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 de desconto
nas lentes progressivas

A caminhada terá um custo de 5 euros e as receitas revertem para uma conta que foi aberta em nome 
dos pais do menino. 
São dezoito as instituições e entidades do concelho envolvidas na preparação deste evento, incluindo 
o jornal O PAREDENSE, que não podia fi car indiferente ao apelo desta família.

Dia 4 de março junte-se a esta causa e ajude a fazer a diferença na vida do Guilherme!

Jorge Regadas
na liderança do Gandra

O técnico, de 61 anos, substituiu Mário Rocha no co-
mando técnico da equipa sénior, após uma série de 
maus resultados.   —  PÁG. 14

No dia 4 de março vai realizar-se, em Paredes, uma caminhada solidária com
o objetivo de ajudar o Guilherme, de 3 anos, que luta contra uma leucemia.

PAREDES vai caminhar
pelo SUPER HERÓI GUI 

Câmara reforça as verbas
e competências das juntas

As juntas de freguesia vão receber da câmara 120 mil 
euros, em dois anos, para pavimentar ruas. O executivo 
aprovou ainda o acordo de execução com as juntas, atri-
buindo mais 10 % de dotação fi nanceira para executar 
pequenas obras e reparações em algumas escolas do 
concelho.   —  PÁG. 9

Incêndio deixou família
desalojada em Gandra

“Papas na Sobreira”
acolheu duas mil pessoas

O fogo destruiu a cobertura de uma habitação em Gan-
dra, onde vivia um casal com um fi lho menor. Foi com-
batido por mais de 30 bombeiros, um dos quais sofreu 
ferimentos ligeiros.  —  PÁG. 2

O evento gastronómico e cultural serviu para promo-
ver uma das iguarias mais tradicionais da região. O 
presidente da junta, João Gonçalves, já garantiu que o 
evento vai regressar em 2019.   —  PÁG. 7
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D
ezoito anos andados no novo 
século não é razão para qual-
quer tipo de balanço – e não é 
isso que nos propomos – será 
somente um alerta sobre a 

análise que poderemos ter, depois do 
tempo decorrido a partir do primeiro dia 
1 de janeiro de 2001.

Sempre tivemos a vontade de encarar 
a vida com o otimismo e por este com-
portamento promover a humanização da 
sociedade, quer pela ética, moral e edu-
cação que permitam o bem-estar geral, 
tanto quanto possível.

Diz-nos os anos passados que pro-
gredimos nos domínios da tecnologia e 
da ciência, mas reconhecemos que ainda 
nos falta percorrer um longo caminho no 
domínio dos valores, na educação para a 
fraternidade, para a civilização do cora-
ção e também do bom senso.

Porque não é apenas alcançar a rique-
za material, mas sobretudo a conquista 
da felicidade interior das pessoas, sendo 
essa luz da vida íntima a iluminar os cami-
nhos do progresso, que se deseja ponde-
rado, solidário e humanista.

Acreditamos que o tempo a vir terá de 
ser um tempo de humanismo, de justiça 
social, de solidariedade participada, com 
democracias descentralizadas.

Muito naturalmente vemos que o pri-
mado da política sobre o factor económi-
co e a escolha dos valores adaptados aos 
novos contextos sociais será o melhor 
suporte das democracias, que se desejam 
sólidas na sua organização, atendendo 
às transformações globais e às grandes 
complexidades da época que atravessa-
mos.

Naturalmente que no meio disto tudo 
aspiramos a um mundo pacífi co e segu-
ro, cada vez mais ajustado às necessida-
des da população e sem o fosso histórico 
entre pobres e ricos. Sem dúvida que tal 
situação depende muito do modo como 
usarmos a nossa inteligência e a sensibi-
lidade, complementada pela nossa com-
preensão nas relações humanas.

É certo que os desafi os deste século 
convidam a uma contínua refl exão sobre 
a própria evolução do pensamento, sen-
do claro que esta refl exão também passa 
pelo modo como funcionam os sistemas 
e os partidos se comportam.

Não constitui novidade dizer que a 
própria história é movimento e, por isso, 
devemos estar muito atentos ao ciclo his-
tórico e às fi losofi as de vida das socieda-
des. Até porque sabemos que se, aqui ou 
ali, surgirem, por vezes, inúteis radicalis-
mos, é nosso dever procurar integrá-los 
nos sistemas democráticos. Cumpre-nos 
defender os nossos direitos dentro das re-
gras democráticas e não esquecer, nunca, 
os nossos deveres. 

Quem se esquece do ditado que diz: 
Mudar de ideias não é tragédia nenhuma, 
bem pior é não ter ideias para mudar…

As sociedades
no século XXI U

M incêndio numa ha-
bitação em Gandra, 
Paredes, na noite do 
passado domingo, 
dia 18 de fevereiro, 

deixou um casal e um fi lho me-
nor desalojados e causou feri-
mentos ligeiros num bombeiro 
da corporação de Rebordosa.

O fogo começou por volta 
das 22 horas de domingo e só 
foi extinto já por volta da uma 
da manhã de segunda-feira. Foi 
combatido por 35 bombeiros de 
duas corporações do concelho, 
Baltar e Rebordosa, apoiados por 
nove viaturas.

Segundo o comandante dos 
bombeiros voluntários de Baltar, 
Delfi m Cruz, “o combate às cha-
mas revelou-se muito difícil” 
porque o fogo concentrou-se 
no isolamento do telhado. “Foi 

Família desalojada e bombeiro
ferido após incêndio em Gandra
uO fogo destruiu a cobertura de uma habitação, em Gandra, Paredes, onde vivia um casal com um 
fi lho menor.
O combate às chamas durou várias horas e envolveu mais de 30 bombeiros.

necessário retirar 
as telhas da habi-
tação para que o 
combate às cha-
mas fosse mais 
efi caz”, sublinhou 
o comandante.

O incêndio 
acabou por des-
truir a cobertura 
da habitação uni-
familiar, que fi cou 
“sem condições 
de habitabilida-
de”. Ainda segun-
do Delfi m Cruz, 
a água usada no 
combate ao in-
cêndio também 
provocou danos 
avultados em vá-
rias divisões da 

tanto realojados em casa de fa-
miliares. Na sequência do incên-
dio um bombeiro da corporação 
de Rebordosa sofreu ferimentos 

numa mão, embora sem gravida-
de.

As causas do incêndio ainda 
estão por apurar.

habitação, que foi reabilitada re-
centemente.

O casal e o fi lho menor, que 
viviam no edifício, foram entre-
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PAREDES solidário com o HERÓI GUI

uNo próximo dia 4 de março vai realizar-se em Paredes uma caminhada solidária para ajudar o Gui.
uA iniciativa é organizada, em parceria, por diversas associações e entidades do concelho que se quiseram associar à causa.

Plantel do U.S.C. Paredes

Fernando Valente, treinador de futebol

Os atores Martinho Silva e Nuno Janeiro

Os pais do Gui

A 
HISTÓRIA de luta do 
pequeno Guilherme está 
a gerar uma onda de so-
lidariedade no concelho 
de Paredes. Desde que o 

jornal O PAREDENSE em abril do ano 
passado, publicou a reportagem so-
bre a batalha que o pequeno Gui está 
a travar contra uma leucemia, , têm-se 
multiplicado os apelos para ajudar a 
salvar a vida do menino de 3 anos.

O Gui está nesta luta há mais de 
um ano. Fez tratamentos com recurso 
à quimioterapia, mas em janeiro deste 
ano sofreu uma dura recaída. Ago-
ra precisa de um dador de medula 
compatível para vencer esta doença. 
O procedimento terá de ser feito nos 
próximos 6 meses, seguindo-se de-
pois um ano de isolamento total, em 
casa.

 A dura batalha que o pequeno 
Gui está a travar contra esta doença 
despertou a atenção de diversas per-
sonalidades, associações e entidades 
do concelho que se quiseram associar 
à causa. Nas redes sociais já foram par-
tilhados vários apelos, incluindo pelo 
treinador de futebol Fernando Valen-
te, os atores Nuno Janeiro e Martinho 
Silva, o músico Tó Zé, vocalista dos 
Perfume e a equipa sénior do União 
Sport Clube de Paredes.   

Só este mês já foram realizadas 
duas campanhas de recolha de sangue 
e medula óssea em Vilela e Cristelo, 
que tiveram grande adesão. Em breve 
deverão ser anunciadas novas datas 
para outras recolhas no concelho.

No próximo dia 4 de março vai 
realizar-se em Paredes uma caminha-
da solidária com o objetivo de ajudar 
o pequeno Gui, mas, também alertar 
e ajudar outros cidadãos que se en-

COMO PODE AJUDAR?

Q
uem quiser ajudar a família deste pequeno grande herói pode fazer um donativo para a conta solidá-
ria: IBAN PT50 0018 0003 4627 2605 0200 3. Ou inscrever-se como potencial dador de medula óssea, 
no Centro de Sangue e da Transplantação do Porto ou no Serviço de Sangue do Hospital de São João, 
no Porto. Terá apenas de preencher um impresso e tirar uma pequena amostra de sangue.

contrem na mesma situação. 
A iniciativa é organizada em par-

ceria por diversas associações e enti-
dades do concelho, nomeadamente a 
câmara municipal de Paredes, a junta 
de freguesia de Paredes, a Santa Casa 
da Misericórdia, o agrupamento de 
Escuteiros 519, a Parjovem, o USC Pa-
redes, a Casa do Benfica em Paredes, 
os Noturnos de Paredes, a Associação 
Paredes Aventura, a Veolia, o Altis Clu-
be de Paredes, o Grupo de Jovens da 
Paróquia de Paredes, os rotários, a rá-
dio Jornal FM, o Jornal O Paredense e 
o Instituto de Sangue do Porto.

A caminhada terá início pelas 
9h30, no parque da cidade de Pa-
redes. Pelas 11 horas realizar-se-á 
também uma campanha de sensibi-
lização sobre dadores de medula ós-
sea, seguindo-se depois uma aula de 
zumba.

A caminhada terá um custo de 
5 euros e as receitas revertem para 
uma conta que foi aberta em nome 

dos pais do Guilherme. Os ingressos 
podem ser adquiridos na câmara mu-
nicipal e no gabinete de ação social, 
na Casa do Benfica em Paredes, nas 
juntas de freguesia, na sede do USC 
Paredes, na Misericórdia ou na sede 
dos escuteiros.

Depois de saber que o filho esta-
va doente, em julho de 2016, Marisa 
Mota foi obrigada a deixar o trabalho 
para acompanhar o Gui nos tratamen-
tos. Desde então que a família tem 
vivido apenas com o salário do pai, 
Mário Monteiro, para suportar todas 
as despesas. 

Marisa e Mário Monteiro tem um 
outro filho, o Salvador, que passou 
os seus primeiros meses de vida em 
casa dos avós, por causa da doença 
do irmão. Tanto os pais como o pe-
queno Salvador já sabem que não são 
compatíveis com o Guilherme, por 
isso renovam o apelo para que mais 
pessoas se inscrevam como dadores 
de medula.



4
Quinta-feira

22 de fevereiro 2018

SOCIEDADE

HELENA NUNES
— texto —

PUB

A 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE PAREDES tem em 
curso um plano de vá-
rios investimentos em 
obras de proximidade 

por todo o concelho, para dar res-
posta aos problemas dos muníci-
pes, informou o município em nota 
de imprensa.

“A nossa preocupação tem sido 
resolver problemas que dizem res-
peito aos munícipes. Não estamos 
em tempo de projetos megalóma-
nos. O compromisso com as fre-
guesias do nosso concelho está a 
avançar a bom ritmo”, sublinhou o 
presidente da câmara, Alexandre Al-
meida, citado na mesma nota.

As obras estão a ser realizadas 

Câmara tem em curso várias obras
de proximidade no concelho
uAs obras estão a ser realizadas com os funcionários da autarquia e com empreitadas. 

com funcionários da autarquia e 
com empreitadas.

Obras
com funcionário

da autarquia

Os planos de obras de proximi-
dade executadas com os funcioná-
rios da autarquia avançaram com 
a pavimentação do Complexo Des-
portivo “Os Lusos de Bitarães”, na 
Freguesia de Paredes.

Na cidade de Paredes está já 
concluída a pavimentação do pas-
seio e envolvente na Rua de Timor.

Com mão-de-obra a cargo do 
município realizou-se também a pavi-
mentação da zona envolvente à Igreja 
Velha de Rebordosa. A intervenção na 
Piscina Rota dos Móveis também está 

a ser executada com recurso aos fun-
cionários da autarquia.

Empreitadas

Em Duas Igrejas, está em execu-
ção a requalificação da Avenida 13 
de Maio, uma empreitada que o mu-
nicípio considera ser essencial para a 
freguesia e que envolve obras de dre-
nagem de águas pluviais, mudança 
de postes de eletricidade e pavimen-
tação da faixa de rodagem.

Em Louredo, está em fase de con-
clusão a construção de passeios de 
acesso ao Parque de Miragaia, abran-
gendo também a pavimentação em 
cubos de granito, com mão-de-obra 
dos funcionários da câmara.

Em Recarei, encontra-se tam-
bém em construção o Posto Avan-
çado para os Bombeiros Voluntários 

de Cete, que vai permitir que os 
operacionais estejam mais próxi-
mos das freguesias do sul do con-
celho, em caso dos fogos florestais.

Em Gondalães, está no terreno a 
empreitada de requalificação de be-
neficiação urbanística da zona envol-
vente à igreja de Gondalães e à Rua 
de São Pedro. Segundo o município, 
as obras envolvem a execução de mu-
ros em pedra, novos estacionamentos 
junto ao cemitério e o alargamento da 
estrada com respetiva pavimentação.

Estão também em execução as 
obras do complexo desportivo do 
Sobreirense, que dará lugar a um 
moderno campo de jogos sintéti-
cos com iluminação e a empreitada 
para a colocação da nova ilumina-
ção do Complexo Desportivo do 
Aliança de Gandra. 

Esta nova empreitada inclui a 

colocação de 4 torres de ilumina-
ção, com 20 metros de altura, equi-
padas com 6 projetores. Em dezem-
bro, a câmara já tinha terminado a 
construção do parque de estaciona-
mento junto ao campo.

