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PAREDES SUBIU 107 POSIÇÕES
NO RANKING DA TRANSPARÊNCIA 
O município liderado por Alexandre Almeida é o 29.º 
mais transparente do país. Entre os 17 concelhos da 
Área Metropolitana do Porto, Paredes é o segundo 
mais transparente. No Vale de Sousa, é apenas ultra-
passado por Paços de Ferreira.    —  PÁG. 7

Tribunal de Contas chumbou a
compra do Complexo das Laranjeiras

Novo comandante dos
Bombeiros de Cete tomou posse

O presidente da câmara de Paredes anunciou que o passivo da câmara de Paredes passou dos 
102 para os 103 milhões de euros, em 2017, e avisou que ainda vai aumentar este ano devido 
aos compromissos assumidos pelo anterior executivo do PSD. 
Na reunião do executivo, em que foram aprovadas as contas de 2017, Alexandre Almeida disse 
que o PSD deixou a câmara de Paredes “de tanga” e uma herança muito maior do que a que apa-
rece nas contas.
As contas foram aprovadas por unanimidade, mas o PSD voltou a criticar o executivo por “man-
ter o discurso do coitadinho”.     —  PÁG. 2

O capitão Noel Ferreira prometeu ser “exigente e ri-
goroso” e uma voz atuante na defesa dos bombeiros. 
No âmbito das comemorações do 93.º aniversário da 
instituição foi benzida uma nova viatura e apresentado 
o corpo de bombeiros constituído por 43 bombeiros, 
17 estagiários, dois cadetes e dois infantes.

 —  PÁG. CENTRAIS

O Tribunal de Contas vetou a compra do Complexo 
Desportivo das Laranjeiras pela câmara municipal de 
Paredes, alegando que o município “violou a lei das 
fi nanças locais” e que não podia ter avançado para a 
compra sem ter o visto prévio.   —  PÁG. 4

Revelou Alexandre Almeida em reunião de câmara

“Passivo da câmara
sobe para 103 milhões 
de euros em 2017”
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O 
PRESIDENTE DA 
CÂMARA DE PARE-
DES, Alexandre Al-
meida, acusou o PSD 
de deixar a câmara 

de Paredes de “tanga”, com um 
passivo de 103 milhões de euros 
e diversos compromissos assumi-
dos que ainda não foram contabi-
lizados nas contas.

As declarações do autarca 
foram feitas durante a última re-
união de câmara, realizada terça-
-feira, dia 17 de abril, onde foram 
aprovados, por unanimidade, 
os documentos de prestação de 
contas de 2017 e o relatório de 
acompanhamento do Plano de 
Saneamento Financeiro, assumi-
do em 2016 aquando a contração 
de um empréstimo de 11 milhões 
de euros. 

Nessa reunião, Alexandre Al-
meida afirmou que o passivo da 
câmara de Paredes aumentou um 
milhão de euros em 2017 e insis-
tiu que, ainda assim, este aumen-
to não reflete todos os compro-
missos assumidos pelo anterior 
executivo do PSD. 

“O passivo aumentou um 
milhão de euros. E só aumen-
tou um milhão de euros porque 
vocês colocaram 5 % da fatura-
ção em 2017 e 95% para 2018, 
portanto, no final deste ano, o 
passivo já não vai ser de 103 mi-
lhões de euros, mas muito mais, 
apesar de nós estarmos em 
completa contenção e pratica-
mente a pagar aquilo que vocês 
nos deixaram”, disse o autarca.  

Sobre a prestação de con-
tas de 2017, Alexandre Almeida 
destacou ainda o aumento de 
7,4 milhões de euros das dívidas 
de curto prazo, que passaram de 
15,7 milhões para 23,1 milhões de 
euros, e os diversos acordos com 

PUB

uO presidente da autarquia voltou a falar da má herança que herdou do PSD na reunião em que se apresentaram as contas de 2017.
uAlexandre Almeida acusou o PSD de ter deixado a Câmara de Paredes de “tanga”.
uOs sociais democratas votaram a favor, mas deixaram críticas ao atual executivo, incluindo sobre o valor da dívida. 

Passivo da câmara aumentou um milhão 
de euros e pode voltar a subir este ano

particulares que foram assumidos 
pelo anterior executivo e deixa-
dos para o PS executar. 

“Estes acordos foram assina-
dos antes de vocês saírem da câ-
mara municipal e implicam con-
trapartidas que ainda não estão 
contabilizadas no passivo, mas 
vão ter de estar no futuro. Não 
tenho vontade de me estar a vi-
timizar, mas a realidade é que 
a herança que vocês nos deixa-
ram é muito maior do que aque-
la que aparece nestas contas 
infelizes”, lamentou o autarca, 
rejeitando as críticas do vereador 
do PSD Rui Moutinho de estar a 
fazer o “discurso do coitadinho”.

Alexandre Almeida acusou 
ainda a anterior gestão social-de-
mocrata de se ter dado ao “luxo” 
de não cumprir com os objetivos 
do Plano de Ajustamento Finan-
ceiro associado ao PAEL e do Pla-
no de Saneamento Financeiro em 
2017. “Pior era impossível, meus 
senhores”, rematou.

PSD criticou
o “discurso do

coitadinho”

O PSD também não poupou 
críticas ao atual executivo do PS, 
condenando desde logo o pre-
sidente da câmara por, “num 
documento de cariz iminente-
mente técnico, ter feito diversas 
considerações de cariz político, 
responsabilizando o anterior 
executivo por tudo e por nada”. 

Rui Moutinho condenou ainda 
o presidente por “manter o dis-
curso do coitadinho” ao afirmar 
que “por força dos compromis-
sos assumidos no passado a dí-
vida futura será maior do que 
aquela que agora se apresenta 
e que a razão do aumento do 
prazo médio de pagamento é 
única e exclusivamente da res-

ponsabilidade dos outros”.
O vereador da oposição disse 

estranhar ainda o facto de serem 
mencionados nos documentos os 
processos do OLAF e da recusa 
do visto do Tribunal de Contas ao 
contrato de aquisição do Comple-
xo Desportivo das Laranjeiras.

“O senhor presidente sabe 
que aquela aquisição não podia 
ter seguido ipsis verbis as posi-
ções da Lei de Organização de 
Processos do Tribunal de Con-
tas”, afirmou Rui Moutinho, argu-
mentando que compra foi realiza-
da no âmbito de um processo de 
insolvência, e por carta fechada, 
não sendo por isso possível saber 

à priori se havia ou não adjudica-
ção ao município e muito menos 
se havia ou não contrato. 

Voltando às contas, Rui Mouti-
nho confirmou que os documen-
tos mostram que em 31 de de-
zembro de 2017 a dívida da câma-
ra de Paredes era de 50 milhões 
de euros e voltou a acusar o PS de 
ter mentido durante a campanha 
eleitoral ao apontar números da 
dívida muito superiores.

Na mesma reunião o PSD cri-
ticou ainda a forma como o PS 
tem gerido o processo do OLAF, 
preferindo “fazer-se de vítima 
ao invés de lutar contra uma 
decisão que tem tudo para ser 

contestada”. Em resposta, o pre-
sidente da câmara garantiu que o 
executivo continua a aguardar a 
decisão sobre a providência cau-
telar interposta em fevereiro para 
desbloquear os fundos e referiu 
que se esta providência cautelar 
fosse logo interposta em outubro 
de 2016 os fundos comunitários 
não estavam suspensos. “Ainda 
ontem (segunda-feira) estive 
reunido com a administradora 
da insolvência para tentar que 
a câmara não perca os 300 mil 
euros que deu de sinal para a 
aquisição das Laranjeiras, sem 
o visto prévio do Tribunal de 
Contas”.
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uAlexandre Almeida diz que o aumento da dívida era inevitável devido aos 14,9 milhões de euros de obras lançadas pelo anterior exe-
cutivo em ano de eleições.

Pagamentos em atraso aumentam
devido à “má herança” deixada pelo PSD

P
AREDES é um dos três municípios 
que registou em 2017 um aumen-
to superior a um milhão de euros 
nos pagamentos em atraso, se-
gundo um relatório do Conselho 

de Finanças Públicas, publicado no início 
deste mês.

A revelação destes dados gerou alguma 
discussão na reunião do executivo realiza-
da a 5 de abril. O presidente da câmara Ale-
xandre Almeida acusou o vereador do PSD 
Rui Moutinho de “fazer um exercício de 
coitadinho”, depois de este ter considera-
do “extremamente preocupante” que em 
quatro meses a câmara tenha multiplicado 
por três o prazo médio de pagamento.

“Na altura o PS preocupava-se imen-
so com o cumprimento da Lei dos Com-
promissos, e o prazo médio de paga-
mento resulta do cumprimento da Lei de 
Compromissos, mas parece que deixou 
de haver essa obrigação a partir do mo-
mento em que passaram a ser poder”, 
argumentou o vereador social-democrata.

O presidente da câmara considerou que 
o relatório veio apenas revelar o que já es-
peravam devido à “má herança deixada 
pelo PSD”. “Infelizmente Paredes conti-
nua a ser notícia pela negativa, devido 
ao vosso trabalho”, sublinhou o autarca, 
dirigindo as críticas a Hermínia Moreira e a 
Rui Moutinho, os dois elementos da atual 
vereação do PSD que estavam diretamente 

O QUE DIZ
O RELATÓRIO

O relatório sobre a “Execução orça-
mental da Administração Local 
2017” elenca uma lista com 19 mu-

nicípios onde “estava concentrada mais 
de 90% da dívida vencida e não paga há 
mais de 90 dias, em 31 de dezembro de 
2017”. Desses municípios incumpridores, 
o CFP destaca três onde os pagamentos 
em atraso sofreram agravamentos supe-
riores a um milhão de euros: Macedo de 
Cavaleiros, Paredes e Penafiel.

Paredes ocupa o 8.º lugar desta lista. 
Segundo o relatório, a dívida a fornece-
dores chegou a ser de aproximadamente 
um milhão de euros no final de 2016, mas 
subiu durante o ano de 2017 para os 1,5 
milhões de euros, em junho, e 5,4 milhões 
de euros em dezembro.

H
á sete novas empresas 
que vão investir no con-
celho de Paredes e criar 
novas unidades indus-

triais nas freguesias de Baltar, Re-
bordosa e Lordelo.

A informação foi avançada 
na última reunião do executi-
vo, pelo vereador das ativida-
des económicas, Elias Barros. “É 
uma grande mais-valia termos 
em Paredes novas empresas. 
Estamos muito contentes e o 
que queremos é continuar a 
dinamizar o concelho nesse 
sentido”, sublinhou.

Elias Barros garantiu ainda que 
serão criados 124 novos postos de 
trabalho no concelho e 150 serão 
deslocalizados de outros conce-
lhos. Os novos investimentos con-
templam a diversificação das in-
dústrias, tratando-se de uma em-
presa de serviços para o desporto 
automóvel, fábrica de estofos, in-

ligados à gestão anterior, ela como verea-
dora e ele como diretor financeiro do mu-
nicípio.

“O agravamento do prazo médio de 
pagamento era uma inevitabilidade. Aliás, 
em outubro, quando fiz a apresentação do 
orçamento, já se sabia que isso ia aconte-
cer. Se vocês lançaram 14,9 milhões de eu-
ros de obras, quando sabiam que tinham 
cerca de um milhão de euros para fazer 
face a essas obras, o prazo de pagamento 
vai, como é óbvio, disparar. E a nossa sor-
te é que desses 14,9 milhões de euros só 

foram executados 9 milhões”, atirou o au-
tarca.

“Você fez o exercício de coitadinho, 
dizendo como é possível estarmos a pa-
gar num prazo mais dilatado quando 
você sabe perfeitamente porquê. Aliás, 
transmiti-lhe isso no meu gabinete. Que 
tinha feito acordos com fornecedores 
para pagar as dívidas que estão para trás 
em três anos”, criticou.

Alexandre Almeida disse também que 
o executivo vai avançar com uma auditoria 
após a apresentação das contas de 2017,  

porque apesar de estarem a realizar uma 
política de “total contenção”, o prazo de 
pagamento ainda vai ser superior no fi-
nal deste ano, porque dos 14,9 milhões 
de euros em obras lançadas pelo anterior 
executivo em 2017, só 5% é que foram fa-
turados este ano, ficando os restantes 95% 
para 2018. “Só lá para 2020 é que vamos 
ter condições para começar a diminuir 
este prazo médio de pagamento com 
uma gestão responsável”, acrescentou o 
autarca.

Sete novas empresas
investem 12 milhões
de euros no concelho
uOs sete novos contratos de investimento envol-
vem a criação de 124 novos postos de trabalho.

dústria de serralharia e unidades 
fabris de mobiliário. Algumas vão 
realizar novos investimentos no 
concelho, outras vão deslocalizar 
as suas unidades de concelhos 
vizinhos.

