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"Há muitos
clientes que
só apostam aqui"

Sofia Seabra

Celso Ferreira é candidato
à distrital do PSD/Porto

O presidente da câ-
mara de Paredes e da 
concelhia paredense 
do PSD apresentou, 
na passada terça-
-feira, a sua candi-
datura à presidência 
da comissão política 
distrital do PSD/Por-
to. As eleições estão 
marcadas para dia 6 
de dezembro.

Crise leva
mais famílias

à sopa solidária
A sopa solidária da OCDP começou por ser procurada sobretudo por idosos 
que buscavam um momento de convívio para combater a solidão. Hoje é já 
uma iniciativa fundamental para muitas famílias com carências económicas. 
São sobretudo agregados familiares jovens afetados pelo desemprego que 
já representam 50% do número de refeições servidas na OCDP.

Banda de Música de Baltar
comemora 154 anos

João Barbosa eleito
personalidade do ano
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Editorial Eleições para a comissão política do PSD/Porto

Celso Ferreira é candidato
à distrital do PSD/Porto

Entendemos que mais im-
portante do que o capita-
lismo global é a defesa da 

terra, por isso e bem no fundo, 
planear é preciso, enriquecer a 
vida das pessoas também, pre-
servar o ambiente e conservar a 
natureza deve ser para já.

Nunca, por nunca, aceita-
remos que a ecologia seja usada 
como arma de arremesso, mas 
tão só como uma ciência. É bem 
necessária uma efetiva educação 
ambiental para a construção de 
uma sociedade mais harmonio-
sa. Desenvolver com ponde-
ração e com um planeamento 
adequado e com uma economia 
humanizada. 

Porque o futuro é a nossa 
vida é por ele que trabalhamos, 
que continuamos a sonhar, por 
mais que nos soneguem os 
meios. É pelo futuro, já que o 
presente nada nos dá, que vale 
a pena ter alma e, se necessário, 
dar o corpo ao manifesto, como 
diz o nosso povo dentro da sua 
sabedoria própria. 

Sem futuro, como de mo-
mento nos sentimos, tudo seria 
cinzento, irremediavelmente 
triste. Se não tivéssemos a es-
perança de haver futuro, todo 
o presente de sofrimento e de 
incompreensão deixaria de ser 
uma referência. É pelo futuro, 
repita-se, que vale a pena ter 
ilusões, levantar a cabeça com 
orgulho, que faz sentido toda 
a nossa luta quotidiana, que as 
nossas preocupações de ser, que 
as nossas rugas e os nossos ca-
belos brancos que restam, teem 
justificação. Afinal, é o futuro 
que nos liberta e é a razão de 
aguentarmos as trapalhadas do 
presente. 

Sabe-se que o futuro passa 
fortemente por uma sociedade 
de justiça social e a economia 
deverá, no âmbito do desenvol-
vimento integrado do país, dar 
maiores respostas concretas às 
famílias que mais precisam de 
apoios, que vivem fechadas nos 
subúrbios das grandes cidades 
ou isoladas no interior rural, 
onde urge criar dinâmicas e 
novas iniciativas para impedir a 
desertificação. O país não pode 
continuar a ser litoralizado, 
vivendo a expensas do sector 
terciário, com uma enorme con-
centração urbana e económica 
numa faixa junto ao mar. 

Há que arrasar a via neoli-
beral e passar a ser um país de 
economia diversificada, contro-
lando, de uma vez por todas, as 
várias concentrações de “polvos” 
que vagueiam pelo mundo para 
perdição das nossas almas. 

O futuro é
para amanhã

Helena Nunes|texto/foto

O presidente reeleito (ao centro), Mário Sousa

No passado dia 10 a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Paredes foi a votos e 
reelegeu Mário Sousa presidente da instituição que 
assinalou, este ano, o seu 130.º aniversário. 

Única lista reuniu consenso entre os sócios dos B.V. de Paredes

Mário Sousa reeleito para
cumprir mandato de três anos

Helena Nunes

Já tinha demonstrado vontade 
de deixar a presidência da 
direção da Associação Hu-

manitária dos Bombeiros Volun-
tários de Paredes, mas acabou por 
ceder à pressão e voltou a liderar 
a única lista que se apresentou a 
sufrágio no passado dia 10, reu-
nindo consenso entre os cerca de 
50 sócios que marcaram presença 
no ato eleitoral. 

“Queria sair, mas os homens 
pressionaram-me a continuar 
e acabei por ceder à pressão”, 
garantiu o presidente da direção 
da AHBVP. 

Ao nosso jornal Mário Sou-
sa reafirmou que a direção da 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Pare-
des terá como prioridade, nos 
próximos anos, a aposta na for-
mação. Um outro objetivo será 
manter a estabilidade nas contas 
da associação. 

Mário Sousa chegou à cor-
poração de bombeiros de Paredes 
em 2002. Agora queria dar lugar 

a uma renovação, mas a corpora-
ção de bombeiros quis que fosse 
ele “o homem da renovação”. E 
assim foi. 

A ser este o seu último man-
dato, Mário Sousa de 71 anos, vai 
completar 15 anos à frente dos 
destinos da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários 
de Paredes, a 6.ª associação mais 
antiga do distrito do Porto e a 29.ª 
mais antiga do país. 

Aquando da comemoração 
dos 130 anos da corporação que 
contou com a presença do secre-
tário de Estado da Administração 
Interna, João de Almeida, Mário 
Sousa garantiu, no seu discurso, 
que a AHBVP “tinha todos os 
indicadores e índices para ter 
apenas 30 anos”, salientando 
o investimento realizado nos 
últimos anos. “A Associação re-
novou as instalações, os meios 
humanos, técnicos e operacio-
nais”, sublinhou o responsável, 
que salientou ainda a aposta na 
recuperação financeira da insti-
tuição que vive atualmente “uma 
situação sustentável”. “De 2012 a 

2013 esta associação investiu 1,5 
milhões de euros” defendeu. 

Com um mandato de três 
anos pela frente a direção agora 
eleita vai ter como prioridade a 
aquisição efetiva da autoescada 
para a corporação de bombeiros 
de Paredes, que o secretário de 
Estado da Administração Interna,  
João de Almeida, já tinha garan-
tido ser uma prioridade para o 
Governo. 

À margem das comemora-

ções do dia do Comando Terri-
torial do Porto da GNR, a 13 de 
outubro, o secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Admi-
nistração Interna, Fernando Ale-
xandre, no decorrer da cerimónia 
de assinatura do protocolo para 
a criação da unidade residencial 
dos GIPS em Baltar, deixou a 
garantia de que o tão aguardado 
equipamento vai chegar à corpo-
ração de bombeiros de Paredes no 
próximo ano.

Celso Ferreira, presiden-
te da câmara de Paredes 
e da concelhia paredense 
do PSD, apresentou, na 
passada terça-feira, a sua 
candidatura à presidên-
cia da comissão política 
distrital do PSD/Porto. 
O atual líder da distri-
tal, Virgílio Macedo, já 
anunciou que se recan-
didata. As eleições estão 
marcadas para o próxi-
mo dia 6 de dezembro.

De acordo com a nota envia-
da à comunicação social, 
a candidatura de Celso 

Ferreira surge “para que a Distri-
tal do Porto do PSD volte a ter a 
voz que perdeu nos últimos anos, 
que volte a ser ativa no combate 
político e que devolva ao distrito 
a dimensão que lhe é devida no 
panorama nacional”.

Esta é a primeira vez em 17 
anos que a distrital terá duas listas a 
concorrer à presidência. “Num ano 
decisivo para o futuro do nosso 
país, urge ressuscitar a Distrital do 
Porto do PSD, para que vençamos 
as eleições legislativas de 2015”, 
adianta ainda a candidatura de 
Celso Ferreira. 

Também Virgílio Macedo, 
líder da distrital do PSD Porto, já 
anunciou a sua recandidatura, que 
“defende a unidade do partido e 
a abertura ao Porto, à região e à 
sociedade”. 

As eleições terão lugar no 
próximo dia 6 de dezembro e 
foram antecipadas para esta data 
(só deveriam acontecer no verão 
do próximo ano), por decisão do 
próprio presidente, para evitar 
que a disputa interna se misture 
com as eleições legislativas de 
2015. 

Há ainda, segundo o Jornal de 
Notícias, uma terceira candidatura 
à Distrital do PSD/Porto. Paulo 
Vieira da Silva, antigo secretário-
geral da JSD/Porto (de 1999 a 
2002) também entra na corrida à 
liderança.
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O magusto solidário or-
ganizado pela Associa-
ção para Inclusão de Jo-
vens e Adultos (AIJA) 
no dia 9 de novembro 
angariou cerca de mil 
euros, verba que será 
destinada às necessi-
dades da instituição. A 
AIJA tem já planeadas 
outras atividades, como 
concertos, jantares e 
formações para arran-
car com a prestação 
efetiva de serviços às 
famílias e aos jovens 
com deficiência.  

Verba aplicada nas atividades da Associação para Inclusão Jovens e Adultos 

AIJA angariou mil euros
com magusto solidário

Helena Nunes

Apesar  do mau tempo, 
centena e meia de pessoas 
não ficou indiferente e 

associou-se à iniciativa solidá-
ria da AIJA – Associação para 
a Inclusão de Jovens e Adultos 
– criada em fevereiro deste ano. 
A adesão “ultrapassou todas as 
nossas expectativas”, sublinha 
a presidente Ilda Taborda, que 
se mostra satisfeita com os cerca 
de mil euros angariados nesta 
iniciativa. 

O “magusto solidário”, re-
alizado na nova sede da associa-
ção, situada no antigo infantário 
de Parteira, em Lordelo, juntou 
amigos, familiares e associados, 
num animado convívio, com 
direito a porco no espeto, caldo 
verde, castanhas e doçarias. “Até 
os vizinhos apareceram” garante 
Ilda Taborda. “Apesar do mau 
tempo, estiveram cerca de 150 
pessoas o que deu para reali-
zarmos, aproximadamente mil 

euros”, contabiliza a presidente 
da AIJA. 

Para além das castanhas, 
também o porco no espeto, o 
caldo verde, o pão e os bolos fo-
ram oferecidos à associação que 
leiloou ainda alguns objetos. No 
final contabilizaram cerca de mil 
euros em caixa, verba que será 
fundamental para a sustentabi-
lidade da associação que vive, 
até ao momento, com as quotas 
anuais dos cerca de 200 associa-
dos. “Necessitamos de mais di-
nheiro para podermos sustentar, 
diariamente, as atividades que 
queremos implementar muito 
em breve”, explica Ilda Taborda. 
Neste sentido a AIJA começou a 
organizar um conjunto de ativida-
des solidárias com o objetivo de 
criar serviços efetivos às famílias 
e aos jovens com deficiência. 

A ideia, explica Ilda Tabor-
da, é para já “arrancar com ati-
vidades de vida social apoiada, 
na comunidade e em casa”. Para 
isso e fruto de um protocolo com 
o Instituto de Emprego e Forma-
ção Profissional, as responsáveis 
estão já no processo de seleção 
dos técnicos especializados, que 
futuramente vão trabalhar na 
AIJA. 

Estão já agendadas para os 
próximos meses diversas outras 
atividades solidárias com vista a 
ajudar esta associação a melhorar a 
vida dos jovens e adultos com defi-
ciência, promovendo a sua inclusão 
na sociedade. Para além disso, a 
AIJA quer prestar também apoio às 
famílias que em grande parte dos 
casos estão condicionadas devido à 
ausência de atividades de ocupação 
e lazer que possam retirar os seus 
filhos de casa. 

A tarde terminou com a ale-
gre atuação dos cavaquinhos de 
Baltar, que também se quiseram 
associar à iniciativa e apoiar a 
AIJA no seu início de vida.

“Enche esta ideia” é o mote lançado pela Be Water 
à população do concelho de Paredes para ajudar as 
famílias com dificuldades económicas e que muitas 
vezes estão privadas de acesso a bens alimentares 
essenciais. Para ajudar estas famílias a Be Water lan-
çou uma campanha de recolha de bens alimentares 
que decorre até ao próximo dia 12 de dezembro. 

“De ano para ano aumenta o 
número de famílias com dificul-

dades económicas, privando-as de 
acesso a bens alimentares essen-
ciais”. Consciente desta realidade 
e na expectativa de impulsionar 

o maior número de pessoas para 
apoiar estas famílias, a Be Water – 
Águas de Paredes – está a organizar 
uma campanha de recolha de bens 
alimentares, com diversos pontos 
de recolha espalhados pelo conce-
lho de Paredes para que estas famí-
lias possam, até mesmo nesta altura 
do Natal, sentir menos dificuldades 
no acesso a bens essenciais. 

“Felizmente há também cada 
vez mais pessoas que se unem 
nestes momentos difíceis e que 
tiram um pouco de si para ajudar 
os outros”, sublinha a Be Water 

nos diversos cartazes espalhados 
pela cidade.

Tendo como parceiro a câmara 
municipal de Paredes a Be Water 
sensibiliza todos, entre 10 de no-
vembro e 12 de dezembro, a ajudar 
quem mais necessita. Para isso 
basta doar alimentos como açúcar, 
arroz, atum, azeite, bolachas, feijão, 
leite, massa, óleo e salsichas que 
serão depois entregues às famílias 
carenciadas que recorrem à loja 
social de Paredes. 

 Quem quiser ajudar e as-
sociar-se a esta campanha basta 

procurar um dos oito pontos de 
recolha espalhados pelo concelho 
de Paredes. Os alimentos podem 
ser entregues na sede da Be Water, 
na câmara municipal, no conser-
vatório de música de Paredes, na 
associação empresarial, nos centros 
e agrupamentos escolares, nas 
piscinas municipais e no pavilhão 
Rota dos Móveis. 

Todos os alimentos recolhidos 
revertem para a loja social de Pare-
des e para as dezenas de famílias 
que ali recorrem para garantir 
alimentos.  

Campanha “Enche esta ideia” termina no dia 12 dezembro

Helena Nunes

Be Water organiza campanha
de recolha de bens alimentares
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O índice de transparên-
cia municipal, divulgado 
há pouco mais de duas 
semanas, coloca Paredes 
na 161.ª posição no que 
toca à transparência, no 
ranking conjunto dos 
308 municípios portu-
gueses. Da região, Lou-
sada consegue a melhor 
posição (8.º lugar), Paços 
de Ferreira desce mais 
de 50 lugares, face a 
2013, e Penafiel cai mais 
de 60.

Desce duas posições em relação a 2013 no índice de transparência municipal 

Paredes em 161.º lugar no ranking
da transparência

Helena Nunes |texto
Aníbal Marques |foto

O Índice de Transparên-
cia Municipal, divulgado 
pela primeira vez no ano 

passado, analisa a divulgação de 
informação pelos municípios atra-
vés da análise de 76 parâmetros, 
agrupados em sete áreas, presentes 
nos sites de câmaras municipais.

Neste ranking realizado pela 
Transparência e Integridade - Asso-
ciação Cívica (TIAC) o município 
de Paredes ocupa 161.ª posição, 
com 32 pontos. Comparativamente 
ao ano anterior em termos de trans-
parência o município de Paredes 
desce duas posições e perde um 
ponto. 

No topo da tabela dos mu-
nicípios mais transparentes está 
Alfandega da Fé (82 pontos em 
100 possíveis). Entre os 10 mais 
transparentes estão os municípios 
de Lousada,  Alfândega da Fé, 
Carregal do Sal, Torres Novas, 
Porto de Mós, Mirandela, Évo-
ra e Marinha Grande. Entre os 
municípios da região do Vale de 
Sousa a subida mais significativa 

pios estudados, os 10 que regista-
ram os piores resultados em termos 
de transparência foram Porto 
Santo, Soure, Porto Moniz, Ribeira 
Brava, Povoação, Crato, Vila do 
Conde, Miranda do Douro e São 
Roque do Pico. Segundo o TIAC 
o município menos transparente 
é Belmonte, que ocupa o último 
lugar com apenas 3 pontos em 100 
possíveis.   

Lousada, que em 2013 tinha 
registado o pior resultado entre 
os municípios do Vale de Sousa é 
o que este ano consegue melhor 
pontuação no índice de transpa-
rência municipal. Segundo este es-
tudo, Lousada é o município mais 
transparente na região, seguido 
de Felgueiras, Paços de Ferreira, 
Paredes, Castelo de Paiva e por 
último Penafiel.  

Nos dados do índice da trans-
parência municipal de 2013 Lousa-
da registava o pior resultado entre 
os municípios da região e Paços de 
Ferreira o melhor. A capital do Mó-
vel perde cinco pontos face a 2013 e 
desce mais de 50 lugares e Penafiel 
cai mais de 60 lugares. 

Para além de Lousada, apenas 
Felgueiras regista melhor pontua-
ção que no ano passado, passando 
da 132.º posição no ranking do ín-
dice de transparência municipal de 
2013 para a 97.ª posição em 2014.  

O Índice de Transparência 
Municipal coloca 189 câmaras 
abaixo do “aceitável” - são mais 
12 que no ano passado, já que a 
informação que disponibilizam 
nos seus sites é “insuficiente”, de 
acordo com este estudo.  

Além dos seis municípios nos 
primeiros lugares que alcançaram 
64 ou mais pontos, 114 câmaras 
receberam este ano uma nota “acei-
tável” no que toca à transparência. 
As restantes 189 (definitivamente 
o maior grupo) tiveram nota “in-
suficiente”. 

Pelo segundo ano consecutivo a entidade gestora do abastecimento de água no 
concelho de Paredes foi distinguida pela Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR) com o selo de “qualidade exemplar da água para 
consumo humano”. A distinção foi entregue na passada quarta-feira, na 9.ª 
Expo Conferência da Água, em Lisboa. 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos distinguiu 74 entidades

Águas de Paredes voltam a receber
selo de qualidade

Foram 74 as entidades ges-
toras distinguidas este ano 
pela ERSAR, com o selo de 

“qualidade exemplar da água para 
consumo humano” mais 13 do que 
no ano passado. Desta lista volta 

a fazer parte a Águas de Paredes, 
que renova assim o selo de quali-
dade exemplar da água recebido 
em 2013. 

