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 de desconto
nas lentes progressivas

PAREDES RECEBE CONGRESSO
DA DISTRITAL DO PORTO DO PS

A iniciativa realiza-se este sábado, dia 24, no pavilhão Rota dos 
Móveis, em Lordelo, com a presença do Secretário-geral do PS e 
primeiro-ministro, António Costa.  —  PÁG. 3

Segundo a câmara de Paredes, até ao fi nal de fevereiro foram limpos entre 50% a 60% dos 600 mil hectares de terrenos fl orestais identifi cados. As entidades responsáveis 
pela limpeza nas autoestradas e estadas nacionais já começaram a ser contactadas e a autarquia irá proceder à limpeza das estradas municipais, até 30 de abril.
A aplicação de multas aos proprietários que não fi zerem a limpeza de terrenos só acontecerá a partir de junho.   —  PÁG. 4

60% DOS TERRENOS FLORESTAIS
DO CONCELHO JÁ FORAM LIMPOS

A autarquia conseguiu a aprovação de um novo fi nanciamento a longo prazo, no valor de 29 milhões
de euros, que vai permitir liquidar o empréstimo do PAEL e conseguir uma poupança anual nas
prestações pagas à banca na ordem dos 1,3 milhões de euros. Com esta operação fi nanceira a câmara
garante estar em condições de começar a reduzir a taxa de IMI em 2019.   —  PÁG. 2

O empresário paredense Domingos Barros foi distinguido com o 
título de sócio benemérito da Tuna de Rebordosa, na cerimónia 
do 42.º aniversário da associação.  —  PÁG. 5

Tuna de Rebordosa atribuiu
título de sócio benemérito

a Domingos Barros
Câmara liberta-se do 

PAEL e inicia
recuperação financeira

GUILHERME
JÁ ENCONTROU UM 
DADOR DE MEDULA
O menino de 3 anos que padece 
de uma leucemia linfoblástica 
aguda, já tem um dador de me-
dula compatível que lhe poderá 
salvar a vida.  —  PÁG. 7
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S
abemos que as pessoas ainda não 
conseguiram libertar-se do medo 
nem do pessimismo e, também 
da desconfi ança sobre quem go-
verna, mesmo quando as coisas 

estão a correr melhor, muito melhor do 
que vinha acontecendo.

Seja qual for a mudança, durante mui-
to tempo o pessimismo mantem o seu es-
tatuto, sendo que o problema económico 
é um problema sempre presente, sem as 
pessoas se apercebam que no meio de 
tudo o problema das sociedades é, no fun-
do, um problema de valores. É necessário 
que os responsáveis da coisa pública ar-
regacem as mangas e remem no sentido 
de construir um novo sistema de valores 
e novas dimensões éticas e intelectuais, 
além de um despertar uma nova consciên-
cia política e social. Redescobrir uma outra 
ideologia social, contra a do egoísmo, aqui 
inserindo o testemunho do dominicano 
francês Louis-Joseph Lebret que catego-
ricamente afi rmou: “O mais grave de tudo 
não é a miséria dos pobres, mas a incons-
ciência dos instalados!”

Mais do que necessário é mesmo ur-
gente repensar o homem, a sociedade e os 
seus valores, introduzir os fatores humanos 
e os valores culturais na ciência política e 
valorizar devidamente a ciência económica, 
através de uma boa gestão dos recursos e 
de um verdadeiro conceito de bem-geral.

Notório é que o mundo precisa de mais 
cooperação entre si do que de desenfreada 
concorrência e acreditar em grandes cau-
sas de justiça social e de generosidade. Isto 
para que a própria vida do dia-a-dia tenha 
outro sentido e os ideais tenham uma maior 
fortaleza do que os interesses imediatos.

Temos, decididamente, de galgar a 
apatia cívica e a indiferença política, numa 
sociedade que precisa de ser educada para 
o exercício pleno da cidadania e para a boa 
utilização da consciência crítica. Lembrar 
que, em democracia, o poder é do povo, 
não é propriedade exclusiva de qualquer 
oligarquia de interesses.

Na presente era global, a dicotomia 
esquerda/direita começa a não fazer qual-
quer sentido. A melhor política tem de ser 
a honestidade e a democracia deve as-
sentar no humanismo e na solidariedade, 
porque as pessoas não são números. Muito 
menos deverá ser número de qualquer es-
tatística ou sondagem eleitoral!

Coisinhas
simples

O 
PRESIDENTE DA CÂMARA mu-
nicipal de Paredes, Alexandre 
Almeida, concluiu esta semana 
com êxito a primeira tarefa de 
recuperação fi nanceira do muni-

cípio, conseguindo a aprovação de um novo 
fi nanciamento a longo prazo, no valor de 29 
milhões de euros, que vai permitir a liquida-
ção do empréstimo contraído junto da Dire-
ção Geral do Tesouro e Finanças ao abrigo do 
Plano de Apoio à Economia Local (PAEL).

Com esta operação fi nanceira a câmara 
de Paredes garante estar em condições de co-
meçar a reduzir a taxa de IMI aplicada aos pa-

Câmara liberta-se do PAEL e
inicia a recuperação fi nanceira
uO município conseguiu contrair um novo fi nanciamento a longo prazo, de 29 milhões de euros, que 
vai permitir a liquidação do empréstimo do PAEL.

redenses em 2019. “Até agora, e ao abrigo 
do PAEL, a câmara de Paredes, por causa 
do endividamento excessivo herdado da 
anterior gestão municipal, estava impedi-
da pela Inspeção Geral de Finanças (IGF) 
de reduzir a taxa de IMI. Mas a partir deste 
momento já o pode fazer em 2019”, lê-se na 
nota de imprensa do município.

Com este novo empréstimo de longo pra-
zo, a amortizar em 20 anos, com uma taxa de 
juro inferior às anteriores, a câmara de Pare-
des além de se libertar dos condicionalismos 
do PAEL, vai conseguir uma poupança anual 
no valor das prestações dos empréstimos que 
paga à banca, na ordem dos 1,3 milhões de 
euros.

Na mesma nota, o executivo socialista 

salienta que em menos de seis meses ultra-
passou a primeira de três etapas da recupe-
ração fi nanceira do município, que vai permi-
tir “uma redução mais suave do excessivo 
endividamento bancário para possibilitar 
prosseguir com os instrumentos de mu-
dança na câmara de Paredes”.

As próximas etapas passam por desblo-
quear o acesso aos fundos comunitários e 
cortar nas despesas e nas “gorduras” do mu-
nicípio. Recorde-se que a autarquia está im-
pedida de receber fundos comunitários até 
ao montante de 6 milhões de euros devido às 
irregularidades que foram detetadas nos cen-
tros escolares e denunciadas num relatório 
do Organismo Europeu de Luta Anti Fraude 
(OLAF).

HELENA NUNES
— texto —

O PARQUE DO RIO FER-
REIRA, em Rebordosa, 
acolhe este fi m-de-se-
mana o Festival Eco-

lógico – Eco Estações Primavera, 
onde serão realizadas diversas 
atividades lúdicas e pedagógicas 
em torno do tema da ecologia e 
sustentabilidade.

O projeto é promovido pela 
equipa do Eco Estações, junta-
mente com as Eco Escolas de Vilela 

Festival ecológico no parque do Rio Ferreira
e Rebordosa, e conta com o apoio da 
Câmara Municipal de Paredes e da 
Junta de Freguesia de Rebordosa.

No âmbito deste festival eco-
lógico e como forma de assinalar, 
igualmente, o Dia da Floresta, o 
município vai ceder 50 árvores 
nativas para arborizar o Parque do 
Rio Ferreira, em Rebordosa e vai 
também doar uma parcela de ter-
reno para instalação de uma horta 
biológica.
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XVIII Congresso Distrital do Porto do PS
realiza-se este sábado em Paredes

uO congresso vai decorrer este sábado, no pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, Paredes.
uA abertura será feita por António Costa e pelo presidente da câmara de Paredes, Alexandre Almeida.

P
AREDES foi o concelho 
escolhido para acolher o 
XVIII Congresso Federativo 
da Distrital do Porto do PS, 
que se realiza este sábado, 

dia 24 de março, no pavilhão Rota 
dos Móveis, em Lordelo, Paredes.

A sessão de abertura contará 
com a presença do Secretário-geral 
do partido e Primeiro-Ministro, Antó-
nio Costa, e do presidente da câmara 
de Paredes, Alexandre Almeida. 

Para o autarca, a realização 
do congresso em Paredes “é uma 
oportunidade única para trans-
mitir aos dirigentes partidários 
nacionais, os principais proble-
mas do concelho e demonstrar-
-lhes também a capacidade de 
Paredes em acolher importantes 
eventos”.

Este congresso, que reúne os so-
cialistas do distrito, depois da reelei-
ção de Manuel Pizarro, será ainda pal-
co para um amplo debate sobre ques-
tões políticas regionais e sectoriais. 

 O presidente da câmara de Pa-
redes espera que “num país cada 
vez mais centralista, a palavra de 
ordem seja descentralização, a 
delegação de mais competências 
aos municípios e incentivo na re-
programação do Portugal 2020 e 
na negociação do próximo qua-
dro comunitário”.

O PS de Paredes elegeu 10 de-
legados ao congresso, sendo o pri-
meiro da lista o vereador da câmara 
municipal, Paulo Silva. A Juventude 
Socialista de Paredes também irá 
auxiliar a comissão de organização 
do congresso, com 20 membros a 
dar apoio na credenciação dos de-
legados.

Da ordem de trabalhos, o PS/
Paredes destaca o momento de 
debate das moções de orientação 

política para os próximos dois anos: 
“Renovar a Confi ança | Por um 
Norte mais forte” em que o pri-
meiro subscritor é Manuel Pizarro e 
a “Estamos Unidas para Renovar 
a Confi ança” em que o primeiro 
subscritor é Teresa Fernandes.  No 
congresso também serão eleitas a 
Comissão Política da Federação, a 
Comissão Federativa de Jurisdição e 
a Comissão Federativa de Fiscaliza-
ção Económica e Financeira.

“O maior evento do
Partido Socialista

em Paredes”

O presidente da Comissão Po-
lítica do PS/Paredes diz que este 
será o “maior evento político do 
Partido Socialista em Paredes”, -  
envolvendo a participação de mais 
de 1500 pessoas - e “o grande mo-
mento de afi rmação do partido”, 
depois da histórica vitória eleitoral 
nas últimas autárquicas. 

“Tentaremos obter respos-
tas para questões importantíssi-
mas como a descentralização de 
competências ao nível dos trans-
portes, educação, saúde e habi-
tação, bem como a mobilidade 
e o problema da poluição do Rio 
Ferreira e do Rio Sousa. O PSD 
apesar de ter um elevado núme-
ro de militantes e ter estado 24 
anos na câmara municipal nunca 
foi capaz de promover um evento 
semelhante em Paredes”, sublinha 
o dirigente, que pretende manter 
uma relação de cooperação com a 
federação distrital do partido, no 
sentido de “reivindicar políticas 
que se destinem a promover a 
descentralização política e admi-
nistrativa”.

No capítulo da descentraliza-
ção, José Carlos Barbosa garante 
ainda que “o PS/Paredes estará na 

linha da frente para combater as 
assimetrias e desigualdades en-
tre os concelhos da Área Metro-
politana do Porto e do Tâmega e 
Sousa”. 

O partido também estará foca-
do na defesa política do atual pre-
sidente da câmara e da sua equipa, 
“porque o sucesso das futuras 
eleições é totalmente dependen-

te da relação do presidente com 
os militantes do partido”, acres-
centa o dirigente. Outro dos obje-
tivos da nova Comissão Políticas 
Concelhia é começar a planifi car a 
estratégia para o projeto autárquico 
para 2021, para reforçar o número 
de freguesias e dar mais protago-
nismo aos camaradas que irão ser 
submetidos a sufrágio.

José Carlos Barbosa des-
taca ainda que “Paredes 
vive um momento polí-
tico de rigor e transpa-
rência, com políticas 
focadas nas pessoas” 
e elogia o trabalho rea-
lizado pelo executivo de 
Alexandre Almeida. 

“A situação fi nanceira 
da câmara é gravíssima e 
só com políticas rigorosas e 
sérias conseguiremos 
u l t r a p a s s a r 
este enorme 
obstáculo”, 
admite o diri-
gente. Além 

da reorganização interna e do rigor 
das contas o novo executivo mu-
nicipal tem conseguido criar uma 
nova dinâmica desportiva e cultu-
ral no concelho, com iniciativas de 
grande sucesso, como o programa 
de Natal “Espalhar Magia pela 
Cidade” ou o torneio internacional 
de andebol, que se vai realizar em 

junho. José Carlos Barbosa diz que 
o executivo também tem 

conseguido  manter 
uma relação estreita 
com as diversas jun-
tas de freguesia, cola-
borando em eventos 
como o festival “Pa-
pas na Sobreira”, os 
programas de carna-
val e a primeira edi-

ção da “Queimada 
Galega”.

José Carlos Barbosa des-
taca ainda que “Paredes 
vive um momento polí-
tico de rigor e transpa-
rência, com políticas 
focadas nas pessoas” 
e elogia o trabalho rea-
lizado pelo executivo de 
Alexandre Almeida. 

“A situação fi nanceira 
da câmara é gravíssima e 
só com políticas rigorosas e 
sérias conseguiremos 
u l t r a p a s s a r 
este enorme 
obstáculo”,
admite o diri-
gente. Além 

o executivo também tem 
conseguido  manter 

uma relação estreita 
com as diversas jun-
tas de freguesia, cola-
borando em eventos 
como o festival “Pa-
pas na Sobreira”, os 
programas de carna-
val e a primeira edi-

ção da “Queimada 
Galega”.

José Carlos Barbosa, presidente da Comissão Política do PS/Paredes

ARQUIVO

Alexandre Almeida, António Costa e Manuel Pizarro
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T3 - PAREDES CENTRO
Apartamento 103 m2, 2 lugares de garagem,

arrumos, aquecimento central,
cozinha moderna e equipada, etc.

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

4580-229 PAREDES
917 426 904  /  220 987 336

T3 - URRÔ (PENAFIEL)
Apartamento 105 m2, lugar de garagem,

arrumos, recuperador de calor,
cozinha equipada, etc.

A 
CÂMARA MUNICI-
PAL de Paredes fez um 
“balanço positivo” da 
campanha de limpeza 
de terrenos no conce-

lho. Segundo o vereador da Prote-
ção Civil, até ao final de fevereiro já 
foram limpos entre 50% a 60% dos 
600 mil hectares de terrenos flores-
tais identificados no concelho.

Na conferência de imprensa 
realizada no salão nobre dos Paços 
do Concelho, no último dia para os 
proprietários de terrenos florestais 

Cerca de 60% dos terrenos florestais
no concelho já foram limpos

uO presidente da câmara e o vereador da Proteção Civil fizeram um balanço positivo da campanha de limpeza dos terrenos em Paredes. 
uO município prevê gastar 40 mil euros para limpar os terrenos dos incumpridores e as faixas de segurança nas vias municipais.

HELENA NUNES
— texto —

limparem as áreas contíguas às ha-
bitações, Elias Barros sublinhou que 
“os paredenses aderiram positi-
vamente” à iniciativa. “Sabemos 
que já muito foi feito, mas nem 
tudo está feito”, ressalvou ainda 
assim o vereador, garantindo que 
o processo irá continuar nos próxi-
mos meses.

Elias Barros garantiu que as 
quatro sessões de sensibilização 
realizadas no concelho tiveram boa 
afluência, e foram distribuídos di-
versos materiais informativos.

O vereador garantiu ainda que 
a câmara de Paredes já começou 
a contactar as entidades respon-

sáveis pela limpeza das faixas de 
gestão de combustível nas autoes-
tradas e estadas nacionais. 

