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João Barros
vence no

Rali de Mortágua
"As aulas

de yoga são
uma harmonia
entre a mente

e o corpo"

Marta Monteiro

Desempregados rumaram a França para trabalhar na colheita do vinho

Paredenses procuram
rendimento extra

A época da colheita do vinho já começou e da região partiram dezenas de desempregados, rumo 
a França. Percorreram mais de três mil quilómetros para 12 dias de trabalho na região vinhateira de 
Champagne-Ardenne, norte de França. Nos últimos anos a procura deste tipo de trabalho tem aumen-
tado, sobretudo entre os desempregados.

Num jantar que reuniu cerca de 150 associados 
foram muitas as homenagens aos atletas da casa 
que conquistaram títulos importantes, como a 
equipa de juvenis masculinos que conquistou o 
primeiro título coletivo nacional para a instituição. 
O jantar contou com a presença de Dulce Félix e 
Tiago Costa, atletas medalhados do Sport Lisboa 
e Benfica.

15.º aniversário da 
Casa do Benfica

em Paredes

PS comete
ilegalidade

O Partido Socialista manteve em funções, em si-
multâneo, no executivo municipal e na assembleia 
de freguesia de Baltar, durante quase um ano, o 
autarca Hélder Ribeiro, cometendo assim uma 
ilegalidade por violar a Lei Orgânica n.º 1/2001 
de 14 de agosto. 
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|Sociedade|

É bem evidente, para quem tiver 
olhos de ver, que as sociedades 
atuais estão cada vez mais robo-

tizadas, mecanizadas, com as pessoas 
desligadas umas das outras, quando 
não desprendidas pela depressão da sua 
própria essência humana. 

Compreende-se porque razão as 
pessoas, na sua absoluta maioria, andam 
acabrunhadas, tristes e vergadas ao peso 
da desesperança. Não é somente pela 
falta de dinheiro para o sustento e os en-
cargos familiares, mas também, e acima 
de tudo, pela felicidade desejada e que 
se apresenta cada vez mais distante.

Bem vemos que há quem suba 
na vida ou trepe na escada social, en-
ganando os outros e, quantas vezes, 
enganando-se a si próprios. 

Aparentemente parece vivermos 
uns com os outros e, verdadeiramente, 
vivemos distanciados uns dos outros, 
muito aos encontrões, num mundo, de 
facto, em que a própria inveja anula 
o relacionamento fraterno entre as 
pessoas. 

Lembremos, mais uma vez, que 
os hábitos alienantes fazem caminho 
no nosso quotidiano, nos tempos que 
vão correndo, alteraram-se as formas 
de organização e fez-se apelo ao rela-
tivismo dos valores, criaram-se novas 
posturas sociais, fragilizando a família 
tradicional perante a vida mecanizada 
destes dias. 

Tem-se feito tudo para despersona-
lizar a pessoas humana, para lhe castrar 
o seu humanismo, para lhe retirar o que 
há de melhor em si. 

Só que o desafio a colocar às socie-
dades é, devia ser, o da humanização, 
para que todos se possam realizar em 
plenitude. 

Nesta forma acelerada de vida, é 
necessário parar para refletir, já que é 
preciso haver tempo disponível para os 
outros e também para nós próprios.

No próximo dia 1 de outubro 
comemora-se o chamado “Dia do Ido-
so”. Tomemos como paradigma que 
a velhice não é, de todo, uma etapa 
triste da nossa vida. E pode e deve ser 
assumida como o arquivo da sabedoria. 
Devem os idosos, todos os idosos, saber 
que são eles, também, protagonistas das 
mudanças e do novo mundo a construir, 
passada a fase da desconstrução. E é 
também essa sua participação sábia e 
militante da vida quotidiana que deve 
ser aprofundada, tendo em conta que a 
vida precisa muita da luz, da paz sal-
vífica e da alegria contagiante dos que 
envelhecem e vão, simultaneamente, 
crescendo sempre mais e mais. 

Quando se tem querer, é bem pos-
sível viver com o coração, envelhecer 
esperançado e, depois de tudo consu-
mado por lei da natureza, poder morrer 
com dignidade, em paz. 

Fé no percurso
da vida

Uma explosão aconteceu na manhã do dia 19, no edifício do Ou-
ral, em Paredes. O incidente aconteceu por volta das 11 horas, 
num estabelecimento comercial situado no rés-do-chão de um 
edifício, que foi evacuado. Duas pessoas foram transportadas para 
o hospital, por precaução, devido à inalação de gás. 

Uma equipa dos bombeiros vo-
luntários de Lordelo realizou 
um parto numa ambulância 

quando fazia o transporte de uma grá-
vida para o hospital Padre Américo, 
em Penafiel. Maria Valentina nasceu às 
21h32 na última terça-feira, dia 23 de 
setembro, a menos de um quilómetro 
do hospital.

Em comunicado o comandante 
dos bombeiros de Lordelo, Pedro 
Alves, explicou que a corporação foi 
acionada, pelas 20h38 de terça-feira, 
“para prestar socorro a uma situação 
de trabalho de parto”. 

A equipa, composta pelo subchefe 
Armando Alves e os bombeiros Ricardo 
Oliveira e Ana Augusto, acabou por 
realizar o parto antes mesmo de chegar 
àquela unidade hospitalar, com a cola-
boração da equipa da Viatura Médica 
Emergência e Reanimação do Centro 
Hospitalar Tâmega e Sousa.

Menina nasce em ambulância
a caminho do hospital

Os três elementos da equipa dos bombeiros de Lordelo com a criança já no hospital

Duas pessoas foram transportadas para o hospital

Prédio evacuado após explosão
de gás em Paredes

Os vizinhos foram surpreendidos com 
um estrondo, cerca das 11 horas da 
manhã. A explosão deu-se no rés- 

-do-chão do edifício, no interior de uma loja 
comercial, onde estariam a ser realizadas 
obras por causa de uma inundação. 

A violenta explosão alarmou os vizinhos 
que acorreram de imediato ao local. “Ouvi 
um estrondo muito grande e pensei que algo 
de grave tinha acontecido. Quando aqui 
cheguei senti um forte cheiro a gás e só vi 
as duas pessoas a saírem da loja”, garantiu 
Conceição, uma das primeiras moradoras a 
chegar ao local. 

À porta do edifício concentraram-se cer-

ca de uma dezena de moradores, entretanto 
evacuados pelos bombeiros. “Ligaram-me a 
dizer que tinha havido uma explosão. Quan-
do cheguei disseram-me que tinha furado 
um tubo de gás”, garantiu Manuel Santos. 

Duas pessoas
hospitalizadas

O alerta foi dado oito minutos depois 
das 11 da manhã pelos próprios moradores. 
No local estiveram duas viaturas dos bom-
beiros voluntários de Paredes e doze homens. 
O edifício foi evacuado e duas pessoas foram 
encaminhadas para o hospital de Penafiel, 
devido à inalação de gás. 

Segundo o subchefe dos bombeiros 
voluntários de Paredes, um trabalhador que 
estaria a rasgar uma das paredes da loja terá 
acidentalmente cortado um dos tubos do gás, 
provocando o incidente. “Estavam a ser feitas 
obras dentro da loja, uns cortes numa das pa-
redes. Perfuraram um dos tubos do gás, o que 
originou a explosão”, explicou José Moreira.

Na altura da explosão, apenas um ho-
mem estaria no interior do estabelecimento 
comercial. Acabaria por ser transportado 
para o hospital Padre Américo, em Pena-
fiel. A proprietária de um estabelecimento 
comercial contíguo, que tentou socorrer o 
trabalhador, foi também encaminhada para 
aquela unidade hospitalar, por precaução. 
“Quando chegamos o trabalhador já es-
tava no exterior, bem como a proprietária 
do estabelecimento comercial anexo, que 
terá ajudado o homem a sair do edifício. 
As duas vítimas não sofreram ferimentos, 
apenas foram encaminhadas para o hospital 
por precaução”, informou o subchefe dos 
bombeiros voluntários de Paredes.

Estragos ainda
por contabilizar 

Visivelmente abalada com o incidente, 
a proprietária do estabelecimento “Papel e 
Flor” ainda não consegue determinar o vo-
lume dos estragos provocados pela explosão. 
Sónia Rocha aguardava pela avaliação do 
seguro para começar a limpar o local. Agora 
resta esperar pelos técnicos do seguro para 
podermos começar a limpar e a ver o que 
ficou estragado”, lamenta a comerciante.

A proprietária confirmou que um tra-
balhador estaria a perfurar uma das paredes 
do estabelecimento quando o incidente 
aconteceu. “Tínhamos uma inundação na 
loja e estávamos a realizar uma pesquisa 
para resolver o problema. Foi tudo tão 
rápido que nem deu para perceber o que 
aconteceu. Só sei dizer que me começou a 
cheirar muito a gás”.

Helena Nunes|texto/foto
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Hélder Ribeiro, verea-
dor do Partido Socialista 
na Câmara Municipal 
de Paredes, onde de-
sempenha funções como 
vereador sem pelouros, 
encontra-se em situação 
ilegal, podendo vir a 
perder o mandato para 
que foi eleito por vio-
lar a Lei dos órgãos das 
autarquias locais, no que 
diz respeito à incompa-
tibilidade entre funções 
que está vedado aos 
autarcas serem exercidas 
ao mesmo tempo. 
É que este dirigente e 
vereador socialista é, 
simultaneamente, de-
putado na assembleia 
de freguesia de Baltar e 
vereador da oposição na 
câmara municipal. 

Vereador Hélder Ribeiro viola a Lei dos órgãos das autarquias locais desde o início do mandato

PS comete ilegalidade

camarário como nas assembleias 
de freguesia de Baltar, simultane-
amente.

Mesmo que o vereador venha 
tentar repor a legalidade, segundo 
informações obtidas pelo nosso jor-
nal junto da Comissão Nacional de 
Eleições (CNE) e da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDRN), a si-
tuação pode levar à perda de man-
dato devido à incompatibilidade de 
funções e à anulação de diversos 
documentos e decisões aprovadas 
ou rejeitadas em reunião de câmara 
ou na assembleia de freguesia de 
Baltar, com a diferença de apenas 
um voto. 

Caso esta cumulação ilegal 
de funções não tenha sido feita de 
forma deliberada, se o deputado e 
também vereador tivesse consciên-
cia da responsabilidade dos seus 
cargos, deveria ter “suspendido 

as funções deliberativas” na as-
sembleia de freguesia de Baltar ou 
optado pela função autárquica”, 
como determina o número 4 do 
artigo 221.º da referida lei eleitoral 
dos titulares dos órgãos das autar-
quias locais. 

Vereador e
PartidoSocialista
de Paredes
desconheciam
a lei

Tanto o vereador Hélder Ri-
beiro como o Partido Socialista 
de Paredes negaram conhecer o 
regime de incompatibilidades de 
funções autárquicas que o artigo 
221.º da Lei Orgânica n.º1/2001 de 

14 de agosto restringe aos autarcas 
serem exercidas em simultâneo. 

“Não fazia a mínima ideia 
que existia essa incompatibilida-
de, e estranho que o presidente 
da assembleia me tenha deixado 
tomar posse”, afirmou o vereador 
do PS Hélder Ribeiro. “Se soubesse 
que existia nem sequer teria toma-
do posse. Vou falar com o partido 
e se assim for não tenho qualquer 
problema em abandonar o meu 
lugar na assembleia de freguesia”, 
acrescentou. 

Também o partido garante que 
desconhecia a situação. “Nem o PS 
nem a assembleia de freguesia ti-
nha conhecimento desta situação”, 
garantiu o presidente da comissão 
política do PS Paredes. Alexandre 
Almeida garante que irá analisar 
a situação e “se assim for, pedir a 
substituição ao presidente da as-
sembleia de freguesia de Baltar”.    

Contactado o presidente da 
assembleia de freguesia de Baltar, 
sobre esta ilegalidade cometida por 
um elemento do PS do órgão que 
preside, José Leão Machado disse 
que “a tomada de posse é dada aos 
elementos que compõem a lista 
eleita e a incompatibilidade des-
crita na lei tem que ser analisada 
por cada um desses elementos”. 

Questionado quanto às de-
clarações do vereador Hélder 
Ribeiro, que disse que o presidente 
da assembleia de freguesia não 
lhe deveria ter dado posse, José 
Leão Machado explicou que “as 
pessoas quando se candidatam a 
cargos públicos têm de conhecer 
a lei e aplicá-la e não cometer 
ilegalidades. Não tenho, como já 
disse, competência para decidir 
pelos outros”. 

Também Conceição Rosendo, 
presidente da junta de freguesia de 
Baltar, foi apanhada de surpresa. 
“Com os nossos elementos não 
temos problema nenhuns, mas 
não me preocupei com a oposição 
porque já nos tinham acusado de 
cometer ilegalidades e por isso 
achei que eles estariam muito 
bem informados”, garantindo 
que vão ficar a aguardar que o PS 
Paredes resolva o problema. “Ao 
contrário do que o PS já fez, nós 
não vamos denunciar nada. Vai 
estar no critério deles a resolução 
do problema”. 

Não nos foi possível con-
tactar o presidente da comissão 
política do PSD Paredes, Celso 
Ferreira, por este estar ausente 
do país. Neste sentido, entramos 
então em contacto com o vereador 
e presidente da Mesa do Plenário, 
Manuel Fernando Rocha, que 
questionado sobre as ilegalidades 
cometidas pelo PS na assembleia 
de freguesia de Baltar disse: “Não 
tenho conhecimento sobre qual-
quer ilegalidade”. 

Depois de lhe termos expli-
cado o conteúdo da ilegalidade e 
que esta informação nos foi pas-
sada por um militante do próprio 
partido, Manuel Fernando Rocha 
voltou a referir que “desconhecia 
a situação”, garantindo que o 
PSD “tomará uma posição depois 
de analisar o caso no sentido de 
ser reposta a legalidade”.

Na verdade, viola a Lei Or-
gânica n.º 1/2001 de 14 de 
Agosto (denominada lei 

eleitoral dos titulares dos órgãos 
das autarquias locais), mais precisa-
mente o seu artigo 221.º designado 
“Incompatibilidades com o exer-
cício do mandato”, que estabelece 
o regime de incompatibilidade de 
funções autárquicas nos diferentes 
órgãos locais, executivos (câmara 
municipal e junta de freguesia) e 
deliberativos (assembleia munici-
pal e assembleia de freguesia). 

A lei eleitoral dos titulares dos 
órgãos das autarquias locais especi-
fica na alínea 1 do artigo 221.º que 
“é incompatível, dentro da área 
do mesmo município, o exercício 
simultâneo de funções autárqui-
cas nos seguintes órgãos: câmara 
municipal e junta de freguesia, 
câmara municipal e assembleia 
de freguesia e câmara municipal 
e assembleia municipal”. 

Ora, Hélder Ribeiro, des-
de que foi eleito exerce funções 
quer nas reuniões do executivo 
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O encerramento da es-
cola básica de Parada de 
Todeia, as implicações 
do novo mapa judiciário 
para o Tribunal de Pare-
des e os contratos para a 
construção de três novos 
sintéticos no concelho 
foram alguns dos temas 
que levaram à troca de 
acusações na reunião 
pública do executivo. 

Em causa o fecho da escola de Parada e os contratos dos três novos sintéticos 

Celso Ferreira e vereadores do PS
trocam acusações

Helena Nunes

A inda antes do período da 
ordem do dia a interven-
ção da vereadora do PS 

desagradou Celso Ferreira. Beatriz 
Meireles falava sobre o novo mapa 
judiciário. “O Tribunal de Paredes 
perdeu algumas seções que vão 
afetar diretamente as empresas 

do concelho, mas ganhou outras”, 
referindo-se ao núcleo do Departa-
mento de Investigação e Ação Penal 
que vai ser instalado em Paredes. 

A vereadora do PS fez re-
ferência a algumas notícias que 
avançavam que o DIAP iria ser 
instalado em Penafiel e não em Pa-
redes. Celso Ferreira não gostou do 
discurso. “Lamento que tenhamos 
uma oposição que não quer rigor. 
A vereadora já sabia que o DIAP 
já está em funções e construiu ar-
gumentos baseados numa notícia 
errada, o que é grave”, acusou.

