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A cidade de Paços de Ferreira celebrou o 
140.º aniversário do nascimento de Sílvia 
Cardoso, com um programa que preen-
cheu vários dias do mês de julho.
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As Festas do Corpo de Deus e 
de S. Tiago de Modelos foram 
um sucesso e atraíram milha-
res de pessoas. 
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FESTA DO VIZINHO
ENCHEU O PARQUE
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APROVADA DESAGREGAÇÃO
DE MODELOS E PAÇOS FERREIRA

Página 3

Os membros da Junta de Freguesia de Paços de Ferreira e do grupo
de trabalho criado para o efeito entregaram ao presidente da Assembleia
Municipal a proposta para a desagregação de Paços de Ferreira e Modelos.
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A edição deste ano da Festa do 
Vizinho não defraudou as expetati-
vas e atraiu largas centenas de fa-
mílias ao parque urbano de Paços 
de Ferreira. O bom tempo ajudou 
ao convívio e à confraternização, 
não tendo faltado os petiscos, a 
música tradicional e muita boa dis-
posição entre os presentes.

A Festa do Vizinho regressou 
à cidade de Paços de Ferreira de-
pois de dois anos de interregno por 
causa da pandemia, deixando a co-
munidade ansiosa pelos convívios, 
o que despoletou a adesão em 
massa a este evento organizado 

pela Junta de Freguesia de Paços 
de Ferreira. 

“Este evento foi suspenso dois 
anos pelos motivos que já sabe-
mos e a comunidade estava ne-
cessitada deste tipo de iniciativas. 
O números de pessoas que esteve 
no parque prova que a Festa do 
Vizinho já faz parte das nossas 
tradições e dá-nos ainda mais alen-
to para continuar a realizar este 
encontro, assim como outros do 
género de interesse geral”, referiu 
Constantino Barros, presidente da 
Junta de Freguesia.

Os responsáveis pela organi-

zação disponibilizaram cadeiras e 
bancos para as famílias poderem 
colocar os seus farnéis e desfruta-
rem dos momentos de confraterni-
zação, apreciando ainda com gran-
de entusiasmo aos espetáculos 
de palco que ocuparam o espaço 
instalado numa das extremidades 
do local. “Este movimento popular 
tem como missão levar as pessoas 
à confraternização, incutindo um 
ambiente familiar e amistoso entre 
a comunidade”, acrescentou.

A Festa do Vizinho permitiu 
ainda que as associações da fre-
guesia estivessem presentes com 

uma barraquinha de degustação 
ou outro tipo de negócio que aju-
dasse a angariar receita. Marcaram 
presença a Associação Musical e 
Cultural Grupo de Cavaquinhos de 
Paços de Ferreira, Clube Aquático 
Pacense, Comissão de Festas de 
Modelos, Associação Ornitológica 
de Paços de Ferreira, Vincentinas 
de Modelos, GDC Escolas de Mode-
los, El Shadday, Modelos 50, Orfão 
de Paços de Ferreira, Comissão de 
Festas do Corpo de Deus, Amigos 
do Parque Urbano, Lions Clube de 
Paços de Ferreira e Banda Musical 
de Paços de Ferreira.

Festa do Vizinho animou o parque

Bombeiros celebram
91 anos de atividade

A Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Paços de Ferreira celebrou o seu 
91.º aniversário no passado dia 29 de junho. 

As cerimónias decorreram nas instalações 
da corporação, onde foram hasteadas as ban-
deiras, seguido de uma romagem ao cemitério. 

“Através de uma celebração simples, mas 
carregada de simbolismo, os Bombeiros de 
Paços de Ferreira pretendem honrar todos os 
que fazem e fizeram parte desta Instituição, 
como bombeiros ou como dirigentes”, referiu 
a instituição em nota de imprensa, num dia em 
que se procedeu à bênção de uma nova viatura 
e ao juramento de bandeira de sete novos ele-
mentos que passaram a integrar a carreira de 

bombeiro de terceira.
No dia 2 de julho decorreu a formatura na 

parada com a receção às entidades, seguindo-
-se uma sessão solene no auditório do quartel, 
onde se deu uma homenagem a Zeferino Bar-
bosa, presidente dos Bombeiros Voluntários 
de Paços de Ferreira, sendo distinguido com a 
Medalha de Serviços Distintos de Grau Ouro da 
Liga dos Bombeiros Portugueses. 