As minutas dos contratos de 
investimento foram aprovadas, 
por unanimidade, na reunião do 
executivo. No final, Elias Barros 
disse, ainda, aos jornalistas que 
“há outras cinco empresas que 
já tinham feito contratos com 
o município, que reforçaram 
agora o investimento, havendo 
casos em que esse valor foi du-
plicado”.

O investimento global ronda 
os 75 milhões de euros, com a 
deslocalização de 270 trabalhado-
res para o concelho de Paredes. A 
estas empresas o município con-
cede incentivos fiscais, em função 
do valor do investimento e dos 
postos de trabalho criados. 
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Tribunal de Contas chumbou
a compra do Complexo

Desportivo das Laranjeiras
uAnterior executivo nunca poderia ter avançado para a compra, nem ter dado o 
sinal de 300 mil euros, sem o visto prévio do Tribunal de Contas.
uA câmara procura agora alternativas para adquirir o espaço “fundamental 
para o concelho”.

O 
TRIBUNAL 
DE CON-
TAS vetou 
a aquisição 
do Com-

plexo Desportivo das 
Laranjeiras pela câmara 
municipal de Paredes. 
A notícia foi confi rmada 
pelo atual presidente 
do município, durante a 
reunião de câmara reali-
zada a 5 de abril, onde o 
autarca voltou a acusar 
o PSD de “má gestão”.

Alexandre Almeida 
garantiu que o anterior 
executivo nunca pode-
ria ter avançado para a 
compra do Complexo 
Desportivo das Laranjeiras, nem 
ter dado o sinal de 300 mil euros, 
sem o visto prévio do Tribunal 
de Contas. O TC alega ainda que 
o município “violou a lei das fi-
nanças locais”.

“Esta é mais uma evidência 
da má herança deixada pelo 
anterior executivo do PSD”, ati-
rou Alexandre Almeida. A câmara 
vai recorrer da decisão, mas se o 
TC voltar a recusar o visto, o pre-
sidente garante que vão avançar 
por outras vias. Uma das hipóte-
ses é a aquisição do equipamen-
to através de uma associação ou 
instituição pública do concelho, 
onde a câmara tenha representa-
ção. 

“Vocês violaram
grosseiramente a Lei
das Finanças Locais”

- Alexandre Almeida criticou as
opções do anterior executivo do PSD

Durante a discussão do as-
sunto, o presidente não poupou 
críticas à atuação do anterior 
executivo que, em 2017, adquiriu 
o Complexo das Laranjeiras em 
hasta pública por 1,58 milhões 
de euros. “Vocês violaram gros-
seiramente a Lei das Finanças 
Locais. Quando se quer adquirir 
uma coisa com valor superior a 

Pormenores

O Complexo Desportivo 
das Laranjeiras – que 
inclui o estádio, o pa-

vilhão gimnodesportivo e 
terrenos adjacentes -, foi 
adquirido, em hasta pública, 
pelo município de Paredes 
em janeiro do ano passado. O 
equipamento tinha sido ven-
dido à empresa Guedol Enge-
nharia S. A., em 2008, por 8,5 
milhões de euros, para cons-
truir um centro comercial, 
que nunca chegou a avançar.
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900 mil euros não se pode se-
quer pagar o sinal antes do vis-
to do Tribunal de Contas. Isto é 
o corolário da má gestão”, disse 
Alexandre Almeida, apontando as 
críticas aos vereadores do PSD.

No final da reunião, o autarca 
explicou aos jornalistas que após 
a tomada de posse, o novo execu-
tivo teve a preocupação de solici-
tar o visto, embora já receasse o 
chumbo do Tribunal de Contas.

“Não podíamos fazer um 
investimento de 1,58 milhões 
de euros sem ter o visto do Tri-
bunal de Contas. E esse é aliás 
um dos problemas invocados”, 
assumiu. Além de não ter solici-
tado o visto prévio ao Tribunal 
de Contas, o anterior executivo 
avançou com um sinal de 300 mil 
euros na altura da aquisição do 
equipamento e ainda violou a Lei 
dos Compromissos.

No final de 2017 a câmara 
aprovou a escritura de compra e 
venda dos prédios que integram 
a antiga zona desportiva da ci-
dade. Nessa altura ainda estavam 
por pagar cerca de 1,28 milhões 
de euros do complexo. Alexandre 
Almeida garante que o novo exe-
cutivo já tinha arranjado a folga 
orçamental para pagar o valor em 
falta, mas a decisão do Tribunal de 
Contas veio complicar a situação. 
“Uma das preocupações que te-
mos agora é de não perder o si-

nal de 300 mil euros. Já estamos 
em contacto com a administra-
dora da insolvência fazendo-lhe 
ver que é na mesma o município 
de Paredes que vai fazer a aqui-
sição, nem que seja por inter-
médio de outra associação”.

Existe também uma candida-
tura no âmbito do PEDU – Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano – para reformular o com-
plexo desportivo, que só pode 
avançar quando a autarquia esti-
ver na posse do equipamento. Se 
o complexo for adquirido através 
de uma instituição pública, o ob-
jetivo é que seja cedido depois 
em comodato à autarquia.

Q
uando chegar às 
mãos dos lei-
tores, o 25 de 
Abril, em ter-
mos formais e 

com o respetivo feriado, está 
logo ao nosso alcance.

Achamos oportuno continuar 
a ocupar-nos com esta data e com 
as várias nuances que a mesma 
comporta em si.

O assunto ainda povoa a nos-
sa mente, refresca-nos a memó-
ria e conduz-nos no caminho da 
existência. Desperta algumas sau-
dades, mas estas teem sentido e 
também fazem caminho.

Defendemos o ponto de vista 
de que esta data, sendo o que é e 
diga o que cada um quiser, ela per-
mitiu, em grande espaço, a recon-
ciliação com a História. Elegemos 
duas épocas fundamentais para 
mais do que uma geração, com 
refl exos para o futuro. Há 44 anos 
aconteceu a Revolução. Há 57 
anos deu-se o início formal da nos-
sa guerra colonial – Angola, Guiné 
e Moçambique – dado que o Esta-
do da Índia, formalmente não che-
gou a vias de facto. Foram catorze 
anos de loucura, de retrocesso so-
cial, económico e fi nanceiro, além 
de perdas de vidas de tanta gente 
que queria ter futuro e acabou in-
gloriamente na vala comum.

Os tempos eram de mudança 
a nível de tudo que era colónia. 
Os países detentores de colónias, 
na sua maior parte tiveram uma 
visão mais realista e trataram de 
concordar com a concessão da in-
dependência. Já os governantes 
de Portugal entenderam conti-
nuar a manter as suas possessões 
de forma inalterada, mobilizando 
as forças armadas para tentar re-
solver os problemas levantados 
pela avalanche de guerrilheiros 
que acorriam a todas as fronteiras 
dos territórios ditos ultramarinos.

As tropas portuguesas, salvo 
raras exceções, portaram-se com 
dignidade dentro do contexto 
para que foram mobilizadas e no 
cumprimento do que determi-
nava a constituição portuguesa. 

Acertar o passo
pela História

uando chegar às 

mos formais e 
com o respetivo feriado, está 

Achamos oportuno continuar 
a ocupar-nos com esta data e com 
as várias nuances que a mesma 

O assunto ainda povoa a nos-
sa mente, refresca-nos a memó-
ria e conduz-nos no caminho da 
existência. Desperta algumas sau-
dades, mas estas teem sentido e 
também fazem caminho.

Defendemos o ponto de vista 
de que esta data, sendo o que é e 
diga o que cada um quiser, ela per-

pela História

Sabiam per-
f e i t a m e n t e 

que o tipo 
de guerra 

praticado pe-
los movimentos 

independentistas era 
muito difícil de derro-

tar, sendo que eram 
impulsionados ideologi-

camente para tal, abaste-
cendo os guerrilheiros de 

tudo o necessário, desde 
armamento, dinheiro, trei-
namento, hospitais, etc.

Naturalmente que era do do-
mínio comum o conhecimento de 
que os militares tinham somente 
a missão de aguentar a situação, 
enquanto os decisores políticos 
iam tratando do acordo entre 
ambas as partes da contenda. Só 
que as difi culdades não foram ul-
trapassadas por um tempo de 14 
anos, o País estava exaurido e en-
dividado, os militares de carreira 
ou milicianos escasseavam para 
aguentar a situação com a digni-
dade mínima aceitável.

Os militares não podiam 
continuar a viver encostados à 
sombra duma nuvem pronta a 
desfazer-se em chuva torrencial, 
enquanto os governantes não 
tugiam nem mugiam, parecendo 
quererem manter a cabeça enter-
rada na areia. A tropa não estava à 
espera do milagre de um subsídio 
chorudo ou de qualquer dádiva 
compensatória.

Os combatentes, perante tal 
inércia governamental, concluí-
ram que o nosso país e o futu-
ro estavam a precisar de novas 
ideias, não sem antes proceder a 
uma peregrinação interior, sentir 
o pulso do país real e defi nir uma 
estratégia de desenvolvimento 
que não esquecesse os mais des-
favorecidos.

E em 1974, Abril, 25, aconteceu!    
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A 
PROMOV REBORDOSA – Asso-
ciação Social, Cultural, Desporti-
va e Recreativa comemorou, no 
passado dia 6 de abril, o seu 13.º 
aniversário, fazendo uma home-

nagem a várias fi guras e individualidades que 
marcaram a evolução da instituição.

Este foi de resto o momento mais mar-
cante do jantar de aniversário, que decorreu 
numa quinta, em Paredes, e juntou elementos 
dos órgãos sociais da associação, alguns em-
presários e amigos da instituição. 

A estas personalidades a Promov de Re-
bordosa quis “prestar o reconhecimento e 
apreço por todo o esforço desenvolvido 
em prol da associação”. Nesse âmbito, o em-
presário Arnaldo Barbosa foi agraciado com 
uma distinção, “singela, mas justa”, por toda 
a ajuda e dedicação que tem demonstrado 
para com a sua terra. 

Na mesma cerimónia foram agraciadas 
outras seis individualidades. José Barbosa, 
empresário e secretário da junta de Rebor-
dosa, os bombeiros voluntários, a junta de 
freguesia, a Cooperativa A Celer, a Associação 
para Desenvolvimento de Rebordosa e a câ-
mara municipal de Paredes.

“Sabe bem homenagear estas indivi-
dualidades porque ao longo destes anos 
sempre nos ajudaram a promover Rebor-
dosa e as festas da cidade. Só temos a agra-
decer o seu empenho e dedicação, porque 
só assim é que conseguimos ter uma cida-
de ao nível que temos hoje”, sublinhou o 
presidente da direção Mário Pacheco. 

A distinção que foi entregue à junta de 
Rebordosa serviu para reconhecer o apoio 
dado à associação e às festas da cidade. “A 
junta de Rebordosa merece todo o nosso 
carinho por tudo aquilo que faz pela Pro-
mov e pela cidade”, sublinhou Mário Pache-
co, reconhecendo o apoio dado pela anterior 
equipa liderada pelo vereador da câmara de 
Paredes, Elias Barros, e pelo atual executivo, 
presidido por Salomé Santos. 

“Tentamos ajudar naquilo que eram 
as nossas possibilidades todas as as-
sociações de Rebordosa. E é com muito 
gosto que o fazemos, porque Rebordosa 
merece o esforço de todos nós”, defendeu 
a presidente da junta, elogiando o trabalho 
da Promov na divulgação das festas e da ci-
dade de Rebordosa. 

A Promov homenageou ainda a câma-
ra municipal de Paredes, pedindo ao novo 
presidente que continue a apoiar as ini-
ciativas da associação. Alexandre Almeida 
garantiu esse apoio e felicitou a Promov 
pelo trabalho desenvolvido em prol do 
crescimento da freguesia. “A Promov não 
se limita a dar apoio logístico às festas 
de Rebordosa. Faz a iluminação de natal 

uA Promov distinguiu sete individualidades que ajudaram a promover a freguesia e a associação nos últimos anos.
uO presidente Mário Pacheco também foi elogiado pela dinâmica que impôs na associação nos últimos anos. 

PROMOV REBORDOSA COMEMOROU
13.º ANIVERSÁRIO COM HOMENAGENS

em Rebordosa, promove jantares solidá-
rios com pessoas necessitadas, esteve na 
origem do ressurgimento da Serragem 
da Velha e de muitas outras iniciativas 
que contribuem para a promoção social 
e cultural da cidade”. 

No aniversário, foram ainda destacados 
dois sócios fundadores, os empresários Mário 
Leite e Alberto Rocha, que se mantiveram ao 
lado da associação nos últimos 13 anos. Má-
rio Pacheco agradeceu também o apoio dado 
pelos empresários da freguesia, que são o 
maior suporte das festas da cidade.