Logo de seguida Alexandre 
Almeida trazia novamente para 
discussão o fecho da escola de 
Parada de Todeia, lembrando que 
a decisão não agradou a população. 
Em resposta Celso Ferreira lembrou 
que o PS aprovou a Carta Educativa 
do concelho. “Manifesto a minha 
perplexidade com a posição do PS, 
que votou a favor da Carta Edu-
cativa e nessa carta está explicito 
que essas escolas iam encerrar”, 

acusou o presidente da câmara de 
Paredes. “Não devo mais explica-
ção ao PS”. 

PS queria
os sintéticos
construídos
com fundos
comunitários 

Alexandre Almeida questio-
nou ainda o executivo do atraso 
na construção dos alpendres nos 
centros escolares. “Lamento que 
o ano letivo tenha começado sem 
cobertos nas escolas”, frisou o 
vereador do PS. “Aquilo que o 
preocupa a si não é mais do que 
o que nos preocupa a nós. Se não 
fosse o mau tempo os alpendres já 
estariam concluídos”, esclareceu 
Manuel Fernando Rocha. 

A discussão subiu de tom 

aquando da votação do ponto 
29 da ordem de trabalhos, sobre 
os contratos veiculados entre a 
câmara municipal o Rebordosa 
Atlético Clube, o Aliados de Lor-
delo e o Aliança de Gandra para 
a construção de três campos sinté-
ticos. O vereador do PS acusou o 
executivo de não ter aproveitado 
as verbas disponíveis de fundos 
comunitários. “Não conseguimos 
compreender por que razão não 
foram aproveitadas verbas do 
QREN. Que garantia dá a câmara 
aos clubes para estes se puderem 
endividar na banca?”questionou. 
“Se os dirigentes concordam e 
estão agradecidos porque é que 
os vereadores do PS não gostam? 
Por que não suportam que o PSD 
e a câmara tenham resolvido um 
problema que vocês não conse-
guiriam resolver”, acusou Celso 
Ferreira, após garantir que a au-
tarquia reuniu várias vezes com a 
Secretaria de Estado do Desporto 
e Juventude e com a Comissão 

de Coordenação da Região Norte 
(CCRN) e sabia que as verbas do 
QREN destinadas à construção 
de sintéticos dariam, “na melhor 
das hipóteses, para apenas um 
sintético”.  
“Preferimos anunciar a candida-
tura de uma pista Tartan e apoiar 
os clubes com verbas da câmara”, 
acrescentou. “O PS não gosta que 
a câmara tenha conseguido juntar 
à mesa os presidentes dos três 
clubes”, acusou. 

Celso Ferreira deu por termi-
nada a reunião, contudo o verea-
dor do PS, José Sá, que não tinha 
gostado que o edil o mandasse 
calar durante a discussão de um 
dos pontos da ordem de trabalhos, 
aproximou-se do presidente para 
lhe deixar um aviso. “Não lhe faltei 
ao respeito e não admito que me 
fale daquela forma. Já me ameaçou 
uma vez neste corredor, mas não 
admito que volte a faltar-me ao 
respeito”, abandonando de segui-
da o salão nobre. 

O assalto aconteceu 
na quarta-feira, dia 10, 
cerca das 16 horas. Uma 
carrinha de distribuição 
de pão que se encontra-
va parada junto à aveni-
da Padre Luís Carneiro, 
em Gandra, foi rouba-
da com uma criança lá 
dentro. A menina de três 
anos viria a ser aban-
donada a cerca de três 
quilómetros do local e 
entregue à mãe. A carri-
nha ainda não foi encon-
trada.

Criança foi abandonada três quilómetros depois, na EN 15, em Gandra

Roubam carrinha de distribuição de pão 
com criança lá dentro

car e perceber que não conseguia 
alcançar a carrinha em andamento, 
a mulher terá pedido o telemóvel 
emprestado a duas jovens que 
passavam na rua para ligar ao 
marido. Desesperada, pediu ajuda 
numa loja de telemóveis ali ao 
lado. “Pediu-me para ligar à GNR. 
Estava em pânico e só dizia que 
lhe tinham roubado a carrinha e a 

filha”, conta Miguel Peixoto, pro-
prietário do estabelecimento.

Logo depois a mulher e um 
amigo do proprietário da loja de 
telemóveis seguiram na direção da 
carrinha na tentativa de encontrar a 
menina. Cerca de três quilómetros 
à frente, já na EN 15, a mãe acabou 
por encontrar a criança junto de um 
restaurante. 

Criança foi
abandonada
a três quilómetros

A menina de três anos seguia 
com a mãe na carrinha de distri-
buição de pão. A criança estaria a 
dormir quando a mãe parou à porta 

de um cliente, deixou o motor a 
trabalhar, e saiu por minutos para 
pendurar a saca de pão. Foi o tem-
po suficiente para que um homem 
roubasse a carrinha com a criança 
lá dentro. 

O proprietário da loja de 
telemóveis, que deu o alerta à 
GNR, garantiu ainda que ali 
muitos clientes têm por hábito 
deixar os carros estacionados 
junto à estrada com as chaves na 
ignição. Rotina que a esta mulher 
de Marecos, Penafiel, valeu num 
grande susto e que certamente 
não voltará a repetir tão cedo. 

A GNR de Lordelo esteve 
ainda no local para registar a 
ocorrência e o caso foi já entregue 
ao Ministério Público. A carrinha 
ainda não foi encontrada e ao que 
conseguimos apurar não tinha se-
guro contra todos os riscos. 

Roubo semelhante 
no mesmo local

Os moradores não estranham 
este tipo de roubos. Há cerca de três 
meses aconteceu, no mesmo local, 
um caso semelhante. Um homem 
parou uma carrinha Peugeot junto 
ao passeio e saiu para falar com o 
mesmo vizinho, industrial de mó-
veis, e quando voltou só conseguiu 
ver a carrinha a arrancar. 

A viatura não chegou a apare-
cer, pelo menos até agora. 

O roubo da carrinha aconteceu junto à Av. Padre Luís Carneiro, em Gandra

Helena Nunes|texto/foto

A padeira que tinha acabado 
de parar para deixar uma 
saca de pão na casa de um 

cliente só viu um homem de cara 
destapada a arrancar na carrinha 
Citroen Berlingo, com a sua filha de 
três anos lá dentro. 

A criança acabou por ser aban-
donada poucos minutos depois na 
EN 15, a cerca de três quilómetros 
do local do roubo, junto a um 
restaurante. Um casal que ali se 
encontrava ajudou a criança até a 
mãe chegar. 

Depois de ver o ladrão arran-
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A Casa da Cultura foi o 
palco escolhido para o 
desfile de moda sénior e 
infantil promovido pelo 
projeto Sinergias XXI, 
com o apoio da câmara 
municipal de Paredes. 
Mais de 30 idosos de 
nove instituições foram 
modelos por um dia, 
numa atividade que tem 
por objetivo promover 
e trabalhar a autoestima 
dos utentes destas insti-
tuições. 

A sede do agrupamento de escuteiros 1039 de Vilela, que funcio-
na na antiga escola do Noval, foi assaltada durante a tarde de sex-
ta-feira, dia 12 de setembro. Os ladrões partiram uma das janelas 
do edifício para entrar, mas ao que parece não terão levado nada. 

Ladrões partiram o vidro de uma janela, mas não roubaram nada

Sede dos escuteiros de Vilela assaltada

Helena Nunes

O assalto aconteceu durante a 
tarde sem que ninguém tives-
se dado por nada. Os ladrões 

entraram por uma janela e no interior 

do edifício tiveram tempo de remexer nos 
armários, há procura de objetos de maior 
valor. 

Só ao final da tarde é que um dos 
responsáveis, que se dirigiu à sede do 

agrupamento, se apercebeu do assalto. 
Apesar de terem remexido nos armários, 
os assaltantes não terão conseguido levar 
nada de valor. “Quando aqui cheguei ao 
final da tarde reparei que o vidro de uma 
das janelas estava partido e quando entrei 
percebi que tínhamos sido assaltados”, 
garantiu Saul Dias. 

“Entraram pela janela, mas ao que 
parece não roubaram nada. Deu para ver 
que o objetivo era estragar e não roubar, 
por isso nem sequer fizemos participação 

à GNR”, acrescentou o responsável pelo 
agrupamento.  

Apesar de não terem roubado ob-
jetos de valor o grupo de escuteiros não 
deixou de ficar alarmado com a situação. 
“Estivemos de férias e retomamos agora 
as atividades por isso vamos ter mais 
movimento na sede. Já temos a preocu-
pação de não deixar cá nada de muito 
valor, mas vamos estar mais atentos até 
porque esta é uma zona com pouco mo-
vimento”, sublinhou o responsável.

Atividade inserida no projeto Sinergias XXI juntou idosos de nove instituições

Desfile de moda sénior e infantil

Helena Nunes|texto/fotos

O jardim da Casa da Cultura 
de Paredes encheu-se na 
tarde do passado sábado, 

dia 13 de setembro, de glamour. 
Com o objetivo de promover e tra-
balhar a autoestima dos utentes das 
instituições de solidariedade social 
do concelho e mostrar a importân-
cia da imagem independentemente 
da idade, o desfile de moda sénior 
e infantil, promovido pelo projeto 
Sinergias XXI, ofereceu a mais de 30 
idosos e 21 crianças a oportunidade 
de serem modelos por um dia. 

Em diversos estilos os utentes 
desfilaram sob uma passadei-
ra vermelha e mostraram que o 
verdadeiro espírito da atividade 
estava na alegria de viver uma 
experiência diferente. À iniciativa 
juntaram-se vários representantes 
de roupa, acessórios e cabeleireiros 
da cidade e do concelho de Paredes 
que também assim promoveram os 
seus produtos. 

Numa tarde onde a beleza e o 
glamour foram os denominadores 
comuns os idosos de nove das onze 
instituições que integram o projeto 
desfilaram em estilos diferentes, 
dando a conhecer as tendências de 
moda atual. 

A dar início ao desfile os 
modelos da Associação para o De-
senvolvimento Integral de Lordelo 
mostraram as tendências de moda 
desportiva, seguiu-se a Casa do 
Povo de Bitarães, o Centro Social 

responsáveis sublinham o impacto 
significativo que esta assume a 
vários níveis. “Queremos mostrar 
que em todas as idades é impor-
tante cuidar da própria imagem e 
que isso se torna positivo a todos 
os níveis. A ideia era proporcio-
nar um dia diferente e o balanço 
é muito positivo”, notou Susana 
Pelota, responsável pela Santa Casa 
da Misericórdia de Paredes e da 
Casa do Povo de Bitarães. 

“Em todas
as idades
é importante
cuidar da
própria imagem”

Em representação da câmara 
municipal de Paredes a vereadora 
do pelouro da educação e ação 
social deixou uma mensagem sim-
bólica a todos os que contribuíram 
para a iniciativa e aos mais de 50 
modelos que concretizaram a ati-
vidade. “Todos nos sentimos um 
pouco mais vivos depois das horas 
que aqui passamos e da compa-
nhia em que estivemos. Parabéns 
a todos os que contribuíram para 
que esta iniciativa corresse desta 
forma tão brilhante”. 

Recordando que esta não é 
uma atividade isolada e “fora de 
um contexto organizado” Her-
mínia Moreira garantiu que o 
Sinergias XXI é um projeto “muito 
bem definido”, e uma linha que 
tem orientado as instituições em 
atividades “fantásticas”. 

“Mais do que anos temos 
vida. Este era o slogan do projeto 
há dois ou três anos, mas hoje mes-
mo as pessoas que aparentemente 
são mais frágeis mostraram muita 
vida e deram o exemplo do que 
todos temos de procurar em cada 
momento da nossa vida, força e 
alegria”, acrescentou.  

A próxima atividade inserida 
no Sinergias XXI acontece já em ou-
tubro, com as comemorações do dia 
do idoso. Desta vez será no parque 
da cidade de Paredes e contará com 
a participação de outras instituições 
que não integram o projeto.  

e Paroquial de Vilela, a Associação 
para o Desenvolvimento de Rebor-
dosa e o Centro Social de Recarei 
com o estilo cerimónia. 

Os últimos a desfilar foram os 

idosos do Centro Social de Baltar e 
da Obra de Assistência Social de So-
brosa que mostraram as tendências 
da moda casual, terminando com 
os modelos do Centro Socioeduca-

tivo de Parteira e da Santa Casa da 
Misericórdia de Paredes que apre-
sentaram vestuário de gala.   

Apesar de esta não ser a pri-
meira atividade do género os 
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O 6.º encontro de au-
tomóveis e motociclos 
clássicos da cidade de 
Paredes trouxe mais uma 
vez dezenas de pessoas 
ao parque José Guilher-
me. Em exposição estive-
ram mais de 120 viaturas 
que fizeram as delícias 
dos mais aficionados. 
A novidade este ano foi 
o Motor Show Paredes 
2014, onde participaram 
30 pilotos portugueses e 
espanhóis. 

6.º encontro de automóveis e motociclos clássicos em Paredes

‘Clássicos’ animaram a cidade de Paredes
largos quilómetros para estar 
presentes no 6.º encontro de auto-
móveis e motociclos clássicos de 
Paredes, que reuniu participantes 
de Viana do Castelo, Guimarães, 
Braga, Vila Real, Valença e de mui-
tos outros pontos do país. 

Apesar da chuva que se fez 
sentir na tarde de domingo dezenas 
de pessoas juntaram-se, durante a 
tarde, no parque José Guilherme, 
para apreciar as 126 viaturas e 
motociclos expostos. Para além 
de reunir adeptos de todo o país o 
encontro de clássicos contou com 
a presença dos representantes 
do Moto Clube de Gandra e de 
Rebordosa, do clube Galhofas de 
Arreigada, os Amigos das Motas 
Clássicas de Paços de Ferreira, os 
Amigos dos Clássicos de Valongo 
e do Vespa Clube de Gaia. 

Para a organização apenas o 
tempo foi uma condicionante. “O 
tempo condicionou um pouco a 
adesão das pessoas, mas ainda assim 
o evento correu dentro do que espe-
rávamos”, salientou o presidente da 
Associação Louredo Aventura Motor 
Clube. “O evento já se tornou uma 
marca na cidade e no concelho e até 
mesmo no país, já que recebemos 
pessoas desde o Minho ao Litoral”, 
salientou Narciso Andrade, agrade-
cendo o apoio de todos os patroci-
nadores, da câmara municipal e de 
todos os que colaboraram financei-
ramente para o sucesso do evento e 
a colaboração especial dos bombeiros 
voluntários de Paredes, que cederam 
o salão nobre para o almoço. 

Em relação à edição do pró-
ximo ano a organização garante 
que voltará o Motor Show, desta 
vez por dois dias, mas “se houver 
apoios financeiros dos comercian-
tes e da população do concelho”. 

A associação Louredo Aven-
tura Motor Clube está já a preparar 
o 7.º encontro de automóveis e 
motociclos clássicos em Paredes. 
Para além do regresso do Motor 
Show a organização está também 
a preparar uma outra novidade 
que certamente irá agradar aos 
amantes de velocidade. “Estamos a 
pensar voltar a organizar corridas 
de motorizadas, mas depende dos 
apoios. Sozinhos não consegui-
mos”, sublinha o presidente.

Helena Nunes|texto/foto

O sexto encontro de automó-
veis e motociclos clássicos 
da cidade de Paredes, or-

ganizado pela Associação Louredo 
Aventura Motor Clube, voltou a 
atrair dezenas de pessoas ao centro 
da cidade de Paredes. Para além 
da habitual exposição das viaturas 
clássicas no parque José Guilherme, 
que se realizou no domingo, a edição 
deste ano contou com uma novidade. 
No sábado cerca de 30 pilotos realiza-
ram corridas de velocidade no antigo 
sintético das Laranjeiras, no centro 
de Paredes, e fizeram as delícias dos 
amantes de velocidade. 

As provas de perícia e drift 
decorreram durante toda a tarde 
de sábado e juntaram dezenas 
de pessoas nas bancadas. A dar 
espetáculo estiveram 27 pilotos 
portugueses e 3 espanhóis. A noite 
de sábado encerrou com a atuação 
do grupo de cavaquinhos “Estrelas 
do Cruzeiro de Baltar”. 