O segundo comandante da corporação, 
António Barbosa, o adjunto de comando, Anto-
nino Santos, o chefe António Carneiro e o sub-
chefe Jorge Alves receberam o Crachá de Ouro 
da Liga dos Bombeiros, alusivo aos mais de 35 
anos de serviço.
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O executivo da Junta de Fregue-
sia de Paços de Ferreira e elementos 
do grupo de trabalho, constituído por 
membros da Assembleia de Freguesia, 
entregaram no passado dia 27 de ju-
lho ao presidente da Assembleia Mu-
nicipal, Miguel Costa, a proposta para 
a desagregação de Paços de Ferreira 
e Modelos, aprovada por unanimidade 
em Assembleia de Freguesia Extraor-
dinária realizada recentemente.

Caberá agora ao executivo da Câ-
mara Municipal pronunciar-se, queren-

do, no prazo de 15 dias, seguindo-se 
posteriormente a discussão e votação 
em Assembleia Municipal extraordiná-
ria.

Caso seja aprovada, a proposta 
será finalmente apreciada e votada em 
Assembleia da República para a repo-
sição definitiva das freguesias de Pa-
ços de Ferreira e Modelos, depois das 
eleições autárquicas de 2025.

“É com satisfação que vemos con-
cluída a primeira fase deste processo. 
Entregámos a proposta ao senhor 

presidente da Assembleia Municipal 
e agora caberá aos membros dos 
partidos com representação na As-
sembleia Municipal votarem a mesma 
que foi aprovada por unanimidade em 
Assembleia de Freguesia. É esta a von-
tade do povo e eu, enquanto presiden-
te da Junta de Freguesia, coloco-me 
sempre na defesa dos interesses nos 
nossos concidadãos. Este tema fazia 
parte do meu programa eleitoral e foi 
cumprido”, referiu o autarca Constan-
tino Barros.

FC Paços de Ferreira homenageado
no 29.º aniversário da cidade

Entregue proposta para 
desagregação de Paços 
de Ferreira e Modelos

PASSEIO SÉNIOR
A VIANA DO CASTELO

ATIVIDADES DE VERÃO
PARA OS JOVENS

A Junta de Freguesia organizou o tradicional Passeio Sénior 
para os cidadãos residentes em Paços de Ferreira e Modelos, 
com 65 ou mais anos. O passeio deste ano realizou-se no dia 
27 de maio e teve como destino Viana do Castelo, com paragem 
no centro desta cidade a meio da manhã. O almoço foi servido 
numa quinta onde os seniores confraternizaram durante o resto 
do dia, sempre muito alegres e ao som de música popular com 
um sempre muito apetecido pezinho de dança. No final do dia, 
foi servido um lanche ajantarado a todos.

A freguesia de Paços de Ferreira retomou este ano as ativi-
dades de verão, que fizeram parte do programa da Junta até à 
interrupção forçada por causa da pandemia. As atividades de 
verão foram divididas por dois períodos de 15 dias e compos-
tas por iniciativas lúdicas para as crianças, como mergulho, idas 
à piscinas, praia, surf, parque aquático, entre outras atividades. 
Inscreveram-se muitas dezenas de crianças de Paços de Ferrei-
ra e Modelos, entre os 6 e os 12 anos.

A Junta de Freguesia as-
sinalou no passado dia 20 de 
maio o 29º aniversário da ele-
vação de Paços de Ferreira à 
categoria de cidade, tendo as 
cerimónias iniciado com o has-
tear das bandeiras. 

À noite decorreu uma ses-
são extraordinária da Assem-
bleia no salão nobre, numa ceri-
mónia que teve como ponto alto 
a homenagem prestada ao FC 
Paços de Ferreira. “Somos uma 
cidade rica nos movimentos 
sociais e associativos e todos 
eles merecem, sem exceção, o 
nosso reconhecimento pelo tra-

balho desenvolvido em prol da 
nossa comunidade. Por isso, a 
Junta de Freguesia de Paços de 
Ferreira entendeu homenagear 
neste mandato autárquico as 
nossas instituições e este ano 
começamos por prestar a nos-
sa singela homenagem de re-
conhecimento ao FC Paços de 
Ferreira”, explicou Constantino 
Barros, lembrando que o clube 
pacense é “o principal porta-es-
tandarte da nossa freguesia e 
do nosso concelho”. O autarca 
referiu ainda no seu discurso 
que “temos estado fortemente 
condicionados na nossa atua-

ção a um plano de atividades 
e orçamento, mas estamos 
permanentemente focados no 
serviço à população e organis-
mos da freguesia, acorrendo 
às suas necessidades, neces-
sariamente conjugados com 
a disponibilidade e enquadra-
mento a que legalmente esta-
mos sujeitos.  Queremos aqui 
dar relevo ao movimento asso-
ciativo e social que nas suas 
diferentes vertentes desenvol-
vem atividades que ajudam a 
consolidar e a justificar a razão 
pela qual sabe bem viver em 
Paços de Ferreira”, concluiu.
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Festas do Corpo de Deus
trouxeram milhares à cidade

Festas S. Tiago de Modelos
foram um sucesso

Contavam com uma adesão tão 
grande nas Festas?

