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Há dezenas de alunos que continuam sem aulas a 
várias disciplinas quatro semanas depois do início 
do ano letivo. Os pais estão preocupados com as 
consequências no rendimento escolar dos alunos. 
Na escola básica e secundária de Lordelo há turmas 
sem nenhum professor. Os encarregados de educa-
ção manifestaram-se, na passada sexta-feira, à por-
ta da escola, reclamando a resolução do problema, 
em prejuízo do rendimento escolar dos alunos.

Dezenas de alunos
continuam sem aulas

Cristina Magalhães e Sérgio Almeida
"Aqui temos saldos o ano inteiro"

Polo Aquático

Paredes vence supertaça
Carlos Meinedo

Relatório anual da ERSAR garante

Água em Paredes é de
"excelente qualidade"
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Os Documentos Provi-
sionais para 2015 foram 
o principal tema da 
última reunião de câma-
ra, de 7 de outubro. O 
PS voltou a dizer que o 
orçamento “é irrealista”. 
Celso Ferreira sublinhou 
que este orçamento “ma-
nifesta o compromisso 
da câmara com a redução 
da despesa pública”. 

Documentos Provisionais para 2015 aprovados em reunião de câmara

Oposição votou contra
Orçamento para 2015

São 10 propostas e oportunidade que traduzem as 
ambições dos jovens para o futuro do concelho de 
Paredes. A plataforma “Pintar Paredes” pretende ser 
o ponto de partida de um projeto mais abrangente 
para pensar o concelho e uma geração. 
A ideia foi apresentada no passado dia 6 de outubro 
e contempla, entre outras coisas, a construção da 
Casa da Criatividade. 

com a juventude”, como salienta 
Ricardo Santos, e depois de dis-
cutidas e compiladas as ideias dos 
jovens do concelho, foram apresen-
tadas 10 propostas ao executivo da 
câmara municipal que vão desde a 
transformação da fonte luminosa 
em frente ao tribunal de Paredes 
num teatro Grego, a construção da 
Casa da Criatividade, “um lugar 
agregador de sonhos e ideias”, a 
organização do ‘Paredes em Festa’, 
por altura das festas da cidade e do 
concelho para divulgar diversas 
formas de arte em vários locais da 
cidade, até ao Crescimento Verde, 
uma medida que pretende reunir as 
empresas de mobiliário do conce-
lho para renovar e reindustrializar 
tecnologicamente as fábricas, pro-
movendo um crescimento susten-
tável e verde. 

Com o objetivo de chegar a 

Projeto pretende ser um ponto de partilha de ideias para os jovens

uando o presente go-
verno assentou praça, 
disse que ia pôr tudo 
em ordem. E pôs? Em 

“Pássaro
ferido

na asa”!

JSD lançou plataforma “Pintar Paredes”
todos os jovens do concelho a JSD 
Paredes criou a plataforma “Pin-
tar Paredes”, com uma vertente 
interativa, para permitir que não 
só os jovens possam participar e 
apresentar ideias, mas também as 
empresas e associações. 

“Queremos ouvir os jovens, 
os menos jovens, as associações, 
empresas e todos aqueles que te-
nham uma ideia ou proposta para 
o concelho de Paredes” reforça 
Ricardo Santos, que acredita que 
“a política da juventude tem de ser 
irreverente nas ambições, ousada 
nas oportunidades e criativa nas 
soluções que apresenta”. 

O convite é direcionado a 
todos os que queiram contribuir e 
pensar no futuro do concelho e no 
futuro da juventude paredense. 
Basta entrar no site jsdparedes.pt e 
participar na discussão de ideias.

Helena Nunes

“A plataforma ‘Pintar Pa-
redes’ é muito mais do que uma 
plataforma interativa de troca de 
ideias, é o ponto de partida de 
um projeto que pretende pensar 
um concelho e uma geração”. 
As palavras são do presidente da 
Juventude Social-democrata de 
Paredes, Ricardo Santos. 

No âmbito do projeto Paredes 
Capital Jovem da Criatividade, 
lançado pelo município, a JSD 
iniciou um processo de ausculta-
ção e discussão com os jovens do 
concelho através de um conjunto 
de iniciativas com o objetivo de 
discutir ideias, ambições e sonhos 
para o futuro do concelho. 

Na sequência desse “bom mo-
mento de proximidade e contacto 

estavam à venda e já não per-
tenciam à câmara municipal. Em 
2015 o executivo volta a mentir, 
tal como já tinha acontecido, mas 
agora faz uma mentira menor. Vol-
ta a incluir uma verba fictícia no 
orçamento, que agora já não é de 
36.674.438 euros, mas de 18.545.414 
euros, cerca de metade”, explicou 
Alexandre Almeida, acrescentan-
do, “perceberam que não podiam 
colocar as escolas desativadas à 
venda e colocaram este valor fictí-
cio como alienação da participação 
social da câmara na AMI Paredes, 
mas todos sabemos que as ações 
que a câmara tem nesta empresa 
não estão à venda”.

Com a diminuição desta “men-
tira”, o PS garante que também o 
orçamento vem reduzido “de for-

ma fictícia”, criando a “falsa ilusão 
de um orçamento de contenção”. 
Celso Ferreira acusou o vereador 
Alexandre Almeida de “incompe-
tência”. “Tenho pena de si porque 
não sabe ler o orçamento. Não é 
ignorante, mas é incompetente”, 
defendendo que no orçamento do 
próximo ano a câmara “manifesta 
o seu compromisso nacional com 
redução de despesa pública e do 
investimento, à semelhança do 
que aconteceu em 2014”. 

“Se o município de Paredes 
está sediado num país com es-
forço de consolidação das contas 
públicas e se as transferências do 
Orçamento de Estado são o que 
são e se não há condições de po-
líticas expansionistas só nos resta 
contrariar essas políticas e proce-

der à consolidação orçamental”, 
salientou Celso Ferreira.  

A transferência de verbas para 
as juntas de freguesia foi outro dos 
pontos reprovados pelo Partido So-
cialista. Alexandre Almeida acusou 
a câmara de “falta de preocupação 
com as freguesias” ao manter o 
mesmo valor das transferências 
de 2014. 

Celso Ferreira acusou os so-
cialistas de fazer “acusações gra-
tuitas” e de “não querer que a 
população seja informada sobre as 
opções políticas” da autarquia.

Os documentos previsionais 
para 2015 foram aprovados com 
os votos do PSD. No próximo dia 
17 de outubro vão ser discutidos e 
votados na assembleia municipal 
extraordinária. 

Helena Nunes

Mais uma vez a apresen-
tação dos documentos 
previsionais para 2015 

não reuniu consenso na reunião de 
câmara do executivo. De um lado o 
PS voltou a dizer que o orçamento 
para 2015 é “irrealista” e “não é 
amigo das famílias e empresas do 
concelho”, do outro o PSD a refor-
çar o “compromisso de redução 
da despesa pública” vertido no 
documento. 

A previsão das receitas e 
despesas para o próximo ano é 
de cerca de 61 milhões de euros, 
o que significa um decréscimo 
em relação ao ano anterior na 
ordem dos 22 milhões de euros. 
Celso Ferreira entende que esta 
diminuição “revela a redução 
do investimento público à se-
melhança do que aconteceu em 
2013”, mas o PS não tem a mesma 
interpretação e acusa o executivo 
de “mentir aos paredenses”. 

“No orçamento para 2014 este 
executivo mentia ao colocar nas re-
ceitas uma verba fictícia da venda 
das escolas desativadas, que não 

Q
certo sentido sim, tudo limpinho 
e claro: o bolso sentiu a ação do 
detergente, ficando mais leve; 
tudo o que era património ren-
tável foi vendido, e a colossal 
dívida foi aumentada. 

Agora como é? Bem, o 
responsável primeiro anunciou 
ao som de trombetas, como em 
Jericó acontecera em tempos 
bíblicos, que iria iniciar, já, a 
campanha eleitoral para as 
próximas legislativas. Mas será 
que precisa, uma vez que nunca 
os vimos fazer mais nada senão 
isso: campanha eleitoral. Aliás, 
quando em tempos que já lá 
vão, disse: “que se lixem as elei-
ções”, era já nelas que pensava e 
como se lembrou agora de agili-
zar ainda mais a campanha, na 
esperança de que os portugue-
ses mais “tosquiados” se hajam 
esquecido de todo o sofrimento 
imposto para baixar o défice 
que, por obra e graça de tanta 
competência se vê aumentado 
em largos milhões. 

A aceleração deve-se ao 
facto da imprensa, ainda rela-
tivamente livre, haver a lume 
uma caçada em que mais um 
pássaro ficou ferido numa asa, 
pelo menos, e que deixou o país 
emboscado pelo facto de alguém 
que vinha anunciado para pôr 
tudo limpinho, se viu salpicado 
nessa abusiva presunção e se 
viu subitamente na necessidade 
de mandar os cabos de ordens 
olear a máquina da propaganda 
oficial para desviar atenções 
do que se julgava a dormir nos 
braços de Morfeu. E o embatu-
camento foi de tal ordem, por 
ser de tal forma grave, que às 
perguntas se seguiu um longo e 
significativo silêncio que disse 
mais do que muitas palavras, 
por mais rebuscadas que fossem. 
Tal silêncio falou mais alto do 
que todas as palavras e palmas 
dos apaniguados que na AR 
mais pareciam o som cavo das 
matracas numa qualquer procis-
são das misericórdias do enterro 
do Senhor (Jesus Cristo).

É claro que invocamos 
a liberdade de imprensa, que 
ainda sendo certo que há forças 
subterrâneas hão-de cuidar de 
ver se a coisa se compõe, para 
que o povo se esqueça dos vários 
acidentes de percurso, no passa-
do, no presente e no futuro. 
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Quase um mês depois 
do arranque oficial do 
ano escolar há dezenas 
de alunos que continu-
am sem aulas a várias 
disciplinas. Há professo-
res que ainda não foram 
colocados e algumas 
centenas de contratados 
que no início da semana 
já não se apresentaram 
nas escolas onde esta-
vam colocados. 
Há situações de alunos 
sem aulas desde o início 
do ano letivo e casos de 
turmas com furos. 

Numa turma do 7.º ano da escola básica de Lordelo faltam seis professores 

Há alunos sem aulas nas escolas do concelho

Helena Nunes|texto/fotos

Estas são apenas algumas das 
consequências da anulação 
das primeiras listas de bol-

sa de contratação, determinada 
pelo Ministério da Educação. Na 
sequência dos erros detetados na 
fórmula de cálculo a tutela pediu às 
escolas, na última semana, que re-
vogassem as listas de candidatos e 
anulassem quase 900 colocações. 

Nas novas listas publicadas 
horas depois o ME admitia que 
“mais de metade” dos professores 
mantiveram a colocação, mas qua-
se um mês após o início das aulas 
há cerca de 400 docentes que vão 
trocar de turma e de escola. 

A situação provocou o caos 
nas escolas de norte a sul do país e o 
concelho de Paredes não é exceção. 
Quatro semanas depois do início do 
ano letivo há alunos que continuam 
sem aulas. Em algumas escolas do 
concelho há turmas sem nenhum 
professor. 

É o caso da turma A do 7.º 
ano da escola básica e secundária 
de Lordelo. Faltam professores 
em seis disciplinas. No 1.º ciclo 
parecem estar os casos mais graves, 
onde a falta de professores abrange 
diversas turmas e disciplinas. Há 
pelo menos uma turma deste ciclo 
que ainda não teve aulas. “Há pais 
que optam por nem sequer trazer 
os filhos para a escola enquanto 

Várias turmas do 1.º e 2.º ciclos da escola básica de Lordelo continuam sem professores a várias disciplinas

Na escola de Vilela também há casos de alunos sem aulas

não tiverem professores”, sublinha 
uma fonte da escola. “A situação 
não é fácil porque neste caso são 
alunos do 1.º ano e que estão agora 
a iniciar um novo ciclo de estudos 
e já perderam quatro semanas de 
aulas”, acrescenta. 

Pais
manifestaram-se
à porta da escola

A falta de professores nas 
principais disciplinas levou os 
encarregados de educação dos alu-
nos do 7.ºA a manifestarem-se, na 
passada sexta-feira, dia 3, à porta 
da escola, reclamando a resolução 
do problema o quanto antes, em 
prejuízo do rendimento escolar 
dos alunos. 

Segundo os pais faltam co-
locar seis professores na turma 
A do 7.º ano. “Como é que vai 
ser com as matérias perdidas? 
Vamos ter de gastar dinheiro em 
explicações para dar a matéria 
perdida”, lamenta Antónia Faria. 
Entre as disciplinas onde ainda 
não foram colocados professores 
estão matemática, francês, inglês, 
educação tecnológica, educação 
física e ciências. 

A situação atinge cerca de 20 
alunos da turma, mas não é isola-
da. Segundo os próprios pais dos 
alunos há falta de professores em 
várias outras turmas de diferentes 
anos do agrupamento de escolas de 
Lordelo. O problema não preocupa 
só os pais, mas também os alunos 
que procuram preencher as horas 
vagas. “Temos andado a passar o 
tempo no polivalente ou no campo 

de jogos com os colegas”, sublinha 
uma das alunas do 7.ºA. 

O atraso no início das aulas 
exige maior dedicação e mais 
tempo de estudo em casa. Alguns 
alunos temem não estar preparados 
para os testes de avaliação. “En-
quanto os outros dão a matéria 
nós estamos cada vez mais atra-
sados. Vamos ter de estudar em 
casa para os testes para conseguir 

acompanhar a matéria”, sublinhou 
Ana Faria.

A preocupação levou os pais 
a deixar a promessa de entregar 
na Direção Regional de Educação 
do Norte uma carta a reportar o 
assunto e a pedir a resolução o mais 
rapidamente possível. 

A falta de professores tem 
provocado problemas em diversas 
outras escolas do concelho, no-
meadamente no agrupamento de 
escolas de Vilela onde, segundo a 
direção, a falta de professores se 
sente principalmente nas turmas 
de ensino especial. 

No agrupamento de escolas 
de Cristelo há alunos ainda sem 
aulas desde o início do ano letivo. 
No 1.º ciclo e no pré-escolar há pelo 
menos duas turmas sem professo-
res e no 2.º e 3.º ciclos há furos nos 
horários de algumas turmas porque 
ainda não foram colocados profes-
sores em horários de substituição, 
nas disciplinas de físico-química, 
inglês e educação física. 

No agrupamento de escolas 
de Paredes e segundo a associa-
ção de pais, as aulas decorriam 
normalmente na última semana. 
Contudo, e após as alterações do 
ME nas listas de bolsa de contra-
tação a associação de pais admite 
que possam existir agora alunos 
sem aulas devido à deslocação dos 
docentes.

Em parceria com:
Rua António Araújo, 83  |  4580-045 PAREDES

Tlf. 255 781 251  |  Tlm. 911 880 771  |  www.sabius.com.pt
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O mais recente relatório 
da Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e 
Resíduos, divulgado em 
setembro, assegura que 
a percentagem de água 
de qualidade no conce-
lho é superior à média 
nacional, de 98,45%. 
Segundo o relatório o 
município melhorou a 
qualidade da sua água 
desde 2012, ano em que 
a percentagem era de 
97,95%. 

Relatório anual da ERSAR sustenta que o concelho oferece água de qualidade

Qualidade da água em Paredes
acima da média nacional

Helena Nunes

O relatório é relativo ao con-
trolo da qualidade da água 
para consumo humano em 

2013 e abrange todos os municí-
pios do país. Com o indicador de 
água segura a ultrapassar os 98%, 
a ERSAR sublinha que a água do 
país é de “excelente qualidade”, 
estando mesmo ao nível dos países 
mais desenvolvidos da Europa 
Ocidental. 

Entre os concelhos em análise 
Paredes surge entre os 45 com uma 
qualidade da água acima da média 
nacional, à semelhança de outros 
concelhos da região, como Paços 

de Ferreira e Penafiel. 
No caso do concelho de Pa-

redes o indicador de água de 
qualidade baixa devido à média 
efetuada entre a grande conces-
sionária, a Águas de Paredes, e as 
pequenas cooperativas que abas-
tecem algumas zonas do concelho. 
Ainda assim, e em relação ao ano 
de 2012, a ERSAR coloca Paredes 
entre os municípios que melhorou 
a qualidade da água, que subiu de 
97,75% para 98,45%. 

Apesar desta melhoria a ER-
SAR realça ainda no relatório que 
há aspetos a melhorar, sobretudo 
nas entidades gestoras de peque-
na dimensão, onde são registados 
a maioria dos incumprimentos. 
“Com efeito, as pequenas zonas 
de abastecimento representam 
97% das análises não realizadas 
e 89,92% do incumprimento dos 
valores paramétricos quando ser-
vem apenas 14% da população” 
sustenta o documento. 

A ERSAR sustenta ainda as-
sim que as discrepâncias registadas 
têm vindo a reduzir-se “lenta mas 
sustentadamente”, revelando o 
esforço destas entidades no cum-
primento dos requisitos legais da 
qualidade da água para consumo 
humano. De entre as nove pequenas 
cooperativas gestoras existentes no 
concelho, seis registaram em 2013 
um indicador de qualidade da água 
abaixo da média nacional, mas em 

pelo menos duas a qualidade da 
água distribuída é de 100%. 

JF Gandra e a
Cooperativa
POVAR com
água 100% segura

Se olharmos apenas para 
os valores da principal entidade 
gestora do concelho, vemos que 
a Águas de Paredes apresenta um 
indicador de qualidade da água 
de 99,80%. Isto quer dizer que a 
média registada no concelho baixa 
com os valores apresentados pelas 
pequenas concessionárias. 

Entre as noves entidades de 
pequena dimensão que abastecem 
algumas freguesias do concelho há 
também casos distintos: a água com 
melhor qualidade é distribuída 
pela junta de freguesia de Gandra 
e pela POVAR – Cooperativa de 
Água Domiciliária de Recarei, que 
apresentam um indicador de qua-
lidade da água de 100%. Já a água 
com pior qualidade é distribuída 
pela Água Viva – Associação de 
Consumidores da Sobreira (passou 
de 98% em 2012 para 97% em 2013) 
a Cooperativa Popular Águas de 
Casconha (baixa para os 94% em 
2013) e a Junta de freguesia de Re-
carei (baixa para os 93,66%).

Com o objetivo de sensibilizar o público mais jo-
vem para a importância da prevenção rodoviária a 
fundação MAPFRE esteve de norte a sul do país a 
difundir junto das comunidades escolares a Carava-
na de Educação Rodoviária. Em Paredes passaram 
pela caravana, instalada no parque José Guilherme, 
920 crianças de diversas escolas do concelho.   