126 clássicos
em exposição

No domingo foi a vez dos 
carros e motas clássicas se exibirem. 
Logo de manhã os126 participantes 
reuniram-se no parque da cidade 
de Paredes para prepararem o 
tradicional passeio pelo concelho. 
Foram muitos os que percorreram Foram muitas as pessoas que aproveitaram a tarde de domingo para ver os clássicos, em Paredes

Trinta pilotos estiveram no sábado no motorshow, realizado no antigo sintético das Laranjeiras
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Chama-se Triplo 
Supermercados e é 
o mais recente es-
paço comercial da 
freguesia da Sobrei-
ra, Paredes. Abriu 
no último sábado, 
dia 20, com casa 
cheia de novidades 
e clientes. A este 
projeto associou-se a 
Casa das Carnes, um 
talho que pretende 
ser uma referência 
no Vale de Sousa, 
já com lojas em Rio 
Tinto, Valbom e 
Oliveira do Douro. 

Espaço abriu no último sábado com casa cheia 

Sobreira tem
um novo espaço comercial

do grupo Casa das Car-
nes, parceiro do grupo M. 
Cunha, principal investidor 
do projeto, que comprou a 
Carpan- Cooperativa Abas-
tecedora dos Retalhistas do 
Norte, após esta ter entrado 
em processo de insolvência. 
O grupo M. Cunha comprou 
os cinco supermercados em 
Paredes e Gondomar e um 
armazém de cash&carry na 
Maia. “Já começaram a apa-
recer resultados. Já temos 
quatro lojas abertas, e agora 
chegamos à região do Vale 
de Sousa, concretamente ao 
concelho de Paredes, onde 
tenho recordações muito 
boas”, garantiu Filipe Cou-
to, um dos proprietários da 

Casa das Carnes , que detém 
diversos talhos na região do 
Grande Porto, incluindo no 
concelho de Paredes.  

“Os supermercados 
Triplo são superfícies de 
proximidade que não po-
dem ser comparadas às 
grandes superfícies comer-
ciais. Têm identidade, são 
feitos de pessoas da terra 
e com experiência. É quase 
como uma pequena merce-
aria, pelo menos em termos 
de conceito”, adiantou. 

“É um projeto aliciante 
porque à larga experiência 
que temos de mercado, 
mais de 20 anos e 40 lojas 
abertas, da minha parte, 
tenho ideias e projetos para 

avançar. 2015 vai ser o ano 
da confirmação do cresci-
mento. Queremos crescer 
lentamente e de forma sóli-
da, com qualidade, atendi-
mento, um pouco diferente 
do mercado tradicional”. 

Para além do espaço 
comercial com diversas sec-
ções de produtos, incluindo 
os que habitualmente se 
compram nas grandes super-
fícies comerciais, o espaço 
conta ainda com diversas 
lojas, como cabeleireiro, pa-
pelaria, estética, entre outros, 
englobando uma grande va-
riedade e oferta de produtos 
e serviços no mesmo espaço, 
tendo em vista a satisfação 
do cliente. 

O acidente aconteceu na passada quarta-feira, 17 
de setembro, e provocou três feridos ligeiros. 
As vítimas foram assistidas pelos bombeiros no 

local e encaminhadas para o hospital Padre Américo, em 
Penafiel. 

Uma viatura seguia na estrada que liga o concelho de 
Paços de Ferreira a Paredes ao início da tarde. O condutor 
do Citroen perdeu o controlo do carro e despistou-se poucos 
metros antes da rotunda da cadeira, embatendo no muro 
do lado direito da faixa de rodagem. 

Um outro condutor que seguia atrás do Citroen tentou 
evitar o choque com a viatura da frente, mas não conseguiu 
travar a tempo. No local estiveram os bombeiros voluntários 
de Paços de Ferreira, que passavam naquela estrada à hora 
do acidente e pararam para assistir as vítimas. Também os 
bombeiros voluntários de Paredes foram acionados, para 
além da equipa da Cruz Vermelha de Vilela. 

Esteve ainda no local uma ambulância de Suporte 
Médico de Vida, de Valongo. Os três feridos foram encami-
nhados para o hospital padre Américo, em Penafiel.

Acidente em Paredes provoca três feridos

Logo pela manhã jun-
taram-se dezenas de 
pessoas na entrada 

do novo espaço comercial, 
Triplo Supermercados, não 
fosse esta a primeira e única 
superfície comercial de di-
mensão considerável a abrir 
na freguesia da Sobreira, 
Paredes. 

Com uma área de cerca 
de dois mil metros quadra-
dos o Triplo Supermercados 
pretende conjugar a variada 
oferta de produtos à rela-
ção de proximidade com 
os clientes, unindo-se num 
conceito de comércio local 
especializado. Quem o diz é 
Filipe Couto, um dos sócios 

Na inauguração foram muitos os clientes que aderiram ao conceito da Casa das Carnes
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Alertar para quê?
Recebi na caixa do correio um panfleto com uma chamada 

de atenção para se gastar água da rede pública pois esta 
está tratada e que a maioria da água dos poços e furos está 
imprópria para consumo, constituindo grave perigo para 
a saúde pública. Deu-me vontade de rir! Nesta freguesia, 
mais de 70% não tem saneamento nem água ao domicílio, 
em pleno século XXl!

Nas aldeias mais recônditas do interior, já existe água 
e saneamento há mais de vinte anos! Esperemos que em Bi-
tarães, que pertence à cidade de Paredes, este problema seja 
resolvido o mais breve possível. 

Estrada Bitarães – Paredes
É lamentável o estado em que se encontra a estrada que 

vai desta localidade até Paredes. Está toda irregular e não 
sinalizada. Senhores responsáveis, de que estão à espera? 
Que haja acidentes para virem arranjá-la? Esta é a segunda 
vez que falo neste assunto.

Festa da Nossa Senhora dos Chãos
Este ano, como houve uma certa moderação nos gastos, 

já houve quem assumisse o encargo de fazer esta secular 
festa. Parabéns aos festeiros cessantes e muito êxito para os 
novos. ■

Bitarães
António Oliveira | oliveirinhas@hotmail.com

Exposição “Caminho 
de Encanto”

Obras na capela do 
Senhor dos Aflitos

Baltar
Faustino Sousa | faustinosousa@iol.pt

No passado fim de semana, decorreu uma missa na 
capelinha do Senhor dos Aflitos, que fica situada no 

lugar da “Capela das Almas”, em Baltar. A missa celebrada 
pelo jovem padre natural de Baltar, David Mieiro, foi um 
gesto de agradecimento por parte da comissão de festas 
de 2014, que reconheceu publicamente o trabalho dos 
seus membros, o esforço de Manuel Joaquim Martins, a 
cooperação da câmara municipal de Paredes e o envolvi-
mento da junta de freguesia de Baltar na realização das 
obras na capela.

Foi descerrada uma placa comemorativa do evento, 
em que as entidades referidas anteriormente são objeto 
de um agradecimento público. A câmara municipal de 
Paredes fez-se representar pela vereadora da educação e 
da ação social, Hermínia Moreira, que foi devidamente 
acompanhada pela presidente da junta de freguesia, 
Conceição Rosendo. 

Modelos por um dia

No passado dia 13 de setembro, decorreu nos jardins da 
casa da cultura de Paredes o evento “Desfile moda sénior e 
infantil”. O centro social de Baltar fez- se representar com 
os seus modelos seniores, que embelezaram o evento com a 
sua postura e beleza.

A junta de freguesia esteve presente e todos puderam 
reparar na forma séria e elegante com que todos procuraram 
dignificar o acontecimento.

Na foto pode ver-se a forma compenetrada e responsá-
vel com que o popular “Pepe”, figura incontornável da vila, 
encarou a sua missão. Bem acompanhado, Pepe juntou à sua 
faceta de atleta de várias equipas de futebol e de viajante, mais 
uma vocação que esteve sempre latente, pois apesar de estar 
na casa dos setenta anos, veste-se como um jovem e continua 
a ter um espírito de verdadeiro amante da vida. 

Foi mais uma celebração da vida, que merece ser re-
petida. 

Taca Brali:
USC Baltar 0 - 0 Nun’Alvares
SC Campo 3 - 1 USC Baltar

Marcador: Tomé C. 52’ 

O União de Baltar vai jogar na época 2014/15 no cam-
peonato distrital da 1.ª divisão (série 2). Após ter jogado na 
2.ª divisão em 2013/14, os baltarenses subiram mais um 
patamar e esperam contar novamente com o apoio dos sócios 
e simpatizantes para mais uma época de sucesso. 

O União Sport Clube de Baltar foi fundado em 1972. 
Na altura, começou com uma equipa sénior, de jogadores 
da terra. Houve populares a doar os terrenos e a trabalhar 
para construir o campo de futebol. Os anos passaram, o clube 
foi crescendo e fazendo história. No palmarés destaca-se a 
subida à 1.ª divisão distrital em 1989/90 e em 1995/96. Com 
um orçamento entre os 15 e os 20 mil euros por época, é 
necessário esforço para arranjar apoios de forma a levar o “ 
barco a bom porto”. 

Promessa de novo campo sintético
Para o ano o clube poderá jogar no novo sintético, que 

ficará situado junto ao novo agrupamento escolar, construído 
de raiz. Esta é uma das promessas que está por concretizar 
há longos anos, que se espera que esta dinâmica que o clube 
criou junto dos jovens da vila, ajude a concretizar.     

4.º evento Tuning B.V.Baltar
Nos próximos dias 25 e 26 outubro, no kartódro-

mo de Baltar, vai-se realizar o IV “Tuning” a favor dos 
bombeiros voluntários de Baltar. Haverá o já tradicional 
“Show Freestyle”, onde todos puxarão ao máximo as 
suas máquinas. 

Este ano haverá pela primeira vez uma prova de “Trial 
4x4”, bem como insufláveis para crianças e adultos. Existirá 
ainda um acampamento e um simulador virtual. 

Está garantida a presença da viatura do conhecido 
piloto João Barros, que representa a equipa da 'Fibromade 
Racing Team'.

 O evento contará com a apresentação de alguns novos 
projetos nacionais “Tuning Stance Drag”. ■

Cete
Saúl Ferreira | saul.ferreira@gmail.com

Dia 11 de outubro, a partir das 16h, na biblioteca munici-
pal de Paredes, será inaugurada a exposição “Caminho 

de Encanto”, sobre a temática da Rota do Românico, que 
decorrerá até ao dia 28 do mesmo mês, entre as 9 e as 12h30, 
as 14 e as 17h30.

A fotografia pertence ao professor Norberto Valério e a 
poesia ao poeta cetense Miguel Gomes. O dia da inauguração 
será especial. Compareça.

Mega aula de zumba

Realizar-se-á no próximo dia 27 de setembro, às 20horas, 
no quartel dos bombeiros voluntários de Cete, uma mega 

aula de zumba, com o intuito de angariar fundos para os 
bombeiros voluntários de Cete. A entrada (ajuda simbóli-
ca) custa apenas dois “capacetes”. Ajude a ajudar que os 
bombeiros agradecem. A aula estará a cargo da professora 
Juliana Silva.

Exposição de fotografia

Está a decorrer desde o dia 20 e até ao dia 28 do corrente 
mês, no auditório do centro social de Cete, uma exposição de 
fotografia e etnografia com o tema “Cete, através da Histó-
ria”. A inauguração ocorreu no passado dia 20 de setembro, 
às 20h30.

A organização está a cargo da junta de freguesia em 
colaboração com a câmara municipal de Paredes e o centro 
social.

Inauguração das obras do F.C. Cete
No passado dia 19, o presidente da câmara municipal 

de Paredes, Celso Ferreira, acompanhado do seu vereador 
Manuel Fernando Rocha, deslocou-se à freguesia de Cete 
para proceder à inauguração da remodelação do complexo 
desportivo do F.C. de Cete, e entregar uma habitação social 
a um jovem casal, que de agora em diante se encarregará 
de tomar conta das instalações, ali habitando.

Destaca-se do discurso do presidente da câmara que o 
mesmo tem o objetivo de ajudar o F.C. de Cete a construir 
o seu novo complexo desportivo, bastando que o clube 
providencie um terreno para tal, sendo que à semelhança 
do que aconteceu com outras freguesias, a câmara supor-
tará todos os custos da construção. 

Apela-se assim a algum benemérito da freguesia que 
ali possua terreno com condições para a construção de 
umas novas instalações dignas para o F.C. de Cete, que 
colabore na concretização de um sonho antigo do clube, 
ajudando assim ao desenvolvimento saudável dos jovens 
cetenses. ■
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Gondalães
Sérgio Silva | sergiosilva255@gmail.com

7.º Encontro
de minis e clássicos

No próximo dia 28 de setembro, domingo, realizar-se-á o 
7.º encontro de minis e outros clássicos em Gondalães, 

Paredes.
 O evento terá início pelas 15h, junto à igreja paroquial 

de Gondalães, com a apresentação dos veículos inscritos na 
prova. De seguida decorrerá um passeio pelas sete freguesias 
da união de freguesias de Paredes.

 Pelas 18h, terá lugar um convívio entre participantes 
e organizadores, seguida da entrega de prémios aos partici-
pantes. Apareça com o seu veículo e participe nesta iniciativa 
da “ANSESP”!

 II Caminhada
à descoberta de Gondalães

No passado dia 21 de junho, pelas 15h, realizou-se a 
segunda caminhada, intitulada “À descoberta da nossa terra 
com os escuteiros”. Esta iniciativa, a cargo do grupo 1061 de 
escuteiros de Gondalães, visou o fomento da caminhada, do 
desporto, e da nossa freguesia. ■

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

Apresentação
do F.C. de Parada

No passado domingo, dia 21 de setembro, o complexo 
desportivo do Futebol Clube de Parada foi palco da 

apresentação aos sócios e adeptos da equipa de futebol 
sénior do clube da casa, que vai disputar pelo segundo ano 
consecutivo o campeonato da 2.ª divisão da Associação de 
Futebol do Porto.

O jogo de apresentação realizou-se com a equipa do 
Sobrosa, num ambiente de festa, com o público a aplaudir os 
atletas que evoluíram no campo, nesta primeira oportunidade 
de acompanhar a equipa na presente época. 

O resultado foi uma vitória do F.C. Parada, por dois a 
zero, com ambos os golos da autoria do João Preto. Apesar de 
não ser o mais importante neste caso, é sempre mais saboroso 
o doce sabor da vitória que o amargo da derrota. 

Um bom começo é sempre animador e um sinal de bom 
augúrio para a temporada oficial que vai começar. ■

Rebordosa
Paulo Pinheiro | pinheipaulo@gmail.com

Aniversário
dos bombeiros

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa comemora o 36.º aniversário no próximo dia 

28 de setembro. Integrado nas comemorações do aniversário 
no próximo dia 27 irá decorrer um torneio de petanca onde 
todo o dinheiro angariado das inscrições reverterá a favor 
da instituição. O torneiro realiza-se nos campos do clube de 
petanca de Rebordosa, junto ao parque do Rio Ferreira. 

As inscrições podem ser feitas no local da prova.

Comissão de Festas já está a trabalhar
A comissão de festas de 2015 da cidade de Rebordosa 

organizou um torneio de futsal “12 horas de Futsal”, no 
pavilhão gimnodesportivo Manuel Moreira Neto. O evento 
decorreu sem qualquer incidente, num ambiente saudável, 
cheio de confraternização entre equipas. 

O vencedor do torneio e da taça disciplina “Móveis 
Camila”, foi a equipa Quim Friends. No final da competição 
o presidente da comissão de festas para 2015 aproveitou 
para agradecer todo empenho e dedicação dos membros da 
comissão e a todos participantes. 

Abertura do ano escutista
A nova época escutista 2014\2015, no agrupamento 

1030 de Rebordosa reabriu oficialmente no dia 14 de setem-
bro. Este ano integra o tema ”Missão: Construir”. Esta nova 
época iniciou-se com a eucaristia na igreja velha, pelas 9h30, 
seguida de uma cerimónia de boas vindas e passagens de 
secção, com alguns pais e familiares a assistirem.