Não conseguimos ter uma per-
ceção real do que estava a acon-
tecer, porque estávamos sempre 
ocupados. A melhor maneira de 
perceber o sucesso das festas foi 
o feedback que tivemos. Muito po-
sitivo e a nível quantitativo elevado. 
Sentimos que as pessoas ficaram 
agradecidas, precisavam daquilo. 
Sentimos que nunca viram tanta 
gente. Excedemos os objetivos que 
estavam planeados.

O cartaz ajudou...
A escolha do cartaz é sempre 

importante, porque tendo em conta 
que as nossas festas não tinham um 
grande volume de adesão, o cartaz 
impulsionou mais gente, de várias 
faixas etárias juntas. 

Ainda se assustaram com o tempo?
Se alguém fosse cardíaco não ti-

nha feito a festa. O tempo foi sempre 
uma preocupação nossa. Sempre foi 
esse o nosso receio desde o início. 
Na semana anterior às festas, esteve 
um tempo espetacular, com noites 
agradáveis e nós contentes. No dia 
da atuação do Toni Carreira estava 
muito calor, mas chegaram as 18 ho-
ras e deu um dilúvio que até deitou 

a luz abaixo. Entrámos em pânico, 
ficámos sem reação. Aquela chuva 
só nos deu vontade de desistir. Nin-
guém merecia ao fim de três anos ter 
um dilúvio uma hora antes da festa 
começar. Foi assustador, mas depois 
correu bem. Teríamos chegado ao 
dobro de pessoas se o tempo tivesse 
sido mais estável.

Qual era o sentimento da equipa um 
dia depois do final das festas?

Um dia depois ainda não conse-
guimos sentir. Foram precisos três 
ou quatro dias. Pelas dificuldades 
que passámos, valeu a pena, porque 
realizei a título pessoal os objetivos e 

fizemos coisas recordistas. Fizemos 
acontecer coisas na nossa terra que 
nunca tinham acontecido. E há um 
aspeto que não há dinheiro que pa-
gue, que é a gratidão das pessoas. 

Uma mensagem às pessoas que 
ajudaram e às que não ajudaram...

As que ajudaram e passaram cá, 
temos que agradecer muito, porque 
sem elas não seria possível. Isto não 
é feito apenas com o nosso trabalho, 
mas principalmente com o apoio das 
pessoas da terra que participam. Às 
pessoas que não nos ajudaram e não 
participaram na festa, não queremos 
agradecer, porque não ajudaram em 

nada, mas queríamos que percebes-
sem que isto não é para nós. Ainda 
há muito o sentimento das pessoas 
acharem que isto é para nós, festei-
ros. Isto é para a comunidade, por 
isso, o pouco que puderem ajudar, 
para nós é importante. Um valor 
simbólico de 1 euro, ou através de 
outra ajuda qualquer, porque tivemos 
apoios que não foram monetários e 
também foram importantes para as 
festas. Todos os apoios são bem-
-vindos. Quem não apoia porque não 
gosta, está no seu direito, respeito e 
espero que um dia gostem e ajudem 
as comissões. Isto ajuda a crescer a 
economia.

AS FESTAS DO CORPO 
DE DEUS 2022 ATRAÍ-
RAM MUITOS MILHARES 
DE PESSOAS E ANI-
MARAM A CIDADE DE 
PAÇOS DE FERREIRA 
DURANTE VÁRIOS DIAS. 
MÚSICA, ESPETÁCULOS 
CULTURAIS E MUITA 
ANIMAÇÃO PREENCHE-
RAM UM PROGRAMA 
QUE FICARÁ NA ME-
MÓRIA DE TODOS. RUI 
SANTOS, MEMBRO DA 
ORGANIZAÇÃO, ADMI-
TIU A SURPRESA POR 
TAMANHA ADESÃO E 
SAI COM O SENTIMEN-
TO DE DEVER CUMPRI-
DO. AGORA VENHAM 
AS PRÓXIMAS...