Em Baltar a autarquia está a rea-
lizar a empreitada para a construção 
do novo complexo desportivo, que 
inclui um campo de jogos sintético 
e os balneários de apoio. Em fase de 
conclusão está a obra da zona de 
estacionamentos para o Centro de 
Saúde de Cristelo.

O município encontra-se ainda 
a executar a empreitada de cons-
trução de arruamentos de acesso 
à instalação de um hipermercado 
na cidade de Lordelo, assim como 
a empreitada para a execução de 
arruamentos, passeios e muros na 
zona desportiva de Vandoma.

Complexo Desportivo “Os Lusos de Bitarães” Posto avançado dos bombeiros de Cete, em Recarei

Igreja velha de Rebordosa Parque de Miragaia em Louredo



5
Quinta-feira

22 de fevereiro 2018

SOCIEDADE

HELENA NUNES
— texto —

PUB

Rua de Santiago, 444 - 4585-513 REBORDOSA
Tel/Fax 224 112 551 - Tlm 917 820 622  |  luisbessamovel@gmail.com

LUÍS BESSA
MOBILIÁRIO

Idealizamos todo

o tipo de móveis

ao seu gosto!

PUB

Bombeiros Voluntários de Baltar
comemoraram 90 anos

uA data foi assinalada com uma cerimónia simbólica, que reuniu bombeiros, direção e comando.
uA cerimónia ofi cial está agendada para abril, altura em que serão também inauguradas as obras de ampliação e restruturação do quartel.

A ASSOCIAÇÃO Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Cete está a dinamizar uma 

campanha de angariação de fundos 
para adquirir uma nova viatura des-
tinada ao transporte não urgente de 
doentes.

A campanha foi lançada este 
mês e tem vindo a ser promovida 
junto das empresas e da população 
da freguesia, a quem a instituição 
deixa um apelo para se associarem 
a esta causa.

Os bombeiros de Cete sublinham 
que esta campanha tem por objetivo 
“melhorar as condições daqueles 
que servimos diariamente”. 

A iniciativa está também a 
ser promovida nas redes sociais e 
através da página de facebook dos 
bombeiros voluntários de Cete. Lá 
podem ser consultadas todas as in-
formações sobre a conta para onde 
devem ser feitos os donativos. NIB: 
0010 0000 4633 4410 0013 6.

Bombeiros de Cete angariam 
fundos para uma nova viatura
uA associação humanitária está a angariar donativos para com-
prar uma nova viatura de transporte não urgente de doentes.A 

ASSOCIAÇÃO Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Baltar 
comemorou o seu 90.º aniversá-
rio, no dia 10 de fevereiro, com 
uma cerimónia simbólica que de-

correu no quartel da corporação.
O bolo de aniversário foi partilhado com 

os bombeiros, elementos da direção e co-
mando, o presidente da câmara de Paredes, 
Alexandre Almeida e o presidente da Assem-
bleia Municipal, José Batista Pereira.

Ao jornal O PAREDENSE o presidente da 
associação, José Alberto Sousa, garantiu que 

a cerimónia ofi cial deverá realizar-se em mea-
dos de abril, quando as obras de ampliação e 
reestruturação do quartel já estiverem con-
cluídas.

Nessa altura deverão ser inauguradas as 
novas camaratas e os novos balneários e ves-
tiários para homens e mulheres, que estão a 
ser construídos no quartel. “Não tínhamos 
condições para acolher, em igualdade de 
circunstâncias, homens e mulheres neste 
quartel. As instalações, apesar de muito 
operacionais, foram construídas em 1982, 
exclusivamente para homens e atualmente 
quase 40% dos elementos do nosso corpo 
de bombeiros são do sexo feminino”, expli-
ca o presidente da direção dos bombeiros.

A instituição já tinha apresentado uma 
candidatura para que o projeto fosse com-
participado por fundos europeus, no âmbito 
do Plano Operacional de Sustentabilidade e 
Efi ciência no Uso de Recursos (POSEUR). José 
Alberto Sousa reconhece que a aprovação 
desta candidatura criou as condições para o 
arranque de um investimento maior e mais 
signifi cativo para a instituição.

“Estamos a fazer obras 
para melhorar a nossa

atividade permanente”
- José Alberto Sousa, presidente da direção

Em simultâneo, a instituição avançou 
também com outros investimentos ao nível 
da higienização e prestação de socorro, es-
tando a construir novas salas de formação, 

armazéns de saúde e a criar um espaço de 
desinfeção de ambulâncias. 

“Estamos a dar muita atenção à qua-
lidade da prestação de socorro e a criar 
condições para que isso funcione bem. 
Aproveitamos a candidatura para investir 
na melhoria das condições para acolher os 
operacionais no quartel, mas simultanea-
mente estamos a fazer obras para melho-
rar a nossa atividade permanente”.

Estas obras serão pagas com verbas da 
própria instituição, que está a fazer um “in-
vestimento muito signifi cativo” na melho-
ria dos serviços que presta à população, ga-
rante o presidente da direção.

A cerimónia que os bombeiros de Baltar 
deverão organizar em abril servirá, por isso 
para assinalar dois importantes momentos 
na história da instituição: a comemoração do 
90.º aniversário e a inauguração de um quar-
tel praticamente todo renovado.
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A 
SECRETÁRIA de Esta-
do Adjunta e da Justiça, 
Helena Mesquita Ribeiro, 
realizou, no passado dia 
8 de fevereiro, uma visita 

ao Tribunal Judicial de Paredes. A vi-
sita foi acompanhada pelo presiden-
te da câmara de Paredes, Alexandre 
Almeida, e teve como objetivo “co-
nhecer melhor os tribunais”. 

No fim da visita, a governante 
adiantou aos jornalistas que o Go-
verno vai retirar competências a al-
guns tribunais e reforçar outros, no 
âmbito da reorganização judiciária 
que está a ser elaborada. 

Segundo Helena Ribeiro, os 
ajustes serão feitos no seguimento 
de um segundo estudo de reavalia-
ção ao mapa judiciário, já concluído 
pelo Ministério da Justiça, “cujo in-
tuito é servir melhor as popula-
ções em termos de proximidade e 
especialização”.

“Em alguns casos isso pode 
passar por retirar valências de 
determinados locais e colocá-las 
noutros. Mas também pode pas-
sar por dividir competências que 

Secretária de Estado Adjunta
e da Justiça visitou Tribunal de Paredes

uHelena Mesquita Ribeiro anunciou que o Governo vai retirar competências a alguns tribunais e reforçar outros, no âmbito da reorganização 
judiciária. uNo caso do Tribunal Judicial de Paredes, a governante não quis garantir nenhum reforço de competências. 

Alexandre Almeida e Francisco Leal acompanharam a visita da Secretária de Estado Adjunta ao Tribunal de Paredes Helena Mesquita Ribeiro em declarações aos jornalistas

estão centradas em determinado 
ponto e colocá-las a funcionar em 
mais do que um local”, explicou.

Acompanhada pelo presidente 
da câmara de Paredes, Alexandre 
Almeida, e por outros elementos 
do executivo, a Secretária de Esta-
do Adjunta e da Justiça recusou-se 
a falar de situações concretas, no-
meadamente se é expectável que o 
Tribunal Judicial de Paredes venha a 
ter mais competências. 

Helena Ribeiro admitiu a possibi-
lidade, mas preferiu salientar que, no 
contexto nacional, as reformas têm 
como objetivo servir melhor as po-
pulações. “O objetivo é aproximar 
a justiça dos cidadãos e garantir 
melhores condições, quer aos 
operadores judiciários quer ao 
público, melhorar a qualidade da 
justiça, das decisões, permitindo 
maior celeridade dos magistrados 
relativamente ao trabalho e maior 
celeridade de resposta”, frisou.

Ainda sobre a reavaliação do 
mapa judiciário, a governante ga-
rantiu que todos os tribunais do 
país foram reavaliados e que o Mi-
nistério da Justiça também ouviu 
os juízes-presidentes, os concelhos 
de gestão, os órgãos consultivos da 

comarca, as CIM’s, entre outros par-
ceiros. 

Segundo Helena Ribeiro os 
ajustamentos vão ser pontuais, 
e servirão para corrigir algumas 
incongruências e desfasamentos 
existentes.

“Concordamos com o modelo 
de especialização, da existência 
de órgãos de gestão no modelo 
em que estão a funcionar. E por 
isso, são ajustamentos ditados 
pelo conhecimento que temos do 
terreno”.

Apesar de o estudo já estar con-
cluído, a Secretária de Estado recu-
sou adiantar quais as soluções que 
estão a ser estudadas, garantindo 
que o Ministério da Justiça ainda 
está a preparar “a parte normati-
va” e a realizar as “discussões polí-
ticas no seio do Governo”. 

“Muitas das soluções a imple-
mentar dependem das condições 
que temos no terreno. E por isso 
é prematuro avançar já com solu-
ções que depois podem não ser 
concretizadas”, sublinhou a gover-
nante.

Helena Ribeiro estima que em 
abril já seja possível avançar com o 
procedimento legislativo.

DIAP de Paredes
transferido
para Penafiel

Também durante a visita ao Tribu-
nal de Paredes, a Secretária de Estado 
Adjunta e da Justiça anunciou que 
o Departamento de Investigação e 
Ação Penal (DIAP) de Paredes vai ser 
transferido para Penafiel, a sede da 
Comarca do Porto Este.

A decisão já está prevista em Lei, 
que entrou em vigor em janeiro de 
2017, aquando da primeira revisão 
ao mapa judiciário onde, segundo 
Helena Ribeiro, está prevista a mu-
dança do DIAP que está em Paredes 
para Penafiel, onde já funciona o Juízo 
Central Criminal, e ao mesmo tempo 
a mudança da instrução criminal do 
Marco de Canaveses para Penafiel.

A Secretária de Estado explicou 
que a mudança só ainda não ocorreu 
porque ainda não foi possível fazer as 
obras no antigo quartel militar de Pe-
nafiel, para onde se prevê o funciona-
mento daquela instância judicial.

“A câmara de Penafiel fez-nos 
o projeto, também houve alguns 
atrasos, e entretanto quando o pro-
jeto nos foi entregue tivemos de 

apresentar uma portaria de exten-
são de cargos. Agora só estamos à 
espera da decisão do Ministério das 
Finanças”, explicou.

Helena Ribeiro disse que “faz 
todo o sentido” agregar a instrução 
criminal e o Departamento de Inves-
tigação e Ação Penal, e que, a mudan-
ça, permite evitar gastos desneces-
sários, promover uma otimização de 
recursos e garantir um melhor serviço 
à comunidade.

“Já temos a funcionar em Pe-
nafiel a central criminal e um DIAP. 
Depois temos em Paredes um outro 
DIAP que trata sobretudo da crimi-
nalidade económica e no Marco de 
Canaveses o juízo de instrução cri-
minal. Estas áreas têm um relacio-
namento intenso e não tem sentido 
funcionarem desta forma. A maior 
parte dos crimes que depois são 
julgados e que são da competência 
do coletivo, da central criminal, es-
tão em Penafiel. Isto provoca uma 
grande despesa ao Estado”.

O Ministério da Justiça está a 
aguardar a aprovação de uma porta-
ria de extensão de encargos por parte 
do Ministério das Finanças, para avan-
çar com o concurso público e imple-
mentar a empreitada.
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Evento “PAPAS NA SOBREIRA”
foi visitado por 2 mil pessoas

uA primeira edição do evento gastronómico e cultural decorreu junto à Alameda de São Pedro, na Sobreira.
uFace ao sucesso da iniciativa, a junta garantiu que o evento vai regressar no próximo ano.

M
AIS de duas mil pessoas pas-
saram pelo recinto do festival 
“Papas na Sobreira”, que de-
correu nos dias 10 e 11 de feve-
reiro, junto à Alameda de São 

Pedro, na freguesia da Sobreira, Paredes.
O evento serviu para promover alguns 

dos melhores pratos da cozinha portuguesa 
e também algumas das iguarias com forte 
tradição nesta região do concelho, como é o 
caso das papas de sarrabulho.

A ideia partiu da junta local, que assumiu 
a responsabilidade de organizar o evento, em 
parceria com um grupo de pessoas e enti-
dades ligadas à freguesia. O presidente João 
Gonçalves explica que decidiu aproveitar 
uma ideia apresentada por um jovem da fre-
guesia para promover uma das iguarias mais 
tradicionais da região. 

“As papas de sarrabulho são um produto 
desta época de inverno, em que se matavam 
os porcos e se aproveitava o sangue e outras 
partes do porco para confecionar as papas de 
sarrabulho. A ideia foi tentar recuperar esta 
tradição de antigamente, que continua a ser 
apreciada por muita gente”, explicou o autarca.

A ementa foi centrada nas papas de sarra-
bulho, mas integrou igualmente rojões, feijoada 
à transmontana e pataniscas de bacalhau com 
arroz de feijão. Os petiscos foram servidos numa 
tenda de grandes dimensões, que acabou por 
ser pequena face à grande afluência de visitan-

tes. “Tivemos pessoas que esperaram algu-
mas horas para serem servidas, o que não é 
de todo agradável. Mas tinha de ser, porque 
a procura era muita e os petiscos eram con-
fecionados na hora”, explicou João Gonçalves, 
garantindo que o evento foi um êxito e superou 
todas as expectativas traçadas.

“O evento veio para ficar. Porque os sinais 
foram de tal ordem encorajadores que nos 
sentimos reforçados a dizer que para o ano 
cá estaremos novamente”. Em 2019 o evento 
deverá realizar-se novamente no fim-de-se-
mana antes do carnaval, numa tenda de maior 
dimensão, para conseguir acolher mais público.

RECRIAÇÃO DA
“MATANÇA DO PORCO”

 O evento “Papas na Sobreira” serviu, tam-
bém, para promover algumas das tradições 
culturais da freguesia. O Núcleo de Teatro do 
Grupo de Jovens Nova Esperança dinamizou 
uma peça alusiva à recriação da tradicional 
“matança do porco”.

No primeiro dia, o certame contou ainda 
com a atuação do Rancho Folclórico de Cete 
e com um bailarico de carnaval. No segundo 
dia, atuaram o Rancho Folclórico de Paço de 
Sousa e o Rancho Folclórico de Recarei.

Os lucros angariados com a edição deste 
ano serão entregues a uma instituição social, 
a Associação S. Pedro, Centro Social da So-
breira, que ambiciona construir um novo lar 
de idosos na freguesia.