 Este ano, passaram oito lobitos para a expedição, sete 
exploradores para os pioneiros e quatro pioneiros para os 
caminheiros. A passagem de secção simboliza o movimento 
e desprendimento. Os jovens crescem e a sua forma de olhar 
para a vida e para o próprio o escutismo evolui. Como tal, os 
mais velhos de cada secção passam para uma nova etapa.

Os responsáveis pelo agrupamento 1030 de Rebordosa 
quiseram deixar um convite a todos os amantes das atividades 
escutistas o convite para passar por esta “Escola de Vida”. Po-
dem sempre aparecer e fazer inscrição. (dos 6 aos 13 anos) 

Obras sem fim na zona do Vilar

As obras na rua que irá ligar a zona do parque escolar 
e do parque do Rio Ferreira, em Rebordosa, começaram há 
vários meses e nunca mais terminam. 

Há pessoas que ainda não viram concretizado o negócio 
que fizeram com a autarquia, a aquisição dos devidos lotes, na 
negociação para construção do novo polo escolar. Entretanto, as 
obras arrancaram com a abertura de novos acessos para o parque 
escolar e já lá vão muitos meses. Desde aí está tudo parado. 

Também já lá vão vários meses que se espera pela con-
clusão das obras de requalificação do passadiço que liga a 
rua Padre José Oliveira Mendes à Praça da Comunidade. A 
situação cria algum transtorno às pessoas que frequentam 
aquela zona e o bar da Promov. ■

Vilela
Sílvio Mendes | osentineladevilela@gmail.com

Festival da canção
escutista em outubro

O grupo de escuteiros de Vilela (Clã 105 Sto. Agostinho) 
organiza a edição 2014 do FESCUT, “o maior festival de 

música escutista do país”. Entre 24 e 26 de outubro, passam 
por Vilela canções de grupos oriundas de localidades como 
Porto, Braga, Viseu, Aveiro, Madeira, Lisboa e Vila Real.

O festival tam-
bém já tem mascote, 
de nome “Escuti-
nho” (na imagem), 
que é “constituída 
por um perfil do 
território nacional 
português, enver-
gando um lenço 
de caminheiro e 
que toca uma gui-
tarra com o corpo 
em formato de Flor 
de Lis, símbolo do 
C.N.E”.

R e c o r d e - s e 
que, em setembro 
de 2013, o agrupa-
mento participou 
no FESCUT, que se 
realizou na Madeira, ganhando o prémio de melhor música 
e ficando em segundo lugar na classificação geral (lugar que 
já havia alcançado em 2011). 

 

Agrupamento de Escolas de Vilela 
tem novo logótipo

O arranque do novo ano letivo no agrupamento de es-
cola de Vilela traz uma novidade gráfica: novo logótipo que 
serve de identidade de todas as escolas do agrupamento. 

A nova imagem é da autoria da aluna Ana Catarina 
Barbosa, que frequentava o 8.º ano, no ano lectivo anterior, 
e surgiu na sequência de um concurso lançado a toda a co-
munidade educativa.

O concurso recebeu 87 candidaturas e selecionou esta 
imagem que “passa a constituir a imagem do agrupamento e 
a figurar em todos os documentos oficiais e no estacionário 
do agrupamento”. ■

PUB
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Os dirigentes atuais da Ucrânia ame-
açaram poder voltar à criação de 
armas nucleares próprias. Disse-o 

Valeri Geletei, o Ministro da Defesa da Junta 
de Kiev, em plena trégua no leste da Ucrânia 
e perante o silêncio cúmplice das potências 
ocidentais. Os mesmos que defenderam o 
monopólio das atuais potências nucleares 
na aquisição de tecnologia e de matéria-
prima para a produção de armas nucleares, 
e sempre em nome da estabilidade e “paz 
mundial”, aceitam agora que a Ucrânia, vizi-
nha da Rússia e governada por delinquentes 
e criminosos, possa ameaçar com poderio 
nuclear uma parte do mundo. 

Os fascistas ucranianos no poder 
iniciaram a construção de um muro na 
fronteira ucraniano-russa, na mesma linha 
do muro existente separando o atual ter-
ritório de Israel das aldeias palestinianas. 
A lógica e influência dos oligarcas judeus, 
que patrocinam e organizam a guerra 
dos batalhões nazis no leste da Ucrânia, é 
manifesta. Também estes gostariam que a 
Ucrânia, tal como Israel, fosse a ponta de 
lança política e militar, subsidiada pelos 
norte-americanos, em território hostil. 
Depois do sionismo, o ucranismo. 

Acumulam-se notícias divulgadas de 
várias fontes sobre mapas de um futuro 
Mundo pós III Guerra Mundial. O jogo da 
guerra, tão presente em videojogos e na 
ficção, estende-se à política mundial. Não 
há só os mapas dos jihadistas muçulmanos 
radicais, que pretendem estender o seu poder 
à Península Ibérica. Há mapas elaborados 
por centrais de propaganda e de influência 

nos média ocidentais, que reproduzem o 
mesmo maniqueísmo destruidor de nações 
e de fronteiras. A Rússia e a China, traves-
tidas de Império do Mal, estão no centro 
desta visão unipolar do mundo, sendo-lhes 
prometido um futuro de caos e de subdesen-
volvimento. 

Na política internacional, Obama é um 
Bush reciclado, igual retórica, diminuída ca-
pacidade de intervenção política e militar.

O novo Secretário-geral do PS francês, 
Jean-Cristophe Cambadélis, um obscuro bu-
rocrata que a História nunca recordaria por 
qualquer mérito especial, e que aí se guindou 
por afinidade com Dominique Strauss-Kahn, 
afirmou há dias que não há um só socialista 
francês a favor da ruptura com o sistema 
capitalista. “Claro que há críticas a esse 
sistema, mas sabemos que temos de actuar 
com base no capitalismo, para alcançarmos 
maior justiça”, arengou ele. Este ex-trotskista 
está no centro de recente polémica sobre as 
suas habilitações académicas. Como Sócrates 
e Relvas… 

Mas sobretudo interessa salientar esta 
visão miserável que interpreta como visão 
universal da Esquerda (de gauche…) este 
conformismo e esta abdicação de princípios. 
A social-democracia extingue-se de vez como 
alternativa, nada que não soubéssemos…

Estamos perante um cenário mundial 
onde criminosos, medíocres, aventureiros 
e traidores dominam as pedras do xadrez. 
Juntemos as crises provocadas por desastres 
naturais e as epidemias como a do ébola. 
E constate-se de que o mundo está muito 
perigoso!

O mundo está
a tornar-se

muito perigoso

"Estamos perante um cenário mun-
dial onde criminosos, medíocres, 
aventureiros e traidores dominam 
as pedras do xadrez. Juntemos as 
crises provocadas por desastres 
naturais e as epidemias como a do 
ébola. E constate-se de que o mun-
do está muito perigoso!" U ltimamente, tenho tido o privi-

légio de acompanhar algumas 
assembleias de freguesia e o que 

me tenho apercebido é que o PS tem esta-
do presente em todas elas, numa ação de 
proximidade contínua.

Pode-se questionar os seus argu-
mentos e a sua maneira de fazer política, 
nomeadamente o facto de apresentarem 
propostas e promessas de coisas que sabem 
que não podem cumprir, no entanto, dou-
-lhes o meu reconhecimento, porque pelo 
menos demonstram estar empenhados em 
ouvir o povo.

É claro, que se o fizessem, mas ao 
mesmo tempo apresentassem propostas 
credíveis seriam muito mais escutados, no 
entanto, como não o fazem, acabam por 
demostrar traços evidentes de megaloma-
nia. É mesmo caso para dizer que “pelo 
andar da carruagem vê-se logo quem lá 
vai dentro”…

Enfim…vender ilusões às pessoas não 
é uma forma honesta de fazer política, mas 
se o PS acha que esse é esse o caminho, 
quando chegar às eleições logo saberá se 
os paredenses acreditaram ou não.

Independentemente de tudo, vê-se 
que o Dr. Alexandre Almeida é uma pre-
sença assídua nestas assembleias, o que 
demonstra que o PS anda no terreno, que 
é o que um partido que tem aspirações a 
governar deve fazer, e que, infelizmente, 
não é o que o meu partido tem feito.

O PSD-Paredes, infelizmente, preo-
cupa-se mais com lutas internas e jogos 
de poder, do que propriamente com o 
país real. Custa-me dizer isto, mas é a 
verdade.

Como é possível o Dr. Manuel Fer-
nando Rocha, presidente do plenário do 
PSD, marcar um plenário quando temos 
as assembleias de freguesias? 

Como é possível existirem ilegalidades 
do PS na assembleia de freguesia de Baltar e 
ninguém com responsabilidades políticas ao 
nível da concelhia do PSD saber???

Como é que alguém que que quer ser 
candidato às próximas eleições autárquicas 
pode estar mais preocupado em segurar o 
“lugar” do que andar no terreno a conhecer 

a realidade? 
Por isso não fui ao plenário porque 

para isso não contem comigo. Preferi ir à 
assembleia de freguesia de Baltar, como 
aliás, tinha prometido a alguns baltaren-
ses, ver as necessidades da terra, ajudar 
os nossos militantes eleitos a justificar o 
que o PSD faz e também ver de perto as 
ilegalidades cometidas pelo PS. 

 A política faz-se trabalhando, e 
trabalhar é andar no terreno, sentindo as 
necessidades das populações e tentando 
arranjar soluções para os seus problemas. 
Fazer política, não é estar nos gabinetes a 
congeminar estratégias, e muito menos é 
realizar plenários que não levam a lado 
nenhum. Eu não me revejo nesta forma de 
fazer política, e sei que isto não é o PSD 
que todos queremos.

O mais importante não é saber se A ou 
B é que é o líder, ou se este ou aquele está 
num lugar elegível. O mais importante é 
saber o que as pessoas precisam e de que 
forma as podemos ajudar. Trabalhar em 
nome do bem comum é como eu acho que 
se deve fazer política e para isso eu estou 
sempre pronto. 

Para o resto, não contem comigo. Se 
o PSD-Paredes quer realmente trilhar um 
caminho de verdade e progresso, deve 
acima de tudo mudar o rumo que foi 
seguido nos últimos anos, e de certeza 
que não é através de plenários vazios de 
ideias (com a exceção do excelente trabalho 
apresentado pela JSD, de que falarei na 
próxima edição), onde nada de relevante 
se discute, que o fará. É preciso andar na 
rua, ir ao terreno contatar com as pessoas, 
falar com os presidentes de junta e saber 
das necessidades de cada terra, pois apesar 
de todos pertencermos ao mesmo concelho, 
cada freguesia tem as suas especificidades, 
e tenho a certeza que não é em reuniões 
mais ou menos públicas ou em plenários, 
que se vai saber o que é preciso para Pa-
redes andar para a frente.

Paredes não precisa de políticos de 
gabinete. Paredes precisa de gente dinâ-
mica, trabalhadora e que, acima de tudo, 
conheça o verdadeiro concelho e as suas 
pessoas. 

Perto do povo…

"Paredes não precisa de políticos de 
gabinete. Paredes precisa de gente 
dinâmica, trabalhadora e que, aci-
ma de tudo, conheça o verdadeiro 
concelho e as suas pessoas."
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Entrou no início deste mês em vigor 
o polémico novo mapa judiciário. A nova 
organização dos tribunais em termos de 
competências vem legalmente prevista na 
lei 62/2013, de 26 de Agosto e DL 49/2014, 
de 27 de Março.

Esta nova organização divide o terri-
tório nacional em 23 comarcas. Nos termos 
desta lei o município de Paredes faz parte da 
comarca de Porto Este, cuja sede é Penafiel.

Nos termos do artigo 95.º do DL 49/2014, 
de 27 de Março, a Comarca de Porto Este vai 
desdobrar-se em secções de instância central 
e secções de instância local. Ou seja, nas sec-
ções de instância central serão tratados todos 
os processos de maior relevo, nomeadamente 
quanto ao valor das ações, no caso de pro-
cessos cíveis, ou de maior moldura penal 
máxima, no caso de processos criminais. 

Para medirmos a perda de valências 
do Tribunal de Paredes, veja-se que Paredes 
ficou apenas com uma instância central em 
matéria de família e menores. Já em termos cí-
veis a instância central passou para Penafiel, 
em termos criminais passou também para 
Penafiel, que manteve também a instância 
central em matéria de direito de trabalho.

Com estas alterações, qualquer julga-
mento de uma ação cível de valor superior 
a 50.000 euros é realizado em Penafiel e não 
em Paredes e as ações crime que obriguem 
a um julgamento por tribunal coletivo, isto 
é, que são realizadas perante mais que um 
juiz, quando a pena máxima de prisão para 

o crime em causa é superior a cinco anos, 
também é realizado em Penafiel e não em 
Paredes.

Mas a perda para Paredes não se fica por 
aqui. Qualquer processo especial de recupe-
ração de empresas ou de insolvência de uma 
empresa de Paredes passa agora a ser tratado 
em Amarante, para onde passou a instância 
central em matéria de comércio. O mesmo 
se passa com as execuções. Ou seja, quando 
uma empresa de Paredes quiser executar um 
cheque ou uma letra que não foi paga por 
um cliente terá de recorrer ao tribunal de 
Lousada, para onde foi transferida a instância 
central nesta matéria. Paredes fica também 
sem a secção central de instrução criminal, 
que fica sediada no Marco de Canaveses.

Num concelho tão industrial como o de 
Paredes, a perda de competências do Tribu-
nal de Paredes em matérias como as insolvên-
cias ou execuções de dívidas são perdas que 
vão afetar diretamente as empresas. Numa 
altura em que todos os fatores contam para a 
atração de novas empresas para o concelho, 
esta reorganização dos tribunais não abonou 
nada em nosso favor.

Em termos gerais, não só para as em-
presas como para a generalidade dos pare-
denses esta reforma judicial foi uma enorme 
perda, pois perdemos o julgamento no nosso 
tribunal das grandes ações, quer cíveis, quer 
criminais.

    Em suma em termos de Justiça somos 
mais uma freguesia de Penafiel.

Novo Mapa Judiciário
Paredes ficou 
mais pobre

“Num concelho tão industrial 
como o de Paredes, a perda de 
competências do Tribunal de Pare-
des em matérias como as insolvên-
cias ou execuções de dívidas são 
perdas que vão afetar diretamente 
as empresas”.

O criador vítima 
da criatura

Esta semana enquanto procurava numa 
prateleira de uma vulgar superfície 
comercial um periódico que leio todas 

as semanas, dei de caras com o antigo Presi-
dente da câmara municipal de Vila Nova de 
Gaia e do PSD, não em pessoa mas na capa 
de uma revista social em pose de VIP com 
nova cara-metade. O título era apelativo 
ao folheio: “Luís Filipe Meneses, junto da 
nova companheira, mostra pela primeira 
vez a sua casa”.

Desde que fez a célebre intervenção 
num congresso do PSD em 1995 alegando 
que sulistas, elitistas e os liberais cometiam 
um rol de iniquidades sobre o seu povo, os 
nortenhos, populistas e sociais-democratas, 
que sigo com atenção as intervenções do ex-
autarca gaiense.

Abri a revista, li a entrevista e posso 
declarar que não fiquei defraudado. Não só 
pelo texto mas também pelas fotografias que 
a acompanham, onde entre outros detalhes, 
sobressaia a paisagem deslumbrante onde 
está enquadrada a sua propriedade, visão 
agradável e que se recomenda.

A entrevista em si andou pela pessoa e 
pela política. Fico-me pela análise política, 
deixando ilustre, a companheira e a moradia 
para a “cusquisse” de consultores de moda e 
arquitetos de interiores e exteriores.