Até 30 de abril, o município irá 
igualmente proceder à limpeza 
das estradas municipais, com es-
pecial incidência nas freguesias de 
Aguiar de Sousa, Recarei e Sobreira, 
consideradas de maior risco. Estão 
previstos trabalhos de limpeza nas 
estradas que ligam Alvre a Santa 
Comba, Casconha a Santa Comba, 
na Via Rota dos Móveis que liga as 
cidades de Rebordosa e Lordelo e 
na zona do Cruzeiro, em Baltar.

Os serviços de proteção civil da 
câmara de Paredes já procederam à 

fiscalização das zonas industriais do 
concelho, “num trabalho intenso 
que está há dois meses no terre-
no”. Até ao final de fevereiro, “62 
% dos proprietários já tinham 
efetuado a limpeza dos terrenos 
nessas zonas industriais”, percen-
tagem que o vereador Elias Barros 
acredita já ter aumentado nas últi-
mas semanas. 

Nas situações em que a limpeza 
dos terrenos não foi efetuada, a câ-
mara irá substituir-se aos proprietá-
rios, com a imputação dos devidos 
custos. A fiscalização está já a ser 
feita pela GNR com o apoio da Po-
lícia Municipal.

A autarquia prevê investir cerca 
de 40 mil euros na limpeza de ter-
renos privados que ainda não foram 
limpos e na limpeza das faixas de 
segurança nas vias municipais. A 
verba será obtida através de uma 
linha de financiamento criada pelo 
Governo para o efeito.

O objetivo é ter os 600 hectares 
de terrenos florestais limpos até 31 
de maio, garantiu no final da sessão 
o presidente da câmara de Paredes, 
Alexandre Almeida. 

Governo concedeu
período de

tolerância até junho
O Governo já anunciou que não 

serão aplicadas multas se até junho 
as limpezas estiverem efetivamente 
concluídas.

O anúncio foi feito pelo Primei-
ro-Ministro, António Costa, no dia 
em que terminava o prazo legal para 
a limpeza dos terrenos florestais. 

A solução adotada pelo Governo 
teve em conta as más condições cli-
matéricas no país e também o facto 
de as empresas que fazem limpeza 
de terrenos não estarem a conseguir 
dar resposta a todas as solicitações.

Recorde-se que a lei prevê 
que, em caso de incumprimento, 
os proprietários fiquem sujeitos a 
contraordenações com coimas que 
variam entre 280 e 10 mil euros para 
particulares e entre 3 mil e 120 mil 
euros para pessoas coletivas. 

Perante o incumprimento dos 
proprietários, as câmaras munici-
pais têm até 31de maio para realizar 
essa limpeza.

Elias Barros vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Paredes



5
Quinta-feira

22 de março 2018

SOCIEDADE

HELENA NUNES
— texto —

A 
TUNA DE REBORDOSA assina-
lou, no passado dia 17 de março, 
o 42.º aniversário, com um con-
certo e uma homenagem ao em-
presário paredense e benemérito 

Domingos da Silva Barros, pelo apoio que tem 
prestado ao longo dos anos.

“É uma honra estar aqui hoje. Para mim 
esta é uma grande homenagem, nesta 
minha terra que eu nunca esqueci”, disse 
na ocasião o empresário paredense, tecen-
do elogios ao trabalho da associação. “Para 
mim é um gosto muito grande ter acom-
panhado ao longo destes anos o trabalho 
da Tuna de Rebordosa. O pouco que tenho 
ajudado é do coração. Vocês merecem mais 
do que uma homenagem, porque levam a 
cultura às gerações atuais. Terei sempre a 

Tuna de Rebordosa distinguiu Domingos
Barros com o título de sócio benemérito
uA associação comemorou 42 anos de atividade com um concerto e uma homenagem ao empresário paredense.
uA cerimónia decorreu no auditório da junta de freguesia e contou também com a presença do presidente da câmara, Alexandre Almeida.  

minha porta aberta e o coração também”. 
Domingos Barros prestou depois uma ho-

menagem ao professor Alberto Rangel, “um 
homem muito culto” e “o grande responsá-
vel pelo desenvolvimento desta coletivida-
de”, que promove as tradições e a cultura de 
Rebordosa. 

O aniversário da instituição foi assinalado 
com a presença do presidente da câmara de 
Paredes, Alexandre Almeida, o vereador Elias 
Barros, a presidente da Junta de Rebordosa, 
Salomé Santos, e vários elementos do seu 
executivo. 

O presidente da câmara de Paredes, Ale-
xandre Almeida, aproveitou o momento para 
reforçar o compromisso do executivo munici-
pal de apoiar as associações do concelho. “Na 
última reunião de câmara foi aprovada a 
atribuição de um subsídio de 1500 euros à 
Tuna de Rebordosa”, anunciou na ocasião o 
autarca.

A primeira parte da festa, que decorreu no 
auditório da junta de Rebordosa, ficou a car-
go do grupo de cavaquinhos da Associação 
Desportiva e Cultural de Lodares, Lousada.

“É um grande amigo.
Não nos deixou cair

no precipício nos
momentos mais difíceis”

- O discurso de Joaquim Moreira Neto, 
dirigido ao empresário Domingos Barros

O presidente da direção, Joaquim Neto, 
lembrou que nestes 42 anos de existência a 
Tuna de Rebordosa viveu “bons momentos 
e outros menos bons”, mas manteve a cora-
gem e a esperança para continuar a trabalhar 
em prol da cultura em Rebordosa e não só.

“Temos tido o apoio de anónimos, de 

empresários e da massa associativa, mas 
em especial de um grande amigo da Tuna 
de Rebordosa, Domingos da Silva Barros, 
que teve sempre o audaz de ajudar a cul-
tura da sua terra e não nos deixou cair no 
precipício nos momentos mais difíceis”, 
sublinhou o dirigente, antes de entregar ao 
empresário paredense o título de sócio bene-
mérito da instituição.

A primeira Tuna de Rebordosa apareceu 
em 1890, sendo constituída por um grupo 
de músicos amadores. Após algumas pau-
sas na sua atividade, a Tuna voltou a reor-
ganizar-se em 1976, com o incentivo do 
Padre António Teixeira Machado e do Pro-
fessor Alberto Rangel.

Foi constituída oficialmente em 1981, ano 
em que foram aprovados os seus estatutos. 
Atualmente, a Tuna de Rebordosa tem uma 
sede própria e conta com cerca de 48 músicos 
e cantores de diversas localidades.

PUB
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Idealizamos todo

o tipo de móveis

ao seu gosto!

O
S ALUNOS da E.B. 2/3 e 
Secundária de Rebordo-
sa, fecharam a cadeado 
os portões da escola, em 
protesto contra a falta de 

condições daquele edifcio que tem 
mais de 30 anos e nunca foi alvo de 
obras de requalificação.

O protesto aconteceu na passada 

Escola de Rebordosa fechada a cadeado
em protesto contra falta de condições

uO protesto aconteceu na passada quinta-feira, dia 15 de março, com os alunos a exigirem obras imediatas na cantina e nos pavilhões da escola. 

PCP vai questionar o governo
sobre as obras na escola de Rebordosa

uA deputada Diana Ferreira visitou o estabelecimento de ensino e prometeu questionar o Governo quanto ao prazo das “obras de urgência”.

quinta-feira, dia 15 de março. Mesmo 
depois de a GNR ter retirado o cadea-
do do portão, dezenas de alunos man-
tiveram-se à porta da escola para exi-
gir a concretização de obras urgentes.

Há duas semanas foi partilhado 
nas redes sociais um vídeo amador 
que mostrava a chuva a cair na inte-
rior da cantina da escola, enquanto 
os alunos almoçavam. Dias depois, 
a autarquia esteve reunida com a 
Secretária de Estado da Educação, 

O 
Partido Comunista Portu-
guês (PCP) vai apresentar 
um requerimento parla-
mentar para questionar 

o Governo sobre os problemas de 
“degradação” da escola básica e 
secundária de Rebordosa, nomea-
damente sobre o prazo das “obras 
de urgência” com as quais se com-
prometeu, confirmou à lusa uma 

deputada comunista.
Diana Ferreira visitou, no pas-

sado dia 12, a escola de Rebordosa 
e alertou para a degradação do es-
tabelecimento, onde disse “chover 
na cantina e na biblioteca”.

Em declarações à Lusa, após ter 
reunido também com a direção da 
escola, a deputada disse estar preo-
cupada com a degradação do piso 

do pavilhão desportivo, onde são 
observados remendos e lascas, que 
põem em perigo a segurança dos 
alunos nas aulas e educação física.

Além dos problemas encontra-
dos no pavilhão, na cantina e na bi-
blioteca, a escola ainda tem cober-
turas com materiais potencialmen-
te perigosos, devido ao amianto, 
acrescentou.

A deputada comunista chamou 
ainda a atenção para o facto de exis-
tirem alunos do secundário que por 
vezes têm aulas numa escola primá-
ria contígua, devido à sobrelotação 
do estabelecimento.

Recentemente o presidente da 
câmara de Paredes garantiu que 
o Ministério da Educação se com-
prometeu a avançar com “obras 

urgentes” naquela escola, nomea-
damente na cantina e no pavilhão 
desportivo, para acabar com as in-
filtrações.

Dessa reunião com a tutela, foi 
também sublinhada a abertura do 
ministério para ajudar o município 
a fazer obras gerais na escola secun-
dária de Rebordosa e também de 
Lordelo.

tendo o presidente da câmara ga-
rantido que a tutela se comprome-
teu a avançar com “obras urgen-
tes” naquela escola, nomeadamen-
te na cantina e na substituição do 
piso do pavilhão desportivo, que 
também se encontra degradado.

Apesar das promessas do gover-
no, a presidente da Associação de 
Estudantes da EB 2/3 e Secundária de 
Rebordosa garante que também exis-
tem problemas graves de infiltrações 

nas salas de aula e no polivalente. 
“O único projeto que está a 

ser analisado é para a cantina. 
Mas a escola precisa de obras nos 
pavilhões e no gimnodesportivo, 
que está num estado lamentável 
e que põe em causa a segurança 
dos alunos”, salientou Cátia Dias.

A dirigente estudantil denun-
ciou também a existência de proble-
mas no polivalente da escola, onde 
“chove como se fosse na rua”, e nas 

estruturas elétricas. “Ainda não há 
data para a remoção do piso do 
pavilhão desportivo e os alunos 
estão cansados de promessas. 
Acho que só quando acontecer 
alguma coisa com um estudante 
é que os responsáveis vão avan-
çar com alguma coisa”, lamentou 
a jovem que frequenta o 12.º ano de 
escolaridade, garantindo que os alu-
nos vão continuar a lutar pela me-
lhoria das condições daquela escola.
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O 
ATUAL PIVÔ do noti-
ciário “Jornal da Tarde” 
da RTP1 pode vir a ser 
o novo responsável 
pela informação da 

RTP. Segundo a notícia avançada 
pelo Jornal de Notícias o jornalista 
paredense deverá assumir o cargo 
no próximo mês de abril.

Carlos Daniel, de 48 anos, já in-
tegrou várias direções de informa-
ção da televisão pública. Entre 2001 
e 2006 foi subdiretor de informação 
e de 2008 e 2010 diretor adjunto 
do canal RTPN (atual RTP3). Agora 
pode assumir o lugar cimeiro da in-
formação da RTP, que era ocupado 
por Paulo Dentinho desde 2015. 

Segundo o JN, o ainda diretor 
de informação da RTP já foi infor-
mado da decisão.

Carlos Daniel de Bessa Ferreira 
Alves é natural de Paredes e iniciou 

Carlos Daniel pode ser o novo
diretor de informação da RTP

uO jornalista, natural de Paredes, pode vir a assumir o cargo ocupado por Paulo Dentinho desde r2015.

“Meus queridos amigos, fi-
nalmente a notícia que tanto es-
perávamos: o Gui já tem dador 
compatível”. Foi desta forma que 
os pais de Guilherme, Marisa Mota 
e Mário Monteiro, anunciaram na 
rede social facebook que tinha sido 
encontrado o tão desejado dador 
de medula compatível com o filho 
de 3 anos.

“O que sentimos ao receber 
uma notícia destas não dá para 
explicar. Não existem palavras. 
Parece que voltamos a nascer. 

a sua carreira no jornalismo em 
1989, na Rádio Comercial. Passou 
depois pela TSF, onde fez relatos de 
futebol, chegando à RTP em 1991. 

Apresentou vários programas 
informativos na estação pública de 
televisão e ainda passou pela SIC. 
Em 2001 regressou à RTP, onde foi 
subdiretor de informação e diretor 
adjunto da RTPN (atual RTP3).

Atualmente, apresenta o “Jornal 
da Tarde” da RTP1, os jogos da Liga 
dos Campeões, no mesmo canal, e o 
“Fronteiras XXI”, na RTP3. Já apresen-
tou também o “Trio D’Ataque”, o “De-
bate da Nação” e “À Noite as Notícias” 
na RTPN. Foi também moderador dos 
programas “Ordem do Dia” e “Termó-
metro Político”, da RTP Informação.

Em 2017, Carlos Daniel também 
publicou um livro intitulado “Futebol 
a Sério”, que foi apresentado em vários 
pontos do país, incluindo em Paredes. 
A sessão decorreu na Casa da Cultura 
de Paredes e juntou familiares, ami-
gos e várias figuras ligadas ao futebol.

Guilherme já encontrou um
dador de medula compatível
uO menino de 3 anos, que padece de uma leucemia linfoblástica aguda, já tem um dador de me-
dula compatível que lhe poderá salvar a vida.

Dá-nos uma for-
ça tremenda para 
continuar”, lê-se na 
mensagem publicada 
no passado dia 9, na 
página oficial Super 
Herói Gui. 

A família do Gui-
lherme mostrou-se 
eternamente grata ao 
dador, que é portu-
guês, e poderá salvar 

a vida do menino. “Estamos eter-
namente gratos ao nosso anjo 
que sabemos ser português.  A 
ti meu SALVADOR, obrigada por 
dares vida ao nosso menino”. 

O menino, de 3 anos, pade-
ce de uma leucemia linfoblástica 
aguda (de células tipo T). O diag-
nóstico foi recebido pela família 
de Paredes em julho de 2016, al-
tura em que o Gui começou a fa-
zer tratamentos. Em janeiro deste 
ano o menino sofreu uma dura 
recaída, precisando de um trans-
plante de medula para ultrapassar 
a doença.

“Agora, e apesar de sabermos 
que a luta ainda está no início e 
que vai ser dura, a fé, a coragem 
e a energia estão no máximo 
para ajudarmos o nosso menino 
a ultrapassar todas as etapas que 
temos pela frente”, sublinham os 
pais do Gui.

A campanha lançada pela famí-
lia nas redes sociais mobilizou mui-
ta gente para doar medula óssea. 
Foram realizadas várias campanhas 
de sensibilização e recolhas no con-
celho e algumas iniciativas solidá-
rias, como a caminhada pelo Super 
Herói Gui, realizada a 4 de março, 
em Paredes, e que juntou mais de 
700 caminhantes.

O Guilherme conseguiu en-
contrar o seu “super-herói”, mas a 
família mantém o apelo para doar 
medula. “Obrigado a todos os que 
doaram, que partilharam e por fa-
vor não deixem de o fazer. Temos 
recolhas agendadas e pedimos 
que participem. Existem muitos 
Gui’s que, tal como nós, aguar-
dam pelo seu anjo Salvador”.

HELENA NUNES
— texto —
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A 
CÂMARA DE PAREDES 
está a promover a dis-
tribuição e colocação 
de oleões em cerca de 
22 escolas e jardins-de-

-infância do concelho, reforçando 
desta forma a rede pública de reco-
lha de óleo alimentar usado, que já 
dispõe de 20 equipamentos.