A cerimónia fi cou também marcada 
pelos elogios dos homenageados 
ao trabalho desempenhado por 

Mário Pacheco, que dirige a associação há 
dois anos. “Faz falta a Rebordosa pes-
soas com esta dinâmica. Todos gostáva-
mos que ele fi casse para continuar com 
este trabalho”, sublinhou o presidente 
dos bombeiros, Abel Moreira. 

“Este projeto não pode acabar aqui. 
Temos de continuar por mais dois anos 
e o Mário tem de continuar”, reiterou ain-
da Arnaldo Barbosa, que também faz parte 
da associação. 

Apesar dos apelos deixados no jantar, 
Mário Pacheco não assumiu a intenção de 
continuar no cargo, mas fez um balanço 
positivo dos dois anos de mandato. “É um 
orgulho presidir a uma associação que 
promove as melhores festas da região”, 
assumiu.

Trabalho
do presidente
elogiado

PUB
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uO município de Paredes é parceiro de um projeto internacional que junta 40 representantes de 11 países europeus para refl etir sobre 
as questões das migrações e dos refugiados.

Parceiros europeus refl etiram em
Paredes sobre os desafi os das migrações

O
S REPRESENTANTES de 11 países 
e 13 organizações europeias esti-
veram reunidos em Paredes para 
refl etir sobre o problema das mi-
grações e traçar estratégias para a 

integração destas comunidades.
A iniciativa decorreu entre os dias 9 e 11 de 

abril no âmbito do projeto europeu “EU CAN 
– European Counter And Alternatives Narra-
tives Network”, fi nanciado e integrado no pro-
grama “Europa para os cidadãos – participa-
ção democrática e participação cívica”.

Orjana Shabani, da organização Alphabet 
Formation Brussels, explicou que o principal 
objetivo do encontro “é a partilha de ideias e 
experiências” para “encontrar as melhores 
estratégias e práticas de integração das co-
munidades migrantes nos vários países de 
acolhimento”.

Os promotores pretendem “envolver os 
municípios e organizações locais, associa-
ções de direitos humanos, peritos e ONG’s 
na discussão sobre a cidadania europeia, 
chamando a atenção para a necessidade de 
promover medidas de integração social das 
comunidades migrantes, nos vários países 

HELENA NUNES
— texto —

da Europa”.
O projeto iniciou-se em janeiro deste ano e 

terminará em dezembro de 2019, englobando 
vários encontros e ações em diferentes países. 
“É fundamental que se perceba a realidade 
cultural das comunidades migrantes para 
facilitar a integração. Por isso é importante 
envolver no projeto o maior número de orga-
nizações locais”, defendeu Emilia Radu, da Mo-
nomyths Association Romania. Aos jornalistas, a 
ativista disse ainda que uma das prioridades do 
projeto é a população mais exposta à radicaliza-
ção, sobretudo os mais jovens.

“Paredes é hoje um território europeu 
aberto a estreitar relações com outras ci-
dades, povos e culturas”, disse o presidente 
da câmara na sessão de abertura do encontro, 
garantindo que o município se orgulha de li-
derar este projeto, vocacionado para a Europa 
dos cidadãos. “Acredito que deste projeto 
sairão conclusões úteis e boas práticas de 
cidadania”, antecipou o autarca, garantindo 
que os fenómenos migratórios benefi ciam as 
sociedades de acolhimento e de origem, por 
exemplo, face à evolução demográfi ca euro-
peia atual e futura.

Alexandre Almeida relembrou que Portugal 
é o país da União Europeia com mais emigrantes 
em proporção da população residente e defen-

deu que “os Estados Membros da União Eu-
ropeia devem reforçar a solidariedade e criar 
estratégias comuns para encontrar soluções 
efi cientes para os desafi os que hoje enfren-
tam”.

O vereador da câmara de Paredes, Paulo 
Silva, também frisou que as questões da cidada-
nia preocupam o executivo municipal, que tem 

interesse em trazer os temas para a discussão 
pública, envolvendo as escolas e instituições do 
concelho.

O próximo encontro do grupo será realizado 
em Valência, Espanha. O relatório fi nal será apre-
sentado em Bruxelas em julho do próximo ano 
e incluirá propostas de atuação no contexto do 
programa “Europa para os cidadãos”.

Junta de Cete já tem Serviço de
Atendimento e Acompanhamento Social
uEste é o sexto posto de atendimento no concelho que vai dar apoio a famílias em situações de vulnerabilidade, pobreza e exclusão social.

A 
JUNTA de freguesia de Cete já 
tem um posto de atendimento 
do Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social (SAAS). 
O serviço está enquadrado no 

âmbito da Rede Local de Intervenção Social 
(RLIS) e pretender informar, aconselhar e en-
caminhar para respostas diversas da comu-
nidade, apoiar em situações de vulnerabili-
dade social, prevenir situações de pobreza e 
exclusão social e contribuir para a autonomia 
e fortalecimento das competências pessoais e 
familiares.

O serviço já era prestado nesta zona do 

concelho, devido à afl uência de solicitações, 
sempre com o objetivo de melhorar o atendi-
mento à população.

A RLIS é um projeto que iniciou em 
agosto de 2016 e cuja entidade promotora 
é a ADIL - Lordelo. Conta com seis postos 
de atendimento no concelho, em Lordelo, 
Paredes, Sobreira, Gandra, Baltar, e Cete. 
Também realiza atendimento por marca-
ção nas freguesias de Rebordosa, Louredo 
e Aguiar de Sousa.

Na junta de freguesia de Cete o atendi-
mento será feito quinzenalmente, às quintas-
-feiras, das 14 às 17 horas.
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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.

Paredes sobe 107 posições
no ranking da transparência 

uA autarquia liderada por Alexandre Almeida é a 29.ª mais transparente do país e subiu 107 posições no ranking em relação ao ano passado.
uNo Vale do Sousa é apenas superada por Paços de Ferreira (24.º) e, na Área Metropolitana do Porto, por Vila do Conde (27.º). 

A 
AUTARQUIA DE PA-
REDES subiu mais de 
100 posições no ran-
king da transparência 
que foi divulgado na 

semana passada, pela Transparên-
cia e Integridade, ocupando este 
ano a 29.ª posição a nível nacio-
nal, com um índice de transparên-
cia municipal (ITM) de 74,45.

Entre os 17 municípios que 
fazem parte da Área Metropolita-
na do Porto, Paredes é o segundo 
mais transparente, sendo apenas 
superado pelo município de Vila 
do Conde que aparece dois luga-
res acima (27.º), com um índice de 
transparência de 74,73.

Alguns lugares mais abaixo 
surgem os municípios de Matosi-
nhos (32.º), Valongo (42.º), Maia 
(46.º) e Vale de Cambra (48.º). O 
Porto surge apenas na 52.ª posi-
ção, com um ITM de 68,13, mas re-
gistou uma subida de 89 lugares 
em relação a 2016.

O município menos transpa-
rente da Área Metropolitana do 
Porto é Vila Nova de Gaia, que 
ocupa o lugar 254 deste ranking, 
com um ITM de 33 pontos. Entre 
os menos transparentes estão 
também os municípios de Espi-
nho (223.º), Santa Maria da Feira 
(227.º) e Arouca (236.º).

Na região do Vale de Sousa, o 

município de Paredes volta a desta-
car-se pela positiva, sendo apenas 
superado por Paços de Ferreira, que 
ocupa a 24.ª posição a nível nacio-
nal, com 77,20 pontos. Ainda assim, 
o município pacense desceu 10 lu-
gares em relação a 2016. 

À exceção de Paredes, que re-
gistou uma subida muito signifi-
cativa no ranking, todos os muni-
cípios da região do Vale do Sousa 
registaram descidas, também elas 
expressivas. 

Lousada surge este ano na posi-

Juntas de Vilela e Lordelo organizam caminhada da Liberdade

A
S JUNTAS de freguesia de Vilela e de 
Lordelo vão organizar uma caminha-
da para assinalar o dia da Liberdade. 
A iniciativa vai decorrer no feriado 

de 25 de Abril, com início pelas 9 horas jun-
to ao Centro Escolar de Vilela. O percurso é 
de aproximadamente oito quilómetros (ida e 
volta).

No início da caminhada vai realizar-se 
um alongamento, depois os participantes se-
guem em direção ao parque do Rio Ferreira, 
em Lordelo, onde a organização vai disponi-
bilizar um lanche (reforço). Dali a caminhada 
segue de regresso ao Centro Escolar de Vilela 
onde, no final, haverá um alongamento.

A inscrição na caminhada é gratuita, mas 

obrigatória. Os interessa-
dos podem inscrever-se 
nas juntas de freguesia 
de Vilela ou de Lordelo ou 
através da internet, atra-
vés do link https://goo.
gl/forms/iu8v1Lb7eQ8S-
pmrQ2.

uA iniciativa realiza-se no dia 25 de Abril entre o Centro Escolar de Vilela e o Parque do Rio Ferreira, em Lordelo.

Alfândega da Fé
e Vila do Bispo

lideram

O município de Alfandega 
da Fé voltou a ficar em 1.º 
lugar na quinta edição do 

Índice de Transparência Munici-
pal, mas este ano partilha a fren-
te da tabela com Vila do Bispo, 
que soma igualmente 91 pontos 
em 100.

No fim da lista estão Pedró-
gão Grande e Porto Moniz, am-
bos com 10 pontos. A pontuação 
média dos 308 municípios bai-
xou de 52 para 51 pontos.

Este estudo faz uma ava-
liação dos dados e informação 
disponibilizada pelos municí-
pios em sete áreas diferentes: 
funcionamento, organização e 
composição; planos relatórios, 
impostos, taxas e preços; relação 
com a sociedade; transparência 
na contratação pública; transpa-
rência económico-financeira e 
urbanismo.

Os municípios da região re-
gistam menores níveis de publi-
citação e transparência na área 
do funcionamento, organização 
e composição. No caso de Pare-
des, a pontuação mais elevada 
regista-se na área dos impostos, 
taxas, tarifas, preços e regula-
mentos, (100 pontos). Nos domí-
nios da transparência económi-
co-financeira e na relação com a 
sociedade, o município liderado 
por Alexandre Almeida regista 
um índice de transparência mu-
nicipal superior a 90 pontos, cor-
respondendo a mais informação 
disponibilizada ao público.

ção 47 do ranking, quando em 2016 
ocupava a 11.ª posição. Já Penafiel 
passou a ser o município menos 
transparente da região, surgindo na 
134.ª posição do ranking, com um 
ITM de 53,85 pontos. Em 2016 ocu-
pava a 96.ª posição.
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A 
NOITE estava fria e 
chuvosa mas as vo-
zes do coro do Or-
feão da Fundação 
A Lord e as notas 

do quarteto de cordas aque-
ceram os corações do público 
que esteve a assistir ao con-
certo de Páscoa da Fundação 

A 
POLÍCIA de Se-
gurança Pública 
(PSP) do Porto 
d e s m a n t e l o u 
uma rede que 

furtava, desmantelava e 
vendia peças de automó-
veis na região. A ação da 
polícia decorreu na passada 
sexta-feira, dia 13 de abril, 
e resultou na detenção de 
três homens, suspeitos do 
furto e desmantelamento 
de dezenas de viaturas na 
zona norte do país.

Em comunicado, a PSP 
refere que foram realizadas 
oito buscas domiciliárias e 
não domiciliárias, nas áreas 
do Porto, Braga e Gondo-
mar, tendo sido recuperadas 
oito viaturas, incluindo um 
Ferrari, e apreendidas di-
versas peças de automóveis 
desmantelados, incluindo 
jantes, pneus, bancos, cen-
tralinas, volantes, sistemas 
de rádio e som, GPS’s, ma-

Desmantelada rede que
furtava carros na região

uA PSP do Porto conseguiu recuperar diversas peças e oito viaturas que tinham sido fur-
tadas na região, incluindo um Ferrari.

nómetros, quadrantes e pai-
nel de instrumentos. Foram 
também apreendidas armas 
de fogo, diversos telemóveis 
e cadeiras de transporte de 
crianças e ferramentas utili-
zadas na prática dos ilícitos 
criminais.

A investigação da Divi-
são de Investigação Crimi-
nal (DIC) da PSP do Porto 
já durava há dois anos. O 
grupo costumava assaltar 
em garagens e atuava nas 
áreas do Porto, Vila Nova 
de Gaia, Matosinhos, Maia, 

Gondomar, Valongo, Trofa, 
Santa Maria da Feira, Paços 
de Ferreira, Lousada, Pare-
des, Penafiel e Felgueiras.

Os detidos, com idades 
entre os 36 e os 41 anos, re-
sidiam em Gondomar e em 
Braga. 

Casa cheia no concerto de Páscoa
da Fundação A Lord

uO Orfeão da Fundação A Lord, acompanhado por um quarteto de cordas, atuou no auditório do salão paroquial de Lordelo.

A Lord, no auditório do salão 
paroquial de Lordelo, Paredes.

“Et in terna pax”, “Avé 
Maria” e “I love the Lord” 
foram alguns dos temas 
apresentados, sob a direção 
do Maestro Manuel Luís Bo-
vião Monteiro, que dirige o 
Orfeão desde o seu início.