A distinção foi entregue na 
passada quarta-feira, em Lisboa, 
na 9.ª Expo Conferência da Água, 
onde foram evidenciadas as enti-

direito de incorporar novamente 
essa imagem na sua marca insti-
tucional, nomeadamente na sua 
página da internet, comunicações 
e publicidade, “associando-lhe 
assim uma marca única identi-
ficativa da qualidade do serviço 
prestado aos utilizadores”, pode 
ler-se na informação da ERSAR. 

A entidade reguladora subli-
nha que “nos últimos anos o pa-
norama nacional da qualidade da 
água destinada a consumo huma-
no tem revelado que a água da tor-
neira é de confiança. No entanto, 

impunha-se a distinção daquelas 
que, dentro de um universo que 
garante 98,2% de água segura, se 
distinguem pela excelência”. 

Para a atribuição dos selos 
de qualidade a ERSAR verificou, 
entre outros aspetos, o cumpri-
mento de todos os critérios pre-
vistos no regulamento. Na região 
e para além da Águas de Paredes 
também a Águas de Paços de 
Ferreira foi distinguida pela ER-
SAR com o selo de “qualidade 
exemplar da água para consumo 
humano”. 

dades prestadores de serviços de 
abastecimentos público de água 
que, no último ano de avaliação 
regulatória, asseguraram uma 
qualidade exemplar da água para 
consumo humano. 

Para além do certificado a 
Águas de Paredes passa agora a ter 

Helena Nunes

no ranking da transparência foi 
de Lousada, que subiu mais de 
200 lugares para a 8.ª posição (60 
pontos). 

Analisando as diferentes di-
mensões em que os indicadores 
foram divididos conclui-se que é 
nas dimensões Contratação Pú-
blica e Planos e Relatórios que 
o município de Paredes obtém 
piores resultados. Na primeira o 
município não regista qualquer 
ponto (em 2013 tinha conseguido 
14 pontos) e na segunda regista a 

mesma pontuação do ano anterior 
(7 pontos).

A Transparência e Integridade 
Associação Cívica (TIAC) atribuiu 
menos sete pontos ao município de 
Paredes na dimensão organização, 
composição e funcionamento do 
município face a 2013, atribuindo-
-lhe 14 pontos nesta categoria.  

Do lado oposto, é nas di-
mensões informação económica 
e financeira, relação com a socie-
dade que o município de Paredes 
regista melhor pontuação. Relati-

vamente a 2013 Paredes mantém 
os 71 pontos na dimensão de In-
formação Económica e Financeira 
e ganha sete pontos na dimensão 
relação com a sociedade. A maior 
subida face a 2013 é registada na 
dimensão taxas e regulamentos, 
onde o município de Paredes 
consegue mais 22 pontos, fixan-
do o índice nos 43 pontos. Na 
dimensão urbanismo o município 
mantém os 43 pontos atribuídos 
no ano passado.

Do conjunto dos 308 municí-
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A Associação Cultural e Musical de Baltar, mais conhecida por Banda de música de Baltar, comemora este mês 154 anos de vida e his-
tória. Numa data tão importante para a associação estivemos à conversa com o presidente Delfim Santos, o maestro Benjamim Vieira 
e a representante dos músicos, Cristina Bernardo, para saber como vive hoje esta associação com mais de um século de história e que 
atravessa atualmente dificuldades financeiras.

154.º aniversário da Associação Cultural e Musical de Baltar

“A prioridade é manter a associação 
viva, honrando a história que tem”

Assinalar 154 anos é um 
marco histórico para qual-
quer associação. Qual o 

sentimento nesta data? 
Os 154 anos da banda dei-

xam-nos, acima de tudo, muito 
felizes. É uma satisfação para to-
dos a continuidade de um projeto 
com tantos anos de história, saber 
que conseguimos manter viva 
uma associação histórica de Baltar, 
dar-lhe rumo e um projeto para o 
futuro. Os 154 anos da Banda serão 
assinalados com esta reportagem 
que o jornal “O Progresso de Pa-
redes” nos concedeu. Os fundos 
são escassos e o tempo não dá para 
grandes gastos e festas. Talvez no 
155.º aniversário possamos estar 
aqui com um discurso diferente.

 

“A associação
vive com sérias
dificuldades
financeiras”

Que aspetos fundamentais 
destacam da vossa atuação ao 
longo destes anos? Que objetivos 
foram sempre orientadores do 
vosso trabalho e que metas con-
seguiram alcançar?

Sem dúvida, destacamos a 
nossa escola de música. É o nosso 
maior orgulho saber que disponi-
bilizámos à população da fregue-
sia o acesso ao ensino da música. 
Fomentamos a cultura em Baltar. 
A nossa linha orientadora pauta-
se pela humildade e trabalho que 
colocamos neste projeto. Somos ba-
talhadores e o nosso maior objetivo 
será sempre aumentar a qualidade 
musical.

 

Ao fim de 154 anos o que 
mudou na Banda de Música de 
Baltar?

Mudaram-se as caras, as von-
tades e até as ideias…mas ficou a 
vontade de manter vivo o projeto e 
a associação. A banda tenta sempre 
acompanhar a evolução da socieda-
de, adaptando-se sempre às novas 
exigências.

 

“Gostaríamos de
gravar um CD”

Quais os objetivos para os 
próximos anos?

Num plano de ação de três 
anos, gostaríamos de gravar um 
CD; alargar a nossa área de atuação 
para além de Paredes e concelhos 
vizinhos; aumentar o número de 
alunos na escola de música. Para 
ajudar a toda a logística, a aquisição 

de uma carrinha também está nos 
nossos planos.

 
Sendo uma associação com 

tanta história, um dos objetivos 
passa por manter jovem o vosso 
projeto? Tem sido fácil trabalhar 
nesse sentido?

Sim, tentamos sempre cativar 
os jovens de Baltar e arredores para 
a nossa escola de música. Não é, 
contudo, uma tarefa fácil. Aprender 
música exige esforço, dedicação, 
muito trabalho, o que nem sempre 
é fácil de incutir nos mais novos. 
Além disso, a ideia de pegar logo 
num instrumento e tocar é ilusão. 
Isso exige muito trabalho e aprendi-
zagem anterior. Contamos sempre 
com o apoio dos pais, que serão 
sempre os maiores incentivadores 
do ensino da música.

A escola de música conta 
atualmente com cerca de 20 alunos 
que, com a sua evolução, passam a 

integrar a banda.
A banda tem atualmente 

cerca de 55 elementos (13 são 
mulheres). É uma banda jovem. 
As principais atividades são o 
ensino da música, a animação 
de romarias e a colaboração com 
outras associações no sentido de 
levar a música a todos aqueles 
que nos gostam de ouvir.

Na época 2012/2013 estive-
mos presentes em 23 romarias e em 
quatro concertos no município de 
Paredes. Na época que agora termi-
na foram 19 as romarias e quatro os 
concertos. O último deles foi orga-
nizado pela câmara Paredes, que 
promoveu uma noite de encontro 
da cultura e da arte.

Já com alguma tradição, temos 
o nosso concerto de Natal. Todos os 
anos, brindamos os nossos simpa-
tizantes e amigos com um concerto 
festivo. Este ano será pela primeira 
vez a um sábado à noite. Assim, 

marquem já dia 27 de dezembro, no 
salão nobre dos bombeiros voluntá-
rios de Baltar, pelas 21h30.

“É uma satisfação
manter viva
uma associação
histórica
de Baltar”

 Qual é atualmente a situação 
financeira da associação?

A associação vive com sérias 
dificuldades financeiras. Os instru-
mentos musicais e a sua manutenção 
é cara. Manter a escola de música com 
material adequado, instrumentos 
disponíveis e profissionais para cada 
naipe de instrumentos é difícil. Os 
apoios municipais não abundam. A 
crise não veio ajudar, as comissões 
de festas estreitam cada vez mais 
os orçamentos sendo, por isso, cada 
vez mais necessário fazer mais com 
menos.

As dificuldades fianceiras 
tentam ser ultrapassadas com a 
ajuda dos sócios, donativos de ben-
feitores, atividades próprias para 
angariação de fundos (ex. janeiras, 
rifas), entre outras.

 
Quais as prioridades para o 

futuro?
As prioridades passam por 

manter a estabilidade financeira da 
banda, controlando a despesa; man-
ter a escola de música com um ensino 
de qualidade e aumentar o número 
de alunos inscritos; cativar e envolver 
a população de Baltar e arredores 
para o projeto da banda.

Acima de tudo, manter a as-
sociação viva, honrando a história 
que tem!

Helena Nunes

Maestro Benjamim, Cristina, representante dos músicos e o presidente Delfim Santos
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Vale das Acácias
● comércio de plantas
● jardins
● manutenção

R. Central de Vila Cova de Carros, 1020
4580-630 Vila Cova de Carros | PAREDES

Tel. 255777146 | 919806895 | vale-das-acacias@hotmal.com
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Peça já
a sua

simulação!

Fernando Ferraz
Mediação de Seguros

http://fmferraz.valedosousa.net | fmferraz.seguros@sapo.pt

Rua Serpa Pinto, 129 - Loja 11 | 4580-204 PAREDES
Tel./Fax: 255 783 633 | Tlm.: 914 613 916

O Indie Music Fest foi eleito pelo público 
o melhor micro festival do país na segunda 
edição do Portugal Festival Awards, que 
premeia os melhores festivais de música 
em Portugal. A distinção foi entregue à 
Associação Movimento Indie de Baltar, 
organizadora do festival, no passado dia 
11, em Lisboa. 

Indie Music Fest eleito melhor
micro festival do país

Helena Nunes

O galardão surpre-
endeu até mesmo 
a organização do 

Indie Music Fest. No teatro 
São Jorge, em Lisboa, Elias 
Barros sentiu todo o reco-
nhecimento que o prémio de 
melhor micro festival do ano 
trouxe a todos os elementos 
da organização. 

“Este prémio significa 
mesmo muito. Era o único 
a que nos podíamos can-
didatar e sinceramente não 
estávamos à espera de ga-
nhar com tanta concorrência 
e forte” garantiu o músico 
e membro da organização 
após a cerimónia de entrega 
dos prémios.  

O Portugal Festival 
Awards, que premeia os me-
lhores festivais de música em 
Portugal, tem por objetivo 
reconhecer o esforço envol-

Elias Barros a receber o prémio

vido na produção de festi-
vais, premiar os que mais se 
destacaram nas diferentes 
categorias e ser também 
um meio de divulgação dos 
festivais de música que se 
realizam em Portugal. 

O Indie Music Fest 
estava nomeado em duas 
categorias, melhor campis-
mo e melhor micro festival 
e acabou mesmo por ser 
eleito o melhor na categoria 
que premeia os festivais 
que acolhem até 1500 espe-
tadores por dia. Entre mais 
de cerca de 40 candidatos 
os festivaleiros elegeram o 
Indie Music Fest o melhor 
micro festival do país. Para 
a organização o prémio sig-
nificou o reconhecimento do 
trabalho e dedicação na reali-
zação deste festival que este 
ano teve a sua segunda edi-
ção. “Foi o reconhecimento 
por todo o trabalho, ideias, 

conceito e dedicação. Parece 
que as pessoas gostaram 
efetivamente do Indie e esse 
é o maior reconhecimento 
que se pode ter” salienta 
Elias Barros.

 A categoria de melhor 
micro festival é uma das 12 
em que o público elege os 
vencedores. Há ainda seis 
categorias, entre elas melhor 
cartaz, melhor comunicação 
e contribuição para a música 
portuguesa, onde os ven-
cedores são escolhidos por 
um júri especializado, com 
pessoas ligadas ao mundo 
da música, publicidade, tu-
rismo e sustentabilidade.

O Indie Music Fest 
foi o primeiro festival a 
vencer nesta categoria, 
uma novidade na edição 
deste ano, do Portugal fes-
tival Awards, que premiou 
ainda os grandes festi-
vais como Optimus Alive 
(melhor festival urbano e 
melhor cartaz), Milhões de 
Festa (melhor festival de 
pequena dimensão), Su-
mol Summer Fest (melhor 
festival média dimensão) e 
Vodafone Paredes de Coura 

(melhor festival não urbano 
e melhor campismo). 

“Este prémio mostra 
que o Indie Music Fest 
tem tudo para crescer. Já 
estamos a entrar em con-
tacto com empresas nacio-
nais e internacionais para 
patrocinarem a edição do 
próximo ano e este prémio 
veio dar mais um impulso 

para que estes grandes pa-
trocinadores apoiem estas 
iniciativas”, acrescentou a 
organização. 

Na edição deste ano o 
Indie Music Fest regressou 
ao Bosque do Choupal, em 
Baltar, onde acolheu algu-
mas das melhores bandas 
de música independente 
nacional .  Nomes como 

Capitão Fausto, os Sensible 
Soccers, Elias e Los Waves 
atraíram mais de quatro 
mil pessoas no conjunto 
dos três dias. Para além das 
atrações musicais o Indie 
Music Fest ofereceu aos 
festivaleiros ações de tea-
tro, exposições de pintura 
e artesanato, e o já célere 
Mercado Indie.  

Na edição este ano o Indie Music Fest atraiu mais de 4000 pessoas ao Bosque do Choupal, em Baltar
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O núcleo de diabetes do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa associou-se às comemorações 
do dia mundial da diabetes e realizou duas ações de sensibilização para a doença que 
afeta a cada 10 segundos três novos doentes. 

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa assinalou a data

Caminhada para incentivar 
prevenção diabetes

A cada 10 segundos 
são diagnosticados 
três novos casos de 

diabetes no mundo. Neste 
relógio percebe-se que tam-
bém a cada 10 segundos 
morre uma pessoa devido a 
complicações da doença. 

Os dados fornecidos 
pela Federação Internacio-
nal de Diabetes serviram 
para sensibilizar os alunos 
das escolas secundárias de 
Paredes e Penafiel que, no 
passado dia 14 de novembro, 
participaram nas comemo-
rações do dia mundial da 
diabetes, organizado pelo 
hospital Padre Américo, em 
Penafiel. 

Na sessão organizada 
pelo núcleo de Diabetes do 
Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa, a endocrino-
logista Margarida Almeida 
alertou os jovens estudantes 
para a dimensão dos dados 
nacionais, onde a prevalên-
cia de diabetes “ronda os 13 
por cento”, reforçando que 
“nos últimos 10 anos, a inci-

dência da doença aumentou 
80 por cento”.  

Aos alunos das escolas 
secundárias de Paredes e 
Penafiel foram dados con-
selhos sobre “como aju-
dar o avô diabético”, a par 
de algumas estratégias de 
prevenção. No encontro 
que contou também com 

sessões práticas sobre a 
retinopatia diabética e pé 
diabético, duas das grandes 
consequências da doença, os 
jovens foram alertados para 
a importância da prevenção 
de comportamentos de risco 
para evitar esta doença que 
tem vindo a aumentar entre 
a população portuguesa.

As comemorações do 
dia mundial da diabetes do 
CHTS estenderam-se até 
domingo, dia 16 de novem-
bro, em que foi privilegiada 
a atividade física. Para além 
de uma aula de zumba foi 
organizada uma caminhada, 
que terminou no parque da 
cidade de Penafiel. 

Helena Nunes
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Bitarães
António Oliveira | oliveirinhas@hotmail.com

Inauguração do
centro físico

No passado dia 15 de novembro, foi inaugurado o centro 
físico de Bitarães, sito na urbanização da Souto. Neste 

centro as pessoas desta localidade podem aproveitar para 
se divertir e fazer exercícios físicos, que tão bem fazem à 
nossa saúde. 
É bom que saibamos aproveitar as oportunidades que nos 
oferecem. Lá,  estão técnicos especializados para poderem 
orientar as pessoas.

 

Pároco de Bitarães
Depois de uma intervenção cirúrgica a que foi sub-

metido, o pároco de Bitarães vai lentamente recuperando. 
Não tem sido fácil essa recuperação, pois ainda se encontra  
convalescente e não pode desempenhar as funções para que 
foi ordenado. Desejamos-lhes rápidas melhoras.

 

Eleições para direção da APVG
 No dia 16 de novembro, houve eleições a nível nacional 

para os novos corpos gerente da APVG. Pena foi que nem 
todos fossem votar. 

A grande maioria dos associados inscreveu-se só e 
apenas para receber o complemento de pensão a que têm 
direito.  Depois disso esqueceram-se das suas obrigações, 
querendo usufruir só de regalias! 

É pena que as pessoas assim pensem e que não tenham 
o sentido fraterno que tanto apregoavam. Onde está a cama-
radagem e a defesa dos colegas? Vamos ser mais razoáveis e 
pensar naqueles que de nós necessitam.

Venha pagar os anos de 2013 e 2014 e ficará com as cotas 
em dia mesmo que não tenha pago os anos anteriores. Há 
colegas nossos a viverem sérias dificuldades, tanto a nível 
económico como físico e psíquico. ■

Baltar
Faustino Sousa | faustinosousa@iol.pt

Serra do Muro:
Um projeto sucessivamente adiado

Mais um jogo onde os baltarenses fizeram de tudo para 
vencer, mas consentiram o golo da derrota aos 87 minutos 
num lance de bola parada. Apesar das derrotas sucessivas, 
os atletas e a massa associativa estão unidos e acreditam que 
melhores dias chegarão, pois a má sorte vai acabar face à 
atitude e ao esforço de todos os envolvidos no clube. 