As Festas de S. Tiago de Modelos 2022 rea-
lizaram-se no último fim de semana de julho e o 
sucesso está ilustrado na fotografia. As pessoas 
aderiram em massa e lotaram o espaço junto ao 
palco, transformando numa das melhores festas 
de sempre que se realizaram em Modelos.

Foram três dias de grande animação, onde se 
destacaram as presenças de Piruka e dos Sons 
do Minho. O público mais jovem desfrutou das 
misturas dos vários DJ’s convidados, que atua-
ram até ao amanhecer, colorindo ainda mais o 
fim de semana festivo. A comissão organizadora 
ficou, naturalmente, satisfeita com a adesão de 
público, servindo de recompensa ao esforço des-
pendido para realizar as Festas, depois de dois 
anos de interregno devido à pandemia.

Num comunicado partilhado nas redes so-
ciais, a Comissão de Festas de S. Tiago de Mo-
delos 2022 referiu que foi feito “história” em Mo-

delos. “Arriscámos, talvez muito, mas no fim tudo 
valeu a pena. Foi, talvez, a aventura mais arrisca-
da que tivemos, nada nos fazia prever que esta 
comissão iria ter que aguentar tanto. Foram três 
anos de muitas alegrias e muito trabalho, poucos, 
mas, acima de tudo, bons. A todos os Modelen-
ses queremos agradecer o quão generosos foram 
connosco. Sem vocês nada disto seria possível. 
Um agradecimento especial à Câmara Municipal 
e Junta de Freguesia por todo o apoio dado nes-
tes anos. Aos patrocinadores um obrigado e um 
desejo de sucesso para o futuro. 

Sem esquecer a todas as pessoas que nos 
ajudaram em toda logística e preparação para as 
festas.  À nova comissão desejamos que façam 
ainda melhor do que foi feito e que façam as me-
lhores festas de sempre. Sentimo-nos orgulhosos 
por fazer parte desta comissão. Modelos, foi um 
prazer”, concluiu.
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A Junta de freguesia colaborou com o Centro Escolar na 
construção de hortas, para despertar o interesse dos alunos 
para o cultivo da horta, conhecimento do processo de germina-
ção/plantação e crescimento das plantas, consciencializando-os 
para a importância de comer alimentos saudáveis e biológicos.

Os funcionários da Junta de Freguesia de Paços de Ferreira 
procederam no passado mês de abril à limpeza do parque de 
estacionamento na Rua Antero Figueiredo. Por se tratar de uma 
zona muito solicitada pelos automobilistas, a Junta tomou a ini-
ciativa de melhorar os acessos e o lugar de parqueamento.

Sendo uma preocupação do executivo da Junta de freguesia 
a preservação dos espaços públicos, procedeu-se recentemente 
à limpeza e reabilitação dos jardins existentes no espaço envol-
vente do Centro de Saúde de Paços de Ferreira, a pedido da Aces 
- Vale do Sousa.

O jardim de acesso ao edifício dos CTT foi alvo de uma in-
tervenção dos técnicos de jardinagem da Junta de Freguesia de 
Paços de Ferreira, o que permitiu embelezar aquele espaço. Fo-
ram colocadas várias tipologias de flores e ainda tapete de relva 
em toda a extensão. 

O espaço verde onde está inserada a estátua de Sílvia Cardo-
so, na Praça 25 de Abril, mereceu uma intervenção especial, nas 
comemorações do 140.º aniversário do seu nascimento. Os ar-
ranjos feitos pela Junta de Freguesia de Paços de Ferreira em par-
ceria com a Câmara Municipal, embelezaram toda a zona frontal.

Os funcionários da Junta de Freguesia de Paços de Ferreira 
procederam recentemente ao arranjo dos canteiros do quartel 
dos Bombeiros Voluntários, deixando uma imagem ainda mais 
airosa às instalações desta nobre instituição da cidade. O arranjo 
coincidiu com as cerimónias do aniversário da corporação.

A final do Torneio Primavera, organizado 
pelo Gabinete o Desporto da Câmara Muni-
cipal, foi conquistada pelos jovens atletas 
da freguesia de Paços de Ferreira. A vitória 
alcançada na grande final sobre a freguesia 
de Raimonda, por 4-2, permitiu aos atletas 
da cidade pacense erguer o troféu de cam-
peões. A Junta endereça os parabéns aos 
jovens vencedores.

A equipa de bilhar do FC Paços de Fer-
reira sagrou-se campeão nacional 2021/22 
de snooker, ao vencer na final a Académica 
de Coimbra, por uns expressivos 3-0. 

