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 de desconto
nas lentes progressivas

A câmara atribuiu a Medalha de Ouro do Município, a títu-
lo póstumo, ao Comendador António Pereira Inácio.
A condecoração foi entregue aos netos e bisnetos do in-
dustrial baltarense, na inauguração das obras de amplia-
ção do jardim-de-infância do Centro Social e Paroquial de 
Baltar. 

COMENDADOR PEREIRA INÁCIO
HOMENAGEADO EM BALTAR

Tribunal de Paredes pode
acolher Instância Central Cível

JUSTA HOMENAGEM ao
INDUSTRIAL DE SUCESSO e
BENEMÉRITO do concelho. 

A nova ambulância vai servir três freguesias do conce-
lho e mais de 20 mil pessoas. O Posto de Emergência 
Médica está a funcionar desde o fi nal de fevereiro, 
reforçando a capacidade de socorro em situações de 
emergência ou morte súbita.

Secretário de Estado
inaugurou Posto

do INEM em Lordelo

Ministério vai avançar com obras
urgentes na Escola de Rebordosa

Programa de apoio a doentes oncológicos já arrancou

—  PÁG. 2 e 3

—  PÁG. 9

—  PÁG. 8 —  PÁG. 5

—  PÁG. 4

— Alexandre Almeida
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O 
COMENDADOR An-
tónio Pereira Inácio foi 
homenageado, na se-
mana passada em Bal-
tar, a título póstumo, 

com a Medalha de Ouro do Muni-
cípio de Paredes. A medalha foi en-
tregue pelo presidente da câmara 
de Paredes, Alexandre Almeida, aos 
netos e bisnetos do Comendador, 
que vieram a Portugal participar na 
cerimónia de inauguração do novo 
jardim-de-infância do Centro Social 
e Paroquial de Baltar. 

No evento estiveram também 
presentes um representante da Dio-
cese do Porto e do Centro Distrital 
do Porto da Segurança Social, o pre-
sidente da Assembleia Municipal e 
dirigentes de várias associações e 
coletividades da freguesia. As novas 
instalações do jardim-de-infância 
Glória Leão custaram cerca de 800 
mil euros e têm capacidade para 
acolher 120 crianças do pré-escolar.

 “Hoje é um dia importante 
porque benzemos mais um sonho 
que concretizamos”, realçou o Pa-
dre Mário João, agradecendo a pre-
sença da família Moraes, “brasileira 
de nacionalidade, mas baltarense 
de coração”.

O presidente da instituição lem-
brou depois o percurso de vida do 
Comendador António Pereira Iná-
cio, que partiu para o Brasil aos 10 
anos de idade em busca de uma 
vida melhor. “Lutou, estudou mui-
to e a vida sorriu-lhe. Tornou-se 
num empresário de sucesso de 
grande importância no desen-
volvimento industrial do Brasil”, 
disse o dirigente, acrescentando: 
“Foi um exemplo de solidarieda-
de em especial com a população 
de Baltar, a sua terra que nunca 
esqueceu. Baltar deve muito ao 
comendador Pereira Inácio, que 
soube transmitir esses valores de 
ajuda e solidariedade a toda a sua 
descendência”.

Em 1960 os seus herdeiros doa-
ram todas as suas propriedades à 
paróquia de Baltar. O próprio Cen-
tro Social e Paroquial de Baltar está 
instalado na propriedade do Co-
mendador António Pereira Inácio, 
recordou o pároco.

“É uma justa
homenagem”

- ALEXANDRE ALMEIDA
presidente da CM Paredes

Durante a cerimónia realizada 
no Centro Social e Paroquial de Bal-
tar, o presidente da câmara de Pare-
des sublinhou que a atribuição da 
Medalha de Ouro do Município ao 
Comendador Pereira Inácio “é uma 
justa homenagem a tão estimado 
baltarense, ilustre industrial e be-
nemérito”. 

COMENDADOR PEREIRA INÁCIO
HOMENAGEADO EM BALTAR

uOs netos e bisnetos do comendador estiveram em Baltar para inaugurar as novas instalações do jardim-de-infância Glória Leão.
uA família Moraes fez também um donativo de 200 mil euros para a requalificação da Casa António Pereira Inácio.

“É um momento gratifican-
te, tanto mais que a educação 
foi a causa que o grupo Voto-
rantim elegeu para celebrar 
o centenário da fundação do 
grupo empresarial brasileiro, 
deixando para a sociedade esse 
importante legado. Também o 
executivo da câmara de Pare-
des elegeu a educação como 
um dos nossos compromissos 
prioritários”, reforçou Alexandre 
Almeida, lembrando que a aposta 
na educação é fundamental para 
a transformação de qualquer so-
ciedade.

“O Comendador Pereira Iná-
cio é para nós um exemplo a 
seguir”, reiterou o autarca, antes 
de entregar a Ermírio Moraes e 
Maria Helena Scripilliti, netos do 
comendador, a Medalha de Ouro 
do Município.

Em representação da família, 
Fábio Moraes, bisneto do comen-
dador, salientou a honra de estar 
em Baltar a prestar uma singela 
homenagem ao avô e bisavô, num 
ano que tem um significado mui-
to especial para a família. “Em ja-
neiro deste ano celebramos 100 
anos da Votorantim, empresa 
criada pelo Comendador Perei-
ra Inácio no Brasil, que tanto 
nos orgulha e aos seus descen-
dentes, assim como todos os 
brasileiros. A Votorantim é um 
conglomerado que está presen-
te em mais de 13 países e que 

emprega mais de 40 mil fun-
cionários, em vários setores da 
indústria. Nunca esquecemos as 
nossas origens e sempre manti-
vemos os laços fraternos com 
Portugal e com Baltar”, frisou.

A família Moraes assumiu de-
pois mais um compromisso com a 
comunidade de Baltar, entregan-
do um donativo de cerca de 200 
mil euros para a requalificação do 
edifício da Casa António Pereira 
Inácio, que vai acolher o ATL e o 
gabinete do RSI.

“Baltar deve muito 
ao comendador
Pereira Inácio”

“A doação de fundos para 
obras sociais tem relevância, mas 
mais importante é o trabalho dos 
voluntários que dedicam tempo a 
quem precisa”, destacou Fábio Mo-
raes, agradecendo a todos os que 
trabalham e ajudam o Centro Social 
e Paroquial de Baltar.

Apesar de ainda não ter um 
orçamento definido, o presidente 
da direção garante que o projeto 
deverá ter um custo superior a 300 
mil euros. O ATL passará a ter capa-
cidade para acolher 75 crianças e o 
gabinete de apoio aos beneficiários 
do Rendimento Social de Inserção 
continuará a dar apoio a cerca de 
580 pessoas de 8 freguesias do con-
celho.

Homenagem dos utentes
do Centro Social e

Paroquial de Baltar à famí-
lia do Comendador

A família  de Pereira Inácio inaugurou as novas instalações
do jardim de infância Glória Leão
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A 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE PAREDES atribuiu a 
Medalha de Ouro do Mu-
nicípio, a título póstumo, 
ao Comendador António 

Pereira Inácio, pelo mérito industrial e 
o seu papel como benemérito do con-
celho de Paredes, e em particular da 
freguesia de Baltar, terra onde nasceu.

A proposta foi apresentada e 
aprovada por unanimidade na úl-
tima reunião do executivo, onde 
o presidente da câmara municipal 
lembrou o ilustre industrial, distinto 
fi lantropo e benemérito do conce-

uA distinção, a título póstumo, foi entregue aos netos do comendador, nascido em Baltar e reconhecido no Brasil
     como o “Rei do Algodão e do Cimento”.

Medalha de Ouro atribuída ao “ilustre
industrial e benemérito do concelho”

O COMENDA-
DOR Antó-
nio Pereira 
Inácio nas-

ceu em Baltar, a 29 de 
março de 1874, mas foi 
no Brasil que fez fortu-
na e onde veio a falecer, 
em 1951. Partiu para 
o Brasil ainda criança, 
com o pai, e instalou-se 
em São Paulo, na cida-
de de Sorocaba. Traba-
lhou como sapateiro 
e frequentou a escola 
à noite até começar a 
trabalhar no comércio, 
em 1888.

Aos 18 anos criou o 
seu próprio armazém. 
Casou-se em 1899 e foi 
pai de três fi lhos: João, Paulo e Helena.

A sua atividade de empreendedor destaca-se pelo desenvolvimento 
da indústria relacionada com o algodão. Adquiriu também uma fábrica 
de cimentos e a empresa Lusitânia dedicada à preparação, fi ação, tece-
lagem e estamparia do algodão. Entre 1915 e 1918 adquiriu uma fábrica 
de tecidos e um banco e formou a Sociedade Anónima Fábrica Votoran-
tim, que presidiu até à sua morte. 

Chegou a trabalhar como operário numa fábrica nos Estados Uni-
dos, tornando-se o 1.º presidente do Centro das Indústrias de Fiação e 
Tecelagem, nos Estados Unidos.

Era reconhecido como o “Rei do Algodão e do Cimento” no Brasil. 
Em 1936 recebeu a Comenda da Ordem do Cruzeiro do Sul, atribuída 
pelo presidente Getúlio Vargas.

Em Portugal, a sua atividade de benemérito refl etiu-se no envio de 
remessas para promover o desenvolvimento de Baltar e de localidades 
limítrofes. Apoiou a criação da Corporação dos Bombeiros de Baltar e, 
em 1931, ofereceu à Misericórdia de Paredes “5 contos” para a constru-
ção do Hospital, fazendo nova doação em 1933. 

Foi também responsável pela criação da Sociedade Humanitária de 
Salvação Nacional, “com o objetivo de ajudar os mais pobres da fre-
guesia de Baltar, tendo angariado fundos ou custeado na íntegra a 
construção ou organização de escolas e casas, de uma cantina per-
manente, de cursos escolares de alfabetização gratuitos e o forne-
cimento de agasalhos”.

A creche D. Lucinda Pereira Inácio, em Baltar, foi inaugurada em 
1935 e destinava-se às crianças mais pobres. A creche e a cantina da 
escola funcionavam nos anexos à casa de habitação do Comendador. 

HELENA NUNES
— texto —

lho de Paredes.
“Esta condecoração mais não é 

que a justa homenagem ao bene-
mérito que se afi rmou empreen-
dedor no mundo dos negócios no 
Brasil e um justo agradecimento 
pelas suas contribuições relevan-
tes na afi rmação da sua terra e no 
auxílio aos mais desfavorecidos”, 
realçou Alexandre Almeida.

Os vereadores do PSD felicita-
ram o executivo pela homenagem a 
uma fi gura incontornável do desen-
volvimento do concelho e de Baltar. 
“O seu exemplo de vida, a sua ca-
pacidade de luta e resiliência, mas 
também da sua bondade e solida-
riedade, agora continuada pelos 

seus descendentes, fazem deste 
momento a melhor oportunidade 
para esta justíssima distinção”, sa-
lientou Hermínia Moreira.

A Medalha de Ouro foi entregue 
aos netos do comendador, no de-
correr da cerimónia de inauguração 
das novas instalações do jardim-de-
-infância do Centro Social e Paro-
quial de Baltar. 

Os descendentes do comen-
dador estiveram em Baltar para 
assinar um contrato de promessa 
de doação de 200 mil euros para o 
projeto de renovação da casa Antó-
nio Pereira Inácio, onde funcionam 
duas valências do Centro Social e 
Paroquial de Baltar.

Promoveu o desenvolvimento de

Baltar e de localidades limítrofes

O presidente da Câmara entrega a medalha aos netos do Comendador, Ermínio Moraes e Maria Helena Scripilliti

PUB

MORADIA V4 - MOURIZ PAREDES
Moradia térrea com 253 m2

inserida num lote de 1.100 m2

Ar condicionado, infraestruturas para piscina, etc.

Damos o máximo por si!...
Edifício Praça José Guilherme, 29

4580-229 PAREDES
917 426 904  /  220 987 336

MORADIA V3 - MADALENA PAREDES
Moradia com 240 m2 inserida num lote de 400 m2

Amplo salão, cozinha regional, etc.
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EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

É 
natural ou devia ser, atendermos a que a cultura 
autárquica, a todos os níveis, deve ser cada vez 
mais uma condição humanista, organizacional, so-
lidária e virada para os cidadãos. É preciso facilitar 
a mudança de cultura, de mentalidades e de valori-

zação da pessoa humana e das comunidades locais.
Como uma empresa, qualquer autarquia deve identifi -

car-se como uma cultura própria. Escolhidas democratica-
mente as pessoas que gerem os destinos do governo local, 
é preciso pôr em marcha um programa, dar a necessária 
visibilidade à ação prática, partir para o terreno através de 
uma cultura de valores, de decisões concertadas, de uma 
estratégia adequada aos anseios e aos desejos das pes-
soas: A cultura autárquica, para funcionar ao serviço do 
bem-comum, deverá possuir uma dimensão humanista e 
social, deve apostar no envolvimento e na participação das 
pessoas.

Os partidos políticos, importantes como sustento da 
democracia, devem abrir-se ao exterior, ir ao encontro das 
pessoas, investir no capital humano e na permanente valo-
rização das mesmas e da pedagogia política. 

A cultura autárquica passa também, pelo debate de 
ideias, pelo avanço do pensamento e da doutrina, pelo 
combate cultural e pela confrontação de projetos. Cada 
vez mais as pessoas devem estar envolvidas numa verda-
deira democracia participativa de cidadãos. Importa aqui 
ressaltar o “slogan” de que as pessoas estão primeiro e que 
a política deve ser uma ciência dinâmica ao serviço do 
bem-comum.

Devemos todos pensar no futuro político investindo 
na cultura da motivação e do desenvolvimento, contra a 
cultura da indiferença. O desleixo, a indiferença, a exclu-
são, não servem a democracia. E o que se pretende com 
uma “cultura autárquica”, é perspetivar novos conceitos e 
valores, adequados aos tempos da pós-modernidade, de-
fender os recursos e as capacidades locais, aproveitar as 
potencialidades e as vocações, aperfeiçoar a democracia, 
valorizando o fator humano e a dimensão socio-cultural do 
desenvolvimento integrado. Os gestores do futuro teem 
de ser humanistas e olhar a política como um ato de soli-
dariedade. É preciso incentivar quem administra e quem é 
administrado, quem governa e é governado, sempre numa 
perspetiva de servir a causa pública e a melhoria de vida 
dos cidadãos.

Cultura de envolvimento, participativa, de incentivos e 
desafi os, de organização e de debate, tendo isto tudo de 
estar em foco na democracia. Cada vez mais direta, locali-
zada e descentralizada. 

É bom que comecemos já a valorizar as pessoas, as 
ideias, a explicação dinâmica das organizações, a orienta-
ção futura da política, o encorajamento da juventude e das 
vocações, a cultura como “alma do povo”.

A cultura
autárquica

propriamente dita
- Algumas ideias

PUB

uO programa de intervenção psicológica e reabilitação física para doentes oncológicos 
teve a primeira sessão na terça-feira, dia 6, com cerca de 20 participantes.

Projeto “Viver Melhor” já 
arrancou com 20 inscritos 

O 
PROJETO “Vi-
ver Melhor”, 
d i n a m i z a d o 
pelo municí-
pio de Pare-

des para apoiar doentes 
oncológicos, arrancou na 
terça-feira, dia 6 de março, 
com cerca de duas dezenas 
de participantes. A maio-
ria reside no concelho de 
Paredes, mas também há 
participantes de Lousada, 
Penafiel e Paços de Ferreira.

Trata-se de um progra-
ma gratuito de intervenção 
psicológica e reabilitação 
física para sobreviventes de 
cancro, que será realizado 
em parceria com a Asso-
ciação Portuguesa de Leu-
cemias e Linfomas (APLL), 
com vista a contribuir para 
a melhoria da qualidade de 
vida e a saúde mental e físi-
ca dos doentes.