Paredes foi um dos 30 concelhos a receber o projeto da Fundação MAPFRE

Mais de 900 crianças participaram na 
Caravana de Educação Rodoviária

sinalização, simular a condução 
de um automóvel, aprender as 
regras de circulação para peões e 
até os sinais de trânsito.  

Caravana já
abrangeu mais
de 30 mil crianças
de todo o país

E porque as crianças de hoje 
são os condutores de amanhã é 
importante que a sensibilização 
comece logo na infância e que a 
prevenção seja o principal meio 
de combater a sinistralidade 
rodoviária. “O que verificamos 
muitas vezes em outras ações 
de sensibilização é que a mensa-
gem chega mais do que dos pais 
para as crianças, chega muitas 
vezes das crianças para os pais. 
São muitas vezes as crianças a 
chamar a atenção para procedi-
mentos menos corretos dos pró-

prios pais na estrada”, sublinhou 
Hermínia Moreira. 

Apesar de não ter um im-
pacto imediato na redução dos 
números da sinistralidade em 
Portugal, este tipo de ações pre-
tende cultivar desde cedo nas 
crianças a ideia de que a melhor 
forma de acautelar acidentes e 
infrações às regras de circula-
ção rodoviária é essencialmente 
através da prevenção. “De facto 
é importante passarmos a mensa-
gem de que a prevenção é o prin-
cipal instrumento de combate à 
sinistralidade. A caravana é um 
projeto pioneiro da Fundação em 
Portugal e representa um grande 
investimento da nossa parte”, 
salientou Inês Silva da Fundação 
MAPFRE.

Para a Fundação MAPFRE, 
que atua em Portugal desde 
2006, esta ação de sensibilização 
acarreta um grande investimento 
e significa apostar numa das suas 
áreas mais importantes de atua-
ção: a segurança rodoviária. “Este 

projeto é dedicado às pessoas e 
às crianças e envolve uma das 
componentes mais importantes 
da nossa Fundação. E faremos 
mal o nosso trabalho se amanhã 
estas crianças não se lembrarem 
da passagem pela caravana de 
educação rodoviária”, sublinhou 
o representante da direção co-
mercial norte da Fundação MA-
PFRE, José Carlos Garcia. 

Integrada no programa anu-
al para a prevenção e segurança 
rodoviária da Fundação MA-
PFRE, a Caravana de Educação 
Rodoviária já abrangeu mais de 
30 mil crianças de todo o país, 
desde 2009. 

Paredes foi a cidade onde 
a caravana bateu o seu recorde 
de visitantes numa semana. “Em 
Paredes vamos bater o recorde 
ao ter numa semana 920 crianças, 
graças ao papel da divisão da 
educação da câmara municipal 
que realmente foi excecional”, 
acrescentou a representante da 
Fundação MAFPRE. 

Helena Nunes

Depois de Lisboa e Guima-
rães a Caravana da Edu-
cação Rodoviária acam-

pou no parque José Guilherme, 
em Paredes, para promover junto 
de mais de 900 crianças dos 8 aos 
10 anos o conhecimento e respeito 
pela sinalização rodoviária. 

O projeto desenvolvido pela 
Fundação MAPFRE tem na pre-
venção o instrumento mais eficaz 
para reduzir a sinistralidade e 
construir uma sociedade melhor. 
Pelo roadshow instalado no 
parque José Guilherme, em Pa-
redes, passaram um total de 920 

crianças de diversas escolas do 
concelho, convidadas a participar 
no projeto. 

“A sinistralidade em Por-
tugal é alta e nada melhor do 
que nestas idades começarmos 
a desenvolver atividades no 
sentido da prevenção”, salientou 
o vereador do desporto Cândido 
Barbosa. 

A atividade tem uma com-
ponente teórica, uma aula de 
prevenção onde são abordados al-
guns conceitos básicos da circula-
ção rodoviária, e uma componen-
te prática, onde as crianças têm a 
possibilidade de, num circuito de 
karts com insufláveis, rotundas e 
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Cristina Magalhães e Sérgio Almeida – Loja ‘A Positiva’

“A estratégia é ter sempre preços baixos”

“A confiança
é muito importante 

para conquistar
os clientes”

“Vamos expandir 
para outras zonas”

“Aqui temos
saldos o

ano inteiro”Sérgio Almeida, de 36 anos, era comer-
cial na empresa Coolnex e nas horas 
depois do trabalho ajudava a esposa 

Cristina Magalhães a vender roupa de crian-
ça nas feiras. Cristina sempre foi feirante e 
Sérgio também lhe ganhou gosto. 

Faziam as grandes feiras da região, Va-
longo, Ermesinde, Gondomar, S. Martinho de 
Campo, Sobrado, mas o negócio começou a 
quebrar e por isso resolveram procurar alter-
nativas. “Resolvemos correr o risco e abrir 
uma loja. O negócio nas feiras começou a 
quebrar muito e como tínhamos visto um 
espaço para alugar em Valongo resolvemos 
arriscar”, conta Sérgio. 

Abriram uma loja no centro de Valongo 
e com o negócio a correr bem meio ano depois 
inauguraram outra loja na avenida da repú-

blica, em Paredes. “Ficamos contentes com 
a primeira loja e como tínhamos sempre 
material em stock resolvemos abrir uma 
nova loja em Paredes, porque é distante 
dos grandes centros comerciais”. No início, 
garantem não foi fácil, mas um ano depois 
a loja já tinha clientes certos e começava a 
ganhar espaço no mercado. 

“Só ao fim de um ano é que começamos 
a ganhar para pagar ordenados e tudo o 
resto. Há muitos que abrem lojas e fecham 
passado poucos meses porque estão logo 
à espera de ter retorno financeiro. E neste 
tipo de negócios as coisas não funcionam 
assim”, sublinha Cristina. 

Em cinco anos de atividade o casal tem 
conseguido manter o negócio de boa saú-
de. Vendem todo o tipo de vestuário para 
homem, mulher e crianças a preços baixos, 
desde um euro, o que para os empresários 
parece ter sido uma aposta ganha.

“As coisas têm corrido bem. Come-

çamos sozinhos e pouco tempo depois já 
precisamos de contratar uma funcionária 
e hoje já temos cinco, três em Paredes e 
duas na loja de Valongo”, sustenta Sérgio. 
“A nossa intenção foi abrir um espaço 
onde tivéssemos roupas a preços baixos. 
Desde o início foi essa a nossa estratégia e 
ainda hoje continua a ser a nossa principal 
preocupação. Se tivéssemos apostado num 
segmento mais alto sabíamos que teríamos 
mais dificuldades em criar uma casa”, acres-
centa Cristina. 

A estratégia passa por ganhar pouco em 
cada artigo e “trabalhar muito”. As margens 
são mais reduzidas e por isso o objetivo é 
vender em maior quantidade. “Aqui temos 
saldos o ano inteiro. Há muitas lojas que 
optam por fazer promoções em determina-
das alturas, mas só quem está no meio sabe 
que são os próprios lojistas a marcar preços 
exorbitantes para depois fazer promoções”, 
acusa Cristina. 

Com os clientes procuram manter uma 
relação de confiança que, aliada aos preços 
baixos leva a conquistar cada vez mais 
clientes. “Essa é uma marca do comércio tra-
dicional e nós procuramos sempre manter 
essa relação de confiança com os clientes. 

Para além da simpatia, do bom atendimen-
to e dos preços baixos a confiança é muito 
importante para conquistar os clientes”, 
garante Sérgio.  

Quanto às dificuldades os empresários 
garantem que os encargos com os impostos 
são cada vez maiores. Mas nem isso desmo-
tiva o casal, que pretende abrir mais lojas 
em breve. “Para já não queremos adiantar 
muito, mas vamos expandir o negócio para 
outras zonas. Temos de evoluir e procurar 
outros mercados para crescer”, sustenta 
Cristina. 

Sentem-se realizados por construir 
um negócio de sucesso de raiz e por isso as 
perspetivas para o futuro são boas. “Somos 
positivos e acreditamos que as coisas vão 
correr ainda melhor. Não sabemos o que 
pode acontecer amanhã, mas temos de 
manter a confiança e acreditar”, sustentam. 

Sérgio trabalhava no ramo comercial e ajudava a esposa, Cristina, nas feiras da região. Os dois jovens ambicionavam mais e com a que-
bra do negócio nas feiras resolveram procurar outras soluções. Em cinco anos expandiram o negócio, e hoje contam com duas lojas de 
vestuário, em Valongo e Paredes. O segredo do negócio, garantem, está nos preços baixos, na simpatia e relação com o cliente.
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A assembleia municipal do 
passado dia 30 de setembro 
teve como temas centrais o 
arranque do ano letivo, o fecho 
da escola de Parada de Todeia, 
o mapa judiciário e o encerra-
mento da ETAR de Paredes. So-
bre este assunto Celso Ferreira 
anunciou que as mini ETAR’S 
de Besteiros e Baltar deverão 
encerrar até dia 24, data em que 
será inaugurada a nova ETAR 
de Paço de Sousa.  

promessa (do executivo) era arrancar o ano 
letivo com todos os cobertos terminados”. 
Ainda sobre este assunto, Paulo Silva relatou 
um conjunto de problemas, que disse terem 
sido identificados pelos encarregados de 
educação, relacionados com a elevada tem-
peratura nas salas de aula, que garantiu estar 
a “afetar o rendimento das crianças”.  

Celso Ferreira não gostou e acusou o 
PS de se aproveitar para “sacar um votito” 
com um assunto que o partido aprovou na 
assembleia municipal. 

“O tema para o PS não é a abertura de 2 
novos centros escolares, o tema não é a me-
lhoria das condições de 600 crianças. O tema 
é a mediocridade. Aceito todos os argumen-
tos das freguesias e os atos da CDU, porque 
votou contra a Carta Educativa, mas repudio 
pessoal e politicamente a posição dos que 
querem sacar um votito com a simpatia que 
nos querem dar agora quando aprovaram a 
Carta Educativa”, acusou o autarca.  

A propósito do novo mapa judiciário 
Samuel Ribeiro do PS sublinhou as conse-
quências ”negativas” para a população e 
para o tecido empresarial do concelho, que 
diz passará a ter “mais encargos em matéria 
judicial”. Celso Ferreira garantiu não subs-
crever esta proposta, mas preferiu falar sobre 
os aspetos positivos do novo mapa judiciário, 
como a instalação no Tribunal de Paredes de 
uma secção do DIAP e o aumento do número 
de magistrados de 11 para 18. “Portanto PS 
meta a viola ao saco porque esta não é uma 
vitória vossa”, concluiu. 

Assembleia municipal de Paredes

Mini ETAR’S encerram até final do mês

Vai ser inaugurada em breve a Etar de Paço 
de Sousa, que já está pronta há 3 ou 4 meses. 
Disse ao senhor do Ministro do Ambiente  
que não ia estar presente na inauguração até 
que a estação de Baltar estivesse concluída. 
E sei que no dia 24 de novembro vou estar 
na inauguração porque até essa data as mini 
etar’s de Besteiros e Baltar estarão encerra-
das”, explicou. 

Ainda a propósito do encerramento da 
escola eb1 da Laje, em Parada de Todeia, o 
presidente da junta de freguesia informou que 

a providência cautelar para tentar inverter a 
decisão do Governo foi aceite. Agostinho Pinto 
garantiu que a freguesia “vai continuar na lutar 
contra os que publicamente tinham assumido 
que a escola de Parada de Todeia não encer-
rava enquanto tivesse alunos”, promessa que 
diz ter sido feita por Celso Ferreira. 

Da parte do PS, Paulo Silva destacou 
positivamente o facto de o ano letivo ter 
começado com quase todos os cobertos 
instalados nos centros escolares. Contudo, 
o socialista fez questão de lembrar que “a 

Helena Nunes|texto/foto

“Uma das melhores notícias para o 
concelho foi o encerramento da ETAR de 
Paredes”. A afirmação é do líder da bancada 
do Partido Socialista, na sessão da assembleia 
municipal do passado dia 30. Batista Pereira 
reconheceu que o problema do saneamento no 
concelho “não caiu no esquecimento. Temos 
de reconhecer que apesar de tardia não caiu 
no esquecimento”, salientou. Do lado do PSD 
o discurso de Batista Pereira suscitou reações. 
“Apesar de ter felicitado o executivo o Dr. 
Batista Pereira faz um discurso quase que a 
acusar o PSD por este problema”, disse o líder 
da bancada, José Manuel Outeiro. E Celso 
Ferreira acrescentou. “O que está em causa 
não é só o encerramento da Etar de Paredes. 

Cerca de dezena e meia de artesãos de vários pontos da região 
estiveram na primeira feira de artesanato de Astromil, organizada 
pela comissão de festas de 2015. A iniciativa contou com a cola-
boração da Associação de Feiras e Mercados da Região Norte no 
sentido de dar a conhecer o artesanato local e angariar verbas para 
a realização da festa da freguesia. 

Associação de Feiras e Mercados da região norte associou-se ao evento em Astromil

Feira de artesanato atraiu 400 visitantes

Helena Nunes

Organizada pela comissão de festas de 
2015 de Santa Marinha de Astromil, a 
feira de artesanato levou ao polides-

portivo de Astromil cerca de quatro centenas de 
visitantes. O evento fez parte de um conjunto 
de iniciativas que a comissão de festas de 1015 
está a organizar para angariar verbas.  

“A ideia da comissão de festas foi convi-
dar a associação de feiras e mercados da região 
norte e realizar uma feira com o objetivo de 
dar a conhecer o artesanato da região e ao 
mesmo tempo angariar algumas verbas para a 
realização da festa no próximo ano”, salientou 
José Jorge, presidente da comissão de festas de 
2015 de Santa Marinha de Astromil. 

Ao primeiro certame organizado na fre-

guesia associaram-se 16 artesãos da região que 
deram a conhecer os mais variados produtos 
locais. A organização fala em 400 visitantes nos 
dois dias do certame, número que ainda assim 
ficou aquém das expectativas. “Tínhamos 
expectativas mais elevadas mas ainda assim, 
e tendo em conta que a freguesia é pequena 
e que foi o primeiro evento do género, temos 
de fazer um balanço positivo”, sublinhou o 
presidente da comissão de festas.

1.ª caminhada reuniu 
294 participantes

Para além da feira de artesanato o fim 
de semana contou com um longo programa 
musical. A chuva que se fez sentir no sábado 
condicionou a adesão da população local, 
mas a organização garante que a iniciativa 
é para repetir. “As pessoas estavam um 
bocado reticentes por ser a primeira feira, 
mas para o ano esperamos que estejam mais 

recetivas e os próprios artesãos adiram mais 
para que o evento possa chegar a uma escala 
maior”, acrescenta.

Para o presidente da comissão de festas 
a ideia de organizar eventos para angariar 
verbas e dinamizar um conjunto de ativida-
des na freguesia para envolver a população 
pode ser a alternativa certa para suprimir a 
quebra de contributos que as empresas e os 
habitantes locais fazem todos os anos. “Orga-
nizar este tipo de eventos, onde as pessoas 
podem participar e contribuir ao mesmo 
tempo é a melhor alternativa”, salienta.  

As atividades realizadas nos últimos me-
ses têm recebido boa aceitação da população 
local. A organização defende a ideia de que 
é preciso ir criando aos poucos eventos que 
envolvam a população local e dinamizem a 
freguesia. “Sem o apoio da junta de freguesia 
e da Associação de Feiras e Mercados da região 
norte não seria possível. Vamos realizar em 
breve uma corrida de carrinhos de rolamentos 
e uma grande noite de fados na freguesia e 
esperamos contar com mais apoios”, garante. 
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Esteve em cena no 
auditório da Fun-
dação A Lord, no 
passado dia 27 de 
setembro, a peça 
Opereta Popular 
‘Gandarela’, apre-
sentada pelo grupo 
teatral Freamunden-
se (GTF). Depois de 
ter atuado em vários 
palcos pelo país 
fora o GTF juntou 
em Lordelo cerca de 
200 pessoas. 

Peça do Grupo Teatral Freamundense

Fundação A Lord recebeu 
opereta popular ‘Gandarela’

Helena Nunes

O grupo teatral Frea-
mundense subiu ao 
palco do auditório 

da Fundação A Lord, em 
Lordelo, Paredes, para apre-
sentar uma recomposição da 
Opereta Popular Gandarela, 
a primeira obra do grupo, 
que retrata e reaviva os cos-
tumes populares, tornando-
-se já, num “documento 
histórico” da freguesia.

A peça de teatro apre-
sentou junto do público 
lordelense os mais diversos 
factos da vida da popula-
ção de Freamunde, desde 
há 50 anos. A peça traça 
um retrato social da altura 
nomeadamente de diversas 
atividades profissionais que 
marcaram a freguesia e que 
hoje já não existem, como os 
tamanqueiros, tasqueiros e 
sardinheiras. 

 Das Sebastianas, festas 
que hoje atraem milhares de 
pessoas a Freamunde, a peça 
faz referência às dificulda-
des económicas da altura 
na realização do evento, à 
tradicional prática do “mel” 
e às conhecidas “vascas de 
fogo”, que ainda hoje fazem 
parte do evento. 

A Opereta Popular 

‘Gandarela’ faz parte de um 
largo leque de peças postas 
em cenas pelo grupo teatral 
Freamundense, entre elas 
“Freamunde é coisa boa”, 
Bocácio na rua”, “Irene”, 
“Cama mesa e roupa lava-
da”, “As intrigas no bairro” 
e a “Rainha Cláudia”. O 
GTF conta com várias distin-
ções entre elas duas menções 
honrosas nas categorias de 
conjunto e interpretação no 
concurso de Arte Dramática 
do Secretariado Nacional 
de Informação (SNI). Conta 

ainda com vários prémios 
em concursos da área em 
Portugal. Em 1967 foi-lhe 
ainda atribuído um diploma 
de mérito artístico pelo SNI 
e em 1988 o GTF recebeu a 
medalha de ouro de altruís-
mo e mérito atribuída pela 
câmara municipal de Paços 
de Ferreira.