Criado em 1998, o Orfeão 
da Fundação a Lord veio re-
criar a tradição musical da 

freguesia, que remonta à pri-
meira metade do século XX, 
época em que o Maestro Ver-
gílio Pereira fundou o Orfeão 
Castro Araújo.

Atualmente, o Orfeão 
da Fundação A Lord é cons-
tituído por cerca de 30 ele-
mentos e interpreta música 
vocal e capella, abrangendo, 
contudo, no seu reportório, 
os mais diversos estilos. O 

Orfeão participa em diversos 
eventos culturais organiza-
dos pela Fundação A Lord, 
tais como o orffLORD – Festi-
val de Orfeões – e concertos 
de Páscoa e Natal e também 
já se apresentou em várias 
localidades do país, desta-
cando-se a participação, com 
outros coros, num concerto 
realizado no Porto, a 24 de 
junho de 2002, sob a direção 

do cónego Ferreira dos San-
tos.

Em 2007 o Orfeão da 
Fundação A Lord gravou um 
CD e quatro anos depois fez 
a sua primeira internaciona-
lização, participando no VIII 
Certame de Habaneras de 

Naron (Espanha).
Com casa cheia, o con-

certo de Páscoa do Orfeão da 
Fundação A Lord contou com 
a presença do vice-presiden-
te da autarquia, Francisco 
Leal, que já presidiu à direção 
da fundação.
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A 
sénior Bernardina 
Ferreira e o jovem 
Rafael Neves fo-
ram os vencedo-
res do concurso 

Metropolitano Intergeracio-
nal “Sabores e Saberes”, 
que se realizou na Casa da 
Cultura de Paredes.

A dupla da Sobreira 
apresentou uma receita de 
um bolo de amêndoa que 
acabou por ser eleita a ven-
cedora do concurso, que foi 
promovido pela autarquia 
como forma de partilha de 
saberes e fomento das rela-
ções intergeracionais entre 
jovens e seniores. Aos partici-

Dupla da Sobreira venceu
concurso “Sabores e Saberes”

uBernardina Ferreira e Rafael Neves venceram o concurso com uma receita de um bolo de amêndoa.

pantes foi lançado o desafio 
de apresentarem uma receita 
onde o saber de uma tradi-
ção e sabor de um bom doce 
feito pelos avós foram postos 
à prova.

A dupla da Sobreira já 
tinha vencido a Mostra Mu-
nicipal. Para além de Paredes, 
participaram no concurso os 
municípios de Vila Nova de 
Gaia e Gondomar.

Citada na nota de im-
prensa do município, a ve-
readora do pelouro de ação 
social, Beatriz Meireles, sa-
lientou que o propósito do 
concurso é, por um lado, 
“favorecer a troca de expe-
riências e de saberes entre 
jovens e idosos” e a “intera-
tividade entre municípios 

de forma a contribuir para 
o envelhecimento ativo”.

A ação decorreu no âm-
bito dos fins de semanas gas-
tronómicos, como forma de 
promoção do que o concelho 
tem de melhor, defende ain-
da a vereadora Beatriz Meire-
les, assumindo desde logo a 
continuidade do projeto.

Para o vencedor Rafael 
Neves, este “evento ajuda a 
promover o concelho e pro-
porciona o convívio entre 
duas gerações que é bem 
salutar”. O jovem, que fre-
quenta o curso de Pastelaria 
e Cozinha, na Escola Profis-
sional de Gaia, já tinha parti-
cipado na edição anterior do 
concurso, com uma receita 
de tarte de maçã. 

C
ÁTIA SORAIA tem 24 anos, nasceu 
prematura e é portadora de uma pa-
ralisia cerebral. Precisa urgentemente 
de uma cadeira de rodas nova e para 
a ajudar foi lançada uma campanha 

solidária de recolha de tampinhas.
A iniciativa partiu de um grupo de amigos 

da jovem de Rebordosa, Paredes, que tam-
bém sofre de uma luxação congénita nas an-
cas. Para se deslocar para os tratamentos Cá-
tia precisa de uma cadeira de rodas adaptada, 
que custa cerca de 14 mil euros, mas não tem 
possibilidades económicas para a comprar.

Os amigos garantem que já foram envia-
dos pedidos de ajuda a várias instituições, in-

Campanha solidária apoia jovem
com paralisia cerebral

uCátia Soraia vive em Rebordosa com a tia e precisa de uma cadeira de rodas adaptada para se movimentar. 

cluindo a Segurança Social. “Dizem-lhe que 
está na lista de espera e que pode demorar 
de 3 a 4 anos a atribuir-lhe a cadeira de ro-
das que tanto precisa para se deslocar para 
os tratamentos e zonas ocupacionais”.

Cátia perdeu os pais há algum tempo e 
vive com uma tia em Rebordosa. A cadeira 
de rodas em que se desloca é pequena, está 
partida em vários sítios e já não pode ser re-
parada com peças novas.

Os amigos pedem, a quem quiser ajudar 
a Cátia, que separe tampinhas de plástico e as 
entregue em casa da tia da jovem, na Rua das 
Flores, n.º 85, ou no quartel dos bombeiros 
voluntários de Rebordosa. 

Futuramente, o grupo de amigos preten-
de ainda abrir uma conta bancária para reco-
lher donativos.

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

LUÍS BESSA
MOBILIÁRIO

Idealizamos todo

o tipo de móveis

ao seu gosto!

DIANA MACHADO

Responsável pelo Departamento de Ciências
Bioenergéticas das CLÍNICAS NUNO MENDES 

Terapeuta de Reiki/Cura Prânica,
Auriculoterapia, Aromaterapia e Refl exologia.

O 
Reiki é uma técnica energética que promove a saúde e o 
bem-estar da mente, do corpo e do espírito, tendo grandes 
repercussões para todos: homens, mulheres, idosos, adultos, jo-
vens… Mas quais serão os benefícios do Reiki nas crianças?

É importante cuidar corpo, mas também é essencial cui-
dar da mente e das emoções. 

Está comprovado cientifi camente que a aplicação constante de 
Reiki melhora o rendimento escolar e tem múltiplas vantagens e 
implicações psicoeducativas e emocionais. Além de contribuir para o 
bem-estar, o Reiki nas crianças melhora a capacidade de concentração, 
relaxamento, criatividade e resiliência.

Vivemos na Era da Superestimulação. Temos televisão, internet, jo-
gos interativos, telemóveis, ipads e agendas repletas de atividades ex-
tracurriculares… O stress chegou à vida dos mais pequenos. Nesse 
sentido, não nos podemos esquecer que as crianças têm um sistema 
nervoso imaturo e, por isso, para elas pode ser mais difícil processar esta 
quantidade exagerada de estímulos.

As crianças, ao lidarem de forma recorrente com esta estimulação 
excessiva, podem ter difi culdades sociais, problemas de linguagem e 
de habilidades motoras, difi culdades na concentração, para além de 
problemas comportamentais, o que contribui para as difi culdades de 
aprendizagem. Através do Reiki, é possível neutralizar ou compensar os 
efeitos negativos desta estimulação e as suas consequências. 

Sabe-se que as crianças nascem com a capacidade de relaxarem 
sozinhas (Tronick e Gianino, 1986) e, nesse sentido, o Reiki permite às 
crianças que manterem essa aptidão inerente de relaxamento, pois 
é de extrema importância para a sua saúde emocional. Concretamente, 
quais os benefícios do Reiki na infância? 

Podemos enumerar os seguintes benefícios, sabendo, de antemão, 
que haverá muitos mais:

1. Diminui a ansiedade e os medos;
2. Ajuda a lidar com o stress e as difi culdades diárias;
3. Incrementa a criatividade;
4. Ajuda a administrar as emoções, controlando as emoções negativas;
5. Melhora a concentração e o rendimento escolar;
6. Melhora o sistema imunológico;
7. Aumenta a velocidade de processamento sensorial e cognitiva;
8. Contribui para fomentar a autoestima e a autoconfi ança;
9. Melhora as relações sociais, promovendo o sentimento de em-

patia e gratidão com os demais;
10. Ajuda a sentir-se mais feliz.

Resumidamente, o Reiki vai ajudar a criança a estabelecer um 
vínculo muito especial com ela mesma, que será muito útil para 
toda a vida, pois as crianças de hoje serão adultos com uma consciência 
mais expansiva e equilibrada, que infl uenciará o mundo ao seu redor.

“O stress chegou à vida
dos mais pequenos…”

APRENDER E CRESCER
COM O REIKI

U
M ACIDENTE na A41 
causou um ferido 
ligeiro, na passada 
quinta-feira, dia 12 

de abril. O despiste aconteceu 
no sentido Lordelo-Porto, por 
volta das 14h15 da tarde. 

No local estiveram duas 
ambulâncias e um carro de 
desencarceramento dos bom-
beiros voluntários de Lordelo.

O condutor do veículo aci-
dentado ter-se-á despistado 
sozinho, indo embater nos 
rails de proteção da autoes-
trada. Na viatura seguia um 
segundo ocupante, que saiu 
ileso do acidente, não neces-
sitando de cuidados hospita-
lares.

Na origem do despiste es-
tará o piso escorregadio.

Acidente na A41 provoca 
um ferido ligeiro

uUma viatura despistou-se na A41, sentido Lordelo-Porto, provocando ferimen-
tos ligeiros no condutor.

Paredes apresenta projeto
“Caminhar pelo Património”

O 
MUNICÍPIO DE PA-
REDES apresentou, 
no Dia Internacional 
dos Monumentos e 
Sítios, celebrado a 18 

de abril, as linhas gerais do projeto 
“Caminhar pelo Património”, de-
senvolvido no âmbito do Ano Euro-
peu do Património e que pretende 
agregar um conjunto de percursos 
já existentes e outros a traçar, acres-
centando-lhes valor no sentido de 
dinamizar a cultura, o ambiente, o 
desporto e o turismo nas freguesias 
do concelho.

Em nota de imprensa o municí-
pio explica que “este projeto nasce 
da vontade da comunidade, jun-

tando as diferentes associações 
envolvidas e as pessoas amigas 
do património cultural e das ca-
minhadas por Paredes”. 

Numa primeira fase, será identi-
fi cado o património onde se preten-
de desenhar, marcar, homologar e 
promover trilhos pedestres no con-
celho, por forma a dar a conhecer o 
que de melhor e diferente existe em 
Paredes. “Permitirá, igualmente, 
que qualquer caminhante/turis-
ta possa caminhar de forma au-
tónoma, individualmente ou em 
grupo, nos trilhos desenhados”, 
acrescenta a autarquia, que espera 
atingir um resultado, a três anos, da 
marcação e homologação de, pelo 

menos, seis trilhos.
A Câmara de Paredes, junta-

mente com estes caminhos e trilhos 
irá identifi car e marcar a “Rota dos 
Brasileiros”, uma vez que este ter-
ritório é rico em património edifi ca-
do, vivências culturais da vida desta 
época da história de Portugal que 
refere os imigrantes portugueses 
nos Brasil.

Para Alexandre Almeida, “estas 
serão novas formas de zelar, de 
divulgar, de olhar e de ver o pa-
trimónio, permitindo-se aos ca-
minhantes/turistas que circulem 
num concelho uno, Paredes, com 
a máxima segurança”, garante o 
autarca.

o seu QUINZENÁRIO
de eleição
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A 
Bitshop é uma empresa es-
pecializada no sector das 
tecnologias de informação 
e comunicação, com sede 
na cidade de Paredes (atrás 

da câmara municipal) e dois espaços 
de venda também em Penafi el. 

Com uma metodologia de traba-
lho distinta, ao longo dos últimos 11 
anos, a Bisthop desenvolveu soluções 
globais adequadas às necessidades 
e expectativas dos seus clientes. Boa 
parte do sucesso alcançado deve-se 
ao marketing boca-a-boca, mas tam-
bém ao serviço de qualidade e à varia-
da oferta de produtos, que vão desde 
a venda e reparação de computadores 
até aos mais recentes gadgets e telefo-
nes inteligentes.

Fundada em outubro de 2006, em 
Paredes, a Bitshop conta já com três lo-
jas. É gerida pelo empresário Eurico No-
gueira, de 40 anos, e a esposa, Sandra, 
de 39. A razão do crescimento da em-
presa está ligada ao facto de a Bitshop 
se ter mantido fi el à mesma estratégia, 
num mercado onde a concorrência mui-
tas vezes opta pela guerra de preços. 

Além disso, a satisfação dos clien-
tes, o marketing boca-a-boca e a expe-
riência dos seus profi ssionais ajudou 
ao crescimento da empresa. Em 2015, 
a Bitshop aventurou-se em Penafi el, 
e abriu uma pequena “ilha” no Pingo 
Doce, um dos hipermercados mais 
movimentados da região.