Além do exercício físico, 
o programa contempla uma 
vertente de apoio psicoló-

gico, realizado em ses-
sões de grupo, todas as 
terças e sextas-feiras, na 
Aldeia Agrícola (Polo do 
Empreendedorismo), 
instalada no Largo da 
feira, em Paredes.

Na sessão de apre-
sentação do projeto, o 
presidente da câmara 
de Paredes sublinhou 
que “o objetivo da au-
tarquia não é promo-
ver grandes projetos, 
mas pequenas iniciati-
vas como esta, que po-
dem fazer uma grande 
diferença na vida das 
pessoas”.

O vereador do des-
porto e da saúde referiu 
que o projeto também 
está aberto aos cida-
dãos dos concelhos li-

reforçou a paredense Helena 
Paula Regalo, doente oncoló-
gica e uma das participantes 
deste projeto, defendendo 
que o mesmo deveria ser 
alargado também aos cuida-
dores.

Já a presidente da APLL, 

Isabel Barbosa, agradeceu o 
apoio do município de Pare-
des que permitiu alargar este 
projeto iniciado em 2016 
no Porto, em parceria com a 
Porto Lazer e a Faculdade de 
Desporto da Universidade do 
Porto.

mítrofes e elogiou o espaço 
onde vão decorrer as aulas 
de exercício físico e as ses-
sões de grupo, por este estar 
próximo dos transportes pú-
blicos.

“Este projeto já devia 
ter surgido há mais tempo”, 

Paula Regalo uma das doentes oncológicas
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O 
MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO compro-
meteu-se a avançar 
com obras urgentes na 
escola básica e secun-

dária de Rebordosa, confirmou à 
agência Lusa o presidente da câma-
ra de Paredes. Alexandre Almeida 
esteve reunido com a tutela na úl-
tima terça-feira, dia 6, para informar 
o governo da “situação gravíssima 
de degradação” em que se encon-
tra esta escola secundária, “após 
mais de três décadas sem obras 
relevantes”.

O autarca garantiu à Lusa que a 
Secretária de Estado da Educação, 
Alexandra Leitão, foi sensível aos 
argumentos e comprometeu-se a 
avançar em breve com obras na es-
cola, nomeadamente na cobertura 
da cantina e no pavilhão desporti-
vo. 

“Foi-nos dada a garantia de 
que vão ser corrigidas as infiltra-
ções de água na cantina e removi-
do o piso do pavilhão desportivo 

Ministério prometeu avançar com
obras urgentes na escola de Rebordosa

uA garantia foi deixada pela Secretária de Estado da Educação, esta semana, durante uma reunião com o presidente da câmara de Paredes.
uAs obras mais urgentes envolvem a substituição da cobertura da cantina e do piso do pavilhão desportivo. 

HELENA NUNES
— texto —

PAULO PINHEIRO
— foto —

que está todo lascado, podendo 
causar ferimentos nos alunos”, ex-
plicou o presidente da câmara.

A reunião com a tutela aconte-
ceu dias depois de ter sido publica-
do um vídeo nas redes sociais que 
mostrava a chuva a cair em abun-
dância no interior da cantina da 
escola, enquanto os alunos almoça-
vam. Na ocasião, a câmara garantiu 
que já tinha transmitido à DGEST a 
necessidade de avançar com obras 
urgentes na escola e estava a de-
senvolver esforços junto do Minis-
tério da Educação para resolver os 
problemas.

Tutela disponível
para ajudar

a fazer obras
também em Lordelo

 
Da reunião com a tutela, Alexan-

dre Almeida assinalou ainda que o 
Ministério da Educação mostrou 
abertura para ajudar o município, 
reforçando as verbas para realizar 
obras gerais nas escolas secundá-
rias de Rebordosa e de Lordelo.

“Existem dois milhões de eu-

ros de fundos comunitários para 
fazer obras nas escolas secundá-
rias, no âmbito do PDCT, mas a 
verba é insuficiente. E há também 
abertura por parte do ministério 
para financiar a parte do valor 
das obras que ficar acima desse 

valor”.
A E.B 2/3 de Rebordosa, tal 

como outras secundárias no con-
celho, tem problemas gravíssimos 
devido à falta de manutenção. 
Além das infiltrações no telhado da 
cantina, o piso do pavilhão despor-

tivo também se encontra muito de-
gradado. Alexandre Almeida consi-
dera que estes são os problemas 
mais urgentes para resolver, mas 
assume que também é necessário 
substituir todo o telhado da escola 
e as caixilharias.

A 
ASSOCIAÇÃO DE EM-
PRESAS DE PAREDES 
(ASEP) comemorou, 
no dia 1 de março, o 2.º 
aniversário, com o presi-

dente da associação a fazer um ba-
lanço do trabalho realizado.

No âmbito do setor da indústria, a 
ASEP tem trazido a Portugal os consu-
midores dos produtos nacionais, pon-
do-os em contacto com os empresá-

ASEP fez balanço de 2 anos de atividade
uEm conferência de imprensa, o presidente da ASEP defendeu a criação de um novo parque de estacionamento na cidade para apoiar o 
comércio tradicional.

Jorge Malheiro, presidente da Assembleia Geral
e Pereira Leite, presidente da Direção

rios. Segundo Alberto Pereira Leite, 
foram já efetuados dois negócios de 
“significativo valor”, um no Norte de 
África e outro para França. 

A ASEP está também a preparar 
um encontro com empresários por-
tugueses para mercados nórdicos 
e a dinamizar uma receção a arqui-
tetos franceses que pretendem co-
nhecer o mobiliário do concelho.

Se o novo executivo municipal 
quiser dar continuidade ao projeto 
‘Art on Chairs’, Alberto Pereira Leite 
admite que a ASEP está disponível 

para ser um parceiro, mas apenas 
se o projeto for desenvolvido para 
servir unicamente os interesses dos 
empresários.

Além das missões empresariais, a 
ASEP tem vindo a preparar um outro 
projeto com o objetivo de promover 
os produtos industriais portugueses. 
A ideia, segundo Pereira Leite, é levar 
o produto de Paredes até às cidades 
onde há mais turistas, com o objeti-
vo de despertar o interesse das pes-
soas em visitar Paredes. 

Em relação ao comércio, a ASEP 

tem realizado pequenas iniciativas 
sem custos para dinamizar o setor 
que se encontrava “estagnado”, 
como os ovos de páscoa e as deco-
rações do dia dos namorados.

Este ano a ASEP voltará a colabo-
rar com a câmara municipal de Pa-
redes no programa de animação de 
Natal e a dinamizar um conjunto de 
outras iniciativas ao longo do ano. Um 
dos objetivos da associação passa por 
ajudar a resolver as dificuldades dos 
comerciantes da cidade, nomeada-
mente em questões como o trânsito, 

a iluminação e o estacionamento.
Sobre este último ponto em 

particular, Alberto Pereira Leite ga-
rantiu que a ASEP tem em vista um 
projeto para criar um segundo par-
que de estacionamento na cidade, 
com o objetivo de valorizar o co-
mércio tradicional.

A maioria dos comerciantes de 
Paredes defende mudanças no sen-
tido de trânsito das principais ruas 
do centro da cidade, como a aveni-
da da República e a Rua 1.º Dezem-
bro, disse Alberto Pereira Leite.
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O
S FUNCIONÁRIOS do 
município de Paredes 
vão passar a estar dis-
pensados do serviço 
no dia de aniversário. 

A medida foi proposta na última re-
união do executivo municipal, com 
o presidente da câmara a garantir 
que vai proferir um despacho nesse 
sentido.

Quem fizer anos a partir de 
março já deve estar abrangido pela 
medida, disse Alexandre Almeida, 
admitindo que não fazia sentido 
os funcionários municipais terem 
apenas direito a gozar meio-dia de 
folga. 

“Deram-me conhecimento 
que os funcionários quando fa-
zem anos tinham direito a meio 
dia de folga. E isso é que não faz 
sentido nenhum. Não é preciso 
proposta. Vou proferir um des-
pacho nesse sentido para que 
os funcionários passem a ter o 
dia de folga”, justificou o autar-
ca, respondendo aos argumentos 
apresentados pelos vereadores 
do PSD. 

Na proposta, os sociais-demo-
cratas sustentam que a dispensa 
do serviço no dia de aniversário 
“pode ser um estímulo adicio-
nal” no ambiente de trabalho e 
“pode aumentar a satisfação dos 
trabalhadores e contribuir para 
o seu desempenho”. 

Filipe Carneiro considerou que 
“a medida é de vital importância 
para a satisfação dos trabalha-
dores” e em nome do PSD propôs 
que o atual executivo a pusesse em 
prática. Repto que o presidente Ale-
xandre Almeida acabou por aceitar, 
efetivando a medida através de 
despacho, dando folga aos funcio-
nários que festejem o aniversário já 
em março.  

2262€ em bilhetes 
para exposição de
Leonardo Da Vinci

A última reunião de câmara 
ficou também marcada por uma 
discussão acesa sobre os gastos 
com bilhetes para uma exposição 
de Leonardo Da Vinci e a edição 
de 2017 do Rally de Portugal. A 
discussão instalou-se depois do 
vereador do PSD Rui Moutinho 
ter questionado o executivo so-
bre um encargo de 2.262 euros 
pago pelo município com a aqui-
sição de bilhetes para a exposição 
“Leonardo Da Vinci – as inven-
ções do Génio”.

Rui Moutinho quis saber quan-
tos bilhetes foram adquiridos e a 
quem se destinaram. “Não lhe sei 
dizer quem é que foi ao Leonar-
do Da Vinci, mas tenho docu-
mentos que mostram quantos 

uAté agora os trabalhadores do município tinham apenas direito a meio dia de folga.
uA proposta foi apresentada na última reunião de câmara pelo PSD. 

Funcionários municipais
com folga no dia de aniversário

bilhetes do Rally de Portugal 
receberam os elementos da Co-
missão Política do PSD e os se-
nhores vereadores”, atirou Paulo 
Silva em resposta.

Manuel Fernando Rocha exal-
tou-se e negou ter recebido qual-
quer bilhete do Rally de Portugal. 
O vereador Elias Barros forneceu 
depois uma cópia da lista com a 
distribuição dos bilhetes e Paulo 
Silva continuou. “Aquilo que pe-
dimos aos senhores vereadores 
do PSD é seriedade. Não vale 
a pena virem com críticas para 
apanhar pequeninos defeitos 
porque há muitos defeitos que 
vocês deviam ter assumido e 
não o fizeram”, reiterou.

Alexandre Almeida lembrou 
que a referida exposição decorreu 
entre março e julho do ano passa-
do e que apenas deu ordem para 
pagar uma fatura que já estava vi-
sada pelo anterior presidente.

Rui Moutinho questionou ain-
da o executivo sobre uma multa 
relativa a uma infração de trânsito 
cometida em Lisboa, que consta-
va da relação de pagamentos.

Multa essa que o vice-pre-
sidente Francisco Leal disse ser 
relativa ao período de gestão do 
anterior executivo do PSD. Como 
a câmara não identificou o con-
dutor, como devia, foi notificada 
para pagar a contraordenação.

“O município corre também 
o risco de ficar com a respetiva 
viatura apreendida durante o 
tempo em que há pena acessó-
ria de inibição de conduzir”, sus-
tentou o autarca.

Francisco Leal referiu ainda 
uma outra situação, relacionada 
com uma viatura que era usada 

por um assessor da presidência, 
que não pagou a portagem ele-
trónica na A42.

“Tinham de pagar 2,99€, 
mas agora fomos notificados 
pelas Finanças para pagar 99€”, 

atirou o vice-presidente, que logo 
depois criticou a postura dos ve-
readores do PSD. “Ainda não vi 
ninguém preocupado com o 
facto de nos terem deixado uma 
frota de autocarros a cair. Temos 

um ano letivo pela frente e não 
sabemos como dizer às escolas 
que não temos transporte para 
levar as crianças. Estas é que 
são as questões prioritárias”.
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A 
ASSEMBLEIA munici-
pal de Paredes aprovou, 
no dia 26 de fevereiro, 
os contratos de coo-
peração, atribuição de 

apoio financeiros e delegação de 
competências celebrados entre a 
câmara de Paredes e as freguesias 
de Baltar, Aguiar de Sousa, Paredes, 
Sobreira, Duas Igrejas, Recarei, Lor-
delo, Rebordosa, Parada de Todeia e 
Sobrosa.

Este ano a autarquia vai também 
transferir mais 10% de dotação fi-
nanceira para as juntas de freguesia 
executarem pequenas obras e re-
parações nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e do 1.º ciclo 
do ensino básico. 

Além de atribuir mais verbas, a 
câmara municipal vai também pas-
sar, por exemplo, a ajudar as juntas 
com mão-de-obra, na reparação de 

Assembleia Municipal aprovou contratos de
cooperação e atribuição de apoios às freguesias
uAlém de atribuir mais verbas a câmara vai também ajudar as juntas com mão-de-obra, na reparação de equipamentos ou aquisição 
de máquinas.  

Lombas junto ao parque 
da cidade para limitar

a velocidade

A FALTA de controlo de velocidade na Circular Rodoviária Interna 
de Paredes (CRIP) tem ocasionado acidentes de viação e até cor-
ridas de carros ilegais. A questão foi trazida a debate pelo social-

-democrata Meireles Brandão, que propôs a elevação da quota de piso 
nos cruzamentos da Avenida das Comunidades e na Rua da Igreja Velha. 

O presidente da câmara, Alexandre Almeida, assumiu que a câmara 
também tem recebido queixas dos moradores sobre as corridas ilegais e 
garantiu que o executivo já decidiu avançar com a colocação de lombas 
na avenida, junto ao parque da cidade.

Prolongado regime
excecional de

regularização de dívidas

FOI aprovado o prolongamento por mais um ano do regime exce-
cional de regularização de dívidas que permite aos munícipes com 
dívidas à Câmara Municipal de Paredes, até ao ano de 2016, possam 

pagar as faturas de educação e resíduos sólidos com isenção de juros de 
mora e das custas do processo de execução fiscal.

Alexandre Almeida disse na última assembleia que o município vai 
começar a enviar cartas aos munícipes informando-os do benefício do pa-
gamento que permitirá evitar execuções. O CDS votou contra a proposta.

câmara municipal de Paredes à 
junta de Rebordosa para apoiar o 
transporte das crianças e jovens 
com autismo para um centro de tra-
tamento hípico. 

Apesar de ser uma atividade ex-
tracurricular, não estando o muni-
cípio obrigado a assegurar o trans-
porte, as famílias sempre aponta-
ram os benefícios da terapia para 
o bem-estar das crianças na expec-
tativa de que o anterior executivo 
fosse sensível aos seus argumentos, 
o que não aconteceu. “Pedimos 
várias vezes apoio à câmara, mas 
o anterior executivo sempre recu-
sou os pedidos, sem sequer apre-
sentar uma justificação”, criticou a 
presidente da junta de Rebordosa, 
lembrando que as duas unidades 
de ensino no Centro Escolar e na Es-
cola Básica e Secundária de Rebor-
dosa acolhem 17 crianças e jovens 
do concelho e de outros municípios 
da região.

Salomé Santos felicitou o execu-
tivo de Alexandre Almeida por final-
mente estar sensível para apoiar es-
tas famílias e os jovens com necessi-
dades especiais. “Eles também são 
juventude e, por isso, este apoio 
também é um investimento na 
juventude”, reforçou a autarca, di-
rigindo as palavras para a bancada 
do PSD que acusou o executivo de 
não ter políticas para a juventude.

equipamentos ou aquisição de má-
quinas.  “Há juntas que têm pessoas 
para trabalhar, mas não têm meios 
e outras que têm meios, mas pre-
cisam de mão-de-obra. Por isso é 
que é importante ver caso a caso 
as necessidades de cada freguesia”, 

explicou o autarca.
Alexandre Almeida garantiu que 

os acordos serão adaptados à reali-
dade de cada freguesia e comportam 
uma verba anual a atribuir pelo mu-
nicípio de Paredes às 18 freguesias 
de 542.940,00. “Entendemos que 1 

euro gasto por uma junta de fre-
guesia vale mais do que um euro 
gasto pela câmara municipal. E 
é por isso que estamos a delegar 
mais competências nas juntas, 
cumprindo com outro dos nossos 
compromissos eleitorais”, acrescen-
tou. 