 O espetáculo contou, 
como habitual com o apoio 
de vários mecenas, entre 
eles os supermercados Euro 
Força de Vencer, a Bifase, 
Ferreira e Oliveira e Carla 

Alves Atelier. Uma orga-
nização da Cooperativa de 
Eletrificação e da Fundação 
A Lord, que tem vindo a 
apostar na dinamização de 
espetáculos musicais, tea-
trais, literários, de dança e 
multimédia, contando ainda 
com colóquios, workshops, 
palestras, conferências, even-
tos de empresas e lançamen-
tos de livros, entre outros. O 
objetivo é alargar o leque de 
ofertas culturais e de lazer à 
população da freguesia e do 
concelho de Paredes.
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USF Baltar foi
destaque na assembleia 

municipal

O muro fica situado à porta de entrada da sua residên-
cia, o que torna a situação insustentável, pois origina um 
medo constante que é agravado pela inclinação da rua. O ex-                                                                 
-emigrante já contatou a junta de freguesia, tendo a presidente 
tentado resolver a situação com a cobertura dos buracos do 
muro por onde sai a água.

Para o José este tipo de intervenção não resolveu o pro-
blema, pois as infiltrações continuam. O baltarense espera que 
a câmara tenha o bom senso de agir o mais rápido possível, 
evitando uma eventual tragédia que poderá ocorrer com o 
aproximar do inverno.

Não querendo o mal de ninguém, está disposto a ir até 
às últimas consequências e já contactou o Correio da Manhã, 
bem como a TVI e outros órgãos de comunicação social, para 
que exista vontade de resolver um problema que ensombra o 
seu dia-a-dia, que é vivido com o “coração nas mãos”.

Assaltos a automóveis em Baltar
Vários órgãos de comunicação deram destaque à onda 

de assaltos a automóveis que se efetuam em pleno dia, sem 
qualquer tipo de intervenção policial. Os baltarenses sentem-
se inseguros e impotentes face ao completo abandono policial 
a que a vila está sujeita.

Os assaltos dão-se no exterior e no interior de prédios 
e vivendas. A insegurança é total e os baltarenses andam 
assustados.

 Para agravar a situação parece que um pequeno e ri-
dículo criminoso se entretém a furar e a rasgar os pneus de 
alguns automóveis que estacionam na rua Celso Coelho, que 
inicia a subida para a serra do Muro (cruzeiro de Baltar). A 
falta de moral, bem como a pequenez deste tipo de atos, são 
bem reveladoras da baixeza, da pouca cultura cívica e da falta 
de dimensão humana de quem os pratica.

União Sport Clube de Baltar
Resultados:

Melres DC 3 - 1 USC Baltar
Marcador: Hélio 2’

USC Baltar 0 - 2 Ermesinde SC
Os baltarenses começaram época com duas derrotas. 

No entanto os dois jogos foram equilibrados e decididos 
por pormenores. O campeonato da primeira divisão é mais 
exigente, mas ainda falta muito tempo para corrigir o que 
não está bem. 

Na época transata o clube também não começou da me-
lhor forma e terminou a época a subir de divisão. O balanço 
da época só se faz no final do campeonato, pelo que se espera 
que termine melhor do que começou. ■

Baltar
Faustino Sousa | faustinosousa@iol.pt

No passado dia 30 de setembro, em plena assembleia 
municipal de Paredes, Joaquim Bessa, ex-presidente da 

freguesia de Astromil (PSD), utente da USF de Baltar, tomou a 
palavra para tecer elevados elogios ao funcionamento da uni-
dade de saúde familiar. Elogios ao profissionalismo dos seus 
trabalhadores, à simpatia e dedicação com que tratam os uten-
tes. A esta intervenção seguiram-se outras, onde se realçaram 
os benefícios e malefícios do Sistema Nacional de Saúde. 

O deputado José Manuel Outeiro (PSD), numa outra 
intervenção sobre o tema, também sublinhou que no SNS 
existem serviços que funcionam mal e outros que funcionam 
bem. Mais uma vez realçou a USF Baltar como um desses 
serviços onde os doentes são atendidos com profissionalismo. 
O deputado e a respetiva família recorrem aos serviços da 
USF Baltar, apesar de serem funcionários públicos e terem 
ADSE, e poderem ir a outras unidades privadas.  

Este reconhecimento público é um forte incentivo para 
o esforço da Unidade de Saúde Familiar de Baltar, nestes 
tempos difíceis em que se procura desmantelar os serviços 
públicos, principalmente aqueles que funcionam de forma 
exemplar, não sendo um bom exemplo para os que, a todo o 
custo, procuram aplicar uma política neoliberal pura e dura. 
A USF de Baltar e os seus utentes estão de parabéns.

Muro em perigo de cair

José António Barbosa Soares, 61 anos, emigrante em 
França durante vários anos, regressou à sua terra natal para 
gozar a sua reforma. O baltarense resolveu utilizar este espaço 
para fazer eco do seu protesto em relação a um muro que está 
junto à sua moradia, situada na rua da Vale e que, segundo 
ele, está em risco de cair.

O queixoso fez uma participação à câmara municipal de 
Paredes (processo 44/14Q), relatando a situação e chamando 
a atenção para a infiltração de águas que já originou a queda 
do mesmo muro.

Bitarães
António Oliveira | oliveirinhas@hotmail.com

Cete
Saúl Ferreira | saul.ferreira@gmail.com

Cetense campeão
distrital de

Columbofilia

Jorge Miguel de Sousa Meireles sagrou-se, no mês passado, 
campeão distrital de columbofilia. Entre mais de 100 parti-

cipantes no campeonato distrital da associação columbófila 
do distrito do Porto, Jorge Meireles sagrou-se, com 10 862 
pontos, campeão distrital, numa prova com várias etapas e 
que, no final, consagraram este cetense campeão distrital. Em 
nosso nome aqui lhe deixamos os nossos parabéns.

7.º encontro de
minis e clássicos”

Gondalães
Sérgio Silva | sergiosilva255@gmail.com

No passado dia 28 de setembro, domingo de tarde, reali-
zou-se, conforme programado, o 7.º encontro de minis 

e outros clássicos em Gondalães.
 O evento teve início pelas 14h, junto à igreja paroquial 

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

 Pelas 18h, realizou-se um convívio entre participantes 
e organizadores, seguida da entrega de prémios aos parti-
cipantes.

  Mais uma iniciativa “ANSESP”, este ano com um pouco 
menos afluência de público e participantes. ■

Remodelação do executivo da junta
No passado dia 3 de outubro, e na sequência das demis-

sões apresentadas pelo tesoureiro e pelo secretário da junta, 
por motivos distintos, o executivo sofreu uma remodelação, 
tendo ocupado o lugar deixado vago pelo tesoureiro Fran-
cisco Sousa (PSD) o professor José Alberto Pereira (PSD) e 
para o lugar do secretário, substituindo Hilário Barros (CDU) 
António Carvalho Duarte.

Resultados do campeonato sub-19 
No passado fim de semana o F.C. de Cete disputou já 

para o campeonato de sub-19 um jogo com o Calçada, que 
terminou empatado a duas bolas. Aqui ficam os resultados 
do fim de semana de 4 e 5 de outubro: Juniores A - F.C. Cete 
2 - ADFC. Calçada 2; Juvenis - SC Campo 1 - F.C. Cete 7. 

Zumba do F.C. de Cete
No passado sábado dia 4 de outubro, no intuito de an-

gariar fundos para as escolinhas de futebol do F.C. de Cete, a 
professora Juliana Silva ofereceu uma aula de zumba em que 
os participantes colaboraram com um donativo para ajudar 
as escolinhas do clube. 

O evento teve sucesso e todos saíram satisfeitos. Através 
deste meio o F.C. de Cete agradece aos participantes e em 
especial à professora Juliana Silva pela sua colaboração.

56.ª Caminhada pela Saúde
O Grupo de Ginástica AeroLight do Centro Social de 

Cete realiza e organiza a 56.ª Caminhada pela Saúde. Esta 
edição realiza-se no próximo dia 19 de outubro e tem con-
centração marcada para as 8h30, no largo da Senhora do 
Vale, em Cete. 

Informações através de caminhadada saude@iol.pt.  
Compareça! ■

Eleições da APGV
Esperamos as candidaturas para as eleições da nova direção 

da delegação Vale de Sousa, que se realizarão no próximo 
dia 16 de novembro. As listas devem ser entregues até ao dia 
13 de outubro na sede da delegação Vale de Sousa. 

Dia do Veterano
Inscreve-te para assistires às cerimónias do dia do 

veterano de guerra que se realizam junto ao monumento ao 
combatente em Lisboa (Belém). As inscrições podem ser feitas 
na sede desta delegação ou no café central (Castro) telf. 225 
777 620 ou  telm. 918 692 614 até ao dia 12 de outubro. ■
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Rebordosa
Paulo Pinheiro | pinheipaulo@gmail.com

Bombeiros festejaram 
36º. aniversário

disputada nos 75 campos da zona norte da cidade de Almeirim 
e contou com a presença de 124 equipas de triplete (masculinas) 
e 22 Douplete (femininas) em representação de 40 clubes.

Campeonato Nacional de Trial

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa festejou no passado dia 28 de setembro o 

36.º aniversário da sua fundação. Na semana em que foram 
assinalados os 25 anos da inauguração do quartel teve lugar a 
habitual cerimónia com o hastear das bandeiras, romagem ao 
cemitério para homenagear os bombeiros falecidos, e receção 
às entidades convidadas no quartel. 

Na cerimónia marcaram presença o representante da 
Liga e da Federação dos Bombeiros Portugueses, a vereadora 
Hermínia Moreira em representação da câmara municipal de 
Paredes, o presidente da junta de freguesia de Rebordosa, Elias 
Barros, bem como vários elementos do executivo. No decorrer 
da cerimónia foram entregues ao corpo ativo medalhas dos 5, 
10, 15 e 20 anos de bons efetivos serviços na corporação. 

Pelas 11 horas realizou-se o desfile apeado desde o 
quartel até à igreja Nova, seguindo-se uma missa. No final 
da Cerimónia religiosa foram prestadas várias homenagens a 
duas pessoas que estão ao serviço da instituição desde a sua 
fundação, nomeadamente o bombeiro chefe nº.18, Manuel 
Silva, pelos 36 anos ao serviço da corporação e a Filomena 
pelo serviço prestado durante vários anos no aquartelamento 
dos bombeiros voluntários de Rebordosa.

Durante estes 36 anos muitas situações e aconteci-
mentos, muitos homens e mulheres deram a sua vida em 
prol dos outros e do seu bem-estar. Neste tempo, diretores, 
comandantes e bombeiros fizeram com que esta associação 
sempre correspondesse de uma forma sempre digna e de um 
grande profissionalismo às situações de socorro à população, 
fogos florestais bem como nas provas culturais, recreativas e 
desportivas a que sempre se associaram.  

Também no dia do aniversário foi apresentada a nova 
plataforma digital que estará aberta a toda a comunidade. 
Brevemente entrará em funcionamentos e ajudará todos 
numa nova dinâmica em funcionamento.

A Dulce já tem a bomba de insulina
Para quem não conhece a situação da pequena Dulce, de 

apenas 6 anos, saiba que esta menina é portadora de diabetes 
insulinodependente. Para ter alguma qualidade de vida a pe-
quena Dulce necessitava de adquirir uma bomba de insulina, 
que a família não tinha condições de comprar. 

Neste sentido amigos e familiares juntaram-se numa ação de 
solidariedade chamada “Vamos ajudar a Dulce”, para angariar 
dinheiro e ajudar na compra do aparelho. O movimento atuou de 
várias formas, desde colocação de latas pelos estabelecimentos 
comerciais e pedidos de ajuda juntos das empresas locais. Com 
a ajuda da associação Moto clube de Rebordosa a Dulce conse-
guiu finalmente juntar o dinheiro para a tão esperada bomba. O 
aparelho foi-lhe entregue no passado dia 2 de outubro. 

Apesar de ter adquirido a bomba a menina precisa agora 
de quites e, por isso, necessita de toda a ajuda. Contribua para 
uma boa causa e ajude esta criança e a sua família. 

Heróis realizam convívio
com porco no espeto

No passado dia 5 de outubro os Heróis realizaram um con-
vívio para angariar fundos para que este grupo de amigos que 
tem como objetivo o estímulo da prática de desporto. O grupo 
compete atualmente no campeonato amador de futebol. 

Clube de Caçadores
vence taça em Almeirim

A equipa de Petanca do Clube de Caçadores de Rebordo-
sa (masculinos) venceu a Taça Cidade de Almeirim durante a 
disputa da Taça de Portugal em Petanca. A Taça de Portugal foi 

A cidade de Rebordosa vai receber no próximo mês de 
outubro, a última prova do campeonato nacional Trial 2014. 
Com os campeões da classe Super Proto e do Troféu Suzuki 
encontrados, há muito ainda para decidir em Rebordosa, 
na disputa da 6.ª jornada do Campeonato Nacional de Trial 
marcada para o dia 19 de outubro. ■

Banda de Vilela
encerrou época

com jantar

Vilela
Sílvio Mendes | osentineladevilela@gmail.com

A Banda da Associação Recreativa e Musical de Vilela en-
cerrou a época musical com um jantar-convívio, no dia 

4 de outubro. O evento serviu também como agradecimento 
ao maestro Ricardo Freitas e todos os músicos, colaboradores, 
aficionados e amigos da banda. 

O anúncio do jantar surgiu também acompanhado de 
uma confirmação para o futuro: “está garantida a perma-
nência de quase todos os músicos, assim como do Maestro 
José Ricardo Freitas”. Recorde-se que na última temporada, 
a banda arrecadou o 2.º lugar do prémio de 2.ª categoria na 
5.ª edição do concurso de bandas do Ateneu Artístico Vila-
franquense, em Vila Franca de Xira. 

Para além da banda, a Associação Recreativa e Musical 
de Vilela promove também uma escola de música, onde se 
formaram muitos dos atuais elementos da banda.

Centro de dia celebrou dia do idoso

O dia internacional do idoso foi celebrado pelo Centro 
Social e Paroquial de Vilela com uma visita ao parque da 
cidade de Paredes. A efeméride realizou-se no dia 1 de ou-
tubro, data instituída pela Organização Mundial das Nações 
Unidas desde 1991. 

As celebrações do Centro de Dia de Viela são constantes. 
Em agosto, por exemplo, os utentes passaram pela praia de 
Angeiras (na foto), onde visitaram o mar e tiveram direito a 
uma aula de ginástica. ■

Sobrosa
Cristiano Marques | cristianomcosta@gmail.com

Comissão de Festas 
adquire trator

Apesar de ter sido formada apenas em fevereiro, a 
comissão de festas 2014 cumpriu os seus desígnios, 

tendo realizado quatro excelentes dias de festa em agosto, 
mesmo com as dificuldades inerentes à conjuntura eco-
nómica e ao reduzido tempo disponível para angariação 
de fundos.

Ainda assim, as festas geraram um saldo positivo, 
que foi aplicado na aquisição de um trator e respetivo 
reboque, que se destina às comissões de festas seguintes, 
estando já ao dispor da comissão de 2015.

A bênção teve lugar no passado dia 21 de setembro, 
no final da missa das 9h.

Estradas “românicas”
Recentemente, com o alargamento da Rota do Ro-

mânico, foi alterada a disposição da sinalética existente 
na freguesia de Sobrosa, tendo em conta a ligação entre a 
Torre dos Alcoforados, em Lordelo, e o Mosteiro de Fer-
reira. Por este motivo, as vias municipais de Sobrosa são 
percorridas por centenas de turistas que continuamente 
visitam estes monumentos.

Infelizmente, o estado de degradação das estradas 
em nada dignifica o turismo na região. Todos os meses se 
tapam buracos, e todos os meses surgem mais buracos. 
Como já foi dito neste espaço no final do último inverno, 
Sobrosa continua com todas as suas vias municipais por 
requalificar, situação que não se verifica em nenhuma 
outra freguesia do concelho.

Nas vias onde já existe saneamento não se requa-
lificou o pavimento e nas restantes nem uma coisa nem 
a outra. Será que o objetivo é classificar as estradas de 
Sobrosa como monumentos da Rota do Românico?

Pedro Mendonça apresenta livro
“Feiras e Exposições – Instrumento de Competitivi-

dade Territorial” é o nome do livro de Pedro Mendonça da 
Silva, natural de Sobrosa e com formação superior na área 
de comércio.

O autor apresenta um manual que orienta os empre-
endedores na promoção internacional dos seus produtos, 
através da planificação de feiras e eventos, tendo prefácio 
de António Saraiva, presidente da CIP – Confederação Em-
presarial de Portugal.

A apresentação terá lugar na próxima sexta-feira, 17 de 
outubro, pelas 21h30, no salão nobre dos paços do concelho 
de Sobrosa. ■
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O Festival Literário Escritaria é in-
discutivelmente uma iniciativa 
louvável. O seu programa articula 

a actividade de poderes públicos, nomeada-
mente a autarquia de Penafiel, e de entidades 
privadas, como editoras, agências de comu-
nicação e outros criadores culturais, interes-
sados em comum em divulgar a Cultura e 
essencialmente no caso a literatura nacional. 
Esta iniciativa pluridisciplinar assume uma 
periodicidade anual, diversificando o (s) ho-
menageado (s) e a sua criação, revitalizando 
espaços e qualificando-os com arte pública. 
José Saramago, Urbano Tavares Rodrigues, 
Mia Couto, Mário de Carvalho, Lobo Antu-
nes e Agustina Bessa Luís já por “lá” passa-
ram. Agora foi a vez de Lídia Jorge. 

Não tendo sido frequentador habitual 
no passado das iniciativas da Escritaria, com 
presença tantas vezes quanto as merecidas, 
não tenho portanto legitimidade para sobre 
o acontecimento poder reflectir e analisar 
com profundidade, para além do óbvio que 
assinalo. Gostaria no entanto de, a pretexto 
da Escritaria, de poder dar a minha opinião 
sobre a criação cultural que acontece na 
actualidade. 

Perdoem-me os eventuais lesados a 
crueza, mas há uma óbvia sonegação da 
capacidade crítica por partes de criadores 
culturais. Não falo aqui dos subprodutos 
“culturais” da música “pimba”, da arte kitsch, 
da literatura light ou da telenovela televisiva. 
Falo da verdadeira Cultura. 

A arte com compromisso social, explíci-
to ou não, deixou de ser valorizada em favor 
de uma arte com discursos ambíguos ou 
politicamente neutros, objeto de divulgação 
em supermercados culturais de massas. A 
arte militante é substituída por uma arte ras-

tejante. Os reais conteúdos ou simbolismos 
(o que verdadeiramente interessa ao fruidor!) 
evaporaram-se num cenário muito aplaudido 
de uma mera transgressão formal, de uns 
post-it ou frases soltas em placardes de rua.