HELENA NUNES
— texto —
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O 
P R E S I D E N T E 
da Cruz Verme-
lha Portuguesa, 
Dr. Francisco 
George, visitou, 

no dia 7 de fevereiro, as ins-
talações da Delegação da 
Sobreira da Cruz Vermelha 
Portuguesa e deixou grandes 
elogios ao trabalho que esta 
delegação tem vindo a reali-
zar nos últimos anos.

Na sua intervenção, o 
presidente da Cruz Verme-
lha Portuguesa elencou 
também alguns dos progra-
mas que a instituição está 
a promover a nível social. 
Durante a sessão, falou-se 
também da “construção 
da solidariedade”, e da 
“vocação da Cruz Verme-
lha no âmbito de progra-
mas de emergência, na 
resposta ao apoio social 
e nas iniciativas ligadas 
à saúde, nomeadamente 
a criação de unidades de 
cuidados continuados”.  

Alberta Rodrigues, de-
legada especial da Cruz 
Vermelha – Delegação da 
Sobreira, quis agradecer as 
palavras do presidente da 

Presidente da Cruz Vermelha
Portuguesa elogiou

delegação da Sobreira
uFrancisco George visitou as instalações da CV da Sobreira no dia 7 e deixou elogios ao 
trabalho que a delegação tem realizado nos últimos anos. 

Cruz Vermelha Portugue-
sa, considerando-as “um 
incentivo para um futuro 
cada vez mais grandioso”.

A iniciativa funcionou 
também como um dia aber-
to à população, para dar a 
conhecer melhor o trabalho 
que a delegação da Sobrei-
ra desenvolve no terreno. 
A receber o presidente da 

Cruz Vermelha Portuguesa 
estiveram vários colabo-
radores, voluntários, par-
ceiros, amigos e também 
ex-voluntários e antigos 
membros diretivos da dele-
gação. Na sessão estiveram 
também presentes o presi-
dente da câmara de Pare-
des, Alexandre Almeida, a 
vereadora de ação social, 

A 
CÂMARA muni-
cipal de Paredes, 
através do pelouro 
da saúde, vai pro-
mover um progra-

ma de intervenção psicológica 
e reabilitação física para os 
sobreviventes de doença on-
cológica, em parceria com a 
Associação Portuguesa de Leu-
cemias e Linfomas.

O projeto, designado 
“Viver Melhor”, arranca já 
no próximo mês de março 
e, segundo a autarquia, pre-
tende promover e melhorar 
a qualidade de vida e a saú-
de mental e física do doente 

Câmara de Paredes 
cria programa

gratuito para apoiar
doentes oncológicos
uO programa “Viver Melhor” envolve a in-
tervenção psicológica e reabilitação física.

oncológico, através do apoio 
psicológico (sessões de gru-
po) e exercício físico.

Através da prática de 
exercício físico, a autarquia 
pretende simultaneamen-
te, reduzir a incidência do 
cancro, ajudar a recuperar a 
massa muscular, aumentar 
a mobilidade e flexibilidade 
destes doentes oncológicos.

O programa é gratuito 
e pretende sensibilizar para 
a adoção de estilos de vida 
saudáveis, acrescenta a au-
tarquia. As inscrições podem 
ser feitas através do email: 
vivermelhor@cm-paredes.pt

Beatriz Meireles, e o verea-
dor da saúde, Paulo Silva, e 
ainda o presidente da junta 
da Sobreira, João Gonçal-
ves.

A iniciativa esteve inte-
grada num périplo que o 
ex-diretor geral da Saúde 
está a realizar pelas várias 
delegações da instituição 
distribuídas pelo país.

U
MA funcionária do Agrupamento de Escolas 
de Paredes foi condenada pelo Tribunal de 
Penafiel a dois anos de prisão, com pena sus-
pensa, por desviar dinheiro de pagamentos de 

vencimentos de professores para as suas contas bancá-
rias e de familiares.

O Tribunal de Penafiel deu como provados os crimes 
de peculato, falsidade informática e acesso ilegítimo de 
que a funcionária estava acusada, condenando-a ainda 
a pagar 30 euros por mês, durante dois anos, e a devol-
ver todo o dinheiro angariado com o esquema.

Segundo o Jornal de Notícias, a burla foi desco-
berta em abril de 2015. Após preencher corretamente 
as folhas de vencimento mensal dos docentes e de as 
submeter à aprovação da tesouraria, coordenadores de 
equipa e do conselho diretivo da escola, a funcionária 
voltava a aceder ao programa informático para alterar 
a conta bancária de destino e introduzir o número de 
identificação bancária que lhe pertencia.

O esquema foi usado durante quatro anos e permi-
tiu que a funcionária desviasse mais de 27 mil euros de 
pagamentos de vencimentos mensais e abono de pro-
fessores, para as suas contas bancárias e de familiares.

Funcionária da
escola de Paredes
condenada por
desviar dinheiro
uA assistente administrativa foi conde-
nada a dois anos de prisão, com pena sus-
pensa, pelos crimes de peculato, falsida-
de informática e acesso ilegítimo.
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A 
CÂMARA municipal de Paredes 
vai delegar mais competências 
nas juntas de freguesia e transferir 
120 mil euros, em dois anos, para 
a pavimentação de ruas.

 Em nota de imprensa a autarquia refere 

D
OIS homens encapuzados e ar-
mados com caçadeiras assaltaram 
na passada quarta-feira, dia 14 de 
fevereiro, o multibanco da junta 
de freguesia de Cete enquanto a 

máquina estava a ser carregada com dinheiro.
Além de ameaçarem o funcionário da 

Prosegur, os dois ladrões também intimida-
ram dois elementos do executivo da junta, 
que se encontravam a trabalhar no edifício. 
Depois fugiram do local com uma mala com o 
dinheiro, cuja quantia não foi possível apurar.

O assalto aconteceu por volta das 16h30, 
logo depois de a carrinha da Prosegur parar à 
porta da junta de freguesia. Um dos seguran-
ças ficou no interior da viatura, enquanto o 
colega transportava uma mala com dinheiro 

A 
CÂMARA municipal de Paredes 
atribuiu mais de 41 mil euros aos 
clubes e coletividades desportivas 
do concelho, para apoiar o paga-
mento de inscrições, seguros e 

exames médicos dos atletas dos escalões de 
formação.

O apoio foi entregue aos representantes 
dos 26 clubes e coletividades desportivas locais, 
numa cerimónia que decorreu no salão nobre 
dos Paços do Concelho, a 15 de fevereiro, com 
a presença do presidente da câmara, Alexandre 

Atribuídos mais de
41 mil euros a clubes e
coletividades desportivas

Almeida, o vice-presidente, Francisco Leal, e o 
vereador do desporto, Paulo Silva.

Em nota de imprensa, a autarquia refere que 
a verba atribuída corresponde ao adiantamento 
dos subsídios anuais que a autarquia atribui aos 
clubes e coletividades desportivas do concelho, 
num montante de 41.522,55 euros.

Segundo a câmara, foi feito o pagamento 
de 50 por cento do valor total do subsídio, ten-
do como referência os valores da época anterior 
(2016-2017), sendo o restante pagamento feito 
em duas prestações.

uO executivo municipal entregou a 26 clubes e coletividades 50% 
do valor total do subsídio anual que é pago pela câmara. 

Câmara delega mais competências nas Juntas e
atribui mais 10 % da verba para obras nas escolas

uA câmara de Paredes vai atribuir mais 10% de dotação financeira para as juntas executarem pequenas obras e reparações nos estabeleci-
mentos de ensino do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico.

que foi também aprovado pelo executivo, na 
última reunião de câmara, o acordo de execu-
ção com as juntas de freguesia, que prevê a 
atribuição de mais 10 por cento de dotação fi-
nanceira para executar pequenas obras e repa-
rações nos estabelecimentos de educação pré-
-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico.

O acordo de execução será adaptado 
à realidade de cada freguesia e comporta 

uma verba anual, a atribuir pelo município 
de Paredes às 18 freguesias de 542.940,00 
euros, que corresponde a um aumento de 
10 por cento face a 2017, ano em que a ver-
ba transferida foi de 491.770,81 euros.

Segundo a autarquia as pequenas re-
parações envolvem, nomeadamente, nos 
jardins-de-infância e centros escolares, a 
substituição de telhas, reparações de car-

HELENA NUNES
— texto —

pintaria, pichelaria e substituição e apli-
cação de lâmpadas, reparação de redes de 
vedação ou grades, bom como a limpeza 
de filtros de ar condicionado.

O protocolo abrange ainda a reparação 
e conservação dos recreios dos edifícios es-
colares, designadamente no que se refere 
à limpeza das áreas envolventes e a manu-
tenção dos espaços verdes.

Dois encapuzados
assaltaram multibanco

da junta de Cete

para carregar o multibanco.
No interior do edifício estavam o tesou-

reiro da junta de Cete, Américo Ferreira e a se-
cretária, que foram ameaçados por um dos as-
saltantes na sala que dá acesso ao ATM. O ou-
tro ladrão ameaçou o segurança da Prosegur, 
obrigando-o a colocar na mala todo o dinheiro 
que já tinha sido depositado no multibanco. 

Já na posse do dinheiro, os ladrões fugi-
ram pela porta principal do edifício, saltaram 
o muro e entraram num carro que estava pa-
rado na rua. Ninguém ficou ferido. 

No local estiveram elementos da GNR e 
da Polícia Judiciária, que estão a investigar o 
caso. Esta terá sido a primeira vez que o mul-
tibanco, que se encontra instalado no edifício 
da junta de freguesia de Cete, foi assaltado. 

uOs assaltantes fugiram com uma mala com dinheiro depois de 
ameaçarem dois elementos do executivo e o funcionário da Prose-
gur, que carregava a máquina. 
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DIANA MACHADO
Responsável pelo Departamento de Ciências

Bioenergéticas das CLÍNICAS NUNO MENDES 

Terapeuta de Cura Prânica, Auriculoterapia,
Aromaterapia e Refl exologia

N
o passado dia 14 de fevereiro 
celebrou-se mais um dia de S. 
Valentim, ou dia dos namora-
dos, no qual os casais come-
moraram e partilharam o cari-

nho, o amor e, possivelmente, trocaram, 
também, presentes. 

No entanto, o carinho e o amor po-
dem ser demostrados sob diversas for-
mas, e não importa o valor do presente 
mas, sim, que os apaixonados tornem 
este dia, como todos os outros, dias es-
peciais.

É aqui que entra o Reiki/Cura Prânica!
O Reiki é uma terapia complementar e 

integrativa que está inserida no NCCAM – 
National Center for Complementary and Al-
ternative Medicine, entidade sediada nos 
EUA e que se dedica ao estudo e ao es-
clarecimento das Medicinas Complemen-
tares e Alternativas, por parte da ciência.

De uma forma geral, e até um pouco 
simplista, o Reiki/Cura Prânica é energia, 
e o seu efeito sente-se interiormente. 
Muitas são as explicações e muitas são 
as aplicações. No caso particular dos ca-
sais, o Reiki é uma forma poderosa de 
se reconectar e aprofundar o relacio-
namento. É um momento intimamente 
relaxante que facilita a harmonia, a co-
municação e a redução do stress.

Ao compartilhar uma sessão de 
Reiki, esta promove um nível mais pro-
fundo de cura, pois permite que os blo-
queios emocionais de cada um possam 
ser reconhecidos, sem qualquer julga-
mento. 

De uma forma individual, o Reiki ajuda 
a equilibrar a mente e as emoções, convi-
dando a um estado de calma e de cons-
ciencialização completa de si mesmo. 
Esta nova e renovada perspetiva ajuda a 
tomar as melhores atitudes em relação ao 
parceiro e ao relacionamento em si.  

É comum, no fi nal de cada sessão, os 
casais relatarem o sentimento de um 
amor e cuidado profundos, além de 
estarem calmos, relaxados e focados. 
Sentem, também, uma mudança positi-
va em direção à harmonia e uma cone-
xão signifi cativa com o parceiro, deixando 
transparecer um vínculo mais forte.

A ENERGIA 
DO AMOR

PUB

Município reforça campanha
de compostagem doméstica

com 225 compostores
uA campanha está a ser desenvolvida pela Ambisousa, em parceria com vários municípios da região. 
uOs compostores serão distribuídos de forma gratuita aos munícipes que se inscreverem na página 
da internet da Ambisousa.

O 
Município de Paredes e a Am-
bisousa – Empresa Intermuni-
cipal de Tratamento de Gestão 
de Resíduos Sólidos reforçaram 
a campanha de compostagem 

doméstica de resíduos urbanos biodegradá-
veis com 225 compostores. Em nota de im-
prensa a autarquia refere que os composto-
res serão distribuídos de forma gratuita aos 
munícipes.

Em Paredes, a primeira entrega de com-
postores relativos à segunda fase da ação “à 
terra só o que é da terra” realizou-se no dia 
16 de fevereiro, na presença do presidente e 
do vice-presidente da autarquia, Alexandre 
Almeida e Francisco Leal.

Atualmente, o lixo doméstico diário é 
composto por cerca de 40 por cento de re-
síduos orgânicos. “Com o processo de com-
postagem, além de diminuirmos a quanti-
dade de lixo, permite-nos ter em casa um 
composto natural, um excelente substitu-
to de fertilizantes e adubos para a horta 
ou para o jardim”, acrescentou o presidente 
da câmara, Alexandre Almeida.

O vice-presidente, Francisco Leal, e res-
ponsável pelo pelouro do ambiente reforçou 
que é necessário “apostar mais na recicla-
gem, pois muito do lixo que produzimos 
tem valor, como é o caso da compostagem 
‘caseira’ que estamos a incentivar”.

Esta campanha da Ambisousa e da câ-
mara de Paredes destina-se a habitantes que 
possuam habitações com espaços adequa-
dos à prática da compostagem, jardins, hor-

tas, quintas e pomares. 
Todos os equipamentos de composta-

gem são identifi cados e georreferenciados, 
sendo a Ambisousa a entidade responsável 
pela monitorização do seu uso.

Os interessados em receber um compos-
tor doméstico deverão inscrever-se online, 
preenchendo um formulário em ambisousa.
pt ou através do telefone 255810750. Poste-
riormente serão contactados para a entrega 
do equipamento.