Com a delegação de mais com-
petências e verbas para realizar a 
pavimentação de ruas, a autarquia 
vai também transferir para as juntas 
120 mil euros, em 2 anos.

Para já foram aprovados acor-
dos com 10 juntas de freguesia – as 
que o executivo diz terem sido mais 
penalizadas nos últimos anos –, 
mas a medida será alargada a todas 
as freguesias do concelho.

O PSD mostrou dúvidas sobre 
alguns contratos e as competências 
que foram atribuídas, mas acabou por 
votar favoravelmente as propostas. 
Já o CDS absteve-se em todas as vo-
tações.

Câmara vai
apoiar transporte 
de jovens autistas 
para centro hípico 

Um dos contratos de coope-
ração aprovados pela assembleia 
municipal comporta um apoio da 
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Apoio à juventude também passa
por resolver problemas nas escolas

O INVESTIMENTO mu-
nicipal no apoio à ju-
ventude foi o tema que 
gerou maior discussão 

na última sessão da Assembleia 
Municipal, com o PSD a acusar o 
executivo de Alexandre Almeida 
de não apresentar ideias novas 
para a juventude.

Manuel Gomes (PSD) criticou o 
executivo por investir apenas 0,1% 
do orçamento municipal, cerca de 
50 mil euros, na juventude. “É isto 
que signifi ca a juventude para 
este executivo municipal”, atirou. 

O social-democrata aplaudiu a 
decisão do executivo de fazer uma 
candidatura do Polo principal da 
Casa da Juventude no âmbito do 
PEDU, mas deixou críticas à falta de 
ideias apresentadas para o Polo do 
Empreendedorismo.

“Não se percebe o que o PS 

quer fazer com o Polo do Em-
preendedorismo. Diga-nos o por-
quê da irrelevância daquele polo 
na política da juventude. Se calhar 
o critério não é a questão fi nan-
ceira porque as iniciativas que ali 
foram desenvolvidas custaram 
apenas umas águas, uns sumos e 
a boa vontade dos mentores e dos 
oradores que por lá passaram. Se 
calhar o fundamento é este pro-
jeto ter sido iniciado pelo PSD e 
não dar jeito ao PS continuá-lo”, 
acusou.

Logo depois, o deputado so-
cialista Luís Garcia acusou Manuel 
Gomes de ser incoerente no seu 
discurso. “A JSD e o Manuel Go-
mes vieram cá dizer que não há 
nada para a juventude. Mas foi 
este executivo que implementou 
o Conselho Municipal da Juventu-
de, onde vocês marcaram presen-

ça, mas não disseram nada”.
Luís Garcia garantiu que a câ-

mara de Paredes tem reunido com 
as associações juvenis do concelho 
e que são estas que se queixam do 
que não foi feito durante a gestão 
do PSD. “Uma percentagem de 
0,1% é melhor do que zero, que 
era o que havia no vosso tempo. 
Vieram falar do polo do empreen-
dedorismo onde está lá um fotó-
grafo de borla? Isso é que é o Polo 
do Empreendedorismo? Ou será 
a universidade de verão do PSD? 
Meus caros, o que vieram fazer 
aqui foi uma triste peça de tea-
tro”, lamentou o líder da JS.

O presidente da câmara de Pa-
redes também lamentou a postura 
do PSD, defendendo que o inves-
timento na juventude será muito 
superior a 50 mil euros. “Já tinha 
dito no Conselho Municipal da 

Juventude e digo aqui outra vez 
perante a assembleia: seremos 
talvez os que vão fazer o maior 
investimento de sempre no apoio 
à juventude. Porque infelizmen-
te herdamos problemas gravís-
simos nos centros escolares que 
vamos ter de resolver. E fazer es-
tes investimentos para resolver 
todos esses problemas nos cen-
tros escolares é um apoio enorme 
à juventude”, frisou o autarca.

Alexandre Almeida deu como 
exemplo a EB 2/3 de Baltar “onde há 
portas a cair”, apesar de o edifício 
ter sido construído recentemente. 
“Daqui a dois meses vou falar de 
todos os problemas que os centros 
escolares têm e mostrar que nos ca-
dernos de encargos está uma coisa 
e na realidade construiu-se outra”. 

Quanto ao Polo principal da 
Casa da Juventude o presidente da 

Tribunal de Paredes pode vir
a ter Instância Central Cível

uA hipótese foi avançada pelo presidente da câmara de Paredes, na última sessão da Assembleia Municipal
uA autarquia está disposta a criar condições no tribunal para que a proposta avance.

O 
PRESIDENTE da câmara 
municipal de Paredes avan-
çou, na última assembleia 
municipal, que o Tribunal 

de Paredes pode vir a ter uma Instân-
cia Central Cível. Alexandre Almeida 
garantiu que o assunto foi discutido 
no início de fevereiro, quando a Secre-
tária de Estado Adjunta e da Justiça, 
Helena Ribeiro, veio a Paredes visitar o 
Palácio da Justiça. 

“Há planos para que o DIAP de 
Paredes passe para Penafi el, mas 
também sabemos que há planos 
para que sejam reforçadas as com-
petências do Tribunal de Paredes, 
em serviços muito mais interessan-
tes do que o DIAP”, reiterou o autarca. 

A proposta que está em cima da 
mesa é a vinda para Paredes da Ins-

tância Central Cível. Segundo o autar-
ca o espaço libertado com a saída do 
DIAP não é sufi ciente para acolher a 
nova Instância Central Cível, estando 
a câmara de Paredes a fazer todos os 
esforços para criar as condições ne-
cessárias para que a proposta avance. 

“É preciso criar mais gabinetes 
para juízes e mais salas de audiên-
cias. Neste momento estamos a 
estudar como o vamos fazer, mas já 
nos foram dadas garantias de que 
se conseguirmos criar esses espa-
ços, há muito boas possibilidades 
de termos a Instância Central Cível 
no Tribunal de Paredes”.

Alexandre Almeida respondia ao 
deputado do CDS Macedo Lemos, 
para esclarecer os motivos da visita 
da Secretária de Estado Adjunta e da 
Justiça ao Tribunal de Paredes. “Não 
veio cá a passeio, mas sim a nosso 
convite para que, em conjunto, pu-

déssemos discutir a melhor defesa 
para o nosso tribunal”, reiterou.

Antes, o deputado centrista tinha 
considerado que a visita da governan-
te ao palácio da justiça de Paredes, 
não foi mais do que um “passeio de 
alegres entre os Paços do Concelho 
e o calvário do Tribunal”. 

Macedo Lemos lembrou que o PS 
foi crítico na reforma judiciária do Go-
verno anterior, com muitas culpas do 
então executivo camarário (PSD) que 
não atribuiu as valências merecidas 
ao Tribunal de Paredes, mas agora, no 
executivo, deixou que o DIAP de Pare-
des passasse para Penafi el, facto que 
considerou ser uma humilhação. 

No início de fevereiro, a Secretária 
de Estado Adjunta e da Justiça confi r-
mou que o DIAP de Paredes vai passar 
para Penafi el e que o Ministério da 
Justiça aguarda apenas a aprovação 
de uma portaria de extensão de car-

câmara lembrou que o projeto só 
pode avançar quando a autarquia 
conseguir suspender a retenção de 
fundos comunitários a que fi cou 
sujeita no âmbito do processo ori-
ginado pela investigação do Orga-
nismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF).

“A candidatura já foi aprova-
da, mas se avançássemos com 
qualquer investimento naquele 
edifício as verbas seriam retidas 
e fi cariam a abater nos 6 milhões 
de euros de fundos comunitários 
que o município tem de devolver. 
No dia em que a situação fi car 
resolvida avançaremos com as 
obras”, esclareceu.

Alexandre Almeida garantiu 
ainda apresentar em breve novi-
dades em relação ao polo do em-
preendedorismo, que deverá ser 
retomado com uma nova fi losofi a.

gos pelo Ministério das Finanças para 
avançar com o concurso público e as 
obras no antigo quartel de Penafi el, 
para onde se prevê a instalação do 
DIAP.

Segundo a governante, a mu-

dança vai permitir agregar a ins-
trução criminal e Departamento de 
Investigação e Ação Penal em Pe-
nafi el, evitando gastos desnecessá-
rios e promovendo uma otimização 
de recursos.

PUB PUB
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O
S BOMBEIROS voluntários de 
Lordelo já têm em funcionamen-
to o Posto de Emergência Médi-
ca (PEM) do Instituto Nacional 
de Emergência Médica (INEM). 

O PEM foi inaugurado no passado dia 25 de 
fevereiro pelo Secretário de Estado Adjunto e 
da Saúde, Fernando Araújo. 

A nova ambulância de socorro do INEM, 
que estará disponível 24 horas por dia para 
atender os pedidos de ajuda de quem liga o 
112, foi benzida durante a cerimónia pelo ad-
ministrador da diocese do Porto, D. António 
Taipa.

“Apadrinhar esta ambulância é um mo-
mento de grande importância e simbolis-
mo”, afi rmou o Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde, garantindo que a viatura vem 
“reforçar a capacidade de socorro da cor-
poração para dar resposta às necessidades 

uA ambulância do INEM veio reforçar a capacidade de socorro da corporação que atua numa área com mais de 20 mil habitantes.

Secretário de Estado inaugurou posto 
de emergência médica em Lordelo

de cuidados pré-hospitalares da população, 
em situações de acidente ou doença súbita”.

Fernando Araújo elogiou o papel funda-
mental dos corpos de bombeiros enquanto 
parceiros do INEM no Sistema Integrado de 
Emergência Médica e garantiu que o governo 
continua empenhado em melhorar as condi-
ções do Serviço Nacional de Saúde. 

Em 2017 o INEM contava com mais de 
1300 profi ssionais. No último ano, o gover-
no contratou mais enfermeiros, psicólogos e 
técnicos de emergências pré-hospitalares e 
reforçou também os meios ao dispor do INEM. 

Segundo o Secretário de Estado nos últi-
mos dois anos foram renovadas 42 das 44 Via-
turas Médicas de Emergência e Reanimação 
(VMER) existentes no país e a frota de ambu-
lâncias do INEM.

Em 2017, foram também assinados 41 
protocolos com corpos de bombeiros para 
substituir viaturas mais antigas e criados 21 
novos postos de emergência médica, fruto 
de protocolos assinados com corporações de 
bombeiros. 

Volume de urgências
justifi cava Posto

de Emergêcia Médica

A nova ambulância de socorro do INEM 
vem melhorar a capacidade de resposta da 
corporação de bombeiros de Lordelo a emer-
gências médicas pré-hospitalares. 

“Sem dúvida é uma mais-valia para a 
prestação de socorro à comunidade que 
servimos”, sublinhou o comandante José 
Freitas, falando de um sonho concretizado 
com muito esforço e empenho da nova dire-
ção que tem vindo a apostar também na for-
mação do corpo de bombeiros.

Vinte e dois elementos da corporação já 
concluiram o curso de Tripulante de Ambulância 
de Socorro - TAS para manter em funcionamen-
to da viatura 24 horas por dia. Em breve a AHBVL 
irá iniciar também uma formação pedagógica 
inicial de formadores e mais cursos de TAS. 

O presidente da câmara de Paredes lem-

brou que esta viatura vem corresponder às 
necessidades operacionais das freguesias de 
Lordelo, Vilela e Duas Igrejas, onde já se justi-
fi cava um posto de emergência médica pelo 
volume de urgências registadas. “Estamos a 
falar de um serviço para socorrer um uni-
verso de mais de 20 mil pessoas”, acrescen-
tou Alexandre Almeida. 

Já o presidente da direção da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Lordelo sublinhou a importância do momento 
para a corporação, garantindo que a direção vai 
continuar a investir na melhoria das condições 
para os bombeiros e dos serviços prestados às 
populações. “As pessoas são cada vez mais 
exigentes e nós temos de ser capazes de es-
tar à altura dos desafi os. Vamos continuar 
empenhados em lutar por esta associação”.  

No ano passado a corporação de Lorde-
lo teve 1.309 urgências e, este ano, foram já 
cerca de 206 as urgências registadas. Além 
de Lordelo, existem no concelho de Paredes 
mais três postos de emergência médica, em 
Baltar, Paredes e Rebordosa. 

PUB
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O 
IAPMEI distinguiu 1947 
empresas com o Esta-
tuto PME Excelência 
2017, que se destaca-
ram pelos indicadores 

de solidez financeira e desempenho 
económico-financeiro. Desse univer-
so de galardões fazem parte 25 em-
presas do concelho de Paredes.

Este selo de reputação, como 

25 empresas do concelho distinguidas 
com estatuto PME Excelência 2017

uO selo de reputação foi atribuído a 1947 empresas portuguesas. uO presidente da autarquia, Alexandre Almeida, felicitou as empre-
sas de Paredes “pelo bom exemplo e pelos bons resultados que prestam à economia nacional”.

PME Excelência 2017 - Paredes
- Alcino & Manuel, Lda.
- Befenor - Construção e Engenharia, Lda.
- BOTH WOOD, S.A.
- Colunex Portuguesa - Indústria e Distribuição de Sistemas de Descanso, S.A.
- Divercol - Indústrias Químicas, Lda.
- E.L.A. - Estabilização de Líquidos Alimentares, Lda.
- Evanyrouse, Unipessoal, Lda.
- Farimóvel - Indústria de Mobiliário, Lda.
- Farmácia Confiança de Paredes, Lda.
- Fenabel - Industria de Mobiliário, Lda.
- Guarnição, Lda.
- Inatusconcept - Comércio e Indústria de Derivados de Madeira, Unipes-
soal Lda.
- J. MOREIRA DA SILVA & FILHOS, SA
- Joaquim & Marcelo Moreira - Comércio de Automóveis, Lda.
- Lusoracks - Unipessoal, Lda.
- M. G. Fernandes - Indústria de Estofos, Lda.
- Manuaço, S.A.
- Maxifardas - Vestuário para o Trabalho, Lda.
- Meilex, Lda.
- Metalurgia Videira, Lda.
- P.R.N. - Informática, Lda.
- R. C. R. - Comércio Internacional de Vestuário, Lda.
- S. PINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO. S. A.
- Soeiro - Centro Têxtil, Lda.
- Translordelo - Transportes, Unipessoal, Lda.

sustenta o IAPMEI, permite às em-
presas distinguidas relacionarem-se 
com fornecedores, clientes, sistema 
financeiro e autoridades nacionais 
e regionais numa base de confian-
ça facilitadora do desenvolvimento 
dos seus negócios. 

O presidente da câmara de Pare-
des, Alexandre Almeida, já felicitou 
as empresas do concelho “pelo bom 
exemplo e pelos bons resultados 
que prestam à economia nacional”.

As empresas PME Excelência 

são galardoadas pelo seu contribu-
to para os resultados da economia e 
pela solidez e vocação exportadora. 
“Este é um reconhecimento que 
acrescenta um selo de reputação 
e que representa, também, mais 
desenvolvimento dos seus negó-
cios”, sublinhou Alexandre Almei-
da, citado em nota de imprensa.

Os galardões foram entregues, 
no dia 20 de fevereiro, no Pavilhão 
Multiusos de Gondomar, com a 
presença do Ministro da Economia, 

Manuel Caldeira Cabral. As empresas 
foram destacadas pelo IAPMEI e pelo 
Turismo de Portugal, a partir do uni-
verso das PME Líder nas categorias 
de Exportação, Produtividade, Cria-
ção de Valor, Crescimento, Gazela, 
Emprego, Longevidade e Turismo.

O Porto foi o distrito com mais 
empresas homenageadas, seguindo-
-se Lisboa, Braga, Aveiro, Faro e Leiria. 
Na região, Paredes foi o concelho com 
mais empresas distinguidas, 25, se-
guindo-se Penafiel, com 13, Paços de 
Ferreira com 12 e Lousada com 8.