 A iniciativa decorre de um 
protocolo entre o pelouro do am-
biente do município e a empresa 
EcoMovimento e pretende sensibi-
lizar os alunos para as boas práticas 
ambientais e para a reutilização de 
óleo usado que pode ser transfor-
mado em biodiesel, sabão e velas.

“A ideia deste projeto con-
siste na recolha de óleos do-
mésticos, por parte dos alunos 
em colaboração com os pais e 
professores, que serão deposi-
tados num recipiente próprio 
– óleão – disponível nas esco-
las aderentes para depois se-
rem transformados em algo útil 
como biodiesel ou em produtos 
como sabão e velas”, referiu o ve-
reador do pelouro do ambiente, 

Autarquia sensibiliza alunos para
reciclagem de óleo alimentar doméstico

uForam distribuídos oleões em cerca de 22 escolas e jardins-de-infância do concelho.
uO município vai premiar os alunos que recolherem mais litros de óleo alimentar com material didático, informático e desportivo.

citado na nota de imprensa.
Francisco Leal testemunhou na 

passada quarta-feira, dia7 março, a 
entrega dos oleões no Centro Esco-
lar de Lordelo e no Centro Escolar 
de Cete e Parada de Todeia, expli-
cando aos alunos as vantagens de 
“protegermos os óleos domésti-
cos e incentivarmos à reciclagem 
dos óleos usados”.

“Com esta iniciativa estamos 
a contribuir, sem dúvida, para 
melhorar o meio ambiente e para 
a formação das crianças, que no 
futuro serão adultos mais cons-
cientes para os valores da ecolo-
gia e para a importância da defe-
sa ambiental”, sublinhou o autarca.

Neste projeto os alunos serão 
premiados de acordo com os litros 
de óleo alimentar recolhidos, re-
cebendo material didático, infor-
mático, desportivo, etc. Depois de 
recolhidos, os óleos alimentares se-
rão encaminhados para o seu des-
tino final, de forma a prevenir a sua 
descarga na rede de saneamento e 
contribuir para uma melhor quali-
dade ambiental.

Devido à sua complexidade e 
elevado potencial de contaminação 
dos recursos hídricos, é fundamen-

tal a separação e encaminhamento 
deste resíduo.

Um litro de óleo é suficiente 
para poluir cerca de um milhão de 
litros de água, pelo que o esgoto 
nunca deve ser o destino a dar aos 

óleos alimentares usados. Além de 
danificarem estas infraestruturas 
e potenciarem o aparecimento de 
pragas, estes óleos podem ainda 
danificar os sistemas de tratamento 
de águas residuais (ETAR’s), 

Nos casos onde não existe ne-
nhum sistema de recolha, os óleos 
alimentares usados devem ser co-
locados no lixo indiferenciado, de-
vidamente fechados numa garrafa 
de plástico.

J
OAQUIM BISMARK PINTO LO-
PES foi o nome escolhido este 
ano pelos rotários de Paredes 
para a cerimónia de homenagem 
ao profissional que o Rotary Club 

de Paredes realiza anualmente. “Tra-
ta-se de uma homenagem a um pro-
fissional paredense que tem levado 
o nome de Paredes a todo o mundo, 
através das suas viagens”, refere o clu-
be numa nota enviada à comunicação 
social.

A homenagem acontece esta sexta-
-feira, dia 23 de março, durante um jan-
tar em Vandoma.

Joaquim Bismark Pinto Lopes é na-
tural de Paredes e fundador da agência 
Pinto Lopes Viagens, criada em 1974. A 
empresa conta atualmente com cerca de 
40 trabalhadores e duas lojas físicas, em 
Lisboa e no Porto. 

“Uma empresa que tem crescido 
tendo por base a família Pinto Lopes 
e o seu patriarca”, sublinha o Rotary de 
Paredes.

O empresário paredense é também 
mentor do conceito “Viagens de Au-

Rotary Club de Paredes
HOMENAGEIA

Joaquim Bismark Pinto Lopes
uA homenagem acontece esta sexta-feira, dia 23 de março, durante um jantar em Vandoma.

tor”, onde conhecidas personalidades da atualidade, de diver-
sas áreas, se transformam em autores e guias de viagens exclu-
sivas e baseadas na sua vida e obra. Entre o leque de autores 

estão o escritor viajante Gonçalo Cadilhe, a escritora Raquel 
Ochoa, o maestro Rui Massena, o arqueólogo Álvaro Figueire-
do, o chefe Henrique Sá Pessoa e o escritor José Luís Peixoto. 
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O 
BASTONÁRIO da Ordem dos 
Advogados esteve em Pare-
des, no passado dia 9 de mar-
ço, e defendeu que o Tribunal 
de Paredes precisa de “obras 

intensas” para resolver “problemas ur-
gentes” que põem em causa o seu bom 
funcionamento.

A visita ao concelho foi realizada no âmbi-
to da iniciativa “Bastonato de Proximidade”, 
organizada pela Ordem dos Advogados, com 
o objetivo de conhecer as difi culdades e pro-
blemas que cada município tem do ponto de 
vista da justiça. 

Em Paredes, os problemas estão sobre-
tudo relacionados com o edifício, que tem 
um telhado defi ciente e infi ltrações de água 
e humidade, pondo em causa a dignidade e 
o bom funcionamento do tribunal, apontou 
Guilherme Figueiredo.

“Isto já não é só um problema de digni-
dade do espaço do tribunal, mas também 

Tribunal de Paredes precisa de “obras 
intensas” diz Bastonário dos Advogados 

de não permitir um funcionamento pró-
prio e exigente. Temos problemas desde o 
telhado, à entrada de pombos, de água e 
humidade. E só temos uma sala de audiên-
cias com dignidade, o que é muito pouco”, 
frisou.

Além dos problemas do edifício, o Bas-
tonário da Ordem dos Advogados defendeu 
ainda que o Tribunal de Paredes não tem re-
cursos humanos sufi cientes. 

A visita ao Tribunal de Paredes serviu 
também para estimular a comunicação com 
os advogados e recolher informação sobre 
alterações ao mapa judiciário, que estão pa-
radas. Guilherme Figueiredo também reuniu 
com o Conselho de Gestão da Comarca do 
Porto Este e com o presidente da câmara de 
Paredes e prometeu usar o seu magistério de 
infl uência junto dos Ministérios da Justiça e 
das Finanças para agilizar algumas matérias 
de maior importância.

Um dos temas que poderá estar em cima 
da mesa será a vinda, para Paredes, da Instân-
cia Central Cível. A hipótese foi discutida no 
início de fevereiro durante a visita da Secretá-

ria de Estado Adjunta e da Justiça ao Tribunal 
de Paredes. 

Embora o espaço libertado com a saída 
do DIAP de Paredes não seja sufi ciente para 

acolher a nova Instância Central Cível, a au-
tarquia já mostrou que está disposta a criar 
as condições no tribunal para que a proposta 
avance.

O TRIBUNAL DE 
PENAFIEL foi 
evacuado na 
passada terça-

-feira, dia 13 de março, 
na sequência de uma 
ameaça de bomba, que 
mais tarde se confi rmou 
ser falsa. Segundo o Cor-
reio da Manhã, o edifício 
foi evacuado ao início 
da tarde, depois de uma 
chamada anónima feita 
para o tribunal a indi-
ciar a existência de uma 
bomba.

Em redor do tribunal 

Ameaça de bomba levou à
evacuação do Tribunal de Penafi el
uA GNR e a equipa de inativação de explosivos estiveram no local, mas não foi 
detetado qualquer objetivo suspeito.

uA visita ao concelho foi realizada no âmbito da iniciativa “Bastonato de Proximidade”, com o objetivo de conhecer as difi culdades e 
problemas que cada município tem do ponto de vista da justiça. 

volta das 16 horas, depois de a equi-
pa de inativação de explosivos da 
GNR não ter detetado qualquer ob-

jeto suspeito no interior do edifício.
O Tribunal Judicial de Penafi el já 

tinha sido alvo de ameaça de bomba.  

foi montado um cordão de seguran-
ça enquanto decorria a operação 
policial. O Tribunal foi reaberto por 

Usam caçadeira para
assaltar loja em Baltar
uOs ladrões dispararam um tiro de caçadeira para 
partir a porta de vidro da loja e roubar cerca de 20 
mil euros em malas de marca.

U
MA LOJA de malas foi as-
saltada, em Baltar, Paredes, 
na madrugada da passada 
quinta-feira, dia 15 de mar-

ço. Segundo o Jornal de Notícias, os 
assaltantes rebentaram a porta de 
vidro da loja com um tiro de caça-
deira e roubaram cerca de 150 ma-
las e mochilas de marca.

A loja fi ca situada no rés-do-
-chão de um edifício habitacional 

que fi ca próximo da rotunda da 
Família, em Baltar. Segundo o JN, o 
proprietário do estabelecimento só 
deu conta do assalto por volta das 
7 horas da manhã, quando chegou 
para abrir a loja. 

Além das malas e mochilas de 
marca, foram também roubadas al-
gumas peças de bijuteria e calçado. 
Segundo o proprietário, o prejuízo 
deverá rondar os 20 mil euros.  

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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M
á postura em pé/sentado, uso abusivo de 
tecnologias, sedentarismo ou desportos 
realizados de forma incorreta, mochilas pe-
sadas, entre outros, são fatores que colocam 
o corpo sob bastante stress e, em particular, 

a coluna vertebral. Tratando-se de um corpo jovem o qua-
dro torna-se mais sensível, pois é nesta fase que o corpo se 
desenvolve e ocorrem os chamados “estiramentos de cres-
cimento”, momentos críticos para o aparecimento dos pro-
blemas de coluna, decorrentes das várias adaptações e mu-
danças, não só musculares/articulares como psicossociais. 
É crucial agir na infância para evitar complicações na 
idade adulta. No entanto, os quadros dolorosos não apa-
recem só na vida adulta. Atualmente, a presença de sin-
tomas músculo-esqueléticos aumentou drasticamente 
em crianças a partir dos 6 anos. A deteção precoce destas 
alterações deveria ser um dos principais objetivos e foco 
dos profi ssionais de saúde que contactam com crianças e 
adolescentes, alertando pais e educadores.

É importante evitar que as crianças estejam cons-
tantemente sentadas ao computador, em frente a ta-
blets e telemóveis, adotando posturas limitativas que 
podem levar ao surgimento de fi broses que mantêm os 
músculos e articulações em permanente encurtamento e 
que provocarão sinais de alerta sempre que a criança ado-
tar outras amplitudes para qualquer outra atividade. Tam-
bém é importante deixar as crianças correr, saltar e cair, 
evitando o excesso de proteção, porque tudo isso é neces-
sário para o desenvolvimento motor. Além disso, as quei-
xas dolorosas das crianças não devem ser desvalorizadas. 
A reação comum é “isso passa”, no entanto, na maior parte 
dos casos, não passa, mas agrava com o tempo. A ativida-
de física e os alongamentos são atividades preventivas 
importantes em qualquer momento da vida, preparan-
do o corpo para suportar cargas sem se lesionar. Diante de 
qualquer sinal de desconforto por período prolongado, a 
criança deve ser acompanhada por um especialista. Além 
da consulta com o médico, o acompanhamento de um fi -
sioterapeuta será útil para resgatar a consciência corporal, 
fazer uma reeducação funcional e, se for o caso, diminuir 
a dor. Entre os tratamentos disponíveis, as aulas de Pilates 
Clínico, com foco na estabilização da coluna, poderão ser 
uma opção. Quando continuadas, servirão, também, como 
prevenção para alterações futuras. Sempre que reparar em 
algo de errado na forma de sentar, levantar ou de permane-
cer de pé dos mais pequenos, o ideal é consultar um espe-
cialista, pois, frequentemente, um diagnóstico atempado 
pode evitar graves patologias no futuro. 

JOANA VINHA
Instrutora de Pilates Clínico

CLÍNICAS NUNO MENDES
ROPE – Reabilitação e Otimização de Performance 

Pilates e as alterações
posturais de crianças e jovens

CHTS vai lançar aplicação que
permite receber notifi cações

sobre exames e consultas 

O 
Centro Hospi-
talar Tâmega e 
Sousa (CHTS), 
que abrange 
os hospitais de 

Amarante e Penafi el, lançou 
um novo site e anunciou 
a implementação de uma 
aplicação para dispositivos 
móveis, que vai permitir aos 
utentes receber notifi cações 
de consultas e exames mar-
cados.

A aplicação “MyCHTS” é 
gratuita e poderá em breve 
ser descarregada na App Sto-
re e na Google Play. Através 
desta aplicação, os utentes 

uA aplicação “MyCHTS” é gratuita e poderá ser descarregada em breve na App Store e na 
Google Play.
uO Centro Hospitalar lançou também um novo site e atualizou o sistema de acesso aos 
cartões de visitante e acompanhante.

Com o objetivo de des-
burocratizar e facilitar pro-
cedimentos no acesso aos 
cartões de visitante e acom-
panhante, o CHTS passou a 
emitir por SMS informação 
de entrega e devolução dos 
cartões, em vez de declara-
ção em papel.

Em termos práticos, o 
acompanhamento regista-
-se no Posto de Visitas, si-
tuado no Piso 2 do Hospital 
Padre Américo, em Penafiel, 
para levantar os cartões de 
visitante e acompanhante, 
sendo enviada um SMS para 
o número que ficou regista-
do como acompanhante do 
doente internado.

podem consultar esta infor-
mação de uma forma mais 
prática e rápida, bastando 
para isso registar o número 
de telemóvel utilizado no 
processo do utente/utiliza-
dor.

Quanto ao novo websi-
te, www.chts.min-saude.pt, 
o CHTS garante que é mais 
responsivo e permite uma 
navegação mais efi caz em 
dispositivos móveis. 

Acompanhantes
e visitas passam 
a ser notifi cados

por SMS

No momento da alta, 
depois de devolvidos os 
cartões, é enviada uma 
nova SMS que confirma a 
devolução dos cartões, por 
parte do responsável pelos 
cartões.

No início do ano passa-
do, o CHTS já tinha simpli-
ficado o sistema de visitas 
e registos, evitando longas 
filas de espera. De referir 
também que em novembro 
último o CHTS passou a fa-
zer parte do projeto “SNS 
sem Papel”, tornando-se o 
maior centro hospitalar a 
aceitar o desafio de “Hos-
pital Sem Papel”.
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O 
CDS-PP DE PAREDES 
fez-se representar com 
11 delegados no XVII 
Congresso do CDS-PP, 
que decorreu em La-

mego, a 10 e 11 de março, com o 
lema “O futuro está aqui”.

Em nota enviada à comunica-
ção social, a concelhia de Paredes 
do CDS-PP destaca que há mais de 

CDS/Paredes levou 11 congressistas
ao Congresso Nacional em Lamego

uO presidente do CDS/Paredes diz que há mais de 12 anos que o partido não se fazia representar no Congresso Nacional com um núme-
ro tão elevado de congressistas.

12 anos que o partido não se fazia 
representar com um número tão 
elevado de congressistas, naquele 
que foi o congresso mais participa-
do de sempre na história do partido.

Comparando com o mandato 
anterior, verificou-se um aumento 
de 4 delegados, o que, nas palavras 
do presidente da Comissão Política 
Concelhia de Paredes, se deve ao 

crescimento e empenho do partido 
a nível local, que recuperou aquela 
representatividade.

Citado na nota de imprensa, José 
Miguel Garcez defende que “a ele-
vada representação do partido é 
fruto do trabalho que tem vindo a 
ser realizado pela comissão políti-
ca do CDS em Paredes, sobretudo 
desde as eleições autárquicas”.

José Miguel Garcez garante ainda 
que, “todos os meses, o partido tem 
recebido novos pedidos de adesão 
de militantes, o que é sinónimo que 
os paredenses estão cada vez mais 
a identificar-se com o projeto que o 
CDS-PP tem para o concelho e que 
Assunção Cristas tem para o país”.