6.ª Jornada: USC Baltar 1 - 2 CCD Sobrosa
Marcador: Sandro 46 min

Resultados formação:
Sábado, 8 nov.:
Sub-10: USC Baltar 1 - 2 Gandra
Sub-11: USC Baltar 1 - 0 Baião
Infantis: USC Baltar 5 - 0 Ermesinde

Domingo, 9 nov.:
Iniciados: Aliados Lordelo 1 - 6 USC Baltar
Juvenis: USC Baltar 2 - 1 USC Paredes
Juniores: USC Baltar 1 - 1 S. Lourenço Douro ■

A serra do Muro, em Baltar, mais conhecida pela serra do 
Cruzeiro, tem um potencial turístico e cultural que está 

completamente desaproveitado no concelho de Paredes. É 
considerada um marco patrimonial por excelência para o qual 
está planeado um projeto abrangente quanto à conjugação 
das diferentes valências patrimoniais de modo a criar um 
foco de fruição turística, cultural e patrimonial. 

Só que este projeto não passa do papel em todos os anos 
de eleições aparece nos planos dos diferentes partidos. A serra 
do Muro de Vandoma aparece designada em documentos 
medievais, representando uma referência fundamental ao ter-
ritório circundante. Este local, a uma altitude máxima de 519 
metros, tem condições naturais de defesa e um domínio visual 
de grande alcance. Os vestígios arqueológicos apontam para 
uma ocupação desde a proto-história até à Idade Média.

O topónimo serra do Muro advém da existência de uma 
muralha com cerca de quatro metros de largura e 3.927 metros 
de perímetro, num circuito contínuo mas irregular. Nos troços 
mais bem conservados não ultrapassa um metro de altura, à 
exceção de um local que mantém ainda cerca de dois metros 
com uma saliência retangular de 0,40 metros. 

No interior do recinto amuralhado aparecem à superfície 
fragmentos de cerâmica e tégula. Este local é um dos mais 
belos do concelho, pois permite ver com grande nitidez uma 
grande área da região do Vale do Sousa e poderia ser um polo 
de atração para quem vem percorrer a Rota dos Móveis ou 
a Rota do Românico. 

O concelho ficaria a ganhar com a existência de um 
local que, devidamente dinamizado, poderia ter um papel 
importante na construção da identidade do concelho.

Mini-Etar foi encerrada
A câmara municipal de Paredes resolveu um dos pro-

blemas ambientais de Baltar. O novo Sistema Multimunicipal 
de Saneamento da Bacia do Sousa, que significou um investi-
mento de 17 milhões de euros, originou o fim de uma ETAR 
que provocou danos bem visíveis na Ria de Baltar. 

O projeto começou a ser preparado em 2008, em estreita 
colaboração entre a SIMDOURO, empresa do grupo Águas de 
Portugal, e as câmaras municipais de Paredes e Penafiel, para 
resolver de forma definitiva e eficaz os problemas de sanea-
mento a cerca de 65 mil habitantes dos dois concelhos.

É neste contexto que Baltar vê chegar ao fim um dos 
seus “cancros ambientais”, cuja extinção é um momento 
importante para os baltarenses, porque se concluiu um pro-
cesso de vital importância para a saúde pública do concelho 
e em particular da vila. Segundo o presidente da câmara 
de Paredes, Celso Ferreira, “o investimento estruturante 
é absolutamente prioritário e soluciona em definitivo os 
problemas de saneamento básico, garantindo a qualidade 
de vida que a população de Baltar há muito merecia”. 

A nova estação de tratamento em Paço de Sousa tem so-
luções tecnologicamente avançadas e capacidade para tratar 
os esgotos de 65 mil habitantes, num primeiro momento, e 
de 80 mil na segunda fase do projeto. 

O novo Sistema de Saneamento da Bacia do Sousa im-
plicou, entre outros investimentos, a construção de cerca de 
50 km de intercetores, de 2,3 km de condutas elevatórias e 
de duas estações elevatórias, para além da aquisição de 490 
parcelas de terrenos em 22 freguesias. O “contador” parou e 
a ETAR de Baltar acabou. 

 

Desporto em Baltar...
7.ª Jornada: SC Campo 1 - 0 USC Baltar  

Onze inicial: Hélder T.; Hélder L., João, Francês, Pedrinha; Pincha 
(cap.), André Paredes, Hélio; Rui Liedson, Júnio e Tomé C.

Tampinhas
para Samuel

O agrupamento de escolas de Vilela tem em curso uma 
campanha solidária de recolha de tampinhas de garra-

fas de plástico para ajudar o Samuel, com seis anos de idade.  
“Sou o Samuel, tenho seis anos e a minha caminhada 
ainda continua para juntar tampinhas para a minha, tão 
desejada, mão mio elétrica. Para a 1.ª mão ainda faltam 
12 toneladas e para as obter conto sempre com a ajuda 
de todos. Esse pequeno gesto, vai de certeza, ajudar-me 
a concretizar um sonho, comer de garfo e faca”, lê-se na 
página da internet da escola.

 

São Martinho celebrado
pela comunidade escolar

O dia 11 de novembro foi festejado com castanhas 
pela comunidade escolar. A escola básica de Vilela cele-
brou o São Martinho também com jogos tradicionais. Já 
na escola básica e secundária de, o evento “Uma tarde 
entre castanha” promoveu a importância de um produto 
endógeno: a castanha. O evento, promovido pela turma 
do 10.º VF (curso profissional de técnico de turismo 
ambiental e rural) integrou uma apresentação e degus-
tação de seis sobremesas com castanhas confecionadas 
pelos alunos.

Aviso aos leitores
de ‘O Sentinela de Vilela’

Vilela
Sílvio Mendes | osentineladevilela@gmail.com

Surgiu recentemente no facebook um perfil e uma 
página intitulados “O Sentinela de Paredes”. Em nome da 
equipa de ‘O Sentinela de Vilela’ (sentineladevilela.word-
press.com) cabe-me negar publica e cabalmente, (e apesar 
das semelhanças de nome e de imagem, que consideramos 
lamentáveis para além de evitáveis) qualquer relação entre 
o nosso projeto e essa página, qualquer envolvimento entre 
os nossos membros e esse perfil.

Qualquer semelhança visual é, no melhor dos cená-
rios, pura coincidência. ‘O Sentinela de Vilela’ foi, é e 
continuará a ser um projeto independente, imparcial e 
isento. Promove a diversidade de visões e opiniões e o 
saudável diálogo democrático. 

Não é nem nunca será permeável a desvios ideo-
lógicos ou instrumentalizações politiqueiras. Damos a 
cara e o nosso tempo para informar e criar debate sobre o 
quotidiano de Vilela. Produzimos informação, partilhamos 
estórias, damos voz a todos. 

Estamos atentos e vigilantes, mas sempre com total 
independência. Isso esteve, está e estará sempre refletido 
nos conteúdos que produzimos. E foi isso, acreditamos, 
que levou milhares de leitores a confiar em nós, quer 
online como nos artigos que publicamos também no 
jornal ‘O Progresso de Paredes’. Não trairemos essa 
confiança. ■
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2.ª gala Roda
na Frente 

associar-se a este evento.
Ricardo Dias e Cristiana Reis (jornalista da Sic) foram 

os apresentadores da noite. Antes de se dar início à entrega 
formal das distinções, foi feita uma breve apresentação 
dos objetivos e âmbito da iniciativa, que quis prestar um 
reconhecimento público do esforço e dedicação dos atletas 
homenageados, nos diversos escalões, pelo sucesso alcançado 
e contributo para o prestígio da modalidade.

A distinção, para além do reconhecimento público do 
trabalho destes atletas em prol do ciclismo, pretendeu tam-
bém constituir um estímulo e incentivo a todos os agentes 
desportivos do concelho e não só, para que continuem a dar 
a sua colaboração em prol da promoção e desenvolvimento 
desportivo desta modalidade que é tão acarinhada na nossa 
região.

Na entrega de cada distinção, foi lida uma resenha do 
currículo de cada galardoado, assinalando os momentos 
mais marcantes do seu percurso. Os atletas medalhados nas 
diferentes categorias foram: 
Juvenil revelação: Francisco Marques
Juvenil do ano: Diogo Vieira
Melhor sprinter de cadetes: Iúri Leitão
Melhor trepador de cadetes: Daniel Viegas
Cadete revelação: João Almeida
Melhor cadete 1.º ano: Gonçalo Ferreira
Melhor cadete do ano: Daniel Viegas
Melhor cadete feminina do ano: Beatriz Lopes
Melhor sprinter de juniores: Ivo Oliveira
Melhor trepador de juniores: Tiago Antunes
Júnior revelação: André Crispim
Melhor júnior 1.º ano: Tiago Antunes
Melhor júnior do ano: Ivo Oliveira
Melhor júnior feminina do ano: Andreia Alves
Melhor equipa de cadetes: Cartaxo – Clube Ciclismo J. M. 
Nicolau
Melhor equipa de juniores: Bairrada
Melhor sub 23 feminina do ano: Daniela Reis
Melhor elite feminina do ano: Celina Carpinteiro

Festa de S. Martinho
Decorreu no passado dia 14 de novembro o magusto da 

escola da Serrinha, organizada pelos alunos e professoras. 
O evento contou com a presença dos vereadores da câmara 

Rebordosa
Paulo Pinheiro | pinheipaulo@gmail.com

Realizou-se no passado dia 8 de novembro a 2.ª gala ‘Roda 
da Frente’, uma iniciativa promovida pela Associação 

de Rebordosa, que distinguiu personalidades e entidades da 
área do ciclismo, reconhecendo publicamente a sua ação em 
prol do desenvolvimento da modalidade.

A 2.ª gala ‘Roda na Frente’ – Paredes Rota dos Móveis 
distinguiu os melhores atletas de 2014 em diversas catego-
rias. No total, foram atribuídos 18 troféus no maior evento 
dedicado ao ciclismo de formação.

A gala começou com uma apresentação de um grupo 
de ciclistas que apresentaram uma atividade radical. A 
entrega das distinções decorreu numa cerimónia púbica 
realizada no pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, Pa-
redes, perante uma excelente moldura humana, onde se 
encontravam entidades municipais, e membros da junta 
de freguesia de Rebordosa, dirigentes desportivos, atletas, 
familiares e amigos dos homenageados, e muitos ciclistas 
dos escalões máximos do ciclismo português que quiseram 

municipal de Paredes Manuel Fernando Rocha e Cândido 
Barbosa, o presidente da junta de freguesia de Rebordosa, 
Elias Barros e vários elementos do executivo, bem como a 
presidente da assembleia de freguesia Isabel Barbosa e o 
responsável máximo do agrupamento das escolas de Vilela, 
Albino Pereira.

Para além das tradicionais castanhas e a animar a tarde 
esteve o quarteto da banda marcial do Porto. Os momentos 
musicais foram ainda protagonizados pelo grupo ‘Instintos 
Radicais’. 

A festa ainda ia a meio quando todos presentes apro-
veitaram, mais uma vez, para inaugurar o parque infantil da 
escola da Serrinha.

A câmara municipal de Paredes, já há alguns meses, co-
locou um parque infantil naquela escola, para dar às crianças 
mais um espaço de lazer.

Já reta final os discursos eram de agradecimento a todos 
os responsáveis que de alguma forma colaboraram para o me-
lhoramento das condições de aprendizagem destas crianças, 
sem as quais não seria possível o êxito alcançado.

2.º Raid BTT da ACR
É já no próximo dia 30 de novembro que a Associação 

Cultural e Recreativa de Rebordosa organiza o 2.º Raid Btt. 
O percurso programado tem cerca de 30 quilómetros, com 
início pelas 8h30 e saída da praça da Comunidade. 

Para participar na prova é obrigatório o uso de capacete. 
A inscrição tem um custo de 7,5 trilhos, com direito a um 
reforço mais almoço e seguro. Já sabe faça desporto participe 
nas iniciativas.

ADR realizou magusto
Sete de novembro foi o dia escolhido pela Associação 

para o Desenvolvimento de Rebordosa realizar o seu tradi-
cional magusto. 

Juntaram-se as crianças e idosos no centro de dia 
para um convívio e animação. E foi isso que aconteceu 
apesar do frio e chuva que se faz sentir a festa continuou 
auxiliares e direção protagonizam um excelente dia com 
muita alegria e tradição, com o objetivo de manter viva 
esta tradição. Foram servidas castanhas quentinhas, sumo 
e água-pé e proporcionados momentos únicos que não 
podiam deixar esquecer. ■

O auditório da Fundação 
A Lord acolheu, no últi-
mo sábado, a conferên-
cia ‘Doenças Malignas 
do Sangue’ onde esti-
veram presentes alguns 
dos melhores especialis-
tas nacionais. 

Auditório da Fundação A Lord

Especialistas debateram
doenças malignas no sangue

Helena Nunes

As doenças malignas do 
sangue reuniram em debate 
três especialistas portu-

gueses no auditório da Fundação 
A Lord. O evento promovido pela 
Associação Portuguesa de Leuce-
mias e Linfomas em parceria com a 
Fundação A Lord teve por objetivo 
abordar as questões mais premen-
tes ligadas às doenças malignas no 
sangue, desde o diagnóstico e os 
sintomas, aos diversos tratamentos 
existentes. 

Na mesa do debate esteve a 
presidente da APLL, Isabel Leal 
Barbosa e Herlander Marques, 
médico oncologista do hospital 
de Braga, que abordaram os 
diferentes tipos de linfomas, os 
seus sintomas e tratamentos e 
o avanço da investigação nestas 

sangue” contou com um momento 
musical, interpretado pelo pianista 
João Monteiro e pela soprano Sofia 
Pinto. 

Mais uma iniciativa cultural 
da Fundação A Lord que contou 
com o apoio de diversos mecenas, 
entre eles a Cooperativa de Eletrifi-
cação A Lord, Euro Força de Vencer, 
Bifase e Ferreira e Oliveira. 

A Associação Portuguesa 
de Leucemias e Linfomas é uma 
associação sem fins lucrativos, 
constituída por doentes, familiares, 
profissionais de saúde e voluntá-
rios, que tem por objetivos apoiar 
os doentes e familiares aos mais 
diversos níveis, quer no domínio 
da informação, como financeiro 
e psicológico, divulgar junto da 
sociedade civil e colaborar com 
instituições afins e participar em 
reuniões congressos, no sentido de 
divulgar e partilhar conhecimento 
sobre a doença. 

A associação, fundada em 
2003, tem vindo a desenvolver, 
nos últimos 11 anos, um intenso 
trabalho junto da comunidade, 
no sentido de promover o conhe-
cimento e desenvolvimento no 
domínio das doenças oncológicas 
do sangue, abrangendo o ensino, a 
prevenção, o tratamento e a inves-
tigação científica. 

áreas que pode permitir uma 
evolução positiva no prognóstico 
da doença. 

O debate foi moderado por 
Joaquim Andrade, chefe do serviço 
de hematologia do hospital de São 
João. Ainda durante o evento foi 

deixado um convite ao público 
para ajudarem esta causa e se tor-
narem dadores de medula. “Juntos 
seremos mais…seja um doador 
de medula”, foi o mote deixado às 
mais de 70 pessoas que assistiram 
à conferência. 

Para além dos especialistas, 
esteve ainda presente no debate o 
presidente da Fundação A Lord, 
Francisco Leal, que desta forma se 
associou também à iniciativa. 

O início e encerramento da 
conferência “Doenças malignas do 
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Falarei hoje da contração de empréstimo 
para saneamento financeiro pela câma-
ra municipal de Paredes. Obviamente 

só pede empréstimo quem acha que precisa 
de recursos financeiros para pagar com-
promissos anteriores e/ou para promover 
investimentos. Dois aspetos merecerão ava-
liação prévia. Um, é a situação financeira da 
câmara municipal, transcrita em documentos 
que não deverão ser questionados na sua 
credibilidade, passado o crivo de entidades 
de controlo. O segundo é o rigor da gestão, 
a sua eficácia, que pode ser medido e mesmo 
avaliado por cada cidadão.

Historicamente em 2010 foi contratado 
um financiamento de nove milhões de euros 
a 20 anos para financiar a parte não com-
participada pelos fundos comunitários em 
relação à construção dos centros escolares. 
Diz agora o PS que sobre esse empréstimo 
nada disse (Ata, reunião do executivo de sete 
de outubro de 2014). 

Percebo. Era o tempo do célebre “na-
moro” entre Maria de Lurdes Rodrigues e 
Celso Ferreira, e, havendo concordância com 
o objetivo político de centralizar as escolas 
existentes em centros escolares construí-
dos de raiz, independentemente de obras 
realizadas nas escolas muito recentemente, 
claramente o PS (e o CDS) nada podiam dizer. 
Não podiam dizer que havia (e houve) gas-
tos injustificados, nem que a construção de 
acessos ficaria como compromisso altamente 
dispendioso (quando construídos…), nem 
que aumentariam exponencialmente as ver-
bas atribuídas a transportes e refeições. Não 
puderam dizer então, porque politicamente 
seria um desastre, que se “hipotecava (com 
os Centros Escolares) o futuro da Câmara 
de Paredes”. Ou que se “empurrava a dívida 
para as gerações vindoiras”. Embora fosse 
verdade… as escolas “mais modernas do 

mundo” ficaram na sua construção e na sua 
despesa corrente de funcionamento excessi-
vamente caras.

Mais tarde, com o PAEL, o Governo 
e as câmaras mais endividadas assumiram 
o compromisso contratual de regularizar 
dividas vencidas há mais de 90 dias. Paredes 
financiou-se assim em 2012 em 20 milhões de 
euros por um período de 14 anos. Hoje pre-
tendeu a câmara assumir novo empréstimo 
em instituição de crédito, neste caso a CGD, 
de 20 milhões de euros por um período de 
14 anos. O spread parece vantajoso, a institui-
ção de crédito não colocou aparentemente 
dúvidas sobre o plano de pagamentos. O 
Plano de Saneamento elenca um conjunto 
de pressupostos e justificações a considerar, 
nomeadamente: forte redução das receitas 
municipais, compromissos ruinosos com 
o Estado com a Lei de Orçamento, Lei das 
Finanças Locais, vontade de manutenção de 
investimentos, etc. Acredito que muito do 
falado corresponde á verdade. 