Após a verifi cação das condições ne-
cessárias, uma equipa da Ambisousa fará 
a entrega do compostor e explicará o seu 
funcionamento. Os participantes recebem 
um certifi cado comprovativo da entrega do 
compostor.

O processo de compostagem domésti-
ca da Ambisousa está também a ser imple-
mentado nos concelhos de Castelo de Pai-
va, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira e 
Penafiel.
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N
uma das zonas mais apreciadas 
de Paredes, na Praça José Gui-
lherme, a Maximus 17 inaugu-
rou uma nova loja, com a pre-
sença de muitos convidados, 

amigos, colaboradores, clientes e parceiros 
de negócio.

A festa assinalou também o 1.º aniversá-
rio da imobiliária que foi fundada em feve-
reiro de 2017, por Narciso Andrade.

Um espaço simples e contemporâneo, é 
assim a nova loja da Maximus 17, localizada 
no edifício do Parque, desenhada sobre um 
moderno conceito de decoração. O espaço 

JÁ ABRIU EM PAREDES
A nova loja da Maximus 17 na Praça José Guilherme foi inaugurada com a
     presença de muitos amigos, colaboradores e parceiros de negócio.
A imobiliária apresenta-se no mercado com uma imagem inovadora, mais
     humanizada e próxima do cliente. 

traduz a imagem e o conceito da imobiliária, 
que se apresenta aos clientes com uma pos-
tura inovadora, mais humanizada e próxima 
do cliente.

A fi losofi a da Maximus 17 tem, como 
base principal, a prestação de um serviço de 
qualidade ao cliente que pretenda vender ou 
comprar um imóvel, garante o proprietário 
Narciso Andrade.

Acompanhamento
personalizado ao cliente

A Maximus 17 conta com uma equipa 
de três colaboradores, mas pretende alar-
gar o grupo e recrutar novos parceiros com 
um perfil adequado ao conceito da imobi-
liária – o de trabalhar em proximidade com 
o cliente. 

Para servir bem o cliente, a Maximus 17 
presta todo o acompanhamento necessário 
ao longo do processo de compra/venda de 
um imóvel, estando ainda disponível para 
ajudar o cliente no que for necessário, mes-
mo após a conclusão do negócio.

Além do acompanhamento personali-
zado, a Maximus 17 assegura as melhores 

condições de crédito aos clientes, através 
de protocolos estabelecidos com várias 
entidades bancárias.

Se está interessado em comprar ou 
vender casa, esta pode ser a imobiliária 
certa para si! Consulte todas as oportuni-
dades de negócio na página da internet 
www.maximus17.pt ou fale diretamente 
com um colaborador, na loja da Maximus 
17, junto ao Parque José Guilherme, em 
Paredes.

A loja está aberta todos os dias da se-
mana, entre as 9h e as 19 horas e ao sába-
do entre as 9h e as 17 horas.
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HELENA NUNES
— texto —

O 
VERDADEIRO espírito do 
carnaval português esteve 
bem presente nos desfiles 
de carnaval que animaram 
as várias freguesias do con-

FOLIA DO CARNAVAL: os desfiles que animaram o concelho
uDe Lordelo a Gandra, sem esquecer Louredo, Bitarães, Mouriz e Paredes, não faltaram pessoas nos festejos de carnaval em vários pontos do concelho de Paredes. O PAREDENSE selecionou algumas das imagens que marcaram os vários desfiles. 

celho de Paredes. Este ano, os festejos co-
meçaram logo na sexta-feira, dia 9, com um 
desfile de carnaval inclusivo e intergera-
cional que juntou em Paredes mais de 500 
crianças do ensino pré-escolar e do 1.º ci-
clo, idosos de várias instituições de solida-
riedade social e alunos com necessidades 
educativas especiais.

A iniciativa foi promovida pela câmara 
municipal de Paredes e animou as principais 
ruas da cidade. Os foliões desfilaram desde a 
Casa da Cultura de Paredes até ao Parque José 
Guilherme, onde a festa terminou em grande 
animação e com distribuição de rebuçados a 
todos os participantes.

No domingo, os foliões do carnaval volta-

ram a fazer a festa desta vez em Lordelo, des-
filando pelas ruas da cidade, naquele que já 
é considerado o maior corso carnavalesco da 
região. Centenas de foliões exibiram euforia, 
ritmo, criatividade e alegria num desfile rega-
do com muita chuva e animado por grupos 
de bombos, a fanfarra dos bombeiros de Lor-
delo e a escola de samba. Os carros alegóricos 

PAREDES

PAREDES

PAREDES

LOUREDO

LOUREDO

BITARÃES
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FOLIA DO CARNAVAL: os desfiles que animaram o concelho
uDe Lordelo a Gandra, sem esquecer Louredo, Bitarães, Mouriz e Paredes, não faltaram pessoas nos festejos de carnaval em vários pontos do concelho de Paredes. O PAREDENSE selecionou algumas das imagens que marcaram os vários desfiles. 

ajudaram a animar o cortejo, sobressaindo as 
sátiras sobre o vídeo árbitro, ou “vídeo show” 
e alguns políticos portugueses. 

Aníbal Cavaco Silva, José Sócrates e Pas-
sos Coelho foram algumas das figuras polí-
ticas que não faltaram à festa, ou melhor, à 
sátira, desfilando com os trajes do mítico per-
sonagem Macaco Adriano, que ficou famoso 

no programa de televisão “Big Show SIC”.
Na terça-feira gorda, voltaram a realizar-se 

vários desfiles de carnaval em vários pontos 
do concelho. Em Louredo o desfile trapalhão 
esteve a cargo do MAP - Movimento de Ani-
mação Paroquial de Louredo – e contou com 
o apoio da junta de freguesia local e da câma-
ra de Paredes.

Em Bitarães, o cortejo de carnaval voltou 
a sair à rua após 4 anos de interregno, jun-
tando elementos de diversas coletividades e 
associações locais. O regresso do tradicional 
cortejo de carnaval a Bitarães foi de resto 
bem recebido pelo público, que se juntou em 
grande número no centro da freguesia e se 
deixou levar pela animação dos cabeçudos, 

zés pereiras e mascarados. 
As festividades do carnaval em Paredes 

encerraram na terça-feira à noite, com o 
cortejo da “Queima do Velho”, e o enterro 
do entrudo. A iniciativa realizou-se em Bi-
tarães e reuniu algumas dezenas de pes-
soas na recriação desta que é uma tradição 
ancestral.

BITARÃES

LORDELO

LORDELO

LORDELO

LORDELO

BESTEIROS - QUEIMA DO VELHO
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J
ORGE REGADAS é o novo 
treinador do Aliança de Gan-
dra, atual 15.º e penúltimo 
classificado da série B do 
Campeonato de Portugal 

Prio (CPP). O treinador, de 61 anos, 
sucedeu a Mário Rocha, técnico que 
esteve ligado ao clube nos últimos 
sete anos e meio e que conduziu a 
equipa da 2.ª distrital às provas na-
cionais. 

Porém, os maus resultados dita-
ram a saída de Mário Rocha, numa 
altura em que a equipa atravessa 
um mau momento, somando uma 
série de maus resultados no cam-
peonato.

Jorge Regadas já orientou a 
equipa nos dois últimos jogos do 
campeonato, frente ao Freamunde 
e ao FC Pedras Rubras. O Aliança de 
Gandra venceu o jogo em Freamun-
de, conseguindo três importantes 
pontos para as contas do campeo-
nato, mas no último domingo voltou 
a sofrer uma derrota, perdendo em 
casa com o FC Pedras Rubras, por 0-2.

A equipa mantem-se na zona 
de despromoção, sendo a 15.ª e pe-
núltima classificada do campeona-
to. Soma apenas 18 pontos em 21 
jogos, um registo negativo que só 
é superado pelo Sousense, último 
classificado da série, com 15 pontos. 

Aliança de Gandra troca
MÁRIO ROCHA por JORGE REGADAS 

uOs maus resultados da equipa no Campeonato de Portugal estiveram na origem da decisão do clube.
uJorge Regadas vai assumir o desafio de salvar a equipa da descida de divisão.

Clube procurou
um treinador

com experiência
Jorge Regadas assumiu o co-

mando técnico da equipa numa 
altura complicada. O experiente 
técnico, de 61 anos, foi o escolhi-
do pela direção do Gandra para 
assumir o grande desafio de salvar 
a equipa da descida de divisão. Re-
gadas tem no currículo passagens 
por clubes como Freamunde, Gon-
domar, Maia, Marco e Chaves, entre 
outros. Na última época esteve ao 
serviço do São Martinho.

“Com a saída de Mário Rocha, 
este cube procurou um treinador 
experiente, com provas dadas, 
para que, nas 12 jornadas que 
faltam, o Aliança de Gandra con-
siga inverter o rumo e alcance a 
tão ambicionada manutenção no 
campeonato de Portugal”, lê-se 
na mensagem publicada pelo clube 
nas redes sociais.

A saída de Mário Rocha foi con-
firmada pelo clube a 7 de fevereiro. 
Na origem da decisão terão estado 
os maus resultados do emblema 
gandarense no Campeonato de 
Portugal. Na mensagem de despe-
dida, o clube não poupou elogios 
ao treinador, natural de Gandra, que 
esteve ligado ao clube nos últimos 

sete anos e meio. 
“Mário és um ser humano ím-

par, um homem como poucos, és 
sério, empenhado, competente, 
dedicado, leal, profissional, apai-
xonado e amigo. Quem aqui es-
creve fá-lo com os olhos regados 
de lágrimas porque achava que 
este desenlace fosse impossível. 
Obrigado amigo. Até já.”

Também o técnico Mário Ro-
cha usou as redes sociais para fa-
lar sobre o fim de um ciclo onde 
as alegrias e conquistas foram 
mais do que as tristezas e derro-
tas. “Este é um momento triste 
para mim, pois é o clube da mi-
nha terra, onde nasci, cresci e 
resido”, escreveu o treinador, que 
fez questão de desejar os maiores 
sucessos ao clube neste novo ci-
clo que agora inicia.

A direção do Aliança de Gandra 
espera que este novo ciclo, com Jor-
ge Regadas termine com a conquis-
ta da manutenção. Em 21 jornadas 
do campeonato, o Gandra já leva 
13 derrotas, 3 empates e apenas 5 
vitórias. 

No próximo domingo, dia 25, 
o Aliança de Gandra desloca-se ao 
terreno do Cesarense, atual 6.º clas-
sificado do campeonato. O jogo está 
marcado para as 15 horas e será de-
cisivo para o Aliança de Gandra, que 
carece de pontos para fugir à desci-
da de divisão.

HELENA NUNES
— texto —

Jorge Regadas com o presidente do Aliança de Gandra

P
EDRO FERREIRA voltou a vencer a 
corrida de carnaval de Rio Tinto, re-
petindo a conquista que já tinha al-
cançado em 2017. A prova realizou-
-se no dia 19 de fevereiro, junto ao 

estádio do Sport Clube de Rio Tinto.

Pedro Ferreira bisou
na corrida de carnaval de Rio Tinto

uO ex-atleta da Casa do Benfica de Paredes repetiu a vitória alcançada em 2017 e cortou a meta com o tempo final de 33.12 minutos.

O antigo atleta da secção de atletismo da 
Casa do Benfica em Paredes, que atualmente 
representa o Sport Lisboa e Benfica, dominou 
a prova do início ao fim, sagrando-se vence-
dor absoluto.

A meio da primeira volta, Pedro Ferreira 

já levava um avanço considerável em relação 
aos adversários. Nas restantes três voltas, o 
atleta do Benfica correu completamente iso-
lado e cortou a meta com um tempo final de 
33.12 minutos.

Pedro Ferreira já tinha sido vencedor da 
edição do ano passado desta prova, realiza-

da no concelho de onde é natural. Além de 
repetir o triunfo, este ano Pedro Ferreira con-
seguiu retirar vinte e três segundos ao tempo 
registado no ano passado. 

Em 2.º lugar ficou José Pires (Sociedade 
Recreio Ceparense) e em 3.º ficou Paulo Rocha 
(RunRiver).
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J
OÃO BARROS começou a 
nova época do Campeona-
to Nacional de Ralis com a 
conquista de um 7.º lugar 
no Rali Serras de Fafe, prova 

que decorreu no passado fim-de-
-semana.

Ao volante do seu Ford Fiesta R5, 
o piloto paredense não teve um iní-
cio de rali fácil e andou sempre mui-
to longe dos lugares da frente. No 
segundo dia da prova (domingo), já 
mostrou alguma evolução, recupe-
rando algum tempo para os pilotos 
da frente, mas não o suficiente para 

Rali Serras de Fafe

Falta de ritmo prejudicou João Barros
uO piloto paredense foi 7.º na geral, não conseguindo andar na luta pelos lugares da frente.
uRicardo Moura foi quem arrecadou o primeiro lugar, depois de uma luta animada com Miguel Barbosa.
uO Campeonato de Portugal de Ralis segue agora para os Açores, onde se disputa a segunda prova, de 22 a 24 de março.

andar na luta pela vitória. 
“Começamos muito mal. Es-

tava muito fraco, mesmo abaixo 
das minhas piores expectativas. 
Mas acreditamos e fomos melho-
rando o carro antes da segunda 
ronda. No domingo, o carro ficou 
mais confortável de conduzir e já 
consegui fazer uns tempos mais 
interessantes. Porém, a confian-
ça não estava lá”, disse o piloto.

João Barros admite que falhou 
um dos seus grandes objetivos da 
época, porque não conseguiu lutar 
pela vitória em Fafe, mas assume 
que esteve muito tempo afastado 
dos ralis e que a falta de ritmo aca-
bou por o prejudicar. “Não vamos 

esquecer que já não faço ralis 
desde agosto (de 2017). O último 
rali que fiz foi o Rali da Madeira. 
Estive muito tempo parado. Isso 
fez-me perder o ritmo das pro-
vas e chegar a Fafe sem estar na 
minha melhor performance”, ga-
rantiu.

O Rali Serras de Fafe marcou o 
arranque oficial do Campeonato 
de Portugal de Ralis. A prova segue 
agora para os Açores, onde se dispu-
ta a segunda jornada, de 22 a 24 de 
março. Esta época, João Barros não 
vai lutar pelo título de campeão na-
cional, realizando apenas ralis espo-
rádicos. Ainda não sabe se vai estar 
presente no Rali dos Açores.