Há um ano, a empresa abriu um ter-
ceiro espaço comercial, também em Pe-
nafi el, mas desta vez na Praça do Municí-
pio, em frente à câmara municipal.

Serviços
de contabilidade
e outras soluções
A loja da Bitshop em Paredes é a 

sede a partir da qual são expedidos to-
dos os equipamentos que chegam para 
reparação, desde computadores aos 
mais modernos smartphones do mer-
cado. A Bitshop é também especialista 
no desenvolvimento de websites para 
empresas, dispõe de uma plataforma 
automatizada para integrar lojas de 
venda online e trabalha com progra-
mas de faturação, prestando todos os 
serviços de apoio ao cliente.

Nas instalações em Paredes, além 
dos dois pisos para armazenamento, 
assistência técnica e atendimento ao 
cliente, onde vendem todo e qualquer 
componente informático ou gadget, 
ainda está sediado o escritório de con-
tabilidade, nos pisos superiores. Esta 
secção é gerida pela esposa de Eurico, 
Sandra Nogueira, que é formada em 
contabilidade, e presta serviços para 
empresas e empresários em nome in-
dividual. 

A Bitshop está focada no objetivo 
diferenciador de apoiar as empresas 
e assegurar o sucesso do seu negócio.

Reparamos Tecnologi@...
Temos soluções para si...

Penafi el - Praça do MunicípioPenafi el - interior da loja

Paredes - espaço para reparações técnicas

Paredes - sede da empresa Bitshop

Paredes - serviços de contabilidade e outras soluções

Paredes - interior da loja para atendimento ao público

Penafi el - Ilha Pingo Doce

A empresa é especialista em tecnologias de informação e comunicação, mas também assegura serviços de contabilidade.
Tem sede em Paredes e mais duas lojas na cidade de Penafi el.
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O
S BOMBEIROS VO-
LUNTÁRIOS DE 
CETE assinalaram, 
no passado domin-
go, dia 15 de abril, 

93 anos de existência com uma 
sessão solene onde tomou posse 
o novo comandante da corpora-
ção. O capitão Noel Ferreira, de 
34 anos, natural de Cete, é piloto 
aviador da Força Aérea Portugue-
sa, onde também realiza ações de 
busca e salvamento, mas sempre 
esteve ligado aos bombeiros de 
Cete.

No seu primeiro discurso en-
quanto comandante, o Capitão 
Noel Ferreira mostrou-se orgu-
lhoso pelas funções que assumiu 
e prometeu ser uma voz atuante 
na defesa dos bombeiros e da cor-
poração.

“O facto de depositarem em 
mim esta confiança faz recair 
um peso ainda maior da respon-
sabilidade que tenho pela fren-
te. Tudo farei para assegurar 
o bom caminho desta institui-
ção”, disse. Assumiu que preten-
de ser um comandante “exigente 
e rigoroso” e trazer ideias novas 
e convicções diferentes para a 
instituição, mas também prome-
teu “dar o peito às balas pelos 
bombeiros” e estar sempre dis-
ponível para ajudá-los, como líder 
e amigo. 

“Sei que vão ter momentos 
bons e outros menos bons. Não 
esperem que esta adaptação 
seja fácil, mas acreditem que 
no futuro as vossas ações terão 
consequências de enorme re-
levo para a instituição e para a 
população”. 

Bombeiros de Cete recebem novo comandante no 93.º aniversário da instituição
uO capitão Noel Ferreira, piloto aviador da Força Aérea Portuguesa, foi empossado comandante, na cerimónia presidida pelo presidente da câmara, Alexandre Almeida.
uAs cerimónias de comemoração dos 93 anos da corporação terminam no próximo dia 29, com a inauguração do Posto Avançado, em Recarei.

Em nome do corpo ativo, o ca-
pitão Noel Ferreira agradeceu ain-
da à direção por todo o trabalho 
que tem feito para arrumar a casa 
e pediu ao presidente da câmara 
municipal de Paredes que con-
tinue a apoiar os bombeiros de 
Cete. “Da minha parte dou-lhe a 
certeza que estaremos sempre 
disponíveis para o ajudar a pro-
teger a população do concelho”, 
afirmou.

O presidente da Assembleia-
-geral, Saul Ferreira, lembrou os 
momentos conturbados que a 
instituição viveu há precisamente 
um ano, em que vários bombei-
ros entregaram os capacetes e 
exigiram a demissão do anterior 
comandante e da direção e mos-
trou-se otimista quanto ao futuro 
da instituição, que passou a ser 
gerida por alguém “competente” 
e que “não está agarrado ao po-
der”.

No âmbito das comemora-
ções, o presidente da direção, 
Paulo Pinto, sublinhou a impor-
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O PAVILHÃO MUNICIPAL DE PAREDES vai acolher, no próximo 
dia 22 de abril, um concerto solidário da banda da Armada. A 
iniciativa é organizada pelos bombeiros voluntários de Cete, no 

âmbito das comemorações do 93.º aniversário da instituição.
O espetáculo terá início às 17 horas e a entrada é gratuita. 
Além do concerto, os bombeiros voluntários de Cete vão oferecer 

aos convidados alguns brindes. E quem quiser ajudar a instituição pode 
fazer um donativo. 

Bombeiros de Cete recebem novo comandante no 93.º aniversário da instituição
uO capitão Noel Ferreira, piloto aviador da Força Aérea Portuguesa, foi empossado comandante, na cerimónia presidida pelo presidente da câmara, Alexandre Almeida.
uAs cerimónias de comemoração dos 93 anos da corporação terminam no próximo dia 29, com a inauguração do Posto Avançado, em Recarei.

CONCERTO SOLIDÁRIO
DA BANDA DA ARMADA

tância deste dia para a instituição. 
“Temos um corpo de bombeiros 
impecável. Benzemos uma nova 
viatura e recebemos um novo 
comandante. Conseguimos re-
por a alegria e a confiança no 
nosso corpo de bombeiros, que 
está hoje mais unido”, referiu. 
Paulo Pinto fez ainda vários agra-
decimentos, entre eles à câmara 
de Paredes e às juntas de fregue-
sia daquela área de atuação que, 
dentro das suas limitações, de-
monstraram abertura para traba-
lhar em conjunto.

O segundo comandante dis-
trital da Federação dos Bombeiros 
Portugueses, Albano Teixeira, e o 
vice-presidente da Liga dos Bom-
beiros Portugueses, José Morais, 
também parabenizaram a insti-
tuição pelos 93 anos e traçaram 
elogios ao novo comandante, à 
direção e ao corpo ativo.

“Os bombeiros são 
a base da proteção 
civil no concelho”

- ALEXANDRE ALMEIDA
Presidente da câmara de Paredes

No encerramento da sessão, 
o presidente da câmara de Pare-
des felicitou os bombeiros e toda 
a direção pelos 93 anos e subli-
nhou a importância desta corpo-
ração para a concelho de Pare-

des. “Sinto-me honrado na vos-
sa presença, pela vossa grande 
humanidade. A coragem faz 
parte destes homens e mulhe-
res e fico muito orgulhoso por 
isso”, disse Alexandre Almeida, 

garantindo que a câmara vai con-
tinuar a apoiar as corporações 
de bombeiros e as delegações 
da Cruz Vermelha, porque “sem 
elas não existe proteção civil 
no concelho”. 

“O nosso contributo desde 
que lidero este executivo pas-
sou já para além dos subsídios 
habituais, que serão pagos ao 
longo deste ano. Vamos atribuir 
um subsídio de cinco mil euros 
aos bombeiros de Cete para a 
aquisição de fardas”, acrescen-
tou.

O autarca falou depois sobre 
o Posto Avançado dos Bombeiros 
de Cete, que deverá ser inaugura-
do no próximo dia 29 de abril pelo 
secretário de Estado da Proteção 
Civil, José Artur Neves. “É uma 
obra prioritária e que permitirá 
à corporação estar ainda mais 
próxima das zonas de floresta 
do sul do concelho e das popu-
lações dessas freguesias”.

imposição das ínsignias ao comandante, o capitão Noel Ferreira

O ofi cial de 2.ª Vitorino Tadeu recebeu a  condecoração de serviços distintos, grau ouro
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uO emblema de Recarei garantiu a manutenção logo no arranque desta quinzena desportiva, beneficiando dos desaires do Penafiel B 
e do Folgosa da Maia. 

Nun’Álvares garantiu a manutenção

O 
SC NUN’ÁLVARES já 
garantiu a manuten-
ção no campeonato 
da Divisão de Elite da 
Associação de Futebol 

do Porto, logo no arranque desta 
quinzena desportiva. Mesmo tendo 
empatado na Lixa (2-2) o Nun’Álva-
res beneficiou dos desaires do Pe-
nafiel B, que perdeu em casa com 
o Ermesinde (1-2) e do Folgosa da 
Maia, que também foi derrotado 
entre “muros” pelo líder Aliados de 
Lordelo (0-1) e assegurou o objetivo 
traçado para esta época.

No último domingo a formação 
de Recarei perdeu em casa com o 

Penafiel B (0-1), mas a derrota não 
estragou a alegria dos adeptos e 
jogadores, que festejaram juntos a 
conquista da manutenção alcança-
da na jornada anterior.

Feliz ficou também o presidente 
do clube, Amândio Guimarães, que 
utilizou as redes sociais para expres-
sar o seu orgulho pela conquista 
da equipa. “Depois de subir duas 
épocas consecutivas, chegamos à 
Divisão de Elite e a três jornadas 
do fim já garantimos, matemati-
camente, a manutenção. Até pa-
rece fácil, mas não é”, escreveu o 
dirigente na rede social facebook, 
assumindo que “o segredo de tão 
pouco dinheiro e tanto sucesso é 
só um: ter um balneário e uns jo-
gadores excelentes em todos os 

aspetos, dentro e fora de campo”.
Além dos jogadores, Amândio 

Guimarães destacou o mérito de 
dois elementos do clube, Cristóvão 
Rodrigues e o treinador José Antó-
nio Moreira, que trabalharam muito 
para que o clube atingisse os seus 
objetivos. Referindo-se em parti-
cular ao técnico da equipa sénior, 
Amândio Guimarães garantiu que 
“nada disto seria possível sem 
ele”, elogiando a aposta que José 
António Moreira fez nos atletas pro-
venientes das camadas jovens do 
clube.

O SC Nun’Álvares ocupa 12.º 
lugar da tabela classificativa, com 
27 pontos. Faltam dois jogos para 
o final da competição, estando seis 
pontos em disputa.

AMÂNDIO GUIMARÃES não 
se vai recandidatar à presi-
dência do SC Nun’Álvares, 

nas eleições agendadas para o pró-
ximo mês de maio. O dirigente já 
assumiu que não tem intenção de 
se recandidatar, porque considera 
ter cumprido os objetivos a que se 
propôs no início do mandato. 

“O que me propunha para 
o clube está feito, no entanto 
espero que esta minha decisão 
seja em benefício do clube. Ser 

Amândio Guimarães não se recandidata

Nun’Álvares ontem, hoje e sem-
pre, independentemente da mi-
nha posição no clube”, reforçou o 
dirigente na rede social facebook, 
agradecendo aos sócios “por estes 
quatro anos de sonho”.

O presidente do Nun’Álvares já 
solicitou a marcação de uma assem-
bleia-geral para a eleição dos novos 
órgãos sociais do clube, que vão ter 
nas mãos a preparação da próxima 
temporada. As eleições deverão de-
correr no próximo mês de maio.

O 
ALIADOS DE LORDELO con-
tinua bem encaminhado na 
disputa pela subida de divisão, 
mantendo-se na liderança da 
série 2 da Divisão de Elite da As-

sociação de Futebol do Porto, com mais três 
pontos que o União de Paredes. Na última 
quinzena desportiva a formação orientada 
por Pedro Barroso conseguiu somar duas im-
portantes vitórias que deixam a equipa mais 
perto de materializar o sonho da subida.

Na jornada 27 da prova, disputada há 
quinze dias, o Aliados de Lordelo assegurou 

Aliados de Lordelo mais perto do sonho
uA formação orientada por Pedo Barroso mantém-se na liderança da Divisão de Elite da AF Porto, com mais 3 pontos que o Paredes.

um importante triunfo diante do “aflito” Fol-
gosa da Maia, com Diogo Brandão a ser nova-
mente decisivo e a apontar o único golo da 
partida.

No último domingo, a formação de Lor-
delo voltou a vencer, por 1-0 o CD Sobrado. 

Faltam dois jogos para terminar a com-
petição e o Aliados de Lordelo mantém-se 
concentrado no objetivo. A vantagem pon-
tual de quatro pontos face ao terceiro classi-
ficado ainda é curta para o clube de Lordelo, 
tendo em conta que ainda estão em disputa 
seis pontos até ao final da prova.

O jogo do próximo domingo será decisi-
vo para o Aliados de Lordelo, que se desloca a 
Gondomar para defrontar o S. Pedro da Cova.  