Infelizmente a realidade já deixou há 
muito de ser “muito abusadora”, como 
disse Mário de Carvalho, para se tornar, 
sim, muito insuportável. A realidade 
deixou de ser facilmente controlável, mas 
por isso mesmo, deve ser devidamente 
compreendida ou sentida. Os criadores 
culturais perderam há muito as condições 
de exercício da liberdade, sujeitos a bar-
reiras, limitações, constrangimentos. Mas 
muitos autores iludem isso, fingindo não 
ver o seu papel decorativo, o seu papel 
marginal ou supérfluo no grande circo 
onde se formam consciências ou vontades. 
A aparente “modernidade” da mensagem 
abafa tantas vezes a sua real importância. 

Não há hoje verdadeiramente valores 
universais transportados para as telas, para 
as páginas dos livros ou para as películas de 
cinema. Onde está a solidariedade, a defesa 
da paz, do compromisso, da liberdade? 
Onde estão os heróis positivos ou as crónicas 
exemplares?

Significativamente é na reabilitação do 
passado, na evocação das obras de outrora 
que se faz grande parte do tempo cultural 
presente. Relemos Eça de Queiroz, Agostinho 
da Silva ou Álvaro Cunhal. Encontramos na 
sua obra a identidade com o pensamento do 
leitor, ou a sua discordância. Percebemos a 
voz única sobre este ou aquele aspecto. Pro-
jectamos a sua racionalidade em projectos 
de vida. 

Mas do vazio de muito do que acontece 
no presente não retiramos sabedoria.

A função social 
da cultura

“A arte com compromisso social, explí-

cito ou não, deixou de ser valorizada 

em favor de uma arte com discursos 

ambíguos ou politicamente neutros, 

objeto de divulgação em supermercados 

culturais de massas. A arte militante é 

substituída por uma arte rastejante”

Tem sido as contantes chamadas de 
atenção que a oposição tem feito em 
relação ao irrealismo dos orçamentos, 

que tem feito com que os orçamentos apre-
sentados de ano para ano tenham vindo a ter 
um valor mais modesto e mais próximo da 
realidade. De qualquer forma o irrealismo e 
a mentira ainda continuam neste orçamento 
para 2015.

Este executivo continua a mentir aos 
paredenses. Só que faz uma mentira ligeira-
mente inferior. No orçamento para 2014 este 
executivo mentia ao colocar nas receitas uma 
verba fictícia de 36.674.438,00 euros de venda 
das escolas desativadas que não estavam à 
venda e já não pertenciam à câmara muni-
cipal, pois tinham sido transferidas para a 
empresa municipal AMI Paredes.

Em 2015 o executivo volta a mentir, mas 
tal como já tinha acontecido de 2013 para 2014, 
de 2014 para 2015 faz uma mentira menor, já 
que volta a incluir uma verba fictícia no orça-
mento, agora já não de 36.674.438,00 euros, 
mas de cerca de metade- 18.545.414,00 euros. 
Como se aperceberam que não podiam colocar 
as escolas desativadas à venda, pois já não 
são pertença da câmara, mas sim da empresa 
municipal AMI Paredes, colocam agora este 
valor fictício de 18.545.414,00 euros como 
alienação da participação social da câmara 
na AMI Paredes, quando todos sabemos que 
as ações que a câmara tem nesta empresa não 
estão à venda. Uma vez mais este executivo 
está a mentir na elaboração deste orçamento, 
pois sabe que esses 18 milhões de euros nunca 
serão uma receita da câmara. 

Com a diminuição desta mentira de 
36.674.438,00 euros em 2014 para 18.545.414,00 
euros em 2015, vem agora o orçamento redu-
zido também de forma fictícia no seu total de 
83.963.505,00 euros em 2104 para 61.683.520,00 
euros em 2015, criando a falsa ilusão de um 
orçamento de contenção de 2015 face a 2014. 

Claro está que no próximo ano voltarão 
a reduzir esta receita fictícia uma vez mais, e 
uma vez mais dirão que têm novo orçamento 
de contenção.

Mas as razões pelas quais vamos votar 
contra este orçamento não se ficam por aqui. 
Este orçamento não é amigo das famílias e 
das empresas de Paredes.

Este orçamento prevê a subida da tarifa 
de recolha de resíduos sólidos e a subida da 
taxa de IMI que as pessoas e as empresas pa-
gam. Em ano de eleições em Paredes paga-se 
taxa intermédia de IMI. No ano pós-eleições 
já se vai pagar taxa máxima de IMI - 0,5%. 
Isto significa que uma família que pagava 

em 2014, 400 euros de IMI pela sua casa, 
vai em 2015 passar a pagar 500 euros. Uma 
subida de 25%

Mas a falta de atenção para com os pa-
redenses não se fica por aqui. Este executivo 
dá impressão que pensa que a crise já não é 
vivida pelos paredenses. O projeto ‘Paredes 
Ajuda Mais’, que foi criado para ajudar os 
paredenses mais necessitados, vê o seu or-
çamento reduzido quase para a terça parte. 
A dotação para 2014 era de 145.000,00 euros 
e para 2015 essa dotação foi reduzida para 
52.300,00 euros.

A dotação para as associações do conce-
lho é também drasticamente reduzida. Senão 
veja-se os seguintes exemplos:

Dotação para as corporações de bombei-
ros em 2014 era de 117.500,00 euros, em 2015 
desce para 70.000,00 euros

Donativos para outras associações do 
concelho, em 2014 rondou os 350.000,00 euros, 
em 2015 ficará pelos 115.500,00 euros

Mas este orçamento também não é amigo 
da cultura em Paredes. O único projeto de 
relevo que Paredes tinha a nível cultural e que 
envolvia a população de todo o concelho - PT 
Paredes com Teatro vai ser posto em causa 
com este orçamento, pois a sua dotação passa 
de 48.665,00 euros em 2014 para menos de 
metade em 2015 - 22.400,00 euros

O Plano Plurianual de Investimentos 
também revela uma falta de consideração total 
pelas necessidades urgentes das freguesias.

Muitas freguesias do concelho debatem-
-se com uma necessidade urgente de investi-
mento nos seus cemitérios. Há freguesias já em 
risco de terem de sepultar os seus defuntos em 
cemitérios vizinhos. Mesmo assim, este orça-
mento para 2015 revela que as freguesias não 
são ouvidas para a elaboração deste orçamen-
to, pois praticamente não há valores inscritos 
para ampliação de cemitérios. E casos há, que 
verbas que tinham sido colocadas para 2015 
no orçamento de 2014, foram agora retiradas, 
como foi o caso da ampliação do cemitério de 
Beire, que tinha um valor de 250.000,00 euros 
previsto para 2015, que foi agora retirado, ou 
a casa mortuária para Duas Igrejas, que esta-
va previsto para 2015 no orçamento de 2014, 
uma verba de 150.000,00 euros e esse valor foi 
agora anulado.

Mas a falta de atenção para com as juntas 
de freguesia vê-se também noutros pontos. 
Apesar de o PS estar constantemente a apelar 
para uma maior transferência de verbas para 
as freguesias para estas fazerem face a todas as 
suas competências, a câmara continua a manter 
o mesmo valor das transferências de 2014.

Um orçamento
que nos mete

a mão no bolso

"Este orçamento não é amigo das famílias e 
das empresas de Paredes.
Este orçamento prevê a subida da tarifa de re-
colha de resíduos sólidos e a subida da taxa de 
IMI que as pessoas e as empresas pagam. Em 
ano de eleições em Paredes paga-se taxa in-
termédia de IMI. No ano pós-eleições já se vai 
pagar taxa máxima de IMI - 0,5%."
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Nestas últimas semanas decorreram as 
diversas assembleias de freguesias 
nas nossas terras, e posso dizer que se 

viu de tudo um pouco. Entre umas com mais 
público e outras com menos, fui assistindo a 
um vazio de ideias e ilegalidades por parte do 
PS, que me deixaram extremamente apreensivo 
relativamente à forma laxista como as mais 
regras básicas democráticas são interpretadas. 

Mantendo um discurso monocórdico e 
quase sempre igual em todas as freguesias, os 
deputados de freguesia do PS, com a anuência 
e presença do Dr. Alexandre Almeida têm vin-
do a pedir justificações à câmara pelo facto de 
esta não concorrer ao Concurso Público para 
Apresentação de Candidaturas IED/3/2014 - 
Infraestruturas e Equipamentos Desportivos.

Antes de demais será que o Dr. Alexandre 
Almeida não sabe que este concurso só tem 12 
milhões de euros atribuídos e que é para todo o 
norte do país? Não sabe que a câmara concorreu 
a uma pista de atletismo? Não sabe que uma das 
regras do concurso é que a adjudicação tem que 
ser feita antes de saber se tem ou não comparti-
cipação financeira por parte do QN2?

Na minha opinião, sabe com certeza, 
pois de outra forma só demonstraria uma 
impreparação que não é digna de quem tem 
aspirações. Mas isso não interessa, pois o povo 
não sabe…

O PS tenta “vender” a sua própria verda-
de. E isso não é ser honesto com quem nos elege. 
E para além de tudo, que eu saiba não ouvi nin-
guém do PS na última Assembleia Municipal 
a questionar o PSD sobre isso. E porquê? Não 
queriam ouvir a justificação ou não interessava 
o povo saber? Porque continua o PS a tentar 
induzir as pessoas em erro?

Enfim, são maneiras de fazer política. 
Mas na minha opinião não é assim que o Dr. 
Alexandre Almeida pode chegar ao poder. 
Não chegarão certamente promessas sem fun-
damento e megalomanias, e fazendo-se acom-
panhar de pessoas que em nada beneficiam a 
sua imagem e que nada de bom podem trazer 
para Paredes.

É lógico que o Dr. Alexandre Almeida 
deve saber com quem alinha e é muito feio, 
para não dizer algo mais grave, andar com 
pessoas que só procuram provocar confusão nas 
cabeças das pessoas e acicatar as assembleias 
de freguesias.

É este o tipo de democracia que o Dr. 
Alexandre Almeida quer para o concelho de 
Paredes? E por isso, dá mesmo para perguntar 

É preciso pensar 
Paredes …

“…É certamente isto que o PS pretende, 

ou seja, manter um “estado de Guerra” 

para que as pessoas não se esqueçam 

que estiveram perto de ganhar a elei-

ções, mais até do que em apresentar 

propostas concretas.”

se gostou do que assistiu na assembleia de 
freguesia de Cete?

Eu não gostei. Mais uma vez, à semelhan-
ça do que tem acontecido na maior parte das 
Assembleias de Freguesia de Cete, algumas 
pessoas, por coincidência ligadas ao PS, de-
mostraram uma enorme falta de respeito pelo 
presidente da junta, pela instituição junta de 
freguesia e por todos os cetenses. Mais uma vez, 
estes indivíduos atuaram sem qualquer respeito 
pelas regras democráticas e pelo presidente da 
assembleia de freguesia, curiosamente também 
ele do PS, que demonstra uma total imprepara-
ção para dirigir os trabalhos.  

Mas é certamente isto que o PS pretende, 
ou seja, manter um “estado de guerra” para 
que as pessoas não se esqueçam que estiveram 
perto de ganhar a eleições, mais até do que em 
apresentar propostas concretas.

E porque se calhar interessa ao PS conti-
nuar a dar cobertura a militantes que, a coberto 
das redes sociais, lançam confusões e insultam 
quem nem sequer conhecem.

 Enfim se isto é política, tenho pena que 
o PS continue a importar gente para o nosso 
concelho, porque não acredito que haja muitos 
paredenses dispostos a fazer estas figuras.  

É pena que o PS não seja capaz de apresen-
tar propostas que acrescentem algo ao concelho 
e principalmente à vida das pessoas.

Se calhar deviam aprender algo com os 
nossos jovens do PSD que a propósito da nossa 
terra se ter candidatado à Capital Jovem da 
Criatividade, apresentaram propostas muito 
válidas e sem qualquer tipo de megalomania 
como por exemplo, a casa da criatividade, 
a criação da maior cadeira do mundo em 
balões, a potencialização do Paredes em 
Festa, ou a comparticipação nas vacinas da 
meningite, só para referir algumas, e que quem 
estiver interessado poderá consultar em http://
jsdparedes.pt/pintarparedes/.

E já agora, porque não aproveitar a antiga 
escola secundária de Baltar para a casa da 
criatividade, criando condições para que os 
nossos jovens se possam expressar nas mais 
diversas forma de arte e cultura, e ao mesmo 
tempo reconvertendo um edifício público que 
se não forem aproveitados, em breve estarão 
em ruínas.

Isto sim é que é apresentar propostas 
concretas e exequíveis, pensando nos paredenses 
e em Paredes, em vez de procurar criar intrigas 
e confusões. 

Nós estamos aqui para Pensar Paredes, os 
outros já não sei…

“Quem dívidas não tem com a sua 
consciência está bem”. Se é certo que uma 
instituição como a câmara municipal de Pa-
redes não pode, por natureza, ter consciência, 
seria legítimo esperar que os membros do seu 
executivo, como pessoas humanas dotadas, 
pelo menos no que é comum no género, de um 
mínimo de inteligência, fossem capazes de co-
locar nas suas ações um pingo de bom senso. E 
por esta via dessem ao órgão a que pertencem 
a tranquilidade que o ditado apregoa.

Nada disso se passa. Ao invés de dimi-
nuir o endividamento e paulatinamente ir 
dando sossego às pedras do vetusto edifício e 
ao bolso de atuais e nascituros contribuintes, 
o executivo paredense está-se nas tintas para 
o ditado e parece não ter limites na sua fúria 
consumista.

Vem isto a propósito da decisão recente 
da equipa liderada por Celso Ferreira de 
ir aos cofres da banca arrecadar mais 20 
milhões de euros, que se propõe pagar, ele 
não, mas os que tiverem a infeliz ideia de 
lhe sucederem no cargo, até 2030. Como o 
empréstimo se destina a ser contratado com 
um ano de carência de pagamentos, com 
alguma sorte sua "eminência" nem chega 
a assinar o cheque da primeira prestação, 
principalmente confirmando-se a eventual 
estratégia da saída airosa antes da próxima 
refrega eleitoral.

Contas por baixo, só de juros a gulodice 
financeira vai custar para aí uns 4,4 milhões 
de euros. Com tendência para aumentar, 
dados os mínimos históricos em que se 
encontram as taxas Euribor, a rever de 6 em 
6 meses ao longo da vida do empréstimo, a 
fatura irá necessariamente subir.

Depois de em 2010 ter pedido um fi-
nanciamento no valor de 9 milhões de euros 
a 20 anos, para ajudar a financiar a parte não 
comparticipada pelo estado na construção 
dos novos centros educativos, o qual terá 
que ser pago também até 2030, Celso Ferrei-
ra voltou a endividar a autarquia em 2012 
em cerca 20 milhões de euros, para liquidar 
dívidas vencidas a fornecedores, acima de 
90 dias, o célebre PAEL. E, recorde-se, foi 

por causa deste último que ainda deve ter 
as orelhas a arder, tal o puxão que levou da 
DGAL por não estar a cumprir o contratado 
nesse empréstimo, puxão acompanhado da 
retenção de cerca de 1,3 milhões de euros nas 
verbas a serem transferidas do Estado, que 
bem faltam devem fazer aos depauperados 
cofres da autarquia paredense e às contas 
bancárias dos incautos fornecedores que lhe 
venderam fiado.

Agora, num comportamento típico dos 
dependentes de um qualquer tóxico, pede-se 
mais 20 milhões para se gastar hoje por conta 
do que deveriam ser os vindouros a decidir 
fazer. A situação roça o escândalo político e 
deixa sérias dúvidas quanto à visão de quem 
vota favoravelmente estas coisas. O atual 
executivo termina o seu mandato em 2017. 

Diz-se nos mentideros que previsi-
velmente um ou mais dos candidatos a 
sucessor do atual edil estão neste momento 
sentados nas cadeiras de vereador. Todos 
sabem, ou deveriam saber, que a aprovação 
deste pedido vai condicionar, restringindo, 
a capacidade de investimento dos próximos 
mandatos. Não se entende assim o voto de 
aprovação de mais este empréstimo, pois 
quem se segue terá que se limitar a pagar as 
dívidas do passado, ficando assim fortemente 
limitado para fazer novos investimentos ou 
cumprir algumas promessas que, no calor da 
próxima campanha eleitoral, acabem por ser 
atiradas ao povo.

Na política, como na vida, não pudemos 
ter tudo aquilo que vemos ou desejamos. 
Portugal está e vai continuar a pagar, por 
muitos e longos, a leviandade de ter gasto a 
aquilo que não tinha. As autarquias locais, e 
a nossa é bem o exemplo, estão fortemente 
endividadas, mas continuamos alegremente 
a aumentar a dívida. Estamos à beira do 
abismo e não falta quem continue a achar que 
se deve dar mais passos em frente. A escola 
socrática continua em alta: “as dívidas não 
são para pagar, mas sim para gerir”.

Este executivo camarário parece ter um 
novo lema: “quem vier atrás que feche a 
porta”. E pague a conta…

Uns comem os figos, 
a outros rebentam-lhe 

os lábios

Diz-se nos mentideros que previsivel-

mente um ou mais dos candidatos a 

sucessor do atual edil estão neste mo-

mento sentados nas cadeiras de verea-

dor. Todos sabem, ou deveriam saber, 

que a aprovação deste pedido vai con-

dicionar, restringindo, a capacidade de 

investimento dos próximos mandatos. 
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Milhares de pessoas 
encheram o parque da ci-
dade de Paredes, no pas-
sado domingo, dia 5 de 
outubro. O evento para 
assinalar o 20.º aniversá-
rio da empresa Fernando 
Pereira espetáculos, jun-
tou mais de 30 artistas do 
panorama musical portu-
guês numa tarde repleta 
de animação. 

Espetáculo do 20.º aniversário da empresa Fernando Pereira espetáculos 

Parque da cidade de Paredes acolheu 
milhares numa tarde de festa

empresário, que acredita ainda que 
junto dos próprios artistas é visto 
como um profissional de sucesso. 
“Os próprios artistas dizem-me 
que nunca houve uma empresa de 
espetáculos com esta dimensão a 
trabalhar desta forma tão séria. E 
a ser verdade o que dizem é uma 
prova que a concorrência não tem 
crédito perante os artistas para con-
seguir um cartaz destes”, realça.  

Cerca de 40 mil
pessoas no

parque da cidade
Gostaria de ter convidado 

todos os artistas com quem traba-
lhou, são mais de 300, ao longo dos 
20 anos de carreira, mas garante 
que tinha programa musical para 
vários dias. “Esperava convidar 
apenas 25 e conseguiu reunir 38 
artistas, o que ultrapassou e muito 
aquilo que estava à espera. Queria 
dar uma grande festa para todo o 
concelho e também aos concelhos 
do Vale de Sousa”, sustenta. “Deu 
muito trabalho organizar, mas fi-
quei surpreendido e emocionado 
com as pessoas que colaboraram, 
nomeadamente o presidente da 
câmara municipal de Paredes, que 
aceitou desde o início acolher este 
evento para dinamizar também o 
comércio tradicional da cidade”. 