HELENA NUNES
— texto — Vitória do piloto

açoriano
Ricardo Moura

Ricardo Moura estreou-se da 
melhor maneira no Campeonato 
de Portugal de Ralis 2018. O pilo-
to açoriano arrecadou o primeiro 
lugar este domingo, no Rali Serras 
de Fafe, depois de uma luta ani-
mada com Miguel Barbosa (Skoda 
Fabia R5).

No último dia da prova, Moura 
venceu as duplas passagens por 
Montim e Ruivães/Confurco, en-
quanto Miguel Barbosa foi o mais 
rápido nas passagens por Gontim. 

Contudo, Barbosa não conseguiu 
anular a diferença de 1,7 segundos 
à entrada para Gontim 2, com os 
dois pilotos a registarem o mesmo 
tempo na especial.

A fechar o pódio ficou Pedro 
Meireles, que terminou o rali a 
1.42,4s de Ricardo Moura. O piloto 
de Guimarães conseguiu, ainda as-
sim, levar a melhor sobre José Pe-
dro Fontes que regressou também 
à competição após uma lesão. O pi-
loto do Citroen DS3 R5 foi o quarto 
classificado, terminando a 8.2s de 
Meireles.

A fechar o top 5 ficou Armindo 
Araújo, da Hyundai, que regressou 
esta época aos ralis.

Rebordosense sagra-se campeão luso galaico
uPedro Roque, de 24 anos de idade, venceu a prova no seu ano de estreia em competições oficiais.
uAlém da vitória na classe E3, o piloto venceu também o trofeu do melhor piloto de Paredes.

O 
PILOTO Pedro Ro-
que, de 24 anos de 
idade, estreou-se 
a vencer no Trofeu 
Luso Galaico, cuja úl-

tima prova foi disputada no final 
do ano passado, em Penafiel.

Pedro Roque alcançou a vi-
tória na classe E3, sagrando-se 
assim vice-campeão luso galaico. 
Em Penafiel, o jovem de Rebor-
dosa conseguiu ainda vencer um 
outro importante trofeu, sendo 
eleito o melhor piloto da cidade 
de Paredes.

Depois dos bons resultados 
alcançados na época 2017, em 
que se estreou em competições 

oficiais, Pedro Roque já começou 
a preparar a nova temporada, es-
tando a tentar reunir patrocínios 
para alinhar também em algumas 
provas do Campeonato Nacional 
de Enduro. 

“Gostava de ir ao campeo-
nato nacional de enduro, mos-
trar o meu valor. Mas preciso de 
mais apoios, porque este é um 
desporto muito dispendioso”, 

sublinhou o jovem atleta que tem 
sido patrocinado por duas em-
presas do concelho de Paredes: 
a Motopartes, de Rebordosa, e a 
Tartaruga Veloz, de Lordelo.

Estar presente no Campeona-
to Nacional de Enduro seria o so-
nho do jovem piloto de Rebordo-
sa, que começou a andar de mota 
com apenas 10 anos, numa mota 
artesanal que o próprio pai mon-
tou em casa.

Este ano Pedro Roque decidiu 

participar no trofeu Luso Galaico, 
por insistência do pai, que sempre 
lhe reconheceu grande talento e 
o incentivou a competir. O piloto 
rebordosense foi 4.º classificado 
na prova de Valongo e venceu na 
classe E3 a última prova do Trofeu 
Luso Galaico, disputada em Pe-
nafiel.

Na próxima época, Pedro Roque 
promete continuar a trabalhar para 
estar entre os melhores pilotos por-
tugueses da modalidade.

HELENA NUNES
— texto —
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FUTEBOL
Resultados e calendário das próximas jornadas

Campeonato
de Portugal

Séri B - 21.ª jornada

Aliança de Gandra ................0
FC Pedras Rubras ..................2

Próxima jornada: 25 fevereiro
Cesarense - Aliança de Gandra

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 21.ª jornada

Aliados de Lordelo ...............2
SC Nun’Álvares .......................1

Rebordosa AC ........................0
Vila Meã ...................................1

Paços de Ferreira B ................1
União de Paredes .................0

Próxima jornada: 25 fevereiro
Vila Meã - Aliados de Lordelo 

Barrosas - Rebordosa AC 
SC Nun’Álvares - Folgosa da Maia

Lixa - União de Paredes

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2  - 20.ª jornada 

CCD Sobrosa ...........................4
SC Salvadorense ...................0

AD Marco 09 ...........................1
FC Parada .................................1

Próxima jornada: 25 fevereiro
FC Parada - CCD Sobrosa 

2.ª Divisão – AF Porto
Série 1  - 19.ª jornada

Ramaldense ............................2
Aliança de Gandra B ............1

Escola Futebol 115 ...............1
SC Nun’Álvares B ...................2

Vandoma .................................1
Melres DC ................................3

USC Baltar ................................8
Leões Seroa .............................0

AC Gervide ..............................0
Aliados de Lordelo B ............1

Próxima jornada: 24 fevereiro
GDC Ferreira - ISC Sobreirense
SC Nun’Álvares B - Vandoma

Aliados de Lordelo B - Sp. Cruz
Dia 25 fevereiro, às 15 horas

Aliança de Gandra B - USC Baltar

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 18.ª jornada

Paredes .....................................4
São Mateus ..............................0

2.ª Fase – Manutenção 
1.ª jornada – 24 fevereiro

às 16 horas
Paredes - Póvoa Futsal

O
s atletas da equipa de 
trail de Paredes, Dr. 
Merino/4 Moove, vol-
taram a alcançar bons 
resultados na 4.ª edi-

ção do STUT – Santo Tirso Ultra Tri-
lhos, que decorreu no passado dia 
18 de fevereiro, com partida e che-
gada junto ao pavilhão municipal.

A iniciativa foi organizada pelo 
Núcleo Associativo de Santo Tirso e 
pela câmara municipal e incluiu três 
provas competitivas: ultra trilhos de 
53 quilómetros, trail longo de 28 
quilómetros e trail curto de 17 qui-
lómetros. Em simultâneo decorreu 
ainda uma caminhada com 10 qui-
lómetros e um trail kids dirigido a 
crianças dos 5 aos 16 anos de idade.

Diogo Fernandes (Dr. Merino/4 
Moove) alcançou o 2.º lugar do pó-
dio no trail longo, onde o vencedor 
foi Luís Duarte Semedo (AC Porta-
legre/utsm). A fechar o pódio ficou 
António Braziela (Oralklass – Ami-
gos do Trail). 

Destaque ainda para o resulta-
do de Paula Lage, que venceu entre 
as veteranas F40 e de Diana Gaspar 
que venceu a prova feminina do 
trail curto de 17 quilómetros, no es-
calão seniór. 

Quatro pódios no Santo Tirso Ultra Trilhos
uA equipa de Paredes Dr. Merino/4 Moove alcançou três pódios individuais e um coletivo, na 4.ª edição do STUT – Santo Tirso Ultra Trilhos.
uOs atletas da equipa de trail do Aliados de Lordelo também alcançaram bons resultados.

Equipa de trail
Aliados de Lordelo
destacou-se
no trail curto

Ainda na vertente de trail curto, 
destacaram-se três atletas da equi-
pa de trail do Aliados de Lordelo. 
Artur Barbosa e André Nogueira 
alcançaram o 1.º e 3.º lugares do 
pódio nos seniores masculinos, res-
petivamente. Já Fernando Leal foi 
3.º classificado no escalão de vete-
ranos M50.

Da equipa Noturnos de Paredes 
destacou-se a atleta Madalena Oli-
veira, que alcançou o 3.º lugar nas 
veteranas F60. 

Na prova principal (ultra trail 53 
km) os grandes vencedores foram 
André Duarte (Clube Desportivo e 
Cultural da Nave) e Ana Rocha Gon-
çalves (Alive Fitness Clube). 

No pódio masculino ficaram 
ainda António Moreira Sá, 2.º clas-
sificado, e Vítor Teixeira, 3.º classi-
ficado. Entre as senhoras destaca-
ram-se ainda Fernanda Machado 
(Aliança de Gandra) e Susana Ro-
drigues (Clube Atletismo de Fafe), 
que partilharam o pódio com a 
vencedora Ana Rocha Gonçalves.

A nível coletivo a equipa Dr. 
Merino 4/Moove alcançou o 3.º 
lugar por equipas nos 30k. Já a 
equipa de trail do Aliados de Lor-
delo alcançou o 2.º lugar do pódio 
nos 17k.
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Internet em julgamento

A 
INTERNET que todos conhe-
cemos surgiu a partir de pes-
quisas militares no auge da 
guerra fria, na década de 60, 
e veio a progredir até à atua-

lidade.
Nos últimos anos, a internet tem as-

sumido um papel de grande destaque 
na sociedade atual. É sabido que 80% de 
crianças, adultos e idosos a usam, mas 
será que o fazem corretamente?

Não há dúvida que esta rede global 
nos facilita a vida, permitindo-nos ace-
der a informação “infinita”, todavia há que 
saber discernir a boa da má informação. 
Além disso, proporciona-nos a comu-
nicação à distância de um clique: por 
exemplo, podemos falar com amigos e 
familiares via skype ou videochamada; ou 
encontrar conhecidos que já não víamos 
há imenso tempo através de uma rápida 
pesquisa no facebook ou outra rede so-
cial. Por outro lado, a internet oferece es-
paço para entretenimento, com serviços 
como a netflix, o youtube ou o spotify para 
acesso a filmes e séries ou música. Claro 
que disponibiliza ainda jogos online e, 
acima de tudo, o acesso às redes sociais, 
que tanto atraem a população, principal-
mente a mais jovem. Pesquisas mostram 
que 70% dos jovens entre os 9 e 16 anos 
têm perfis em redes sociais e 68% usam 
a internet para aí navegar. Entre as crian-
ças de 9 a 10 anos, este valor abrange os 
71%. E são estes dados que assustam, já 
que 70% dos jovens estão em risco de fi-

Texto escrito pelos alunos da turma 8.º A   ●   Ilustração: Ana Beatriz Silva, 6.º A   ●   Escola Básica de Sobreira

G
IL VICENTE, ao longo da sua vida, 
escreveu inúmeras obras, entre as 
quais se destaca a Farsa de Inês Pe-
reira, uma peça de teatro que con-
ta a história de uma moça bonita e 

solteira, Inês Pereira, que sonha casar com um 
homem culto e bem-falante.

No dia 15 de fevereiro, a Escola Secundá-
ria Daniel Faria foi palco da representação da 
peça vicentina, pela companhia ACE Bolhão, 
que foi deveras impressionante devido à sua 
simplicidade e aos inúmeros momentos có-
micos que provocaram o riso no público.

Destacou-se ainda a competência e o 
fantástico desempenho dos atores, que 
conseguiram captar a atenção da plateia, 

O TEATRO VEM À ESCOLA
- Farsa de Inês Pereira

.................................................................................................................................................................................................................................
Beatriz Rosendo, nº5, 10.ºC   ●   Agrupamento de Escolas Daniel Faria

apesar do espaço exíguo e 
dos escassos adereços. Efe-
tivamente, os três atores de-
monstraram versatilidade ao 
assumirem vários papéis e um 
conhecimento pleno do texto, 
que lhes permitiu criar alguns 
momentos de brincadeira en-
tre o português arcaico e o 
atual.

Esta representação teatral 
foi extremamente agradável, 
interessante e divertida, e es-
timulou a vontade dos alunos 
procurarem conhecer mais e 
melhor a obra de Gil Vicente.

car dependentes da internet e 13% desses 
jovens estão já viciados.

Quem de nós não sente um arrepio ao 
ouvir falar por exemplo do jogo “A baleia 
azul”, que provocou mortes entre crianças 
e adolescentes? Ou quem não receia ser 
enganado através de um perfil falso que 
pode levar a marcação de encontros com 
indivíduos perigosos que podem violar 
ou matar presas indefesas? Ou quem não 
se perturba quando ouve tantas vezes fa-
lar de cyberbullying, esse tipo cobarde de 
violência usado por quem se julga impu-
ne por estar atrás de um ecrã?

Em relação às compras online, é sabi-
do que em Portugal 1,8 milhões de pes-
soas adquire produtos através da inter-
net, o que, sem dúvida, facilita o nosso 
dia-a-dia, poupando-nos tempo, mas por 
outro lado promove o isolamento e a fal-
ta de convivência. Claro que há ainda a 
questão das burlas, fraudes e invasão da 
privacidade. Muitos utilizadores perdem 
os seus dados pessoais, pois nem todos os 
sites possuem informação segura, outros 
recorrem a publicidade enganosa e ao 
uso indevido de imagens e informações 
pessoais.

Em síntese, a internet pode ser uma 
mais-valia, permitindo inclusive a criação 
de postos de trabalho, porém é algo que 
se pode tornar muito perigoso pelos seus 
conteúdos aliciantes e viciantes. Só de-
pende de nós sermos mais informados e 
saber como e quando a usar, mas, acima 
de tudo, saber quando parar.
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

AS «NOVAS INSTITUIÇÕES»:
A PRIMEIRA CÂMARA REPUBLICANA

PUB

Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Paredes, C.R.L.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

CONVOCATÓRIA  DA  ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA

Nos termos do n.º 2 do artigo 22.º e dos artigos 23.º e 24.º dos estatutos da Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo de Paredes, C.R.L., pessoa colectiva nº 501 819 401, com 
sede na Avenida Comendador Abílio Seabra, n.º 138, matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial de Paredes sob o mesmo número, com o capital social realiza-
do de € 8.076.540,00 (variável), convoco todos os Associados no pleno gozo dos seus 
direitos, a reunirem-se, em Assembleia Geral Ordinária, no dia 28 de Março de 2018, 
pelas 16:00 horas, na sede da Instituição, para discutir e votar as matérias da seguinte

ORDEM  DE  TRABALHOS

Discussão e votação do Relatório de Gestão e das Contas da Caixa Agrícola relativo 
ao exercício de 2017 e do relatório anual do Conselho Fiscal.
Deliberação sobre a Proposta de Aplicação de Resultados.
Apreciação geral sobre a Administração e Fiscalização da Caixa Agrícola. 
Apresentação e apreciação do relatório com os resultados da avaliação anual das 
políticas de remuneração praticadas na Caixa Agrícola.
Determinação da remuneração dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do 
Órgão de Administração e do Órgão de Fiscalização
Discussão e votação da alteração integral dos Estatutos da Caixa Agrícola, nos 
termos constantes da proposta cujo texto integral fi cará à disposição dos Associa-
dos na sede da Caixa Agrícola a partir da publicação da presente convocatória, 
sem prejuízo de, na Assembleia Geral, poderem ser propostas pelos Associados 
redacções diferentes.
Discussão e votação da alteração do Regulamento Eleitoral da Caixa Agrícola.
Discussão e votação da alteração da Política Interna de Selecção e Avaliação da 
Adequação dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização da Caixa 
Agrícola.
Discussão de outros assuntos com interesse para a Caixa Agrícola.