HELENA NUNES
— texto —

Rebordosa e Paredes continuam na perseguição 

A luta pelos lugares de acesso ao play-
-off de subida nunca esteve tão in-
teressante como agora, sobretudo 

porque Paredes e Rebordosa continuam 
separados por um ponto na tabela, quando 
faltam apenas duas jornadas para o fim do 
campeonato. 

No arranque da quinzena desportiva, 
o Paredes, de Eurico Couto, somou uma vi-
tória robusta (4-0) diante do Vila Meã e na 

última jornada voltou a vencer na casa do 
Barrosas, por 1-3.

O Rebordosa também não quis perder 
o “vizinho” de vista e arrancou duas vitó-
rias expressivas, no terreno do Sobrado (1-
4) e na receção ao S. Pedro da Cova, por 4-0. 
As duas equipas vão defrontar-se na última 
jornada do campeonato, agendada para 
29 de abril. O jogo realiza-se no Complexo 
Desportivo de Azevido, em Rebordosa.
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FUTEBOL
Resultados e calendário das próximas jornadas

Campeonato
de Portugal

Séri B - 29.ª jornada

Gondomar ...............................2
Aliança de Gandra .................0 

Próxima jornada:
22 de abril, às 16 horas

Aliança de Gandra - Canelas 2010

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 28.ª jornada

Rebordosa ................................4 
S. Pedro da Cova ....................0

Aliados de Lordelo ................1
Sobrado ....................................0

Barrosas ....................................1
União de Paredes ..................3

Nun’Álvares ..............................0
Penafiel B ..................................1

Próxima jornada: 22 de abril
Baião - Rebordosa AC

S. Pedro da Cova - A. de Lordelo
União de Paredes - FC Vilarinho

Tirsense - SC Nun’Álvares 

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2  - 27.ª jornada 

Caíde de Rei .............................4
Parada ........................................0

FC Lagares ...............................3
Sobrosa .....................................1

Próxima jornada: 22 de abril
FC Parada - Livração  

CCD Sobrosa - UD Torrados

2.ª Divisão – AF Porto
Série 1  - 27.ª jornada

Ferreira ......................................2
Aliança d Gandra B ...............1

Aliados de Lordelo B .............4
Melres  .......................................0

Próxima jornada: 21 de abril
A. de Gandra B - Leões da Seroa

Dia 22 de abril, às 16 horas
USC Baltar - Monte Córdova

Zebreirense - ISC Sobreirense
Nun’Álvares B - A. de Lordelo B

Vandoma - AC Gervide

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

2.ª Fase – Manutenção
Série B - 7.ª jornada

Paredes .....................................3
São Mateus ..............................4

Próxima jornada:
21 de abril, às 16 horas

Freixieiro - Paredes

O
S BOMBEIROS VO-
LUNTÁRIOS DE LOR-
DELO voltaram a orga-
nizar um trail solidário, 
com o objetivo de an-

gariar fundos para a corporação. O 
evento decorreu no passado dia 8 de 
abril e juntou mais de 500 atletas.

 O atleta Hélder Oliveira, da 
equipa Dá-lhe Gás, venceu na ge-
ral a prova de 15 quilómetros de 
distância, com o tempo 1.18,16’s. 
No pódio ficaram ainda dois atletas 
da equipa de trail running do Alia-
dos de Lordelo, André Nogueira em 
segundo, com 1.20,49’s e Francisco 
Ferreira em terceiro, com 1.21,49’s.

André Nogueira foi o mais rápi-

uNa corrida de 15 quilómetros participaram mais de 250 atletas.
uA caminhada juntou mais de 300 pessoas e contou com a presença do presidente e do vice-presidente da autarquia.

II Trail dos Bombeiros de Lordelo
juntou mais de 500 atletas

do nos seniores masculinos, seguin-
do-se o colega de equipa Francisco 
Ferreira. Em terceiro lugar ficou o 
lordelense André Mouta, que correu 
pela equipa Dá-lhe Gás, terminando 
a prova a 4 segundos de diferença 
do vencedor.

Nos seniores femininos desta-
cou-se a atleta Susana Silva (Factor 
X/S4L/Medense FC), que venceu a 
prova com o tempo 1.52,46’s. Pa-
trícia Santos (Oralklass Amigos do 
Trail) foi segunda, com 2.01,32’s, e 
Fátima Costa (AFIPRE Team/Chrono.
pt) fechou o pódio com 2.08,31’s.

 Agostinho Sousa (Moinho Run-
ners) venceu nos veteranos M60, 
Joaquim Rocha (individual) nos ve-
teranos M50 e Hélder Oliveira (Dá-
-lhe Gás) nos veteranos M40. Nas 

senhoras, Elsa Dias (Boavista FC) 
venceu na categoria F50 e Alexan-
dre Padilha (Moura e Dias) na F40.

Na classificação coletiva des-
tacou-se a equipa Dá-lhe Gás, com 
13 pontos, os mesmos que a equipa 
de trail running Aliados de Lordelo, 
que foi segunda. O Clube Trilheiros 
e Amigos fechou o pódio coletivo, 
com 44 pontos. 

Além da corrida de 15 quilóme-
tros, a prova contou com uma ca-
minhada de cerca de 8 quilómetros, 
onde participaram cerca de 300 pes-
soas, entre elas o presidente da câma-
ra Alexandre Almeida e o vice-presi-
dente Francisco Leal. As verbas anga-
riadas nesta iniciativa vão ser aplica-
das no melhoramento da qualidade 
do socorro prestado à população.
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HELENA NUNES
— texto —

J
ORGE PEREIRA venceu o 
Quilómetro Jovem Regional 
no escalão de juvenis mas-
culinos. A prova foi disputa-
da em Lousada, no passado 

dia 8 de abril, e consagrou outros 
quatro atletas da secção de atletis-
mo da Casa do Benfica em Paredes.

No escalão de infantis mascu-
linos destacou-se o atleta Jorge 

uO atleta da Casa do Benfica em Paredes venceu, na categoria de juvenis, o Quilómetro Jovem Regional, disputado em Lousada.
uA secção de atletismo da CBP somou mais três pódios, nos escalões de infantis e iniciados.

PUB PUB

Jorge Pereira vence prova em Lousada
pessoal.

Beatriz Magalhães foi feliz na 
prova de iniciados, conquistando o 
3.º lugar do pódio e um novo record 
pessoal, com o tempo 3.12,84’s. Na 
quarta posição ficou Sofia Sousa, 
com 3.16,52’s, em nono ficou Inês 
Magalhães, com 3.25,57’s, em 10.º 
lugar Marisa Cunha, com 3.27,26’s 
e em 15.º lugar Bruna Cunha, com 
o tempo de 3.34,60’s.

A nível coletivo a secção de 
atletismo da Casa do Benfica em 
Paredes ficou em 5.º lugar.

Três pódios
na corrida
António Leitão

Na véspera, os atletas da secção 
de atletismo da Casa do Benfica em 
Paredes deslocaram-se a Lisboa 
para participar na 13.ª Corrida do 
Benfica António Leitão, tendo con-
quistado mais três pódios.

A competição englobou três 
provas: uma corrida de cinco qui-
lómetros, outra de 10 quilómetros, 
e a corrida da pequenada, onde ali-
nharam os escalões de benjamins, 
infantis, iniciados e juvenis.

Rafael Jesus venceu a corrida de 
benjamins masculinos. Sofia Sousa 
venceu nos iniciados femininos e 
Beatriz Magalhães foi segunda clas-
sificada na mesma prova.

Paredes defronta o Cascais nos quartos-de-final do play-off
uA formação de pólo aquático firmou o 3.º lugar na derradeira jornada da 1.ª fase do campeonato, derrotando o Algés por 10-3.

A EQUIPA de Polo Aquático 
de Paredes apresentou-
-se firme na derradeira 
jornada do Campeonato 

Nacional de Polo Aquático – Sénior 
Masculino – e derrotou o Algés por 
10-3, assegurando o terceiro lugar 
da tabela classificativa.

A equipa paredense “fez jus ao 

seu estatuto e dominou as ações 
desde o apito inicial”. Na crónica 
do jogo, partilhada nas redes so-
ciais, o clube refere que “do ponto 
de vista ofensivo, a equipa esteve 
porém mais lenta e apática que o 
habitual, o que causou uma estra-
nha sensação de equilíbrio”.

O clube considera ainda que “o 
Algés nunca se mostrou capaz de 
se superiorizar no jogo. No en-
tanto, e à semelhança da atitude 

dos jogadores do Vale de Sousa, 
o resultado foi-se avolumando e 
a favor da equipa da casa”. 

Cristiano Santos cumpriu cas-
tigo, após cartão vermelho na jor-
nada anterior, Rafael Sousa estava 
impedido de jogar, fruto de ter dis-
putado a partida do escalão sub-18 
e Tiago Pacheco encontra-se a recu-
perar de lesão.

O Paredes conseguiu assim fir-
mar o terceiro lugar, indo defrontar 

o Cascais nos quartos-de-final do 
play-off. O primeiro jogo será dispu-
tado a 25 de abril, em Cascais, e o 
segundo a 1 de maio, na piscina de 
Recarei. O Sporting, quarto classifi-
cado, irá defrontar o Vitória.

Pelo meio haverá ainda a Taça 
de Portugal, que será disputada nos 
dias 27, 28 e 29 de abril, em Braga.

Os lugares cimeiros do cam-
poenato também ficaram definidos 
nesta última jornada, com o Fluvial 

a conseguir derrotar o Povoense, ter-
minando a fase regular no topo da 
tabela. As duas equipas estão isentas 
de disputar os quartos-de-final.

Marcador: (0-0, 3-0, 2-2, 5-1: 10-3).
Equipa do Paredes: João Silva, Ruben 
Barbosa, Luís Pacheco, João Alves, 
Armando Rodrigues (1), Eduardo Ro-
cha, Diogo Ferraz (2), Tiago Pinto (2), 
Hugo Barbosa, Jorge Carneiro, João 
Sousa, Ricardo Teixeira (5).

HELENA NUNES
— texto —

Jesus, que terminou a prova com 
o tempo 3.15,37’s, conquistando o 
3.º lugar do pódio e um novo recor-
de pessoal. Na mesma prova, Ale-
xandre Moreira foi 5.º classificado, 
com o tempo 3.27,35’s.

Na prova feminina, competi-
ram duas atletas da Casa do Ben-
fica em Paredes, Maria Moreira e 
Lara Silva, que cortaram a meta em 
12.º e 15.º lugares, respetivamente. 
Maria Moreira terminou a prova em 
3.41,23’s e fixou um novo recorde 
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Agrupamento de Escolas Daniel Faria - Baltar
................................................................................................................................................................................................................................

Turma A do 2.º ano   ●    Escola Básica de Sobreira
................................................................................................................................................................................................................................

A
lunos do 11.º ano da Escola 
Secundária Daniel Faria reali-
zaram, no dia 11 de abril, uma 
viagem no tempo até ao século 
XIX e, seguindo os passos de Ca-

milo, chegaram à Casa-Museu, em S. Miguel 
de Seide, onde o escritor viveu com o seu 
grande amor, Ana Plácido, e os seus filhos. 

Antes de se abrir a porta da casa, é a 
“Acácia do Jorge” que dá as boas-vindas. 

Os alunos aceitaram o convite e percor-
reram os diferentes espaços (sala, quartos, 
escritório, cozinha e sala de jantar), teste-
munhas da vida do autor.   

No escritório, tentaram escutar as per-

Viajando com Camilo

Visita de estudo à Casa-Museu
de Camilo Castelo Branco

S. Miguel de Seide, Famalicão

sonagens que vivem nas centenas de livros da 
biblioteca particular do escritor e procuraram 
compreender o amor, o drama e a tragédia 
que preencheram a sua vida. 

Prosseguindo a sua viagem, os alunos 
assistiram ao teatro de papel “Amor de Perdi-
ção”, consolidando, assim, a compreensão da 
obra Amor de Perdição.

SÁBADO NA ESCOLA

N
uma manhã de sábado, a escola recebeu 
quem quis falar de biodiversidade e de aves.

Gente pequena e gente grande, em maior 
número, encheu a escola de vida.

À entrada uma mesa cheia de guias das 
espécies convidava à descoberta. Primeiro o chapim, 
depois o rouxinol, a seguir o guarda-rios... Depois da in-
formação consultada nos guias, era tempo de ir ao site 
http://www.avesdeportugal.info/ conhecer o canto de 
cada uma.

Ao lado estava o espaço para a ilustração. Usando si-
lhuetas de pássaros recortadas, os artistas iam fazendo 
as suas obras de arte. O toque pessoal era dado com a 
cor e com a ilustração dos ramos das árvores, arco-íris 
ou flores. 

Como a manhã estava de sol, aproveitámos para sair 
para fotografar, depois de ouvirmos o pai da Rita, Antó-
nio Bernardino Coelho, a falar-nos de fotografia, fomos 
descobrir a natureza pelo recreio da escola. Usámos má-
quinas fotográficas, telemóveis e até uma lupa para ma-
crofotografia.