Dito isto, e tal como foi referido ante-
riormente, compete ao PSD, de acordo com 
a Lei, os limites de execução orçamental, 
e objetivos sociais que julgue aceitáveis, 
administrar financeiramente a autarquia. 
Possui a legitimidade democrática e assume 
a completa responsabilidade política. 

Importava contudo fazer a denúncia 
da opacidade de gestão da câmara de 
Paredes. O Índice de Transparência Mu-
nicipal, elaborado pela Transparência e 
Integridade – Associação Cívica, aplicado 
ao Concelho de Paredes, coloca-o como 
Insuficiente, na posição 161 do ranking 
nacional. E baixou dois lugares desde o ano 
anterior. Independentemente dos limites 
desta classificação importa reconsiderar a 
disponibilização da informação relevante 
disponível. 

Um momento 
importante (III)

“…Compete ao PSD, de acordo com a 
Lei, os limites de execução orçamental, 
e objetivos sociais que julgue aceitá-
veis, administrar financeiramente a 
autarquia. Possui a legitimidade demo-
crática e assume a completa responsa-
bilidade política”.

Esta semana, mais uma vez, o meu 
partido deu uma demonstração de 
elevação democrática e como real-

mente se deve fazer política. A forma como 
o ministro da administração interna se 
demitiu, pode não ter sido o melhor para o 
governo porque, quer queiramos quer não, 
uma demissão, seja em que circunstância 
for, nunca é positiva, no entanto, devo 
realçar que a dignidade do ministro não 
pode nunca ser posta em causa.

Miguel Macedo não foi acusado de 
nada. É bom que as pessoas tenham noção 
disso. E aliás, a Procuradoria-Geral da Re-
pública até emitiu um comunicado a dizer 
que nenhum elemento do governo estava 
a ser investigado. Isto é, a Procuradoria 
fez questão de clarificar este assunto, e 
claramente separar as águas.

É claro que, apesar de tudo, e inde-
pendentemente da atitude do ministro, não 
faltará quem conteste e venha já pedir a 
demissão de outros membros do governo, 
como aliás a oposição tem vindo a fazer 
de há uns tempos para cá, porque infe-
lizmente nos últimos tempos tem havido 
governantes a sofrer com a incompetência 
dos seus ministérios, principalmente a mi-
nistra da justiça e o ministro da educação 
que, apesar de todas as confusões, não 
se demitiram. Se fizeram bem ou mal ao 
governo só o futuro o dirá.

É evidente que Pedro Passos Coelho 
poderia ter aproveitado para fazer uma re-
modelação. Mas não o fez, e a meu ver, bem! 
Ao realizar uma remodelação, o primeiro-
-ministro estaria a mexer sem necessidade, 
porque já não falta assim tanto tempo para 
acabar o mandato, e estaria a substituir quem, 
para bem ou para o mal, já está dentro dos 
assuntos, por alguém que pode vir “apalpar 
terreno”. É um dilema, é certo, mas como 
já não falta assim tanto para as eleições, 
parece-me que é melhor deixar como está, 

pois quem viesse de novo não alteraria assim 
tanto como isso.

Muito do que Pedro Passos Coelho 
decidiu estes dias e decidirá nas próximas 
semanas irá, de certeza, ter consequências 
nas próximas eleições, mas na minha opinião, 
o primeiro-ministro deve ter a coragem (que 
aliás não lhe tem faltado nos momentos mais 
difíceis) de tomar as melhores decisões a 
pensar naquilo que é melhor para o país e 
não naquilo que é melhor para a sua carreira 
política. E isso tenho a certeza que fará, pois 
ao longo destes anos nunca foi homem de 
se deixar intimidar por quebras de popula-
ridade ou sondagens menos abonatórias e, 
por isso, deve seguir o seu instinto e pensar 
que se calhar mais vale perder as eleições, 
mas não hipotecar o futuro de Portugal, 
como outros o fizeram quando puseram os 
resultados eleitorais à frente dos interesses 
nacionais.

 O PSD nunca foi um partido de 
governar só a pensar nas eleições (ao con-
trário de outros), e por isso, nesta altura, 
o nosso primeiro-ministro e líder do meu 
partido, deve fazer jus à história de digni-
dade do PSD e, tomando as melhores de-
cisões, pôr o interesse do cidadão comum 
à frente deste ou daquele interesse pessoal 
ou eleitoralista, porque está mais que visto 
que pode deixar esse tipo de acções para 
esta nova vaga de dirigentes do PS que 
estão desejosos de atingir o Poder seja de 
que forma for.

 O PSD não quer o poder pelo 
poder. O PSD quer o poder para fazer 
do Portugal de amanhã melhor do que o 
Portugal de hoje. E se isso implicar perder 
eleições, pois que assim seja. No PSD, ao 
contrário de outros, é melhor perder umas 
eleições com dignidade, dizendo a verdade 
às pessoas, do que as ganhar mentindo. A 
história do partido mostra-nos isso e Pedro 
Passos Coelho nunca o deve esquecer.

Demissões e
Remodelações

“O PSD não quer o poder pelo poder. O 
PSD quer o poder para fazer do Portu-
gal de amanhã melhor do que o Portu-
gal de hoje.”
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O poder local é por todos nós considera-
do o poder mais próximo das pesso-
as, o poder de proximidade, seja esse 

poder exercido numa junta de freguesia, seja 
numa câmara municipal. Num município de 
pequena ou média dimensão, é fácil aos olhos 
do cidadão ir percebendo como é que se vai 
gerindo o município ou a freguesia.

Mas nos municípios de maiores dimen-
sões, como é já o caso de Paredes, nem sempre 
o cidadão consegue perceber a forma como se 
gere (ou não) o município.

A prestação de contas junto dos muníci-
pes não é uma prática corrente, o pedido de 
apoio na elaboração dos orçamentos muito 
menos, por vezes em vésperas de eleições 
fazem umas presidências abertas com o in-
tuito de perceber no terreno as dificuldades e 
enaltecer o trabalho supostamente feito, mas 
rapidamente o povo percebe que tudo aquilo 
não é mais do que uma distribuição de sorri-
sos, beijos e abraços pagos com o dinheiro de 
todos nós, porque os políticos que lá foram, 
não queriam ouvir ninguém, queriam era ser 
ouvidos e aplaudidos, a troco de 2 abraços e 
três beijocas.

A transparência na governação de um 
município deveria ser o alicerce fundamental 
do nosso poder local. E isso passa, entre outros 
atos, por não haver atos públicos escondidos 
debaixo do tapete; os cidadãos terem acesso 
às informações relevantes de forma rigorosa 
e atempada; e os autarcas saberem exibir as 
decisões que separem o interesse público do 
interesse privado.

Consultarem as populações, prestarem 
contas regularmente junto das populações, ex-
plicar nas 24 freguesias o porquê de se fazerem 
orçamentos sem obras previstas na maioria 
das freguesias, explicar a necessidade do au-
mento brutal do IMI e das taxas de lixo.

Tudo junto ajuda, e muito, a responsabili-
zar os políticos pelas suas ações e omissões e a 
dar sustentação ao escrutínio dos cidadãos.

Ora, ao nível do poder local, estas exi-
gências assumem maior dimensão e respon-
sabilidade, dada a proximidade que existe 
entre eleitores e eleitos, daí o poder local ser 
considerado um poder de proximidade

Começa-se a notar que os cidadãos 
andam cada vez mais de olho bem aberto em 

Paredes baixa ainda 
mais no índice

de Transparência!

relação aos atos praticados pelos governantes 
locais, a simpatia, o sorriso fácil e o beijos e 
abraços, já não são suficientes para encantar 
as populações, quanto mais mexem na nossa 
carteira felizmente que mais exigentes nos 
tornamos.

E temos todo o direito e o dever de estar-
mos bem atentos, de ser exigentes em relação 
à forma como se gerem os nossos escassos 
recursos públicos e de fiscalizarem os prota-
gonistas políticos para evitar o esbanjamento 
e a má gestão desses recursos.

Felizmente que neste cenário, apareceu 
uma organização da sociedade civil, chamada 
“Transparência e Integridade” (TIAC), foca-
da na promoção da transparência, integridade 
e responsabilidade junto dos munícipes, das 
Instituições e empresas públicas e privadas. 
Daí a avaliação, que esta recentemente foi notí-
cia, acerca do nível da transparência do poder 
local, através de uma análise dos conteúdos 
da informação disponibilizada nos (web) sites 
das câmaras municipais.

Pois é, Paredes, que já não estava bem 
classificado, conseguiu ainda baixar mais, 
pois obteve no ano de 2013 o lugar 159, passou 
para o 161 em 2014, no índice de Transparência 
Municipal da já referida organização.

Os indicadores, que medem o bom ou 
mau desempenho das câmaras, são muitos 
(83) e o índice varia de 0 a 100 pontos. Natu-
ralmente, que a medida de cada indicador não 
é uniforme. A contratação pública – pensa-se 
logo nos ajustes diretos e não só – e o urba-
nismo têm um tratamento mais cuidado e 
neles os fatores de ponderação são mais ele-
vados. Por isso, esta má classificação e, pior 
ainda, a descida verificada este ano do nosso 
Município, no ranking da transparência, é 
preocupante pelo que significa.

Neste caso, o resultado diz tudo! A si-
tuação atual de Paredes devia preocupar os 
nossos governantes. Continuamos atrás da 
maioria dos municípios vizinhos, Lousada, 
por exemplo, ocupa a 8.ª posição, se Paredes 
ocupasse uma posição idêntica, estou certo 
que teríamos um concelho engalanado cheio 
de pendões e painéis publicitários a identificar 
tal feito, como ocupamos um lugar vergonho-
so, toca a fingir e fazer de conta que nada se 
passa, toca a sorrir e acenar!

"A situação atual de Paredes devia pre-
ocupar os nossos governantes. Continu-
amos atrás da maioria dos municípios 
vizinhos, Lousada, por exemplo, ocupa 
a 8.ª posição..."

Esta semana ainda estamos a viver na 
ressaca política das detenções efe-
tuadas de altos quadros do Estado 

que, supostamente, de uma forma criativa 
e desenrascada, trataram de fazer reverter 
também para as suas algibeiras, aquilo que 
serviria para beneficiar e alimentar quase 
exclusivamente os promotores imobiliários 
e o setor financeiro. Se o leitor ainda não 
descobriu sobre o que estou escrevendo, 
é exatamente dos (ARI), Autorização de 
Residência para Atividade de Investimen-
to, os popularmente chamados “Vistos 
Gold”, que foram criados em Portugal e 
em países como, Espanha, Reino Unido, 
Áustria, Canada, Suíça, entre outros, para 
captar investimento (dinheiro), e em troca 
oferecer a possibilidade de os mesmos fixa-
rem residência no nosso país, obviamente 
que estava à vista que a fina flor dos inves-
tidores internacionais, com nacionalidade 
de fora da comunidade europeia, vinham 
investir em Portugal.

Claro que, durante este período, 
foram surgindo notícias de investidores 
que não reuniam as condições básicas para 
usufruírem destes vistos, que alguns ti-
nham problemas com a justiça de onde são 
originários e, beneficiando supostamente 
de alguma benevolência ou incompetên-
cia de quem efetuava este controle, iam 
entrando pelas nossas fronteiras dentro, e 
como a “massa” dava jeito, toma lá carim-
bo e venha o próximo que está à espera na 
fila, pois desde que tivesse um milhão de 
euros para investir, fossem criar e manter 
um determinado número de postos de 
trabalho ou adquirissem imóveis no valor 
mínimo de meio milhão de euros, tinha as 
“portas” franqueadas.

Já afirmava Confúcio, filósofo chinês 
(nem de prepósito), pois a maioria dos 
vistos são concedidos a chineses, que viveu 
antes de Cristo “Algum dinheiro evita 
preocupações; muito dinheiro atrai-as”, 
já naquela altura parecia adivinhar os 
problemas, que maioritariamente os seus 

“Patrícios” iriam viver e causar, porque 
não é que como todas as leis tem sempre 
possibilidades de serem contornadas, logo 
alguns iluminados e sábios trataram logo 
de fazer entrar nos seus bolsos uma parte 
do dinheiro que seria para alimentar a 
nossa economia e fomentar a criação de 
emprego.

A ideia até seria boa, pois no meu en-
tendimento as vantagens são maiores que 
os inconvenientes, mas é necessário, como 
se está a notar, existir um controle mais 
efetivo, uma maior fiscalização prévia, 
uma colaboração maior entres os países 
de origem e destino, se calhar proceder a 
uma mudança no perfil de investimentos 
obrigatórios, obrigar a uma certificação e 
auditorias em carácter quase de permanên-
cia, junto dos agentes intervenientes, e por 
fim punir de uma forma severa todos os 
prevaricadores que intervenham no pro-
cesso, pois não podemos abdicar de obter 
investimento estrangeiro, mas essa atracão 
tem que ser conquistada, com ética e prin-
cípios, que nos tornem competitivos pela 
correção, e não pelo facilitismo e atropelo 
de normas básicas.

A serem confirmadas as suspeitas, 
e lembro que alguns dos detidos ficaram 
em prisão preventiva e outros ganharam 
novos adereços decorativos (pulseiras 
eletrónicas), para detenção domiciliária, 
podemos em princípio concluir que exis-
tem, no mínimo, fortes indícios de deso-
nestidade e, sendo assim, só poderemos 
esperar da justiça, que a mesma seja feita 
de forma célere, para retirar Portugal desta 
vergonha, dissipando as duvidas internas 
e externas, confirmando que somos um 
Estado de direito, punir os culpados e 
inocentar quem realmente o merece.

Já escrevia Beauchène, “Os que acre-
ditam que com dinheiro tudo se pode 
fazer, estão indubitavelmente dispostos a 
fazer tudo por dinheiro”, palavras sábias 
e que infelizmente cada vez mais se con-
firmam, e se mostram atuais.

(Re) Vistos Gold

"Já escrevia Beauchène, “Os que acre-
ditam que com dinheiro tudo se pode 
fazer, estão indubitavelmente dispostos 
a fazer tudo por dinheiro”, palavras 
sábias e que infelizmente cada vez mais 
se confirmam, e se mostram atuais"
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A sopa solidária da Obra 
de Caridade ao Doente e 
ao Paralítico já se tornou 
um símbolo da comuni-
dade paredense de apoio 
aos mais carenciados. 
Duas vezes por semana 
a instituição serve 80 
sopas sobretudo a ido-
sos e famílias jovens. Os 
mais velhos procuram 
combater a solidão e as 
famílias garantir uma 
refeição que, muitas 
vezes, falta em casa. Nos 
últimos anos o número 
de famílias que recorre à 
sopa solidária tem au-
mentado, fruto da crise 
económica e do desem-
prego. 

Famílias já representam 50% do número total de sopas servidas na OCDP

Há cada vez mais famílias jovens a recorrer à sopa solidária

Helena Nunes

A Obra de Caridade ao Do-
ente e Paralítico tem-se 
dedicado nos últimos 40 

anos a ajudar a população do con-
celho de Paredes. Para além da 
peregrinação a Fátima, a princi-
pal atividade em que a OCDP está 
envolvida, a instituição desenvol-
ve outras iniciativas direcionadas 
para o apoio à população mais 
desfavorecida, sobretudo idosos 
e famílias carenciadas. 

Entre essas iniciativas está a 
sopa solidária. Criada em 2008 pelo 
Padre Feliciano Garcês, presidente 
da instituição, consiste em ofere-
cer uma refeição quente a quem 
necessita ou simplesmente a quem 
precisa de companhia. A própria 
instituição transporta alguns dos 
idosos que não têm meios para se 
deslocarem sozinhos. 

Uma refeição
garantida

Nos últimos anos e apesar do 
número de refeições se ter man-
tido, o perfil dos usuários tem-se 
alterado e hoje são cada vez mais 

as famílias jovens a recorrer a esta 
iniciativa solidária, na maioria 
dos casos para fazer face às difi-
culdades económicas. 

Em dia de sopa solidária as 
portas da OCDP estão abertas a 
todos. Aos poucos a sala vai-se 

enchendo com todo o tipo de 
pessoas, idosos, jovens, crianças 
e até famílias. Para os mais idosos 
o mais importante é o convívio. 
Muitos vivem longe das famílias 
e procuram nestes momentos 
o carinho e afeto que não en-

contram em casa. É o retrato 
da solidão que atinge também 
a população do nosso concelho. 
“A maior parte vem porque 
vive sozinho, ou porque já não 
tem família ou a família vive 
longe. A sopa solidária não tem 

só como objetivo ajudar as pes-
soas carenciadas, mas também 
combater carências sobretudo 
afetivas, principalmente entre a 
população mais idosa do conce-
lho”, explica a vice-presidente da 
OCDP, Verónica Marinho.  

À mesa contam-se histórias 
de outros tempos e partilham- 
-se experiências. Os mais velhos 
apreciam o convívio e mantém 
a rotina duas vezes por semana. 
Poucos são aqueles que aceitam 
falar. Entre os mais jovens e as fa-
mílias a vergonha é muitas vezes 
o maior obstáculo para aceitar a 
ajuda. Mas apesar das dificulda-
des em conviver, muitas vezes, 
com a opinião da comunidade, 
certo é que a crise económica tem 
trazido cada vez mais famílias à 
sopa solidária. 

"Agora são
sobretudo famílias 
mais carenciadas,
com filhos, a vir
à sopa solidária"

Verónica Marinho
vice-presidente da OCDP

Das cerca de 80 refeições que 
chegam à mesa 50% são servidas 
a estas famílias, que encontram 
aqui a garantia de uma refeição 
quente, que muitas vezes falta em 
casa. “Antes tínhamos sobretudo 
pessoas já com uma certa idade 
que viviam isoladas e procura-
vam um momento de convívio 
para combater também a solidão, 
agora são sobretudo as famílias 
mais carenciadas, com filhos, a 
vir à sopa solidária por causa das 
dificuldades económicas”.