A partida de todas as decisões decor-
reu no hotel Termas da Curia, tendo parti-
cipado pelos pacenses o capitão Américo 
Francisco, assim como João Grilo, João 
Barbosa e Bruno Bernardo.

A equipa de Patinagem Artística do Ju-
ventude Pacense sagrou-se vice-campeã 
nacional em quartetos e show júnior, nas 
provas que decorreran em Fafe, a contar 
para o campeonato nacional de Show e 
Precisão. A prestação das jovens permitiu 
ainda o apuramento para o Campeonato 
da Europa da modalidade, que decorreu em 
Itália, no mês de julho.

A equipa de sub-19 feminino de bas-
quetebol do Juventude Pacense sagrou-se 
campeã distrital da 2.ª divisão, da Asso-
ciação de Basquetebol do Porto, depois 
de derrotar o GD Leça na final. No primeiro 
jogo, as jovens pacenses venceram no re-
cinto do adversário, por 75-51, repetindo a 
vitória no jogo 2, por 53-47. No final, a festa 
foi verde e amarela...

SUB-19 DO JP CAMPEÃ 
DE BASQUETEBOL 

PATINAGEM
CONQUISTA PRATA

FCPF É CAMPEÃO
DE SNOOKER

FREGUESIA VENCE
TORNEIO PRIMAVERA

ALUNOS EM CONTACTO
COM CULTIVO DA HORTA

JARDIM ARRANJADO
EM FRENTE AOS CTT

LIMPEZAS EM PARQUE
DE ESTACIONAMENTO 

MELHORADO JARDIM
DE SÍLVIA CARDOSO

LIMPEZA DO JARDIM
DO CENTRO DE SAÚDE

CANTEIROS DO
QUARTEL ARRANJADOS
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A cidade de Paços de Ferreira celebrou o 140.º aniver-
sário do nascimento de Sílvia Cardoso, com um programa 
que preencheu vários dias do mês de julho. A cerimónia 
de abertura contou com a presença no coro infantojuve-
nil da paróquia, no concerto ‘Onde há amor e caridade aí 
Deus está”. O dia do aniversário foi assinalado a 26 de 
julho, tendo a paróquia organizado a celebração de uma 
eucaristia, na Igreja Matriz, seguido da inauguração da ex-
posição ‘Sílvia Cardoso – O rosto de uma vida para os ou-
tros’, no Museu Municipal. A Banda de Paços de Ferreira 
prestou ainda o ‘tributo a Sílvia Cardoso’.

“Nas comemorações dos 140 anos do nascimento foi 
feito um programa cultural baseado nos grupos da paró-
quia e consistiu num concerto no início das atividades, 
feito pelo grupo infantojuvenil. Depois deu-se a inaugu-
ração da exposição no Museu Municipal e um concerto 
da Banda de Paços de Ferreira. A homenagem encerrou 
com um concerto com o Grupo de Jovens El Shadday”, 
explicou Gilberto Gonçalves, responsável pela associa-
ção El Shadday. Quem visitar o museu poderá encontrar 
várias fotografias da época da venerável Sílvia Cardoso. 
“Deve-se observar para o rosto da pessoa e verificar que 
o trabalho dela foi sempre dignificante e com um sorriso”, 
acrescentou.

Aniversário dos 140 anos 
do nascimento de Sílvia Cardoso

El Shadday - Deus omnipotente
O Grupo de Jovens El Shadday nasceu há 22 anos com o objetivo 
de manter os jovens ligados às atividades católicas. A ideia sur-
giu de Gilberto Gonçalves, atual responsável pela associação, 
que explicou ainda os caminhos que levaram à escolha da de-
nominação. Das várias atividades realizadas ao longo do ano, 
destaca-se a recente participação nas celebrações do 140.º ani-
versário do nascimento da venerável Sílvia Cardoso.

Há quanto tempo existe o grupo?
Tem 22 anos. Surgimos de um pe-

queno núcleo de jovens que tinham 
acabado de fazer o Crisma. Eu tinha 
sido catequista deles na preparação 
para o Crisma, continuei com alguns e 
formámos um grupo de jovens. O ob-
jetivo principal era trazer algo de novo 
para a paróquia, ao nível das animações 
na eucaristia. Começámos a animar as 
eucaristias com a guitarra, que não era 
muito usual fazer. A partir daí, o grupo 
começou a desenvolver-se, com entra-
das e saídas de pessoas. É um grupo 
volátil, porque as pessoas têm a sua 
vida, vão crescendo, algumas casam. A 
faculdade também acaba por dificultar a 
permanência no grupo, mas vai havendo 
sempre regeneração dos elementos e 
isso é o mais importante.