Esse trabalho tem sido obser-
vado pela líder do partido que tem 

visitado o concelho de Paredes em 
diversas ocasiões, sublinhou tam-
bém o dirigente. 

Já Aurora Silva, que liderou a lis-
ta vencedora de candidatos ao con-
gresso, sublinhou que o Congresso 
Nacional mostrou ao país que “o 
partido está revitalizado, com 
muita dinâmica e a crescer conti-
nuamente”.

CDS-PP cria núcleo em Vilela e elege nova direção
uUm dos objetivos do núcleo é defender os interesses dos vilelenses, nomeadamente em relação ao impasse que se vive na freguesia 
para a formação do executivo.

O 
CDS-PP PAREDES realizou elei-
ções para o Núcleo de Freguesia 
de Vilela, elegendo Cátia Rúben 
Gonçalves, de 36 anos, para pre-
sidir à estrutura, informou o par-

tido em nota de imprensa. O ato eleitoral foi 
organizado pela secretária-geral da concelhia 
de Paredes do CDS-PP, teve lugar na sede do 
partido, tendo contado com a presença da Co-
missão Política Concelhia do CDS-PP de Pare-
des, que formalizou a criação do novo núcleo. 

Esta iniciativa decorreu inserida do plano 
de atividades proposto pela Comissão Política 
Concelhia do CDS Paredes, com o objetivo de 
promover e aumentar a proximidade entre o 
partido e a população do concelho. 

O recém-eleito núcleo tem como objetivo 
principal, “dar passos firmes na afirmação 
dos valores do CDS-PP na freguesia de Vi-

lela e apresentar propostas e atividades de 
valor acrescentado”.

A presidente recentemente eleita pre-
tende ainda “apoiar o grupo eleito para a 
Assembleia de Freguesia, aumentar sig-
nificativamente a militância do núcleo e 
intensificar o debate político na freguesia” 
e fazer “uma defesa intransigente dos inte-
resses dos vilelenses, nomeadamente no 
que diz respeito ao impasse que se vive 
com a ausência de consenso na assembleia 
de freguesia e na formação do executivo”.

Cátia Rúben Gonçalves, que preside à Co-
missão Executiva do núcleo, é licenciada em 
Ciências Empresariais pela Escola Superior de 
Tecnologias e Gestão de Felgueiras, e exerce 
atualmente a profissão de Contabilista Certifi-
cada. Anunciação Pedrosa foi eleita 1.ª secre-
tária e Célio Martins 2.º secretário. 

Já a Mesa do Plenário é presidida por José 
Maia, sendo Marisa Ferreira e Roberto Brito, os 
secretários.
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A 
empresa DAP Produções está a festejar 
10 anos de existência e quer presentear 
os clientes com uma festa de aniversário 
em grande. O evento será realizado esta 
sexta-feira, 23 de março, no bar Raio X, 

em Gandra, com muita música e algumas surpresas.
A festa servirá também para assinalar os 10 anos 

de carreira da cantora Diana Dias, de 30 anos, que 
além de artista é empresária a tempo inteiro, dirigin-
do a empresa de animação de eventos, juntamente 
com o marido, Adelino Pinto, 36 anos. 

A festa é aberta ao público e vai contar com a 
atuação ao vivo de vários cantores a solo, animado-
res, mascotes, foto reporte, oferta de bolo e muitas 
surpresas para os convidados. Haverá ainda um re-
membre da banda MDM, da qual Diana fez parte, em 
2010.  

A Dap Produções foi criada em 2008 e presta vá-
rios serviços de animação em eventos, como música 
ao vivo, coreógrafos, dj’s, animadores, circenses, asas 
íris, música a solo, mascotes e insufláveis. A empresa 
assegura ainda o serviço de aluguer de palcos, luz e 
som.

Diana Dias é a voz principal da empresa, atuando 
em vários eventos, festas particulares, casamentos, ba-
tizados e em diversos bares da região. Adelino Pinto 
está na retaguarda de todos os serviços da empresa, 
assegurando toda a parte de manutenção dos equipa-
mentos e da informática, e também atua como dj nas 
várias festas em que a empresa está presente.

QUALIDADE É RECONHECIDA
PELOS CLIENTES

Destes 10 anos de atividade, Diana e Adelino 
destacam sobretudo o reconhecimento alcançado 
junto dos clientes em relação à qualidade que a Dap 
Produções representa. Apesar de a concorrência ser 
forte neste mercado, sobretudo ao nível dos preços, 
os empresários de Rebordosa mantêm-se fiéis à sua 
marca e continuam a apostar sobretudo na qualida-
de dos seus espetáculos.

Diana e Adelino trabalhavam no ramo da hote-
laria e começaram a organizar karaoke’s em alguns 
bares e restaurantes da região. Foram conquistando 
o seu espaço, investindo na diversificação dos servi-
ços e alargando a carteira de clientes.

Atualmernte, a Dap Produções tem presença 
habitual em vários espaços de animação da região, 
incluindo no restaurante S. Domingos, em Paços de 
Ferreira e no bar Raio X, em Gandra, Paredes, onde 
atuam ao fim de semana.

DAP PRODUÇÕES
festeja 10.º aniversário junto dos clientes

A festa de aniversário será realizada esta sexta-feira, dia 23 de março, no bar Raio X, em Gandra, Paredes.  

PUB PUB
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Pedro Roque quer brilhar
no Campeonato Nacional de Enduro
uO piloto de Rebordosa vai alinhar na quarta etapa do nacional de enduro, que se vai disputar em abril, na Lousã. 

A 
POUCO mais de um 
mês de se estrear no 
Campeonato Nacional 
de Enduro, 
P e d r o 

Roque mostra-se 
confi ante e admite 
que nas últimas se-
manas tem dedica-
do mais tempo aos 
treinos para chegar 
às provas na sua me-
lhor forma.

Depois de 
Vila Nova de 
Santa André 

e Gois, o Campeonato Nacional de 
Enduro sobe este fi m-de-semana 
à Régua para o terceiro duelo da 
temporada. Pedro Roque não vai 
alinhar nesta prova, mas espera 
chegar a Lousã na máxima força. 

“Gostava de fi car nos cinco 
primeiros lugares. A missão 

foi-me imposta desde cedo, 
sobretudo pelo meu pai, e 
espero conseguir”, sublinha 
o piloto rebordosense, que na 
época passada se destacou em 

várias provas do Campeonato 
Luso Galaico.

Pedro Roque chega 
ao Campeonato Na-

cional de Enduro 
com ambições 

fortes, mas 
consciente 

de que vai enfrentar adversários de 
peso. “Sei que não parto com as 
mesmas ferramentas que muitos 
dos outros pilotos, mas espero con-
seguir lutar por um lugar da frente”.

O piloto 24 anos vai competir 
na classe Hobbie (pilotos não fede-
rados nos últimos 3 anos) com uma 
mota emprestada pelo irmão e es-
pera trazer mais trofeus para Pare-
des. Pedro Roque admite que o en-
duro é uma modalidade que exige 
muitos gastos e que a conquista de 
trofeus podia ajudar na angariação 
de mais patrocinadores. 

O piloto tem contado com a aju-
da de duas empresas do concelho, 
ao nível do transporte e de peças e 
acessórios para a mota, que contudo 
não é sufi ciente para suportar todas 
as despesas. “Além da estadia e 
alimentação temos muitos gas-
tos com a mota. Sou eu que faço 
as reparações mecânicas, com a 
ajuda do meu pai, o que já ajuda 
a reduzir as despesas, mas é sem-
pre necessário fazer um grande in-
vestimento em materiais e tudo o 
resto que é preciso para competir”.  

Por isso, deixa um apelo às em-
presas e entidades de Paredes, para 
que apoiem os atletas que preten-
dem contribuir para o engrande-
cimento do concelho. O jovem é 
operador de CNC numa empresa de 
metalomecânica e admite que a fa-

mília e a namorada têm sido os seus 
grandes patrocinadores. 

Vários pódios
no Campeonato

Luso Galaico

Natural de Rebordosa, Pare-
des, Pedro Roque começou a fazer 
provas de motociclismo com ape-
nas 8 anos, incitado pelo pai, que 
também é um grande apaixonado 

por motas. Na última temporada, 
conquistou vários troféus no Cam-
peonato Luso Galaico, classe E3, 
incluindo o de vice-campeão e o de 
melhor piloto da sua cidade.

Estes dois títulos foram conquis-
tados em Penafi el, na última prova 
do Campeonato. 

Nos palmarés do piloto constam 
ainda o 3.º lugar no Enduro de Cami-
nha, o 2.º lugar no X Country de Cha-
ves, o 2.º lugar no Enduro Chaves Ve-
rin e o 3.º lugar no Enduro de Baltar.

 Valongo recebe 1.ª etapa
do Campeonato Portugal de Trial 4x4

uA prova realiza-se este fi m-de-semana, no circuito junto ao ecocentro (e ao Continente), em Valongo. 

difi cações. “Os quatro ‘triais’ foram 
eliminados e outros tantos estão a 
ser desenvolvidos para continuar a 
surpreender as equipas”.

Para as classes Proto e Super Pro-
to, que disputam também a classifi -
cação em termos absolutos, haverá 
uma pista comum, com um grau de 
difi culdade máximo (nível 5). A clas-
se Extreme terá uma pista de nível de 
difi culdade 3, a que, uma hora depois 
se juntará a classe Promoção. Já a clas-
se UTV/Buggy terá uma pista própria, 
com triais mais suaves e mais extensa.

A organização introduziu ainda 
melhoramentos no que toca à segu-
rança e às condições de visibilidade 
para o público. Há zonas interditas ao 
público e outras onde os afi cionados 
poderão usufruir do espetáculo em 
perfeitas condições de segurança.

A primeira jornada do CPT 4x4 rea-
liza-se a 24 e 25 de março, no circuito junto 
ao econcentro (e ao Continente), em Valongo. 
Este ano a competição passa a estar sob a égi-
de da Federação Portuguesa de Automobilis-
mo e Karting. Antero Bessa, promotor do CPT 
4x4 acredita que esta mudança trará impacto 
e desenvolvimento muito positivo para o trial 

4x4. “Vamos ser mais competitivos, vamos 
ter organizações muito mais fortes e va-
mos ser ajudados por esta Federação em 
termos de regulamentos e regras que +e 
necessário que existam nas competições”, 
sublinhou o dirigente na cerimónia de apre-
sentação ofi cial do CPT 4x4, em Valongo.

 Em termos de calendário desportivo, 
a prova segue depois para Reguengos de 
Monsaraz, onde será disputada, a 15 de abril, 
a segunda etapa, seguindo-se Mação, a 3 de 
junho, Ourém, a 1 de julho e Bragança, a 5 de 
agosto. A etapa fi nal do CPT 4x4 voltará a ser 
disputada em Paredes, a 15 de outubro.

A 
PISTA de Valongo vai receber este 
fi m-de-semana a primeira prova 
do Campeonato de Portugal de 
Trial 4x4. Segundo a organização, 
que está a cargo do Clube Aven-

tura do Minho, a pista será semelhante aos 
anos anteriores, mas conta com algumas mo-
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P
AREDES vai acolher, de 27 
de junho a 1 de julho, o Tor-
neio Internacional de Ande-
bol – Paredes Handball Cup, 
uma competição que vai tra-

zer ao concelho cerca de 3500 atletas, 
dos 9 aos 50 anos, e 200 equipas. 

Durante cinco dias, serão dispu-
tados 600 jogos em 15 pavilhões do 
concelho. No parque da cidade de 
Paredes haverá também jogos de 
andebol de praia e várias atividades 
para os participantes, animação, 
música, dj’s, insufláveis e muitas ou-
tras surpresas.

O programa foi apresentado na 
escola básica de Baltar, no dia 8 de 
março, com a organização a pro-
meter que vai transformar Paredes 
numa autêntica capital do andebol. 

Apesar da grande dimensão 

Paredes vai acolher
Torneio Internacional de Andebol 
uA prova vai realizar-se no final de junho, com 3500 atletas, 200 equipas e 600 jogos em 15 pavilhões do concelho.
uAlém da competição haverá também um programa recreativo e cultural extenso para os participantes. 

Rúben Sousa é campeão nacional
de corta mato longo, de juniores 

uO atleta do Sporting Clube de Portugal conquistou o título nos juniores masculinos.
uA prova decorreu em Monforte, distrito de Portalegre, no último domingo.

trabalho diário junto dos meus, 
o que tornou isto tudo possível. 
Aquele mês de fevereiro deve 
ter sido um dos mais difíceis 
que passei no atletismo, mas no 
fim valeu a pena”, disse o ex-atle-
ta da Casa do Benfica em Paredes, 
numa mensagem partilhada nas 
redes sociais.

Rében Sousa garantiu ainda 
que lutou pela vitória da equipa 
até ao fim, mas não foi possível. 
Nos juniores masculinos o título, 
por equipas, acabou por ser en-
tregue ao Benfica.

No campeonato nacional de 
juniores femininos, sagrou-se 
campeã a atleta do Sporting de 
Braga, Mariana Machado, e, por 
equipas, o título foi entregue ao 
Sporting. No escalão principal, os 
títulos foram conquistados por 
Rui Teixeira e Catarina Ribeiro, 

do evento, o vereador do desporto, 
Paulo Silva, acredita que será uma 
oportunidade para o município dar 
a conhecer aos jovens outras moda-
lidades. “Ter 600 jogos a percorrer 
praticamente todo o concelho 
obriga a uma logística de grande 
envergadura. Mas o grande obje-
tivo é fazer uma grande festa asso-
ciada ao desporto, que nos ajude a 
promover a marca de Paredes”.   

Além do apoio logístico o mu-
nicípio vai comparticipar o evento 
com 15 mil euros, um esforço finan-
ceiro que o presidente Alexandre 
Almeida diz valer a pena, tendo em 
conta a dimensão do torneio que 
vai abranger quase todas as fre-
guesias do concelho. “Não temos 
a mínima dúvida que o evento vai 
dar vida ao concelho de Paredes 
e é isso que precisamos”, rematou 
o autarca.

Logo no início, foi o diretor do 

agrupamento de escolas de Baltar 
e presidente do Clube de Andebol, 
António Aguiar Branco, a traçar elo-
gios ao evento, assumindo que irá 
trazer mais visibilidade e ganhos 
para a economia do concelho. 

Na apresentação do evento es-
teve ainda presente a atleta Filipa 
Fontes, vice-campeã nacional de 
andebol na época 2016/2017 e uma 
das madrinhas do torneio e o pre-
sidente da Associação de Andebol 
do Porto, que elogiou as condições 
que Paredes tem para receber um 
evento desta natureza. 

Depois dos jogos, 
há música

e diversão garantida
O Paredes Handball Cup come-

ça com um “campus de andebol”, 
onde 40 a 50 atletas vão poder rece-

ber lições de dois atletas de referên-
cia da seleção nacional, Tiago Rocha 
e Ricardo Candeias.

No parque da cidade de Pa-
redes serão criados três campos 
de andebol de praia, onde 60 
equipas vão disputar a 1.ª etapa 
do Circuito do Porto. “Temos al-
gumas equipas espanholas já 
inscritas e esperamos que seja 
a melhor etapa e a mais compe-
titiva do circuito”, sublinhou Luís 
Sousa, um dos organizadores do 
evento.

A organização promete tam-
bém criar um grande ambiente 
no parque da cidade, com insu-
fláveis, animação e muita cor. Em 
relação ao torneio indoor, a organi-
zação espera promover o andebol, 
mas também a cidade e “inundar 
Paredes com atletas de andebol”. 
“O nosso objetivo não é só pro-
mover o andebol, mas também 

promover a cidade. Os hotéis 
já estão todos cheios para essa 
data, o que já é sinónimo de que a 
adesão já é muita. Neste momen-
to, estão confirmadas 41 equipas 
espanholas e 150 nacionais, mas 
esperamos superar os nossos 
recordes e tornar-nos num dos 
maiores torneios da Europa.”