Verónica Marinho está na 
OCDP há cerca de oito anos. Com 
o tempo foi percebendo que aque-
le momento de convívio se tinha 
tornado numa refeição essencial 
para muitas pessoas. Passaram a 
servir a refeição duas vezes por 
semana, quando inicialmente 
acontecia apenas de quinze em 
quinze dias. 

“Precisamente porque o 
perfil das pessoas que procu-
ram a sopa solidária mudou e 
notamos um aumento do nú-

Uma vez por mês a sopa dá lugar a um prato de massa ou arroz
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Famílias já representam 50% do número total de sopas servidas na OCDP

Há cada vez mais famílias jovens a recorrer à sopa solidária

“É uma ajuda enorme”

SUSANA MOREiRA é uma jovem mãe de 27 anos que frequenta 
a sopa solidária desde que o pequeno Rafael nasceu, vai fazer 
três anos. Dois dias por semana Susana vem com o filho à OCDP 

para comer sopa. A vida desta jovem desempregada não tem sido fácil 
e nem o Rendimento Social de Inserção (RSI) chega para sustentar a 
família. “O dinheiro não chega para a alimentação do mês todo e a 
sopa solidária acaba por ser uma grande ajuda”, explica a jovem.  

Uma grande ajuda para quem recebe 230 euros da Segurança 
Social para sustentar a família. O RSI é a única fonte de rendimento 
que Susana tem neste momento. O filho Rafael praticamente nasceu 
no ambiente da OCDP e por isso é nesta instituição que a jovem de 
Coimbra tem a sua família. 

“É uma verdadeira família para mim. O Rafael já sabe os dias 
que vem comer sopa à OCDP. É uma ajuda enorme. Não só pela sopa 
como os iogurtes para as crianças e a fruta.”

LAURiNDA DiAS e MARiA DA GLóRiA são 
voluntárias na OCDP há cerca de oito anos. 
São duas das quatro cozinheiras que todas as 

semanas preparam as refeições. Nos dias em que há 
sopa solidária Maria da Glória e Laurinda chegam 
à OCDP ao início da tarde para preparar cada uma 
das 80 refeições que começam a ser servidas por 
volta das 19h30. 

Maria da Glória é a mais velha das duas, mas 
nem a idade e o cansaço de longos anos de trabalho 
retiram a esta reformada o prazer de ajudar os outros. 
“São muitos anos aqui e já somos todos como uma 
família. Isto já faz parte de nós”, conta a voluntária. 
Todos os anos integra o grupo de peregrinos da OCDP 
na peregrinação a Fátima e dedica o resto do tempo 
à família, onde incluiu os utentes da instituição. 
“Gosto de cá estar e aqui até esquecemos os nossos 
problemas pessoais. Ser voluntária é uma forma de 
lavar a alma”, acrescenta Laurinda Dias. 

São muitas horas de trabalho em prol dos outros, 
mas as voluntárias assumem que já não conseguem 
deixar de o fazer. “Houve alturas em que não con-

segui vir por motivos de saúde e quando chegava à 
hora de começarem a chegar as pessoas para a sopa 
tinha de vir para a janela de casa ver porque não me 
sentia bem”, conta Laurinda Dias.

"Somos todos
como uma família.
Isto já faz parte de nós"

Entre as panelas da cozinha, sentada numa ca-
deira a um canto, ainda está Maria da Conceição, de 
92 anos, voluntária na OCDP há mais de 30. A debili-
dade física não é impedimento e Maria da Conceição 
vai ajudando no pouco que pode. E apesar da idade 
avançada, Conceição está na cozinha da instituição 
todos os dias em que há sopa solidária e pretende 
continuar. “Já não sou como antigamente, mas con-
tinuo a vir cá ajudar. E quero ficar por muitos mais 
anos”, garante.

“Ser voluntária
é uma forma de lavar a alma”

mero de famílias com carências 
económicas quisemos garantir a 
estas pessoas duas refeições por 
semana aqui na OCDP”. 

Apesar do número de re-
feições servidas na OCDP se ter 
mantido nos últimos anos Veróni-
ca Marinho sabe que a “pobreza 
envergonhada” impede que o 
número seja muito maior. “Esse 
será provavelmente o maior 
entrave para a grande parte 
das famílias. Temos a noção de 
que se não existisse este receio 
de serem depois apontados ou 
criticados na comunidade o nú-
mero de pessoas que recorria à 
sopa solidaria seria bem maior. 
Há muitas pessoas que quando 
cá vêm já estão numa situação 
dramática”, sublinha.  

Muitas destas famílias que 
frequentam a sopa solidária já 
são conhecidas da OCDP. Todos 
os meses a instituição entrega 93 
cabazes com produtos do Banco 

Alimentar a famílias carenciadas. 
E também neste apoio o perfil dos 
beneficiários se alterou. Fruto da 
crise e do desemprego hoje são 
cada vez mais os jovens a procu-
rar esta ajuda, sobretudo casais 
desempregados e com filhos. 
“Há alturas em que a instituição 
acrescenta alimentos aos cabazes 
do Banco Alimentar para mini-
mizar as necessidades porque 
muitas vezes os alimentos que 
nos chegam do BA não chegam 
para o mês inteiro”, explica a 
responsável. 

Tudo isto é gerido com di-
nheiro da própria instituição 
que não beneficia de qualquer 
apoio, quer das entidades locais 
como do Estado. Pontualmente 
algumas empresas fazem donati-
vos, sobretudo em géneros, mas 
a OCDP suporta praticamente 
todos os custos com o dinheiro 
que encaixa com a peregrinação 
anual a Fátima.
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Fábio Carneiro tem 26 
anos, pratica culturismo 
há cerca de sete e na sua 
curta carreira já somou di-
ferentes títulos nacionais. 
Em outubro passado foi à 
Maia conquistar o título 
de campeão nacional, 
na categoria de até 90kg, 
e um 2.º lugar na ‘Over 
All’, com atletas bem mais 
experientes. 
No próximo ano o PSP da 
1.ª divisão da 4.ª esquadra 
de Sta. Marta, em Lisboa, 
vai estar no Arnold Clas-
sic Europe Amador, em 
Madrid, uma das mais 
importantes provas inter-
nacionais, onde Arnold 
Schwarzenegger estará a 
entregar os prémios. 

Fábio Carneiro é campeão nacional de culturismo, na categoria até 90 kg

“O grande objetivo é participar
em provas internacionais”

à alimentação, um dos aspetos mais 
importantes para quem pratica 
culturismo. Mesmo quando não 
me estou a preparar para uma com-
petição encaro os treinos como se 
fossem uma preparação séria para 
uma prova, sempre com o objetivo 
de vencer e superar os meus pró-
prios limites.

“Ter ganho estes
títulos não me
torna menos
humilde”

Desde essa primeira vitória 
que outros títulos conquistou?

O principal foi no ano passa-
do, num Open do Campeonato Na-
cional, com mais de 30 culturistas 
em competição, onde terminei em 

5.º lugar. A vitória mais recente foi 
em outubro deste ano, no Power 
Expo Maia, onde me sagrei cam-
peão nacional na minha categoria, 
até 90 kg. 

Nessa mesma prova, e já nas 
comparações em palco dos melho-
res culturistas de cada categoria, o 
chamado Over All, fiquei em se-
gundo lugar. E apesar de ter ficado 
em segundo, acho que foi o que me 
deu mais gosto, porque estava a 
competir ou a ser comparado com 
atletas que já fazem culturismo há 
muito mais tempo. E para mim 
é um enorme orgulho estar entre 
ótimos atletas e receber bons elo-
gios, mas procurando sempre ser 
humilde e aprender ao máximo 
com quem tem mais experiência. 

Ter ganho estes títulos não me 
torna uma pessoa menos humilde, 
pelo contrário. Faz com que queira 
aprender sempre mais.  

Qual o aspeto mais impor-
tante no plano de treino de um 
culturista?

Para mim, e acho que para 
qualquer culturista, o aspeto mais 
importante é a alimentação. Po-
demos fazer a suplementação que 
for e ter um treino muito intensivo, 
mas se não tivermos uma alimenta-
ção equilibrada estamos a estragar 
todo o trabalho. O plano de dieta 
equilibrado é adaptado a cada 
atleta. Cada plano é feito de acordo 
com vários aspetos diferentes, con-
forme a estatura física e até mesmo 
o tipo de pele de cada atleta. A 
quantidade de hidratos que cada 
um ingere e até mesmo de água, 
varia muito e é tudo controlado ao 
pormenor até ao último momento 
antes da competição, praticamente 
até subir ao palco. 

Tenho de fazer sete refeições 
por dia e todas são pesadas ao por-
menor para controlar cada grama. 
Até o número de horas de descanso 
tem de ser controlado, mas muitas 
vezes a minha profissão não me 
deixa descansar o número de horas 
suficientes. 

Que tipos de alimentos são 
essenciais para um culturista?

O meu pequeno-almoço todos 
os dias são seis claras de ovos, uma 
peça de fruta e um batido proteico 
e aveia, sem hidratos. Depois ten-
to ajustar consoante os dias para 
variar um pouco. Posso comer um 
iogurte grego, que tem pouco açú-
car. Há noite a minha alimentação é 
feita à base de peixe e legumes. 

Durante a preparação para as 
provas este plano de alimentação é 
ajustado todas as semanas. De dia 
para dia os preparadores vão ava-
liando o estado do nosso corpo e 
ajustando o plano às necessidades. 
Por exemplo, alguns dias antes de 
uma prova tento reduzir o nível 
de água no organismo para chegar 
à competição com a pele muito 
mais fina.

Ser polícia coloca muitos 
obstáculos ao seu plano de treino 
diário? 

Às vezes sim, principalmente 
quando tenho de trabalhar à noite. 
Normalmente tento treinar uma 
vez por dia, com a duração apro-
ximada de duas horas, e quando 
tenho provas tento fazer treinos 

duas vezes por dia. Faço Cardio 
logo pela manhã, muitas vezes 
em jejum, nos dias que antecedem 
a prova. Acordo por volta das 5 
horas da manhã para iniciar o meu 
treino. 

Geralmente acordo duas ho-
ras antes de entrar ao serviço para 
preparar as refeições para o dia 
todo, mas muitas vezes é difícil co-
mer aquilo que levo de casa porque 
nem sempre o serviço o permite. Os 
meus comandantes sabem que pra-
tico culturismo e por vezes dão-me 
a possibilidade de vir à esquadra 
comer, mas nem sempre é fácil 
manter a preparação adequada. Por 
isso mesmo é que a determinação 
acaba por ser fundamental. 

“Em Madrid
gostava de ficar
entre os três
primeiros”

Que aspetos são mais valori-
zados pelos júris nas competições 
de culturismo? 

Uma das coisas que os júris 
dão maior prevalência em termos 
de critérios de avaliação é a sime-
tria. Não se quer que o atleta tenha 
umas pernas muito fininhas e um 
tronco muito grande. Depois é a 
definição e por último o volume 
muscular. A maior parte dos atle-
tas com algum treino consegue ter 
volume muscular, mas ter grande 
definição e simetria, tudo junto, é 
muito mais complicado. 

O culturismo acaba por ser 
um estilo de vida?

Sem dúvida. Um estilo de 
vida em que nos é reservada pou-
ca privacidade. Felizmente tenho 
uma namorada que me apoia em 
tudo e compreende os sacrifícios 
que tenho de fazer, sobretudo ao 
nível da alimentação. Ela é mode-
lo e compreende mais facilmente 
estas coisas. Mas acima de tudo 
ela tem orgulho em ter um namo-
rado determinado e lutador, que 
continua a ser humilde e acredita 
que essa humildade é a base do 
apoio de muita gente que acredita 
nas minhas capacidades e valori-
za aquilo que faço. Isso é o mais 
importante. 

Fábio no Power Expo Maia - 1.º lugar na categoria até 90 kg

Helena Nunes

Como começou a praticar 
culturismo?

Comecei quando tinha 19 
anos. Entrei para um ginásio, o 
Boaforma, no centro de Paredes. 
Mas já faço desporto desde os 
cinco anos. Fui jogador de hóquei 
durante 11 ou 12 anos e também 
pratiquei capoeira. E nessa atura 
os meus amigos incentivaram-me 
a entrar para um ginásio. 

Fui competir pela primeira 
vez ao Algarve. Dois anos depois 
(2009) sagrei-me pela primeira 
vez campeão nacional e campeão 
de powerlifting, levantamento de 
pesos, pela Federação Portuguesa 
de Cultura Física. A partir deste 
momento comecei a ganhar mais 
gosto e desde então não parei. 

A saúde e a imagem sempre 
foram aspetos com que se preocu-
pou desde novo?

Sempre me interessei pelo 
desporto e bem-estar. E para além 
de gostar do que faço sempre gos-
tei de testar os meus limites, em 
tudo. Sempre fui muito rigoroso 
comigo mesmo e ainda hoje sou 
assim, principalmente no que toca 
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O atleta e a namorada Mariana Sousa que o apoia na sua carreira

Um dos treinos diários do atleta na preparação para as provas

O que é preciso ter para che-
gar aos títulos? 

Acima de tudo determinação. 
Saber ouvir as opiniões dos atletas, 
mas não olhar para elas como uma 
imposição. Se nos entregamos a 
um preparador físico é para seguir 
o que ele nos diz, caso contrário 
acabamos por estragar todo o nosso 
plano de treino. 

Para além disso o atleta tem 
que ter disciplina e foco nos seus 
objetivos. Depois é a vontade de 
se superar sempre e testar os seus 
próprios limites. Porque só assim 
podemos chegar aos grandes tí-
tulos. Se o Cristiano Ronaldo não 
se aplicasse tanto e não fosse tão 
determinado em ser o melhor do 
mundo não tinha hoje o reconheci-
mento que tem. Ele tenta superar os 
seus próprios limites todos os dias 
e isso é que o leva a ser o melhor 
do mundo. 

“Sempre gostei
de testar os meus
limites, em tudo”

É possível viver do culturis-
mo em Portugal?

Não, é mesmo muito difícil 
para não dizer impossível. Por 
isso mesmo é que entrei neste cam-
peonato em outubro, para tentar 
preparar-me para a segunda mais 
importante prova de culturismo 
a nível mundial, depois da ‘Mis-
ter Olympia’, que se realiza em 
Madrid em setembro do próximo 
ano. 

Nas provas em Portugal 
normalmente não há prémios 
monetários para os vencedores. 
Acho que nos últimos anos se 
tem vindo a valorizar um pouco 
mais o culturismo, até porque 
esta última prova, Open na Maia, 
já havia prémios monetários, mas 
ainda assim são muito simbólicos 
tendo em conta todas as despesas 
que um atleta tem, ao nível da 

alimentação, preparação física e 
suplementação. 

Neste momento sou patro-
cinado por uma loja de suple-
mentos, a Querbio, em Lisboa, e 
isso faz com que não tenha pra-
ticamente despesas nenhumas na 
suplementação. O mesmo acon-
tece com os ginásios. Em Lisboa 
tenho o patrocínio do Clube Mega 
Crack e em Gondomar do Fator 
X, que me dão a possibilidade de 
treinar e não pagar nada. Depois 
conto com o grande apoio do 
meu amigo Ali Butcher e do meu 

preparador Edgar Gomes e de 
uma empresa, a DuploImpacto 
Publicidade. 

Qual o grande objetivo para 
o próximo ano?

O grande objetivo é participar 
em provas internacionais. A única 
forma de garantir que iria estar a 
competir em Madrid no Arnold 
Classic Europe Amador era vencer 
um campeonato nacional e depois 
de conseguir esse objetivo só penso 
que vou estar ao lado de um dos 
maiores fisiculturistas do mundo, 
Arnold Schwarzenegger.

Sempre acompanhei os gran-
des atletas que participavam nesta 
aprova e para mim é uma satisfa-
ção enorme ter a possibilidade de 
estar ao lado deles. Não sei se vou 
fazer isto sempre, mas enquanto 
fizer vou querer ser o melhor. Pelo 
menos em Portugal o objetivo é 
conseguir bons títulos. Em Madrid 
gostava de ficar entre os três pri-
meiros, o que não é fácil, mas vou 
dar tudo por tudo para conseguir 
estar ao melhor nível. 

Algum atleta que lhe sirva de 
inspiração?

Para além do Arnold Schwar-
zenegger que sempre foi um gran-
de exemplo para mim, acho que o 
Carlos Rebolo é o atleta português 
que mais me inspira. Não só pela 
profissão de polícia, mas também 
pelos imensos títulos que conse-
guiu conquistar. Tenho colegas que 
o conhecem bem e sei que ele tem 
imensos cuidados com a saúde. In-
felizmente precisou de ir para fora 
para ser devidamente valorizado, 
mas com a idade que tem mostra 
aos atletas mais jovens que inde-
pendentemente da idade é possível 
tirar bons títulos e representar bem 
Portugal. É e vai continuar a ser um 
grande exemplo para os culturistas 
portugueses. 

Notas
desportivas

DISTRITAIS DA A.F. PORTO 
Divisão de Elite – 11.ª jornada

PAREDES 1 – ALIADOS DE LORDELO 2

Ao intervalo os visitantes levavam vantagem de um golo, apontado 
por Jorginho (34 m). Na segunda parte o Aliados voltou a marcar, 

por Joel (53m), mas o U. de Paredes reduziu cinco minutos depois por 
Faneca. O U. de Paredes ocupa a 15.ª posição, com 11 pontos, e defronta 
na próxima jornada o Valadares Gaia. O Aliados de Lordelo subiu para 
o 8.º lugar, com 17 pontos e na próxima jornada recebe o Perafita. 