E porquê El Shadday?
El Shadday... Quer dizer ‘Deus omni-

potente’, em hebraico, a língua-mãe de 
Jesus. Foi uma pesquisa que fizemos, 
não muito exaustiva, mas na altura pro-
curávamos um nome para o grupo e 
como é ligado à Igreja, tínhamos Deus 
acima de tudo e encontrámos na Bíblia 
o El Shadday e assim ficou.

Costumam participar em muitas ativi-
dades?

Antes da pandemia éramos muito 
mais solicitados, agora ainda estamos a 
entrar no ritmo. Fazemos animação de 

casamentos e também somos convida-
dos a nível da pastoral juvenil da nossa 
vigararia e da Diocese do Porto, onde 
participamos nas atividades. Neste mo-
mento estamos a preparar para partici-
par nas grandes jornadas mundiais da 
Juventude que começam no próximo 
ano em Lisboa. 

Animamos também a eucaristia no 
primeiro domingo litúrgico de cada mês. 
A música está sempre presente nesse 
fim-de-semana e em outras situações 
que somos solicitados. Fora disso, o 
grupo faz muitas atividades, desde tra-
balhos manuais, atividades gastronó-
micas. Confecionamos a comida e ser-
vimos no nosso espaço. Estamos em 
convívio com as pessoas que vêm ter 
connosco. Temos atividades de oração, 
as 24 horas para o Senhor, onde esta-
mos disponíveis nesse dia para quem 
quiser rezar connosco. Há várias iniciati-
vas que se vão fazendo, tornando o gru-
po ainda mais interessante. Não é um 
grupo fechado. Está sempre disponível. 

Quantos elementos compõem o grupo?
Neste momento são 21 elementos 

no grupo. A maior parte saiu da cateque-
se. Entram jovens no grupo a partir dos 
13 anos. Podem ir à catequese e depois 
participar nas atividades do grupo. As 
nossas reuniões são à sexta-feira à noite 
e depois ao sábado à tarde. É um grupo 
aberto à comunidade jovem e menos 
jovem.



7

Que balanço faz da época passada?
Foi uma época positiva. Tivemos 

duas equipas campeãs de série. No 
escalão D acabámos em 3.º lugar. No 
escalão C, terminámos em 4.º lugar 
na fase final. Não deu para a subida. 
O objetivo para os mais jovens não é 
ganhar jogos, mas formá-los e ensi-
ná-los a jogar e a saber estar no des-
porto. nos juniores, eram novinhos e 
jogaram um escalação acima. Para 
quem pensava que iam ser goleados, 
até fizeram um bom trabalho. Nos se-
niores, Estivemos quase a subir, che-
gámos à fase das decisões, mas de-
pois aquilo descambou na parte final. 
É o meu primeiro ano de presidência 
e não se pode fazer tudo de uma vez.

Que significado tem para o clube a 
certificação de entidade formadora?

Modelos tem sido uma boa esco-
la. Vem de alguns anos, tem cedido 
jogadores ao P. Ferreira, Arreigada 
e outros clubes. Se os jogadores ti-
verem ofertas de clubes com maior 
projeção, eles acabam por ir. Vivemos 
com essa realidade. Mas acho que 
devia existir mais civismo entre os 
clubes da terra. É a questão do res-
peito. Trabalhamos com 78 miúdos 
de forma gratuita. Trabalhamos todo 
o ano para que tenham as condições 
necessárias, porque eles pagam ape-
nas o equipamento. Corremos atrás 
dos patrocínios, fazemos todos os 
possíveis e não é fácil.

Que ginástica é feita para consegui-
rem o orçamento?

A ginástica é trabalharmos todos 
os fins de semana, como fizemos nas 

Festas de S. Tiago, na Festa do Vizi-
nho, na Feira do Artesanato. São es-
tas iniciativas que nos permitem an-
gariar dinheiro. Depois a boa vontade 
dos nossos empresários. A 100 me-
tros tem sido incansável, ajuda muito 
o clube. Temos o Moura, a Contipaper, 
empresas que nos ajudam. Só assim 
vamos conseguindo. No ano passado 
ganhámos uma candidatura do IPDJ 
que atribuiu um valor razoável. Tam-
bém a Junta de Freguesia que tem 
sido incansável a nível dos transpor-
tes e na ajuda financeira. A Câmara 
também ajuda através do protocolo 
que tem com todos os clubes. Penso 
que poderia ajudar mais.

O pavilhão é suficiente para todas as 
equipas do Modelos?