Os participantes ficarão aloja-
dos nas escolas de Paredes e Bal-
tar e as deslocações para os jogos 
serão asseguradas por autocarros 
e carrinhas afetas à organização. A 
par da competição haverá um vasto 
programa de diversões para os par-
ticipantes, com provas de karting e 
paintball, idas ao parque de diver-
sões Magikland, insufláveis e outras 
tantas atividades. O “coração” do 
torneio será junto ao pavilhão gim-
nodesportivo de Paredes, que será 
recuperado com a ajuda da câmara 
para receber também concertos de 
música e dj’s.

também atletas do Sporting. 
Coletivamente, o Sporting 

acabou por conquistar o título 
masculino, sagrando-se tricam-
peão, numa prova em que o cam-

peão em título, Rui Pinto (Benfica) 
ficou em segundo lugar. Entre as 
senhoras, o título coletivo tam-
bém foi para Alvalade, apesar da 
desistência de Jéssica Augusto.

O 
ATLETA do Sporting 
Rúben Sousa sagrou-
-se no último domin-
go, dia 18 de março, 
campeão nacional 

de corta mato longo, em juniores, 
em Portalegre. “Procurava este 
título há muito tempo e este 
domingo aconteceu. Foi uma 
vitória de muito sofrimento e 
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Pedro Coelho, n.º 13, 12.º B

ACONTECEU NA ESCOLA…

C
umprindo a tradição de há sécu-
los, como diria Álvaro de Campos, 
os alunos do 12.º ano rumaram a 
Mafra, no passado dia 16 de março. 

Desta vez, o mote foi O Ano da Morte de Ri-
cardo Reis, de José Saramago, que aparen-
temente não tem ligação com este espaço.

Expectantes, partimos bem cedo de 
Baltar, ainda que o dia estivesse cinzen-
to e chuvoso, para visitarmos o Palácio de 
Mafra, na perspetiva de Ricardo Reis. As 
nuvens dissiparam-se, o sol surgiu e dois 
simpáticos guias receberam-nos, conduzin-
do-nos pelos vários espaços, dando-nos a 
conhecer pormenores interessantíssimos, 
que relacionavam com vários aspetos da 
obra saramaguiana. A primeira etapa es-
tava cumprida e fora efetivamente muito 
positiva.

Agrupamento de Escolas Daniel Faria
.............................................................................................................

N
o passado dia 15 de março, os alu-
nos de 12.º B em parceria com os 
alunos de Inglês e História A, deci-
diram organizar uma atividade, de 

forma a sensibilizar as pessoas para a situa-
ção da Síria, que se encontra em guerra e 
que choca todo o mundo, precisamente no 
dia em que esta guerra completa sete anos. 

Intitularam a atividade de “Dia da Paz 
Pela Síria” e, apesar das condições meteo-

E SE RICARDO REIS
TIVESSE VISITADO MAFRA…

rológicas não serem as mais favoráveis, a 
maior parte dos alunos juntou-se na escada-
ria da entrada e tirou uma foto, segurando 
uma faixa com o slogan da atividade “Não 
está a acontecer aqui, mas está a acontecer 
agora!”. Desta forma, os estudantes, preocu-
pados e atentos, pretendem sensibilizar as 
pessoas para aquilo que se está a passar e 
que, aparentemente, os media não têm in-
teresse em mostrar. 

Após um belo repasto, chegou o se-
gundo momento desta visita, a encenação 
de O Ano da Morte de Ricardo Reis. Muitas 
questões se levantaram entre os alunos que 
já tinham lido o romance acerca daquilo a 
que estávamos prestes a assistir. O espetá-
culo começou e todos ficaram encantados, 
pois os atores desempenharam muito bem 
os seus papéis e a abordagem realizada pela 
companhia Éter foi excecional, pelo seu di-
namismo, assertividade e, essencialmente, 
por nos revelar um outro Reis, não o “Sábio 
é o que se contenta com o espetáculo do 
mundo”.

Entusiasmados e divertidos, os alunos 
terminaram este dia com um salutar conví-
vio, partilhando conversas, risos e canções. 
Indubitavelmente, todos os momentos pas-
sados enriqueceram o grupo e são um pon-
to de partida para novas descobertas. “Aqui, 
onde o mar se acabou e a terra espera.”

Campeonato
de Portugal

Séri B - 25.ª jornada

Aliança de Gandra ...................................1
Amarante FC ..............................................0

Próxima jornada:
25 março, às 15 horas

Felgueiras 1932 - A. de Gandra

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 25.ª jornada

Aliados de Lordelo ...................................1
Rebordosa AC ............................................3

Baião .............................................................3
SC Nun’Álvares ..........................................3

União de Paredes .....................................2
Ermesinde 1936 ........................................0

Próxima jornada:
25 março, às 15 horas

Rebordosa - Folgosa da Maia 
A. de Lordelo - Paços de Ferreira B

Nun’Álvares - União de Paredes

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2  - 24.ª jornada 

Raimonda ...................................................1
FC Parada ....................................................0

CCD Sobrosa ..............................................2
AJM Lamoso ..............................................2

Próxima jornada:
25 março, às 15 horas

FC Parada - SC Salvadorense  
S. Lourenço Douro -  Sobrosa 

FUTEBOL
Resultados e calendário das próximas jornadas

2.ª Divisão – AF Porto
Série 1  - 23.ª jornada

Aliados de Lordelo B ................................1
GDC Ferreira ...............................................0

USC Baltar ...................................................1
SC Nun’Álvares B .......................................0

AC Gervide ..................................................1
Aliança de Gandra B ................................0

ISC Sobreirense .........................................3
Marechal Gomes da Costa ....................0

Próxima jornada:
24 março, às 15h

SC Nun’Álvares B - Inter Milheirós
Escola Futebol 115 - USC Baltar 

Dia 25 março, às 15 horas
Aliança de Gandra B - Sp. Cruz

Melres DC - ISC Sobreirense 
Vandoma - Ramaldense

Leões Seroa - Aliados de Lordelo B

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

2.º Fase – Manutenção
Série B - 4.ª jornada

Moradores da Granja ...............................1
Paredes ........................................................6

Próxima jornada
31 março, às 18h 

Paredes - Arsenal Parada

O REBORDOSA venceu, no último do-
mingo, o líder Aliados de Lordelo, por 
1-3, no jogo a contar para a 25.ª jorna-
da do campeonato da série 2 da Divi-

são de Elite da Associação de Futebol do Porto.
A formação treinada por Andrés Madrid 

conseguiu superar, da melhor forma, a pres-
são de jogar em casa do líder e rival Aliados 
de Lordelo e somou três importantes pontos 
para se manter na luta pela subida de divisão.

O primeiro golo do encontro foi marca-
do por Mika, de livre direto. Mais tarde, foi a 
vez de Pedro Ribeiro dilatar a vantagem dos 
forasteiros, na conversão de uma grande pe-
nalidade. O Aliados de Lordelo ainda reduziu 

Rebordosa venceu
dérbi em Lordelo

uO Rebordosa derrotou o vizinho e rival de Lordelo, por 1-3, e 
aproximou-se dos dois lugares que dão acesso à subida de divisão.

por intermédio de Hugo Silva, mas a cinco mi-
nutos do final Parada fixou o 1-3 no marcador.

Com este resultado, o Rebordosa continua 
a depender apenas de si nas contas da subida, 
quando faltam apenas cinco jogos para terminar 
a fase regular do campeonato. A equipa de An-
drés Madrid mantem-se na 3.ª posição da tabela, 
a um ponto do 2.º classificado, o União de Pare-
des, e a quatro do líder, Aliados de Lordelo.

Para o Aliados, esta foi a quinta derrota no 
campeonato. 

Na próxima jornada, Rebordosa e Aliados 
de Lordelo voltam a jogar em casa, o primei-
ro com o Folgosa da Maia e o segundo com o 
Paços de Ferreira B. Já o União de Paredes terá 
um jogo mais complicado, deslocando-se a 
Recarei, para defrontar o SC Nun’Álvares. 
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Beatriz Seabra – 9.º RB

N
ão tenho palavras para descrever esta 
mulher fantástica e só tenho a dizer 
que é doce, amável, carinhosa e encai-
xa-se perfeitamente na defi nição de 

uma leal amiga. Claro que, como todas as pes-
soas do mundo, também tem os seus defeitos, 
mas são tão minúsculos que nem se notam. 

Não me lembro bem do dia em que nasci 
mas, segundo os relatos demorados e pouco 
descritivos da minha mãe, foi o dia mais feliz da 
sua vida, apesar das dores. Mas logo essas dores 
terríveis foram substituídas por lágrimas de ale-
gria e emoção, ao ver um pequeno e indefeso 
ser a quem podia chamar de sua fi lha. A única 
coisa de que tenho a certeza nesse dia foi que 
me senti em segurança, a partir do momento 
em que a minha mãe me segurou nos seus bra-
ços com as mãos calejadas do trabalho árduo e 
difícil que costumava executar.

Sinceramente, durante toda a minha vida, 
nunca tive um pai muito presente, mas essa au-
sência logo foi trocada pelo amor incondicional 
que recebi da minha mãe. Nesse ponto, sempre 

Escola Secundária de Vilela
................................................................................................................................................................................................................................

Sabes quando
era suma rapariga 

pequenina…

Ana Sofi a Luís, 8.º RB, N.º2 

A Minha Mãe

IRMÃ

Nuno Miguel  Almeida - 8.º RB, N.º19

E
ste dia é assinalado a 22 de março, 
o que acontece desde 1992. Nes-
se ano, a Conferência das Na-
ções Unidas sobre Desenvol-
vimento e Ambiente, reunida 

no Rio de Janeiro, convidou todos 
os países a celebrar o Dia Mun-
dial da Água. A data pretende 
alertar os governos e os po-
vos para a necessidade de 
preservar e poupar este 
valioso recurso.

Setenta por cen-
to do planeta Terra é 
coberto pelos ocea-
nos, que têm cerca 
de 98% de toda a 
água. A água doce 
corresponde a 2% 
do volume total de 
água. Grande parte des-
ta água está armazenada 
sob a forma de gelo nas zo-
nas montanhosas, no Ártico e na 
Antártica. Os rios e lagos têm à volta 
de 0,3% de toda a água doce e 97% de toda a 
água disponível para consumo humano en-
contra-se armazenada no subsolo. A huma-
nidade consome 70% de água doce na rega, 

.................................................................................................................................................................................................................................
Alunos do Clube de Jornalismo   ●   Escola Básica de Sobreira

DIA MUNDIAL DA ÁGUA
22% na indústria e 8% no uso doméstico.

O desperdício de água é uma preocupa-
ção crescente. A água é cada vez um recurso 

mais escasso. Calcula-se que 800 milhões 
de pessoas não têm acesso à água potá-

vel. Em Portugal, julga-se que o desper-
dício de água ronda os 3100 milhões 

de litros cúbicos de água, sobre-
tudo na agricultura. O país si-

tua-se numa zona de risco 
de aquecimento global e 

enfrenta um aumento 
gradual de tempera-
tura, uma diminuição 
dos recursos hídricos 
e é obrigatório repen-
sar os modelos de 
consumo. A qualidade 

da água também é afe-
tada, quando os ecos-

sistemas que asseguram 
essa qualidade sofrem as 

consequências de alterações 
climáticas com tempestades, pe-

ríodos de seca, chuva intensa, frio. 
A água é essencial à vida de todos os seres 

vivos e muito importante para a maioria dos 
setores da vida humana: saúde, produção de 
alimentos, energia, abastecimento doméstico e 

sanitário e para a indústria. A Organização das 
Nações Unidas estima que 1,4 biliões de empre-
gos, ou seja 42% dos postos de trabalho, depen-
dem diretamente da água: são todos os que se 
dedicam à pesca; à agricultura; à exploração de 
minérios; à captação, tratamento e distribuição 
de água; algumas áreas da saúde, do turismo e 
da gestão ambiental. A mesma organização cal-
cula que outro 1,2 bilhão de empregos, corres-
pondente a 36% do total, também depende da 
água, embora moderadamente: empregos na 
área da construção, dos transportes e do lazer. 
Por tudo isto, é urgente cuidar e poupar da água.

Dicas para poupar água
● Deve certifi car-se que as torneiras estão bem 
fechadas. Uma torneira a pingar pode gastar 
cerca de 25 litros de água. O uso de torneiras 
de regulação do fl uxo de água podem ajudar 
a poupar água. O mesmo acontece com a ins-
talação de dispositivos que reduzem o caudal.

● Os autoclismos consomem cerca de 10 litros 
de água cada vez que são descarregados. Deve 
evitar descargas desnecessárias, usar dispositi-
vos de dupla descarga e pode colocar garrafas 
de água com areia no interior do reservatório 
para evitar enchê-lo na totalidade.

● Tome duches rápidos e evite os banhos de 
imersão. Feche a torneira enquanto se esti-
ver a ensaboar.

● Use um balde para recolher a água do du-
che enquanto espera que a água aqueça; 
pode utilizá-la na sanita, na limpeza de pa-
vimentos ou para regar as plantas.

● Utilize as máquinas de lavar roupa e loiça 
com a carga completa. Desta forma, poupará 
água e também energia. Se lavar louça à mão, 
use o lava-loiça e utilize apenas o detergente 
necessário, diminuindo assim a quantidade 
de água necessária para enxaguar.

● Aproveite a água da chuva para regar ou 
fazer limpeza.

● Regue de manhã ou à noite, quando a eva-
poração é menor. Utilize um regador em vez 
da mangueira, sempre que possível.

● Antes de lavar os pavimentos exteriores, 
varra. 

● Se detetar uma fuga de água num espaço 
público, alerte as entidades competentes.

A água é de todos. Ainda que pague a quan-
tidade que consome, deve gastar apenas a 
que for estritamente necessária. Poupe hoje 
para que não falte amanhã.
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N
aquela manhã, fria e cinzenta, quando 
a mãe acordou desesperada, porque 
lhe havia rebentado algo que tem um 
nome muito estranho, eu fi quei em 

alerta, preocupado com dois seres, um bebé e 
um adulto, minha irmã e minha mãe.

 Fui para a avó e a mãe seguiu para um 
edifício pálido, gélido.

 Quando nasceste, fui visitar-te àquele 
quarto hospitalar e tu dormias.

 Só de olhar para ti percebia-se o quão 
frágil é um humano, uma espécie doce, mas 
que também tem o seu lado cruel!

 Tinhas uma cara pálida, lábios bastante 
vermelhos, mas dormias calmamente, numa 
paz profunda, algo que, quando chegares à 
adolescência, vai acabar, ou pelo menos en-
trar em vias de extinção.

 Preciso expelir isto, mas e palavras? Não 
é fácil, não é certo nem completo. – O amor 
é maior que o signifi cado de um texto.

 Eu vou amar-te para sempre, não te vou 
amar até ao fi m, porque o fi m é cruel, é pe-
queno demais.

 Eu proteger-te-ei de um planeta pe-
caminoso, um planeta errado, um planeta 
onde espécies entram em confl ito, e que o 
amor, mesmo partilhado, entra sempre em 
contacto com o rancor.

 Eu amo-te minha pequena fl or, minha 
grande amiga, meu pequeno ser sensível.

 Eu comprometo-me a apoiar-te e a dar-

-te energia à cabeça, quando ela pesa, a pro-
teger-te e a amar-te, a partilhar contigo um 
sentimento infi nito, indescritível, que só mes-
mo o amor o consegue explicar, mas, mesmo 
assim, não completamente – sabes porquê? 
– porque o sentimento “amor” é infi nito, tem 
uma infi nidade de componentes, infi nidade 
de coisinhas pequeninas, mas que são gran-
des ao nosso sentir!

fui uma rapariga sortuda porque nunca tive fal-
ta de amor e sempre tive uma pessoa que me 
“amava mais do que a sua própria vida”.