De volta ao interior, ouvimos o professor Ângelo falar 
de fósseis e vimos alguns exemplares que ele ofereceu à 
nossa escola. Mostrou-nos alguns dos achados que ele 
encontrou e entregou no Gabinete de Arqueologia e Pa-
trimónio, parte de uma mó usada pelos romanos para 
extrair ouro das pedras, moendo-as, e umas descobertas 
bem recentes que ainda não foram analisadas, mas que 
a todos parece uma espécie de lanças ou instrumentos 
para cortar. Dos fósseis passámos para os répteis e anfí-
bios, falamos de salamandras, de rãs e tritões. Ouvimos 
ainda histórias de encontros com lontras ou raposas e 
ficamos a perceber como é importante andar atento nas 
nossas caminhadas! Nesta conversa tivemos a participa-
ção da Xana Sá Pinto, uma bióloga que já trabalhou con-
nosco noutros projetos e que ainda nos vai por a pensar 
muito a propósito da biodiversidade!

Enquanto os mais pequenos estavam ocupados nes-
tas atividades, os adultos tratavam de construir as cai-
xas-ninho...

... e continuar as pinturas dos corredores que estão 
cada vez mais bonitos, coloridos, com tanta biodiversi-
dade representada! Algumas das pinturas ainda tiveram 
mão dos mais pequenos, também.

A manhã passou depressa. Havia muito mais para fa-
zer mas vão surgir outras oportunidades!

Achados arqueológicos

Decorações de Paredes Ninhos

Mesa de Trabalho

Livros de Aves
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

JOSÉ AUGUSTO DE MAGALHÃES

P
oucos dias depois de ins-
talada a nova Comissão 
Municipal Administrativa, 
o seu presidente, António 
Augusto Gonçalves de 

Carvalho, é chamado a exercer, em 
exclusivo, as funções de adminis-
trador do concelho. Tornando-se 
então necessário eleger um novo 
presidente de Câmara, a escolha 
dos vogais recai no médico José Au-
gusto de Magalhães, último admi-
nistrador do concelho do período 
monárquico.

Nasceu no lugar das Paredes, 
Castelões de Cepeda, a 25 de De-
zembro de 1882. Depois de casar 
com Maria Joana de Magalhães 
Pacheco, neta do conselheiro José 
Guilherme Pacheco, foi residir para 
a cidade do Porto, onde cursou 
medicina. Regressado a Paredes 
fundou, em 17 de Janeiro de 1910, 
o Sporting Club local. É nomeado 
administrador do concelho poucos 
dias antes da Implantação da Repú-
blica.

Magalhães não era, como se 
constata, um republicano «da pri-
meira hora». Não fazia parte dos 
chamados «históricos». Exerceu 
um cargo administrativo duran-
te a Monarquia, mas depois do 5 
de Outubro decidiu «converter-
-se» ao republicanismo militante, 
aderindo ao Partido Republicano 
Português. Enquadrava-se, pois, 
segundo a terminologia jacobina, 
na categoria dos «adesivos», ou da 
«adesivagem».

Não obstante a Primeira Repú-
blica ter sido terreno dado a con-
tradições, espanta, contudo, que 
Magalhães tenha sido escolhido 
pelos seus pares para suceder ao 
republicano número um de Paredes, 
António Augusto. Certo é, porém, 
que assim foi. 

O que, por outro lado, não se 
estranhará é que tenham sobre-
vindo divergências notórias entre 
presidente, demais membros do 

«Magalhães não era, como se constata, um republicano “da primeira hora”. Não fazia parte dos chamados “histó-
ricos”. Exerceu um cargo administrativo durante a Monarquia, mas depois do 5 de Outubro decidiu “converter-se” 
ao republicanismo militante, aderindo ao Partido Republicano Português. Enquadrava-se, pois, segundo a termi-
nologia jacobina, na categoria dos “adesivos”, ou da “adesivagem”»

PUB

Interior no sentido de se melhora-
rem as acessibilidades locais com 
a construção de várias estradas no 
concelho, tanto na parte norte (Vi-
salto), como na parte sul (Senande). 
No mesmo relatório, aliás transcrito 
por José do Barreiro na Monografi a 
de Paredes (p. 179-183), o executivo 
solicitou ainda à Comissão Distrital 
a isenção de pagamento de quotas 
destinadas aos expostos (crianças 
abandonadas) e tuberculosos, por 
forma a que a própria câmara pu-

desse encarregar-se de amparar di-
rectamente os casos existentes no 
concelho.

Em sessão de 30 de Março, por 
proposta do administrador do con-
celho, a Câmara delibera fazer-se 
representar nos cumprimentos ao 
Ministro da Guerra, Correia Barreto, 
no dia 1 de Abril, pelas 9h, na esta-
ção de Paredes.

Na acta da sessão de 18 de 
Maio, consta a recepção de um ofí-
cio da nova Comissão Administra-

Coelho da Silva e António Moutinho 
Júnior. Em virtude dessa sua toma-
da de posição, foi alvo de epítetos 
públicos especialmente graves e 
que podem mesmo ter contribuído 
para a sua saída. No jornal portuen-
se A Folha Nova, órgão ofi cial da 
corrente republicana maioritária – 
Partido Democrático –, José Augus-
to fora apodado de «republicano às 
riscas azuis e brancas», dotado de 
«espírito monárquico-reaccioná-
rio», «traidor» e «talassa». 

Em Janeiro, como que queren-
do pacifi car os ânimos na autar-
quia, o governador civil do Porto 
nomeia presidente o «histórico» 
Adriano Moreira de Castro, homem 
tido como conciliador e moderado, 
passando Magalhães a vogal efecti-
vo. Contudo, nos meses seguintes, 
a situação só tendera a agravar-se. 
Registaram-se saídas e incompati-
bilidades pessoais e políticas, sendo 
a autoridade distrital forçada a exo-
nerar colectivamente a Comissão. 
José Augusto já não seria nomea-
do para a nova Câmara, não mais 
voltando a exercer qualquer cargo 
político.

Pouco depois, sendo ainda pre-
sidente do Sporting Club de Paredes, 
recusa participar num cortejo cívico 
de comemoração do 2.º aniversário 
da República. Um gesto simbólico 
que não deixa de ser, por si só, sin-
tomático.

Uma broncopneumonia crónica 
acaba por lhe ceifar a vida de forma 
prematura. Tinha apenas 31 anos de 
idade quando, a 2 de Setembro de 
1914, faleceu no Hospital da Irman-
dade da Lapa, na cidade do Porto.

Em 1940, foi atribuído o seu 
nome à rua onde se situavam os 
antigos Paços do Concelho (Rua 13 
de Fevereiro de 1919), artéria essa 
que já havia sido baptizada, curio-
samente, com o nome daquele que 
lhe precedera na presidência do 
município: António Augusto.

talada a nova Comissão 
Municipal Administrativa, 
o seu presidente, António 
Augusto Gonçalves de 

Carvalho, é chamado a exercer, em 

trador do concelho. Tornando-se 
então necessário eleger um novo 
presidente de Câmara, a escolha 

nistrador do concelho do período 

Nasceu no lugar das Paredes, 

zembro de 1882. Depois de casar 
com Maria Joana de Magalhães 
Pacheco, neta do conselheiro José 
Guilherme Pacheco, foi residir para 
a cidade do Porto, onde cursou 
medicina. Regressado a Paredes 
fundou, em 17 de Janeiro de 1910, 

 local. É nomeado 
administrador do concelho poucos 

nologia jacobina, na categoria dos “adesivos”, ou da “adesivagem”»

padeceria de graves problemas de 
saúde. Contudo, não parece ter sido 
essa a razão que, pouco depois, o 
levaria a deixar a presidência e, mais 
tarde, todas as funções no executi-
vo da Câmara Municipal. 

A questão dos amanuenses foi 
de facto tudo menos pacífi ca. Per-
turbou o funcionamento da verea-
ção e deixou o presidente numa si-
tuação fragilizada. Magalhães foi o 
único a defender a manutenção em 
funções dos funcionários Olímpio 

executivo e o próprio administra-
dor do concelho. Por exemplo, 
tal fi cou demonstrado aquando 
da proposta do «seu» Sporting 
Club de Paredes para que a edili-
dade lhe cedesse terreno para 
a edifi cação de uma estátua a 
José Guilherme. Tratava-se de 
uma homenagem contrariada 
por alguns «históricos», que 
a consideravam uma «afronta 
aos princípios republicanos», 
mas que colhia a simpatia e 
apoio de José Augusto. Ou 
ainda a questão da proposta 
de demissão dos amanuenses 
do município, alegadamente 
envolvidos na rebelião monárqui-
ca de 30 de Setembro de 1911, 
a que Magalhães se oporia, e na 
sequência da qual acabaria por ser 
alvo de duríssimos insultos e acusa-
ções.

No âmbito meramente exe-
cutivo, o seu séquito municipal 
tinha planos ambiciosos para 
o concelho. Em 1911 foram 
feitos pedidos ao 
Ministério do 

tiva Paroquial de Lordelo, «envian-
do cópia da acta da sua sessão de 

treze do corrente mês em que 
deliberou consignar o seu 
veemente protesto contra o 
“abaixo assinado” de vinte e 
dois de Janeiro último, pe-
dindo a anexação daquela 
freguesia ao concelho de 
Paços de Ferreira, e contra 
a representação de três de 

Abril dirigida ao Excelentís-
simo Presidente do Gover-
no Provisório da República 
(…).» A câmara decide te-

legrafar ao Presidente da 
República e ao governador 

civil «solicitando a integridade 
do concelho, lavrando também 

o seu veemente protesto contra a 
sub-reptícia representação da ex-
-Comissão Paroquial de Lordelo e 
apoiando decididamente a deli-
beração da Comissão actual que 
é composta de cidadãos honestos 
e sinceros (…)». Futuramente, de-

senvolveremos aqui a chamada 
«Questão de Lordelo».

No início de 1912, José 
Augusto de Magalhães 

José Augusto de Magalhães
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FICHA TÉCNICA

Dia 19 de abril
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Teatro de fantoches: “A Carochinha e o João Ratão”, 
de Luísa Ducla Soares

Dia 22 de abril
Biblioteca Municipal de Paredes
Das 10h00 às 12h00 – Conta histórias em texto escrito: 
“Criadores de banda desenhada”

Dia 24 de abril
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: “Malaquias não gosta de 
perder”, de Mário Cordeiro

Dia 28 de abril
Auditório da Fundação A Lord
15h30 – Entrega de prémios de mérito e espetáculo de teatro

Até dia 30 de abril
Auditório da Fundação A Lord
Exposição de esculturas de Helena Fortunato

Dia 20 de Abril
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h30 – Atelier: “Estendal de Livros”

Dia 24 de Abril
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h00 – Reviver memórias – cinema português

Dia 21 de Abril
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Abertura do Festival Internacional de Artes e Es-

Dias 19 e 20 de Abril
Mercado Municipal, Parque Urbano
Das 10h00 às 16h00 – Feira da educação, formação e em-
prego

Dia 20 de Abril
Museu Municipal do Móvel
21h30 – Inauguração da exposição de trabalhos do entalha-
dor Júlio Leal

Dia 21 de Abril
Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira
16h00 - + Paços Literatura: históricas com emoção

Dia 20 de abril
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
21h00 – Exibição do documentário “Outro País”, de Sérgio 
Trefaut, que aborda a temática do 25 de Abril

Dia 25 de Abril
Largo do Mosteiro, Paço de Sousa
09h00 – Caminhada solidária da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro

Dia 27 de Abril
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Apresentação do livro “Sete Janelas com vista para a 
Morte”, de Miguel Miranda, para assinalar o dia mundial do livro

Dia 28 de Abril 
Salão Paroquial de Rio de Moinhos
21h30 – Exibição da peça “Lenda de Leiria”, pelo Teatro de 
Animação de Santa Eulália, de Leiria – III Festival de Teatro 
de Penafiel

Dia 29 de Abril
Museu Municipal de Penafiel
15h00 – ‘Ao Domingo no Museu’: atividade ‘em jejum’

Dia 22 de Abril
Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira
10h30 e 11h30 – Música com bebés e papás

Dia 24 de Abril
Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira
14h00 – 2.ª Edição do Concurso Nacional de Leitura: 2.º mo-
mento, fase regional

Até 28 de Abril
Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins
Às 15h00 – Atelier “Cerâmica Castreja”

petáculo de Lousada (Folia), com a exibição da peça “Correr o 
Fado”, pela Jangada de Teatro

Dia 23 de Abril
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Teatro: peça “Electra”, pela Companhia do Chapitô

Dia 24 de Abril
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Teatro: “4 Clowns do Apocalipse”, pela companhia 
Teatro do Mundo