A empresa de espetáculos 
Fernando Pereira já trabalhou em 
cerca de 80 concelhos de norte a 
sul do país com mais de mil artis-
tas portugueses e internacionais. 
O evento dos 20 anos de carreira 
da empresa de espetáculos juntou 
pessoas de várias freguesias de 
Paredes e de diferentes municí-
pios da região. “Contamos com 
cerca de 40 mil pessoas. Publici-
tamos o evento em 35 concelhos 
da região e por isso, o evento foi 
em grande escala. Não podia ser 
menos”, acrescenta. 

A esta iniciativa juntaram-se 
vários comerciantes locais, que 
aproveitaram a tarde para vender 
os mais variados produtos, desde 
a doçaria tradicional aos artigos de 
mobiliário, vestuário, brinquedos. 
Não faltou claro a boa comida e 
bebida, entre frango na brasa e 
outras iguarias.

O momento chegava a meio 
da tarde. O jovem artista Leandro 
subiu ao palco perante um público 
extasiado, regressado de um con-
certo no Meo Arena, em Lisboa, 
para também ele se juntar à home-

nagem a Fernando Pereira e à sua 
empresa de espetáculos. 

A festa terminou já ao final 
da tarde, depois de mais de quatro 
horas de música e animação. Para 
Fernando Pereira a ideia era deixar 

a sua marca no concelho de Pare-
des. “Quis deixar a marca dos 20 
anos de carreira. É uma data espe-
cial, nem quase todos lá chegam, 
principalmente neste ramo, que 
é muito complicado”, sublinha o 

Helena Nunes|texto/fotos

A ideia era proporcionar um 
espetáculo único à popu-
lação do concelho que ao 

longo dos últimos 20 anos foi acom-
panhando o sucesso do empresário 
Fernando Pereira e da sua empresa 
de espetáculos. Numa data especial 
para o paredense e para todos os 
artistas que acompanhou ao longo 
de duas décadas, foram muitos os 
elogios feitos ao empresário que 
acaba de assinalar 20 de carreira 
dedicada à promoção de espetácu-
los de música um pouco por todo 
o país.   

Numa tarde de calor repleta 
de música e animação mais de 30 
artistas portugueses subiram ao 
palco para homenagear o empre-
sário paredense e o trabalho desen-
volvido em prol da música portu-
guesa. Artistas como “Os Minhotos 
e Marotos”, “As Latinas”, Augusto 
Canário, Diapasão, Maxi, Vítor 
Rodrigues, Santamaria e Emanuel 
animaram a tarde de domingo e 
uma mancha de público que se 
juntou para assistir ao evento. 

“Quis deixar a 
marca dos 20 anos 
de carreira. É uma 

data especial”
— Fernando Pereira, empresário 

O evento contou para além 
dos concertos dos artistas convida-
dos com animação infantil, insuflá-
veis e grupos de baile e ainda com 
um artista surpresa aguardado por 
todo o público.

Fernando Pereira
completou 20 anos de carreira 

como empresário de espetáculos
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Foram cerca de 500 os 
idosos que marcaram 
presença na comemora-
ção do dia internacional 
do idoso no concelho 
de Paredes. À seme-
lhança doutros anos, a 
Misericórdia de Paredes 
assinalou a data com um 
convívio que reuniu 12 
instituições de terceira 
idade. A propósito desta 
data importa dizer que 
Portugal é o oitavo país 
mais envelhecido do 
mundo e os idosos estão 
entre os mais pobres da 
Europa.

Misericórdia de Paredes celebrou dia Internacional do Idoso

Convívio reuniu 12 instituições
e cerca de 500 idosos

Helena Nunes|texto/fotos

O dia para os cerca de 500 
idosos começou bem cedo 
com uma missa na igreja 

matriz de Paredes dedicada aos 
idosos do concelho. Este ano o 
dia internacional do idoso foi 
novamente assinalado pela Santa 
Casa da Misericórdia de Paredes 
e regressou ao parque da cidade, 
onde decorre habitualmente.  

Depois de um almoço conví-
vio a tarde começou em festa com 
um programa musical e a atuação 
do artista Pedro. Entre os que à 
sombra se entretinham a jogar 
cartas e os que preferiam o pé de 
dança os sorrisos e a boa disposição 
eram notórios, num dia que é espe-
cialmente dedicado à partilha de 
experiências e histórias de vida. 

A festa durou toda a tarde e a 
muitos não faltaram forças para um 
pé de dança. A animação durou até 
bem perto das 16 horas, altura em 
que todos cantaram os parabéns 
aos mais de 500 idosos que se jun-
taram no parque da cidade. 

A organização reforça que 
a participação tem aumentado 
de ano para ano, razão pelo qual 
alargaram o evento à comunidade. 
“Conseguimos reunir cerca de 500 
idosos e 12 instituições de terceira 
idade do concelho e da comunida-
de sénior de Castelões de Cepeda, 
já que o evento foi aberto a todos 
os que quisessem participar”, ga-
rantiu Susana Pelota, da Santa Casa 

Numa altura em que são co-
nhecidas as graves consequências 
da crise na população mais idosa, 
nomeadamente o aumento dos ca-
sos de solidão, este evento assume 
ainda maior relevância. Susana 
Pelota reforça que as instituições 
de solidariedade social têm hoje 
responsabilidades acrescidas e 
maior procura, à semelhança deste 
tipo de eventos.

 “Vai-se notando de ano para 
ano um aumento do número de 
pessoas a participar. Por isso, tam-
bém quisemos alargar o evento a 
toda a comunidade de Castelões 
de Cepeda”, sublinha. 

Importância
do convívio

Entre quem dançava e quem 
aproveitava a pausa da música 
para descansar, as opiniões eram 
as mesmas. Ao “Progresso de Pare-
des” vários idosos reforçaram que 
o “dia foi especial, não pela data 
que assinala, mas pelo convívio e 
diversão”.

Na comemoração do dia in-
ternacional do idoso em Paredes 
estiveram presentes 12 instituições 
do concelho: a Obra de Assistência 
Social de Sobrosa, Centro Social de 
Cete, Recarei, Gandra e Baltar, As-
sociação para o Desenvolvimento de 
Rebordosa, Associação para o De-
senvolvimento Integral de Lordelo, 
Associação para o Desenvolvimento 
Integral da Sobreira, Centro Social e 
Paroquial de Vilela, Casa do Povo de 
Bitarães, Centro Social São Pedro da 
Sobreira e a Santa Casa da Miseri-
córdia de Paredes. 

da Misericórdia de Paredes. 
Tendo como principal objetivo 

o convívio e a troca de experiências 
entre os mais velhos e as asso-
ciações participantes este evento 
reúne todos os anos largas centenas 
de pessoas. “O principal objetivo 
é assinalar o dia internacional 
do idoso com um convívio para 
a população sénior do concelho. 
No fundo quisemos presentear 

todos os idosos do concelho com 
esta festa que todos os anos a 
Misericórdia de Paredes realiza e 
abre a todo o concelho”, acrescenta 
Susana Pelota. 

Dezenas de técnicos e auxi-
liares das instituições de terceira 
idade colaboram na organização e 
no apoio direto aos idosos. Este ano 
todo o concelho se fez representar 
no convívio que fez as delícias dos 

mais velhos.
“Eles manifestam agrado 

nesta atividade e são eles próprios 
que nos perguntam se vamos as-
sinalar o dia do idoso. É sinal de 
que as pessoas gostam. Neste dia 
temos por hábito aplicar um ques-
tionário para saber o que foi mais 
e menos positivo, no sentido de, 
a cada ano, pudermos melhorar”, 
sublinha a responsável.  

Testemunhos 
Maria Costa, 80 anos 
“Estou a gostar muito. Devia 
acontecer mais vezes durante o 
ano. É uma boa forma de esque-
cer as doenças”

Manuel Neves, 76 anos
“Estes convívios são muito bons. 
Eu não perco nenhum”.

Rosa Matos, 72 anos
“Estou muito contente por estar 
aqui. Gosto muito destas festas 
e acho que deveriam continuar. 
Gostava que houvesse ainda 
mais”.
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Chegou a pensar termi-
nar a carreira há duas 
épocas, mas continua 
na estrada, sendo atual-
mente o ciclista com o 
record de participações 
na Volta a Portugal. Em 
entrevista ao jornal “O 
Progresso de Paredes” 
Vergílio Santos fala do 
seu percurso no ciclis-
mo e do estado da mo-
dalidade em Portugal. 
Com 38 anos o ciclista 
paredense sente-se em 
grande forma e acredita 
que ainda pode vir a 
conquistar uma etapa na 
prova rainha do ciclismo 
português. 

Vergílio Santos está há três épocas na equipa Rádio Popular Onda Boavista 

“Gostava de ganhar
uma etapa da Volta a Portugal”

a acompanhar-me sempre em todas 
as provas hoje talvez as coisas pu-
dessem ser diferentes. Foram eles 
que me incutiram, digamos, este 
bichinho. O ciclismo naquela altu-
ra era diferente e se não fossemos 
acompanhados a 100% não conse-
guíamos fazer vida daquilo. 

Tinha algum ídolo na altura?
Na altura adorava o José Azeve-

do. Ainda hoje o continuo a admirar, 
até porque apesar de ter deixado 
de correr continua ligado a uma 

das maiores equipas de ciclismo 
do Mundo, a Catuche. Ele chegou 
a fazer vários anos de formação na 
equipa do Paredes, esteve comigo no 
Barroselas e por isso sempre foi um 
exemplo a seguir, tinha postura, sabia 
estar e dedicava-se por completo ao 
ciclismo. 

8

“Há bons valores
no ciclismo
português”

Como correram estas duas 
últimas épocas na Rádio Popular 
Onda Boavista?

Fui contratado pelo Boavista 
para ser um ciclista de apoio aos 

líderes. Ao nível da equipa a minha 
função é estar sempre ao lado dos 
líderes. No primeiro ano era estar 
ao lado do Daniel Silva e penso 
que cumpri sempre o que me foi 
pedido. 

Esta última época estive sem-
pre ao lado do Rui Sousa, porque 
essa era a minha função na equipa, 
mas a nível individual consegui na 
mesma fazer o meu lugar na Volta 
a Portugal. 

Sei que para a maioria das 
pessoas o trabalho que faço dentro 

de uma equipa passa despercebido 
porque a minha função não é discu-
tir a Volta, mas ajudar o líder a con-
seguir a vitória. Mas o importante 
é que este trabalho seja visto pelos 
diretores. E são eles que chegam ao 
fim e sabem reconhecer que é mais 
difícil estar a apoiar o líder do que 
propriamente estar preparado para 
rematar no final. 

Há uns anos atrás existia mui-
to a ideia de que apenas o ciclista 
das vitórias, que chegava às etapas 
da Volta a Portugal e vencia é que 
tinha valor. Mas essa visão tem 
vindo a mudar desde há uns 5 ou 
6 anos e hoje temos diretores em 
Portugal que valorizam mais os tra-
balhos dos ciclistas que dão apoio 
aos líderes do que propriamente 

aos que ganham.  

Mas também sente esse re-
conhecimento por parte do pú-
blico?

Não posso dizer que não. 
Quando ando na estrada sinto que 
as pessoas me apoiam e gostam de 
me ver. Quando cheguei a ponde-
rar abandonar a carreira, senti um 
carinho enorme das pessoas, que 
inclusive durante a Volta a Portugal 
me foram pedindo para continuar 
porque estava a atravessar os me-

lhores anos da minha carreira. 

Disse recentemente numa 
entrevista ao jornal Record que 
foi depois dos 30 anos que conse-
guiu ter as melhores sensações no 
ciclismo…

Acho que os meus melhores 
anos no ciclismo foram depois dos 
30. A maturidade deu-me outra 
visão sobre as coisas. E a experi-
ência fez o resto. Esses foram os 
principais fatores. Sentia outra 
tranquilidade na forma de correr e 
nas provas, talvez até mesmo pela 
idade, o que me levou a ponderar 
mais cada decisão. 

Penso que os bons resultados 
estão dependentes de tudo isso. 
Mas isto acontece de uma forma 

geral com quase todos os ciclistas 
que continuam na estrada depois 
dos 30 anos. 

“Os meus
melhores anos

no ciclismo foram 
depois dos 30”
É o ciclista com o record de 

participações na Volta a Portugal 
em bicicleta, 17. No entanto, nunca 
ganhou nenhum trofeu. Sente que 
é isso que está a faltar?  

Acho que sim. Posso dizer que 
lugares nos 10 primeiros na Volta a 
Portugal tenho muitos, mas se no 
próximo ano pudesse escolher ficar 
entre os 10 primeiros e vencer uma 
etapa, preferia sem dúvida ganhar 
uma etapa. 

Tenho consciência de que não é 
fácil ficar entre os 10 primeiros numa 
Volta a Portugal, mas sem dúvida fica 
a faltar a subida ao pódio ou a vitória 
numa etapa. Conseguir essa vitória 
era excelente, mas ainda tenho muita 
estrada pela frente.

Recorda alguma prova em 
especial?

Recordo-me ainda hoje, pelo 
significado especial que teve, da 
primeira vez que fiquei no top 10 
da geral na Volta a Portugal. Ainda 
estava no Paredes, estávamos em 
2002/2003. Terminei a prova com 
uma sensação de dever cumprido 
e isso ficou marcado até hoje. 

Como vê hoje o ciclismo em 
Portugal?

O ciclismo hoje já tem outra 
dinâmica e já não se veem tantas 
diferenças entre os ciclistas. Há 
10 anos tínhamos por exemplo no 
ciclismo em Portugal grandes dife-
renças entre atletas, precisamente 
porque o ciclismo vivia muito do 
bairrismo. Hoje isso já não é assim. 
Hoje podemos ver numa Volta a 
Portugal um ou outro ciclista que 
se destaque, mas a maioria está 
toda ao mesmo nível. O mesmo 
acontece lá fora. 

Atualmente vejo com bons 
olhos, mas já passou por um mau 
bocado. Nota-se que aos poucos a 
modalidade vai conseguindo recu-
perar, mas há pouco mais de um 

Helena Nunes|texto/fotos

É verdade que começou o seu 
percurso no ciclismo com apenas 
seis anos?

Sim comecei quase que numa 
brincadeira. O meu pai ofereceu- 
-me uma bicicleta quando tinha 6 
ou 7 anos e comecei a ganhar aquele 
gosto pelo ciclismo. A partir daí o 
meu pai começou a acompanhar- 
-me. Primeiro nas escolinhas do Pa-
ços de Ferreira, depois na Senur, em 
Rebordosa, onde estive uns anos e 
depois no Aliados de Lordelo.  

Quando subi a júnior já come-
cei a entrar em provas nacionais e 
a competir nalgumas em Espanha. 
Fui para o Barroselas, onde estive 
um ano, regressei depois a Paredes, 
e estive na equipa até 2004. Estive 
dois anos a representar o Boavista, 
regressei ao Paredes e em 2001 
voltei ao Boavista. 

Em que altura percebe que 
podia seguir uma carreira profis-
sional?

Quando tinha os meus 19 
anos, estava nos sub-23. Lembro- 
-me que na altura os ciclistas só pas-
savam aos escalões profissionais 
quando tinham mesmo capacida-
des e estivessem preparados para 
competir no escalão profissional. 
Sei que se não fossem os meus pais 
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ano ou dois o ciclismo atravessou 
uma fase muito má. E há que dar 
valor às equipas que fizeram um 
esforço para continuar na estrada. 

 Mas faltam essencialmente 
apoios?

O ciclismo também foi penali-
zado pela conjuntura atual do país. 
A modalidade vive de apoios e sem 
eles é normal que as coisas tomem 
um rumo diferente. Em Portugal 
os patrocinadores, não todos, mas 
uma boa parte, ignora que durante 
todo o ano as equipas andam na 
estrada a competir. Só se concen-
tram na altura da Volta a Portugal e 
esquecem que as equipas têm de ser 
apoiadas o ano todo. Era isso que 
o ciclismo precisava, de patrocina-
dores que não pensassem só nos 10 
dias da Volta a Portugal. 

Há muitos jovens talentos no 
ciclismo português?

Há, mas já me agradaram 
mais. 

Porquê?
Em Portugal falta formação 

na modalidade e as próprias leis da 
Federação possibilitam que muitos 
jovens cheguem a profissionais sem 
estar preparados. Quando subi ao 
escalão de sub-23 profissional, era 
jovem, tinha apenas 19 anos, mas 
estava preparado para as exigên-
cias das provas. 

Hoje há ciclistas com 18 anos 
que fazem literalmente a formação 
no escalão profissional. Isso não é 
bom porque ou estão numa equipa 
com profissionais que tenham tem-
po para os acompanhar no processo 
de formação ou vão morrer logo à 
nascença quando lhe começarem a 
pedir resultados. 

“O ciclismo
também foi

penalizado pela 
conjuntura

atual do país”
Acho que as equipas e a pró-

pria Federação deveriam apostar 
na formação dos atletas logo desde 
muito cedo. Ultimamente a Federa-
ção já tem feito um bom trabalho 
nesse sentido, mas é preciso mais. 
Há bons valores no ciclismo portu-
guês que se fossem melhor traba-
lhados poderiam obter excelentes 
resultados. 

Há dois anos o Vergílio che-
gou a equacionar abandonar o 
ciclismo. O que o fez mudar de 
ideias?

O diretor da equipa do Boa-
vista. Ainda não tinha acabado a 
Volta a Portugal e já me estava a 
dizer que contava que eu corresse 
pelo menos mais um ano. E nem 
tive espaço para dizer que não. 
O presidente da equipa, o chefe 
Tavares Rios, também pressionou, 
e disse que gostava que terminasse 
a minha carreira na Rádio Popular 
Onda Boavista, mas não para já. 

Toda a equipa fez muita força 
para que continuasse e a partir daí 
deixei de pensar nisso. Somos quase 
que uma família e as opiniões deles 
foram muito importantes. O grupo 
sente o apoio incondicional da di-
reção e isso deixa-nos confortáveis 
para tomar decisões em conjunto e 
devidamente ponderadas. 

Mas adiou a saída por mais 
uma época?

Lembro-me da conversa que 

tive há dois anos com o presiden-
te, quando lhe disse que estava a 
pensar deixar o ciclismo no final 
da época ele disse-me que quando 
quisesse terminar não podia dizer 
que ia fazê-lo daqui a um ano, dois 
ou três…e lembrou-me do Joaquim 
Gomes que ainda correu três anos 
pelo Boavista depois de ter dito que 
ia abandonar a carreira. 