Se, à hora marcada, não se encontrar presente mais de metade dos Associados, a 
Assembleia Geral reunirá, em segunda convocatória, uma hora depois, com qualquer 
número.

Nota: Não será admitido nesta Assembleia Geral o voto por correspondência, nem 
o voto por representação, por força do disposto no n.º 1 do Artigo 42.º e do n.º 1 do 
Artigo 43.º do Código Cooperativo, aprovado pela Lei nº 119/2015, de 31 de Agosto. 

Paredes, 14 de fevereiro de 2018

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Eng.º Manuel Luís Rocha e Sousa)

U
ma vez implantado o novo re-
gime, impunha-se com natu-
ralidade a nomeação de novos 
membros – de confiança repu-
blicana – para os cargos políti-

co-administrativos do país. Foi assim a ní-
vel central, ou nacional, e também a nível 
local ou autárquico. 

Nos concelhos assumem responsabili-
dades as «Comissões Municipais Republi-
canas», nomeadas pelo governador civil do 
distrito e constituídas por militantes locais 
do Partido Republicano Português (PRP). 
No caso de Paredes é designado um elenco 
composto pelos seguintes cidadãos: Antó-
nio Augusto Gonçalves de Carvalho, Adria-
no Moreira de Castro, José Augusto de 
Magalhães, José Joaquim Coelho Moreira, 
Joaquim Lopes Coelho da Rocha, Joaquim 
Augusto Coelho Duarte e Serafim Moreira 
da Silva. Destes sete membros, três não 
eram ainda militantes do PRP à data do 5 
do Outubro, mas dois deles viriam a sê-lo 
pouco depois.

A primeira sessão camarária da «era 
republicana» realizar-se-ia onze dias após 
a revolução. No dia 16 de Outubro, o pre-
sidente de Câmara cessante, Bernardo 
Pacheco Pereira Leite, começou por ler o 
telegrama recebido e que anunciava a Im-
plantação da República, dando em segui-
da posse imediata aos membros da nova 
comissão. António Augusto Gonçalves de 
Carvalho, o republicano número um de Pa-
redes, assume então a presidência.

No discurso de posse e segundo a acta 
da sessão, o presidente referiu que o ju-
ramento prestado pelos membros da co-
missão haveria de «ser seguido à risca sem 
tergiversações». Assegurou aos presentes 
«que a comissão municipal não [vinha] 

«No discurso de posse, e segundo a acta da sessão, o presidente refere que o juramento prestado pelos 
membros da comissão “há-de ser seguido à risca sem tergiversações.” Assegura aos presentes “que a co-
missão municipal não vem para aqui fazer política partidária”, que “está no propósito de interpretar racio-
nalmente o verdadeiro signifi cado da política, da boa política pela qual se governam os povos e que será 
aplicada dentro da restrita esfera deste concelho.”»

para aqui fazer política partidária», que es-
tava «no propósito de interpretar racional-
mente o verdadeiro significado da política, 
da boa política pela qual se [governavam] 
os povos e que [seria] aplicada dentro da 
restrita esfera deste concelho.» António 
Augusto acrescentou que «embora o errar 
seja próprio dos homens, esta comissão 
fará todos os esforços possíveis por não 
merecer censura por actos que a desones-
tem» e que «[esperava], dentro em breve, 
merecer a confiança do povo deste con-
celho e mesmo daquele que [tivesse] uma 
noção errada dos bons propósitos desta 
comissão que [contava] com a sua coope-
ração para o bom desempenho da sua es-
pinhosa missão.»

Durante a sessão foi decidido enviar-se 
um telegrama ao ministro do Interior, An-
tónio José de Almeida, bem como ao go-
vernador civil do distrito do Porto, Paulo 
Falcão, saudando-os e informando-os da 
tomada de posse da Comissão. Em «nome 
do professorado do concelho», os docen-
tes de instrução primária ali presentes – de 
Castelões de Cepeda, Gandra e Parada de 
Todeia – solicitaram ao presidente que no 
telegrama a enviar fossem também consig-
nadas as suas felicitações. Os professores 
apresentavam a sua congratulação e enal-
tecimento com a implantação do regime, 
deixando expressa a convicção de que o 
mesmo traria «a prosperidade à pátria e 
à instrução popular». A este propósito e 
tomando de novo a palavra, António Au-
gusto Gonçalves de Carvalho sublinhou a 
promessa da sua «muita atenção à causa da 
instrução pública, para a qual [dispensaria] 
toda a verba que para esse fim [pudesse] 
ser disponível.»

Já na parte final desta reunião históri-

Edifício dos antigos Paços do Concelho de Paredes,
onde tomou posse a primeira Comissão Municipal Republicana

o seu QUINZENÁRIO de eleição

ca seriam apresentados os vogais substi-
tutos do novo elenco municipal: Joaquim 
Ferreira Barbosa, Serafim Augusto da Silva 
Tavares, Vitorino de Sousa Moreira, António 
Anselmo da Silva Mendes, António Augus-
to Gonçalves da Costa, Luís Monteiro de 
Sousa Magalhães e José Coelho da Silva.

Ao encerrar a sessão foram proclama-
dos «calorosos vivas ao governo, ao exér-
cito e à pátria», bem como à Comissão Mu-

nicipal Republicana «por diversos cidadãos 
presentes». 

Fora do edifício dos Paços do Concelho 
o ambiente era de festa. A banda de mú-
sica tocou «A Portuguesa», sob as ovações 
do povo presente, enquanto «subiam ao ar 
muitos foguetes» (O Comércio de Penafiel, 
19/10/1910). Iniciava-se assim uma nova 
era no país e também, naturalmente, no 
concelho de Paredes.
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FICHA TÉCNICA

Dia 22 fevereiro
Biblioteca da Fundação A Lord
Às 10h30 e 14h30 – XVIII Atelier de olaria, com a mestre 
oleira Maria Fernanda Braga

Dia 24 fevereiro
Biblioteca Municipal de Paredes
Às 15h30 e 16h30 – Atividade “Música com bebés e papás”

Dia 24 fevereiro
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Sarau pelo Orfeão Universitário do Porto 

Dia 28 fevereiro
Museu A Lord
14h30 – Atelier de artes manuais: postal 3D

Até 28 fevereiro
Loja Interativa de Turismo
Das 09h00 às 17h30 – Exposição de máscaras de carnaval

Dia 1 março
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Teatro de fantoches: “Os novos amigos de Jacinta, 
a lata que tilinta”

Dia 2 março
Pavilhão Rota dos Móveis, Lordelo
21h30 – Espetáculo de Stand Up Comedy: “Paredes a rir”

Dia 4 março
Alameda de São Pedro, Sobreira
09h00 – Caminhada fotográfica

Dia 23 fevereiro
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
14h30 – Visita guiada: oficina de conservação e restauro de 
documentos gráficos

Dia 24 fevereiro
Casa das Artes de Felgueiras
16h00 – Apresentação do livro “Uma família nos tempos de 
Salazar”, de Florbela Teixeira

De 23 a 25 de fevereiro
Em vários restaurantes de Lousada
Fim-de-semana gastronómico 

Dia 24 fevereiro
Pavilhão do Complexo Desportivo de Lousada
Das 09h30 às 12h00 - Mega encontro com dança e artes 
marciais

Dia 24 fevereiro
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Noites acústicas: concerto de Linda Martini

Dias 24 e 25 fevereiro
Praça das Pocinhas
IX Festival Internacional de Camélias

Dia 3 março
Centro Pastoral de São Tiago de Carvalhosa
Formação de Teatro “Atreve-te”

Dia 24 fevereiro
Igreja de Boelhe e Abragão
Rota do Românico: visita guiada às igrejas de Boelhe e Abra-
gão

Até 25 fevereiro
Pavilhão de Feiras e Exposições 
Das 10h00 às 22h00 - Exposição “Dinosauria Experience”

Dia 25 fevereiro
Museu Municipal de Penafiel
15h00 – Atelier temático: “O que guardas no teu açafate?”

Dia 28 fevereiro
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “A origem dos guardiões”

Dias 5 e 6 março
Associação Empresarial de Penafiel
Curso de Primeiros Socorros Pediátricos

Dia 6 março
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: “Quem dá um abraço ao Mar-
tin?”, de David Melling

Até 28 fevereiro
Biblioteca Municipal de Lousada
Exposição “Viagem no Tempo – O Carnaval pela História”

1788
Nascimento do filósofo alemão Arthur 
Schopenhaur;
____________________________________

1797
A Companhia de Seguros Tranquilidade Re-
cíproca é criada em Lisboa;
____________________________________

1810
Nascimento do compositor Frédéric Chopin;
____________________________________

1819
A Florida é oferecida pela Espanha aos Esta-
dos Unidos (EUA);
____________________________________

1832
O Imperador do Brasil, D. Pedro, abdica do 
trono para se dedicar inteiramente à causa 
liberal;
____________________________________

1857

1890 
Guiné-Portuguesa. Tomou posse do cargo de 
governador da colónia guineense o major Au-
gusto Rogério Gonçalves dos Santos;
____________________________________

1912
Assinado entre o governo português e a Mar-
coni o contrato para a introdução em Portu-
gal da telegrafia sem fios;
____________________________________

1933
Publicado no Diário do Governo o texto da 
futura constituição que viria a consagrar a di-
tadura dita do Estado Novo, em que a absten-
ção funcionava como voto de apoio;
____________________________________

1942
Suicídio do escritor austríaco Stefan Zweig, 
autor de “24 Horas na Vida de Uma Mulher”, 
motivado pela “amargura de ver a Europa es-
pezinhada por Hitler”;
____________________________________

1943
II Guerra Mundial. A Gestapo (polícia hitleria-
na) executa os irmãos Hans e Sophie Scholl, 
membros do grupo Rosa Branca, movimento 
de resistência ao regime nazi;
____________________________________

1945
II Guerra Mundial. Durante a Operação Cla-
rion, dez mil aviões das forças aliadas atacam 
os principais meios de comunicação nazis;
____________________________________

1950
No âmbito do Plano Marshall, a direção geral 
da Cooperação Económica dos EUA anuncia a 

atribuição de 23,5 milhões de dólares a Por-
tugal;
____________________________________

1973
A China e os EUA retomam relações diplomá-
ticas;
____________________________________

1974

Bissau – Guiné:
Desfile na Praça do Império, anos 50. 

autor, ao tempo, era vice-chefe do Estado 
Maior General das Forças Armadas, tendo 
cessado, recentemente, as funções de go-
vernador-geral e comandante das Forças 
Armadas da Guiné Portuguesa;
____________________________________

1976
Portugal reconhece a República Popular de 
Angola;
____________________________________

1987
Referência maior da Pop Art, morre o artis-
ta norteamericano Andy Warhol. Tinha 58 
anos;
____________________________________

1999
Morte de Correia da Fonseca, 77 anos, pro-
motor do jogo do Totobola em Portugal;
____________________________________

2000
Apresentação da proposta de Lei Eleitoral 
que concede direito de voto aos emigrantes 
para a Presidência da República;
- O Prémio Vida Literária foi atribuído pela 
Associação Portuguesa de Escritores ao 
poeta Eugénio de Andrade;
____________________________________

2002
Tropas governamentais de Angola abatem o 
líder da UNITA, Jonas Savimbi;
____________________________________

2005
Acusada de difamação, a autarca felgueiren-
se Fátima Felgueiras começa a ser julgada à 
revelia no Tribunal de Fafe.Nasce Lord Robert Baden-Powell, que viria a 

ser o Fundador Mundial do Escutismo;

A “senha” mais visível do 25 de Abril de 1974.

O livro “Portugal e o Futuro”, da autoria do 
general António Spínola, é posto à venda. O 
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GOMES DE SOUSA

Ler para saber

VISCONDE DE REBORDOSA

D
iz o livro ‘Nobreza de 
Portugal e do Brasil: 
«Foi único Visconde 
de Rebordosa Faustino 
Coelho Moreira, sobre 

quem nos faltam elementos bio-
gráficos, a não ser que foi casado 
com D. Alexandrina Adelaide Cor-
reia e residiu na freguesia de São 
Miguel de Rebordosa, concelho 
de Paredes. O título foi-lhe conce-
dido por Decreto de 1-III-1900 (D. 
Carlos).» Editorial Enciclopédia, 
Lisboa, 1984, vol. III, pág.188.

Menos informação traz a 
GEPB, vol. 24, pág. 561 e eu não 
tenho quase nada de concreto 
sobre este Visconde porque são 
contraditórias as parcas notícias 
encontradas. [p368]

O pequeno espaço que a Mo-
nografia de Rebordosa dedica a 
Faustino Coelho Moreira, vai um 
pouco mais longe, mas confirma 
a escassez de dados biográficos. 

Como subsídio para o conhe-
cimento deste Titular transcreve-
mos a seguinte Carta Régia:

«DOM CARLOS, por Graça de 
Deus, Rei de Portugal e dos Algarves 
etc. Faço saber aos que esta Minha 
Carta virem que Atendendo aos me-
recimentos e qualidades que concor-
rem na pessoa de Faustino Coelho 
Moreira, vereador da Câmara Muni-
cipal do Concelho de Paredes, pro-
prietário e capitalista, e Querendo 
Dar-lhe um público testemunho da 
Minha Consideração: Hei por bem 
Fazer-lhe Mercê do Título de Visconde 
de Rebordosa em sua vida. Pelo que, 
Mandando Eu passar ao agraciado 
a presente Carta a fi m de poder cha-
mar-se d’ora em diante Visconde de 
Rebordosa e gozar d’este Titulo com 

as honras prerrogativas preeminên-
cias e obrigações que pela Lei e Regu-
lamentos se acharem estabelecidas. 
Ordeno às /p162 /Autoridades e mais 
pessoas a quem o conhecimento d’es-
ta mesma Carta pertencer, que, indo 
assignada por Mim e referendada 
pelo Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios do Reino, a cumpram 
e guardem como n’ela se contém de-
pois de autenticada com o selo pen-
dente das Armas Reais, o de verba e 
com a nota do registo nos livros das 
Repartições competentes. Fica obri-
gado ao pagamento da quantia de 
um conto e duzentos mil réis, de direi-
tos de Mercê, devendo logo que esteja 
realizado o mesmo pagamento apre-
sentar este Diploma na Secretaria 
d’Estado dos Negócios da Fazenda 
para nos termos do Regulamento de 
vinte e oito de Agosto de mil oitocen-
tos e sessenta, se exarar n’ele a neces-
sária quitação, sem a qual não terá 
inteira validade. Dada no Paço das 
Necessidades em um de Março de mil 
e novecentos. EL-REI. 