Plano de gestão do Parque Serras
do Porto elaborado

em processo participativo

A 
ASSOCIAÇÃO de Mu-
nicípios Parque Serras 
do Porto vai promover, 
durante os próximos 
meses, um amplo pro-

cesso participativo com vista à ela-
boração do Plano de Gestão que se 
pretende aberto a todos os atores e 
à comunidade local.

A primeira fase do processo ar-
rancou a 23 de fevereiro, com uma 
sessão realizada na Escola Básica 
da Azenha, em Campo, Valongo. 
Amanhã, dia 9 de março, terá lugar, 
no Centro Escolar de Recarei, uma 
nova sessão sobre necessidade e 
recursos, pelas 20h45. 

A segunda fase decorre até 23 
de março, com o objetivo de “es-
tabelecer uma agenda comum 
que integre visões sobre o ter-
ritório do parque dos membros 
da comunidade, identificar os 

principais recursos e problemas, 
compreender o cenário atual e 
gerir novas ideias de utilização e 
valorização, dando início ao de-
senvolvimento de propostas e à 
criação de redes de atores em tor-
no de interesses comuns”.

Depois, de abril a junho, realiza-se 
uma nova ronda participativa pelos 
três concelhos que integram o Parque 
Serras do Porto, tendente à definição 
de uma ação comum, consolidando-
-se e aprofundando-se propostas por 
áreas temáticas e definindo-se ações 
experimentais, a realizar em junho.

O projeto do Parque Serras do 
Porto é a primeira infraestrutura 
verde metropolitana que está a 
ser construída em Portugal, desde 
2014, pelos municípios de Gondo-
mar, Paredes e Valongo, que par-
tilham um território de cerca de 6 
mil hectares, que inclui as Serras 
de Santa Justa, Pias, Castiçal, Flores, 
Santa Iria e Banjas.

Esta área já foi classificada como 

Paisagem Protegida Regional e re-
cebeu também o Alto Patrocínio do 
Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa.

uAmanhã, dia 9, terá lugar no Centro Escolar de Recarei, uma nova sessão sobre 
necessidade e recursos. 

HELENA NUNES
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Calendário
Fase 1 | Uma Agenda Comum
09/03 –  Necessidades e Recursos - 
Centro Escolar de Recarei, Paredes
23/03 –  Propostas –  Escola Básica 
do Passal em S. Pedro da Cova, Gon-
domar

Fase 2 | Uma Ação Comum
20/04 – Propostas e Ações-  Escola 
Básica da Azenha, Campo-Valongo
18/05 – Propostas e Debate com Es-
pecialistas - Centro Escolar de Reca-
rei, Paredes
15/06 – Propostas e Planeamento 
de Ações Experimentais – Escola 
Básica do Passal, S. Pedro da Cova, 
Gondomar

Fase 3 | Um Compromisso Comum
Em data a definir – Acordos de Com-
promisso e Parceria

Acidente na EN15
em Astromil

causa três feridos

U
MA colisão frontal entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional 
15 fez, na noite de domingo, dia 4, três feridos ligeiros. 

Segundo os bombeiros voluntários de Baltar, o alerta foi dado 
por volta das 20 horas. As três vítimas foram assistidas pelos bom-

beiros no local e transportadas para o hospital.
O acidente mobilizou vários meios operacionais e duas viaturas de de-

sencarceramento dos bombeiros de Baltar e de Rebordosa, uma viatura 
médica de emergência e reanimação (VMER) e a GNR.
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S
atisfazer as necessidades de limpe-
za e tratamento de tecidos diver-
sos, peles, estofos, sofás, tapetes 
e cortinas, é a principal missão da 
empresa ImperLine, sediada em 

Vilela, Paredes, que atua no mercado das 
impermeabilizações e lavagens desde 2004.

A ImperLine aposta no melhor de dois 

Para saber mais sobre a empresa e os serviços consulte o endereço

www.imperline.com.
Rua Comendador E. C. Silva, n.º 52  |  Vilela - Paredes

Tlm. 934 203 162   |  geral@imperline.com

A qualidade da limpeza de carpetes e sofás
O sucesso da empresa com sede em Vilela, Paredes, foi construído com base na qualidade e satisfação do cliente. 

mundos para assegurar um serviço de quali-
dade ao cliente. Dispõe dos mais funcionais 
e modernos equipamentos e de uma equipa 
de profi ssionais experiente e especializada no 
tratamento e limpeza de todo o tipo de teci-
dos, peles, estofos, tapetes, sofás, cortinados, 
entre outros.

A empresa atua ainda no mercado das im-

permeabilizações de sofás, dispondo de um 
tratamento exclusivo de proteção “fi bra por 
fi bra”, que cria nos tecidos uma proteção in-
visível contra os ácaros e facilita a remoção de 
nódoas. Dispõe também de um tratamento 
ignífugo de tecidos, bastante efi caz na prote-
ção e segurança em caso de incêndios.

Nos serviços de tratamento de sofás e es-

tofos o cliente tem 10 anos de garantia e no 
tratamento de tapetes, carpetes e tecidos 5 
anos de garantia. 

A ImperLine presta também serviços de 
limpeza em escritórios, condomínios e em-
presas, com base numa larga experiência 
e num profundo know-how das técnicas e 
produtos mais conceituados do mercado.
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O 
PLANO anual das feiras da cidade 
de Paredes, para o ano de 2018, foi 
aprovado pelo executivo munici-
pal, em fevereiro, depois de ter ob-

tido a concordância da maioria dos feirantes 
que foram ouvidos no decorrer do processo.

Citado na nota de imprensa da autarquia, 
o vice-presidente da câmara de Paredes, Fran-
cisco Leal, garante que a intenção da autar-
quia “é promover a atividade económica, 
procurando soluções que satisfaçam os 
diversos intervenientes”.

Nesse sentido, a câmara de Paredes pro-
moveu um inquérito juntos dos feirantes para 
obter a opinião dos mesmos sobre a calenda-
rização das feiras. Dos 218 feirantes inquiri-
dos, a grande maioria (199) concordou com a 
proposta e 19 discordaram. 

A proposta recebeu ainda o parecer favo-
rável da Associação de Feirantes do Distrito 
do Porto, Douro e Minho.

Plano anual das feiras aprovado
uA proposta do executivo municipal teve a concordância da maioria dos feirantes inquiridos no processo.

CALENDÁRIO:
Janeiro – dias 12, 18 e 24; 
Fevereiro – dias 1, 12, 17 e 24; 
Março – dias 1, 12, 17, 24 e 31; 
Abril – dias 12, 18 e 24;
Maio – dias 1 (Feriado), 12, 18 e 24;
Junho – dias 1, 12, 18, 23 e 30;
Julho – dias 12, 18 e 24;
Agosto – dias 1, 11, 18 e 23;
Setembro – dias 1, 12, 18 e 24; 
Outubro – dias 1, 12, 18, 24 e 31;
Novembro – dias 12, 17 e 24; 
Dezembro – dias 1 (Feriado), 12, 18, 24 e 31.

Jovem músico de Paredes
premiado em concurso

de trompete
uRafael Moreira Pinto conquistou o 2.º prémio na categoria solo nível III num concurso 
realizado na Póvoa de Varzim.

Um aluno do Conservatório de Música de Paredes foi 
premiado com o 2.º prémio no IX Concurso de Trompete 
da Póvoa de Varzim, na categoria solo nível III. O concur-
so decorreu no passado dia 11 de fevereiro, no auditório 
municipal e foi organizado pela Escola de Música da Pó-
voa de Varzim.

Rafael Moreira Pinto já tinha conquistado o 2.º pré-
mio na categoria B na quinta edição deste concurso, em 
2014.

Segundo a direção pedagógica do Conservatório de 
Música de Paredes, o aluno Rafael Moreira Pinto iniciou 
os seus estudos em trompete aos 9 anos de idade, na 
Banda Musical de Lagares. Em 2012 ingressou no Con-
servatório de Música de Paredes no ensino articulado, 
na classe de trompete do professor Ângelo Fernandes. A 
partir do 2.º grau passou a estudar com o professor Sér-
gio Pereira, tendo continuado até ao 4.º grau.

No ano de 2016 mudou-se para a Suíça, onde fre-
quentou a kreismusikschule na cidade de Basel, tendo 
conquistado o 1.º prémio no concurso Talentfoerderung 
na mesma cidade em 2017.

Ainda em 2017 regressou a Portugal para continuar 
os seus estudos, voltando ao Conservatório de Música de 
Paredes, onde frequenta o 6.º grau na classe de trompete 
do professor Sérgio Pereira.

HELENA NUNES
— texto —
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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

A 
CAMINHADA solidária a favor do 
pequeno Guilherme, de 3 anos, 
juntou, no último domingo, mais 
de 700 pessoas em Paredes. A ini-
ciativa decorreu nas imediações 

700 pessoas caminharam para ajudar o Gui
uA organização angariou cerca de 12 mil euros que já foram entregues à família do Guilherme, que luta contra uma leucemia.

do parque da cidade e terminou com uma 
aula de zumba no pavilhão gimnodesportivo 
de Paredes. 

O Guilherme, que completa este mês 4 
anos, luta contra uma leucemia linfoblás-
tica aguda e precisa de um transplante de 
medula para vencer a doença. A caminha-
da solidária foi organizada com o objetivo 

de sensibilizar a comunidade local para a 
situação do menino, mas, também, alertar 
e ajudar outros cidadãos que se encontrem 
na mesma situação.

Segundo a organização, foram angaria-
dos cerca de 12 mil euros com as receitas da 
caminhada e alguns donativos de particula-
res. O cheque foi entregue ao pai do pequeno 

Gui, no final da caminhada.
Mário Monteiro agradeceu a ajuda de to-

dos, mas lembrou que a missão do Guilher-
me vai continuar até encontrar um dador de 
medula compatível. “Quem ainda não se 
inscreveu como dador, que o faça, porque 
a vida do meu filho depende disso”, apelou 
Mário Monteiro.
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B
RUNO COELHO está em ritmo ace-
lerado de preparação para os Cam-
peonatos Mundiais de Trail, que se 
vão disputar em maio, em Penyago-
losa, Espanha. Em janeiro, o atleta 

de Paredes esteve em Miranda do Corvo para 
participar no Ultra Trilhos dos Abutres, aquele 
que foi o seu primeiro teste competitivo para o 
mundial. Alinhou na prova de 50 km, onde es-
tiveram também alguns dos melhores atletas 
nacionais e internacionais de trail.

Mesmo perante uma concorrência forte, 
Bruno Coelho conseguiu fazer um bom resul-
tado: terminou a prova em 5h25m e foi o 7.º 
melhor português da prova, ficando no top 
10 da geral. 

No final de fevereiro, Bruno voltou a em-
barcar numa nova aventura, desta vez em 
contexto internacional. O atleta da equipa 
Satecnosol Outdoor/ La Sportiva esteve na 
Advanced Transgrancanaria, onde são sele-
cionados os representantes de Espanha nos 
Campeonatos Mundiais de Trail.

BRUNO COELHO
já prepara ida ao Mundial de Trail 

uO atleta paredense foi o 2.º melhor português na Advanced Transgancanaria, que se realizou no último fim-de-semana de fevereiro, 
em Espanha.   

A prova realizou-se no último fim-de-
-semana de fevereiro e esteve inserida num 
evento World Tour Trail e Spain Ultra Cup, 
onde participam diversos atletas de elite. 

Bruno Coelho terminou a prova de 64 qui-
lómetros de extensão e 3200 metros de des-
nível positivo em pouco mais de cinco horas 
e meia. Foi 17.º classificado na geral e o 2.º 
melhor português em prova.

O atleta reconhece que podia ter feito 
melhor, mas ainda assim considera o resulta-
do positivo. “O calor na parte final levou a 
uma quebra e não consegui melhorar mais 
posições quando estava num grupo com 
alguns atletas no último posto de contro-
lo”, explicou Bruno Coelho, admitindo que o 
seu desempenho também foi condicionado 
pelo facto de não ter apoio logístico indivi-
dual ao longo da prova.

Apesar das dificuldades, o paredense 
acredita que este foi um bom teste no obje-
tivo da participação no mundial. “Somente 
competindo nestes contextos de alta com-
petição é que posso evoluir, visto que as 
características destas provas são difíceis 
de ter em Portugal Continental”.

Não sendo um atleta profissional, Bruno 
assume que precisava de mais apoios para 
conseguir manter um calendário de provas 
mais internacional. “Embora seja apoiado 
pela Bifase Material Elétrico e a Satecnosol 
Outdoor, que me permitem ter estas expe-
riências, outros pormenores fazem falta, 
como um acompanhamento a nível osteo-
pata/fisioterapia, treino, suplementação e 
apoios”.  

Pormenores que Bruno garante fazerem 
toda a diferença para quem é amador e quer 
competir entre os melhores atletas profissio-
nais da modalidade. É nos tempos livres que 

o guarda prisional, de 34 anos, se dedica de 
corpo e alma a esta paixão do trail running, 
tendo conseguido alcançar bons resultados 
em provas nacionais e internacionais. Já foi 
vice-campeão de endurance em 2015 e nos 
últimos dois anos ficou no top 3 do circuito 
nacional de ultra. Em 2017 ficou no top 30 
nas 100 milhas do Ultra Trail do Monte Bran-
co, considerado por muitos “ a meca do trail 
mundial” e qualificou-se para integrar a sele-
ção nacional de trail que vai disputar o Mun-
dial deste ano, em Espanha, concretizando 
um objetivo que já perseguia há cerca de 3 
anos.
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FUTEBOL
Resultados e calendário das próximas jornadas

Campeonato
de Portugal

Séri B - 23.ª jornada

Aliança de Gandra .................2
AD Sanjoanense ...................0

Próxima jornada:
11 março (16h00)

Camacha - Aliança de Gandra

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 23.ª jornada

Aliados de Lordelo ................0
Barrosas ...................................1

Rebordosa AC .........................0
FC Vilarinho .............................1

CD Sobrado .............................1
SC Nun’Álvares ......................0

União de Paredes .................3
Penafiel B ................................0

Próxima jornada: 11 março
FC Vilarinho - Aliados de Lordelo 

Rebordosa AC - Paços de Ferreira B
SC Nun’Álvares - S. Pedro Cova

Tirsense - União de Paredes

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2  - 22.ª jornada 

ASS Nevogilde ........................2
FC Parada .................................3

CCD Sobrosa ...........................1
Caíde de Rei ............................3

Próxima jornada: 11 março
FC Parada - Lousada B 

Livração - CCD Sobrosa 

2.ª Divisão – AF Porto
Série 1  - 21.ª jornada

Monte Córdova ......................0
Aliados de Lordelo B ............1

Zebreirense .............................0
SC Nun’Álvares B ....................5

Vandoma .................................3
Escola Futebol 115 ...............1 

USC Baltar ................................3
Marechal Gomes Costa ......1

ISC Sobreirense .....................6
Leões Seroa .............................2

Inter Milheirós .......................4
Aliança de Gandra B .............2

Próxima jornada: 10 março
SC Nun’Álvares B - Ramaldense

Dia 11 março, às 15 horas
Vandoma - Monte Córdova

Melres DC - USC Baltar
Aliança de Gandra B - Sobreirense

Bougadense B - A. de Lordelo B

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

2.º Fase – Manutenção
Série B - 2.ª jornada

GD Vigo ....................................3
Paredes .....................................3

Próxima jornada – 10 março
às 18h30 

Paredes - Desp. Ordem

P
EDRO MOREIRA venceu 
o XIX Grande Prémio da 
Cidade de Penafiel, que 
decorreu no dia 3 de mar-
ço, com organização da 

secção de atletismo do FC Penafiel.
O atleta da secção de atletismo 

da Casa do Benfica em Paredes ven-
ceu a prova de seniores masculinos 
com o tempo de 0:15.30. Em 2.º lu-
gar ficou o colega de equipa Miguel 
Pereira, com 0:16.13.