REBORDOSA 2 – S. PEDRO COVA 0

O RAC somou a quinta vitória após derrotar o último classificado 
em casa, por 2-0. Os golos do triunfo dos rebordosenses foram 

apontados na segunda parte, por Pinto (52m) e Filipe Carvalho (56m). 
O S. Pedro Cova jogou a última meia hora de jogo com 10, após a ex-
pulsão de Coentrão, aos 58m. O RAC sobre para a 6.ª posição, com 18 
pontos. Na próxima jornada desloca-se ao Serzedo. 

ALIANçA DE GANDRA 0 – OL. DOURO 1

Apesar da boa prestação da equipa orientada por Mário Rocha, o 
Aliança de Gandra sofreu o golo da derrota na sequência de um 

contra-ataque, aos 62 m. O resultado acabou por ser injusto para o A. 
Gandra que dominou a partida, mas não conseguiu vencer a estrutura 
defensiva do Ol. Douro. 

O A. Gandra ocupa a 18.ª posição, com oito pontos. Na próxima 
jornada desloca-se ao terreno do Lixa. 

1.ª Divisão - AF Porto – série 2 – 7.ª jornada
ATAENSE 1 - NUN’ÁLVARES 0

Um golo madrugador do Ataense acabou por ditar a derrota do 
Nun’Alvares. A formação de Recarei ocupa a 8.ª posição, com 

nove pontos. Na próxima jornada recebe o Livração. 

SP CAMPO 1 – USC BALTAR 0

O Baltar somou a sexta derrota após perder no terreno do SP Campo. 
O resultado atira a equipa para a última posição da tabela, com 

apenas três pontos. Na próxima jornada recebe o At. Rio Tinto.  

CCD SOBROSA 1 – ERMESINDE 1939 6 

A derrota em casa por 1-6 frente ao Ermesinde empurrou a equipa 
paredense para a 5.ª posição, com 13 pontos. Na próxima jornada 

o Sobrosa desloca-se apo terreno do Folgosa Maia. 

2.ª Divisão - AF Porto – série 1 – 7.ª jornada
SOBREIRENSE 4 – LEõES SEROA 1

O Sobreirense somou a segunda vitória no campeonato, vencendo 
os Leões da Seroa por 4-1. Ocupa a 14.ª posição (seis pontos) e na 

próxima jornada joga com o Penamaior.

TORRãO 1 – PARADA 2

Quarta vitória da equipa do Parada no campeonato. Está na 13.ª po-
sição, com 13 pontos e na próxima jornada recebe o S. Romão. 

FUTSAL
2.ª Divisão – Série B – 7.ª jornada

DESP. ORDEM 9 - PAREDES 4 

O Paredes somou a terceira derrota no campeonato e desceu para 
a 7.ª posição da tabela, com seis pontos. Na próxima jornada o 

Paredes desloca-se ao terreno do AJAB Tabuaço.  

A.F. Porto – Divisão de Honra – 5ª. jornada 
OS ROMANOS 5 – ESCOLAS MODELOS 5

Os Romanos somaram o segundo empate do campeonato, frente 
às Escolas de Modelos. Com este resultado a equipa desce para a 

5.ª posição, com oito pontos. Na próxima jornada desloca-se ao terreno 
do ADR S. Pedro Fins.
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O atleta da Casa do Ben-
fica em Paredes Jorge 
Moreira vai passar a re-
presentar o Sport Lisboa 
e Benfica já a partir desta 
época. Nos últimos cinco 
anos esta é a sexta transfe-
rência de atletas do conce-
lho para o clube da Luz. 

O galego Raul Fernández e a portuguesa Isabel 
Caetano venceram a 1.ª etapa da Taça de Portugal de 
Ciclocrosse, disputada no passado dia 9, no parque 
cidade de Paredes. Em prova estiveram quase 130 
atletas, oito desistiram antes de cortar a meta. 

A Confederação do Desporto de Portugal elegeu o 
piloto paredense João Barbosa personalidade do 
ano na 19.ª gala, que decorreu no dia 12 de novem-
bro, em Lisboa. O prémio “Mérito desportivo – Per-
sonalidade do Ano” foi entregue a João Barbosa na 
sequência da conquista do campeonato americano 
de resistência.

Confederação do Desporto de Portugal premiou o piloto de Rebordosa

João Barbosa eleito personalidade do ano

Helena Nunes

O nome do piloto natural 
de Rebordosa, Paredes foi 
indicado pela Federação 

Portuguesa de Automobilismo e 
Karting para ser distinguido na 19.ª 
gala do desporto da Confederação 
do Desporto de Portugal. 

João Barbosa viu o seu tra-
balho reconhecido, oficialmente, 
pela alta entidade do desporto em 
Portugal, com o prémio “mérito 
desportivo – personalidade do 
ano” que destacou as prestações do 
piloto no automobilismo interna-
cional, particularmente nos Estados 

Unidos da América.
“É para nós um orgulho esta 

distinção ao João Barbosa, que tem 
elevado o nome de Portugal bem 
alto”, sublinhou a Federação Portu-
guesa de Automobilismo e Karting 
na sua página da internet.

João Barbosa e o seu parceiro 
de equipa, o brasileiro Christian Fi-
tipaldi, voltaram a fazer história no 
desporto motorizado norte-ameri-
cano, depois de vencer, em outu-
bro, a primeira edição do Tudor 
United Sportcar Championship, o 
mais importante campeonato de 
resistência dos EUA. 

Para além de vencer o cam-

peonato de pilotos, o piloto pare-
dense ajudou a sua equipa, Action 
Express Racing a garantir o título 
de equipas e a Chevrolet, marca 
que representa, a ficar com a coroa 
entre os fabricantes. Após a vitória 
João Barbosa sublinhou que este 
“tem sido um ano de sonho” e 
agradeceu o apoio da equipa ao 
longo da época. 

Agora depois de ter recebido o 
prémio “mérito desportivo – perso-
nalidade do ano” da Confederação 
do Desporto de Portugal, João 
Barbosa mostrou-se satisfeito pelo 
reconhecimento dos resultados al-
cançados. “Obrigado À FPAK pela 
nomeação e pelo reconhecimento 
do meu trabalho e resultados 
alcançados este ano”, escreveu o 
piloto paredense na sua página 
oficial do facebook. 

João Barbosa tem 39 anos, é 
natural de Rebordosa e começou 
a correr no karting com apenas 12 
anos. Desde essa altura que a sua 
vida passou a estar sempre ligada 

ao automobilismo. 
Está nos EUA há 
mais de 10 anos e 
é lá que tem conse-
guido os maiores 
feitos no mundo do 
automobilismo.  

Para além da 
conquista do título de 
campeão americano 
Tudor United Spors-
tcar Championship, 
João Barbosa foi três 
vezes campeão na-
cional de karting, 
campeão nacional de 
fórmula Ford, cam-
peão italiano de fór-
mula Europa Boxer, 
campeão Tequila Pa-
tron North America 
Endurance Cup e três 
vezes campeão das 
24 horas de Dayto-
na, uma das provas 
mais emblemáticas 
do mundo.  

Sexto atleta da Casa do Benfica em Paredes que segue para o clube da Luz

Jorge Moreira ruma ao Benfica
Benfica em Paredes o atleta pare-
dense guarda boas recordações e, 
acima de tudo, um sentimento de 
gratidão pelo impulso que deu na 
sua carreira no atletismo. 

“Ganhei confiança e moti-
vação desde que comecei a correr 
pela Casa do Benfica de Paredes. 
Nunca fui muito confiante e fazer 
parte desta estrutura fez-me passar 
a acreditar mais em mim mesmo e 
naquilo que podia conseguir pelo 
atletismo”, assume o jovem.  

Apesar da saída de mais uma 
jovem promessa do atletismo pa-
redense, o responsável pela secção 
de atletismo da Casa do Benfica em 
Paredes acredita que esta conquista 
do atleta é também o reconhecimen-
to do trabalho da casa em prol do 
atletismo português. “Através das 
suas conquistas ajudou a elevar o 
bom nome da nossa instituição. 
Vai ter a possibilidade de evoluir 
como atleta num clube com mais 

condições para lhe poder oferecer 
na prática do atletismo”, sublinha 
Paulo Borges, agradecendo todo o 
empenho que o atleta demonstrou 
nas quatro épocas passadas no 
clube.   

Pratica atletismo
desde os nove anos

Jorge Moreira pratica atletis-
mo desde os nove anos de idade, 
altura em que começou a correr 
em campeonatos escolares. Passou 
pelo Penafiel, mas há quase cinco 
anos que corria pela Casa do Ben-
fica de Paredes, onde conquistou 
vários pódios. É uma jovem pro-
messa do atletismo paredense que 
passa agora a representar as cores 
do clube da Luz e a integrar um 
grupo de atletas paredenses que já 
correm pelo Benfica, como Diana 
Almeida e Joaquim Antunes.

O atleta, natural de Paredes, 
em entrevista ao nosso jornal, 
em fevereiro deste ano, assumia 
que a sua ambição era vestir as 
cores da seleção nacional. Ainda 
não junta essa conquista aos seus 
triunfos pessoais, mas a passagem 

para o clube da Luz deixa o atleta 
orgulhoso. “Não podia estar mais 
satisfeito. Vou esforçar-me ao 
máximo para dar muitas alegrias 
ao Sport Lisboa e Benfica”, disse o 
atleta ao nosso jornal. 

Da passagem pela Casa do 

Helena Nunes

O atual campeão nacional 
de corta mato no escalão 
de juvenis e vice-campeão 

nacional de 3 mil metros em pista 
vai passar a representar a camisola 
do Sport Lisboa e Benfica já esta 
época de 2014/2015. A notícia foi 
avançada pela secção de atletismo 
da Casa do Benfica em Paredes, 
onde o atleta compete desde há 
cinco anos. 

Parque da cidade de Paredes recebeu 130 ciclistas na prova de ciclocrosse

1.ª prova da Taça de Portugal

Destaque para a presença 
dos campeões nacionais 
nos diferentes escalões e 

para a forte presença de ciclistas 

espanhóis que acabaram mesmo 
por dominar o pódio em alguns 
escalões. Na prova de elite mas-
culina o duelo entre o português 
Mário Costa, da ASC/Focus Team 
e Raul Fernández terminou com 

a vitória do galego, que impôs 
uma vantagem de 19 segundos 
sobre o atleta português. Em ter-
ceiro lugar ficou José Rodríguez 
(CCSpol) que terminou a prova 
com pouco mais de um minuto 
de diferença do compatriota 
vencedor. 

A campeã nacional, Isabel 
Caetano, dominou a prova de 
elite feminina, subindo mesmo ao 
pódio com uma margem de 34 se-
gundos sobre a segunda classifi-
cada, a galega Desiree Castro, da 

Quinta das Arcas/Interdesign/
Xarão). Outra galega, Maria de 
Jesus Barros (CC Spol), fechou o 
pódio, a 1m37s da vencedora. 

Nos juvenis e no masculino 
João Rocha (Rodabike/ACRG/
Gondomar) impôs-se, enquanto 
a galega Zaida González (CC O 
Rosal) triunfou na categoria de 
juventude feminina, que agrega 
juniores e sub-23. 

Nuno Costa (ASC/Focus 
Team) ganhou a corrida de ca-
detes masculinos e Marta Branco 

(JoaneBTT/Trilhos Bike) venceu 
na mesma categoria, mas em 
femininos. 

Entre os veteranos impuse-
ram-se Narciso Piñeiro (CC Spol), 
em masters 30, o paredense An-
tónio Sousa (Quinta das Arcas/
Interdesign/Xarão), em masters 
40, e Valeriano Punzón (CC Spol), 
em masters 50. 

A segunda prova da Taça de 
Portugal de Ciclocrosse vai reali-
zar-se no dia 30 de novembro, em 
Gondomar.” UVP-FPC.

Helena Nunes
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Sofia Seabra, 46 anos, era téc-
nica de contabilidade, mas a 
pressão intensa do trabalho fez 
com que deixasse a profissão 
que manteve durante 24 anos. 
Lançou-se num ramo comple-
tamente diferente e hoje, dois 
anos depois de abrir a cafetaria 
Queen, em Paredes, assume-se 
uma mulher realizada. O negó-
cio tem atraído cada vez mais 
clientes, garante Sofia, graças à 
qualidade e atendimento, mas 
sobretudo, à aposta nos jogos 
Santa Casa. 

“Foi o meu primeiro emprego e onde 
estive 24 anos. Quando terminei o 12.º ano 
tirei um curso de técnica de contabilidade 
e trabalhei sempre nessa área. Era muito 
esgotante e cansativo e quando me surgiu a 
oportunidade de explorar este negócio nem 
sequer hesitei”. Foi assim que Sofia Seabra 
se iniciou num negócio no ramo da restau-
ração há cerca de dois anos. Sem nenhuma 
experiência na exploração de cafés Sofia não 
teve medo de arriscar e aceitou explorar a 
cafetaria Queen, no centro de Paredes. Era o 
começo de uma nova vida profissional e Sofia 
Seabra acreditava que tinha capacidade para 
dinamizar um espaço que há muito, garante, 
tinha perdido clientela. 

“Mudei a minha vida profissional e 
gostei de trabalhar num ambiente aberto 
e com pessoas. Não tinha experiência ne-
nhuma na exploração de cafés, mas isso 
não foi obstáculo porque aprendo fácil e 
tenho sempre vontade de aprender mais”, 
sublinha a empresária. 

Sofia Seabra – cafetaria Queen

“Faço por marcar a diferença
no atendimento”

“Tenho sempre

uma palavra

de carinho

para os clientes”

“Tenho sempre uma

palavra de carinho

para os clientes”

“Há muitos clientes

que só apostam no

euromilhões aqui”

para revitalizar a casa. A proximidade com 
o centro de saúde de Paredes, o hospital da 
Misericórdia e o centro comercial tornavam a 
cafetaria Queen um espaço privilegiado para 
atrair clientes, por isso, Sofia acrescentou o 
que faltava. “Tenho sempre uma palavra de 
carinho para os clientes e um sorriso. Temos 
todo o tipo de clientes, desde os utentes do 
centro de saúde aos idosos da Santa Casa da 
Misericórdia até professores e bancários. E 
a simpatia é uma coisa que agrada a todos”, 
defende. 

“Temos como lema

servir produtos frescos

e de qualidade”

Para além da aposta na qualidade e 
produtos frescos a empresária dinamizou o 
posto de venda dos jogos Santa Casa. Garante 
que em dias de sorteio do Euro milhões o 
movimento “é muito maior” e o resultado 
tem levado a empresária a apostar cada vez 
mais nesta área. 

“Esta casa já tinha fama de dar prémios 
e há muitos clientes que só apostam no euro 
milhões aqui. As raspadinhas também são 
muito procuradas e, quase todos os meses, 
esgoto o plafom que tenho porque é o que 
mais se vende Neste momento consigo 
vender em média, cerca de dois mil euros 
por semana em raspadinhas. A margem de 
lucro não é muita, mas já é uma boa aju-
da.”. Para Sofia esta é a grande mais-valia 
da cafetaria, porque os clientes acabam por 
ficar fidelizados. 

Quando abraçou o negócio há muito 
tinha quebrado e Sofia delineou estratégias 

Assume ser uma pessoa acessível e 
comunicativa, características que entende 
serem fundamentais na gestão de um negó-
cio como este. E prova disso são os clientes 
novos, sobretudo jovens e estudantes, que 
querem conhecer o espaço e se mantém fiéis 
em pouco tempo. “Sinto que os clientes 
querem vir tomar café a um sítio onde as 
pessoas sejam alegres. Porque a vida já 
tem demasiados problemas e grande parte 

das pessoas procura um momento de relaxe 
quando estão a tomar café. Os problemas 
aqui ficam para lá da porta e cá dentro 
tentamos que o cliente se sinta bem e goste 
de cá estar”. 

Diz que neste momento em que a con-
juntura económica do país afeta todos os 
negócios e o seu não é exceção. Mas a aposta 
na qualidade e nos produtos frescos tem mar-

cado a diferença. “Temos como lema servir 
produtos frescos e de qualidade. Somos 
muito procurados pelo nosso prego no pão, 
baguetes e sumos de laranja natural precisa-
mente porque são sempre confecionados na 
hora e com produtos de grande qualidade. 
Deixa-me satisfeita ver o cliente a repetir”, 
acrescenta.

Sofia Seabra é hoje uma mulher realiza-
da e confiante. Para o futuro tem por objetivo 
manter a sua casa “a bom ritmo” e acredita 
que está no caminho certo. “Faço por marcar 
a diferença essencialmente no atendimento 
e vai continuar a ser assim porque temos 
cada vez mais clientes”, sublinha.

|A voz dos empresários|

Sofia e a funcionária Cláudia procuram estar sempre bem dispostas com os clientesA empresária dinamizou o terminal dos jogos Santa Casa, que hoje são um atrativo
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Paredenses na Grande Guerra

ivo Rafael Silva (texto)
ivo_rafael@sapo.pt

Freguesia
de Sobreira (II)

A viagem dos combatentes portugueses 
até às trincheiras do front era feita por 
duas vias. Primeiro, por via marítima, 

com o embarque na Alfândega, Lisboa, e de-
sembarque no porto da cidade Brest, França, 
divididos em sete navios disponibilizados 
pela Inglaterra e dois pertencentes à marinha 
portuguesa («Gil Eanes» e «Pedro Nunes»). 
A imperatividade de o percurso ter de ser 
feito por mar tinha que ver com a neutrali-
dade espanhola, que impedia formalmente o 
trânsito de tropas através do seu território. 
A travessia de barco durava três dias, sendo 
que para precaver eventuais ataques de 
submarinos alemães era feita sob escolta de 
contratorpedeiros britânicos. 