Não é fácil termos um pavilhão na 

nossa terra, sabendo que não é nosso, 
claro, mas por vezes é difícil aceitar 
certas situações, como ter os miúdos, 
e alguns dos pais são de Rebordosa, 
por exemplo, chegarem a Modelos e 
depois terem de os levar ao pavilhão 
de Freamunde, isso é mau de mais. O 
Juventude Pacense está em Paços, 
pega nos carros para vir a Modelos, 
sendo que seria a mesma distância 
se fosse treinar a Freamunde. Mas 
eles têm de treinar em Modelos e isso 
tiram-nos as horas. Tenho debatido 
isto com a Câmara e Gespaços, mas 
noto que a Juventude Pacense con-
segue vencer sempre. 

Quais são os objetivos para a próxi-
ma temporada?

Tentar a subida dos seniores, 
mas primeiro temos de formar a equi-

pa e só depois poderemos pensar 
em querer subir. Queremos construir 
um bom coletivo e não um plantel de 
individualidades e craques. É impor-
tante existir ética e respeitar sempre 
o adversário nas vitórias e, sobretudo, 
nas derrotas. Nos miúdos, continuar 
a apostar forte na formação, preten-
demos ter mais duas e ficar com sete 
equipas. Vamos ter petizes e benja-
mins, porque temos muitos meninos 
e aqui, saibam ou não jogar, aceita-
mos todos. Ao fim de um ano, os que 
não sabem correr, já correm bem e os 
que não sabem jogar, já começam a 
ter noções. Os miúdos aprendem rá-
pido. Depois temos os juniores D, C, B 
e A. Finalmente os seniores. Este ano 
vamos ultrapassar a barreira dos cem 
atletas, para um clube que não cobra 
qualquer mensalidade, não é fácil.

Escolas de Modelos
vai superar barreira 
dos 100 atletas

ESCOLAS DE MODELOS
É ENTIDADE FORMADORA

ENCERRAMENTO DE ÉPOCA
DO ESCOLAS DE MODELOS

ALUNOS NA FESTA
DE FINAL DO ANO LETIVO

O executivo da Junta de 
Freguesia de Paços de Fer-
reira esteve presente na fes-
ta de final do ano letivo da 
Escola Básica nº2 de Paços 
de Ferreira. Os membros do 
executivo aproveitaram para 
dar os parabéns a todos os 
alunos pelo sucesso esco-
lar obtido, desejando ainda 
umas ótimas férias à comu-
nidade escolar.

O Grupo Desportivo 
e Cultural das Escolas de 
Modelos reuniu dirigentes, 
atletas e treinadores num 
jantar de encerramento da 
época desportiva. O encon-
tro decorreu no passado dia 
26 de junho e contou com a 
presença da Junta de Fre-
guesia de Paços de Ferreira, 
a convite dos seus respon-
sáveis diretivos.

O departamento de for-
mação do Grupo Desportivo 
e Cultural das Escolas de 
Modelos foi distinguido pela 
Federação Portuguesa de Fu-
tebol como entidade forma-
dora de 2 estrelas. Esta certi-
ficação demonstra o trabalho 
desenvolvido pelo clube na 
modalidade de futsal, desta-
cando-se a sua importância 
para a formação dos jovens.

O GDC Escolas de Modelos terminou a época desportiva com a 
equipa sénior de futsal a falhar por pouco a subida de divisão. 
O objetivo não foi alcançado, mas o presidente, Manuel Dias, 
mostrou-se satisfeito com o trabalho desenvolvido, sobretudo 
na formação. Adiantou ainda que na próxima época terá mais 
duas equipas nas camadas jovens com a inclusão dos petizes e 
benjamins. Por fim, deixou um lamento para a insuficiência na 
utilização do pavilhão de Modelos para os treinos de todos os 
escalões do clube.
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FICHA TÉCNICA