Isto para dizer que sei o lugar 
que ocupo e sei que no dia em que 
sentir que a minha cabeça já não 
está concentrada no ciclismo e que 
me faltam capacidades para andar 
na estrada abandono. Mas até lá 
vou continuar. 

Quais as ambições e objeti-
vos para esta próxima época?

Tudo indica que o Rui Sousa 
vai continuar mais um ano na 
equipa e por isso na próxima época 
a minha função vai ser, como sem-
pre, apoiar o Rui.Também sei que 
vamos ter ciclistas jovens no grupo 
e por isso espero ajudá-los com a 
minha experiência. 

É claro que gostava de ganhar 
uma etapa da Volta a Portugal, era 
excelente se o conseguisse. Claro 
que primeiro está cumprir a minha 
função dentro da equipa e ajudar 
ao máximo os líderes a vencer na 
Volta.  

Trabalhar com o Rui Sousa é 
um privilégio?

O Rui é quase um irmão 
para mim. Conheci-o quando fui 
para o Barroselas e sempre nos 
demos muito bem. É muito fácil 
trabalhar com ele porque acima 
de tudo é um ótimo profissional e 
um excelente amigo. Esta época a 
equipa chegou à Volta a Portugal 
para trabalhar de peito aberto 
para o Rui porque ele ao longo 
do ano também trabalha para os 
outros, como eu. E ele próprio 
sabe reconhecer isso. 

Notas
desportivas

DISTRITAIS DA A.F. PORTO 
Divisão de Elite - 6.ª Jornada 

U. PAREDES 1 – ALIANçA DE GANDRA 1

O U. Paredes voltou a empatar na sexta jornada do campeonato 
frente ao Aliança de Gandra, a uma bola. O A. Gandra esteve em 

vantagem no marcador até quase ao intervalo, quando Tozé fixou o 
empate para os unionistas. 

Na segunda parte o equilíbrio predominou e apesar das diversas 
oportunidades de golo da equipa de Gil Afonso o resultado manteve-se. 

O U. Paredes soma assim o quarto empate consecutivo no campeo-
nato. Ocupa a 17.ª posição da tabela com 5 pontos. O Aliança de Gandra 
que não vence há quatro jogos, após um início de campeonato com dois 
triunfos, ocupa a 11.ª posição com 8 pontos. Na próxima jornada o U. 
Paredes recebe o Candal e o Aliança de Gandra recebe o Aliados.  

ALIADOS DE LORDELO 3 – PADROENSE 0

O Aliados de Lordelo conquistou a segunda vitória no campeonato 
no jogo frente ao Padroense, por 3-0. Ao intervalo equipa orientada 

por Juvenal Brandão ainda não tinha conseguido inaugurar o marcador. 
Os golos foram apontados já depois dos 50 minutos, por Chiquinho, 
Luís Gonçalves e Cafú. 

Com este resultado o Aliados de Lordelo sobe para a 14.ª posição 
da tabela classificativa, com 6 pontos. Na próxima jornada vai defrontar 
o S. Rio Tinto. 

1.ª Divisão - série 2 – 2.ª jornada
NUN’ÁLVARES 3 – VILA CAIz 2

Ao intervalo a equipa de Recarei perdia em casa por 1-2. No segun-
do tempo o Nun’Alvares deu a volta ao marcador e confirmou a 

conquista dos três pontos. Golos apontados por Filipe (20 m’) e Guedes 
(70 e 75 m’). O Nun’Álvares ocupa a 8.ª posição da tabela, com três 
pontos. Na próxima jornada vai defrontar o Sobrosa. 

ÁGUIAS DE EIRIz 0 – CCD SOBROSA 2 

O Sobrosa venceu o Águias de Eiriz por 0-2, com golos de Bruno (22 
m’ g.p.) e Ripas (75m’). O resultado coloca a equipa no primeiro 

lugar do campeonato, com seis pontos. Na próxima jornada o Sobrosa 
recebe o Nun’Álvares.  

U. BALTAR 0 – ERMESINDE 2

O Baltar somou a segunda derrota no campeonato, frente ao Er-
mesinde, partida que terminou com um resultado de 0-2. O U. 

Baltar ainda não somou pontos esta época e ocupa a última posição 
da tabela. 

2.ª Divisão – série 1 – 2.ª jornada
PARADA 2 – PENAMAIOR 1 

O F. C. Parada venceu pela primeira vez no campeonato, frente ao 
Penamaior, por 2-1, com golos apontados por Diogo (40 m’ g.p) 

e Bruno (80m’). Ocupa a 6.ª posição da tabela com quatro pontos e na 
próxima jornada vai defrontar o Sobreirense. 

RAMALDE 3 – SOBREIRENSE 0 

O Sobreirense registou a primeira derrota do campeonato frente 
ao Ramalde, por 3-0. A equipa treinada por Tiago Pinto ocupa 

a 11.ª posição da tabela, com 3 pontos. Na próxima jornada recebe o 
Parada. 

FUTSAL

2.ª Divisão – Série B – 1.ª jornada
PAREDES 2 – FEIRENSE 2

Na jornada inaugural o Paredes empatou frente ao Feirense, a duas 
bolas. A equipa começa a época na 6.ª posição da tabela, com 1 

ponto. Na próxima jornada recebe o Arsenal Parada. 
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A equipa de polo aquá-
tico Paredes Rota dos 
Móveis conquistou, pela 
primeira vez, a Superta-
ça Carlos Meinedo, ao 
vencer, no passado sá-
bado, o Naval Povoense 
por 17-12. Os campeões 
nacionais começaram a 
época da melhor forma 
antes do primeiro jogo 
do campeonato, frente 
ao Sporting, este sábado, 
dia 11, na piscina muni-
cipal de Recarei. 

José Paulo Souto foi a Espanha representar o con-
celho de Paredes ao mais alto nível. O jovem atle-
ta da academia de patinagem artística da Casa do 
Benfica em Paredes conquistou a medalha de ouro, 
sagrando-se 
campeão do 
mundo na 
categoria de 
solo dance. 
Para além 
deste títu-
lo o jovem 
conquis-
tou ainda 
a medalha 
de bronze, 
juntamente 
com Maria-
na Souto, 
na categoria 
pares de 
dança. 

Polo Aquático

Paredes vence supertaça Carlos Meinedo

Helena Nunes

Começaram melhor os cam-
peões nacionais com o re-
forço desta época Ricardo 

Teixeira a inaugurar o marcador. 
O Naval Povoense empatou pouco 
depois, mas Ricardo Sousa voltou 
a colocar a equipa paredense na 
frente do marcador no final do 
primeiro parcial. 

No segundo parcial Ricardo 
Teixeira voltou a marcar. Com 

os campeões nacionais foram 
decisivos e logo nos primeiros 
minutos apontaram três golos 
de rajada. Ricardo Sousa, Maxim 
Secrieru e Armando Rodrigues 
fixaram o marcador em 14-8. O 
Naval Povoense ainda reduziu a 
desvantagem por Manuel Arnaud 
e Miguel Mariani, mas não evitou 
que a equipa do Paredes Rota dos 
Móveis conquistasse a Supertaça 
Carlos Meinedo. 

O Paredes ainda voltou a 
marcar por Ricardo Sousa, Maxim 
Secrieru e Tiago Costa, tal como o 
Naval Povoense por Tiago Silva e 
Miguel Mariani, fixando o resulta-
do final em 17-12. 

No final da partida o treinador 
e jogador do Paredes sublinhou o 
brilhante desempenho da equipa, 
frente a um adversário “difícil”. 
“Creio que nos conseguimos adap-
tar melhor e gerir a vantagem que 
ganhamos no terceiro período. A 
equipa ainda não está afinada, é 
o primeiro jogo, mas aos poucos 
vamos melhorar e lutar para reva-
lidar o título nacional”, garantiu 
Ricardo Sousa. 

Este sábado, dia 11 de outu-
bro, o Paredes recebe em casa o 
Sporting Clube de Portugal, no jogo 
inaugural do campeonato. 

a vantagem de 3-1 do Paredes a 
equipa da Póvoa de Varzim não de-
morou a reagir e empatou a partida 
com golos de Ricardo Ferreira e Rui 
Ramos. António Cerqueira colocou 
de novo o Paredes a vencer, mas de 
novo a resposta da equipa da Póvoa 
de Varzim foi imediata. Ricardo 

Ferreira e Miguel Mariani colocam 
os poveiros na frente do marcador, 
resultado que ainda sofreu altera-
ções antes do final do parcial. Isto 
porque Ricardo Sousa colocou de 
novo o jogo empatado (5-5). 

O Paredes acelerou no tercei-
ro período e ganhou uma vantagem 

que viria a ser decisiva com um par-
cial de 6-3, com golos apontados por 
Ricardo Sousa (2), Maxim Secrieru 
(2), Ricardo Teixeira (1) e António 
Cerqueira (1). Os golos do Naval Po-
voense foram apontados por Ricardo 
Ferreira (2) e Tiago Silva (1). 

No quarto e último parcial 

Academia de Patinagem artística da Casa do Benfica em Paredes

João Paulo Souto é campeão do mundo
A gala que marcou o arranque do 
evento durou cerca de duas horas 
e contou com a participação de 
patinadores escolhidos pela Real 
Federação Espanhola de Patinagem 
e alguns clubes convidados. 

As provas do escalão de junio-
res começaram no dia 1 de outubro 
e terminaram no dia 4, contando 
com a participação de José Paulo 
Souto da Academia de Patinagem 
Artística da Casa do Benfica em 

Helena Nunes

João Paulo e 
Mariana Sou-
to,  Patrícia 

Ferreira, Maria 
Vila Pouca, Ri-
cardo Martins e 
Maria Aguiar são 
os seis atletas pa-
redenses da Aca-

demia de Patinagem Artística da 
Casa do Benfica em Paredes que 
estiveram em Espanha a represen-
tar o país e a região no Campeonato 
do Mundo de Patinagem Artística 
Juniores e Seniores. 

Em competição estiveram mais 
de mil atletas em representação de 
32 países, entre eles os seis atletas 
paredenses da Academia de Patina-
gem Artística da Casa do Benfica em 
Paredes que integraram a comitiva 
portuguesa na mais importante pro-
va internacional da modalidade. 

A edição deste ano do cam-
peonato do mundo de patinagem 
artística decorreu em Réus, Espa-
nha, e já bateu records absolutos em 
relação às edições passadas, no que 
toca ao número de atletas em com-
petição. Para além de ultrapassar os 
mil participantes, algo que nunca 
tinha acontecido, na edição deste 
ano participou a primeira nação 
africana, África do Sul. 

João Paulo e
Mariana Souto 

conquistam
bronze em pares 

de dança
Mais de três mil pessoas assis-

tiram ao vivo à cerimónia de inau-
guração do Campeonato Mundial 
de Patinagem Artística Réus 2014, 
nas bancadas do Pavelló Olímpic. 

Paredes, que competiu na categoria 
de solo dance e pares de dança, 
juntamente com Mariana Souto. 
Os dois jovens foram os grandes 
vitoriosos da noite ao conquistar 
duas medalhas para o concelho: 
José Paulo Souto venceu na moda-
lidade de solo dance, sagrando-se 
campeão do mundo no escalão de 
juniores e em dupla com Mariana 
Souto conquistaram a medalha de 
bronze no mesmo escalão, na cate-

goria de pares de 
dança. 

Os seniores 
entraram em ação 
no dia 6 de ou-
tubro, entre eles 
Patrícia Ferreira 
e Maria Vila Pou-
ca, que competi-
ram na categoria 
de figuras livre 
e obrigatórias e 
Ricardo Martins 
e Maria Aguiar 
que competiram 
na categoria de 
pares de dança. 

Ao todo Por-
tugal teve a com-
petir nas diferen-
tes categorias 27 
patinadores, que 
para além dos 
atletas pareden-
ses incluiu ainda 
um atleta da AD 
Penafiel,  Nuno 
Ferreira.
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Os três atletas da Casa 
do Pessoal do Hospital 
Padre Américo - Vale do 
Sousa que representaram 
Portugal nos Jogos Olím-
picos Especiais conquis-
taram um total de 11 
medalhas em ginástica. 
A atleta Fátima Moreira, 
natural de Rebordosa, 
Paredes conquistou 
uma medalha de prata, 
Ana Rafael, de Penafiel, 
conquistou uma medalha 
de ouro e duas de prata e 
Artur Silva, também de 
Penafiel, conquistou qua-
tro medalhas de ouro, 
uma de prata e duas 
medalhas de bronze. 

O PROGRESSO DESPORTIVO

A ginástica foi a disciplina mais premiada, com 13 medalhas

Atletas da região conquistam
11 medalhas nos Jogos Olímpicos Especiais

Helena Nunes

 Portugal conquistou um total 
de 32 medalhas nos Jogos Euro-
peus de Verão Special Olympics, 
competição destinada a atletas 
com deficiência mental, que decor-
reram sob o lema “Games of the 
Heart”, entre 9 e 20 de setembro, 
na Bélgica, 

A comitiva portuguesa alcan-
çou 15 medalhas de ouro, dez de 
prata e sete de bronze, nas quatro 
modalidades em que participou. A 
ginástica foi a disciplina mais pre-
miada, com 13 medalhas, seguida 
do atletismo, com 11, a natação, 

com sete, e o futebol, com uma.
A delegação portuguesa, 

composta por 25 atletas e dez 
treinadores, fez um balanço bas-
tante positivo da participação lusa. 
“Foi uma participação fantástica, 
não só pelo espírito vivido, mas 
também em termos desportivos 
foi fantástico”, salientou Pedro 
Serra.

Mais do que a vertente com-
petitiva nos Europeus dos Special 
Olimpics, que serve também 
para avaliar a condição física dos 
atletas, o chefe da missão portu-

guesa destacou a forma como a 
experiência “valoriza os jovens” 
e os estimula, ao terem a opor-
tunidade de viver um ambiente 
muito próprio.

“As medalhas não são o que 
mais importa. O que pretende-
mos é que a experiência seja uma 
promoção da autonomia destes 
jovens. É indescritível como têm 
vivido isto. Muitos nunca tinham 
andado de avião, nunca tinham 
estado longe da família. Viveram 
uma experiência competitiva, mas 
também estão envolvidos numa 

dinâmica que não é a deles. Acaba 
por ser uma libertação que não 
têm no dia-a-dia e por isso a par-
ticipação é o mais importante”, 
acrescentou o também treinador.

Todos os atletas acabaram por 
ser medalhados, algo que Pedro 
Serra considera um incentivo. O 
chefe da delegação portuguesa 
disse ainda esperar que esta pos-
sa ser uma forma de divulgar o 
desporto praticado por deficientes 
intelectuais e que isso se possa 
converter em apoios para alargar a 
prática desportiva dos jovens.

Voto de Louvor
aos atletas do

clube HPA Gym
 
A direção da Casa do Pessoal 

do Hospital Padre Américo - Vale 
do Sousa na sequência dos excelen-
tes resultados obtidos nos Special 
Olympics 2014 felicitou todos os ele-
mentos da delegação portuguesa. 

 “Aos atletas do Clube HPA 
Gym, secção de ginástica da Casa 
do Pessoal do Hospital Padre 
Américo - Vale do Sousa, Artur 
Silva, Ana Rafael e Fátima Moreira, 
assim como à técnica Paula Oli-
veira, que integraram a delegação 
portuguesa nos Jogos Europeus do 
Special Olympics, em Antuérpia, a 
direção da Casa do Pessoal atribui 
um Voto de Louvor, endereça as 
honrosas felicitações e reconhecida 
homenagem”.

Maria de Fátima Moreira tem 
15 anos e vive em Rebordosa, Pare-
des. Frequenta a escola agrupamen-
to vertical de Vilela e usufrui de um 
currículo específico individual.

Ana Isabel Rafael tem 14 anos, 
reside em Pinheiro, Termas de S. 
Vicente, Penafiel, frequenta a EB 
2,3 c/secundário do Pinheiro e 
usufrui de um currículo específico 
individual.

Artur Coelho Silva tem 24 
anos e vive em Rio de Moinhos, 
Penafiel. Frequenta a APADIMP 
(Associação de Pais e Amigos de 
Diminuídos Mentais de Penafiel) 
e usufruiu de um CAO-Centro de 
Atividades Ocupacionais, na área 
de sapataria.

A treinadora e os atletas Fátima, Ana Rafael e Artur Silva

É já o quarto ano conse-
cutivo em que o título 
de campeão nacional de 
trial 4x4 será decidido 
no concelho de Paredes, 
na etapa final da compe-
tição. Este ano o título 
vai ser discutido em 
Rebordosa, cidade que 
recebe pela primeira vez 
uma jornada do campeo-
nato nacional. 

Campeonato Nacional Trial 4x4

Campeões conhecidos em Rebordosa
público, já que pela primeira vez o 
Clube TT Paredes Rota dos Móveis 
organiza a prova em Rebordosa.

Essa será a alteração mais 
significativa já que a pista é com-
pletamente desconhecida para os 
pilotos, o que torna ainda mais 
expectante a última e decisiva etapa 
do campeonato nacional trial 4x4.  
“As expectativas são as melhores. 
Quase todas as classes ainda estão 
por decidir e por isso os campeões 
vão ser conhecidos em Rebordosa”, 
sublinha Antero Bessa, do Clube TT 
Paredes Rota dos Móveis, garantin-
do que a mudança do palco da pro-
va para Rebordosa permitiu reduzir 
os encargos financeiros com a prepa-
ração do terreno para a competição. 
“Os custos de preparação para a 
competição são mais reduzidos 
tendo em conta que o espaço já tem 
obstáculos naturais e o percurso 
não necessita de tanta preparação”, 
sublinhou o responsável. 

A cidade
das decisões

Tudo começa no dia 11 de 
outubro, sábado, com o passeio TT 
turístico, que chega este ano à sua 
sétima edição. O passeio tem início 
pelas 8 horas com um pequeno-
-almoço na junta de freguesia de 
Paredes, seguindo-se um reforço 
alimentar na junta de Sobrosa pelas 
11 horas e por volta das 13 horas a 
passagem pela junta de freguesia 
de Baltar. O almoço será em Gandra 
e da parte da tarde os participantes 
vão andar pela zona sul do con-
celho, com paragem na junta de 
freguesia de Aguiar de Sousa. 