Entre as senhoras, Rosa Ma-
dureira foi a grande vencedora, 
seguindo-se as atletas do NBA Bar-
rosas, Ana Ribeiro e Tânia Ribeiro. 
Destaque ainda para as vitórias de 
Rafael Jesus nos benjamins A e de 
Mariana Pereira nos Benjamins B.  

A secção de atletismo da Casa 
do Benfica em Paredes somou ain-
da o segundo e terceiro lugares do 
pódio no escalão de infantis, atra-
vés de Jorge Jesus e Alexandre Mo-

A 
PROREBORDOSA apre-
sentou o plantel oficial 
da equipa que irá repre-
sentar as suas cores na 
época 2018. A cerimónia 

realizou-se na Casa da Cultura de 
Paredes, onde estiveram presentes 
vários patrocinadores, familiares 
de atletas, um representante da As-
sociação de Ciclismo do Porto e o 
vereador do desporto da câmara de 
Paredes, Paulo Silva.

A equipa avança para a sétima 
temporada em competições profis-
sionais, com vários títulos acumula-
dos nas diversas vertentes do btt, 

Pro Rebordosa
apresentou equipa

uO plantel da equipa foi apresentado na Casa da Cultura de Paredes, no dia 24 
de fevereiro. uA equipa de ciclismo avança para a sétima temporada com uma 
aposta em jovens atletas. 

mas também na vertente XCM e na 
Taça de Portugal e o 27.º lugar no 
Mundial de Ciclocrosse, disputado 
na Bélgica.

Em 2018 a equipa da ProRebor-
dosa vai apostar sobretudo em jo-
vens de grande potencial, mas tam-
bém em atletas mais experientes e 
com títulos já conquistados nas pro-
vas nacionais de XCO e ciclocrosse e 
na Taça de Portugal.

É o caso de Paulo Azevedo, atle-
ta master 50, que soma duas vitó-
rias na Taça do Mundo nos Açores 
e na prova internacional de Meda 
e vários pódios nacionais no XCO, 

Taça de Portugal e ciclocrosse.
Na classe elite a equipa da Pro-

Rebordosa vai apostar em Lúcia 
Vasquez Crespo e no atleta de se-
leção Fábio Ribeiro, que prometem 
voltar a andar na luta pelo título 
nacional. 

A equipa da ProRebordosa con-
ta ainda com André Rocha, Ana 
Patrícia Ramalho e Nuno Nunes. A 
diretora será Manuela Magalhães, 
que acompanha o projeto desde a 
sua criação. A ProRebordosa conta 
com o apoio de diversas empresas 
do concelho e da câmara municipal 
de Paredes.

Pedro Moreira venceu XIX Grande
Prémio de Atletismo de Penafiel

uO atleta da Casa do Benfica em Paredes venceu a prova de seniores masculinos, subindo ao pódio com o colega de equipa Miguel Pe-
reira. uRafael Jesus e Mariana Pereira venceram as provas de benjamins nos respetivos escalões.

reira, respetivamente. 
Nos iniciados, André Lopes e Bea-

triz Magalhães somaram o segundo 
lugar do pódio nos respetivos esca-
lões. Marisa Cunha foi quarta classifi-
cada, Inês Magalhães foi sexta e Bru-
nha Cunha, sétima classificada.

Maria Moreira conquistou o 7.º 

lugar nos infantis e Mariana Barbosa 
ficou em 13.º lugar. Em destaque es-
teve ainda Guilherme Moreira, que 
foi 5.º classificado nos juvenis.

A secção de atletismo da Casa 
do Benfica em Paredes destacou-se 
ainda a nível coletivo, conquistando 
o 3.º lugar por equipas.
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A 
E Q U I P A 
de trail 
r u n n i n g 
do Aliados 
de Lorde-

lo esteve em grande 
destaque no Trail Ser-
ra do Porteiro, que se 
realizou no dia 25 de 
fevereiro na cidade de 
Gandra, Paredes. Mais 
de 300 atletas partici-
param nesta 3.ª edição 
da prova, organizada 
pelo Centro Cultural 
e Recreativo de Vilari-
nho de Baixo e o gru-
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Q
uatro escolas do conce-
lho de Paredes partici-
pam no projeto nacional 
“Heróis da Fruta”, que 

pretende promover a educação para 
a saúde. Trata-se da maior iniciativa 
gratuita de educação para a saúde em 
Portugal, que nas últimas edições aumentou 
o consumo de fruta das crianças que nela par-
ticipam, em mais de 42 por cento.

Os alunos da Escola Básica n.º 1 de Lordelo, 
da Escola Básica n.º 2 de Lordelo, do Jardim 
de Infância de Carreiras Verdes, de Loure-
do, e do Colégio Casa-Mãe, de Baltar en-
volveram-se na conceção do “Hino dos 
Heróis da Fruta”, que pretende utilizar a 
música para levar as lições do projeto “He-
róis da Fruta – Lanche Escolar Saudável”, 
para casa.

As escolas vencedoras vão receber a vi-
sita dos “Heróis da Fruta”, que inclui uma 
peça de teatro interativa com as mascotes 
do projeto, para comemorar a importância 
destes alimentos para a saúde das crianças.

Serão fi nalistas os 60 mais votados e os 
20 mais partilhados, até 15 de março de 2018.

Nesta etapa serão apurados 80 “Hinos dos 

Escolas de Paredes
participam no projeto 
“Heróis da Fruta”
uDuas escolas básicas de Lordelo, o jardim de infância Carreiras 
Verdes e o colégio Casa-Mãe participam no projeto nacional que 
promove a educação para a saúde.

Heróis da Fruta”, fi nalistas de todo o país: 4 de 
cada distrito ou região autónoma, sendo cons-
tituídos pelos 3 hinos mais votados e ainda 
pelo hino mais partilhado na internet, através 
do botão “partilhar”, disponível na página.

Os vencedores serão depois escolhidos 
apenas pelo júri do projeto, com base em 
critérios de criatividade e originalidade. Três 
serão escolhidos entre os 80 hinos fi nalistas 
e o outro vencedor será escolhido entre os 
restantes hinos que não são fi nalistas.

pam no projeto nacional 
“Heróis da Fruta”, que 

pretende promover a educação para 
a saúde. Trata-se da maior iniciativa 
gratuita de educação para a saúde em 
Portugal, que nas últimas edições aumentou 
o consumo de fruta das crianças que nela par-

Os alunos da Escola Básica n.º 1 de Lordelo, 
da Escola Básica n.º 2 de Lordelo, do Jardim 
de Infância de Carreiras Verdes, de Loure-
do, e do Colégio Casa-Mãe, de Baltar en-

“Hino dos 
 que pretende utilizar a 

promove a educação para a saúde.

Equipa do Aliados de 
Lordelo triunfou no 

Trail Serra do Porteiro
uA formação lordelense subiu ao 1.º lugar do pódio por equipas 
na prova de 15 km. uO atleta Artur Barbosa venceu a geral e o co-
lega de equipa André Nogueira foi segundo.

formação de Lordelo, André Nogueira, com o 
tempo de 1h21m49s.

Os outros dois atletas da equipa lordelen-
se fi caram em 5.º e 9.º lugares da geral, com 
Vítor Nogueira a vencer ainda a prova na eli-
te e Paulo Machado a somar o 8.º lugar nos 
master A.

Ainda no mini trail, destacou-se também 
Nuno Monteiro, atleta da equipa de atletismo 
do Aliança de Gandra, que foi 7.º na geral e 6.º 
classifi cado nos master A.

po de cicloturismo Ases dos Pedais. O tiro de 
partida foi dado pelo presidente da câmara 
de Paredes, Alexandre Almeida. 

Artur Barbosa, atleta da equipa de trail 
running do Aliados de Lordelo, foi o grande 
vencedor da prova de 15 quilómetros, termi-
nando o percurso em 1h17m32s. Além do 1.º 
lugar da geral, Artur Barbosa venceu também 
no escalão master A. 

Em segundo na geral do mini trail e no 
escalão Master A fi cou o também atleta da 

Pedro Santos da Oralklass 
– Amigos do Trail foi o grande 
vencedor do trail mais longo, 
com 23 quilómetros de ex-
tensão, terminando a prova 
em 2h08m54s. Em segun-
do fi cou Márcio Castro, da 
ADRAP, com 2h10m47s e em 
terceiro Ivo Peko, da equipa 
Gaia Trail, com 2h16m49s.

Na classifi cação geral 
por equipas, a formação 
lordelense conquistou o 1.º 
lugar do pódio nos 15 km, 
seguindo-se a equipa MSS 
Contabilidade e o Boavis-
ta FC. Na prova de 23 km 
a melhor equipa foi a Gaia 
Trail, seguindo-se o Clube 
Novo Banco e em terceiro o 
Trepa Trilhos Trail Team.
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..............................................................................................................................................
Luís Machado, n.º 20, 9.º E   ●   Agrupamento de Escolas Daniel Faria

.................................................................................................................................................................................................................................
Texto de Fabiana Moreira e ilustração de João Rocha, 7.º B   ●   Escola Básica de Sobreira

O 
termo encontro, requisitado 
continuamente pelos jovens, 
tem muitas áreas de resolução. 
De cultura para cultura, de ge-

ração em geração, o destino apresenta 
preferência desigual.

Hodiernamente, a escolha mais popu-
lar é o bar. Por alguma razão, a geração 
atual é apelidada “geração do bar”. Geral-
mente associado a bebidas e a uma priva-
cidade única, o bar é muito atrativo para 
uma saída noturna.

Já há alguns anos atrás, a discoteca 
era supra-suma, o ambiente festivo e a 
convivência eram necessidade. O desejo 
de revelar, em público, o amor era eviden-
te.

Apesar dos tempos, a saída até ao 
parque ou jantar num restaurante perma-
nece na memória. As escolhas clássicas, a 
calma e a alegria do parque, assim como 

H
oje em dia, é possível observar cada 
vez mais jovens a namorar em espaços 
púbicos.

Mas quais serão as suas verdadeiras 
preferências relativamente a este assunto?

Na realidade, os locais privados são mais 
apreciados por esta geração. Eles estão à von-
tade, não há interrupções, nem são julgados 
por aqueles que os observam. No entanto, os 
namorados afirmam que, de vez em quando, é 
sempre bom voltar, por exemplo, ao local do seu 
primeiro encontro. 

Geralmente, um casal conhece-se através 
de ligações com amigos em espaços como dis-
cotecas, bares, cafés, entre outros, ou porque se 
cruzaram um dia na rua. A verdade é que eles 
tendem a regressar aos locais onde viveram 
momentos especiais. Portanto, apesar de preci-
sarem daquele tempo a sós, onde o diálogo fun-
ciona como um instrumento para melhorar a re-
lação, eles consideram também importante sair. 

..............................................................................................................
Tito, 10.º V/B   ●   Escola Secundária de Vilela

Os espaços públicos
preferidos pelos jovens

para namorar
..............................................................................................................

Ana Luísa, 10.º V/B   ●   Escola Secundária de Vilela

Os espaços públicos 
preferidos

para namorar

a natureza romântica do jantar nos restau-
rantes, continuam apelativas.

A opção é variada, sendo o espaço pú-
blico escolhido para namorar, algo marcan-
te e que, se bem selecionado, pode conter 
uma certa magia.

Assim, juventude acaba por frequentar 
mais pubs e discotecas, mas, para este tipo de 
situações, costumam preferir praias ao entar-
decer e parques pouco movimentados. Con-
cluindo, os espaços públicos preferidos por um 
casal para namorar serão ambientes românti-
cos e pouco agitados.

Bartolomeu Dias: da Tormenta à Esperança

C
ompletaram-se, a 3 de fevereiro de 
2018, quinhentos e trinta anos des-
de que Bartolomeu Dias dobrou o 
Cabo da Boa Esperança, até então 

batizado pelo mesmo navegador de Cabo da 
Tormentas.

Há muito que os europeus comercializa-
vam com o oriente quer pelo mar Mediter-
râneo quer por rotas terrestres. No entanto, 
a procura do caminho marítimo para leste 
era uma das ambições dos marinheiros por-
tugueses do século XV. As viagens por terra 
eram igualmente perigosas. Por outro lado, 
Portugal era um país pequeno com pouca 
capacidade para fixar população nas terras 
conquistadas. O comércio por mar assentava 
nas feitorias em locais estratégicos da Costa 
Africana.

A China, o Japão e outros países longín-
quos da Ásia tinham muitas riquezas deseja-
das pelos povos europeus. Os Portugueses 

tuguês? Bartolomeu Dias nasceu, ao que 
se julga, em 1450, no Algarve. Bartolomeu, 
de origem judaica, foi aluno de Matemática 
e Astronomia na Universidade de Lisboa e 
serviu na fortaleza de S. Jorge da Mina, fac-
tos que contribuíram para ter competências 
para determinar as coordenadas de um local 
e enfrentar tempestades e calmarias como 
as que assolavam frequentemente o Golfo 
da Guiné. D. João II confiou no algarvio para 
comandar duas caravelas e uma naveta de 
mantimentos. A expedição zarpou de Lisboa 
em agosto de 1487 e dobrou o cabo em fe-
vereiro seguinte.

Bartolomeu Dias também integrou a 
expedição de Pedro Álvares Cabral, em 
1500. Ironicamente, de regresso das costas 
brasileiras a caminho da Índia, o navegador 
morreu, nessa altura, quando a sua carave-
la naufragou precisamente no Cabo da Boa 
Esperança.

O Teatro veio novamente à Escola

A
ssistir ao Auto da Barca do Inferno 
de Gil Vicente trouxe-nos muita 
alegria e ajudou-nos a com-
preender melhor a obra que te-

mos que estudar nas aulas de Português.
Na minha opinião, esta peça e a sua 

apresentação pela Companhia de ACE 
Teatro do Bolhão foi, é e será sempre um 
sucesso. Ela tem todos os elementos ne-
cessários para a representação, menos a 
iluminação porque as condições que te-
mos não são as melhores. No entanto, foi 

ótimo assistir porque os atores são fantásti-
cos, têm muita expressividade, percebe-se 
o que dizem, mesmo sendo um português 
que não é do nosso tempo.

Pode dizer-se ainda que a peça de tea-
tro se assemelha à nossa vida quotidiana, 
tendo em conta que há pessoas que mere-
ciam ir mesmo para o inferno e outras para 
o céu. No fundo, a mensagem que a peça 
de teatro nos transmite é que cada pessoa 
merece ter as consequências dos seus com-
portamentos e isso ainda é assim.

Eu gostei muito 
de assistir à repre-
sentação e acho que 
todos deviam vê-la, 
porque nos mostra 
que é preciso pensar 
nos nossos comporta-
mentos. 

É realmente ver-
dade que esta simples 
peça pode melhorar o 
mundo!

traziam muitos produtos do oriente: prata, 
cobre, pérolas, coral, mobiliário, ourivesaria, 
madrepérola, marfim, sândalo (de Timor), 
entre outras madeiras preciosas (teca, sissó, 
etc.), seda e outros tecidos preciosos, porce-
lanas e olaria, couros e peles, almíscar, gado, 
entre vários produtos exóticos.

O Cabo da Boa Esperança, situado no sul 
do continente africano, é ainda hoje uma re-
gião de navegação perigosa, com águas tur-
bulentas, mas que para a tecnologia marítima 
da época oferecia muitas dificuldades. 

Esta viagem de Bartolomeu Dias abriu a 
possibilidade de os europeus navegarem para 
o oriente por mar, cruzando do oceano Atlânti-
co para o oceano Indico. Esta proeza permitiu a 
Vasco da Gama chegar à Índia em 1498.

Bartolomeu Dias foi então o primeiro eu-
ropeu a descobrir a passagem de um oceano 
para o outro. Quem foi este navegador por-
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Q
uase um mês depois da revo-
lução, no dia 4 de Novembro, o 
administrador António Augusto 
Gonçalves de Carvalho remete 
ao governador civil a proposta 

de composição dos organismos administrati-
vos das 24 freguesias do concelho de Paredes: 
as chamadas «Comissões Administrativas Pa-
roquiais».