Quero agradecer há minha mãe pelos mo-
mentos alegres e risonhos que passou comigo, 
por celebrar junto de mim as vitórias, ensinar-me 
a ser uma pessoa carinhosa, rir-se comigo, por 
ter a maior paciência do mundo para, no limite 
das suas forças inesgotáveis, me ajudar horas a 
fi o nos T.P.C’s e também porque sempre me auxi-
liou nos momentos tristes. Também tenho de ser 
grata por deixar as perguntas de lado e limitar-se 
a abraçar-me e beijar-me quando choro, preocu-
par-se comigo quando estou séria e animar-me 
na derrota.

Obrigado mãe, por seres tudo o que és, a 
minha guerreira, e não me importa se és rica 
ou pobre visto que, para mim, a verdadeira ri-
queza está em cada um de nós e nas nossas 
atitudes. Eu sou o teu eterno ídolo e tu és o 
meu, tu és a minha vela e eu sou a tua que, por 
mais pequena que seja a luz, consegue afastar 
o vazio e a penumbra. Eu amo-te muito.

S
abes quando eras uma rapariga pe-
quenina
E acreditavas em contos de fadas?
Aquela fantasia, 

De como a tua vida seria, 
O vestido branco.
O príncipe encantado.
Que iria carregar-te até ao castelo.
Deitavas-te na cama à noite,
Fechavas os olhos, 
E acreditavas piamente em tudo.
No Pai Natal, 
Na Fada dos Dentes, 
No Príncipe Encantado.
Eles estavam tão perto de ti
Que dava para senti-los
E sentir o gosto das suas lendas.
No meio do sonho algo acontece.
Tudo acaba.
No meio do fumo.
No meio de pequenos sonhos.
Ao longo desses teus anos.
Passam 1, 2, 3 anos e puff…
Ai tu cresces, 
E um dia abres os olhos
E o conto de fadas desaparece.
E do que pensavas que ia ser o teu futuro
Só vês aquilo que alguém roubou do teu 
passado
Depois de tudo eras apenas uma peque-
na rapariga
Com grandes sonhos
Num grande mundo
Que ninguém consegue entender.
E de um momento para o outro, 
A fantasia torna-se uma distração
Perdes o sentido da vida
Eu perdi o sentido da vida.
Mas a culpa não é deles.
A culpa é minha, e da pequena rapariga
Que deu as suas esperanças e a sua pe-
quena fantasia…
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

o seu QUINZENÁRIO de eleição

N
em todas as Comissões 
Administrativas Paro-
quiais propostas pelo 
administrador do con-
celho de Paredes e no-

meadas pelo governador civil do 
Porto lograram cumprir o respecti-
vo mandato. Traduzindo a instabili-
dade do tempo, algumas acabaram 
por ser exoneradas, no todo ou em 
parte, alguns meses depois.

Através de ofício datado de 8 
de Abril de 1911, o administrador 
informa o governador civil de que a 
Comissão Administrativa de Vando-
ma lhe solicitara colectivamente a 
exoneração. No mesmo ofício, sem 
perda de tempo, António Augusto 
Gonçalves de Carvalho propõe um 
novo executivo composto por: Cus-
tódio Gomes Dias Torres, António 
Moreira de Barros, José Joaquim 
da Rocha Bento, José Martins Lo-
pes e Francisco Coelho de Sousa 
(efectivos); António Martins Lopes, 
Boaventura Moreira Dias, Custódio 
Moreira de Freitas, António Coelho 
de Sousa e Pedro Ribeiro (substitu-
tos). Na prática, relativamente ao 
elenco auto-exonerado, dá-se a saí-
da de Francisco Manuel de Azeredo 
Lobo Júnior e de Belmiro Nogueira, 
que são substituídos por António 
Coelho de Sousa e Pedro Ribeiro. 
Ter-se-á dado, assim, uma incom-
patibilização de dois dos membros 
da Comissão com os demais, que 
acabaram por se demitir em bloco, 
provocando nova nomeação já sem 
os elementos incompatibilizados 
(Livro de Alvarás das Nomeações de 
Comissões Municipais e Paroquiais 
1911-1913, ADP).

AS «NOVAS INSTITUIÇÕES»:
COMISSÕES ADMINISTRATIVAS PAROQUIAIS (II)

«Não merecendo confi ança os indivíduos [propostos e nomeados] para a Comissão Paroquial Administrativa de 
Lordelo deste concelho e estando o presidente dessa mesma Comissão desempenhando as funções de ajudante 
do ofi cial do Registo Civil no Concelho de Paços de Ferreira e sendo prejudicial à política a continuação dessa co-
missão à frente dos negócios da freguesia” pede a sua exoneração e substituição.»

Onze dias depois, o administra-
dor comunica ao governador civil 
que «não merecendo confi  ança os 
indivíduos [propostos e nomeados] 
para a Comissão Paroquial Admi-
nistrativa de Lordelo deste conce-
lho e estando o presidente dessa 
mesma Comissão desempenhando 
as funções de ajudante do ofi cial 
do Registo Civil no Concelho de 
Paços de Ferreira e sendo prejudi-
cial à política a continuação dessa 
comissão à frente dos negócios da 
freguesia» pede a sua exoneração 
e substituição. Todos os membros 
acabam exonerados, sendo de ime-
diato substituídos por: José Dias 
Coelho Campelo, Belmiro Moreira 
das Neves, António de Sousa Neto, 
Joaquim Augusto Martins Ribeiro e 
António Moreira das Neves (efecti-
vos); José Moreira Ribeiro, Firmino 
Ferreira Leal, José Moreira de Barros, 
Manuel Moreira de Oliveira e Casi-
miro Ferreira da Costa (substitutos) 
(Livro de Alvarás, ADP). Nesta altura, 
com o apoio da própria Comissão 
Administrativa Paroquial, começa-
vam a desenhar-se movimentações 
locais que visavam a transferência 
da freguesia de Lordelo para o con-
celho de Paços de Ferreira. Logo a 
18 de Maio de 1911, já com a nova 
Comissão em exercício, é enviada à 
Câmara uma acta na qual o recém-
-empossado órgão administrativo 
consigna «o seu veemente protesto 
contra o abaixo-assinado de vinte 
e dois de Janeiro último, pedindo 
a anexação daquela freguesia ao 
concelho de Paços de Ferreira», do-
cumento que havia sido subscrito 
e apoiado pelos membros da ante-

de Cepeda (…) e tendo em atenção 
as reclamações que frequentemen-
te [eram] feitas contra os vogais que 
compõem a Comissão Paroquial 
Administrativa da mesma fregue-
sia», propõe a sua exoneração e 
substituição. Para composição do 
novo executivo propõe os seguin-
tes cidadãos: José Ferreira Barbosa, 
António Augusto da Silva, José Ri-
beiro da Costa, Vitorino Martins Lei-
tão e José de Sousa Moreira (efecti-
vos); Francisco Rodrigues de Olivei-
ra, Joaquim Nogueira da Silva, Aní-
bal Nunes de Freitas, Alfredo Alves 
Camões e José Ferreira dos Santos 
(substitutos) (ibid., idem). Ou seja, 
da anterior Comissão, saem ape-
nas o professor Lourenço António 
Pinheiro e Arlindo da Costa Pinto. 
Todos os outros se mantêm em fun-
ções. Estavam, assim, identifi cados 
os vogais relativamente aos quais o 
administrador havia recebido quei-
xas. O governador civil atenderá o 
pedido do administrador do conce-
lho de Paredes dois dias depois.

No ano seguinte, há registo de 
mais algumas demissões noutras 
freguesias do concelho. A 22 de 
Abril, pede exoneração o vogal da 
Comissão Paroquial de Bitarães, 
Manuel Rodrigues Barbosa. A 21 de 
Setembro, o mesmo sucede com o 
vogal da Comissão Paroquial de Bei-
re, António Pacheco Ribeiro Nunes 
(ibid., idem). 

Na freguesia de Baltar, regista-
-se uma situação assaz curiosa. No 
dia 11 de Dezembro, a Comissão 
local é exonerada colectivamente 
a seu próprio pedido. De pronto é 
nomeado um novo executivo com-

posto pelos seguintes cidadãos: 
Amadeu Coelho Pereira, José Ribei-
ro, Salvador Pinto Leitão, Manuel 
Joaquim Pereira Bastos e Abel Ribei-
ro da Silva (efectivos); Manuel Fer-
reira Coelho, Raul Martins de Sousa 
Coelho, António Ferreira, José Alves 
Ferreira Coelho e Joaquim Ferreira 
Trigueira (substitutos). Num ofício 
enviado pelo administrador Antó-
nio Augusto ao Governo Civil, com 
data de 6 de Dezembro de 1912, é 
dito que a Comissão de Baltar não 
havia dado cumprimento ao ofício 
circular de 7 de Novembro último 
«em que se ordenava a organização 
do cadastro dos indigentes» daque-
la freguesia. A referida Comissão 
incumpriu as ordens do adminis-
trador, apresentando como funda-
mento «ser um serviço sem vanta-
gens práticas» (ibid., idem). Foi após 
a insistência de António Augusto no 
sentido se fazer o referido cadastro 
que a Comissão decidiu demitir-se.

A 27 de Janeiro de 1913, é exo-
nerada a seu pedido a Comissão 
Administrativa Paroquial de Gon-
dalães. É então nomeado novo 
executivo, composto pelos seguin-
tes cidadãos: Albino Pinto Ribeiro, 
José Augusto da Silva Alves, Alberto 
Moreira de Sousa, Joaquim Ferrei-
ra e António de Sousa Leal (efecti-
vos); António Joaquim Machado, 
António Nunes, Albino Nunes de 
Carvalho, Joaquim Caetano e José 
Moreira de Sousa (substitutos) 
(ibid., idem). Dos dez membros da 
Comissão que havia sido nomeada 
em 1910, três anos depois, apenas 
três se mantinham em funções.

Arlindo da Costa Pinto

rior Comissão. Este é, de resto, um 
tema forte do período da Primeira 
República em Paredes e que iremos 
analisar com detalhe em futuros ar-
tigos.

No dia 24 de Outubro do mes-
mo ano, António Augusto ofi cia 
novamente ao governador civil, co-
municando-lhe que «no intuito de 
salvaguardar os legítimos interesses 
dos povos da freguesia de Castelões 

PUB
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FICHA TÉCNICA

1312
O Papa Clemente V decreta a extinção da 
Ordem dos Templários;
____________________________________

1685
Mestre do canto Barroco alemão, nasce o 
compositor Johann Sebastian Bach;
____________________________________

1832
Em Weimar, Alemanha, morre o dramaturgo 
e poeta Johann Woolfgang Goethe, figura 
grande do Romantismo;
____________________________________

1846
Ceramista e caricaturista, nasce Rafael Bor-
dalo Pinheiro, celebrado criador da figura 
do Zé Povinho e fundador dos jornais “Os 
Pontos nos ii”, “A Paródia”, “O António Maria” 
e “Mappa de Portugal”;
____________________________________

1875
Antecedendo o Banco Totta e Açores, é fun-
dado o Banco Lisboa e Açores;
____________________________________

1895
Tem lugar em Paris, França, a primeira de-
monstração pública do cinematógrafo, 
promovida pelos irmãos Louis e Auguste 
Lumiére;
____________________________________

1911
Em Lisboa e no Porto, o governo republica-

no cria as universidades, a partir das escolas 
e academias politécnicas, médico-cirúrgicas e 
de farmácia;
- Em Coimbra, são extintos os estudos de teo-
logia e criada a faculdade de letras;
_____________________________________

1918
Grande Guerra de 1914-18: dado início à 2.ª 
batalha de Somme;
_____________________________________

1921
Descola da doca do Bom Sucesso, Lisboa, 
para a 1.ª travessia aérea Lisboa-Funchal, o 
hidroavião Felixtowe F3, tendo por tripulan-
tes Sacadura Cabral (piloto), Gago Coutinho 
(navegador), Ortins Bettencourt (copiloto) e 
Roger Soubiran (mecânico);
_____________________________________

1933
Alemanha. O holocausto. Nos arredores de 
Munique, dá-se a abertura do campo de con-
centração nazi de Dachau;
- Guiné Portuguesa. Tomada de posse do car-
go de governador da colónia ao major de ca-
valaria Luís António de Carvalho Viegas, pos-
teriormente general;
_____________________________________

1939
O ditador alemão Adolf Hitler rasga o pacto 
de não agressão com a Polónia e exige a de-
volução de Danzig (Gdansk, cidade Polaca);
_____________________________________

1943
Holocausto alemão. Na Polónia, os nazis colo-

cam em funcionamento a chamada Unidade 
IV, a primeira das duas mais recentes e maio-
res câmaras de gás do campo de extermínio 
de Auschwitz;
_____________________________________

1950
Konrad Ademauer, chanceler alemão, propõe 
à França a constituição de uma união econó-
mica entre este país e a República Federal da 
Alemanha;
_____________________________________

1961
Guerra de Angola. Início da evacuação de 
mais de 3500 fazendeiros do Norte de Angola, 
zona crítica de conflito entre as forças portu-
guesas e os guerrilheiros da UPA (União dos 
Povos de Angola);
_____________________________________

1962
Lopes de Almeida, ministro da Educação, 
proíbe as comemorações do Dia da Educação, 
dando lugar à crise académica de 1962, como 
ficou conhecida;
_____________________________________

1963
Em Inglaterra sai o 1.º álbum dos Beatles, iní-
cio de uma carreira de sucesso;
_____________________________________

1968
Mário Soares vê decretada pelo ditador Oli-
veira Salazar, a sua deportação para a ilha de 
São Tomé; 

1974
A televisão pública francesa entrevista o 
general Spínola pela publicação do livro 
“Portugal e o Futuro”, com o 25 de Abril à 
esquina; 
- Melo Antunes apresenta a primeira versão 
do programa político na reunião da Comis-
são Coordenadora do MFA (Movimento das 
Forças Armadas). A versão final é coordena-
da por Vítor Alves;
____________________________________

1985
Aprovada por unanimidade na AR (Assem-
bleia da República), a Lei que enquadra a 
objeção de consciência;
____________________________________

1993
José Craveirinha, poeta moçambicano, 71 
anos, é proposto para o Prémio Nobel da 
Literatura;
- O Centro Cultural de Belém, em Lisboa, é 
aberto ao público;
____________________________________

1997
António Lobo Antunes, com o seu romance 
“Manual dos Inquisidores”, recebe o Prémio 
de Melhor Livro Estrangeiro publicado em 
França;
____________________________________

2004
O “Livro do Desassossego” de Fernando Pes-
soa (heterónimo Bernardo Soares) é apre-
sentado no Salão do Livro de Paris, em tra-
dução chinesa;

Dia 22 março
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Teatro de fantoches “Os novos amigos de Jacinta, 
a lata que tilinta”

Dia 23 março
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – “Vamos falar de cultura”, com a presença de Odete 
Patrício, vereadora da câmara do Porto e membro do Conse-
lho de Curadores da Universidade do Porto

Dia 23 março
Casa da Cultura de Paredes
Das 09h00 às 17h30 – Exposição de pintura e escultura 
de Jorge Nascimento e Ana Maria Barbosa

Dia 26 março
Avenida da República, Paredes
Atividade “Paredes Doce Arte” – criação de doces da páscoa 
pelas confeitarias da cidade

Dia 27 março
Biblioteca Municipal de Paredes
Comemoração do Dia Mundial do Teatro

Dias 30, 31 março e 1 abril 
Exposição de ovos da Páscoa, organizada pela ASEP e a câ-
mara de Paredes

Dia 3 abril
Loja Interativa do Turismo de Paredes
Das 9h às 17h30 – Exposição de Artes Plásticas de Margarida 
Silva e António Alberto 

Dia 26 março
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
15h30 – Conversas na biblioteca