Um percurso pelos trilhos do 
concelho de Paredes que termina 
no parque da cidade, pelas 18 ho-
ras, com a abertura da pista de obs-
táculos. Segue-se depois um jantar 
com todas as equipas em prova no 

Paredes Design Hotel. 
No fim de semana seguinte é 

altura de encontrar os campeões 
nacionais de trial 4x4, em Rebor-
dosa, a cidade de todas as decisões. 
No sábado, dia 18, terão lugar as 
habituais verificações técnicas que 
antecedem as provas, um briefing 
no auditório da Cooperativa A Ce-
ler e o parque fechado, instalado no 
centro da cidade de Rebordosa. 

A grande final do campeonato 
está marcada para domingo, dia 
19 de outubro e com muito por 
decidir. O prólogo para classifica-
ções da pré-grelha começa pelas 
10 horas e prolonga-se até ao meio 
dia, altura em que serão conhecidos 
os tempos dos pilotos. A prova de 
resistência começa pelas 14h30 e 
uma hora depois entram em prova 
os pilotos da classe promoção para 
a prova de resistência. A cerimónia 
de entrega de prémios terá lugar 
pelas 18 horas e será então conhe-

cido o novo campeão nacional de 
trial 4x4. 

As inscrições já estão abertas 
e podem ser feitas através da pá-
gina do campeonato na internet 
até ao dia 11 de outubro. . “Neste 
momento já temos 20 equipas 
inscritas mas esperamos chegar 
às 30 equipas em competição”, 
garante o presidente do clube 
TT Paredes Rota dos Móveis. As 
informações sobre os documen-
tos obrigatórios para a inscrição 
podem ser consultadas junto da 
organização do evento, o clube 
TT Paredes Rota dos Móveis. O 
preço da participação das dife-
rentes provas varia entre os 80 e 
os 210 euros. Foi ainda elaborado 
um guia detalhado com as infor-
mações principais para os pilotos 
que irão competir na prova se 
instalarem na cidade, assim como 
as coordenadas para quem parte 
de Lisboa e do Porto.

Helena Nunes

A cidade de Rebordosa será 
transformada durante dois 
dias para receber a última 

etapa do campeonato nacional trial 
4x4. O evento terá este ano novida-
des para os participantes e para o 
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O piloto venceu a primeira edi-
ção do campeonato que junta 
as anteriores competições Ame-
rican Le Mans Series e Rolex 
Sports Car Series.

Depois de já este ano ter vencido as 24 
horas de Daytona, por uma margem 
de apenas 1,4 segundos, João Bar-

bosa e o seu parceiro de equipa, o brasileiro 
Christian Fitipaldi, continuam a fazer história 
no desporto motorizado norte-americano. 

A dupla venceu a primeira edição 
daquele que é o mais importante campeo-
nato de resistência dos Estados Unidos da 
América, o IMSA Tudor United Sportscar 
Championship, competição que teve a sua 
primeira edição este ano com a junção das 
anteriores AmeriCAN Le Mans Series e Rolex 
Sports Car Series. 

João Barbosa, que competia num Che-
vrolet Corvette DP da equipa Action Express 
Racing, chegou à última prova, conhecida 
por Petit Le Mans, a precisar apenas de con-
cluir um turno de condução de 45 minutos 
para conquistar o primeiro título de pilotos, 
algo que acabou por fazer sem problemas.  
“Significa muito para mim ser o primeiro 
campeão do Tudor United SportsCar Series. 
É uma nova era nos carros de competição e 
tem sido fantástico fazer parte dela. Não o 
teria conseguido sem a Action Express Ra-

Piloto de Rebordosa voltou a fazer história nos Estados Unidos da América

João Barbosa vence campeonato
americano de resistência

cing, parabéns 
também a eles 
pela vitória por 
equipas. É um 
grupo fantásti-
co, o Christian 
está agora no 
carro e espero 
q u e  c o n s i g a 
completar os 
seus 45 minutos 
e sagrar-se tam-
bém campeão. 
Tem sido um 
ano de sonho”, 
disse o piloto 
portuense, à ca-
deia norte-ame-
ricana Fox.

A l é m  d e 
vencer o cam-
p e o n a t o  d e 
pi lotos ,  João 
Barbosa ajudou 
ainda a Action 
Express Racing 
a garantir o tí-
tulo de equipas 
e a Chevrolet a 
ficar com a co-
roa entre os fa-
bricantes. Como 
o piloto português referiu no final, “Foi a 
cereja no topo do bolo”.

João Barbosa (à direita) campeão americano de resistência

PUB
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“Um livro e peras”! É uma expressão 
que bem podia ter sido dita pelo padre Amé-
rico, se lhe fosse possível estar fisicamente no 
Porto, no auditório da Casa Diocesana onde, 
a 19 de julho deste ano, foi apresentado o 
livro Padre Américo – Itinerário vocacional, 
da autoria do Padre Manuel Mendes, um 
dos muitos “netos” do fundador da Obra 
da Rua. 

Não é mais um livro. Trata-se, seriamen-
te de um livro que disseca uma vida ímpar, 

Às vezes dita como a “pequena ONU 
do Trastevere”, a comunidade de 
Santo Egídio, movimento católico 

que Andrea Ricardi fundou, em 1968, foi 
distinguida com o Prémio Calouste Gul-
benkian 2014. 

O júri, presidido por Jorge Sampaio, 
entre as cerca de seis dezenas de nomeações 
recebidas, optou por atribuir o prémio a 

O Padre Américo Aguiar
Visto pelo Padre Manuel Mendes

este movimento que agrega mais de 70 
países do mundo, cerca de 60 mil leigos 
que “se dedicam a promover o diálogo 
económico e a apoiar, a título voluntário, 
pessoas sem-abrigo, idosos, crianças, 
presidiários (especialmente condenados 
à morte), deficientes vítimas de guerra e 
imigrantes”.  O valor do prémio é de 250 
mil euros. 

Paz no mundo – Comunidade
de Sto. Egídio

com profunda honestidade intelectual e sem 
quaisquer rodriguinhos. 

O autor, Manuel Mendes, penetrou, 
como água corrente, em todos os inters-
tícios da rocha que se esculpiu finamente 
pelo andar de um caminho que muito cedo 
vislumbrou, mas que os apertos do tempo 
foram alongando. Apertos ou provações, 
tanto fará. 

Da responsabilidade material da edição 
se encarregou a Editorial da Casa do Gaiato, 
de Paço de Sousa, e do recheio se pode, pelo 
direito adquirido, louvar na obra o Padre Ma-
nuel Mendes, que nas cerca de 360 páginas 
nos plasma o “santo do povo”. 

Temos hoje a pretensão de classificar 
o fundador do “Património Pobres” como 
o melhor exemplo, realidade consumada, 
como toda a realidade da utopia que, posta 
ao serviço do ser humano mais carenciado, se 
consuma numa paixão para a vida toda.
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Paredenses na Grande Guerra

Ivo Rafael Silva (texto)
ivo_rafael@sapo.pt

Vitorino da Cruz

conserva do caminho-de-ferro do Douro, e 
de Clementina Rodrigues, gerente de casa. 
Na altura da sua mobilização para a Grande 
Guerra, já residia na freguesia de Ferreirinha, 
concelho de Gondomar. Foi incorporado no 
CEP pelo Regimento de Infantaria 6 (Porto), 
1.º Batalhão, 4.ª Companhia, 1.º Depósito de 
Infantaria. Ostentava a placa identificativa 
n.º63256 e detinha o posto de soldado (n.º547). 
Embarcou em Lisboa rumo a França no dia 
15 de Maio de 1917. A 18 de Janeiro de 1918, 
baixa à ambulância n.º1, sendo evacuado no 
dia seguinte para um dos hospitais de base e 
no dia 20 para o hospital n.º32. Sete dias depois 
é evacuado para o C. C. n.º1 (Centro de Con-
valescença? Corpo de Convalescentes?). Tal 
como o seu conterrâneo Vitorino da Cruz, a 9 
de Abril é apanhado na gigantesca turbulência 
da batalha de La Lys, sendo inicialmente dado 
como desaparecido. Mais tarde, por comuni-
cação da Comissão de Prisioneiros de Guerra, 
é confirmado como prisioneiro internado no 
Campo de Münster II. Passa nove meses em 
cativeiro, fazendo-se de novo presente na sua 
unidade a 16 de Janeiro de 1919. Embarca no 
porto de Cherbourg, a bordo do navio N. W. 
Miller, no dia 31 de Janeiro, chegando a Lisboa 
quatro dias depois. 

Freguesia
de Recarei

Abel Ferreira. Nasceu na casa das mi-
nas de Bustelo, Recarei, no dia 28 de 
Janeiro de 1892. Era filho de José Fer-

reira, mineiro de profissão, e de Maria Rosa. 
Era casado com Ambrosina Moreira Dias e, 
na altura da incorporação no Corpo Expedi-
cionário Português, já residia na freguesia de 
Campo, concelho de Valongo. Foi mobilizado 
pelo Regimento de Infantaria 32 (Penafiel), 1.º 
Batalhão, ostentava a placa identificativa n.º 
21353 e detinha o posto de soldado (n.º170). 
Embarcou rumo a França no dia 14 de Julho de 
1917. A 18 de Outubro é colocado no 4.º Grupo 
de Metralhadoras, 1ª Bateria, sendo-lhe atri-
buído o nº295. A utilização da metralhadora 
na Grande Guerra marcou de forma decisiva 
o curso dos acontecimentos. Influenciando 
tácticas e estratégias militares, tornou-se na 
‘menina dos olhos’ daqueles que a operavam e 
no terror dos que se posicionavam no seu raio 
de alcance. A sua presença era indispensável 
no corpo de infantaria, tratando-se, contudo, 
de uma arma que acarretava vantagens mas 
também alguns pontos menos favoráveis. 
Entre as vantagens encontrava-se, por exem-
plo, o poder e a qualidade de fogo, bem 
como a redução do recurso a meios humanos. 
Quanto a desvantagens, a registar o facto de 
consumir enorme quantidade de munições, 
ter necessidade de lubrificação e de obrigar a 
cessar-fogo por períodos prolongados. Quan-
to à sua tipologia, entre as que equipavam o 
CEP, encontravam-se a Lewis 7,7 mm m/917, 
a Vickers 7,7 mm m/917, a Maxim 6,5 mm 
m/906 e a Schwarzlose 8 mm m/907 (Baião, T., 
2011). Terão sido estas – ou pelo menos uma 
delas – as ‘ferramentas’ do recaredense Abel 
Ferreira no seu labor bélico da Flandres. No 
dia 29 de Agosto de 1918, este militar recare-
dense é transferido para o destacamento do 
CEP em Boulogne. A 28 de Setembro, é punido 
pelo comandante da base com dez dias de 
prisão disciplinar, por se ter «envolvido em 
desordem no Hospital enquanto se encon-
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trava em tratamento, 
resultando ferimen-
tos sem gravidade». 
No dia 9 de Janeiro de 
1919, baixa ao hospi-
tal, tendo alta médica 
no dia 15. Quatro me-
ses depois regressa a 
Portugal, desembar-
cando em Lisboa no 
dia 1 de Maio. Faleceu 
em Campo, Valongo, 
com 77 anos de idade, 
no dia 11 de Maio de 
1969.

 Vitorino da 
Cruz. Nasceu no lugar 
da Portela, Recarei, 
no dia 6 de Setembro 
de 1895. Era filho de 
Manuel da Cruz, jor-
naleiro de profissão, 
natural de Alverca 
(da Beira), Pinhel, dis-
trito da Guarda, e de 
Benedita da Rocha, 
também jornaleira de 
profissão, natural de 
Recarei. Foi mobili-
zado pelo Regimento 
de Infantaria 32, per-
tencia ao 4.º Batalhão, 
ostentava a placa de 
identificação n.º21445 
e detinha o posto de 
Corneteiro (nº481). 
Embarcou em Lisboa 

no dia 14 de Julho de 1917. Quase um mês 
depois da sua chegada a França, a 13 de 
Agosto, baixa ao hospital., recebendo alta 
médica quatro dias depois. A 25 de Março 
baixa novamente ao hospital, tendo alta a 31. 
A 9 de Abril de 1918, dá-se a famosa e san-
grenta batalha de La Lys, na qual Vitorino da 
Cruz toma parte. Na zona do vale do rio que 
dá nome à batalha, durante a madrugada e a 
coberto de uma densa neblina, cai sobre a 2.ª 
Divisão do CEP (que ia ser rendida nesse dia 
e no seguinte) a maior ofensiva militar alguma 
vez suportada por tropas portuguesas naquele 
contexto. Os alemães põem em marcha a ope-
ração «Georgette». Sob comando do general 
Von Quast, o 6.º Exército alemão, composto 
inicialmente por quatro divisões de cerca de 
50 mil homens, é superiormente reforçado 
com mais 3 Corpos de Exército e por várias 
companhias de artilharia e batarias de campa-
nha, totalizando, a 9 de Abril, uma poderosa 
força de 350 mil combatentes (18 divisões). 
Destes, 100 mil avançaram com ímpeto sobre 
o sector português, então guarnecido por cerca 
de 20 mil almas, extenuadas e desorientadas, 
a maioria entrincheirada nas 1.ª e 2.ªs linhas 
do sector. Para se ter uma noção ainda mais 
aproximada da disparidade das forças em 
oposição, enquanto os alemães mobilizavam 
100 peças de artilharia por km (1 de 10 em 
10 metros), os aliados possuíam somente 88 
peças para 11 km (M. Henriques, A. Leitão, 
2001). O resultado foi devastador. Apanhados 
de surpresa, os portugueses limitaram-se a 
«retardar com bravura e eficiência a ofensiva, 
contribuindo, em escala modesta, para a con-
tenção de uma das grandes ofensivas finais 
com que os alemães pretenderam vencer a 
Grande Guerra» (op. cit., p.63). De um total 
de 6983 baixas registadas no Corpo Expe-
dicionário Português, 398 dizem respeito a 
mortes e 6585 a prisioneiros. Vitorino da Cruz, 
inicialmente dado como desaparecido, foi um 
dos militares portugueses feitos prisioneiros 
pelos alemães, tendo sido internado no campo 
de «Friedrichsfeld». O quotidiano dos reclusos 
de guerra neste tipo de campos não era menos 
insuportável que o dia-a-dia das trincheiras, 
muito embora muitos tivessem declarado ser 

preferível a prisão à permanência no lamaçal 
das primeiras linhas. Alguns dos que conse-
guiam escapar à morte no terreno de batalha, 
desafortunadamente, encontrá-la-iam logo 
depois em cativeiro. Há relatos e testemunhos 
escritos de prisioneiros de guerra (oficiais e 
praças), que narram situações de extrema e 
prolongada precariedade. Por exemplo, a uma 
‘água escura’ que era servida ao pequeno- 
-almoço, os alemães chamavam, com sádica 
ironia, “café”; as refeições, que eram em pouca 
quantidade e ainda menor variedade, consis-
tiam em algo definível como estando «entre a 
sopa e o guisado», por vezes ‘premiadas’ com 
uma ou outra batata e pedaços de carne (o 
que era raro); durante o rigoroso inverno ale-
mão, os agasalhos eram escassos, e não havia 
vestuário apropriado para enfrentar as tem-
peraturas negativas e a humidade; o sabão, 
um bem que era escasso até para o próprio 
povo alemão, faltava aos prisioneiros para 
lhes garantir o mínimo de higiene (Afonso, 
A. e Gomes, C. M., 2003). Algumas remessas 
do Comité de Socorro, da Cruz Vermelha e 
de outras organizações internacionais, vieram 
atenuar alguns dos problemas dos militares 
detidos, mas foram seguramente bastante 
difíceis as circunstâncias em que Vitorino da 
Cruz tivera de viver durante os nove meses 
que permaneceu atrás das cercas alemãs. A 
16 de Janeiro de 1919, regressa ao CEP. No 
dia 31, parte para Portugal, a bordo do navio 
N. W. Miller, chegando a Lisboa no dia 4 de 
Fevereiro. No ano seguinte, a 15 de Outubro, 
casa com Rosa de Sousa. Faleceu na sua terra 
natal, com 68 anos de idade, no dia 23 de Julho 
de 1964.

Francisco de Sousa. Nasceu no lugar do 
Cabido, Recarei, a 13 de Março de 1893. Era 
filho de Bernardino de Sousa, empregado na 
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Os nossos
Letrados - 24

No ano lectivo de 1898 para 1899 
frequentaram a Universidade de 
Coimbra 49 estudantes do Baixo Tâ-

mega e Vale do Sousa, com 79 matrículas, 
sendo 33 no 1.º ano, 21 no 2.º ano, 13 no 3.º 
ano, 8 no 4.º ano e 4 no 5.º ano. 

E por faculdades: – 6 em teologia [com 
3 na cadeira de grego, 3 em hebreu e 4 em 
direito], 25 em direito, 1 em economia politi-
ca, 4 em medicina, 10 em matemática, 21 em 
filosofia e 12 na aula de desenho.

Terminou o 5.º ano de direito, saindo ba-
charel formado, José Augusto da Costa Eiras, 
filho de Custodio da Costa Eiras, natural de 
Meixomil, concelho de Paços de Ferreira. Foi 
director de O Progresso de Paços de Ferreira: 
órgão do Partido Progressista. Assinou a 
Acta da Assembleia-geral instaladora da 
A.H. Bombeiros Voluntários de Paços de 
Ferreira, em 3 de Julho de 1932. Notário em 
Paços de Ferreira.

Completou o 5.º ano de teologia Ma-
nuel Augusto de Andrade, filho de Manuel 
Vicente de Andrade, natural de Amarante, 
que incluiu a 13.ª cadeira na faculdade de 
direito. Aluno premiado.

Com apenas 14 anos começou a frequen-
tar a Universidade de Coimbra – Leonardo 
José Coimbra, matriculando-se: no 1.º ano de 
matemática, 1.ª turma, ordinário + na aula de 
desenho, curso matemático, 1.º ano + no 1.º 
ano de filosofia, 1.ª cadeira: química inorgâ-
nica, voluntário + e no 3.ºano de filosofia, 3.ª 
cadeira: física, 1.ª parte, curso de matemática, 
voluntário.

A matemática mais a filosofia raramente 
davam bacharéis e doutores: serviam de base 
ou alicerce para os outros cursos.

Eis o que se estudava na Faculdade de 
Filosofia nesta época: no 1.º ano a 1.ª Cadeira: 
química inorgânica. Mais a 1.ª cadeira de 
matemática: Álgebra superior; princípios 
da teoria dos números; geometria analítica a 
duas e a três dimensões; teoria das funções 
circulares; trigonometria esférica. 