Muito embora a famigerada Lei da Separa-
ção do Estado das Igrejas estivesse ainda lon-
ge da redacção e entrada em vigor (Abril de 
1911), urgia desde já garantir uma adminis-
tração pública composta por «bons republi-
canos» e separada de facto de toda e qualquer 
direcção ou influência da Igreja. As comissões 
republicanas vieram ocupar o lugar das Jun-
tas de Paróquia, arredando o pároco de todo 
o processo de gestão pública e até da admi-
nistração do próprio culto, que mais tarde 
será entregue, como veremos, às polémicas 
«comissões cultuais». 

A proposta do administrador foi natural-
mente aceite pelo governador civil. Eis com-
posição dos primeiros executivos republica-
nos das freguesias do concelho de Paredes:

Aguiar de Sousa: António Moreira Alves, 
Bernardino Ferreira Sales, Albino Martins de 
Sousa Fernandes, Marcelino dos Santos Mo-
reira e Manuel Martins Dias (efectivos); Antó-
nio Moreira de Almeida, José António Duarte, 
Casimiro Martins dos Santos, João Vieira de 
Barros e Manuel Gonçalves (substitutos).

Baltar: Vitorino Coelho Pereira, Manuel 
Augusto da Silva Brandão, Amaro Coelho Jor-
ge, António Moreira Beliago e Rafael Ferreira 
dos Santos (efectivos); António José da Costa, 
António Moreira dos Santos Júnior, Tolentino 
Teixeira Coelho Leal, Álvaro Fernandes Ferrei-
ra e António Ferreira (substitutos).

Beire: António Pacheco Ribeiro Nunes, 
João Pinheiro de Sousa, Augusto Magalhães, 
António Freire Barbosa e Francisco Ribeiro de 
Sousa (efectivos); Joaquim de Sousa Pacheco, 
Joaquim Freire Mendes, Luís de Sousa Alves 
dos Santos, Frederico Rodrigues e Custódio 
Moreira Lopes (substitutos).

Besteiros (e anexa de Cristelo): António 
Pacheco de Barros, Cândido Ferreira Barbosa, 
Augusto José Coelho de Barros, José Mendes 
e Augusto Ferreira dos Santos (efectivos); Al-
bino Moreira Marques, António Pereira Dias, 

AS «NOVAS INSTITUIÇÕES»:
COMISSÕES ADMINISTRATIVAS PAROQUIAIS

«As comissões republicanas vieram ocupar o lugar das Juntas de Paróquia, arredando o pároco de todo o 
processo de gestão pública e até da administração do próprio culto, que mais tarde será entregue às po-
lémicas “comissões cultuais”.»

Belmiro Ferreira, Manuel Jorge da Costa, Fir-
mino Moreira das Neves e Firmino Pereira da 
Rocha (efectivos); Mateus Moreira de Barros, 
António Jorge da Silva, Joaquim da Costa No-
gueira, José Moreira da Silva e José Joaquim 
Nogueira dos Santos (substitutos).

Recarei: Custódio Barbosa da Silva, Ber-
nardino da Rocha Nogueira, Arnaldo Primo 
de Oliveira, António Joaquim Jorge e António 
Coelho Carneiro (efectivos); José da Rocha Pa-
trício, José Alves da Rocha, Manuel Joaquim 
dos Santos Alves, Eduardo Moreira e Alberto 
Alves da Rocha (substitutos).

Sobreira: Joaquim António Machado, Ve-
nâncio Nogueira da Rocha, Serafim Nogueira 
da Rocha, Manuel da Rocha Rodrigues e Ma-
nuel Moreira da Cunha (efectivos); António 
Vieira de Bem, Bernardino António Rodrigues, 
António Joaquim da Rocha Barbosa, Joaquim 
Vieira Campos e António Martins de Sousa 
(substitutos).

Sobrosa: Calisto de Sousa Brandão, José 
da Silva Machado, António Nunes de Sousa 
Pinheiro, Domingos Ferreira de Sousa Bragan-
ça e Bento Coelho da Rocha e Silva (efectivos); 
Maurício Ferreira Alves, Joaquim Coelho Neto, 
Joaquim Carneiro da Silva, Pio Moreira de Pi-
nho e António Ferreira de Meireles (substitu-
tos).

Vandoma: Francisco Manuel de Azere-
do Lobo Júnior, Custódio Gomes Dias Torres, 
António Moreira de Barros, José Joaquim da 
Rocha Bento e José Martins Lopes (efectivos); 
Francisco Coelho de Sousa, António Martins 
Lopes, Boaventura Moreira Dias, Custódio 
Moreira de Freitas e Belmiro Nogueira (subs-
titutos).

Vila Cova de Carros: João Quillinam da 
Silva Machado, Luís Coelho Leal, José Noguei-
ra, Constantino José de Sousa e António Fer-
reira (efectivos); Abílio de Sousa, Agostinho 
Moreira Marques, Albano Moreira, Albino 
Nunes Ferreira e Custódio José Coelho (subs-
titutos).

Vilela: Joaquim da Silva Machado, Ma-
nuel Joaquim Coelho Leal, José Dias de Bar-
ros, Joaquim Ferreira da Cunha Leal e Eduardo 
Dias Torres (efectivos); Eliazaro Moreira Neto, 
Torcato Coelho Leal, Albino Coelho Machado, 
Albano de Sousa Alves e José Frederico da Sil-
va Machado (substitutos).

António Joaquim Machado, Joaquim Ferreira 
e António Marques (substitutos).

Bitarães: Joaquim Gonçalves de Carva-
lho, Manuel Rodrigues Barbosa, Joaquim No-
lasco da Silva Mendes, Augusto dos Santos e 
José Teixeira (efectivos); Joaquim Nunes de 
Morais, Joaquim Mendes, Joaquim Garcês 
Soares, Albino Pacheco e Abílio Gonçalves 
(substitutos).

Castelões de Cepeda: Lourenço Antó-
nio Pinheiro, José Ferreira Barbosa, António 
Augusto da Silva, José Ribeiro da Costa e Vito-
rino Martins Leitão (efectivos); Alfredo Alves 
Camões, Aníbal Nunes de Freitas, Arlindo da 
Costa Pinto, Joaquim Nogueira da Silva e José 
Ferreira dos Santos (substitutos).

Cete: Artur Alves Dias, José Machado Mi-
randa, Vitorino Ferreira Coelho, Luís Vieira e 
Joaquim Gonçalves da Silva Basto (efectivos); 
António Mota, Joaquim Alves Pinto, Vitorino 
Ferreira, Luís Barbosa de Andrade e António 
Rodrigues (substitutos).

Duas Igrejas: António Joaquim Machado 
Leão, José da Costa, José Ferreira Alves de Sea-
bra, António Ferreira da Cunha Leal e Joaquim 
da Silva Leal (efectivos); Augusto Moreira da 

Costa, António Alves Moreira, Abílio Augusto 
Cardoso Osório, Serafim da Rocha e Silva e 
Daniel Ferreira dos Santos (substitutos).

Gandra (e anexa de Astromil): Venâncio 
Alves da Costa, Alberto Coelho Moreira, Ma-
nuel Joaquim da Costa Guimarães, Manuel 
António Nogueira da Rocha e Faustino Alves 
Barbosa (efectivos); Joaquim Moreira Espi-
nheiro, António Joaquim Martins, Amaro Mo-
reira da Rocha, Joaquim Moreira de Meireles e 
Joaquim da Rocha Pereira (substitutos).

Gondalães: António Joaquim de Sousa, 
Albino Pinto Ribeiro, José Pereira da Costa, 
Alberto Moreira de Sousa e António Pinto 
Lameiras (efectivos); Abílio Moreira de Sousa, 
Adriano Pereira Dias, Joaquim Barbosa Carlos, 
José Moreira Machado e Albino Francisco Nu-
nes de Carvalho (substitutos).

Lordelo: António Pereira Coutinho, Joa-
quim Ribeiro da Silva, Manuel Ferreira Leal, 
António de Sousa Almeida e Daniel Moreira 
das Neves (efectivos); António Ribeiro Mota, 
Manuel Martins Ribeiro, Joaquim Ferreira Gri-
lo Júnior, António Ferreira Fernandes e Ma-
nuel Pereira Coelho (substitutos).

Louredo: António Nunes de Freitas, José 
Moreira Machado, António Coelho de Barros, 
Arnaldo Soares da Silva e António Camelo 
Pereira (efectivos); António de Sousa, Albino 
Dias Coelho, Joaquim Pinto Pinheiro, António 
Freire e Inácio Pacheco Ferreira (substitutos).

Madalena: José Luís Pacheco, Joaquim 
de Sousa, Joaquim José Machado, Eduardo 
Moreira e Bernardino Ribeiro (efectivos); An-
tónio da Rocha Lobo, José Pinto Moreira, Se-
rafim da Rocha, António Bragança Ribeiro e 
Camilo da Silva Rego (substitutos).

Mouriz: Albino Lopes Coelho da Rocha, 
João Ferreira da Costa, José Ribeiro de Sousa, 
Abel Ferreira Coelho e Luís António Teixeira 
(efectivos); Rodrigo Pinto, António Ferreira 
Pinto Vieira, Custódio Marques Moreira, Ave-
lino Alves e António Moreira Barbosa (substi-
tutos).

Parada de Todeia: José de Carvalho, Ma-
nuel Barbosa Ribeiro, Faustino Dias, Vitorino 
Barbosa da Silva Leão e Adriano da Costa Bar-
bosa (efectivos); Joaquim da Costa Barbosa, 
José Barbosa Ribeiro, Alberto Barbosa Ribeiro, 
Custódio Alves do Vale e Maximino Pereira 
(substitutos).

Rebordosa: Vitorino Pereira dos Santos, 

Dr. Calisto de Sousa Brandão,
primeiro presidente republicano de Sobrosa

PUB
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FICHA TÉCNICA

1500
 Larga do Tejo, rumo ao Brasil e à Índia, a 

armada de Pedro Álvares Cabral;
____________________________________

1550
Natural de Montemor-o-Novo, morre 

São João de Deus, de 55 anos, sendo o pre-
cursor do tratamento de doentes mentais;
____________________________________

1765
Com o fim de tributar as suas colónias 

americanas, o Parlamento Britânico emite a 
Lei do Selo;
____________________________________

1811
Invasões francesas. O exército francês, 

comandado pelo marechal Mortier inicia o 
cerco à fortaleza de Campo Maior;
____________________________________

1830
Pedagogo e Poeta, nasce, em São Bar-

tolomeu de Messines, João de Deus Ramos, 
autor da “Cartilha maternal” e de “Campo de 
flores”;

1842
Guiné Portuguesa. Assalto e saque da ilha 

das Galinhas pelos tripulantes do navio “Plu-
ton”, comandado por W. Blount, seguido de 
novo assalto e também saque à ilha contígua 
de Bolama;
____________________________________

1857
Diversas operárias da indústria têxtil em 

Nova Iorque, entram em greve pela igualdade 
de salários e a redução da jornada de trabalho 
para dez horas diárias. Fecham-nas na fábrica 
onde cerca de 130 morrem queimadas;
____________________________________

1869
Compositor francês, Louis-Hector Berliz, 

morre, em Paris, aos 66 anos. “Sinfonia fantás-
tica” foi a sua obra de marca;
____________________________________

1871
Guiné Portuguesa. Foi batida a povoação 

de Cacanda, zona de Canchungo, que resistira 
durante 5 horas ao ataque da expedição mili-
tar portuguesa para ali enviada;

1878
Roberto Ivens Serpa Pinto e Hermenegil-

do Capelo, exploradores portugueses che-
gam à povoação angolana de Belmonte;
____________________________________

1926
Eleição de Afonso Costa para presidente 

da assembleia extraordinária da Sociedade 
das Nações; 
____________________________________

1927
Criação da Direção-geral de Segurança 

Pública, antecessora da PIDE, de triste memó-
ria;
____________________________________

1950
Anunciada pela URSS a posse da bomba 

atómica;
____________________________________

1965
Guerra do Vietname. Os EUA fazem che-

gar 3500 fuzileiros ao Vietname do Sul;

1971
O braço armado do PCP a Ação Revolu-

cionária Armada (ARA), ataca a Base Aérea 
de Tancos, destruindo a frota de helicópte-
ros, bem como de aviões de treino;
____________________________________

1974
Mário Soares, líder do PS no exílio, afir-

ma ao jornal “Le Monde” que a guerra (colo-
nial) se perde na Metrópole;
____________________________________

1976
Angola e Portugal estabelecem relações 

diplomáticas;
____________________________________

1985
Portugal consegue obter o estatuto de 

observador na Comissão Especial sobre a 
carta das Nações Unidas;
____________________________________

1990
O diploma que prevê a constituição da 

Alta Autoridade para a Comunicação Social 
é aprovado na Assembleia da República.

Dia 10
Auditório do Museu Municipal de Penafiel
09h00 – II Seminário: Penafiel e os penafidelenses na His-
tória

Dia 10
Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 – Sábados em Família: atividade “Penafiel no jogo da 
glória’

Dia 13
Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 – Encontro com o escritor Cristina Cidnay e Ana Bea-
triz Marques, autoras da obra “História de um amor irracio-
nal”

Dia 14
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Capitão Cuecas, o filme”

Dia 21
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 - Cinema de animação: “Epic, o reino secreto”

Dia 8
Edifício dos Paços do Concelho
Comemoração do Dia da Mulher

Dia 9
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Inauguração da exposição de desenho “Passeando 
pela Vida”, de Gracinda Ramos

Dia 9
Auditório da CESPU, em Gandra
09h30 – Seminário “Género e Sexualidades: conversas com 
sentido”

Dia 10
Centro Social de Cete
21h30 – PT Paredes com Teatro: “A Gaiola da Felicidade” – 
grupo de teatro infantojuvenil da Associação Clube Jazz de 
Baltar

Dia 11
Biblioteca Municipal de Paredes
11h00 – Atividade “Respirar, respirar e concentrar”

Dia 14
Biblioteca A Celer
14h00 – Hora do conto: “A Galinha Ruiva”

Dia 17
Casa da Cultura de Paredes
Feira do livro novo e usado

Dia 6
Auditório da Câmara Municipal de Felgueiras
14h00 – Empreendedorismo no meio rural: sessão de escla-
recimento

Dia 13
Auditório Municipal de Lousada
14h00 – Sessão experimental de teatro “Clever Pants”

De 16 a 18
Pavilhão Municipal
I Encontro Lousada Special Gym

Dia 17
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Noites Acústicas com Gisela João

Dia 17
Mata e Parque de Vilar
Das 09h30 às 12h30 – Atividade do BioLousada. “Madeira 
Morta, Natureza Viva”

Dia 11
Delegação de Frazão da Cruz Vermelha Portuguesa
09h00 – XV Passeio BTT com caráter solidário

Dia 17
Casa da Cultura de Paredes
Apresentação do livro “Vila Real no arquivo da memória e poe-
mas de poesia”, de Donzília Martins 

Dia 21
Pavilhão Municipal de Paredes
Baile temático, sobre o início da primavera, para os idosos do 
concelho

PUB
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GOMES DE SOUSA

O 
dr. Joaquim da Rocha Reis nasceu 
em Perafita, Santo Adrião de Canas 
de Duas Igrejas, em Penafiel, a 4 de 
Março de 1895.

Quinto filho de Tito Mendes 
dos Reis e de Ana Joaquina da Rocha.

Frequentou a Faculdade de Ciências da Uni-
versidade do Porto nos anos lectivos de 1912 
para 1913 e de 1913 para 1914. Neste ano ob-
teve 16 valores na cadeira de Ciências naturais.

Ao mesmo tempo já frequentava a Faculda-
de de Medicina, seguindo a reforma curricular 
de 1911.