Destaco algumas frase para que os 
leitores possam aquilatar das característi-
cas de muitos políticos, que proliferam no 
nosso Pais, e sobre os quais Filipe Meneses 
perorou:

“Sou dos poucos políticos que antes 
de ter assumido a política, tive 15 anos de 
atividade como Médico”;

“Sou dos poucos que não saiu para um 
tacho público”;

“Nos meus 20 e tal de vida política 
olhei sempre sempre para cima e não para 
o lado...tive sempre uma lógica de ascensão 
na vida politica”;

“Não pertenço a nenhuma seita, nem 
a nenhuma sociedade secreta. Não tenho 
acordos de bastidores”;

“Agora admito que, quando se deixa 

de ocupar cargos, algumas pessoas tendem 
a desertar”

“Vejo hoje políticos que aspiram a ser 
Presidente da Republica, cujo livro mais 
profundo que devem ter lido é o Pato Do-
nald na Disneylandia”

“Temos de perceber que alguns que es-
tão a ocupar cargos de decisão tem qualidade 
e outros não tem, mas não é a nossa vontade 
para que as coisas se alterem que chega”

“Vejo pessoas que eram distantes de 
mim e hoje são as mais corretas comigo, 
as que mais me procuram e apoiam, e vejo 
outras que quando chegaram ao pé de mim 
não sabiam sequer pegar no biberão e hoje 
nem me conhecem. A essas dei o biberão, 
ensinei a andar, a falar, a correr, a saltar e 
hoje não conhecem nem o meu número de 
telefone, nem a minha morada”

Frases fortes e assertivas. É certo que 
proferidas por alguém que foi afastado dos 
cargos de administração politica, por ter 
perdido nas urnas de voto a eleição para 
presidente da câmara municipal do Porto, 
onde o povo demonstrou que não acreditava 
no seu projeto. Retirou-se e agora?

Parece ter vindo acertar algumas contas 
atrasadas. Com o ar ingénuo que pensava 
que consigo as coisas iam ser diferentes 
quando perdesse influência política.

Não sendo novidade, sempre é raro ou-
vir do próprio que deu da mamar a vário(as). 
Só ficou por dizer qual era o leite e quem é 
corria e saltava.

Perante isto é possível e justo concluir 
que o país ainda possui em cargos de gover-
nação, a vários níveis, políticos como aqueles 
de que Luís Filipe fala.

Não chega só a nossa vontade individu-
al para que as coisas se alterem. Mas deveria 
ser suficiente a vontade da maioria que não se 
revê nestes comportamentos, incompetências 
e atitudes. No entanto quando as pessoas 
apenas falam depois de serem apeados do 
pedestal, certo é que nem levaram à letra 
enquanto por lá estiveram a máxima de 
Frei Tomás: não fizeram mas também não 
disseram…

“Não chega só a nossa vontade 
individual para que as coisas se 
alterem. Mas deveria ser suficiente 
a vontade da maioria que não se 
revê nestes comportamentos, in-
competências e atitudes”. 
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A recuperação econó-
mica começa a surgir 
nos números oficiais, 
mas ainda não entrou 
na casa de mais de 600 
mil portugueses de-
sempregados e dos 7842 
paredenses inscritos no 
centro de emprego. Para 
eles o início da época de 
vindimas em França é 
uma ótima oportunidade 
para ganhar um dinhei-
ro extra. 
Mais de 70 partiram há 
duas semanas para a re-
gião de Champagne-Ar-
denne, norte de França, 
para a colheita do vinho. 
Alguns regressam, ou-
tros não, na esperança 
de começar uma nova 
vida.  

Cerca de uma centena de desempregados rumou a Dormans, França

Vindimas em França são oportunidade de trabalho

Helena Nunes|texto/fotos

Nos últimos anos a procura para trabalhar nas vindimas tem aumentado, sobretudo entre os desempregadosTodos os anos rumam a Fran-
ça e Espanha, por altura 
das vindimas, centenas de 

pessoas que procuram um rendi-
mento extra. A época da colheita 
já começou e da região partiram 
dezenas de desempregados, rumo 
a França. Percorrem mais de três 
mil quilómetros e regressam após 
12 dias de trabalho nas quintas. Nos 
últimos anos a procura tem aumen-
tado, nomeadamente no concelho 
de Paredes, sobretudo entre os 
desempregados, que encontram, 
nesta altura, uma oportunidade de 
ganhar dinheiro.

Desempregados
são os que mais
procuram este
tipo de trabalho

Falar de desemprego é falar 
de projetos de vida perdidos, de 
frustrações acumuladas. Falar de 
desemprego é falar na perda da 

dignidade e na procura constante 
de uma realização que tarda. 

Conceição Marques, natural 
de Lordelo, é um dos mais de sete 
mil desempregados do concelho 
de Paredes. Com um rendimen-
to de pouco mais de 200 euros, 
Conceição vive todos os meses 
um drama para pagar as despe-
sas da família. Como ela também 
Patrícia, Diana, Cláudia e Silvino 
partilham esta dura realidade. 

Todos reclamam falta de 
oportunidades, não poupam crí-
ticas ao sistema e lamentam que 
os números não reflitam a reali-
dade do mercado de trabalho em 
Portugal. Os cinco partiram para 
França com a bagagem cheia de 
sonhos e projetos, deixando para 
trás família e amigos. Partem para 
Dormans, região de Champagne-
Ardenne, norte de França, para 
trabalhar nas vindimas. 

Como eles mais uma centena 
de paredenses procura ganhar 

um dinheiro extra e, quem sabe, 
encontrar trabalho lá fora. De 
Rebordosa partiram, há duas 
semanas, dois autocarros com 
75 pessoas. Quem organiza estas 
viagens sustenta que a procura 
nos últimos anos tem aumenta-
do. “Nos últimos anos há mais 
pessoas a se inscreverem e este 
ano foi demais. A procura foi 
muito superior. Tinha lugar 
para 75 pessoas mas tinha mais 
de 150 pessoas inscritas”, afirma 
Lucinda Gonçalves.  

Habituada a trabalhar nas 
vindimas em França e Espanha, 
há vários anos, a rebordosense 
sabe mais do que ninguém que 
a crise impulsionou a procura 
deste tipo de trabalho. Mas se 
no início eram os estudantes que 
mais procuravam este rendimen-
to extra, agora são sobretudo os 
desempregados. “No início tinha 
de colocar anúncios e andar por 
aí a recrutar pessoas, mas já 

deixei de o fazer. Todos os dias 
tenho gente a bater à minha 
porta a pedir para ir. Sobretudo 
desempregados”, lamenta. 

Vidas escondidas 
pelas estatísticas

Conceição Marques, 50 anos, 
trabalhava como empregada do-
méstica, em Paredes, mas desde 
agosto do ano passado que está 
desempregada. Desde os 37 anos 
que a sua situação financeira se 
complicou. Com dois filhos soltei-
ros, também desempregados, Con-
ceição é uma mulher sem ânimo. 
Embarca para França na esperança 
de encontrar um outro trabalho que 
lhe permita ajudar a família. 

“Espero conseguir mudar a 
minha vida. Não tenho medo de 
trabalhar, mas sei que a idade não 
ajuda e as empresas procuram 
os mais jovens. Mas tenho espe-

rança. Pelo menos isso, ninguém 
me tira”.  

Não acredita nos números 
do desemprego e nas notícias que 
apontam para uma retoma econó-
mica. Diz que a taxa baixou à custa 
do desânimo da maior parte das 
pessoas em continuar à procura 
de trabalho. “As pessoas acabam 
por desistir porque se cansam 
de trabalhar de graça horas a fio 
para acabar na mesma situação”, 
acusa.  

Cansada de ir a entrevistas 
sem ter resultados, Conceição es-
pera que esta viagem para França 
seja definitiva. “Se conseguir 
arranjar um trabalho lá vou ficar. 
É difícil deixar toda a família em 
Portugal, mas não tenho outra 
solução”. 

As dificuldades financeiras 
obrigaram Patrícia Matos a seguir 
viagem rumo a França para traba-
lhar nas vindimas. Para trás deixa 
os dois filhos e o companheiro 
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Cerca de uma centena de desempregados rumou a Dormans, França

Vindimas em França são oportunidade de trabalho
Taxa de desemprego 
tem vindo a baixar 

Os últimos números do Ins-
tituto Nacional de Estatís-

tica (INE) relativos ao segundo 
trimestre deste ano apontam 
para uma redução da taxa de 
desemprego para o valor mais 
baixo desde novembro de 2011, 
mês em que a taxa se fixou nos 
14%.    

A redução tem sido, aliás, 
segundo os dados oficiais, cons-
tante nos últimos meses, numa 
altura em que a economia parece 
estar a dar sinais de recuperação. 
Um alívio que, ainda assim, não 
chegou aos mais de 260 mil de-
sempregados na região norte e 
aos mais de sete mil paredenses 
que continuam sem trabalho. 

Patrícia Matos, Cláudia Silva e Diana FreitasConceição Marques Silvino Jorge

Cerca de setenta pessoas rumaram a França para trabalhar nas vindimas, em Dormans, norte de França

e uma luta de mais de um ano e 
meio à procura de trabalho. “Não 
vou por opção, vou por necessi-
dade, porque tenho filhos e as 
condições são cada vez piores. 
Infelizmente no país que estamos 
a situação das famílias é cada vez 
pior. É vergonhoso o estado a que 
as pessoas chegam”, lamenta.

Foi despedida há cerca de 
um ano e meio da empresa onde 
trabalhava, no ramo da hotelaria. 
A situação melhorou há cerca de 
um mês porque o companheiro 
de Patrícia, que também estava 
desempregado, arranjou traba-
lho. Ainda assim, o dinheiro não 
chega ao final do mês. “Custa-me 
imenso ir, mas não tenho outra 
solução. Vou ganhar 750 euros em 
duas semanas. Não é muito, mas 
é sempre significativo para quem 
não tem qualquer rendimento”, 
lamenta.  

Silvino Jorge deixa para trás a 
família para ir trabalhar nas vindi-
mas. A crise no mobiliário atirou o 
rebordosense para o desemprego, 

aos 49 anos. Desde então nunca 
mais conseguiu encontrar traba-
lho. Já lá vão três anos. “Já não 
estou a receber o subsídio de 
desemprego por isso a situação 
não é nada boa”, lamenta. 

Por experiência própria, Sil-
vino percebeu que há muitas 
realidades escondidas por detrás 
das estatísticas do desemprego. 

Também ele não acredita na re-
cuperação. “Acho que está muita 
coisa escondida. Basta ver pela 
quantidade de pessoas que se 
juntaram para ir para as vindi-
mas. Do concelho de Paredes são 
mais de 200 pessoas que vão para 
o estrangeiro trabalhar”. 

Com 24 anos, Diana Freitas 
nunca trabalhou. Com uma filha 

de três anos e dependente dos pais, 
reclama mais oportunidades para 
os jovens. “Infelizmente as coisas 
tendem a ser cada vez piores. Há 
cada vez menos oportunidades 
para os jovens. Não podemos 
sempre depender dos pais por-
que as coisas também para eles 
estão difíceis”. Com um baixa 
escolaridade e nenhuma formação 

profissional, a jovem de Valongo 
encontrou nas vindimas uma 
oportunidade para ganhar algum 
dinheiro. “A prioridade é arranjar 
trabalho, não posso estar a pensar 
em estudar primeiro. Por isso este 
dinheiro vai ajudar muito”. 

Tal como Diana, também 
Cláudia Silva vai à procura de 
conquistar a sua independência 
financeira. Com 21 anos começou 
a trabalhar numa confeção, mas 
ao fim de um ano foi despedida. 
“Não tenho emprego fixo desde 
que fui despedida. Trabalhava 
em part-time num café, mas nem 
isso é certo”. Por isso mesmo, a 
jovem não pensou muito antes de 
tomar a decisão. “Preciso mesmo 
deste dinheiro, por isso nem vou 
pensar no tempo que vou estar 
longe da minha filha”, refere.
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A Casa do Benfica em 
Paredes celebrou, no 
passado dia 20 de setem-
bro, o seu 15.º aniver-
sário com um extenso 
programa que terminou 
com um jantar, em Pa-
redes, onde estiveram 
presentes cerca de 150 
associados. 
Em dia de festa a Casa 
do Benfica em Paredes 
aproveitou para home-
nagear os atletas da casa 
que alcançaram títulos 
nacionais. 

Jantar juntou cerca de 150 associados e homenagens aos atletas da casa

Casa do Benfica em Paredes
comemorou 15.º aniversário

Helena Nunes|texto/fotos

O programa de comemora-
ções do 15.º aniversário 
da Casa do Benfica em 

Paredes teve início pelas 9 horas 
com o hastear da bandeira nas 
instalações do clube e um salva 
de 15 morteiros evocativos dos 15 
anos de vida da instituição.  

Da parte da tarde os diri-
gentes e associados rumaram ao 
cemitério de Galegos, Penafiel, 
para depor uma coroa de flores, 
recordando os sócios da casa já 
falecidos, seguindo-se uma mis-
sa na igreja matriz de Paredes. 
Ao início da noite os mais de 
150 convidados juntaram-se nas 
instalações da Casa do Benfica 
em Paredes. Rumaram para a 
Casa das Vessadas, na Madale-
na, Paredes, para um jantar de 
convívio e para homenagear os 
vários atletas que conquistaram 
títulos importantes em diferentes 
modalidades e engrandeceram o 
nome da instituição Benfica e da 
Casa do Benfica em Paredes. 

Em jeito de balanço dos 15 
anos de dedicação ao desporto 
o presidente da Casa do Benfica 
em Paredes, Carlos Nunes, sa-
lientou o trabalho desenvolvido 
ao longo de uma década e meia 
de atividade, destacando os feitos 
conseguidos pelos atletas da casa 
e o prestígio conquistado pela 
instituição.  

“Muita coisa foi feita, muita 

gente participou e continua a 
participar e muita gente par-
ticipará no futuro. Em 2009 a 
Casa do Benfica em Paredes foi 
considerada a casa do Benfica 
do ano, mas hoje continuamos a 
ser uma das mais reconhecidas 
casas do Benfica do país, mérito 
do trabalho em termos de ética, 
merchandising e no plano des-
portivo, pois quatro atletas for-
mados nesta casa a representar 
hoje o nosso glorioso clube no 
atletismo”, salientou. 

A comemorar 15 anos de 
existência a Casa do Benfica em 
Paredes pretende, salientou o 
presidente, incentivar ainda mais 
a prática desportiva entre os jo-
vens e crianças, com o objetivo de 
formar atletas para a competição 
em diversas modalidades, como 
o futsal, andebol, basquetebol, 
hóquei em patins e voleibol. Para 
isso está já a implementar um 
projeto que irá abranger as crian-
ças do concelho de Paredes. “Um 
projeto aliciante, desafiador e 
que, no futuro, será também 
gratificante. Temos a certeza de 
que será uma realidade e um 
êxito”, frisou Carlos Nunes, êxito 
que está ainda assim dependente 
do apoio da câmara municipal de 
Paredes, nomeadamente na ce-
dência dos pavilhões dos centros 
escolares. 

Carlos Nunes
não se recandidata
no próximo ano

 Carlos Nunes deixou ainda 
um apelo aos associados pare-
denses para que mantenham 
atualizadas as quotas, lembrando 
os 70 % de sócios que em 2010 
saíram da instituição após a renu-
meração das listas de associados. 
“Esperamos que agora isso não 
aconteça. Tentaremos fazer tudo 
para que se perca o menor núme-
ro de associados”, salientou. 

No plano desportivo o pre-
sidente aproveitou para salientar 
os prémios alcançados ao longo 
dos vários anos. No atletismo o 
presidente da Casa do Benfica em 
Paredes salientou a mais recente 
conquista da equipa de juvenis 

Carlos Nunes, presidente da Casa do Benfica em Paredes e Jorge Jacinto, representante do S.L. Benfica

Paulo Borges, na entrega das lembranças aos atletas Dulce Félix e Tiago Costa do S.L. Benfica
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masculinos em corta-mato, o 
título de campeã nacional na 
prova disputada em março, no 
Pombal.  

Na seção da pesca Carlos 
Nunes sublinhou o mérito e 
dedicação dos atletas que desde 
o início das competições foram 
subindo de divisão, estando atu-
almente a competir na 1.ª divisão 
nacional. 

“A Casa do Benfica 
em Paredes é uma
grande referência”
- Jorge Jacinto, representante do S. L. 