No 2.º ano a 2.ª cadeira: química orgâ-
nica, análise química. Mais a 2.ª cadeira de 
matemática: Cálculo diferencial e integral; 

das diferenças, directo e inverso; das varia-
ções e das probabilidades. 

No 3.º ano a 3.ª cadeira: Física, 1.ª par-
te. Mais a 4.ª cadeira: Botânica. 

No 4.º ano a 5.ª cadeira: Física, 2.ª par-
te. Mais a 6.ª cadeira: Zoologia. 

No 5.º ano a 7.ª cadeira: Mineralogia e 
Geologia. Mais a 8.ª cadeira: Antropologia 
e Paleontologia humana e Arqueologia pré-
-histórica. Entretanto foi introduzida uma 
nova cadeira: Mineralogia e Petrologia (des-
dobramento das disciplinas da 7.ªcadeira, 
autorizado pela Portaria de 11 de Novem-
bro de 1898).

Antes do acto ou exame da 6.ª cadeira 
devem os alunos mostrar se habilitados com 
os exames do 1.º e 2.º anos de Desenho (Cur-
so filosófico).

No ano lectivo de 1899 para 1900 eram 
62 estudantes, sendo: 21 de Amarante, 4 do 
Marco de Canaveses, 12 de Penafiel, 5 de 
Paredes, 1 de Paços de Ferreira, 12 de Lou-
sada e 7 de Felgueiras.

Quanto às matrículas eram 94, sendo: 9 
em teologia, 32 em direito, 6 em medicina, 1 
em farmácia, 12 em matemática, 12 na cadei-
ra de desenho e 22 em filosofia.

Um deles frequentou a cadeira de he-
breu e 8 a cadeira de grego, anexas à facul-
dade de teologia. Há um aluno no Curso de 
farmácia: laboratório químico 1.º ano. Colega 
de curso de Graziela Gomes Pais que foi das 
primeiras mulheres a fazer este curso.

Completou o 5.º ano de teologia – Jo-
aquim Alves de Moura Teixeira, filho de 
António Alves Teixeira de Moura, natural de 
Jazente, concelho de Amarante que também 
frequentou a 13.ª cadeira de direito, tirou 

Suficiente, com 8 valores.
Completaram o 5.º ano de direito – 

Basílio Augusto Vieira Pinto, filho de Ana 
Pacheco, natural de Barrosas, concelho de 
Lousada, tirou Suficiente, com 10 valores e 
Luís Moreira de Sousa, filho de Albino de 
Sousa Coelho, natural de Baltar, concelho de 
Paredes que ficou Bom, com 11 valores.

E o 5.º ano de medicina – José Novais 
de Carvalho Soares de Medeiros, filho de Ál-
varo Novais de Carvalho Soares, natural de 
Vila Cova da Lixa, concelho de Felgueiras, 
classificado Bom, com 11 valores. Benemé-
rito da S.C. da Misericórdia de Felgueiras. 
Eleito deputado pelo Partido Republicano 
Nacionalista no círculo n.º 10 – concelho de 
Amarante.

O Dr. José Novais foi companheiro de 
curso de Elísio de Azevedo e Moura, filho 
de José Alves de Moura, natural de Braga, 
primeiro bastonário da Ordem dos Médicos 
em 1939.

No ano lectivo de 1900 para 1901, o 
da transição do século XIX, a nossa região 
estava representada no corpo docente da 
universidade.

Em teologia era catedrático o Dr. Ber-
nardo Augusto de Madureira, na 4.ª cadeira 
Teologia dogmática (2.ª parte) para o 3.º ano. 
Nasceu a 7 de Março de 1842 em Ancede e 
doutorou-se a 10 de Julho de 1870.

Em direito eram catedráticos o Dr. An-
tónio de Assis Teixeira de Magalhães, 8.ª ca-
deira, 3.º ano, ciência e legislação financeiras. 
Nasceu a 21 de Julho de 1850 em Felgueiras e 
doutorou-se a 16 de Julho de 1876. E o Dr. An-
tónio Cândido Ribeiro da Costa – a Águia do 
Marão – a 10.ª cadeira, 4.º ano, Direito eclesi-

ástico comum e privativo da igreja portugue-
sa. Nasceu a 29 de Março de 1850 em Cande-
mil e doutorou-se a 21 de Julho de 1878. 

Na mesma faculdade era lente substituto 
o Dr. José Ferreira Marnoco e Sousa, 2.º ano, 
5.ª cadeira, Economia politica e estadística. 
Nasceu a 29 de Agosto de 1869 em Sousela e 
doutorou-se a 5 de Dezembro de 1897. 

Em Filosofia era catedrático o Dr. Henri-
que Teixeira Bastos, 4.º ano, 5.ª cadeira, Física, 
2.ª parte. Nasceu a 22 de Janeiro de 1861 Vila 
Cova da Lixa e doutorou-se a 26 de nove de 
l 882. 

No ano lectivo de 1900 para 1901 matri-
cularam-se na Universidade de Coimbra 1181 
estudantes, sendo 63 da nossa região, assim 
distribuídos: 19 de Amarante, 7 de Felgueiras, 
12 de Lousada, 5 do Marco de Canaveses, 2 
de Paços de Ferreira, 6 de Paredes e 11 de 
Penafiel.

Completaram os seus cursos de direito – 
José Emídio Soares da Costa Cabral, filho de 
Emídio Augusto da Costa Cabral, natural de 
Penafiel, ficou Bom, com 11 valores; Gregório 
Nazianzeno Moreira de Queirós e Vasconce-
los, filho de Vitorino da Costa Queirós e Vas-
concelos, natural de Penafiel – o famoso Neno 
Vasco, saiu Bom, com 12 valores; Joaquim 
Augusto da Silva Moura, filho de Adelaide 
Sophia Soares de Moura, natural de Meinedo, 
Suficiente, com 9 valores e Joaquim Pereira 
Teixeira de Vasconcelos, filho de João Pereira 
Teixeira de Vasconcelos, natural de Amarante, 
Bom, com 11 valores.

E o 5.º ano de medicina – Joaquim Her-
mano Mendes de Carvalho, filho de Sebastião 
Teixeira Alves de Carvalho, natural de São 
Fins do Torno, concelho de Lousada, ficou 
Bom, com 13 valores e Rodrigo de Barros 
Teixeira dos Reis, filho de Sebastião de Barros 
Teixeira da Costa, natural de Castelões de 
Recesinhos, concelho de Penafiel, Suficiente, 
com 10 valores.

Completou o 5.º ano de filosofia Abílio 
Augusto da Silva Barreiro, filho de José Ma-
ria Barreiro, natural de Figueiró, concelho de 
Amarante, Bom, com 15 valores e matriculou-
-se em medicina…

Como tinha prometido na última edi-
ção, irei abordar o novo programa de 
apoio à criação do próprio emprego 

do Instituto de Emprego e Formação Profis-
sional - Investe Jovem.

Este programa entrou em vigor na 
semana passada, a 28 de setembro, e veio 
alterar os apoios à criação do próprio em-
prego do Instituto de Emprego para jovens 
desempregados, sendo agora muito mais 
interessante para quem quer criar o seu 
próprio emprego.

Numa altura em que o desemprego, so-
bretudo jovem, atinge níveis muito elevados, 
esta medida poderá ser uma solução muito 
interessante para apoiar quem tiver uma 
ideia de negócio e quiser arriscar na criação 
do seu próprio negócio e, dessa forma, criar 
o seu posto de trabalho e quem sabe criar 
outros postos de trabalho.

E como funciona?
Desde logo, importa referir que este 

programa está regulado pela Portaria nº. 
151/2014 de 30-07-2014.

Começar por referir que os destinatários 

Programa de apoio
ao investimento - Investe Jovem

Alexandre Almeida
Economista | Revisor Oficial de Contas

_____________________________________________________________________________________________________________________________
roc@alexandrealmeida.com

deste apoio são os jovens desempregados 
inscritos no centro de Emprego, com idades 
compreendidas entre os 18 e os 30 anos, e 
que possuam uma ideia de negócio viável e 
formação adequada para o desenvolvimento 
do negócio, ou seja, é necessário que o jovem 
prove que conhece a área de negócio que quer 
desenvolver.

Os apoios podem revestir três moda-
lidades distintas: 1 - apoio financeiro ao 
investimento; 2 - apoio financeiro à criação 
do próprio emprego dos promotores; 3 -apoio 
técnico na área do empreendedorismo para 
reforço de competências e para a estruturação 
e consolidação do projeto.

Entrando no modo de funcionamento 
de cada um deles o n.º 1 prevê um apoio sob 
a forma de empréstimo sem juros para a re-
alização dos investimentos, no montante até 
75% do investimento total elegível, reembol-
sável até 60 meses. O montante máximo do 
financiamento poderá chegar aos 75 % de 100 
vezes o IAS (Indexante de Apoios Sociais), 
ou seja, até 75% de 41.922,00 euros, logo 
31.441,50 euros, de financiamento máximo.

O apoio n.º 2 - específico para a criação 
do próprio emprego - consiste num subsídio 
a fundo perdido no montante de 6 vezes o 
IAS, ou seja, 6 x 419,22 euros, o que perfaz 
2.515,32 euros.

O apoio n.º 3 - consiste num apoio téc-
nico para os promotores realizarem as suas 
candidaturas e darem os primeiros passos 
no seu negócio.

De referir que os três apoios podem 
ser cumulativos, desde que a soma dos três 
não ultrapasse o valor total do investimento 
a realizar.

Uma outra questão importante tem que 
ver com os prazos de aprovação das candi-
daturas e a forma de concessão dos apoios. 
A portaria estabelece no seu artigo 12.º n.º 3 
que o prazo de decisão será de 60 dias após 
apresentação da candidatura, e a forma de dis-
ponibilização dos apoios vem prevista no artigo 
11.º da portaria, que estabelece a concessão de 
um adiantamento no valor de 80% do montante 
do apoio aprovado, aquando da assinatura do 
contrato e os restantes 20% após a verificação 
física dos investimentos realizados. 

“Numa altura em que o 
desemprego, sobretudo 
jovem, atinge níveis 
muito elevados, esta 
medida poderá ser uma 
solução muito interes-
sante para apoiar quem 
tiver uma ideia de ne-
gócio e quiser arriscar 
na criação do seu pró-
prio negócio”
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Faleceu

Júlio Carlos Carneiro 
Faleceu no dia 3 de outubro com 89 

anos. Natural de Paços de Ferreira e resi-
dente na freguesia de Lordelo, Paredes. 
Era viúvo de Cacilda Laura Fernandes 
Pacheco.    

Agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos, 

bisnetos e restante família vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na 

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

António Barbosa Dias
Faleceu com 75 anos, no dia 3 de 

outubro. Natural de Nespereira, Lousada e 
residente na freguesia de Mouriz, concelho 
de Paredes. Era viúvo de Maria Isaura 
Ferreira Moreira. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhe foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhe 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

Deolinda Moreira dos Santos
Faleceu no passado dia 30 de se-

tembro com 93 anos de idade. Natural de 
Valongo e residente na freguesia de Vilela, 
Paredes. Era viúva de José da Silva Ribeiro 
e mãe de Maria José, Maria Lucinda, Cla-
rinda e Joaquim dos Santos Ribeiro.  

Agradecimento
Seus filhos e demais 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 fune-
ral, bem como na missa de 7.º dia da sua ente querida Deolinda. 

Funerária Val de Sousa (Gerência de José Paulo Teixeira do Couto) 
Vilela – Paredes - Tel./Fax 255871570 – Tlm. 967012537

Faleceu

Maximino Moreira Ribeiro
Faleceu no dia 1 de outubro com 76 

anos. Natural de Covas, Lousada e residen-
te na freguesia de Lordelo, Paredes. Era 
casado com Alice Moreira Barbosa. 

Agradecimento
Sua esposa, filhos, netos e restante 

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

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Adriano Moreira da Silva
Faleceu no dia 6 de outubro, com 

61 anos. Natural de Louredo e residente 
na freguesia de Sobrosa, Paredes. Era 
casado com Maria de Fátima Moreira Neto 
da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, 

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

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

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

Faleceu

Joaquim da Silva Ribeiro
Faleceu no passado dia 3 de outubro 

com 55 anos de idade. Natural de Bitarães 
e residente na freguesia e concelho de 
Paredes. Era casado com Maria José de 
Sousa Durães e pai de José Filipe e Fran-
cisco André Durães Ribeiro.  

Agradecimento
Sua esposa, filhos e demais família 

vêm por este meio, extremamente sensibili-
zados, 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. Participam também que a missa de 7.º dia 
será celebrada sábado, dia 11 de outubro, pelas 19 horas, na 
igreja matriz de Paredes. 

Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem nestes atos religiosos. 

Funerária Val de Sousa (Gerência de José Paulo Teixeira do Couto) 
Vilela – Paredes - Tel./Fax 255871570 – Tlm. 967012537

Faleceu

Rosa da Rocha 
Faleceu com 94 anos, no dia 25 de 

setembro. Natural de Penafiel e residente 
em Paredes. Era viúva de Avelino da 
Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, 

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

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

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

Faleceu

Amélia de Barros Nogueira
Faleceu no dia 27 de setembro, com 

90 anos. Natural e residente na freguesia 
de Duas Igrejas, Paredes. Era viúva de 
Elias Ferreira da Cruz.

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 de Lurdes de Barros
Machado Brandão

Faleceu no passado dia 30 de setem-
bro com 75 anos de idade. Natural e resi-
dente na freguesia de Vilela, Paredes. Era 
casada com António Dias Brandão e mãe 
de Luísa Maria Barros Brandão Leal.  

Agradecimento
Seu marido, filha, genro, neta e de-

mais família vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados, e na impossibilidade 

de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e funeral. Participam 
também que a missa de 7.º dia será celebrada hoje, sexta-feira, dia 
10 de outubro, pelas 19 horas, na igreja de Vilela, Paredes.  

Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem nestes atos religiosos. 

Funerária Val de Sousa (Gerência de José Paulo Teixeira do Couto) 
Vilela – Paredes - Tel./Fax 255871570 – Tlm. 967012537

Faleceu

José Maria Martinho Moreira
Faleceu com 53 anos, no dia 24 de 

setembro. Natural e residente na freguesia 
de Paço de Sousa, concelho de Penafiel. 
Era solteiro.  

Agradecimento
Sua família vem por este meio, 

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

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

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

Faleceu

Maria da Glória Pereira
de Oliveira Teixeira

Faleceu no dia 27 de setembro, com 
66 anos. Natural de Bitarães, Paredes e 
residente na freguesia de Boim, Lousada. 
Era casada com Elísio Fernando Salier 
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 manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

Faleceu

Mário José Ribeiro da Silva
Faleceu no passado dia 26 de se-

tembro com 79 anos de idade. Natural e 
residente na freguesia de Vilela, Paredes. 
Era casado com Maria Pereira da Cunha 
e pai de Maria Paulo, Pedro Nuno, Hugo 
Manuel e José Tiago Ribeiro da Silva.  

Agradecimento
Sua esposa, filhos e demais família vêm 

por este meio, extremamente sensibilizados, 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 do seu ente querido Mário José. 

Funerária Val de Sousa (Gerência de José Paulo Teixeira do Couto) 
Vilela – Paredes - Tel./Fax 255871570 – Tlm. 967012537
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Faleceu

Mário Alberto Leite de Castro Ribeiro
Faleceu no dia 6 de outubro com 54 

anos. Natural da freguesia de Gandra e re-
sidente em Bitarães, Paredes. Era casado 
com Paula Maria Freire Ribeiro de Sousa 
Oliveira e Ribeiro. 

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. Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada 
segunda-feira, dia 13 de outubro, pelas 21 horas, na igreja paro-
quial de Bitarães, Paredes. 

Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem neste ato religioso. 

Funerária Castro – Bitarães – Paredes
Telef. 255 777 620 / Telm. 918 692 614

Faleceu

Joaquim Ferreira
Faleceu no dia 27 de setembro com 

85 anos. Natural e residente na freguesia 
de Lordelo, Paredes. Era casado com Maria 
Adelaide Neto da Silva.      

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Ludovina Dias Moreira
Faleceu no dia 3 de outubro com 79 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Lordelo, Paredes. Era casada com António 
da Silva Pacheco.   

Agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos e 

restante família vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, agradecer 

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Maria Luíza da Silva Leal
Faleceu no dia 29 de setembro com 

69 anos. Natural de Bustelo, Penafiel e resi-
dente na freguesia de Cristelo, Paredes. Era 
casada com Agostinho Mendes Vieira. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Maria Cândida Ribeiro Ferreira
Faleceu no dia 30 de setembro com 

70 anos. Natural e residente em Mouriz, 
Paredes. Era solteira.  

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Maria Celeste da Rocha
Faleceu no dia 3 de outubro com 94 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Aguiar de Sousa, Paredes. Era viúva de 
Palmiro da Silva Vidinha. 

Agradecimento
Seu filho, nora, 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

José Fernando Barbosa de Sousa
Faleceu no dia 29 de setembro com 

75 anos. Natural de Baltar e residente na 
freguesia de Lordelo, Paredes. Era viúvo 
de Palmira Ferreira Bastos.     

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Carlos Manuel Pereira
Faleceu no dia 22 de setembro com 

80 anos. Natural de Miragaia, Porto e resi-
dente na freguesia do Bonfim, Porto. Era 
viúvo de Natália Pereira de Sousa.       

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

José Pinheiro de Sousa
Faleceu no dia 27 de setembro com 

88 anos. Natural de Beire e residente na 
freguesia de Lordelo, Paredes. Era viúvo 
de Maria de Lurdes Ferreira Alves.     

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

2.º aniversário de falecimento
António de Sousa e Silva

A missa para assinalar o 2.º aniver-
sário de falecimento de António de Sousa 
e Silva será celebrada no dia 16 de ou-
tubro, pelas 17 horas, na Santa Casa da 
Misericórdia de Paredes. Antecipadamente 
agradecem a todos aqueles que se dignem 
a participar neste ato religioso. 

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

Couto) – Paredes

Faleceu

António Augusto Barbosa Leal
Faleceu no dia 24 de setembro com 

52 anos. Natural e residente na freguesia 
de Duas Igrejas, Paredes. Era divorciado.        

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes
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FICHA TÉCNICA

VENDE-SE ou ARRENDA-SE
paRQUE EsTaciONaMENTO

C/ 1600m2, 49 LUGARES de garagem
no Edifício NOVAPAREDES,

Av. Bombeiros Voluntários - Paredes
M.C.Meireles, Lda

Tlf. 255.490.650 / Tlm. 917.298.075

Aos familiares de todos os falecidos
"O PROGRESSO DE PAREDES" apresenta sentidas condolências
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