ASSOCIAÇÕES DA FREGUESIA

IMAGENS COM HISTÓRIA

CASA DE COQUEDA
CASA VILLA MARIA

JUNTA ESTEVE NA APRESENTAÇÃO DO PLANTEL PACENSE

Banda Musical de Paços de Ferreira R. Cap. da Praça 74, 4590 Paços de Ferreira
Os Pecaninos R. Dom Dinis 20, 4590-066, Paços de Ferreira
Associação Amigos do Parque Urbano Av. Sílvia Cardoso 60, 4590 Paços de Ferreira
Clube Aquático Pacense R. Cap. da Praça 246, 4590-555 Paços de Ferreira
Conferência Vicentina Santa Eulália Paços R. Padre Pombo 196 Paços de Ferreira
Conferência Vicentina S. Tiago Modelos Av. Sílvia Cardoso 224, 4590-507 Paços de Ferreira
Associação Ornitológica Paços de Ferreira Av. dos Templários Paços de Ferreira
Grupo Bombos ‘Imparáveis’ Paços de Ferreira R. do Móvel, 4590 Carvalhosa,
Compaços  Av. Sílvia Cardoso 224, 4590-507 Paços de Ferreira
Grupo Cavaquinhos Paços de Ferreira Av. Sílvia Cardoso 218, 4590-507 Paços de Ferreira
FC Paços de Ferreira R. do Estádio 126, 4595 Frazão
Lions Clube Paços de Ferreira N319 178, 4590 Paços de Ferreira
Grupo Bombos Escolas de Modelos Rua do Pavilhão Modelos
GDC Escolas de Modelos R. do Pavilhão de Modelos
AH Bombeiros Voluntários Paços de Ferreira R. Dr. Nicolau Carneiro 196, 4590-612 Paços de Ferreira
Obra Social e Cultural Sílvia Cardoso R. Rainha Dona Leonor nº 57, 4590-612 Paços de Ferreira
CDC Juventude Pacense N319 154, 4590 Paços de Ferreira
Associação Paços 2000 Rua Capitão da Praça, 28 Paços de Ferreira
Santa Casa Misericórdia Paços de Ferreira  R. António Barbosa, 84, 4590-538 Paços de Ferreira
Orfeão de Paços de Ferreira R. Rainha Dona Leonor Paços de Ferreira 
Associação Modelos 50 Av. de Santiago 400 Modelos
Ass. Portuguesa Profissionais da Imagem Rua Dom José de Lencastre 9, 4590-512 Paços de Ferreira

Decorreu no passado mês de maio a 
Procissão de Velas em honra de Nossa 

Senhora de Fátima. O trajeto da cerimónia 
percorreu algumas artérias da cidade de 

Paços de Ferreira, tendo iniciado na Igreja 
Matriz e terminado junto ao cemitério 

municipal, onde se encontra a imagem de 
Nossa Senhora de Fátima.

A tradicional  Procissão de Velas em 
honra de Nossa Senhora de Fátima saiu 

em Modelos, numa cerimónia presencia-
da por centenas de pessoas. A procissão 
passou pelas principais ruas de Modelos, 

abrilhantadas pelas muitas centenas de 
velas que se acenderam para a passagem 
da imagem de Nossa Senhora de Fátima.

Datada de 1912, foi deixada à câmara pela família de um rico comerciante local. Em 
1992, a autarquia cedeu-a à Santa Casa da Misericórdia em troca de um terreno onde 
hoje se localiza o Parque de Exposições da Capital do Móvel.

Atualmente funciona lá o Lar da Santa Casa Misericórdia de Paços de Ferreira.

A Junta de Freguesia de Paços de Ferrei-
ra esteve presente na cerimónia de apresen-
tação do plantel profissional do FC Paços de 
Ferreira, assim como dos respetivos esca-
lões e restantes modalidades, para a época 
2022/2023. 

PROCISSÃO DE
VELAS EM HONRA DE 

NOSSA SENHORA

PROCISSÃO
DE VELAS

EM MODELOS

No Dia Mundial da Criança, o Centro Escolar de Arreigada 
proporcionou às suas crianças um dia de muitas atividades e 
animação na Quinta da Eira, em Penafiel. A Junta de Paços de 
Ferreira contribuiu com uma ajuda para que as crianças residen-
tes na freguesia pudessem participar.

A Junta de Freguesia de Paços de Ferreira promoveu no mês 
de maio uma visita de estudo a 86 crianças do 3.º ano do Centro 
Escolar da cidade aos vários monumentos do concelho. A ini-
ciativa tem sido desenvolvida nos últimos anos, permitindo aos 
alunos conhecerem melhor o património histórico do município.

Decorreu no fim-de-semana de 6 e 7 de agosto a tradicional 
Feira de Artesanato, no Largo da Igreja de Modelos. Durante dois 
dias, foi possível apreciar muitas peças de artesanato expostas 
nas barraquinhas, assim como foi possível assistir a momentos 
de música e espaços de gastronomia.

ATIVIDADES NO DIA 
MUNDIAL DA CRIANÇA

ALUNOS VISITAM
PATRIMÓNIO MUNICIPAL

FEIRA DE ARTESANATO 
EM MODELOS

FOTO DE ARQUIVO