«= José Luciano de Castro. = 
Lugar do selo pendente. = Carta 
pela qual Vossa Majestade Há por 
bem Fazer Mercê a Faustino Coe-
lho Moreira, vereador da Câmara 
Municipal de Paredes, proprietá-
rio e capitalista, do Título de Vis-
conde de Rebordosa, em sua vida 
pela forma acima declarada. Para 
Vossa Majestade ver. = Por Decre-
to de 16 de Novembro de 1899 
= /p162v/ Vitorino Gonçalves de 
Aguiar a fez. 

«Pagou na Recebedoria da Re-
ceita Eventual de Lisboa a quantia 
de quinze mil réis proveniente do 
imposto criado pela Carta de Lei de 
4 de Julho de 1889= [Conhecimen-

to n.º 2609 de 16 de Fevereiro cor-
rente] = Secretaria d’Estado dos Ne-
gócios do Reino em 17 de Fevereiro 
de 1900 = Vitorino Gonçalves de 
Aguiar = O Visconde de Rebordosa 
mostrou por um recibo de talão n.º 
2608 passado na Recebedoria da re-
ceita eventual de Lisboa em 16 do 
corrente ter pago a quantia de um 
conto e duzentos mil réis importân-
cia de direitos de mercê por que era 
responsável como retro se declara. 
Em virtude do que e nos termos do 
artigo 7.º das Carta de Lei de 11 de 
Agosto de 1860 se passa esta qui-
tação a qual vai assinada pelo Con-
selheiro Director Geral das Contri-
buições Directas em conformidade 
do artigo 15.º do decreto de 30 de 
Junho de 1898. = 

«Pagou mais como consta do 
mesmo recibo a quantia de tre-
zentos e dezasseis mil, duzentos 
cinquenta e dois réis de impos-
tos adicionais. Direcção Geral 
das Contribuições Directas em 17 
de Fevereiro de 1900. José Freire 
Lobo do Amaral = lugar do selo 
da Direcção Geral das Contribui-
ções Directas. Repartição Central. 
Pagou na Recebedoria da receita 
eventual de Lisboa mil cento e 
setenta e nove réis de emolumen-
tos e adicionais verba n.º 10098, 
datada de hoje /p163/ Reparti-
ção Central da Direcção Geral das 
Contribuições Directas em 17 de 
Fevereiro de 1900. =Jerónimo Pe-
reira de Vasconcelos. 

«= Pagou na recebedoria do 
Concelho de Paredes, pela guia n.º 
353 de 29 de Dezembro de 1899 – 
verba n.º 471 duzentos mil réis de 
imposto do selo e dez mil réis de 
imposto de cinco por cento lei de 

dezoito de Julho de mil oitocentos 
e oitenta e cinco, em 18 de Janeiro 
do corrente ano; - mais pagou na 
mesma recebedoria cento e seten-
ta e seis mil novecentos e sessenta 
e sete réis de emolumentos e res-
pectivos adicionais – guia n.º 1009 
de 29 de Dezembro de 1899 - ver-
ba n.º 472 de 18 de Janeiro do cor-
rente ano. Repartição Central da 
Direcção Geral das Contribuições 
Directas em 8 de Março de 1900 = 
Jerónimo Pereira de Vasconcelos = 
lugar do selo da Direcção Geral das 
Contribuições Directas. Repartição 
central.

«Conferido em 10 de Março de 
1900. Brito.»

No livro 14 do Registo Geral 
de Mercês de D. Carlos, fol. 161v 
a 163. 

Pela leitura deste documento 
conclui-se que Faustino Coelho 
Moreira foi Visconde de Rebor-
dosa por Decreto de 16 de No-
vembro de 1899. Desde essa data 
até 1 de Março de 1900 teve que 
pagar os impostos, contribuições, 
taxas e emolumentos correspon-
dentes. Só então é que el-Rei lhe 
mandou passar a Carta.

A atribuição dos títulos quase 
parecia ser uma fonte de receita 
do estado: pelo custo e pela pro-
digalidade da atribuição.

Vejamos quanto pagou o Vis-
conde de Rebordosa: 

15$000 réis do imposto criado 
pela Carta de Lei de 4 de Julho de 
1889, 1.200$000 réis de direitos 
de mercê, 316$252 réis de impos-
tos adicionais, 1$179 réis de emo-
lumentos e adicionais, 200$000 
réis de imposto do selo, 10$000 
réis de imposto de cinco por cen-

to lei de 18 de Julho de 1885 e 
176$967 réis de emolumentos e 
respectivos adicionais, o que dá 
mais de um conto e seiscentos e 
sessenta e sete mil réis.

Um título nobiliárquico podia 
ser uma espécie de seguro… 

Camilo Castelo Branco apesar 
de ridicularizar os titulares con-
seguiu um viscondado “com o fim 
de não deixar ao desamparo os fi-
lhos, sobretudo o mais velho.” Foi 
Visconde de Correia Botelho, com 
dispensa do pagamento de direi-
tos de mercê.

Em reconhecimento públi-
co dos relevantíssimos serviços 
prestados às letras pátrias pelo 
Visconde de Correia Botelho foi 
concedida a seu filho Jorge a pen-
são anual e vitalícia de um conto 
de réis isenta do pagamento de 
quaisquer impostos…

Já Dona Maria Segunda tinha 
concedido a António Feliciano de 
Castilho – o poeta cego – uma pen-
são anual e vitalícia de 400$000, por 
Carta de Lei de 6 e por Alvará de 
11 de Maio de 1839, não pagando 
os direitos de encarte que podiam 
competir à Fazenda Pública por as-
sim o determinar a mesma Carta de 
Lei. [Livro n.º 9 das Mercês de D. Ma-
ria II, fol. 213v].

A isenção de taxas é uma prá-
tica muito antiga…

Lembramos sempre mais as coisas que es-
tão mais perto do nosso olhar e do sentir. 
Na guerra mundial de 1914-1918, hoje 
fala-se em Flandres, comemora-se, triste-
mente embora, os feitos dos portugueses, 

as condições difíceis das suas situações, os seus 
sofrimentos e os sacrifícios supremos: as mor-
tes a granel. Fala-se, é claro, de coisas ocorridas 
na Europa, aqui e ali, mas o cúmulo de todas as 
desgraças decorria em África, no caso português 
em Moçambique, que o autor Manuel Carvalho 
ilustra de forma irrepreensível na edição do livro 
com o título acima referido, que nos faz lembrar 

VERTENTES DA GUERRA COLONIAL
3 – “A guerra que Portugal quis esquecer”

- “O desastre do exército português em Moçambique. 
Primeira Guerra Mundial”

Por Manuel Carvalho

um político, provisoriamente na reserva, citando 
Brito Camacho, o líder político que mais defen-
deu a prioridade à defesa das colónias, o qual, 
num discurso na Câmara dos Deputados, a 19 de 
junho de 1917, perorava: “Todos os esforços têm 
de convergir para a África, à custa seja do que for. 
Mas como também entende e refere Manuel Car-
valho: “A Flandres era a estrela do confl ito e Mo-
çambique um apêndice dos interesses nacionais”.

Para ilustrar o que era o “calvário de Mo-
çambique”, destacamos alguns excertos do 
capítulo 7 – Morrer na praia, em Mocímboa 
(janeiro-outubro de 1917) da rubrica A “pobre 
mocidade do Porto”:

MFC

“Ao contrário dos soldados das anteriores 
expedições, quando partiam, as tropas de 
1917 já dispunham de elementos sufi cientes 
para fazer uma ideia do que os esperava. As 
histórias da morte e do degredo que se conta-
vam sobre África podiam agora basear-se em 

testemunhos reais. Os cerca de mil homens 
do batalhão do Regimento n.º 31 do Porto, 
porém, nada podiam fazer para obstar a esse 
destino. Foram mobilizados para as costas do 
Índico certamente como punição pelas suble-
vações em que tinham participado no outono 
de 1916. Mas era impossível sequer imaginar 
que, três meses depois de chegarem a Mo-
címboa, dissessem com naturalidade e resig-
nação: “Sou do 31, tenho de morrer”.

“Chegados a Mocímboa, os soldados do 
batalhão começaram a morrer em catadupa. 
O médico Américo Pires de Lima, também ele 
do Porto, tinha vivido o fl agelo das doenças 
tropicais em Palma, tinha cuidado de uma 
multidão de soldados famintos e arrasados 
moral e fi sicamente após a derrota de Neva-
la, mas em Mocímboa viveria “as horas mais 
trágicas que passei em Moçambique, as quais 
foram derivadas da hecatombe, que extermi-
nou quase completamente o batalhão 31”.

“Passados três meses de ter desembar-
cado em Mocímboa, o 31 do Porto registava 
30% de baixas sem ter participado em qual-
quer operação militar. Um mês mais tarde, a 
18 de agosto, 203 dos seus 1074 homens ti-
nham morrido e 511 estavam hospitalizados. 
Até ao fi nal da campanha, o 31 deixou em 
África 445 homens…” 

o seu QUINZENÁRIO de eleição



21
Quinta-feira

22 de fevereiro 2018

HISTÓRIA e CULTURA

De uma assentada
O porquê de Francisco Ferreira Pinto (Pinto Basto) ter sido    
declarado BENEMÉRITO DO CONCELHO DE PAREDES, em 1933

D
epois da transcrição no número 
anterior e tendo em conta as ob-
servações que aí deixamos à pes-
soa de Francisco Ferreira Pinto, 
nada mais natural do que referir 

o que o Ministério das Obras Públicas, no seu 
Boletim Monumentos, n.º 3, Março de 1936, 
exarou em tal publicação acerca do restauro 
da parte claustral:

“Urgia procurar novas receitas. Ofereceu-
-as então, prontamente, a benemérita família 
Pinto Basto, que há muito recolhe o mais justo 
tributo de respeito e estima na freguesia de 
Cete. A sua avultada contribuição em dinhei-
ro e materiais valiosos (madeiramento para a 
armação dos novos telhados do claustro e da 
torre), ainda acrescida pela cedência gratuita 
do claustro e de algumas parcelas de terreno, 
se deve, com efeito, a fácil realização de toda 
a parte final das obras que sob os auspícios 
da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, patrioticamente entregaram ao 
Portugal de hoje, com vitalidade de monu-
mento são a igreja de Cete – sem a ofender 
nem diminuir na grandeza, no prestígio espi-
ritual e ainda nas inestimáveis tradições que a 
identificam com o Portugal de outrora”.

Manuel Ferreira Coelho

DUNQUERQUE

GABRIEL DE SOUSA, O.S.B.
Mosteiro do Salvador de Travanca  —  1987

 Continuação da edição anterior
6. Afonso Pais. 1425.
 A 24 de Agosto de 1425 resignou 

nas mãos do Romano Pontífice, a quem “de 
futuro ficava reservada a provisão do abacia-
do de Travanca”; e deslocou-se a Braga para 
nomear o próprio Arcebispo, que era D. Fer-
nando da Guerra, seu procurador no governo 
integral do mosteiro. Justificava tal atitude, 
alegando que era mui velho e muito adorado, 
em tal guisa que elle nom podia prover nem 
administrar o dicto mosteiro, o qual, de outro 
modo sofreria grande detrimento espiritual e 
material. Ele, Abade, continuaria no mosteiro, 
onde o Arcebispo o devia manter bem e hon-
radamente assy como he razom; mas transfe-
ria todo o governo para o Arcebispo, a quem 
competiria manter e proveer o dicto moestei-
ro no spiritual e tenporal como melhor enten-
der e por bem tever (44).

7. Gonçalo Peres. 1430.
Foi o sucessor imediato do anterior. Sentin-

do-se incapaz de governar, já em 11 de Março 
de 1430 manifestava a intenção de resignar. 
Em 11 de Abril de 1431, o Arcebispo D. Fer-
nando da Guerra, “numa tentativa de contra-

riar a delapidação do património e a redução 
das rendas monásticas, exigia que lhe fossem 
apresentados todos os contractos de empra-
zamento outorgados pelos mosteiros”, pelo 
que os foreiros ou seus procuradores tinham 
de se deslocar à cúria de Braga. De Travanca a 
Braga era bastante longe e, só pelo trabalho da 
deslocação, os interessados desistiam do con-
tracto. Então, a pedido do Dom Abade, Prior e 
Convento, o Arcebispo cometeu suas vezes aos 
párocos de Oliveira e Santa Cristina de Figuei-
ró, autorizando o Dom Abade de Travanca a es-
colher um escrivão para redigir os respectivos 
contractos. Esse “privilégio ainda se mantinha 
em 2 de Agosto de 1449 (45).

Como se está a ver, acabavam os Abades 
perpétuos, eleitos pela comunidade, e entrava-
-se num regime diferente: de Abades, também 
perpétuos, mas nomeados de fora. Eram os Aba-
des Comendatários. Em Travanca, o regime da 
Comenda praticamente começou com o fim do 
abaciado de Afonso Pais; mas o processo legal 
parece ter-se arrastado, e tem-se a impressão de 
que Gonçalo Peres foi uma espécie de tapa-bu-
raco, enquanto as coisas se arranjavam.

Deixemos, porém, os Comendatários para 

mais tarde, e detenhamo-nos um pouco num 
capítulo importante: o património monástico.

(38) Segundo nota do já cit. Costumeiro 
de Travanca, “onde está por letra de Fr. José 
Batista de S. Bento” segundo Fr. FRANCISCO 
DE S. LUÍS, Apontamentos Beneditinos, AS, fl. 
101 v-102v.