Benfica

Apesar de ser uma das mais 
recentes apostas da Casa do Ben-
fica em Paredes, com pouco mais 
de 9 meses de existência, a secção 
de patinagem artística já conquis-
tou diversos títulos. E Carlos Nu-
nes aproveitou para lembrar as 
diversas conquistas: o 1.º lugar do 
campeonato nacional de seniores 
e cadetes na categoria de figuras 
obrigatórias, o 2.º lugar na clas-
sificação coletiva no campeonato 
distrital de dança, o 1.º lugar de 
seniores e cadetes no campeonato 
distrital de patinagem livre, o 2.º 
lugar no campeonato distrital de 
figuras obrigatórias, o 3.º lugar 
na classificação coletiva no cam-
peonato nacional de dança, o 1.º 
lugar de seniores e o 2.º lugar em 
cadetes no campeonato nacional 
de patinagem livre. 

salientou. 
Em dia de festa os elogios 

foram para os atletas da Casa do 
Benfica em Paredes que ao longo 
de 15 anos elevaram o nome da 
instituição aos mais altos pata-
mares do desporto em Portugal 
e além-fronteiras. 

 “Estes atletas são uns ver-
dadeiros campeões e merecem 
todo o nosso apoio. Não é fácil 
fazer o que vocês fizeram. Esta 
casa é um exemplo em várias ver-
tentes, na patinagem artística, na 
pesca e no atletismo, e no forne-
cimento de talentosos atletas ao 
nosso clube”, sublinhou Carlos 
Peixoto, presidente da Associação 
de Casas do Benfica.  

Em representação do Sport 
Lisboa e Benfica, Jorge Jacinto 
considerou a casa em Paredes 
um exemplo a seguir. “A Casa do 
Benfica em Paredes é para mim, 
que tenho a responsabilidade de 
gerir as 291 embaixadas por todo 
o mundo, uma grande referência. 
Esta caca foi muito bem concebi-
da. Teve e tem gente apaixonada 
pelo Benfica e que não falhou 
nas alturas difíceis”, salientou.  

Entre sócios e atletas estive-
ram também presentes os repre-
sentantes das casas do Benfica de 
Lousada, Matosinhos e Marco de 
Canaveses, que quiseram deixar 
pequenas recordações aos atletas 
e dirigentes da Casa do Benfica 
em Paredes. Houve ainda espaço 
para uma breve intervenção do 
professor Rui Lança, que publi-
cou recentemente um livro sobre 
a última época do clube da Luz. 

Atletas da secção
de atletismo
homenageados

Em noite de festa não falta-
ram as homenagens aos atletas, 
incluindo a Dulce Félix e Tiago 
Costa, atletas do Sport Lisboa e 
Benfica. A Dulce Félix, que em 
2012 se sagrou campeã da Europa 
na disciplina de 10000 metros, 
em Helsínquia, foi entregue uma 
pequena lembrança do clube. 
Homenageada pelo seu currículo, 
a atleta do Sport Lisboa e Benfi-
ca que conta com os títulos por 
equipas de campeã europeia de 
corta-mato, (2009), e uma meda-
lha de bronze nos mundiais e a 
nível individual, duas medalhas 
de bronze e prata nos europeus 
de corta-mato (2010) e o recor-
de nacional da meia-maratona 
Dulce Félix agradeceu o carinho 
demonstrado. 

Tiago Costa, vice-campeão 
nacional de corta-mato e campeão 
europeu na mesma modalidade 
também foi homenageado pelos 
feitos conseguidos no atletismo 
e pela dedicação ao clube. 

A equipa de juvenis mas-
culinos de atletismo da Casa do 
Benfica em Paredes foi a grande 
homenageada da noite, pela con-
quista do primeiro título coletivo 
nacional para a instituição, graças 
às classificações de Jorge Moreira, 
que terminou a prova em primei-
ro lugar, Samuel Vieira, 4.º na 
geral individual, Pedro Ferreira, 
6.ª posição e João Teixeira que 
terminou a prova no Pombal na 
30.ª posição.

Homenagem à equipa de atletismo de juvenis que conquistou o 1.º título coletivo nacional para a Casa

Os atletas do Benfica a entregar uma lembrança do clube ao presidente Carlos Nunes

Foram mais de 150 sócios que estiveram presentes no jantar de aniversário

Dulce Félix a discursar

Em março do próximo ano 
os sócios da Casa do Benfica em 
Paredes vão eleger os novos cor-
pos sociais da instituição para o 
triénio 2015-2018. A pouco mais 
de três meses para a apresentação 
de listas, Carlos Nunes pediu a 
participação de todos, anuncian-
do que não se vai recandidatar 
ao cargo. “O meu tempo como 
presidente termina no final 
deste mandato. Foram 17 anos 
dedicados à Casa do Benfica em 
Paredes. Unam-se em torno de 
tudo o que nos une e não deixem 
esta instituição cair num vazio”, 
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João Barros e Jorge Henriques alcançaram a sua 
primeira vitória à geral no campeonato nacional de 
ralis com um triunfo no rali de Mortágua, a penúlti-
ma etapa desta temporada, batendo a dupla adversá-
ria por uma margem de 2,6 segundos. 

Notas
desportivas

DISTRITAIS DA A.F. PORTO 
Divisão de Elite - 4.ª Jornada 

U. PAREDES 1 – GENS 1

O U. Paredes voltou a empatar na quarta jornada do campeonato 
frente ao Gens, a uma bola. Aos 21 minutos o Gens colocou-se à 

frente no marcador, por Artur, e o golo do empate foi conseguido por 
Bruno, aos 35 minutos. O U. Paredes, que ainda não conseguiu uma 
vitória no campeonato, ocupa a 16.ª posição, com 3 pontos, e na próxima 
jornada vai defrontar o Padroense.

ALIADOS DE LORDELO 3 – REBORDOSA 1

O dérbi concelhio entre o Aliados e o RAC terminou com a vitória 
do clube de Lordelo, por 3-1. Ao intervalo o jogo estava empata-

do a uma bola, tendo os dois golos sido convertidos na sequência de 
grandes penalidades. Na segunda parte o Aliados dominou a partida 
e adiantou-se no marcador, logo aos 49 m, por Hugo Teixeira. Já nos 
descontos Gustavo fixa o resultado final e garante a primeira vitória 
do Aliados no campeonato. Com este resultado o Aliados ocupa a 17.ª 
posição, com 3 pontos, e o RAC mantem o 5.º lugar da tabela, com 5 
pontos. Na próxima jornada o Aliados vai defrontar o Gens e o Rebor-
dosa recebe o Valadares de Gaia. 

CANDAL 1 – ALIANçA DE GANDRA 0 

O Aliança de Gandra voltou a perder pontos na 4.ª jornada do campe-
onato, após a derrota no terreno do Candal. Sem argumentos para 

travar as investidas do Candal, o Aliança de Gandra acabou por sofrer 
um golo aos 68 minutos que acabou por ditar o resultado da partida. 
Com este resultado o Aliança de Gandra ocupa a 6.ª posição da tabela, 
com 7 pontos e na próxima jornada recebe o Vila Meã. 

1.ª Divisão – série 2 – Taça da AFP

FRAzãO 1 – CCD SOBROSA 2 

O jogo do grupo 14 entre o Frazão e o Sobrosa para a Taça da AFP 
terminou com a vitória da equipa de Sobrosa, por 1-2. O resultado 

coloca a equipa do concelho de Paredes na terceira posição do grupo, 
com 3 pontos. 

NUN’ÁLVARES 2 – CAíDE DE REI 0

Jogo do grupo 15 para a taça da AFP entre Nun’Álvares e Caíde de 
Rei, terminou com resultado positivo para a equipa de Recarei. O 

resultado permite ao Nun’Álvares a conquista do segundo lugar do 
grupo, com 4 pontos. 

SP. CAMPO 3 – U. BALTAR 1

Após derrota no terreno do S. Campo, por 3-1, em jogo a contar 
para a taça da AFP, o União Sport Clube de Baltar ocupa a terceira 

posição do grupo 15, com apenas um ponto.

Piloto de Rebordosa triunfou na penúltima etapa da temporada

João Barros venceu no rali de Mortágua

Helena Nunes

ra passagem, João Barros chegou ao 
triunfo por uma margem de 2,6s após 
mais de 100 km cronometrados.

“Demos tudo naquele úl-
timo troço e quando soubemos 
que tínhamos ganho foi, natural-
mente, um momento de grande 
emoção dentro do carro. O José 
Pedro Fontes é um grande piloto, 
alguém que faz o campeonato há 
vários anos mas também prová-
mos que o Porsche não é um carro 
imbatível no asfalto, como muita 
gente dizia”, sublinhou o piloto 
de Rebordosa na cerimónia do pó-
dio, no centro de Mortágua. 

João Barros e o navegador 
Jorge Henriques vibraram com 
a vitória na penúltima etapa da 
temporada, lembrando que nunca 
deixaram de acreditar na subida 
ao pódio mesmo depois dos recor-
rentes problemas mecânicos que 

antes de Mortágua condicionaram 
a prestação da equipa. 

É um momento inteiramente 
merecido para toda a equipa. Ao 
longo do ano fizemos um trabalho 
sério e cuidado, mas infelizmente 
tivemos vários pequenos azares e 
avarias que nos foram atrasando no 
campeonato. A equipa P&B Racing 
nunca deixou de acreditar e nós 
também não”, garantiu João Barros 
que agradeceu o apoio da equipa, 
a quem dedicou a vitória no rali de 
Mortágua. “O meu muito obrigado 
a toda a equipa e a todos os que 
nunca deixaram de nos apoiar. Esta 
vitória é para eles”. 

A equipa Fibromade Racing e 
o campeonato nacional de ralis re-
gressam à ação em outubro, para 
o encerramento da época, no Rali 
de Castelo Branco que decorre nos 
dias 17 e 18 de outubro.  

No ano de estreia ao volan-
te de um carro de quatro 
rodas motrizes - e logo o 

moderno Ford Fiesta R5, e depois 
de ter sido afetado por pequenos 
problemas mecânicos que apenas 

tinham permitido ao piloto de Re-
bordosa a subida ao pódio por duas 
vezes, no rali de Guimarães, em 
março, e como terceiro classificado 
do CNR no rali Vinho da Madeira, 
em agosto, tudo mudou para João 
Barros no último fim-de-semana. 

Na penúltima etapa da tem-

porada, no Rali de Mortágua, o 
piloto e o seu navegador Jorge 
Henriques alcançaram a vitória, 
depois de nunca terem baixado os 
braços perante um adversário for-
te como é a dupla do Porsche 997, 
José Pedro Fontes/ Inês Pontes. 

O tetracampeão nacional de 
karting e campeão do CPR 2 em 
2013 estava no penúltimo troço do 
rali a 2,1s do seu rival, mas após um 
‘tempo-canhão’ na segunda e decisiva 
passagem pelo troço de Trezói (19,8 
km), onde o piloto do Fiesta R5 retirou 
18 segundos ao seu tempo na primei-

Penafiel garantiu no passa-
do sábado, dia 20 de se-
tembro, os primeiros três 

pontos na I Liga, abandonando 
o último lugar da tabela, depois 
de vencer em casa o Vitória de 
Setúbal por 2-0, num encontro 
relativo à 5.ª jornada. 

Depois de quatro jogos e 
quatro derrotas, que levaram à 
demissão de Ricardo Chéu do 
comando da equipa, Rui Quinta 
assumiu o comando e entrou a 
ganhar. O técnico de 54 anos que 
já tinha assumido, em conferência 
de imprensa, que o objetivo no 
Penafiel é a permanência, ga-
rantiu que a partir de agora “as 
coisas vão conhecer um rumo di-
ferente”. “O Penafiel é um clube 
que está ligado à minha vida e 
pelo qual tenho grande afeto. Foi 
aqui que dei os primeiros ponta-
pés como jogador e os primeiros 
passos como treinador. Acredito 
que tenho condições para ter 
sucesso aqui. A nossa ambição 
é clara e não é nova, e passa por 
alcançar a permanência na I Liga. 
Agora é tempo de transmitir as 

Penafiel regressa às vitórias 
na estreia de Rui Quinta

Helena Nunes

nossas ideias ao plantel e as coi-
sas vão agora conhecer um rumo 
diferente”, disse Rui Quinta.

O treinador já havia liderado 
o Penafiel na II Liga, na tempora-
da de 2008/09, e na qual foi tam-
bém coordenador da formação. 
Recorde-se que antes de assinar 
contrato com o Gil Vicente, na 

época 2009/10, o técnico já tinha 
passado por clubes do concelho 
de Paredes, nomeadamente pelo 
União Sport Clube de Paredes e 
o Aliados de Lordelo.

O treinador foi também adjun-
to de Vítor Pereira no FC Porto, du-
rante duas épocas, em que a equipa 
se sagrou campeã nacional. 
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Marta Monteiro é hoje uma jovem realizada. Após concluir a sua licenciatura em desporto e terminar a pós-graduação em dança, 
a jovem de 34 anos procurou oportunidades de trabalho na área. Começou por dar aulas e organizar espetáculos de dança, mas a 
verdadeira paixão surgiu 10 anos depois, após uma viagem ao Brasil. Há cerca de duas semanas inaugurou o estúdio de yoga em 
Paredes, com aulas para adultos, grávidas, crianças e bebés. 

Marta Monteiro – Estúdio Just Yoga

“As pessoas procuram trabalhar
a ansiedade e aliviar o stress”

“O objetivo foi tentar oferecer às 
pessoas o espaço e a oportunidade de des-
cansar a mente e o corpo e desenvolver-se 
num processo de observação, com o ob-
jetivo de ir melhorando, corrigindo e se 
aperfeiçoando”. Esta é a filosofia de uma 
empresária que apesar de gerir um negócio 
há menos de um mês já tem bem definida a 
estratégia para conquistar os clientes.  

A paixão pelo yoga, diz, “foi à primei-
ra vista”. Após regressar do Brasil, onde 
conheceu de perto a modalidade, tirou uma 
formação para instrutores de yoga e come-
çou a pensar desenvolver esta paixão. 

apaixonei-me, foi amor à primeira vista”, 
sublinha a jovem. “Em 2009 inscrevi-me 
num curso de instrutores de yoga, na es-
cola Viny Ioga, no Porto, que durou três 
anos. Ao mesmo tempo fui fazendo retiros 
e algumas formações mais pequenas”, 
acrescenta.  

A dança sempre ocupou um enorme 
espaço na sua vida, principalmente na ver-
tente do espetáculo, organização e palco. 
“Sempre me apaixonou e não tanto a parte 
técnica, mas mais a parte da organização”, 
sublinha. Mas a maternidade alterou as 
suas prioridades e Marta acabou por dei-
xar a dança. Dedica-se a tempo inteiro às 
aulas de educação física e ao estúdio de 
yoga, que abriu há cerca de três semanas, 
na avenida dos bombeiros voluntários, 
em Paredes. 

“A forma mais indicada de descrever 
as aulas de ioga é uma harmonia entre a 
mente e o corpo”, explica. Os benefícios 
do yoga podem ser muitos, defende, mas 
acima de tudo um equilíbrio entre o corpo 
e a mente. E é esse equilíbrio que os alunos 
procuram alcançar nas aulas, através de 
exercícios ao nível a respiração, postura, 
atenção e concentração.

“Nas aulas trabalhamos acima de 
tudo a respiração, as posturas, e a atenção 
ou concentração com que estamos a fazer 
essas duas coisas, para além do relaxa-

mento que conseguimos ter durante este 
processo”. 

mas “a curto prazo há benefícios que são 
comuns a todas”. Talvez por isso, a procura 
tenha sido muita. “Estou muito satisfeita. 
Tendo em conta que estou há pouco tempo 
já tenho duas aulas praticamente cheias. 
Fiquei admirada com a adesão das pesso-
as. O que é ótimo. Agora vamos ver como 
corre”, garante. 

Numa sociedade que depende cada 
vez mais do que é imediato, eficaz e sus-
tentável, onde o stress é já uma de muitas 
causas de problemas de saúde física e men-
tal, a maioria dos clientes procura trabalhar 

a ansiedade. Encontram nas aulas de yoga 
o escape ideal para relaxar o corpo e a 
mente. “As pessoas querem trabalhar um 
pouco de tudo, corpo, mente e emoções, 
mas acima de tudo procuram trabalhar a 
ansiedade. Aliviar o stress do trabalho é 
uma das principais razões”. 