Assim: em 1912 matriculou-se em Física Bio-
lógica, Química Biológica, Anatomia Descritiva, 
Histologia Normal e Embriologia. Em 1913 ma-
triculou-se em Fisiologia, Anatomia topográfica 
e Ciências naturais. Em 1914 em Anatomia pato-
lógica e Bacteriologia e parasitologia. Em 1915 
em Propedêutica médica, Terapêutica médica, 
1ª Clínica cirúrgica e Higiene. Fez exame de Ana-
tomia patológica e Bacteriologia c Parasitologia 
e obteve um B14.

Em 1916 matriculou-se nas cadeiras no IV 
ano: Clínica médica, Terapêutica médica, Tera-
pêutica e técnicas cirúrgicas, Higiene; cadeiras 
do V ano: Neurologia e Psiquiatria; e cadeiras 
do VI ano: Obstetrícia, Toxicologia e Psiquiatria 
forense. Fez exame de Higiene, Epidemiologia, 
Medicina legal, Toxicologia e Clínica psiquiátrica 
e obteve um B15.

Em 1917 matriculou-se em Urologia e Histó-
ria e Filosofia médicas. Em Julho de 1918 faltou 
ao exame de Clinica médica, Terapêutica e espe-
cialidades médicas. No mesmo mês fez exame 
de Clinica cirúrgica, Terapêutica e especialidades 
cirúrgicas e obteve um B16.

O ano lectivo de 1918 para 1919 foi de pre-
paração para o exame final. A 29 de Maio de 
1919 defendeu a tese «Tuberculose peritoneal», 
aprovada com B16 valores, sendo Presidente do 
júri o professor Tiago Augusto de Almeida, cate-
drático de Clínica e policlínica médicas.

A tese «Tuberculose Peritoneal» (Observa-
ções da 2.ª Clínica Médica) foi impressa no Porto: 

O DR. JOAQUIM REIS
Escola Tipográfica da Oficina de S. José, 1919, 
100 pág. [74 de texto].

Patrono de uma rua e de uma travessa em 
Penafiel [4560-464].

Viveu na rua de Alfredo Pereira e no largo da 
Ajuda onde tinha consultório privado. Foi direc-
tor clínico do Hospital da Santa Casa da Miseri-
córdia de Penafiel, de 1953 a 1980.

Faleceu em Penafiel a 30 de Junho de 1980.
Seus pais, Tito e Ana Joaquina, casaram em 

Duas Igrejas a 12 de Fevereiro de 1885. 
Tito, filho de António Mendes e Maria Máxi-

ma de Jesus, nasceu no Bairral, Santa Marta, Pe-
nafiel, a 15 de Junho de 1857. Neto paterno de 
Manuel Mendes e Joana Maria. Neto materno de 
José Joaquim da Rocha Reis e D. Gertrudes Clara 
de Santa Rita, todos do Bairral. 

Ana Joaquina, filha de José Joaquim de Sou-
sa e Rocha e Maria Mendes Moreira, nasceu em 
Perafita a 25 de Agosto de 1866. Neta paterna de 
António Joaquim de Sousa Rocha e Ana Joaqui-
na Gomes. Neta materna de António Lourenço 
da Rocha e Maria Mendes Moreira. 

Filhos do casal Tito e Ana Joaquina:
1 – Padre António da Rocha Reis. Nasceu em 

Perafita a 4 de Junho de 1886. Padrinho o padre 
António da Rocha Reis, abade de Galegos. Esta-
va apto a receber ordens menores a 25 de Maio 
de 1909, quando se fez a inquirição sobre a sua 
família e a sua vida. Ordenado a 9 de Dezembro 
de 1911, em Remelhe, Barcelos, por D. António 
José de Sousa Barroso, no exilio. Pároco de Vila 
Cova de Vez de Aviz e de Peroselo. De São Si-
mão de Gouveia e de Folhada. De São Martinho 
de Fornos, de Rio de Galinhas e de Aliviada. De 
Santa Cruz do Bispo, nomeado a 13 de Outubro 
de 1937. Fundou ‘A Voz de Matosinhos’. Faleceu 
no Hospital da Misericórdia de Penafiel a 20 de 
Março de 1962.

2 – José. Nasceu em Perafita a 11 de Abril de 
1888. Faleceu a 10 de Setembro de 1892.

3 – Henriqueta da Rocha Reis. Nasceu em 
Perafita a 13 de Fevereiro de 1890. Faleceu em 
Vila Caiz, Amarante, a 1 de Julho de 1960. Casou 
em Penafiel a 27 de Abril de 1921 com Arnaldo 

17 de Junho de 1905. Faleceu em Duas Igrejas a 
27 de Dezembro de 1991.

12 – Luzia. Nasceu em Perafita a 29 de De-
zembro de 1908.

O Dr. Joaquim da Rocha Reis casou na cida-
de de Penafiel a 3 de Dezembro de 1924 com D. 
Ana da Conceição Cardoso de Barros Magalhães. 
De entre os seus filhos destacamos:

1 – Jaime Augusto Barros de Magalhães da 
Rocha Reis.

2 – Maria Alice Magalhães da Rocha Reis. 
Casou na capela privativa da Casa da Telha a 29 
de Julho de 1961 com o Dr. Francisco José Bran-
dão Rodrigues dos Santos. Presidiu D. Gabriel 
de Sousa, abade de Singeverga, acolitado pelos 
padres Manuel Xavier Correia e seu irmão Tiago. 
Ao órgão o padre Júlio dos Santos, da igreja dos 
Bragas, no Porto, tio do nubente.

3 – Maria Antónia de Araújo Geraldes de Ma-
galhães da Rocha Reis. Nasceu em Penafiel a 22 
de Novembro de 1926. Faleceu a 15 de Novem-
bro de 2014, sepultada em Vitorino das Donas. 
Casou em Tenões, Braga, a 20 de Julho de 1946, 
com Pedro de Abreu de Lima Calheiros de Noro-
nha Lobo Machado Pereira Coutinho, 3º Conde 
de Paço de Vitorino. Pedro de Abreu nasceu em 
Vitorino das Donas, Ponte de Lima, a 29 de Janei-
ro de 1924 e faleceu a 14 de Fevereiro de 2009.

4 – Maria Beatriz Barros de Magalhães da 
Rocha Reis.

5 – Maria Cândida Barros de Magalhães da 
Rocha Reis.

6 – Maria Helena Barros de Magalhães de 
Rocha Reis Prado Castro. Licenciada em Ciências 
Físico Químicas pela Universidade de Coimbra 
em 1953, com 13 valores.

Marques de Queirós.
4 – Maria José da Rocha Reis. Nasceu em Pe-

rafita a 14 de Janeiro de 1892. Faleceu em Duas 
Igrejas a 25 de Outubro de 1949.

6 – Emília. Nasceu em Perafita a 28 de Janei-
ro de 1897.

7 – Adriano da Rocha Reis. Nasceu em Perafi-
ta a 19 de Outubro de 1898. Faleceu em Bustelo 
a 14 de Novembro de 1988. Casou em Penafiel 
a 24 de Maio de 1929 com Maria de Magalhães 
Campos, de Croca.

8 – Agostinho da Rocha Reis. Nasceu em 
Perafita a 3 de Dezembro de 1899. Faleceu em 
São Julião da Barra, Oeiras, a 27 de Dezembro de 
1982. Casou no Marco de Canaveses a 3 de Ju-
nho de 1933 com Maria Virgínia de Serpa Pinto, 
de Fornos, Marco.

9 – Margarida da Rocha Reis. Nasceu em Pe-
rafita a 9 de Outubro de1901. Faleceu em Duas 
Igrejas a 2 de Julho de 1983. Casou em Abragão 
a 27 de Fevereiro de 1923 com José da Silva 
Melo.

10 – Padre José da Rocha Reis. Nasceu em 
Perafita a 2 de Setembro de 1903. Faleceu em 
Santa Catarina, Lisboa, a 23 de Julho de 1984. Pá-
roco de Santa Catarina, Lisboa, desde 1953.

11 – Luís da Rocha Reis. Nasceu em Perafita a 

Ler para saber

VERTENTES DA GUERRA COLONIAL
4 – Escândalo da Justiça

Por Francisco da Mata Mourisca, Bispo de Carmona e S. Salvador

Naturalmente que quem não disses-
se “ámen” aos ditames da ditadura 
tinha à perna, a rondar e a rosnar, 
os pretores do regime, ou seja, nua e 

crua a PIDE salazarenta e depois a não menos 
pidesca, a DGS marcelista, na continuidade 
da anterior, onde nem as moscas mudaram.

Em outubro de 1973, quando já não ha-
via dúvidas acerca do excerto final da política 
do que se dizia Estado Novo, ainda os braços 
longos dos seus agentes sondavam, mais do 
que as vestes clericais, as ideias evoluídas de 
um bispo que ousava pregar aos jovens que 
renovassem o Mundo e repontava alto e bom 
som: “Muito boa gente se pergunta que é que 
significa a tão apregoada renovação de que 
o Ano Santo veio fazer eco. Sem ofender nin-
guém, atrevo-me a responder que renovar o 
mundo equivale a traduzir na vida cristã e 
na sociedade, as virtudes que naturalmente 
qualificam os jovens”.

Ora, um grande bispo como foi D. Fran-
cisco da Mata Mourisca só poderia tomar 
uma atitude – manter ereta a verticalidade 
de sempre – e fê-lo desassombradamente 
como se prova.

Manuel Ferreira Coelho

EXPOSIÇÃO À DGS
SOBRE OS JOVENS ENCONTRISTAS

Fui informado de que a DGS está a fazer, 
nesta diocese, apuradas indagações sobre 
os Encontros de Jovens, tendo até solicitado 
pelo menos dum jovem e dum Padre que ne-
les trabalham, elementos indicativos sobre 
os pais dos mesmos Encontristas. Por quanto 
subjaz de risco para o futuro dos Encontros e 
o bem de tantos jovens, face a uma inquirição 
injustificadamente suspeitosa, cumpre-nos 
esclarecer o que segue: 

1 – O movimento denominado Encontros 
de Jovens, trazido para esta Diocese por minha 
expressa vontade e aprovação, nada oferece 
que possa ocupar dignamente o tempo e as 
atenções da DGS, pois a sua finalidade é exclu-
sivamente cristã, em ordem à formação religiosa 
e moral da juventude. Para disso ter a certeza, 
basta ler os Estatutos e conhecer atividades dos 
Encontros, o que está patente a quem quiser.

2 – O Movimento não tem indicações sobre 
os pais dos jovens. Mas, se as tivesse, não há ra-
zão para a DGS assim as inquirir, com o perigo de 
os mesmos pais virem a sabê-lo e se indignarem 
contra o Movimento, pondo termo à participa-
ção nele dos seus filhos. Seria o princípio do fim.

3 – Mas qual é o motivo desta investi-
gação da DGS? As conclusões do V GRANDE 
ENCONTRO DE BENGUELA? Qualquer de nós 
poderá discordar da legitimidade de algumas 
conclusões. Mas o que ninguém pode é ver 
nelas o menor indício de política subversiva. 
Pelo contrário, são todas elas um candente 
apelo à não-violação dos direitos humanos, à 
justiça e à paz fraterna. Será esta fome e sede 
de justiça causa merecedora duma investiga-
ção policial? Consistirá a segurança do Estado 
em não permitir que se toque nas injustiças? 
Não são estas o maior descrédito dum Gover-
no? E eliminá-las não será um dos maiores 
serviços que podemos prestar à Nação?

4 – O pior é que se os jovens vierem a 
adivinhar o que se passa, irá ser inevitável a 
sua reação, ao verem-se perseguidos policial-
mente sem motivo para isso. Poucos cami-
nhos há mais rápidos para revoltar os jovens 
contra o Governo do que julgá-los por males 
que eles não praticaram. Isto é o que a pre-
sente instituição está em risco de ocasionar, 
podendo comprometer, além disso, a nossa 
atividade educativa sobre a juventude.

5 – Enfim, depois de eu ter declarado publi-
camente que me faço responsável pelos Encon-
tros de Jovens na minha Diocese, enquanto eles 

se não desviarem do fim cristão para que foram 
instituídos, e em cujo caso seria eu o primeiro a 
denunciá-los, é para mim doloroso saber que a 
Polícia do Governo anda a proceder dominada 
por uma odiosa suspeita que, em última análise, 
recai sobre mim mesmo, enquanto responsável 
primeiro do Movimento em causa.

Esperando merecer a atenção de quem 
de direito para este assunto, que se me afigu-
ra de gravidade pelas suas arriscadas conse-
quências, subscrevo-me atenciosamente.

Carmona, 20 de Outubro de 1973
Francisco de Mata Mourisca
Bispo de Carmona e S. Salvador
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DUNQUERQUE

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

 Continuação da edição anterior

Bosquejemos um pouco sobre o domínio 
senhorial do mosteiro.

O mosteiro de Travanca estava longe de 
ser dos mais ricos da Ordem. Mas tinha o bas-
tante para uma honrosa mediania. Em mea-
dos do século XVI, tinha per tudo 500$000 reis 
de renda (46). E tinha, sobre outros até mais 
ricos, uma vantagem: a sua propriedade rús-
tica era bastante concentrada, o que de certo 
facilitava a administração.

Em primeiro lugar, tinha “uma cerca gran-
de, murada toda de pedra, e, dentro dela, 
hortas, pomares, vinha, moínhos, fontes, e 
um ribeiro que lhe vai correndo quase pelo 
meio, rodeado todo de carvalhos com suas 
vides ao pé, que os fazem mais frescos e fru-
tíferos (- vinha de enforcado). Tem terras que 
se semeiam e outras benfeitorias (47). Esta 
descrição da cêrca monástica é posterior aos 
tempos em que nos achamos ainda, mas a 
realidade no século XVII não devia ser muito 
diferente da do século XV.

Em segundo lugar, e sem sair do termo do 
Julgado de Santa Cruz de Riba Tâmega, possuía 
o mosteiro 93 casais e meio e uma granja (for-

mada por dois casais). Destes 93 casais, 61 eram 
sitos nas duas freguesias, depois fundidas numa 
só, que formavam o núcleo do Couto de Travan-
ca: a de Salvador de Travanca, em que o mosteiro 
possuía 39 casais sobre um total de 43, e a de S. 
Martinho de Anão, em que possuía 22 sobre um 
total de 32. Fora daí, os outros 32 casais e meio 
eram muito dispersos; a freguesia que contava 
mais era a de S. Paio de Oliveira, onde havia 7.

Isto só em terras de Santa Cruz, que hoje 
são do concelho de Amarante e algumas do 
de Lousada. Fora desta área, pouco mais tinha 
o mosteiro (por exemplo 4 casais em S. João 
de Gatão) (48).

Esta centena de casais constituía para o 
mosteiro a mais importante fonte de recei-
ta. A outra, que nalguns outros mosteiros e 
em Travanca era relativamente reduzida, era 
constituída pelo rendimento das “igrejas”, ou 
seja, das freguesias anexas e daquelas em que 
apresentava pároco.

O mosteiro de Travanca tinha as seguintes 
igrejas:

A) Duvidosas ou perdidas:
 - Santo Isidoro, com sua conexa de 

S. Martinho de Sobrado (49).
- Salvador de Medrões (Santa Marta de Pe-

naguião). Litigiosa, perdeu-se (50).
- Metade da de S. Paio de Oliveira (51).
B) Certas, e cuja posse reteve até final:
ANEXAS AO MOSTEIRO:
1. Salvador de Travanca, do Mosteiro.
S. Martinho de Anão era distinta da an-

terior; mas o arcebispo de Braga D. Aleixo de 
Meneses, a pedido do Dom Abade e Mosteiro, 
extinguiu-a e incorporou-a na do Divino Sal-
vador, em 1613, sendo essa disposição confir-
mada superiormente (52).

Na paróquia unificada do Salvador de Tra-
vanca o Dom Abade apresentava ao arcebis-
po de Braga o monge Vigário.

2. Santa Eulália (ou Santa Vaia) do Banho 
(hoje do concelho do Marco de Canaveses). O Vi-
gário era ad nutum, apresentado pelo Convento.

