natural de Louredo e residente na 
freguesia de Sobrosa, Paredes. Era viúva 
de António Ribeiro da Costa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, ex-

tremamente sensibilizada 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.

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

Faleceu

Azemiro Teixeira Coelho leal
Faleceu no dia 9 de dezembro, com 

86 anos. Natural de Vila Cova de Carros, 
Paredes e residente em Irivo, Penafiel. Era 
viúvo de Maria Leal Moreira.

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

Faleceu

António Manuel Amaral da Rocha
Faleceu com 49 anos, no dia 11 de 

dezembro. Natural de Milhundos, Penafiel 
e residente em Bustelo. Era casado com 
Isabel Maria de Almeida Marafão. 

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 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

Senhorinha da Cunha Almeida leal
Faleceu no dia 12 de dezembro com 

59 anos. Natural e residente na freguesia 
de Lordelo, Paredes. Era casada com 
Alberto da Silva Leal.

Agradecimento
Seu marido, filhas, genro, 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

Manuel António Ribeiro de Sousa
Faleceu no dia 12 de dezembro com 

46 anos. Natural e residente na freguesia 
de Lordelo, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada e na impossibilida-
de de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade 

que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, 
bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Maria dos Anjos Moreira de Sousa
Faleceu no dia 3 de dezembro com 

78 anos. Natural e residente na freguesia 
de Lordelo, Paredes. Era casada com José 
Maria Barros Leal.

Agradecimento
Seu marido, 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

Serafim Ribeiro da Rocha
Faleceu no dia 13 de dezembro com 

75 anos. Natural e residente na freguesia 
de Duas Igrejas, Paredes. Era viúvo de 
Maria da Graça de Almeida Ribeiro da 
Rocha.

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

Isaura Nunes Moreira
Faleceu no dia 3 de dezembro com 

67 anos. Natural e residente na freguesia 
de Vandoma, Paredes. Era casada com 
Albino Fernando de Sousa Teles.

Agradecimento
Seu marido, filhos, netos e restante 

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

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes
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A Associação Nossa Senhora dos Remédios Obra do Bem Fazer voltou a distribuir mais de 60 cabazes de Natal a famílias carenciadas. 
Em parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome, os cabazes são completados pela Obra do Bem Fazer e foram compostos de açúcar, 
massa, arroz, bolachas, aletria, salsichas, azeite, leite, atum, feijão, maçãs, pêras, croquetes, alho francês e, claro, o bacalhau. 

Distribuídos cerca de 60 cabazes de Natal

Luís Almeida, responsável 
pela instituição, explica que 
este ano os cabazes estão 

mais reforçados e que serão desti-
nados a famílias que estão inscritas 
para o efeito. Mas esta associação 
não apoia estas famílias apenas 
no Natal, durante todo o ano são 
oferecidos cabazes todos os meses, 
alguns meses com dois cabazes de 
frescos. 

Conta que as famílias têm 
vindo a aumentar e que o tipo de 
família que os procura é hoje um 
pouco diferente, são pessoas que 
faziam parte da classe média, so-
bretudo com filhos, casais com mais 
de 40 anos e que estão na maioria 
dos casos sem emprego. Refere 
ainda existir alguma vergonha em 
quem os procura. 

Desde há quatro anos que con-
tam com a ajuda do Banco Alimen-

tar, mas até aí era um investimento 
feito na totalidade pela instituição, 
que lhes custava cinco mil euros 
apenas no Natal. 

Existem atualmente 63 famí-
lias inscritas, que todos os meses 
podem contar com uma ajuda da 
Obra do Bem Fazer e, nesta época 
do ano, o cabaz é composto de 
maneira a poder permitir um Natal 
onde não falte o bacalhau. 

A vestir a camisola desta asso-
ciação há 22 anos, desde a sua fun-
dação, Luís Almeida explica que 
para além dos cabazes a associação 
que conta com o voluntariado dos 
que vivem esta instituição. 

Há três anos que conseguiram 
comprar um terreno, agora com o 
projeto aprovado esperam iniciar a 
obra em breve, mas são realistas, a 
construção só é possível por fases, 
uma vez que representa um inves-
timento total de 800 mil euros. 

Inês Pinto Correia