Em seguida, de Brest (na região francesa 
da Bretanha) a Aire-sur-la-Lys e Saint-Omer 
(região Nord-Pas-de-Calais), a viagem de 
cerca de 700km era feita de comboio e durava 
dois dias, com poucas paragens. À chegada, 
os combatentes eram seccionados e instalados 
em diversas localidades das redondezas, onde 
recebiam os últimos treinos militares, eram 
vacinados contra o tifo e a varíola e aprendiam 
as primeiras palavras em francês e inglês. 

A língua foi, de resto, um dos muitos 
obstáculos à comunicação entre portugueses 
e militares e civis estrangeiros. No princípio 
do século, a taxa de analfabetismo em Por-
tugal rondava os 70%, pelo que eram muito 
poucos os que sabiam sequer ler e escrever 
em português, quanto mais saberem outros 
idiomas além do seu. Citando André Brun em 
“A Malta das Trincheiras” (1918), os portu-
gueses escreviam à família dizendo que «nes-
ta terra só os cães falam como a gente…». 
Não deixaram contudo de conviver com os 
locais, bem à sua maneira, causando boas 
impressões (contrariamente aos britânicos) 
e auxiliando os camponeses nas suas tarefas 
agrícolas (Afonso, A. e Gomes, C. M., 2003). 
Pouco depois, seriam confrontados com a 
infernal realidade das «trinchas». 

Continuemos com a identificação de 
combatentes paredenses na Grande Guerra, 
hoje com mais quatro militares naturais da 
freguesia de Sobreira.

David de Sousa. Nasceu no lugar de 
Castromil, Sobreira, no dia 8 de Agosto de 
1894. Era filho de Manuel de Sousa, almocre-
ve de profissão, natural de Parada de Todeia, 
e de Ana de Sousa, fiadeira, natural de Baião. 
Foi mobilizado pelo Regimento de Infantaria 
32, 3.ª Companhia, 1.º Batalhão, ostentando a 
placa de identificação n.º 21980 e detendo o 
posto de soldado (n.º 347). Embarcou em Lis-
boa no dia 14 de julho de 1917. No dia 23 de 
Agosto seguinte é colocado na 9.ª companhia 
do Batalhão de Infantaria 12, que na altura 
operava no subsector de Fauquissart I. O seu 
hino rezava assim: «Do Doze oriundo/dos 
mais lusos peitos/A França, o mundo/Que 
digam seus feitos», «Nas lides mais belas/
Que a Pátria lidou/O Doze foi nelas/Um 
sol que brilhou.» No dia 7 de Dezembro, na 
sequência de uma revista às tropas passada 
pelo comandante da 1.ª Divisão, o batalhão 
recebe um voto de louvor coletivo «pela 
correção, garbo e disciplina com que se apre-

sentou» (O.S. n.º 231 do QG da 1.ª Divisão). 
A 20 de Janeiro de 1918, o B.I. 12 é bombar-
deado pelo inimigo, num ataque que incidiu 
sobre o subsector II de Neuve-Chapelle. Daí 
resultam seis soldados gaseados, uma vítima 
mortal e um soldado «com um ataque de 
nervos». Não sabemos se «por gases» ou se 
mesmo por «ataque de nervos», certo é que 
no dia 21 de Janeiro, o sobreirense David de 
Sousa, baixa à ambulância nº3. Depreende-
-se a gravidade dos ferimentos dado que, 
logo no dia seguinte, teve de ser evacuado 
para o Hospital n.º 21 e daí para o Hospital 
Canadiano n.º 3. Recebe alta no dia 27, sendo 
transferido para o Depósito Misto.

João Luís Ramos. Nasceu no lugar de 
Casconha, Sobreira, no dia 19 de Julho de 1892. 
Era filho de António Luís Ramos, pedreiro 
de profissão, natural de Serreleis, Viana do 
Castelo, e de Maria Teixeira da Rocha, costu-
reira, natural de Sobreira. Foi mobilizado pelo 
Regimento de Infantaria 32, ostentando a placa 
de identificação n.º 21341 e detendo o posto de 
soldado (n.º 88). Embarcou em Lisboa no dia 14 
de Julho de 1917. A 25 de Outubro é colocado 
no 4.º Grupo de Metralhadoras. No dia 9 de 
Fevereiro de 1918 é punido com dez dias de 

dias. Motivo: ter sido «pouco correcto para 
com um 1.º sargento quando este o mandava 
fazer um serviço.» João Luís Ramos faleceu na 
Sobreira, com 78 anos de idade, no dia 11 de 
Janeiro de 1971.

António de Azevedo. Nasceu no lugar 
de Santa Comba, Sobreira, no dia 26 de Se-
tembro de 1892. Era filho de Domingos de 
Azevedo e de Rosa Ferreira. Foi mobilizado 
pelo Regimento de Infantaria 32, ostentando 
a placa identificativa n.º 21354 e detendo o 
posto de soldado (n.º 171). Embarcou em 
Lisboa no dia 14 de Julho de 1917. No dia 
2 de Setembro é colocado no Batalhão de 
Infantaria 4, que depois de uma ambientação 
em Mametz se desloca para Tombe-Williot. 
Durante o mês de Outubro, o batalhão fica 
adido à Divisão Inglesa, que guarnecia o 
sector de Armentières, tendo ocorrido nesta 
altura o seu «baptismo de fogo». Os militares 
britânicos não se coibiram de elogiar a «linha 
de conduta» e a «inalterável galhardia» das 
tropas portuguesas (Martins, D., 1995). No 
dia 19 de Outubro, António de Azevedo 
baixa à ambulância nº5. No mês seguinte, o 
B.I. 4 marcha para a 1.ª linha, incorporado 
na 38.ª Divisão Britânica, na região de La 

ao hospital. Em 22 de Agosto, é autorizado 
a gozar 30 dias de licença, partindo rumo a 
Portugal no dia 22 a bordo do navio Kusak. 
A 13 de Fevereiro é abatido ao efectivo do 
batalhão por ter excedido o tempo de licença. 
Muito provavelmente, e uma vez em Portu-
gal, terá decidido não regressar às trincheiras 
da Flandres, dado que depois dessa data não 
foi acrescentada mais nenhuma informação à 
sua ficha individual. Faleceu com 59 anos de 
idade, no dia 20 de Agosto de 1952.

António Nogueira da Rocha. Nasceu no 
lugar de Castromil, Sobreira, no dia 8 de Janei-
ro de 1893. Era filho de Dionísio Nogueira da 
Rocha e de Ana Nogueira. Casou no dia 24 de 
Janeiro de 1917 com Maria da Glória Moreira, 
natural de Campo, para onde foi residir. Cerca 
de cinco meses após o casamento é enviado 
para a guerra. Foi mobilizado pelo Regimento 
de Infantaria 32, 4.º Depósito de Infantaria, 1.º 
Batalhão, ostentando a placa de identificação 
n.º 22206 e detendo o posto de 2.º Cabo (n.º 
403). Embarcou em Lisboa no dia 14 de Julho 
de 1917. A 20 de Agosto, já em terras gaulesas, 
é colocado no Batalhão de Infantaria 15, onde 
fica com o n.º 595. O B.I. 15 ocupava o subsector 
direito de Fauquissart, tendo sido bombardeado 
pelos alemães nos dias 23 e 24 desse mesmo 
mês. No dia 13 de Setembro, o sobreirense An-
tónio Nogueira da Rocha é ferido em combate. 
Baixa à ambulância n.º 1, tendo sido evacuado 
no mesmo dia para o Hospital n.º 1. Tem alta 
no dia 14, mas dez dias depois baixa de novo à 
ambulância, recebendo alta a 3 de Outubro. A 
8 de Janeiro de 1918 nova situação clínica fá-lo 
baixar à viatura de apoio médico n.º 3, sendo 
evacuado no mesmo dia para o Hospital n.º 1. 
No dia 11 segue para o Hospital n.º 32, tendo 
alta dois dias depois. Em 25 de Julho baixa nova-
mente aos serviços hospitalares. Recebe licença 
para gozar 30 dias em Portugal a partir de 13 de 
Agosto. De acordo com as informações da sua 
ficha individual, António Rocha terá excedido 
o período de licença. Entretanto faz-se de novo 
presente na unidade e, no dia 24 de Setembro, 
é colocado no Depósito de Infantaria. A 23 de 
Outubro embarca rumo a Lisboa no navio 
Czaritza, tendo chegado à capital cinco dias 
depois. Faleceu em Campo, Valongo, no dia 14 
de Janeiro de 1964.

Além dos que já foram aqui apresenta-
dos (nesta e na anterior edição deste jornal) 
existem mais cinco expedicionários naturais 
da freguesia de Sobreira. No entanto, ainda 
não nos foi possível reunir a totalidade da 
informação que pretendemos a respeito de 
cada um deles, ficando desde já prometida 
para mais tarde nova abordagem aos que se 
encontram em falta. Entretanto, no próxi-
mo número, avançaremos para Parada de 
Todeia.

Uma das fotografias icónicas da Grande Guerra.
As máscaras de gás protegiam homens e animais.

prisão disciplinar. Motivo: «não trazer a más-
cara [de gás] na posição regulamentar dando 
lugar a que caísse de um carro onde a levava, 
ficando amassada debaixo das rodas», lê-se 
na sua ficha individual. Alguns meses mais 
tarde é-lhe concedida licença para ir a Portugal, 
tendo seguido no dia 15 de Junho para o P. E. 
(Porto de Embarque). Embarca a 9 de Setembro, 
a bordo do navio Czaritza, desembarcando 
em Lisboa no dia 13. A 7 de Fevereiro de 1919 
chega a ser abatido ao efectivo «por excesso de 
licença», mas logo no dia seguinte acaba por 
fazer-se presente na unidade, sendo aumenta-
do novamente ao efectivo do Corpo. No dia 
21 de Março é alvo de nova acção disciplinar, 
desta feita com pena de prisão por quatro 

Gorgue, sector de Fleurbaix. Em Janeiro de 
1918, encontrava-se em Chapigny quando as 
tropas germânicas bombardeiam toda a 1ª li-
nha, resultando algumas baixas no batalhão. 
No dia 2 de Março, dá-se um violento raide 
inimigo que atinge o subsector II de Neuve- 
-Chapelle e o subsector I de Chapigny. Vários 
soldados feridos, mortos, desaparecidos e 
considerável material capturado. No dia 7 
de Março, o batalhão sai de Pont-du-Hem 
para Pont-Riqueult, onde acantona durante 
cinco dias. Neste espaço de tempo, mais con-
cretamente no dia 11, António de Azevedo 
é ferido por gases, baixando ao hospital no 
dia seguinte. Recebe alta médica quatro dias 
depois. No dia 25 de Abril, baixa novamente 
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Rua Central de Mouriz, nº 1595 - 4580-597 Mouriz - Paredes * Telf.: +351 255 781 521 * Fax: +351 255 781 524
www.paredesdesignhotel.com * geral@paredesdesignhotel.com * GPS 41º  11´ 19´´ N, 8º  22´5´´ W

Ofereça aos seus amigos ou colaboradores
um jantar de Natal memorável!

Faça já a sua Reserva

20h00 - Entradas de Boas Vindas:
Sangria, Cocktail de Sumos, Martini, Refrigerantes, Cerveja, Vinhos

Salgados, Calamares, Chamussas, Canapés.

Serviço Directo
Creme de Legumes ou  Crepe de Gambas 

Bacalhau Confitado  
Corta sabores de Tangerina

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

Café e Digestivos

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

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

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

Caldo Verde com Broa

03h00 – Chocolate Quente com Miniaturas de Pastelaria Sortida    

Animação: GlamourEventus – DJ e Animador

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

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

Os nossos
Letrados - 25

A lguns milhares de alunos da nos-
sa região – do Baixo Tâmega e do 
Vale do Sousa – frequentaram a 

Universidade de Coimbra durante o sé-
culo XIX. Uma percentagem considerável 
saiu bacharel ou bacharel formado, o que 
equivaleria à licenciatura antes de Bolo-
nha.

Vejamos resumidamente os que se 
doutoraram, alguns dos quais se dedicaram 
ao magistério universitário, já devidamente 
identificados nos capítulos anteriores:

Fr. Francisco de São Jerónimo, monge 
beneditino, filho de Francisco de Azeredo 
Giraldes, natural de Maureles, comarca de 
Penafiel; doutorado em Teologia a 31 de Ju-
lho de 1813.

Manuel Alberto da Cunha Macedo, fi-
lho de António Alberto da Cunha, natural 
de Penafiel; doutorado em Medicina a 21 de 
Julho de 1822. 

Joaquim Cardoso da Silva Peixoto, fi-
lho de António José da Silva Peixoto, natu-
ral de Guilhufe, comarca de Penafiel; douto-
rado em Cânones a 25 de Junho de 1826.

Teodoro Monteiro Guedes de Vascon-
celos Mourão, filho de José Monteiro Gue-
des de Vasconcelos Mourão, natural de 

Abragão, comarca de Penafiel; doutorado 
em Cânones a 1 de Julho de 1827. 

D. Vitorino da Conceição Teixeira Ne-
ves Rebelo, cónego regular de Santo Agos-
tinho, filho de Manuel José Teixeira Rebelo, 
natural de Soutelo, [São Mamede de Alen-
tém] comarca de Penafiel; doutorado em 
Teologia a 25 de Julho de 1831.

António da Silva Peixoto, filho de An-
tónio José da Silva Peixoto, natural de Gui-
lhufe, comarca de Penafiel; doutorado em 
Medicina a 31 de Julho de 1831. 

Bernardino Joaquim da Silva Carneiro, 
filho de Manuel Joaquim da Silva, natural 
de Margaride, distrito do Porto; doutorado 
em Direito a 31 de Julho de 1840.

Rodrigo Nogueira Soares, filho de José 
Nogueira Soares, natural de São Mamede 

de Manhuncelos, comarca de Soalhães, dis-
trito do Porto; doutorado em Direito a 9 de 
Janeiro de 1842.

Casimiro de Castro Neves, filho de 
António João de Castro e Araújo, natural de 
Santa Cristina de Nogueira, Lousada, distri-
to do Porto; doutorado em Direito a 24 de 
Julho de 1842.

António Pinto de Magalhães Aguiar, fi-
lho de António Pinto de Magalhães Aguiar, 
natural de Santa Eulália de Constance, dis-
trito do Porto; doutorado em Matemática a 
31 de Julho de 1858. 

Calidónio de Sousa Coelho e Vascon-
celos, (depois visconde de Sousela), filho 
de Firmino de Sousa Coelho, natural do Ri-
beiro, [Sousela, Lousada], distrito do Porto; 
doutorado em Direito a 30 de Outubro de 

1859.
António da Cunha Vieira de Meirelles, 

filho de Joaquim António Vieira de Meirel-
les, natural de Penafiel, distrito do Porto; 
doutorado em Medicina a 29 de Junho de 
1863.

Custódio Nunes Borges de Carvalho, 
filho de João Nunes Borges de Carvalho [o 
tenente de Milhundos], natural de Penafiel, 
distrito do Porto; doutorado em Teologia a 
11 de Março de 1866. 

António de Assis Teixeira Leite Maga-
lhães, filho de Francisco de Assis Teixeira, 
natural de Felgueiras, distrito do Porto; 
doutorado em Direito a 16 de Julho de 1876.

António Cândido Ribeiro da Costa, pa-
dre, [a Águia do Marão], natural de Cande-
mil, distrito do Porto; doutorado em Direito 
a 21 de Julho de 1878.

Henrique Teixeira Bastos, filho de Ja-
nuário José Rodrigues Bastos, natural de 
Vila Cova da Lixa, distrito do Porto; douto-
rado em Filosofia a 27 de Julho de 1884.

José Ferreira Marnoco e Sousa, filho 
de António José Ferreira Marnoco e Sousa, 
natural de Sousela, concelho de Lousada, 
distrito do Porto; doutorado em Direito a 5 
de Dezembro de 1897.
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FICHA TÉCNICA

Na última semana muito se falou 
de taxas e taxinhas a propósito 
da apresentação do orçamento da 

câmara municipal de Lisboa para 2015.
O governo, pela voz do ministro 

da economia, foi o primeiro a criticar a 
opção da câmara municipal de Lisboa 
pela introdução no orçamento camarário 
para 2015 da taxa de um euro por dia na 
conta dos hotéis a pagar pelos turistas 
que visitam a capital. Também alguns res-
ponsáveis pelo turismo na capital vieram 
denotar preocupação com a introdução 
desta taxa.

Devo dizer como economista que a 
introdução desta taxa parece-me uma boa 
decisão económica para o desenvolvimen-
to e o incremento do turismo na cidade de 
Lisboa, por várias razões:

Em primeiro lugar, não vai ser o 
pagamento de mais um euro na estadia 
de qualquer turista que o vai afastar de 
visitar os encantos da nossa capital, tanto 
mais que essa taxa já é aplicada nas prin-
cipais cidades europeias e até por valores 
maiores. 

Em segundo lugar, as receitas arreca-
dadas com essa taxa vão permitir a cons-
tituição de um fundo de apoio ao turismo 
na capital, que permitirá tornar a cidade de 

Taxas e taxinhas

“Não se compreende 
assim, como uma Câ-
mara como a de Lisboa 
opta pela taxa mínima 
de IMI-0,3% e uma Câ-
mara como a de Pare-
des faz opção pela taxa 
máxima de IMI-0,5%”

Alexandre Almeida
Economista | Revisor Oficial de Contas

_____________________________________________________________________________________________________________________________
alexandrealmeida.roc@gmail.com

Lisboa ainda mais atrativa aos turistas que 
a procuram e, como tal, exponenciar ainda 
mais o número de turistas que a visitam. 

Acho mesmo que outras cidades com 
grande potencial de turismo, como por 
exemplo o Porto ou mesmo as cidades do 
Algarve, deveriam seguir este exemplo 
racional, lucido e corajoso de boa gestão 
autárquica.