3. S. Julião (ou Gião) de Paços (ou Paci-
nhos), hoje extinta e incorporada na de Vila 
Caiz (conc. de Amarante). O mosteiro manti-
nha ali um cura, ad anum.  

APRESENTADAS PELO MOSTEIRO:
4. Salvador de Real (hoje conc. de Ama-

rante). Era abadia apresentada pelo Mostei-
ro de Travanca, cujo Dom Abade impunha o 
barrete ao apresentado, com direito a jantar 
anual (53). Rendia 350$000 reis.

5. Santa Marinha do Zêzere (conc. de 

Baião). O mosteiro colhia um terço das rendas 
e os Padres da Companhia de Jesus, de Évora, 
levavam dois terços (270$000 reis). O abade 
(pároco) recebia 300$000 reis (54).

O rendimento das igrejas consistia princi-
palmente nos dízimos; mas tudo variava, evi-
dentemente, com o tempo: número de fogos 
(vizinhos), de habitantes (almas) e, portanto, 
o rendimento (dízimos). Embora o mosteiro 
tivesse de pagar ao clero (nas anexas), reco-
lhia tudo o mais. Nos tempos da Comenda (1.ª 
metade do séc. XVI), o Vigário da freguesia do 
mosteiro era perpétuo e recebia 50 cruzados 
e pé de altar; nas anexas, o cura recebia 40 
cruzados e pé de altar.

Algumas igrejas tinham ainda, em relação 
ao Mosteiro, outras obrigações onerosas. Por 
exemplo a de Real era sobrecarregada do ónus 
do jantar, ainda lembrado nas Constituições de 
1629: Antiquae consuetudines aliquae, sicut in 
monasterio Salvatoris de Travanca prandium 
ecclesiae Salvatoris de Real, et hujusmodi aliae, 
ne omnino pereant, conserventur (55).

Também é certo que algumas igrejas 
eram de tão parco rendimento, que mal da-
vam para a sustentação do cura e fábrica dos 
templos.

(Continua na próxima edição)

De uma assentada
Um silvão de herança na cidade de Paredes

F
OI o que aconte-
ceu à atual câmara, 
agora do PS; vindo 
de um consulado 

de 24 do PSD. Não é caso 
único este tipo de heran-
ça porquanto outras bem 
mais gravosas são do co-
nhecimento público.

O silvão e a parede de 
suporte estiveram longos 
anos assim, até contra a 
legislação legal em vigên-
cia e ainda em vigor.

Foi necessário que 
novos ares viessem dar 
ao ambiente a dignidade 
que merece e que agora 
ostenta, a benefício geral!

ANTES DEPOIS
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Vilela

Maria Cândida
de Barros Machado

Faleceu
Maria Cândida de Barros Machado faleceu no 

passado dia 23 de fevereiro, com 85 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Vilela, Paredes e residente na Avenida do 
Noval, n.º 471, Vilela, Paredes. Era casada com Mário Ferreira Leal.

Agradecimento
Seu marido, filhos, noras, 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 do funeral, bem como na missa de 7.º dia da 
sua ente querida Maria Cândida.

Paredes

Elvira Rosa Leão Pacheco
Faleceu

Elvira Rosa Leão Pacheco faleceu no passado 
dia 26 de fevereiro, com 85 anos de idade. Era natu-
ral de Ferreira, Paços de Ferreira e residente em Pa-
redes. Era viúva de Luís Eduardo Coelho Barbosa.

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 funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

Beire

Fernando Jorge
Sousa da Costa 

Faleceu
Fernando Jorge Sousa da Costa faleceu no 

passado dia 3 de março, com 62 anos de idade. Era 
natural de Casais, Lousada e residente em Beire, Paredes. Era casado 
com Maria Laurinda Leão dos Santos Oliveira.

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 funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

Duas Igrejas

Maria da Rocha
Neves (Margarida)

Faleceu
Maria da Rocha Neves faleceu no passado dia 

6 de março com 81 anos de idade. Era natural de 
Duas Igrejas e residente na Avenida 13 de Maio, n.º 727, Duas Igrejas, 
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.

Lordelo

Joaquim Gonçalves
(Imperador)

Faleceu
Joaquim Gonçalves faleceu no passado dia 22 

de fevereiro com 90 anos de idade. Era natural de 
Lordelo e residente na Rua do Ronfe, n.º 257, Lordelo, Paredes. Era 
casado com Júlia Coelho.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais fa-

mília vêm por este meio extremamente sensibilizados e na impossibi-
lidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na 
missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apre-
ço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Lordelo

Maria da Glória
Ribeiro Martins

Faleceu
Maria da Glória Ribeiro Martins faleceu no pas-

sado dia 24 de fevereiro com 89 anos de idade. Era 
natural de Lordelo e residente na Estrada Nacional 209, n.º 2884, Lor-
delo, Paredes. Era viúva de António Gonçalves.

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.

Lordelo

Fernanda Fernandes
de Almeida

Faleceu
Fernanda Fernandes de Almeida faleceu no 

passado dia 1 de março com 86 anos de idade. Era 
natural de Lordelo e residente na Rua da Corujeira, n.º 63, Lordelo, 
Paredes. Era divorciada.

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.

Lordelo

Maria Adelina
Dias de Magalhães

Faleceu
Maria Adelina Dias de Magalhães faleceu no 

passado dia 1 de março com 92 anos de idade. Era 
natural de Nevogilde, Lousada e residente na Rua Albano Jesus Ama-
ral, n.º 1 (ADIL), Lordelo, Paredes. Era viúva de Artur José de Macedo.

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.

Besteiros

Deolinda de Sousa Rocha
Faleceu

Deolinda de Sousa Rocha faleceu no passado 
dia 23 de fevereiro com 91 anos de idade. Era natural 
de Besteiros e residente na Rua Fonte Rolheiro, n.º 
76, Besteiros, Paredes. Era viúva de Adão de Sousa.

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.

Lordelo

Clarinda Moreira
das Neves (da Rita)

Faleceu
Clarinda Moreira das Neves faleceu no passado 

dia 4 de março com 97 anos de idade. Era natural de 
Rebordosa, Paredes e residente na Rua Antero Ferreira Leal, n.º 272, 
Lordelo, Paredes. Era viúva de António Gonçalves.

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.

Lordelo

José Joaquim
Moreira da Silva

Faleceu
José Joaquim Moreira da Silva faleceu no pas-

sado dia 1 de março com 81 anos de idade. Era na-
tural de Lordelo e residente na Rua de São Pedro, n.º 36, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Deolinda Barros Ferreira.

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 

Vitorino Ferreira de Sousa
Faleceu

Vitorino Ferreira de Sousa faleceu no passado 
dia 23 de fevereiro com 77 anos de idade. Era natural 
de Urrô, Penafiel e residente na Travessa da Nora, 
n.º 29, Madalena, Paredes. Era viúvo de Leonor Mo-
reira de Almeida e Sousa.

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

Lordelo

Natália Maria
Moreira Ferreira

Faleceu
Natália Maria Moreira Ferreira faleceu no passa-

do dia 3 de março com 29 anos de idade. Era natural 
de Lordelo e residente na Estrada Nacional 209, n.º 4409, 1.º Posterior 
Esq., 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.

Paredes

José de Sousa
Faleceu

José de Sousa faleceu no passado dia 5 de mar-
ço com 89 anos de idade. Era natural de Irivo, Penafiel 
e residente na Rua Gago Coutinho, n.º 16, Paredes. 
Era casado com Ana da Conceição Moreira Lopes.

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.

Valongo

Albino dos Santos
Campanhã

Faleceu
Albino dos Santos Campanhã faleceu no passa-

do dia 3 de março com 80 anos de idade. Era natural 
de Campo, Valongo e residente na Rua Conde Ferrei-
ra, n.º 890, Valongo. Era casado com Maria do Carmo Barros Ferreira.

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.
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Rebordosa

Rosa Ribeiro de Barros
Faleceu

Rosa Ribeiro de Barros faleceu no passado dia 
3 de março, com 96 anos de idade. Era natural de 
Rebordosa e residente na Rua do Campo do Tiro, 
n.º 16, Rebordosa, Paredes. Era viúva de Daniel Vi-
cente Martins Ferreira e deixa na maior dor seus fi lhos, genros, netos 
e demais família.

Rebordosa

Alfredo Ferreira dos Santos
Faleceu

Alfredo Ferreira dos Santos faleceu no passado 
dia 23 de fevereiro, com 93 anos de idade. Era natu-
ral de Rebordosa e residente na Rua de Cortegada, 
n.º 82, Rebordosa, Paredes. Era casado com Car-
minda Moreira da Silva Barbosa, que deixa na maior dor juntamente 
com seus fi lhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família.

Rebordosa

Maria Elisa Moreira
Faleceu

Maria Elisa Moreira faleceu no passado dia 22 
de fevereiro, com 91 anos de idade. Era natural de 
Rebordosa e residente na Avenida dos Bombeiros 
Voluntários, n.º 506, Rebordosa, Paredes. Era viúva 
de António Nogueira dos Santos e deixa na maior dor seus sobrinhos 
e demais família.

Mouriz

Maria de Lurdes da Rocha 
Meireles Barbosa

Faleceu
Maria de Lurdes da Rocha Meireles Barbosa fa-

leceu no passado dia 2 de março, com 81 anos de 
idade. Era natural de Mouriz, concelho de Paredes e residente na Rua 
Central da Bouça, n.º 62, freguesia e concelho de Paredes. Era viúva 
de José Fernando Carvalho Barbosa e mãe de João Paulo, Filipe José 
e Ricardo Jorge da Rocha Meireles Carvalho Barbosa.

Agradecimento
Seus fi lhos e demais família vêm por este meio extremamente 

sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agrade-
cer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhe foram endereçadas, aquando do faleci-
mento e do funeral. Participam também que as missas de 7.º dia serão 
celebradas quinta-feira, dia 8 de março, pelas 19 horas na igreja matriz 
de Paredes e no sábado, dia 10 de março, pelas 17h30 na igreja pa-
roquial de Mouriz.

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

Duas Igrejas

Deolinda da Rocha
Pereira de Barros

Faleceu
Deolinda da Rocha Pereira de Barros faleceu no 

passado dia 5 de março, com 80 anos de idade. Era 
natural de Duas Igrejas e residente na Rua da Aldeia Nova, n.º 116, 
Duas Igrejas, Paredes. Era casada com Martinho Cardoso Moreira.

Agradecimento
Seu marido, fi lhos 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 do funeral. 

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-
-feira, dia 9 de março, pelas 20h30, na igreja paroquial de Duas Igrejas. 

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

Vilela

Maria de Nazaré
Alves Moreira

Faleceu
Maria Nazaré Alves Moreira faleceu no passado 

dia 26 de fevereiro, com 90 anos de idade. Era natu-
ral da freguesia de Vilela, Paredes e residente na Rua da Pinta, n.º 523, 
Vilela, Paredes. Era casada com Alfredo Ferreira de Barros.

Agradecimento
Seu marido, fi lhos, noras, 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 do funeral, bem como na missa de 7.º dia da 
sua ente querida Maria de Nazaré.

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do concelho 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 cidadãos, 
independentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou 
sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

ASSEMBLEIA GERAL
C O N V O C A T Ó R I A

Em função do disposto pelo n.º 1 do artigo vigésimo quinto 
dos estatutos, convocam-se os associados da ADIL – Associa-
ção para o Desenvolvimento Integral de Lordelo, a reunir em 
Assembleia-geral, pelas 20h30 no dia 22 de março de 2018, 
na sede da associação, nos termos estabelecidos estatuta-
riamente pela alínea b) do número dois do artigo 24.º com 
seguinte ordem de trabalhos:

ORDEM DE TRABALHOS
1 – Apresentação, discussão e votação do Relatório de 

Atividades e Contas da Gerência de 2017, bem como do pare-
cer do Conselho Fiscal;

2 – Discussão de outros assuntos de interesse para a as-
sociação.

Lordelo, 26 de fevereiro de 2018

O Presidente da Assembleia-geral

Rui José Fernandes Silva, Dr.

De acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 26.º, se à hora 
marcada na convocatória não estiverem presentes mais de me-
tade dos associados com direito a voto, a assembleia reunirá 
30 minutos mais tarde com qualquer número de associados.

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

Rua de Santo Estêvão, nº. 97 – VILELA / PAREDES
Tel./Fax 255 871 570 | Tlm | 967 012 537

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

Rua de Santo Estêvão, nº. 97 – VILELA / PAREDES
Tel./Fax 255 871 570 | Tlm | 967 012 537

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

Rua de Santo Estêvão, nº. 97 – VILELA / PAREDES
Tel./Fax 255 871 570 | Tlm | 967 012 537
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CETE                                         

CONVOCATÓRIA
Nos termos legais e estatutários, convocam-se os senho-

res associados da Associação de Bombeiros Voluntários de 
Cete, no pleno uso dos seus direitos, a reunirem-se em As-
sembleia Geral Ordinária, que terá lugar no próximo dia 18 
de março de 2018, pelas 9h30m, no salão Nobre do Quartel 
dos Bombeiros Voluntários de Cete, com a seguinte ordem 
de trabalhos:

● Apresentação e votação do Relatório e Contas do ano de 
2017.
● Discussão de outros assuntos de interesse da associação.

Nota: Se à hora marcada não houver quórum, a assem-
bleia funcionará meia hora depois, no mesmo local, com 
qualquer número de associados e com a mesma ordem de 
trabalhos.

Cete, 05 de março de 2018

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Saúl André de Sousa Ferreira, Dr.)

Irmandade da Santa Casa
da Misericórdia de Paredes

C O N V O C A T Ó R I A
Nos termos do n.º 2 alínea b) do art.º 22 dos compromis-

sos, convoco os irmãos desta misericórdia para reunirem em 
Assembleia-geral no dia 28 de março, pelas 17 horas, no 
auditório desta Santa Casa, com a seguinte Ordem de Tra-
balhos:

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
2. Apreciar o relatório, as contas e os pareceres do Con-

selho Fiscal e Revisor Ofi cial de Contas e votar as contas do 
exercício de 2017;

3. Outros assuntos de interesse para a Misericórdia.

Nos termos do n.º 1 do Art.º 24, se no dia e hora desig-
nados para a reunião, não estiver presente mais de metade 
dos irmãos com direito a voto, a assembleia funcionará em 
segunda convocatória, trinta minutos depois, com qualquer 
número de presenças.

 Paredes, 05 de março de 2018

O Presidente da Assembleia-geral

Dr. Alberto Luís Mourão Soares Carneiro
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CONVOCATÓRIA
Nos termos do n.º 1 do Artigo 21.º e Artigo 22.º, e n.º 2 do 

Artigo 24.º dos estatutos, convoco os sócios da Casa do Benfi -
ca em Paredes para reunirem em Assembleia Geral Ordinária, 
no Auditório da Casa do Benfi ca, no dia 28 de Março 2018, 
pelas 20,30 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Leitura e aprovação da Acta da Assembleia Geral de 
30/03/2017

2. Ratifi car os atos de gestão praticados pelo Presidente 
da Direção na aquisição da fração CB, pelo preço, já pago, de 
17.380,83€, titulado pela escritura notarial de compra e venda 
de 08/09/2017. 

3. Apreciar e votar o Relatório e Contas referente ao ano 
de 2017.

4. Eleições dos corpos sociais para o triénio de 2018/2020
5. Outros assuntos de interesse para a Casa do Benfi ca 

em Paredes.

Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos só-
cios, a Assembleia funcionará em segunda convocatória uma 
hora depois com qualquer número de Associados.

Paredes, 29 de Janeiro de 2018

O Presidente da Assembleia-Geral

Ilídio Meireles

NOTA: 
Os documentos relativos às contas da Gerência de 2017, 

encontram-se disponíveis para consulta dos Associados na 
secretaria da casa entre as 21.00 h e as 23.00h nos dias 22 e 
23 de Março de 2018.

Avisam-se os associados que deverão fazer prova do pa-
gamento das quotas, devidas até Março de 2018
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