Dia 27 março
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h30 – Reviver memórias

Dia 23 março
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
14h30 – Visitas guiadas – oficinas de conservação e restauro 
de documentos gráficos

Dias 24 e 25 março
Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro
Das 14h30 às 18h00 – IX mostra anual de pão-de-ló e do-
ces tradicionais 

Dia 26 março
Casa das Artes de Felgueiras
14h30 – Cinema para todos os gostos: “Baby Boss”

Dia 26 março
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
Das 15h00 às 16h30 – Atelier de culinária: Páscoa doce

Dia 29 março
Casa das Artes de Felgueiras
14h30 – Cinema para todos os gostos: “O gangue do parque”

Dia 25 março – Paços de Ferreira
09h00 – 6.ª Maratona Btt Capital do Móvel

Dia 23 março
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Apresentação da peça de teatro “Pinturas e Travessuras”, 
com encenação do grupo de teatro “Os Expansivos de Lordelo”

Dia 25 março
Museu Municipal de Penafiel
15h00 – Atividade do mês: “grão a grão”

Dia 25
Museu Municipal de Penafiel
11h00 – Aula de yoga no museu

Dia 28 março
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Turbo”

Dia 29 março
Entre-os-Rios, Penafiel
20h30 – Celebração das Endoenças

Dia 25 março
Auditório Municipal de Castelo de Paiva
21h00 – Concerto de Páscoa da Orquestra Sinfónica

Dia 23 março
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Jangada de histórias, pela Jangada de Teatro 

Dia 24 março
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
Iniciativa “Chocolate no parque”, com venda, degustação e 
workshops de chocolate

De 26 a 29 março
Biblioteca Municipal de Lousada
Das 09h30 às 17h30 – Férias na biblioteca

Dia 28 março
Biblioteca Municipal de Lousada
Das 09h00 às 17h30 – Ambiente e florestas, formação 
para professores do ensino básico e secundário

Dia 29 março – Espaço Aje
19h00 – Ciclo de formações: “Comportamentos aditivos, 
desporto e estilo de vida saudáveis” – importância da ali-
mentação no pré e pós treino e na pré e pós competição 



20
Quinta-feira

22 de março 2018

HISTÓRIA e CULTURA

GOMES DE SOUSA

VISCONDE DE BEIRE

Ler para saber

VERTENTES DA GUERRA COLONIAL
5 – Mas à África, Senhores, Por Que lhes Dais Tantas Dores?

M
anuel Pamplona Car-
neiro Rangel que 
também usava Veloso 
Barreto de Miranda 
Queirós e Figueiroa foi 

o 1.º Visconde de Beire.
Nasceu na Quinta da Costa, em 

São João Baptista de Canelas, em Vila 
Nova de Gaia, a 3 de Outubro de 1774, 
foi baptizado na capela da Quinta 
pelo abade da freguesia José César 
Botelho de Amorim e Almeida. Foram 
seus padrinhos Manuel de Figueiroa 
Pinto, da cidade do Porto, represen-
tado pelo Reverendíssimo frei José 
Veloso, religioso de São Bernardo, e 
D. Genoveva Barreto de Andrade, re-
ligiosa em São Bento da Ave Maria, da 
cidade do Porto. 

A Quinta da Costa está ‘transfor-
mada’ no Solar dos Condes de Resen-
de.

Filho de José Pamplona Carneiro 
Rangel de Tovar, morgado de Beire, 
Padroeiro de S. André do Sobrado, 
Fidalgo da Casa Real, Cavaleiro da Or-
dem Soberana e Militar de São João 
de Jerusalém ou Ordem de São João 
de Rodes e de Malta, Major, Governa-
dor do Castelo do Queijo, Familiar do 
Santo Ofício, e de D. Antónia Inácia 
Barreto de Miranda Correia de Araújo.

Neto paterno de João Alves Pam-
plona Carneiro Rangel, de Vila do 

Conde e de D. Maria Clara Baldaia de 
Tovar Meneses, de Canelas, Gaia. Neto 
materno de Barnabé Veloso Barreto 
de Miranda, de Viana e de D. Antónia 
Teresa Correia de Araújo, de Santiago 
da Faia, Cabeceiras de Basto, todos de 
Braga.

Militar da arma de infantaria, as-
sentou praça a 10 de Abril de 1790, 
com 16 anos; foi promovido a alferes 
a 1 de Setembro de 1793, a tenente a 
1 de Maio l de 1795, a capitão a 7 de 
Novembro de 1799, a major a 30 de 
Julho de 1808, a tenente-coronel a 
13 de Dezembro de 1808, a coronel a 
20 de Fevereiro de 1811, a brigadeiro 
a 10 de Julho de 1813, a marechal de 
campo a 12 de Outubro de 1815 e a 
tenente general a 28 de Dezembro de 
1826.

Reza assim a justificação para o 
viscondado: 

«Dom João por Graça de Deus Rei 
do Reino Unido de Portugal, Brasil e 
Algarves, &c. Faço saber aos que esta 
minha Carta virem que tendo Consi-
deração aos bons e distintos serviços 
de Manuel Pamplona Carneiro Rangel, 
Moço Fidalgo com exercício na minha 
Real Casa, e marechal de Campo dos 
meus Reais Exércitos, encarregado do 
Governo das Armas do Partido do Por-
to, à sua constante e leal Conduta em 
crises muito arriscadas, mostrado em 

todas elas a sua lealdade, e adesão à 
Causa da Realeza: E Querendo por tais 
motivos dar-lhe um testemunho pú-
blico de quanto me são gratos os seus 
serviços, e honrados sentimentos Hei 
por bem, conformando-me com o Pa-
recer da Mesa do Desembargo do Paço, 
a quem mandei ouvir, fazer-lhe mercê 
do Titulo de Visconde de Beire em duas 
vidas: E Quero, e Mando, que o dito Ma-
nuel Pamplona Carneiro Rangel se cha-
me de ora em diante Visconde de Beire, 
e que com o referido Título goze de to-
das as honras, preeminências, prerro-
gativa, isenções, liberdades, e franque-
zas que tocam e pertencem ao mesmo 
Título, e lhe podem competir e tocar na 
forma do uso e antigo costume destes 
Reinos. Dada no Palácio da Bemposta 
aos 23 de Setembro de 1824. El-Rei com 
guarda. Passada por Decreto de 9 de 
Setembro de 1824. Registada em23 de 
Outubro de 1824.»

Registo Geral de Mercês de D. 
João VI, livro19, fol.110v.

A esta Carta Régia anda associada 
a seguinte:

«Dom João por Graça de Deus Rei 
do Reino Unido de Portugal, Brasil e 
Algarves, &c. Faço saber aos que esta 
minha Carta virem que tendo respeito 
a haver feito mercê a Manuel Pamplona 
Carneiro Rangel do Título de Visconde 
de Beire em duas vidas por carta passa-

da aos 23 de Setembro de 1824. Hei por 
bem e me praz, que o dito Manuel Pam-
plona Carneiro Rangel tenha, e haja da 
minha Fazenda em cada um ano de 
seu assentamento com o referido Título 
de Visconde de Beire 50$000 réis, que é 
o que lhe compete, e têm os mais Vis-
condes deste Reino, os quais lhe serão 
assentados em um dos Almoxarifados 
do mesmo Reino em que couberem sem 
prejuízo de 3º, e não houver proibição, 
com o vencimento deles na conformi-
dade das minhas Reais Ordens, e Alva-
rá de 19 de Abril de 1789. Lisboa, 2 de 
Dezembro de 1824. El-Rei com guarda. 
Passada por Despacho do Conselho da 
Fazenda de 27 de Novembro de 1824. 
Registada em 8 de Janeiro de 1825.» 

Ibidem, fol. 197.
Manuel Pamplona Carneiro Ran-

gel casou em Lisboa, a 22 de Abril de 
1818 com D. Maria Helena de Sousa 
Holstein, da casa de Calhariz, 4.ª filha 
de D. Alexandre de Sousa Holstein, e 
de sua 2.ª mulher D. Balbina de Sousa 
e irmã do 1.º Duque de Palmela.

Tiveram pelo menos quatro filhas: 
Emília Maria, Henriqueta Maria, Julia-
na Maria e Maria Balbina.

O Visconde de Beire foi depois 
Governador das Armas do Alentejo, 
em 1826, Comendador da Ordem de 
Cristo e da Torre e Espada, Deputado 
às Cortes de 1837, Par do Reino, do 

Conselho de Sua Majestade Fidelíssi-
ma. Foi o comandante do regimento 
de Infantaria 18 durante a Guerra Pe-
ninsular.

A filha Maria Balbina - Pamplona 
Carneiro Rangel Veloso Barreto de Fi-
gueiroa, nasceu na Lapa, em Lisboa, 
a 20 de Agosto de 1819 e faleceu em 
Cedofeita, no Porto, a 19 de Janeiro 
de1890 casou a 8 de Outubro de 1843 
com D. António Benedito de Castro, 
4.º Conde de Resende o qual nasceu 
em São Sebastião da Pedreira, em 
Lisboa a 30 de Novembro de 1820 
e faleceu em Cedofeita a 24 de Abril 
de 1865. Filho único de Luís Inocên-
cio Benedito de Castro, 3.° Conde de 
Resende e de Maria José Inocência da 
Piedade da Silveira. 

Desde o século XVIII os Condes de 
Resende detinham o título honorífico 
e hereditário de Almirante de Portu-
gal ou Almirante do Reino.

(Continua na próxima edição)

1.º Dia
África: venho escutar-te

de novo
“São 18h25. O avião levante do Aeroporto 

Sá Carneiro, em Pedras Rubras. Faz escala em 
Lisboa. Aí, tomarei outro avião para Bissau. 
É o meu regresso à Guiné. O meu regresso a 
África. 27 anos depois de lá ter estado, como 
capelão militar. Apenas quatro meses. O tem-
po suficiente para ver como era a guerra por 

dentro. E deixar-me encharcar pela chuva de 
anseios por justiça, paz e independência dos 
Povos que fazem a Guiné. Até ganharem voz 
na minha voz, depois de terem derrotado a 
minha resistência. Felizmente, sou vencido 
pelas aspirações do Povo. E vejo-me a fazer as 
minhas aspirações dele. Torno-me seu altifa-
lante. O tempo onde presido à Eucaristia faz-
-se espaço de luta pela Justiça. A única manei-
ra de ser espaço sagrado. Tribunal libertador. 
A exigir a Paz. Que viria, poucos anos depois. 
Com Abril-74.

Curiosamente, para mim, começou a 
guerra. Que ainda hoje conheço. Na margina-
lização a que me votou a hierarquia eclesiásti-
ca. Ao perceber que este combate pela Paz e 
pela dignidade dos povos e das pessoas tam-
bém me mudou o ser, tornou-me insubmisso, 
homem liberto para a liberdade, um misto de 
poeta e de profeta. Que veste esperança. E 
canta a vida, mesmo na margem, para onde 
me atiraram. Como leproso. Com rótulo de 
irrecuperável!”

Por Mário de Oliveira

A Igreja Católica na Guiné-Bissau
(Centro de Padres italianos)

Deixaremos aqui algumas 
notas à volta deste vulto cora-
joso e uma breve transcrição do 
livro em referência:

Nascido na freguesia de Lou-
rosa, Feira, a 8 de março de 1937, 
foi ordenado padre na Sé do 
Porto, em 5 de Agosto de 1962. É 
colocado como coadjutor na pa-
róquia das Antas, Porto, em ou-
tubro de 1962, para no mesmo 
mês do ano seguinte (1963), en-
trar na carreira docente no Liceu 
Alexandre Herculano, Porto, na 
qualidade de professor de Reli-
gião e Moral, missão continuada 
em outubro de 1965, desta feita 
no Liceu D. Manuel II, também 
no Porto, ora denominado Ro-
drigues de Freitas, como o era 
antes.

Em novembro de 1967, de-
sembarca Mário de Oliveira, em 
Bissau, na então Guiné Portu-
guesa, como capelão militar, in-
tegrando o Batalhão de Caçado-
res n.º 1912, com sede em Man-
soa, onde nasce o rio do mesmo 
nome. Em março de 1968 é ex-
pulso de capelão militar devido 
ao facto de pregar o direito dos 
povos colonizados à autonomia 
e independência.

Foi em abril de 1968 que 

da Diocese do Porto, D. Florentino de Andrade 
e Silva.

Nomeado em outubro de 1969 para a fre-
guesia de Macieira da Lixa, Felgueiras, donde foi 
levado pela PIDE/DGS, em julho de 1970, saindo 
da prisão de Caxias em março de 1971, depois 
de ter sido julgado e absolvido pelo Tribunal Ple-
nário do Porto, sendo advogado de defesa da 
Diocese do Porto o Dr. José Silva. 27 anos depois 
o Pe. Mário de Oliveira voltou à já Guiné-Bissau!

 
Manuel Ferreira Coelho 

Não é fácil resumir, em meia dúzia de li-
nhas, a vida e obra de Mário de Olivei-
ra, também conhecido por Padre Má-
rio da Lixa, onde a PIDE o foi “pescar”.

começou a paroquiar Paredes de Viadores, no 
concelho de Marco de Canaveses, sendo da 
mesma exonerado em junho de 1969, por quem 
o havia nomeado, o administrador apostólico 
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De uma assentada
Questão de perspicácia

DUNQUERQUE

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

 Continuação da edição anterior
 
(46) JOÃO DE BARROS, Geografi a 

de Entre Douro e Minho, cit., em 1549.
(47) Fr. LEÃO DE S. TOMÁS, Be-

nedictina Lusitana, II, Coimbra 1651, 
p. 254-255.

(48) Dados colhidos nas Inquiri-
ções de D. Afonso III – PMH, Inquisi-
tiones (1258)

(49) Foram anexadas ao mosteiro 
de Travanca a 12 de Janeiro de 1449, 
segundo o L.º das Confi rmações (no 
AUM) fl s. 151 a 152v. Cf. JOSÉ MAR-
QUES, o. c., págs. 152 e 153.

(50) Os Guedes de Murça usur-
param o padroado, diz o Costumei-
ro cit., fl  34v.

(51) Quer dizer, era padroado 
de dois mosteiros. O outro era Cer-
zedelo (Guimarães). Cf PMH, Inqui-
sitiones, p. 603. Isto em 1258; mas 
ainda era no séc. XV – cf. JOSÉ MAR-
QUES, o. c., p. 150 e 153.

(52) Costumeiro cit., fl . 21. Cf 
adiante, o n.º 13 dos Abades trienais. 
A extinção e incorporação da fregue-
sia de S. Martinho de Anão foi con-
fi rmada e sancionada pela Santa Sé.

(53) Costumeiro cit., fl . 33v e 
34v, e P. A. CARVALHO DA COSTA, 
Corografi a Portuguesa, I, 1706, L.º I, 
Trat. I, c. XXV.

(54) CUSTÓDIO JOSÉ GOMES 
VILAS-BOAS, Cadastro da Província 
do Minho (1799), publicado por An-
tónio Cruz in “Geografi a e Economia 
da Prov. do Minho”, Porto 1970, dá 
esta igreja como sendo apresenta-
da pelo mosteiro de Travanca em 
alternativa com o Papa e o Bispo do 
Porto – talvez porque à data já não 
havia Jesuítas.

(55) Constitutiones Monacho-
rum Nigrorum Ordinos S. Patris 
Benedicti, Coimbra 1629, p. 176. 

N
a nossa edição de 4 
de maio de 2017, úl-
tima página, inseri-
mos duas gravuras: 
a 1.ª com uma copa-

da laranjeira na Rua D. Gabriel 
de Sousa, a qual perturbava 
a circulação pedestre sobre o 
passeio; a 2.ª mostrava uma si-
nalização de trânsito que esta-
va completamente escondida, 
no seio da dita árvore. Ora, se 
houvesse ali qualquer aciden-
te, de quem era a culpa?