Mas a boa gestão autárquica da câ-
mara de Lisboa evidenciada no orçamento 
para 2015 não se ficou por essa taxa sobre 
os turistas. O executivo foi capaz de dis-
tinguir entre taxas e taxinhas. De facto, a 
introdução de mais um euro na estadia 
de um turista não vai retirar turistas aos 
hotéis, mas a decisão de praticar a taxa mí-
nima de IMI - 0,3% aos prédios da cidade 
de Lisboa, isso sim, é uma medida de apoio 
aos hotéis de Lisboa e a todas as empresas 
e habitantes de Lisboa. 

Como é sabido, as câmaras municipais 
têm autonomia para fixar a taxa de IMI no 
mínimo de 0,3% e num máximo de 0,5%. A 
opção da câmara de Lisboa foi no sentido 
de fixar a taxa mínima de IMI de 0,3% para 
2015. Isto significa, por exemplo, que um 
dos muitos hotéis de Lisboa com um valor 
patrimonial de um milhão de euros vai 
pagar de IMI em Lisboa no próximo ano 

3.000 euros. Se a câmara de Lisboa tivesse 
optado por aplicar a taxa máxima de IMI de 
0,5% para 2015, o mesmo hotel iria pagar 
de IMI no próximo ano 5.000 euros, mais 
66,66%. Ora claro está, se perguntarmos a 
esse hotel se prefere aplicar a taxinha de 
um euro aos turistas ou pagar a taxa de 
0,3% de IMI em vez da taxa máxima de 
0,5%, a resposta será óbvia.

Como tive oportunidade de abordar 
no artigo da última edição, são medidas 
como esta que tornam as cidades mais ou 
menos atrativas para as pessoas e as em-
presas. Não se compreende assim, como 
uma câmara como a de Lisboa opta pela 
taxa mínima de IMI - 0,3% e uma câmara 
como a de Paredes opta pela taxa máxima 
de IMI - 0,5%. 

Não se compreende como se quer 
tornar o território de Paredes mais atra-
tivo para a fixação de indústria e também 
para a fixação de população, quando uma 
fábrica no valor de um milhão de euros vai 
pagar em 2015 em Paredes cinco mil eu-
ros de IMI, e logo aqui ao lado, em Paços 
de Ferreira, a mesma fábrica pagará em 
2015 apenas três mil euros de IMI. Como 
poderá o nosso território desta forma ser 
competitivo? Há que saber distinguir 
taxas de taxinhas!
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Um painel de especialistas nacionais em vespas asiáticas esteve presente na sessão de esclarecimento que decorreu na casa da cultura 
de Paredes, no passado sábado, dia 8 de novembro. O debate incidiu sobre vários temas, desde a biologia e as consequências da vespa 
asiática na apicultura portuguesa, à utilização de inseticidas na destruição dos ninhos e a importância de controlar a propagação da 
espécie na região. 

Apicultores e estudiosos participaram no debate na casa da cultura em Paredes

Especialistas nacionais
debateram vespa asiática

Helena Nunes

Do painel de oradores 
fizeram parte José 
Grosso-Silva, biólogo 

e investigador da Universi-
dade do Porto, Miguel Maia, 
engenheiro zootécnico e fun-
dador da Apis Maia, Ricardo 
Marques, da direção nacional 
da Quercus e Pedro San-
tos, apicultor e técnico am-
biental da empresa Enxame 
d’Abelhas. Os especialistas 
abordaram diferentes aspetos 
relacionados com a propaga-
ção da espécie predadora, as 
consequências para a apicul-
tura e as formas de destruição 
e controlo dos ninhos. 

As opiniões convergi-
ram na reta final do debate 
com a conclusão de que é 
“praticamente impossível” 
erradicar esta espécie do 
território nacional. Por isso, 
os especialistas apontaram 
como prioridade o controlo, 
“tanto quanto possível”, da 
propagação da vespa asiática 
no território. 

A espécie, já detetada 
em diversos concelhos da 

Vespa asiática em números: 

252 ninhos detetados em 2013 (Alto Minho)
216 só este ano em Viana do Castelo
169 ninhos destruídos no distrito do Porto (até setem-
bro)
30 ninhos registados na região do Vale de Sousa
11 Felgueiras
8 Paços de Ferreira
7 Paredes
3 Lousada
1 Penafiel

região do Vale de Sousa, 
tem preocupado não só 
os apicultores, devido ao 
impacto negativo sobre as 
comunidades de abelhas, 
mas também os especialis-
tas da área ambiental que 
assumem consequências 
negativas no ecossistema 

das regiões onde a espécie 
ataca, especialmente na no 
Douro e Minho, dentro de 
poucos anos.

30 ninhos de
vespa asiática
registados no
Vale de Sousa

Ricardo Marques, da 
direção nacional da associa-
ção ambientalista Quercus, 
abordou precisamente esta 
questão do impacto ambien-
tal da propagação da espécie 
em Portugal e a ameaça à 
conservação da natureza. 
Também o apicultor Pedro 
Santos, técnico ambiental da 

empresa Enxame d’Abelhas, 
falou sobre a importância 
do controlo de ninhos de 
vespa asiática, incidindo 
particularmente na região 
do grande Porto.

Marco Portocarrero, o 
apicultor de Caminha que 
se tornou um autêntico caça 
vespas, tendo ajudado a di-
zimar mais de 70 ninhos na 
região do Alto Minho, defen-
deu a eficácia dos inseticidas 
piretróides no combate à 
propagação da espécie. 

O engenheiro zootéc-
nico Miguel Maia, fundador 
da Apismaia, falou sobre as 
potenciais consequências 
negativas da vespa velutina 
na apicultura portuguesa. 
Mas independentemente do 
impacto que possam vir a ter 

nas comunidades de abelhas 
a longo prazo, o especialista 
salientou que a vespa velu-
tina já tem vindo a alterar o 
ecossistema das regiões onde 
ganhou espaço. 

Para as entidades locais 
a propagação tem sido tam-
bém uma preocupação, no-
meadamente para a Proteção 
Civil que nos últimos meses 
tem sido chamada a inter-
vir em diversos casos. “No 
concelho de Paredes entre 
junho e setembro/outubro 
foram reportados sete casos 
de vespa velutina, cinco 
dos quais já foram solucio-
nados”, adiantou ao nosso 
jornal o engenheiro Miguel 
Rodrigues da câmara muni-
cipal de Paredes, que admite 
contudo a possibilidade de 
existirem mais casos. 

Dos 40 alertas recebidos 

nos serviços municipais da 
Proteção Civil, apenas sete 
foram confirmados como 
sendo ninhos de vespas asiá-
ticas, mas as autoridades ad-
mitem que dentro de um ano 
o número de casos aumente 
significativamente.  

Segundo os dados re-
colhidos pelas entidades 
competentes, até setembro 
foram registados no distrito 
do Porto um total de 169 
ninhos de vespas asiáticas, 
principalmente nos conce-
lhos da Trofa, Vila do Conde, 
Gaia, Santo Tirso e Póvoa de 
Varzim. Na região do Vale 
de Sousa o maior número 
de casos foi registado no 
concelho de Felgueiras, mas 
também foram detetados 
ninhos de vespas asiáticas 
nos restantes municípios da 
região. 

PUB
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Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

■Telef. 255 777 626   ■Telem. 918 737 255   ■Fax 255 777 669
geral@lusoconta.com

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

O SEU NEGÓCIO É O NOSSO DESAFIO!...
Solucionamos os seus problemas

A LUSOCONTA tem ao seu dispor soluções personalizadas, oferecendo um serviço de qualidade, 
uma equipa dinâmica e empenhada em conseguir o sucesso para a sua empresa.
Deixe as suas preocupações com a LUSOCONTA.

RUI CUNHA
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A AGS Paços de Ferreira – Sociedade Concessionária 
dos Sistemas de Abastecimento de Água e Sane-
amento de Paços de Ferreira, S.A. passa agora a 

chamar-se Águas de Paços de Ferreira. Em comunicado 
a concessionária garante que a nova designação vai ao 
“encontro do nome já habitualmente utilizado pela po-
pulação, conferindo-lhe assim maior proximidade”.

Ao longo desta última década em que esteve responsável 
pela concessão, a AGS (agora Águas de Paços de Ferreira) 
efetuou um investimento superior a 64 milhões de euros 
em reservatórios, adutoras (água), rede de água, emissários 
(saneamento), rede de saneamento, estações elevatórias, pa-
vimentos, rede combate a incêndio, no sentido de “melhorar 
a qualidade de vida e a saúde pública da população, cum-
prindo o Contrato de Concessão, legislação em vigor e as 
normas da Entidade Reguladora (ERSAR)”, defende ainda 
a concessionária no comunicado.
 

Concessão nasceu
há uma década

A Concessionária ganhou o concurso público efetu-
ado para o efeito, iniciando a atividade a 20 de setembro 
de 2004. Desde então é responsável pela exploração e 
gestão dos sistemas de abastecimento de água e de recolha, 
tratamento e rejeição de efluentes de Paços de Ferreira e 
pela execução do Plano de Investimentos, com vista à am-
pliação das redes de abastecimento de água e saneamento, 
construção de reservatórios, reabilitação das infraestrutu-
ras e melhoria dos serviços aos munícipes.

AGS passa
a designar-se
Águas de Paços
de Ferreira

Desde o passado dia 
16 que a Associação 
Moto Clube Vale de 

Sousa ganhou uma nova 
casa, no antigo jardim-de-
infância de Gandra, em 
Guilhufe-Urrô, Penafiel. O 
protocolo para a cedência 
do espaço foi assinado no 
passado domingo entre o 
presidente da direção do 
Moto Clube Vale de Sousa, 
Fernando Gomes, e Anto-
nino Sousa, presidente do 

Associação Moto Clube
Vale do Sousa tem nova casa

município de Penafiel.
Para o dirigente do gru-

po de motares do Vale de 
Sousa o dia foi histórico para 
a coletividade, que passa 
agora a ter todas as condições 
para desempenhar o seu tra-
balho “com mais qualidade 
e rigor”. “Este é um dos dias 
mais felizes para o Moto 
Clube do Vale de Sousa. É 
com muita alegria e orgulho 
que vemos reconhecido o 
nosso trabalho e dedicação”, 

disse Fernando Gomes, que 
garantiu ainda que a partir 
daquele dia aquele espaço 
passa a estar aberto a todos 
os motociclistas. 

Antonino Sousa reforçou 
que a cedência deste espaço 
é a realização de “um sonho 
de longa data da instituição” 
com 26 anos de história. “Este 
espaço reúne condições para 
se tornar num ponto de re-
ferência para a dinamização 
de atividades relacionadas 

com o motociclismo de todo 
o país”, sublinhou o presi-
dente da câmara municipal 
Penafiel. 

Também o presidente 
da junta de Guilhufe e Urrô 
sublinhou o “orgulho” para 
a freguesia em acolher a 
Associação. “O Moto clube 
do Vale de Sousa vai certa-
mente prestigiar a nossa fre-
guesia e levar o nosso nome 
além-fronteiras”, garantiu 
Vitorino Oliveira. 
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Faleceu

Maria Júlia Gonçalves de Sousa
Faleceu no dia 13 de novembro, com 

67 anos. Natural de Moure, Felgueiras e 
residente na freguesia de Beire, Paredes. 
Era casada com Adão da Costa Carvalho.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

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

Faleceu

José da Conceição Moreira
Faleceu no dia 12 de novembro com 

73 anos. Natural de Rans, Penafiel e resi-
dente na freguesia de Lordelo, Paredes. 
Era casado com Florinda Alberta Leão 
Carneiro.  

Agradecimento
Sua esposa, filhos, nora, genros, 

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

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Amadeu Nunes Martins
Faleceu no passado dia 16 de no-

vembro com 74 anos de idade. Natural da 
freguesia de Vilela, concelho de Paredes e 
residente na avenida do Noval, freguesia 
da Vilela, concelho de Paredes. Era casado 
com Irene Ferreira Gonçalves Martins e pai 
de António Nuno, Sérgio Alexandre e Rui 
Jorge Gonçalves Martins.    

Agradecimento
Sua esposa, 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 funeral. Participam 
também que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 
21 de novembro, pelas 19 horas, na igreja paroquial de Vilela, 
Paredes. 

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

Funerária Val de Sousa, Lda (Gerência de José Paulo Couto – Vilela, 
Paredes) - Tel./Fax. 255 871 570 – Tlm. 967 012 537

Faleceu

Alfredo de Bessa Rodrigues
Faleceu no dia 4 de novembro com 66 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Sobrosa, Paredes. Era casado com Maria 
Carolina Nunes Moreira Pacheco.  

Agradecimento
Sua esposa, filhos, nora, genro, netos 

e restante família vêm por este meio, ex-
tremamente sensibilizados 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.

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Maria Alice de Sousa Martins
Faleceu no dia 13 de novembro com 

87 anos. Natural e residente na fregue-
sia de Parada de Todeia, Paredes. Era 
solteira. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Maria de Lurdes da Costa Alves
Faleceu no passado dia 13 de no-

vembro com 85 anos de idade. Natural da 
freguesia de Louredo, concelho de Paredes 
e residente na calçada do Noval, freguesia 
da Vilela, concelho de Paredes. Era viúva 
de Ramiro Pereira da Silva e mãe de Fran-
cisco Alves da Silva. 

Agradecimento
Seu filho, nora, netos 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 funeral. Participam também que a missa de 7.º dia será cele-
brada sexta-feira, dia 21 de novembro, pelas 19 horas, na igreja 
paroquial de Vilela, Paredes. 

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

Funerária Val de Sousa, Lda (Gerência de José Paulo Couto – Vilela, 
Paredes) - Tel./Fax. 255 871 570 – Tlm. 967 012 537

Faleceu

António Moreira de Almeida
Faleceu no dia 9 de novembro com 76 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Lordelo, Paredes. Era casado com Maria 
da Conceição Nogueira Alves.  

Agradecimento
Sua esposa, filhos, 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 Delfina de Sousa Costa
Faleceu no dia 8 de novembro com 

60 anos. Natural de Mouriz e residente em 
Paredes. Era casada com António Pacheco 
de Sousa. 

Agradecimento
Seu marido, filhos e restante família 

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

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

António Alves Martins
Faleceu no dia 12 de novembro com 

54 anos. Natural da freguesia de Duas 
Igrejas, Paredes e residente em Vila Cova 
de Carros, Paredes. Era casado com Maria 
da Conceição Barbosa Ferreira.  

Agradecimento
Sua esposa, filhos e restante família 

vêm por este meio, extremamente sensi-
bilizados 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

Mário Augusto da Silva Lemos
Faleceu no dia 13 de novembro com 

84 anos. Natural de Seroa, Paços de Fer-
reira e residente na freguesia de Lordelo, 
Paredes. Era casado com Alice Moreira. 

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, genros, 

netos e restante família vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, 

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes
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Miguel Teixeira do Couto

José teixeira do couto Joaquim teixeira do couto Miguel coutoDesde 1943

4.º aniversário de falecimento
Joaquim Alberto Teixeira Barbosa

A família vem por este meio comuni-
car a todas as pessoas de suas relações 
e amizade que será celebrada a missa 
do 4.º aniversário do falecimento do seu 
ente querido na segunda-feira, dia 1 de 
dezembro, pelas 19 horas, na igreja matriz 
de Paredes.

A esposa, filho, nora e neta anteci-
padamente agradecem a todos os que se 
dignem a assistir a este ato religioso.

Faleceu

Paulo Carlos da Rocha
Faleceu no passado dia 12 de no-

vembro com 47 anos de idade. Natural 
da freguesia de Nova Lisboa, Angola e 
residente na avenida 13 de maio, freguesia 
de Duas Igrejas, concelho de Paredes. Era 
divorciado. 

Agradecimento
Sua mãe, filhos, irmãos 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 funeral. Participam também que a mis-
sa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 22 de novembro, pelas 
19 horas, na igreja paroquial de Duas Igrejas, Paredes. 

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

Funerária Val de Sousa, Lda (Gerência de José Paulo Couto – Vilela, 
Paredes) - Tel./Fax. 255 871 570 – Tlm. 967 012 537
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De 10 a 20 de novembro, 
o padroeiro de Penafiel 
voltou a protagonizar 

uma das maiores e mais dinâmi-
cas feiras do distrito, cumprindo 
uma tradição enraizada na cidade 
e na sua população.

 Há semelhança de outros 
anos milhares de pessoas ru-
maram à cidade de Penafiel 
para aproveitar a diversidade 
gastronómica, artesanal, musical 
e cultural que encheram as ruas 
da cidade de Penafiel por estes 
dias. 

Durante 11 dias falar de 
Penafiel era falar do S. Marti-
nho, das castanhas assadas, as 
famosas tortas de S. Martinho, 
rojões e das típicas provas de vi-
nhos que se multiplicaram pelas 
tascas, barracas e restaurantes 
e que fizeram as delícias dos 
apreciadores. 

Este ano, a programação 
contou com diversas atividades 

Penafiel reviveu tradições de S. Martinho
que evidenciaram o melhor da 
região, desde a mostra e venda de 
artesanato na quinta de Puços. No 
pavilhão de feiras e exposições 
de Penafiel decorreu ainda, no 
dia 10, uma mostra e venda de 
gado bovino e gado cavalar, no 
dia 11.

A animação musical voltou 
a marcar as comemorações deste 
ano do S. Martinho. Com a atua-
ção de dezenas de grupos, desde 
ranchos folclóricos e grupos de 
danças e cantares da região.  

E porque nem só de casta-
nhas e vinho se faz o S. Martinho 
em Penafiel, o Moto Clube do 
Vale do Sousa, com o apoio da 
câmara municipal, organizou nos 
dias 14, 15 e 16 de novembro, no 
pavilhão de feiras e exposições, a 
XVII concentração motard de S. 
Martinho, iniciativa que contou 
com um programa diversificado 
de atividades, muita animação e 
centenas de motares.