(39) Cf Synodicon Hispanum, II, Madrid 
1982, p. 46.

(40) Fr. LEÃO DE S. TOMÁS, Benedictina 
Lusitana, II, Coimbra 1651, p. 254.

(41) JOÃO PEDRO RIBEIRO, Dissertações 
chronologicas e criticas, T. II, Lisboa 1811, 
págs. 255-257.

(42) Synodicon Hispanun cit., p. 59.
(43) AUM, Col. cronológica, cx. 20, s.n. 

JOSÉ MARQUES, O estado dos Mosteiros Be-
neditinos da Arquidiocese de Braga no século 
XV, in “Bracara Augusta” 1981, págs. 127-128.

(44) AUM, Col. cronológica, cx. 20, s.n. 
JOSÉ MARQUES, o. c., págs. 100-101 e 128. A 
pág. 128 chama-lhe Afonso Peres, e comenta 
que os Abades recorriam a este expediente 
para acautelarem os mosteiros contra a ocu-
pação pelos grandes e poderosos. 

(45) AUM, Col. cronológica, cx. 27, s. n. 
JOSÉ MARQUES, o. c., págs. 128 e 130-131.

O PATROMÓNIO MONÁSTICO

Que, em fim de contas, o espírito anda 
atrelado à matéria. E as instituições humanas, 
por mais altos que sejam os fins a que visam, 
têm de assentar em alicerces materiais.

É estranho que, tendo o mosteiro de Tra-
vanca sido fundado no século XI, não chegasse 
até nós notícia de nenhum Abade desse sécu-
lo nem do seguinte, e quase podemos dizer o 
mesmo do século XIII. Partamos do princípio 
que o mosteiro fazia a sua vida normal: consoli-
dava as suas bases económicas com as genero-
sidades dos fundadores e seus descendentes, 
construía a sua grande igreja (com a respectiva 
galilé, de que apenas resta memória, mas era 
assás grande), melhorava os seus edifícios, 
levantava a torre protectora, incrementava a 
exploração agrícola e organizava os seus sis-
temas de jurisdições, cívicas (couto) e eclesiás-
ticas (igrejas). Nota-se, todavia, uma evolução 
nas forças sociais que envolviam o mosteiro; 
e na passagem de Fundadores a Padroeiros, 
a instituição monástica também passou de 
beneficiada a explorada. Os Fundadores pen-
savam muito nos seus deveres; os Padroeiros 
pensavam muito mais nos seus direitos.

(Continua na próxima edição)
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Vandoma

Carmindo Carneiro Barbosa
Faleceu

Carmindo Carneiro Barbosa faleceu no passado 
dia 18 de fevereiro com 84 anos de idade. Era natu-
ral de Vandoma e residente na Rua Professora Ana 
do Anjo, n.º 2, Vandoma, Paredes. Era casado com 
Rosa de Bessa.

Agradecimento
Sua esposa, filhas, genros, 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, 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.

Lordelo

Felisbina Ferreira da Silva
Faleceu

Felisbina Ferreira da Silva faleceu no passado 
dia 15 de fevereiro com 86 anos de idade. Era natural 
de Lordelo e residente na Rua das Flores, n.º 704, 
Lordelo, Paredes. Era viúva de Joaquim Ribeiro.

Agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos 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 ende-
reçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º 
dia, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Besteiros

Maria da Conceição
de Oliveira Pacheco

Faleceu
Maria da Conceição de Oliveira Pacheco faleceu 

no passado dia 19 de fevereiro com 86 anos de ida-
de. Era natural de Madalena e residente na Rua São Cosme, n.º 831, 
Besteiros, Paredes. Era casada com Américo Moreira de Sousa.

Agradecimento
Seu marido, filhos, noras, genro, netos, bisnetos e demais família 

vêm por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

Comunicam que as missas de 7.º dia serão celebradas sábado, dia 
24 de fevereiro, pelas 19 horas na igreja paroquial de Besteiros e domin-
go, dia 25, pelas 9 horas na igreja paroquial da Madalena, agradecendo, 
também desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Besteiros

Carlos Ferreira da Silva
Faleceu

Carlos Ferreira da Silva faleceu no passado dia 
13 de fevereiro com 80 anos de idade. Era natural 
de Besteiros e residente na Rua Capitão Laurindo de 
Vasconcelos, n.º 116, Besteiros, Paredes. Era casado 
com Maria da Conceição Serafim.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, nora, genros, netos, bisnetos 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 endereça-
das 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.

Astromil 

Ilídio da Costa e Silva 
Faleceu

Ilídio da Costa e Silva faleceu no passado dia 13 
de fevereiro com 77 anos de idade. Era natural de As-
tromil e residente na Rua do Venâncio, n.º 8, Astromil, 
Paredes. Era casado com Albertina da Costa Martins.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente 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.

Madalena 

Manuel Magalhães
Moreira Ferreira

Faleceu
Manuel Magalhães Moreira Ferreira faleceu no 

passado dia 7 de fevereiro com 53 anos de idade. 
Era natural de Madalena e residente na Rua do Ribeiro, n.º 215, Ma-
dalena, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Seus irmãos, sobrinhos e demais família vêm por este meio extre-

mamente 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.

Lordelo

Carolina Maria
Ferreira Barbosa

Faleceu
Carolina Maria Ferreira Barbosa faleceu no pas-

sado dia 12 de fevereiro com 50 anos de idade. Era 
natural de Lordelo e residente na Rampa da Costa, n.º 37, Lordelo, 
Paredes. Era solteira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente 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.

Vila Cova de Carros 

José António Ribeiro Barbosa
Faleceu

José António Ribeiro Barbosa faleceu no pas-
sado dia 16 de fevereiro com 56 anos de idade. Era 
natural de Duas Igrejas e residente na Rua Central 
de Vila Cova, Vila Cova de Carros, Paredes. Era ca-
sado com Maria Isabel Teixeira Garcês.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, nora, genros, netos e demais família vêm por 

este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fa-
zer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se associaram à 
sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereça-
das aquando do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada domingo, dia 
25 de fevereiro, pelas 11:15 horas na igreja paroquial de Vila Cova de 
Carros, agradecendo, também desde já, a todos os que participarem 
nesta eucaristia.

Duas Igrejas

Maria Rosa Pereira da Rocha
Faleceu

Maria Rosa Pereira da Rocha faleceu no passado dia 
17 de fevereiro com 85 anos de idade. Era natural de Duas 
Igrejas e residente na Rua Aldeia Nova, n.º 229, Duas Igre-
jas, Paredes. Era viúva de Joaquim Ferreira de Brito.

Agradecimento
Seus filhos, nora, genros, netos, bisnetos 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 ende-
reçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º 
dia, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Recarei 

Jorge da Cruz
Simões Cantante

Faleceu
Jorge da Cruz Simões Cantante faleceu no pas-

sado dia 12 de fevereiro com 90 anos de idade. Era 
natural de São Julião da Figueira da Foz, Figueira da Foz e residente 
na Rua Estrada Velha, n.º 235, Recarei, Paredes. Era viúvo de Maria 
Beatriz Henrique Vieira Campos.

Agradecimento
Sua família vêm por este meio extremamente 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.

Lordelo

Justa Moreira
Ferreira Almeida

Faleceu
Justa Moreira Ferreira Almeida faleceu no pas-

sado dia 7 de fevereiro com 60 anos de idade. Era 
natural de Lordelo e residente na Rua São João, n.º 121, Lordelo, Pa-
redes. Era casada com Alfredo da Cunha Almeida.

Agradecimento
Seu marido, filhos, nora, genro, 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, 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.

Paredes

Belmiro Martins Ferreira
Faleceu

Belmiro Martins Ferreira faleceu no passado dia 
13 de fevereiro com 67 anos de idade. Era natural de 
Sobrosa e residente na Rua Teixeira do Couto, n.º 
136, 3.º dto., Paredes. Era casado com Camila de 
Jesus Vieira Durães Ferreira.

Agradecimento
Sua esposa, filhas, genros, netos e demais família vêm por este 

meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente 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.

Besteiros

Maria da Silva Midão
Faleceu

Maria da Silva Midão faleceu no passado dia 16 
de fevereiro com 85 anos de idade. Era natural de 
Bitarães e residente na Rua da Vidigueira, n.º 176, 
Besteiros, Paredes. Era viúva de José Garcês.

Agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos 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 ende-
reçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º 
dia, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Paredes

Manuel Fernando
Magalhães do Vale

Faleceu
Manuel Fernando Magalhães do Vale faleceu no 

passado dia 12 de fevereiro com 81 anos de idade. 
Era natural de Castelões de Cepeda e residente na Rua da Saudade, 
n.º 71, Paredes. Era casado com Maria Isaura de Sousa e Melo.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, nora, genros, 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, 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.

Lordelo

Rafael Fernandes Barros
Faleceu

Rafael Fernandes Barros faleceu no passado 
dia 19 de fevereiro com 10 meses de idade. Era na-
tural de Lordelo e residente na Rua da Campa, n.º 5, 
3.º Esq., Lordelo, Paredes. 

Agradecimento
Seus pais, irmãos e demais família vêm por este meio extrema-

mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, 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.

NECROLOGIA
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Paredes

Ambrósio Ribeiro
Faleceu

Ambrósio Ribeiro faleceu no passado dia 12 
de fevereiro, com 88 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Nevogilde, concelho de Lousada e re-
sidente na Rua Dr. José Magalhães, n.º 24, fregue-
sia de Paredes. Era casado com Maria de Lurdes de Jesus e pai de 
Margarida Emília, Maria Alice, Maria de Lurdes, Maria Manuela, José 
Manuel, Manuel Fernando, António, Abílio Ambrósio, Joaquim Jorge e 
Adão Belmiro de Jesus Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 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 lhe foram endereçadas, aquando do falecimento e do funeral, bem 
como na missa de 7.º dia do seu ente querido Ambrósio.

Baltar

Jaime Moreira de Sousa 
Faleceu

Jaime Moreira de Sousa faleceu no passado dia 
19 de fevereiro, com 63 anos de idade. Era natural de 
Baltar, Paredes e residente na Rua dos Santos, n.º 
53, Lixa. Era divorciado.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 

todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a com-
parecer no funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso extinto ou que de 
qualquer outro modo lhe manifestaram o seu pesar, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

Baltar

Maria Emília Nunes
Faleceu

Maria Emília Nunes faleceu no passado dia 12 
de fevereiro, com 105 anos de idade. Era natural de 
Mouriz e residente na Rua do Calvário, n.º 579, Bal-
tar, Paredes. Era viúva de Luís de Carvalho.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

a todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia da sua saudosa extinta ou 
que de qualquer outro modo lhe manifestaram o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Gandra

Joaquim Soares de Almeida
Faleceu

Joaquim Soares de Almeida faleceu no passado 
dia 3 de fevereiro, com 75 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa e residente na Avenida 
Central de Gandra, n.º 1326, Gandra, Paredes. Era 
casado com Maria Berta Esteves de Almeida que deixa na maior dor 
juntamente com suas fi lhas, genro, neta e demais família.

Rebordosa

Luís Brito de Carvalho 
Faleceu

Luís Brito de Carvalho faleceu no passado dia 8 
de fevereiro, com 59 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa e residente na Rua do Muro, 
n.º 66, Rebordosa, Paredes. Era solteiro e deixa na 
maior dor seus pais, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família.

Rebordosa

António Ferreira dos Santos
Faleceu

António Ferreira dos Santos faleceu no passado 
dia 11 de fevereiro, com 87 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Rebordosa e residente na Rua 
do Outeiro do Cabo, n.º 88, Rebordosa, Paredes. Era 
viúvo de Maria Aurora Seabra da Lage e deixa na maior dor seus fi lhos, 
noras, genros, netos e demais família.

Rebordosa

Manuel Leal Moreira
Faleceu

Manuel Leal Moreira faleceu no passado dia 
16 de fevereiro, com 85 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Lordelo e residente na Rua de São 
Miguel, n.º 144, Rebordosa, Paredes. Era viúvo de 
Alice Ribeiro da Silva e deixa na maior dor suas fi lhas, genros, netos 
e demais família.

Rebordosa / Figueira de Castelo Rodrigo

Porfírio Augusto Correia
Faleceu

Porfírio Augusto Correia faleceu no passado dia 
1 de fevereiro, com 97 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Vilar de Amargo, Figueira de Castelo 
Rodrigo e residente na Avenida Bombeiros Voluntá-
rios, n.º 181- 4.ºC, Rebordosa, Paredes. Era casado com Celestina 
Nunes que deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos, nora, genro, 
netos, bisnetos e demais família.Rebordosa

António Fernando
Nunes da Silva

Faleceu
António Fernando Nunes da Silva faleceu no 

passado dia 27 de janeiro, com 79 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Rebordosa e residente na Rua de Nova 
Via, n.º 63, Rebordosa, Paredes. Era viúvo de Maria da Glória Barbo-
sa de Jesus e deixa na maior dor seus fi lhos, noras, genros, netos e 
demais família.

Vandoma

Zeferino Dias da Silva
Faleceu

Zeferino Dias da Silva faleceu no passado dia 
3 de fevereiro, com 62 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Vandoma e residente na Rua das 
Flores, n.º 100, Vandoma, Paredes. Era casado com 
Maria José Moreira Marques, que deixa na maior dor juntamente com 
seus fi lhos, nora, mãe e demais família.

Rebordosa

António Maria
da Silva Ribeiro

Faleceu
António Maria da Silva Ribeiro faleceu no pas-

sado dia 15 de fevereiro, com 81 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Duas Igrejas e residente na Rua de Santo An-
tónio, n.º 162, Rebordosa, Paredes. Era viúvo de Carminda Moreira 
dos Santos e deixa na maior dor seus fi lhos, noras, genros, netos e 
demais família.
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Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€

Saiba como receber
o jornal 

em sua casa
visitando-nos:

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da in-
formação livre, rigorosa e isenta.

2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do conce-
lho de Paredes em áreas como a política, religião, desporto, 
sociedade e do seu património cultural e arquitetónico.

3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cida-
dãos, independentemente da sua cor, raça, religião, nacio-
nalidade ou sexo.

4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a digni-
dade e privacidade das pessoas. 

NECROLOGIA   |   DIVERSOS
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oparedense@gmail.com

www.oparedense.pt

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos
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