Para além das aulas em grupo para 
adultos e aulas individuais, o estúdio 
Just Yoga tem ainda aulas para grávidas, 
crianças e bebes. Há ainda as chamadas 
aulas especiais, em festas de aniversário 
e convívios de amigos. “Hoje em dia as 
pessoas procuram muito este tipo de au-
las. Aliás a ideia surgiu porque as pessoas 
iam sugerindo aulas diferentes”. Para 
além das aulas de yoga, Marta está já a 
avançar com um outro projeto. “Convidei 
uma enfermeira que é especializada em 
saúde materna e obstétrica para fazermos 
aqui cursos de preparação para o parto”, 

“As aulas de yoga

são uma harmonia

entre a mente

e o corpo”

“Fiquei admirada

com a adesão

das pessoas”

A empresária apaixonou-se pelo yoga numa viagem ao Brasil

Logo nas primeiras semanas conseguiu preencher duas turmas de yoga para adultos

garante a jovem empresária, que aguarda 
agora a adesão das futuras mães para ar-
rancar com as aulas em outubro. 

O custo de cada sessão de yoga pode 
variar entre os 20 e os 30 euros, dependen-
do da frequência. As aulas para crianças, 
bebés e grávidas têm um custo médio de 
22,50€. Há ainda a possibilidade de obter 
um tratamento mais personalizado em au-
las individuais, com um custo de 20 euros 
por sessão. “É uma aula para trabalhar 
exclusivamente os objetivos da pessoa e 
exige maior atenção”, sublinha. 

“O yoga surgiu na minha vida há 
cerca de 10 anos. A primeira vez que fiz 
foi numa viagem ao Brasil, quando fui 
passar férias. Encontrei-me com uma 
amiga que estava toda envolvida no 
yoga e envolveu-me a mim também. E eu 

Os benefícios podem ser muitos, de-
pendendo do número de aulas e das neces-
sidades de cada um. “No lado físico, há uma 
melhoria na postura, tonicidade e flexibili-
dade e ao nível mental há uma melhoria do 
nível de concentração, uma maior clareza e 
liberdade para resolver os problemas e uma 
maior capacidade de decisão e de abstenção 
dos fatores bloqueadores. Tudo junto pro-
porciona bem-estar e conforto no dia-a-dia”, 
garante. Tudo varia de pessoa para pessoa, 
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33.º Almoço-convívio
nacional  dos antigos

combatentes da Guiné
a 5 de outubro de 2014

Germano Silva 
– Caminhar pelo 

Porto

De facto é um privilégio raro 
caminhar pelo Porto na com-

panhia de Germano Silva, jornalista 
e escritor. Se nem todos o podem 
fazer pessoalmente, pelas razões que 
muitos podem arguir, este penafide-
lense, concentrado no seu itinerário, 
sempre em busca “de coisas” na 
cidade de “pedra e guilho”, deixa- 
-se substituir, amavelmente, por 
um livro que denominou Caminhar 
pelo Porto. 

O livro em causa, nas suas mais 
de 170 páginas, tem a virtude de 
mostrar, aos locais e aos passeantes, 
quantas coisas há neste Porto, donde 
houve nome Portugal. 

Novo livro de Aires Montenegro
Autor: Aires Montenegro

Título: Diria o Maestro – Quase uma fantasia
Editora: Chiado Editora

Edição: Dezembro de 2013
Páginas: 206

Organizado por Isaías Peralta, sem fins 
lucrativos, decorre a 5 de outubro (do-

mingo), no SOLAR DO PAÇO, Estrada Na-
cional n.º 14 – sentido V. N. Famalicão/Braga, 
no lugar do Paço, freguesia de Tebosa. 
Para as inscrições (familiares incluídos) 
contactar telm. 966003293 ou tel. 232183926 
ou o organizador para Apartado 42-3534.909 
Mangualde. 

Título anteriores: 1) 
– Sagrado Letes (po-

esia), A Última Embos-
cada (contos), Último 
Nocturno (romance), 
Oferenda Oriental (po-
esia). 

Aires Montenegro, 
neste romance, consegue 
fugir à realidade vulgar 
e às regras tradicionais. 
Há em Diria o Maestro 
um fluente movimento 
que se pode classificar 
de criador, expresso com 
sinceridade, sem trans-
gressão do tom pessoal 
do romancista e sem lu-
gares comuns, o que não 
é pouco. 
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Paredenses na Grande Guerra

Ivo Rafael Silva (texto)
ivo_rafael@sapo.pt

Freguesia
de Beire

É um facto que os actos de indisci-
plina estão presentes em grande 
parte dos registos individuais dos 

expedicionários portugueses da Grande 
Guerra, embora nuns mais do que nou-
tros, bem como as respectivas penas. 
Todavia, a historiografia mais recente tem 
tentado relativizar um pouco a ideia mui-
to veiculada de que o soldado português 
da Primeira Guerra era, por natureza, 
“indisciplinado”.

É imperativo, a este respeito, ter 
sempre presente as condições particulares 
de vida e de luta daqueles que, imprepa-
rados e mal aprovisionados, operavam 
no terreno. A dureza do calvário das 
trincheiras, a convivência prolongada 
com o perigo, a experimentação constante 
do medo, da privação, do desconforto, 
da incompreensão e do cansaço extremo, 
propiciavam atitudes, comportamentos e 
reacções natural e compreensivelmente 
contrárias à ordem regulamentar e ao 
dever de obediência. Citando Isabel Pes-
tana Marques (2008, p.291) é “o instinto 
da autopreservação” que, em face dos 
“perigos ameaçadores e atentatórios 
à sobrevivência natural”, acaba por se 
contrapor “ao cumprimento imediato, 
confiante e sem hesitação, das instruções 
e ordens impostas superiormente”. 

Contudo, nem todos os actos de 
indisciplina serão justificados por tal 
«instinto» face ao ambiente vivido ou 
experimentado. Eles traduzem também, 
em certos casos, uma reincidência ou 
uma tendência para o quebrar de regras 
de forma sucessiva ou reiterada, que é de 
inegável constatação. Atentemos, a este 
propósito, no caso do primeiro dos três 
militares que hoje aqui apresentamos. 

Francisco Pereira. Nasceu no lugar 
das Lameiras, Beire, no dia 24 de Março 
de 1894. Era filho de pai incógnito e de 
Margarida Pereira, costureira de profis-
são. Embarcou para França no dia 22 de 
Março de 1917. Nesta altura já não residia 
no concelho de Paredes, mas sim na Rua 
Antero de Quental, cidade do Porto. Os-
tentava a placa de identificação n.º19882, 
detinha o posto de Soldado Chauffeur 
Mecânico (n.º407) e pertencia ao 2.º Ba-
talhão de Telegrafistas de Campanha. A 3 
de Outubro de 1917, por se ter envolvido 
em desordem com um seu camarada, é 
punido pelo comandante com dez dias 
de detenção. A nota refere que o visado 
passou “a vias de facto, sendo necessária 
a intervenção de outras praças que se 
achavam presentes”. A 16 de Outubro, 
baixa à Ambulância n.º1, recebendo alta 
três dias depois. A 27 de Maio de 1918, 
é alvo de nova punição, sendo castigado 
com dois dias de pena disciplinar “por 
ter faltado à formatura do recolher de 
dia 26, apresentando-se pouco depois”. 
A 26 de Agosto, é novamente punido pelo 

comandante com dez dias de detenção. 
Motivo: “tendo sido autorizado pelo 
sarg. adjunto técnico a sair em 25 de 
Agosto com o carro tanque n.º168 em 
experiência, abusou da referida autori-
zação, vindo para este acantonamento 
onde se demorou bastante tempo e ter 
alegado que o referido carro necessitava 
de fazer um percurso de muitos quiló-
metros, o que é contrário ao parecer do 
referido oficial”, lê-se no documento. 
No dia 1 de Setembro, volta a ser punido 
pelo comandante com dez dias de pri-
são. Motivo: “[por] no dia 25 de Agosto 
ter seguido pela estrada Roquetoire-
Wittes, contra o que está determinado 
na carta de tráfico, a qual está afixada 
por 2 meses numa parede exterior do 
1.º escalão para conhecimento de todos 
e onde as praças do mesmo recebem 

imitá-lo se não fosse a interrupção do 
sargento encarregado da disciplina da 
oficina”, Francisco Pereira é punido pelo 
comandante com quinze dias de punição 
correcional. Tratou-se de uma infracção 
dos n.ºs 4 (“Cumprir inteiramente as 
ordens e os regulamentos militares, dedi-
cando ao serviço toda a sua inteligência 
e aptidão”), nº5 (“Apresentar-se com 
pontualidade a qualquer hora no lugar 
a que for chamado pelas obrigações do 
serviço, não se ausentando dele sem a 
precisa autorização”) e n.º6 (“Suportar 
as fadigas e privações, conservando-se 
intrépido nos perigos, generoso na vitória 
e paciente na adversidade”), do art.º 4.º do 
Regulamento Disciplinar do Exército. No 
dia 15 de Novembro de 1918, segue para o 
Depósito Disciplinar n.º1 (presídio militar, 
situado em Noeux-les-Mines) e, quatro 

Royal Ruby de 1913. Ter ido “dar um passeio”, em plena guerra, numa motorizada
semelhante a esta, valeu a Francisco Pereira dez dias de pena disciplinar

de identificação n.º21503 e detinha o posto 
de soldado (n.º561). No dia 21 de Agosto 
de 1917, é colocado na 1.ª Companhia do 
Batalhão de Infantaria 15, que nessa altura 
se encontrava nas trincheiras do subsector 
direito de Fauquissart. A sua participa-
ção na Grande Guerra ficou sobretudo 
marcada por problemas de saúde. Ferido 
por “desastre em serviço”, no dia 27 de 
Outubro, baixa pela primeira vez a um 
dos hospitais de campanha. Quatro dias 
depois é evacuado para um dos hospitais 
de base. No dia 2 de Janeiro de 1918, baixa 
à ambulância n.º1. No dia 4 seguinte, é no-
vamente evacuado para um dos hospitais 
de base. No dia 11 de Novembro é abatido 
ao efectivo de campo. No dia 7 de Abril 
de 1919, é enviado do Hospital n.º2 para 
o Hospital de Base. Finalmente, no dia 
26 de Maio, é julgado incapaz de todo o 
serviço e, nos termos da circular n.º475/11 
de 25 de Maio, evacuado para o Posto de 
Comando a fim de ser repatriado. Seguiu 
para Portugal no dia 19 de Julho. Faleceu 
na freguesia de Bitarães, com 88 anos de 
idade, no dia 18 de Dezembro de 1981.

 José Bessa. Nasceu no lugar do 
Outeiro, Beire, a 30 de Março de 1897. 
Era filho de pai incógnito e de Maria de 
Bessa, solteira, jornaleira de profissão. Foi 
mobilizado para o CEP pelo Regimento 
de Artilharia 6 (Serra do Pilar, Vila Nova 
de Gaia), Coluna de Munições n.º2 (2.ª 
Divisão), 2.ª Secção Ligeira de Morteiros 
de Infantaria. Ostentava a placa de iden-
tificação n.º28306 e detinha o posto de 1.º 
Cabo Correeiro Seleiro. A seu cargo esta-
riam os arreios em couro que serviam para 
puxar as diversas peças de artilharia, bem 
como as selas dos respectivos condutores. 
Embarcou em Lisboa rumo a França em 
21 de Agosto de 1917. São parcas as infor-
mações na sua ficha individual. Sabemos 
que foi colocado no Depósito de Material 
da Base no dia 1 de Abril de 1918 e que, 
pelo art.º 1º da Ordem de Serviço n.º31 de 
27 de Fevereiro de 1919 do 3.º Grupo de 
Batarias de Artilharia, foi condecorado 
com a Medalha Comemorativa da Expedi-
ção à França. Embarcou para Portugal no 
dia 28 de Março, no porto de Cherbourg, 
juntamente com a 4.ª Bataria do 3.º Grupo 
de Batarias de Artilharia, a bordo do navio 
Helenus. Desembarcou em Lisboa no dia 
31. Casou na cidade do Porto, com Maria 
da Conceição Costa, em Dezembro de 
1939. Faleceu na freguesia de Campanhã, 
Porto, com 72 anos de idade, no dia 18 de 
Outubro de 1969.

instrução. E ainda por não diligenciar 
instruir-se a fim de desempenhar as 
suas obrigações de serviço transgredin-
do o n.º46 do art.º4.º do Regulamento 
Disciplinar do Exército”. Pelas 19h30 
do dia 5 de Outubro de 1918, Francisco 
Pereira resolve dar um “passeio” numa 
motorizada Royal Ruby (n.º153) que se 
encontrava para reparação. Este pas-
seio, considerado infracção às normas 
da guerra, valer-lhe-ia mais dez dias de 
pena disciplinar. No mês de Novembro, 
estando-lhe confiada a chefia dos mecâ-
nicos da oficina do grupo, é-lhe ordenada 
uma extensão do horário de trabalho 
para além do habitual, tendo em vista a 
reparação de vários camiões para serviço 
urgente. Francisco Pereira não trabalhou 
mais do que quinze minutos depois da 
hora, recusando-se a dirigir o serviço da 
oficina depois desse prazo. Devido ao 
“seu mau exemplo aos outros mecânicos 
seus subordinados que se dispunham a 

dias depois, é dado como desertor. No 
dia 22 de Novembro é abatido ao efectivo 
do Depósito Disciplinar. Por fim, no dia 
14 de Outubro de 1919, e novamente por 
razões de ordem disciplinar, é repatriado 
para Portugal a bordo do navio Pedro Nu-
nes. Depois da guerra, em Maio de 1931, 
casou com Assunção Ferreira da Silva, 
da freguesia de Aldoar, cidade do Porto. 
Casou 2.ª vez, com Maria Elvira Coelho 
de Oliveira Pereira, em Fevereiro de 1971. 
Faleceu no Bonfim, Porto, com 81 anos de 
idade, no dia 29 de Março de 1975.           

 Domingos Coelho Pacheco. Nas-
ceu no lugar do Monte, Beire, a 15 de Mar-
ço de 1893. Era filho de Joaquim Coelho, 
negociante de profissão, e de Francisca da 
Costa Pacheco, jornaleira. Casou com Jus-
tina de Sousa em Abril de 1912. À data de 
incorporação no CEP, residia em Bitarães. 
Mobilizado pelo Regimento de Infantaria 
32, embarca em Lisboa rumo a França no 
dia 14 de Julho de 1917. Ostentava a placa 
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filho de António José Ferreira Marnoco 
e Sousa, natural de Sousela, concelho de 
Lousada. 

Marnoco e Sousa fez exame de licen-
ciado no dia 25 de Abril de 1896, sendo-
lhe dado para dissertação o seguinte ar-
gumento: ‘Impedimentos do casamento 
no direito português’, teve Muito Bom, 
com 16 valores. Defendeu tese nos dias 4 
e 5 de Novembro de 1897, sendo objecto 
da dissertação: ‘Das letras no direito co-
mercial português’. — Recebeu o grau de 
doutor em 5 de Dezembro de 1897. Foi 
professor de Direito Eclesiástico Comum, 
de Direito Público e de Economia Política 
na Universidade de Coimbra, Presidente 
da CM de Coimbra e Ministro.

Iniciou uma breve passagem pela fa-
culdade de direito – Cipriano da Rocha Bar-
bosa, filho de José da Rocha Barbosa, natu-
ral da cidade de Penafiel.

No ano lectivo de 1895 para 1896 eram 
42 alunos, com 67 matrículas: – 4 em teo-
logia, 23 em direito, 4 em medicina, 7 em 
matemática, 16 em filosofia e 13 na aula de 
desenho.

Terminaram os seus cursos de direito 
– António Nicolau Carneiro, filho de Teresa 
Carneiro, natural de Penamaior, concelho 
de Paços Ferreira, obteve a classificação de 
Bom, com 11 valores. Joaquim Teles de Me-
nezes Vieira de Meireles, filho de Rodrigo 
Teles de Menezes, natural de Penafiel, ficou 
Suficiente, com 10 valores.

E de medicina – Frederico Augusto 
Sanches Pereira de Moraes, filho de Frederi-
co Augusto Pereira de Moraes Beça e Barbo-
sa, natural de Penafiel, tirou a classificação 
de Bom, com 14 valores. 