Com os “novos ares” chega-
dos a Paredes, no fi nal do ano 
passado, logo a coisa mudou 
de fi gura: em duas penadas 
logo as pernadas (ramos) fo-
ram ao ar, os transeuntes pas-
sam e a placa informa!

ANTES DEPOISANTES

Quanto a este jantar (de que ainda 
voltaremos a falar), cf AGOSTINHO 
DE AZEVEDO, O Mosteiro de Travan-
ca. IV – Abades, in “Novidades” (jor-
nal), Lisboa, 5.2.1940. 

7. - OS ABADES COMENDATÁRIOS

Os rendimentos iam chegando 
para sustentar a comunidade (que 
não seria muito numerosa) e aguen-
tar as exigências dos Padroeiros e Na-
turais (os cavaleiros-fi dalgos: milites 
de Travanca), que não perdoavam as 
suas comedorias. Mas o pior foi que, 
introduzido o sistema das duas Mesas, 
o abaciado degenerou em comenda.

O sistema das duas Mesas, intro-
duzido no século XV, consistia em 
dividir as rendas monásticas para 
o Abade e suas obrigações (Mesa 
abacial). Está-se mesmo a ver a ten-
tação que isto podia ser para pes-
soas sem escrúpulos, que, de fora, 
espreitavam o bodo. As pressões 
de toda a ordem fi zeram com que 
acabassem as eleições feitas pe-
los monges de um monge, e fosse 
substituídas pelas nomeações feitas 
pelos Reis, pelo Papa, etc., de pes-
soas que às vezes ainda se faziam 
monges ad hoc, mas acabaram por 
não ser monges.

Foram bastantes os Abades Co-
mendatários de Travanca.

1. Estevão Martins Pimenta. 
1435. 1448. 1453.

Era um clérigo bracarense. Pe-
rante a atitude demissionária de Fr. 
Gonçalo Peres, pediu ao Papa licen-
ça para tomar o hábito beneditino e 
assim poder ser provido na abadia 
de Travanca. Como os tempos eram! 
E alegava que os monges viam nele 
um defensor e, até, um restaurador: 

Attento, Pater Sanct, quod per pro-
motionem dicti Stephani speratur 
verisimiliter monasterium praedic-
tum a ruina, qua subjacet, necnon 
violentiis nonnullorum armigerorum 
et emulorum suorum sublevari et 
protegi, quibus abbas predictus (Fr. 

Gonçalo Peres) obviare non potest 
(56). Não sabemos ao certo quando 
enpunhou o báculo abacial; mas já 
assistiu como Abade de Travanca ao 
sínodo de Braga de 12 de Dezembro 
de 1435 (57). Devia ter boa protec-
ção na Corte. El-Rei D. Afonso V con-

cedeu-lhe um privilégio, a favor de 
dois caseiros do mosteiro, das quin-
tas de Covelas (freguesia de Banho), 
isentando-os de ser constrangidos a 
ser postos por bésteiros do Couto; 
esse privilégio é datado de Évora, 10 
de Janeiro de 1448, e El-Rei diz que 
o concede por quando nos abemos 
per emformaçom que dom fei Este-
vam pementa abade do mosteiro 
de Travanca he boo homem e que 
com mui booa vontade trabalha por 
correger e aproveitar todallas cousas 
que ao dicto mosteiro pertencem 
assi no tenporal como no spiritual 
(58). E que estava bem conceituado 
em Roma colige-se da bula Roma-
nus Pontifex de 5 de Abril de 1453, 
em que Nicolau V o incumbe, jun-
tamente com o Abade de Refojos, 
de velar pela execução do disposto 
em relação a uma pendência entre 
o Cabido de Braga e o mosteiro de 
Vilar de Frades (59). Foi abade de Tra-
vanca durante mais de 30 anos. em 
1465, o arcebispo Dom Fernando da 
Guerra, dando-lhe sucessor, refere-
-se-lhe dizendo que ele reformou o 
dicto moesteiro em comum.

(56) Mon. Port. Vaticana, IV, p. 
518. JOSÉ MARQUES, o. c., p. 128-
129.

(57) Synodicon Hispanum, II, 
cit., p. 72, última linha.

(58) ANTT, Além-Douro, L.º 2, 
fl  XII. AGOSTINHO DE AZEVEDO, 
Mosteiro de Travanca. III – Couto e 
Privilégios, in “Novidades” (jornal), 
Lisboa 22.1.1940. JOSÉ MARQUES, 
o. c., p. 129.

(59) Cf P. AVELINO DE JESUS DA 
COSTA, O Bispo D. Pedro e a organi-
zação da Diocese de Braga, II, Coim-
bra 1959, p. 485.

(Continua na próxima edição)

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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Baltar

José Júlio Barbosa
Faleceu

José Júlio Barbosa faleceu no passado dia 20 
de março, com 90 anos de idade. Era natural de Pe-
nafiel e residente na Avenida dos Bombeiros Volun-
tários, n.º 1430, 2.º Esq., Baltar, Paredes. Era casa-
do com Evangelina Augusta Bessa Ferreira Barbosa.

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

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

Baltar

António Moreira da Silva
Faleceu

António Moreira da Silva faleceu no passado dia 
9 de março, com 72 anos de idade. Era natural de 
Baltar e residente na Rua Casal d’ Egas, n.º 329, Bal-
tar, Paredes. Era casado com Irene Pereira de Sousa.

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

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

Baltar

Estevão Pereira da Costa
Faleceu

Estevão Pereira da Costa faleceu no passado 
dia 11 de março, com 76 anos de idade. Era natural 
de Baltar e residente na Travessa da Gandarinha, n.º 
56, Baltar, Paredes. Era viúvo de Margarida Lauren-
tina Ferreira de Oliveira.

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

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

Beire

Matilde Sousa Neto
Faleceu

Matilde Sousa Neto faleceu no passado dia 19 
de março, com 84 anos de idade. Era natural de So-
brosa e residente em Beire, Paredes. Era viúva de 
António de Sousa Bessa.

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

António Ribeiro de Meireles
Faleceu

António Ribeiro de Meireles faleceu no passado 
dia 8 de março, com 76 anos de idade. Era natural e 
residente em Beire, Paredes. Era casado com Maria 
do Céu Braga da Rocha.

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.

Gondalães

Maria Emília
Nunes Moreira

Faleceu
Maria Emília Nunes Moreira faleceu no passado 

dia 6 de março, com 91 anos de idade. Era natural da 
Madalena e residente em Gondalães, Paredes. Era viúva de António 
Garcês Soares.

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.

Lordelo

José António
Ferreira Moura

Faleceu
José António Ferreira Moura faleceu no passado 

dia 10 de março, em França, com 38 anos de idade. 
Era natural de Lordelo e residente no Largo do Bicho, n.º 68, Lordelo, 
Paredes. Era solteiro.

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 apre-
ço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida

Duas Igrejas

Sofia Coelho Leal
Faleceu

Sofia Coelho Leal faleceu no passado dia 20 de 
março com 96 anos de idade. Era natural de Vilela e 
residente na Rua do Capelão, n.º 5 A, Duas Igrejas, 
Paredes. Era viúva de José Nunes da Costa.

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, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, 24 de 
março, pelas 19 horas, na igreja paroquial de Duas Igrejas, agrade-
cendo, também, desde já, a todos os que participem nesta eucaristia.

Duas Igrejas

Maria Alice
de Sousa Barbosa

Faleceu
Maria Alice de Sousa Barbosa faleceu no passa-

do dia 9 de março, com 72 anos de idade. Era natural 
de Marecos, Penafiel e residente na Rua dos Santos, n.º 350, Duas 
Igrejas, Paredes. Era viúva de José Ferreira Gomes.

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 ami-
zade que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, 
bem como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifesta-
ram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

Lordelo

Agostinho
da Rocha Barbosa

Faleceu
Agostinho da Rocha Barbosa faleceu no passa-

do dia 13 de março com 76 anos de idade. Era na-
tural de Lordelo e residente na Rua da Vila, n.º 407, Lordelo, Paredes. 
Era divorciado de Laura de Sousa 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.

Paredes

Mário de Sousa Moreira
Faleceu

Mário de Sousa Moreira faleceu no passado dia 
12 de março, com 79 anos de idade. Era natural de 
Vila Cova de Carros e residente na Rua da Sauda-
de, n.º 147, Paredes. Era viúvo de Maria Cândida da 
Silva Ribeiro Moreira.

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

Alcinda Ferreira de Barros
Faleceu

Alcinda Ferreira de Barros faleceu no passado 
dia 10 de março com 84 anos de idade. Era natural 
de Lordelo e residente na Rua Antero Ferreira Leal, 
n.º 2446, Lordelo, Paredes. Era viúva de António Fer-
reira 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

Maria Dias Cunha
Faleceu

Maria Dias Cunha faleceu no passado dia 19 de 
março, com 88 anos de idade. Era natural de Vilela 
e residente na Rua Ponte do Viveiro, n.º 30, Lordelo, 
Paredes. Era viúva de António Carneiro.

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 ami-
zade que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, 
bem como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifesta-
ram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

Lordelo

Joaquim Alves Moreira
Faleceu

Joaquim Alves Moreira faleceu no passado dia 
6 de março, em França, com 46 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda e residente na Tra-
vessa da Corujeira, n.º 56, Lordelo, Paredes. Era di-
vorciado de Antónia Cristina Mendes Cardoso Moreira.

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.

Duas Igrejas

Manuel Torres Moreira
Faleceu

Manuel Torres Moreira faleceu no passado dia 
19 de março, em França, com 62 anos de idade. Era 
natural de Duas Igrejas e residente na Rua dos Fra-
des, n.º 79 (Alto da Vila), Duas Igrejas, Paredes. Era 
viúvo de Rita Ribeiro da Silva.

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.

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
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SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
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Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA CARDOSO SILVA
SEDE: Rua Tratado de Tordesilhas, n.º 9 -  PEDROUÇOS

FILIAL: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - BALTAR | Tlm. 963 313 313
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FUNERÁRIA CARDOSO SILVA
SEDE: Rua Tratado de Tordesilhas, n.º 9 -  PEDROUÇOS

FILIAL: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - BALTAR | Tlm. 963 313 313

NECROLOGIA



23
Quinta-feira

22 de março 2018

Gandra

Rosa Fernanda
Neves da Rocha Dias

Faleceu
Rosa Fernanda Neves da Rocha Dias faleceu 

no passado dia 8 de março, com 61 anos de idade. 
Era natural de Gandra e residente na Rua Francisco Sá Carneiro, n.º 
197, Gandra, Paredes. Era viúva de Joaquim Ferreira dos Santos e 
deixa na maior dor seus fi lhos, genro, netos e demais família.

Rebordosa 

Joaquim Martins de Brito 
(Carneiro)

Faleceu
Joaquim Martins de Brito faleceu no passado dia 

13 de março, com 85 anos de idade. Era natural de 
Rebordosa e residente na Rua das Flores, n.º 123, Rebordosa, Pare-
des. Era viúvo de Rosa de Barros Gonçalves e deixa na maior dor seus 
fi lhos, noras, genros, netos e demais família.

Gandra

Joaquim Almeida Moreira
Faleceu

Joaquim Almeida Moreira faleceu no passado 
dia 14 de março, com 70 anos de idade. Era natural 
de Gandra e residente na Rua Francisco Sá Carnei-
ro, n.º 237, Gandra, Paredes. Era casado com Palmi-
ra Maia da Silva Moreira que deixa na maior dor juntamente com seus 
fi lhos, noras, genro, netos e restante família.

Gandra

Maria de Abreu
Faleceu

Maria de Abreu faleceu no passado dia 14 de 
março, com 83 anos de idade. Era natural da fregue-
sia de Cristelos, Lousada e residente na Rua Nossa 
Senhora da Conceição, n.º 153, Gandra, Paredes. 
Era viúva de Camilo da Costa e deixa na maior dor seus fi lhos, noras, 
genros, netos e restante família.

Vilela

Albino Pacheco Meireles 
Faleceu

Albino Pacheco Meireles faleceu no passado dia 
15 de março, com 83 anos de idade. Era natural de 
Meixomil, concelho de Paços de Ferreira e residente 
na Rua Alfredo Ribeiro da Silva, n.º 71, Vilela, Pare-
des. Era casado com Emília Rosa da Rocha Leal e pai de Fernanda 
Ermelinda e Maria da Conceição da Rocha Leal Meireles.

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

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

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, 
dia 24 de março, pelas 18 horas na igreja paroquial de Vilela. Anteci-
padamente agradecem a todas as pessoas que participem nestes atos 
religiosos.

Mouriz

António Pereira
Faleceu

António Pereira faleceu no passado dia 13 de 
março, com 74 anos de idade. Era natural da fregue-
sia de Cárquere, concelho de Resende, e residente 
na Rua Central da Bouça, n.º 9, Mouriz, Paredes. Era 
casado com Ana Maria Moreira da Rocha e pai de Ana Conceição, Ma-
ria Alice, Glória, Laura Branca, Rosa Augusta, Manuel, Hugo António e 
Joaquim Manuel da Rocha Pereira.

Agradecimento
Sua esposa, fi lhos, netos e demais família vêm por este meio ex-

tremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, 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 do 
seu ente querido António Pereira.

Sobrosa

Bernardino Teixeira Branco
Faleceu

Bernardino Teixeira Branco faleceu no passado 
dia 15 de março, com 96 anos de idade. Era natural 
de Pedraço, concelho de Cabeceiras de Basto e resi-
dente na Rua Carmindo Duarte, n.º 76, freguesia de 
Sobrosa, concelho de Paredes. Era viúvo de Maria Amélia de Campos.

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

sibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de ca-
rinho e amizade que lhes foram endereçadas, aquando do falecimento 
e do funeral. Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada 
sábado, dia 24 de março, pelas 18 horas, na igreja paroquial de Vilela. 

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

Vilela

Maria Amélia
Leal de Barros

Faleceu
Maria Amélia Leal de Barros faleceu no passado 

dia 10 de março, com 93 anos de idade. Era natural 
de Vilela, Paredes e residente na Travessa do Cantador, n.º 98, Vilela, 
Paredes. Era viúva de José Dias da Cunha.

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 lhes foram endereçadas, aquando do faleci-
mento e do funeral, bem como na missa de 7.º dia da sua ente querida 
Maria Amélia.

Baltar

José António
de Almeida Coelho

Faleceu
José António de Almeida Coelho faleceu no pas-

sado dia 17 de março, com 55 anos de idade. Era 
natural de Baltar e residente na Rua de São Miguel, n.º 151, Baltar, 
Paredes. Era casado com Eulália de Lurdes Moreira Barbosa Coelho.

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

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

Baltar

José Arlindo
Gonçalves Barbosa

Faleceu
José Arlindo Gonçalves Barbosa faleceu no 

passado dia 8 de março, com 78 anos de idade. Era 
natural de Baltar e residente na Rua do Feital, n.º 243, Baltar, Paredes. 
Era solteiro.

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

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

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. 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE LORDELO

Associação Humanitária
(Fundada em 11 Maio de 1970)

CONVOCATÓRIA
Francisco Manuel Moreira Leal, presidente da Assem-

bleia-geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários de Lordelo, torna público que, nos termos dos estatutos, 
é convocada Assembleia-geral ordinária para o dia 29 de mar-
ço de 2018, a realizar no salão nobre da associação, pelas 
20h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Apreciação e votação do relatório e contas referentes ao 
ano de 2017, bem como parecer do Conselho Fiscal.

Nos termos do art.º 32 do ponto único dos estatutos, se à 
hora marcada não houver a presença de metade dos sócios, 
a assembleia funciona meia hora depois, em segunda convo-
catória.

O Presidente da Assembleia-geral

Francisco Leal (Dr.)
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o seu QUINZENÁRIO de eleição
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