Iniciou o curso de direito: Afonso Lo-
pes Vieira, filho de Afonso Xavier Lopes 
Vieira, natural de Leiria.

No Ano lectivo de 1896 para 1897 fo-
ram 40 estudantes com 62 matrículas: – 3 em 
teologia, 22 em direito, 1 em economia poli-
tica, 5 em medicina, 7 em matemática, 12 em 
filosofia e 15 na aula de desenho.

Terminaram o curso de direito: – An-
tónio Barreto de Almeida Soares Lencastre, 
filho de António Barreto de Almeida Soares 
Lencastre, natural de Alentém, concelho de 
Lousada; António Correia Teixeira de Vas-
concelos Portocarreiro, filho de João Correia 
Pacheco Pereira de Magalhães, natural de 
Paredes, freguesia da Madalena; Gervásio 
Domingues de Andrade, filho de pai incóg-
nito, natural de Santa Maria de Alvarenga, 
concelho de Lousada.

E o curso de medicina: – Antero Au-
gusto Ferreira de Magalhães, filho de Vic-
torino Ferreira de Magalhães, natural de 
Recesinhos, concelho de Penafiel e Pedro 
Maria de Macedo da Cunha Coutinho, filho 
de Pedro Maria de Macedo da Cunha Cou-
tinho, natural de Amarante.

Terminou o curso de direito: José Alves 
Correia da Silva, filho de Manuel Alves da 
Silva, natural da freguesia de S. Pedro Fins, 

No ano lectivo de 1893 para 1894 
havia 33 estudantes da nossa re-
gião matriculados na Universida-

de de Coimbra, com 47 matrículas assim 
distribuídas: – 1 em teologia, 20 em direi-
to, 5 em medicina, 5 em matemática, 12 
em filosofia e 4 na aula de desenho.

Terminaram o curso de direito: – An-
tónio Pinto de Carvalho Coimbra, [paren-
te de Leonardo Coimbra, nomeado sub-
delegado em Felgueiras em 1894] filho de 
Avelino Pinto de Carvalho da Cunha Bote-
lho, natural de Borba de Godim; Bernardo 
Pacheco Pereira Leite, filho de Jerónimo 
Augusto Pacheco Pereira Leite, natural de 
S. Miguel de Cristelo e Francisco Manuel 
Rodrigues Pinto Brandão, [conservador 
do registo predial na comarca de Pena-
fiel] filho de António Rodrigues Moreira, 
natural de Mouriz, ambos do concelho de 
Paredes.

E o curso de medicina: – António 
Ferreira de Paiva Sampaio, [implicado 
na incursão monárquica de Paiva Cou-
ceiro…] filho de Francisco Ferreira de 
Miranda, natural de Caramos e Joaquim 
Augusto Amorim Fonseca, [médico em 
Loriga onde faleceu a 21 de Maio de 1927e 
foi homenageado com um busto] filho de 
Joaquim Francisco da Fonseca, natural da 
Pedreira, ambos do concelho de Felguei-
ras.

Iniciou o curso de direito Gaspar Fer-
reira Baltar Júnior, filho do penafidelense 
fundador de ‘O Primeiro de Janeiro’.

No Ano lectivo de 1894 para 1895 
eram 31 estudantes com 45 matrículas as-
sim distribuídos por faculdades: – 2 em 
teologia, 19 em direito, 2 em economia 
politica, 3 em medicina, 2 em matemática, 
14 em filosofia e 3 na aula de desenho.

Terminaram o curso de direito – Cé-
sar Augusto Soares Coelho da Silva, filho 
de Bernardo Coelho da Silva, natural de 
Penafiel e José Ferreira Marnoco e Sousa, 

concelho da Maia, futuro bispo de Leiria, de 
1920 a 1957.

Dois estudantes frequentam as cadei-
ras de grego e de música anexas à faculdade 
de teologia.

No ano lectivo de 1897 para 1898 havia 
42 estudantes da nossa região na Universi-
dade de Coimbra num total de 70 matrícu-
las sendo – 5 em teologia, 21 em direito, 4 
em medicina, 7 em matemática, 19 em filo-
sofia e 13 na aula de desenho.

Terminou o curso de teologia – Jaime 
Alves Machado, filho de José Joaquim Al-
ves, natural da freguesia de Rebordelo, con-
celho de Amarante, o qual frequentou na 
faculdade de direito a 13.ª cadeira de Direi-
to Eclesiástico Português, obteve Suficiente, 
com 9 valores.

E terminaram o curso de direito – Abí-
lio Augusto Mendes de Carvalho, filho de 
Sebastião Teixeira Alves de Carvalho, natu-
ral de S. Fins do Torno, concelho de Lousa-
da, obteve a classificação de Suficiente, com 
8 valores; José Júlio Moreira de Castro, filho 
de António José Teles de Castro, natural da 
freguesia de Caramos, concelho de Felguei-
ras, Suficiente, com 9 valores; João Mendes 
de Vasconcelos, filho de António Mendes 
Soares de Vasconcelos, natural de Penafiel, 
Bom, com 11 valores; João Pereira Soares da 
Motta, filho de José Augusto Pereira Soares 
da Motta, natural de Tuías, concelho de Mar-
co de Canaveses, Suficiente, com 9 valores; 
Adelino da Cunha Pinto, filho de Joaquim 
Augusto Pinto Soares, natural de Paredes 
de Viadores, concelho de Marco de Canave-
ses, que repetiu o 5º ano e obteve Suficiente, 
com 8 valores e Leopoldo de Barros Teixeira 
dos Reis, filho de Sebastião de Barros Teixei-
ra da Costa, natural de Castelões de Recesi-
nhos, concelho de Penafiel, Suficiente, com 
8 valores. 

E ainda Gaspar Ferreira Baltar Júnior, 
filho de Gaspar Ferreira Baltar, natural do 
Porto.

preço. Para conseguir vencer este desafio 
da competitividade, sobretudo externa, as 
nossas empresas têm de aproveitar todos 
os apoios disponíveis, quer para a contra-
tação de pessoas, quer para o investimento 
em equipamentos tecnologicamente mais 
avançados, ou investimentos na internacio-
nalização.

Quanto aos apoios ao investimento, 
quer seja em novos equipamentos indus-
triais, como no apoio ao esforço de interna-
cionalização da empresas, vou deixar para 
uma próxima edição, por uma razão muito 
simples, ainda não saíram os regulamentos 
dos novos apoios comunitários nesta maté-
ria. As últimas candidaturas do QREN que 
apoiavam estes investimentos foram em 
setembro de 2013, e aguarda-se a todo mo-
mento que saiam as novas candidaturas, já 
no âmbito do novo Quadro Comunitário de 
Apoio - Horizonte 2020. Por informações que 
recolhi, essas novas candidaturas serão aber-
tas em outubro ou novembro próximos.

Assim sendo, abordarei de seguida duas 
medidas de apoio à contratação de novos 
trabalhadores que ficaram operacionaliza-

das muito recentemente e que deverão ser 
aproveitadas. A primeira é a Medida Estí-
mulo Emprego. Prevista na Portaria nº. 149-
A/2014, de 24-7-2014. Esta medida vem no 
seguimento de uma anterior - Estímulo 2013, 
mas introduziu algumas alterações, face à 
anterior, muito interessantes. E vou começar 
desde logo por uma dessas novidades. 

Até aqui as empresas só podiam bene-
ficiar de apoios à contratação de funcioná-
rios que estivessem inscritos no Centro de 
Emprego há pelo menos 6 meses. Esta nova 
medida alterou um pouco isto. Quando se 
tratar de desempregados com menos de 
30 anos ou com mais de 45 anos basta que 
estejam inscritos no Centro de Emprego há 
pelo menos 60 dias. Só para o intervalo de 
idades entre os 30 e 45 é que têm de estar 
desempregados há pelo menos 6 meses. O 
montante de apoio também foi uniformi-
zado. Assim, na contratação de uma pessoa 
com menos de 30 anos ou mais de 45 anos, o 
apoio a receber será de 419,22 euros durante 
metade do tempo de contrato, caso seja um 
contrato a prazo. Se a pessoa for contratada 
por contrato por tempo indeterminado, aí o 

apoio será 12 vezes o valor de 461,14 euros. 
Se a pessoa contratada tiver idade entre os 
30 e os 45 anos, aí o apoio será de um pouco 
menor, de 335,38 euros, uma vez mais, du-
rante metade do tempo do contrato.

Em segundo lugar, referir também o 
retomar do programa de estágios, que havia 
sido suspenso. A portaria n.º 149-B/2014, 
de 24-7-2014, veio reativar este programa. A 
grande diferença face ao programa anterior 
prende-se com a redução do prazo do es-
tágio de 12 meses para 9 meses. A bolsa de 
estágio que o Instituto de Emprego dará aos 
estagiários é uma vez mais dependente do 
nível de escolaridade do estagiário. Assim, 
um estagiário com o 12.º ano de escolaridade 
receberá uma bolsa mensal de 503,06 euros, 
enquanto um licenciado receberá uma bolsa 
de 601,71 euros.

Na próxima edição abordarei também o 
Programa Investe Jovem, que entra em vigor 
a 28 de setembro, e que veio alterar os apoios 
à Criação do Próprio Emprego do Instituto de 
Emprego para Jovens Desempregados, sendo 
agora muito mais interessante para quem 
quer criar o seu próprio emprego.

Medidas de apoio à contratação

“Nunca como hoje, 
há necessidade de 
aliar funcionários 
qualificados à mais 
alta tecnologia”

O grande desafio que Portugal en-
frenta neste momento é a inovação 
empresarial. É imprescindível o 

aumento da competitividade das nossas in-
dústrias, sobretudo as tradicionais.

Nunca como hoje, há necessidade de 
aliar funcionários qualificados à mais alta 
tecnologia, para conseguir os produtos com 
a maior qualidade possível, ao mais baixo 
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Um ano do falecimento
Sandra Rodrigues Ferreira

Querida Sandra, no passado dia 25 de setembro de 2014, 
completou-se um ano de eterna saudade e sofrimento pela tua 
perda, onde és recordada com muito amor e carinho todos os 
dias da nossa vida. 

Saudades sem fim daqueles que tanto te amam: pai, mãe, 
irmã, cunhado, sobrinhos, restante família e amigos. 
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Duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, na sequência de uma 
explosão na fábrica de pirotecnia G.J.R, em Rio de Moinhos, Pena-
fiel, na passada sexta-feira, dia 20 de setembro. Após a primeira ex-
plosão ainda aconteceram vários rebentamentos. Em janeiro outra 
explosão na mesma fábrica matou um trabalhador de 42 anos. 

que no momento do inciden-
te se encontrava fechada. A 
explosão ouviu-se a vários 
quilómetros de distância, se-
gundo os moradores. 

As causas do incidente 
ainda estão por apurar, mas 
já em janeiro deste ano, uma 
explosão na mesma empresa 
de pirotecnia matou um 
trabalhador de 42 anos, que 
se encontrava a trabalhar 
no paiol no momento da 
explosão. 

Na altura, Manuel Fer-
reira estaria a manejar pro-
dutos químicos e explosivos 
utilizados na produção de 
fogo-de-artifício. O violento 
rebentamento destruiu por 
completo o paiol, tendo o 
corpo da vítima sido projeta-
do para cerca de vinte metros 
do local. 

Mas o acidente que acon-
teceu em janeiro não foi o 
primeiro. Já em julho de 2011 
um outro trabalhador, Márcio 
Ferreira, sofreu queimaduras 
graves em grande parte do 
corpo na sequência de uma 
violenta explosão na mesma 
fábrica. Márcio era irmão de 
Manuel, a vítima mortal do 
acidente de janeiro passado. 

As autoridades estão 
ainda a investigar as causas 
do incidente. Até ao momen-
to a empresa preferiu manter 
o silêncio e aguardar pela 
investigação da Polícia e da 
Associação Portuguesa de 
Industriais de Pirotecnia e 
Explosivos. 

Penafiel

Explosões em fábrica de pirotecnia

A primeira explosão 
deu-se poucos mi-
nutos depois das 8 

horas da manhã e foi ouvida 
a alguns quilómetros de dis-
tância da empresa G.J.R, em 
Rio de Moinhos, Penafiel. 

Na altura do incidente, 
dois trabalhadores da em-
presa encontravam-se pró-
ximos da zona onde se deu a 
explosão e sofreram ferimen-

tos ligeiros. Após acionados 
os meios de socorro, os dois 
feridos, um homem e uma 
mulher, foram transportados 
para o hospital Padre Améri-
co, em Penafiel. 

Outras duas pessoas 
tiveram de ser assistidas no 
local, por estarem em estado 
de choque. Cerca de uma 
hora depois da primeira 
explosão ouviram-se mais 

rebentamentos no interior da 
empresa. Várias pessoas que 
se encontravam no interior 
da empresa, fugiram com 
receio e uma intensa nuvem 
de fumo começou a erguer- 
-se na zona do paiol. 

Segundo as informações 
avançadas pelos meios de 
socorro chamados ao local a 
primeira explosão aconteceu 
junto da linha de produção, 

Em janeiro deste ano uma outra explosão na mesma fábrica provocou um morto
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Faleceu

Gentil Barbosa da Silva (Lourença)
Faleceu aos 83 anos, no dia 3 de 

setembro. Natural de Bitarães e residente 
na mesma freguesia. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

Funerária Castro – Bitarães - Paredes

Faleceu

António Moreira 
Faleceu no dia 27 de agosto com 

85 anos. Natural de Figueiras, Lousada e 
residente na freguesia de Lordelo, Paredes. 
Era viúvo de Emília Ribeiro.

Agradecimento
Seus filhos, netos e restante família 

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

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

O jornal “O Progresso de Paredes” pede desculpas à 
família de António Moreira pela troca de fotografia na última 
edição do jornal. 

Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Belmiro Ferreira da Silva
Faleceu com 79 anos, no dia 13 de 

setembro. Natural da freguesia de Baltar 
e residente em Paredes. Era casado com 
Maria Rosa dos Reis.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, ex-

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

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

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

Faleceu

Maria da Graça Lobo Pinto Ribeiro
Faleceu com 79 anos, no dia 9 de se-

tembro. Natural de Gondalães e residente 
em Paredes. Era divorciada.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

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

Faleceu

Carmindo José Ferreira da Silva
Faleceu no dia 10 de setembro com 

74 anos. Natural da freguesia de Sobrosa 
e residente em Duas Igrejas, Paredes. Era 
casado com Maria Ferreira da Silva 

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, genros, 

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

Faleceu

Maria da Glória Nunes 
Faleceu no dia 14 de setembro, com 

83 anos. Natural e residente em Bitarães, 
Paredes. Era viúva de Domingos Teixeira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

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

Faleceu

Maria Carolina Moreira Lamas
Faleceu no dia 20 de setembro com 

79 anos. Natural da freguesia de Lordelo, 
Paredes e residente em Paranhos, Porto. 
Era solteira. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Maria Moreira da Rocha
Faleceu no dia 10 de setembro, com 

93 anos. Natural da freguesia de Louredo, 
Paredes e residente em Paredes. Era viúva 
de Antero Martins.

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

Maria Deolinda Martins do Sacramento
Faleceu no dia 14 de setembro com 

75 anos. Natural de Sequeiró, Santo Tirso, 
e residente na freguesia de Lordelo, Pare-
des. Era viúva de Getúlio Vargas Moreira 
de Almeida. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada e na impossibilida-
de de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Vivaldo da Glória Rosado
Faleceu no dia 21 de setembro, 

com 61 anos. Natural de Portimão, Faro e 
residente na freguesia de Beire, Paredes. 
Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

Agência Funerária Santos – Beire – Paredes
Gerente Fernando Santos - 255782338 - 919740349
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Miguel Teixeira do Couto

José teixeira do couto Joaquim teixeira do couto Miguel coutoDesde 1943

Faleceu

Ernesto de Sousa

Faleceu com 70 anos, no dia 13 de setembro. Natural da 
freguesia de Mouriz e residente em Paredes. Era casado com 
Albertina Moreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibiliza-

da 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.

 — Fashion Store
— “O nosso Café” – Eduardo Sousa
— Américo Benjamim M Sousa Sociedade Unipessoal, Lda

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

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

apresenta sentidas condolências
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