Dia 25 de abril
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Teatro: “Mulheres Móveis”, pela companhia Astro Fingido

Dias 26 e 27 de abril
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Exibição das peças “Os melhores do mundo” pela 
Commedia a La Carte e “Zic-Zag”, por Joseph Collard

Dia 28 de abril
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Concerto de Sara Tavares

1506
Damião de Góis relata, na “Crónica de D. Ma-
nuel I”, o massacre dos chamados cristãos-
-novos;
____________________________________

1648
Francisco Barreto comanda as forças portu-
guesas que vencem os holandeses na bata-
lha dos Guararapes, no Brasil;
____________________________________

1772
David Ricardo, economista e financeiro in-
glês, nasce em Londres, de família judaica 
holandesa;
____________________________________

1775
A guerra da independência americana co-
meça com a derrota dos ingleses por Tho-
mas Gage, em Lexington e Concord;
____________________________________

1780
Henry Grattan pede a autonomia para a Ir-
landa;
____________________________________

1783
O congresso norte-americano decide o fim 
da guerra da Independência;
____________________________________

1794
Pelo Tratado de Haia a Inglaterra subsidia 

60.000 prussianos e holandeses em guerra 
contra a França;
____________________________________

1810
Soba a influência de Simão Bolivar, a junta 
da Venezuela corta os laços com a Espanha, 
recusando-se a reconhecer José Bonaparte e 
declarar-se leal a Fernando VII;
____________________________________

1824
Morte do poeta inglês Lord Byron, na Grécia, 
vitimado pela malária, onde lutava pela inde-
pendência do país;
____________________________________

1860
Setúbal passa à categoria de cidade;
____________________________________

1882
Aos 73 anos morre Charles Darwin, naturalista 
britânico e autor da teoria sobre a origem das 
espécies;
____________________________________

1884
Inauguração, em Lisboa, o primeiro Ascensor 
da cidade, no Lavra;
____________________________________

1891
Guiné Portuguesa – A coluna de operações 
sob o comando do capitão do batalhão de 
caçadores n.º 1 Joaquim António do Carmo 
Azevedo, constituído por 5 oficiais, 120 pra-

ças e numerosos auxiliares, sofreu um grave 
desastre, tendo sido mortos pelo gentio de 
Intim 4 oficiais e muitos soldados, recolhen-
do o resto da força militar à Praça de Bissau. 
Por morte do capitão assumiu o comando o 
tenente Júlio César Barata Feio;
____________________________________

1897
Realiza-se a primeira das célebres maratonas 
de Boston, EUA;
____________________________________

1899
Guiné Portuguesa – Louvado o capitão Joa-
quim António Pereira por ter levado a efeito a 
ocupação pacífica de Oco e Nagué, no territó-
rio de Balantas, conseguindo também que os 
Papéis da povoação de Safim não continuem 
a exercer hostilidades para com os Brâmes no 
Rio Impernal. Louvados pelo auxílio prestado 
aquele capitão, o 2.º sargento José do Carmo, 
o soldado Muchongo Catangombe e os gru-
metes Clarimundo Martins e Domingos Alves;
____________________________________

1906
Morte de Pierre Curie, físico francês, com 46 
anos, Nobel da Física em 1903;
____________________________________

1943
Holocausto. II Guerra Mundial. Início do levan-
tamento do gueto de Varsóvia. As tropas de 
Hitler, só em duas semanas, matam mais de 
50 mil pessoas;

1958
Entregue ao Supremo Tribunal Administra-
tivo o processo de candidatura do general 
Humberto Delgado à Presidência da Repú-
blica;
____________________________________

1961
Guerra colonial. Início da Operação Viriato, 
tentando reconquistar Nambuangongo, 
200 km a norte de Luanda, Angola;
____________________________________

1967
Morte do chanceler alemão federal Konrad 
Adenamer, com 91 anos;
____________________________________

1973
A Ação Socialista dissolve-se e dá lugar à 
fundação do Partido Socialista, no congres-
so realizado em Bad Munstercifel, República 
Federal da Alemanha;
____________________________________

1999
O Reichstag, Parlamento alemão, abre de-
pois de restaurado do incêndio de Hitler, 
posto em 1933;
____________________________________

2005
Josef Ratsinger, cardeal alemão, 78 anos, é 
eleito Papa, sucedendo a João Paulo II e ado-
ta o nome de Bento XVI.
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Ler para saber

GOMES DE SOUSA

7 – VERTENTES DA GUERRA COLONIAL

O 
dr. António Leite Pereira de Meire-
les nasceu em Outeiro de Velhas, 
São Vicente do Pinheiro, Penafiel, a 
14 de Fevereiro de 1891. 

Segundo filho de José Leite 
Pereira de Meireles, proprietário, natural de San-
ta Marinha de Lodares, Lousada e de Januária 
Rodrigues Coelho, natural de São Vicente do Pi-
nheiro, neto paterno de António Pereira de Mei-
reles e de D. Leonor Leite de Freitas, neto mater-
no de Januário Rodrigues Coelho e de Matilde 
Rosa Vinhas. 

José Leite Pereira de Meireles casou em Lo-
dares, a 17 de Novembro de 1887, com Januária 
Rodrigues Coelho. Ele era natural da Casa do Ou-
teiro, em Lodares, com 27 anos, e ela natural de 
Outeiro de Velhas, São Vicente do Pinheiro, com 
16 anos.

Outros filhos de José e Januária nascidos em 
Outeiro de Velhas: 

1 – Matilde nasceu a 10 de Maio de 1889. 
Faleceu em São Vicente do Pinheiro a 12 de Se-
tembro de 1955.

3 – Manuel nasceu a 9 de Julho de 1894. Fa-
leceu em Penafiel a 26 de Fevereiro de 1969.

4 – Aurora nasceu Velhas a 28 de Julho de 
1896. Faleceu em Lodares a 21 de Abril de 1953.

5 – Maria nasceu a 30 de Abril de 1898. Ca-
sou em Vilar de Alentém, Lousada, a 13 de Maio 
de 1948, com Joaquim Coelho de Beça, da Or-
dem, Lousada. Enviuvou a 6 de Fevereiro de 
1979 e faleceu em Gueifães, Maia, a 27 de De-
zembro de 1985.

6 – Agostinho nasceu a 20 de Agosto de 
1900. Faleceu em Lodares a 11 de Outubro de 
1978.

7 – Carlos nasceu a 16 de Novembro de 
1902.

José LP de Meireles nasceu em Outeiro, Lo-
dares, a 23 de Outubro de 1860 e faleceu em 
Lodares a 23 de Janeiro de 1943. Januária R Coe-
lho nasceu no Outeiro da Velhas, São Vicente do 

O DR. ANTÓNIO MEIRELES
Pinheiro, a 13 de Setembro de 1871 e faleceu em 
Lodares a 12 de Novembro de 1941.

António Meireles e Leonor de Freitas casa-
ram em Lodares, a 4 de Fevereiro de 1858. - An-
tónio nasceu no Outeiro, Lodares, a 24 de Março 
de 1825. Filho de Manuel Pereira de Meireles, de 
Lodares e de Joana Rita Pereira de Carvalho, de 
São Mamede de Vila Verde, Felgueiras. - Leonor 
nasceu na Casa Nova, Fareja, Fafe, a 25 de Maio 
de 1827. Filha de Manuel José Leite e Ana Maria 
de Freitas, de Fareja. 

Januário Coelho e Matilde Vinhas casaram 
em São Vicente do Pinheiro a 10 de Outubro de 
1870. - Januário tinha 50 anos, filho de Luís José e 
Custódia Rodrigues nasceu em Aidermo, Capela, 
a 6 de Março de 1820. – Matilde tinha 25 anos, 
filha de António Vinhas, mestre pedreiro natural 
de Campo Longo, São Martinho de Salzedo, bis-
pado de Santiago da Galiza e Maria Rosa Peixoto, 
de São Vicente do Pinheiro, nasceu no Eiró, São 
Vicente do Pinheiro, a 23 de Fevereiro de 1845. 
– Januário faleceu no Outeiro de Velhas a 24 de 
Agosto de 1872, com 53 anos, quatro meses an-
tes do nascimento do segundo filho.

António Leite Pereira de Meireles matricu-
lou-se na Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto, no ano lectivo de 1911 para 1912, nas 
cadeiras Física biológica e Química biológica. No 
ano lectivo seguinte matriculou-se em Física o 
Química biológica e Ciências Naturais para o cur-
so de Medicina.

Ao mesmo tempo matriculou-se na Facul-
dade de Medicina: em 1911 para 1912 - Física 
biológica, química biológica, anatomia descri-
tiva, histologia normal e embriologia. Repetiu 
as mesmas disciplinas no ano seguinte, inscre-
vendo-se também em Física biológica, química 
biológica, anatomia descritiva, histologia normal 
e embriologia, do 2.º ano. Entretanto faltou ao 
exame de Anatomia descritiva e topográfica e 
foi excluído do exame de Histologia e fisiologia. 
No ano lectivo de 1913 para 1914 fez exame de 

Fisiologia e Histologia e obteve um S11.
No ano seguinte matriculou-se em Anato-

mia patológica e fez exame de Farmacologia 
obtendo um S11. De 1915 para 1916 fez exame 
de Anatomia descritiva e topográfica e obteve 
um B15.

No ano de 1916 para 1917 matriculou-se em 
Propedêutica cirúrgica do 3.º ano; em Higiene e 
Epidemiologia do 4.º ano e em Março de 1917 
fez exame de Anatomia patológica e Bacteriolo-
gia e Parasitologia obtendo um S13.

No ano de 1917 para 1918 matriculou-se em 
1.ª Clinica cirúrgica E higiene, do 4.º ano e em Gi-
necologia e Medicina legal, do 6.º ano. Em Julho 
de 1918 fez exame de Obstetrícia e Ginecologia 
e obteve um B14. Das mais disciplinas não logrei 
apontamentos.

Até que pelas onze e meia do dia 3 de No-
vembro de 1921 fez o exame final defendendo 
a tese “Breves considerações sobre fibromas 
uterinos” e foi aprovado com S-13 valores. Foi 
presidente do júri o Dr. Álvaro Teixeira Bastos, 

catedrático de Clínica Cirúrgica e Secretário da 
Faculdade de Medicina. Foram arguentes os 
professores Carlos Alberto de Lima e Alfredo da 
Rocha Pereira; e vogais os professores Maximia-
no Augusto de Oliveira Lemos e Tiago Augusto 
de Almeida. 

Apresentou tese dactilografada com 93 pág. 
nn. 

O dr. António Leite Pereira de Meireles ca-
sou na conservatória do registo civil de Sabrosa 
a 31 de Maio de 1920 com Palmira Olímpia da 
Silva Melo, com 35 anos, natural de São Dinis, Vila 
Real, filha natural de Alfredo Artur da Silva Melo 
e Margarida Amélia Rebelo, ambos solteiros. – 
António Meireles faleceu em Silvares, Lousada, 
a 1 de Março de 1969 e Palmira Olimpia faleceu 
em Silvares a 19 de Abril de 1974.

D. Palmira nasceu a 23 de Outubro de 1884 
e teve por madrinha o Santíssimo Imaculado Co-
ração de Maria. Foi pianista, encenadora e pro-
fessora no Colégio Eça de Queirós.

Por escritura de 7 de Dezembro de 1945 o 
dr. António Meireles e mais dois médicos consti-
tuíram uma sociedade que no ano seguinte fun-
dou o Externato ou Colégio Eça de Queirós que 
teve sua primeira sede na Rua Visconde de Alen-
tém, da freguesia de Silvares, na vila de Lousada.

Colégio de prestígio que não durou quaren-
ta anos…

Fazendo ou melhor, fixando História, de 
maneira romanceada, com sabor ácido, 
mas sem transgressões, já que os actos 
narrados, sem que sejam atribuídos aos 
“narras”, “narrões” ou outros que tais, 

teem o nihil obstat de anteriores e muitos suces-
sores, na “cátedra” facinorosa do colonialismo 
obsoleto e destituído de visão estratégica.

José Martins Garcia, o autor da imprescindí-
vel obra “Lugar de Massacre”, nas vias da guerra 
colonial, nasceu no aprazível sítio da Criação Ve-
lha, na ilha do Pico, Açores, em fevereiro de 1941.

Licenciado em Filologia Românica pela 
Universidade de Lisboa, doutorou-se na Univer-
sidade dos Açores, onde lecionou durante vários 
anos. Cumpriu o serviço militar obrigatório, de 
1965 a 1968, tendo sido enviado para a Guiné, 
então dita portuguesa, em 1966. Na Universi-
dade de Paris, ensinou Português (1969-1971), 
foi, também, assistente da Faculdade de Letras 
de Lisboa (1971-1979) e, ainda, professor convi-
dado da Brown University, em Providence, EUA 
(1979-1984). Tendo, a par da atividade docente, 
colaborado em vários jornais e revistas, no âm-
bito da crítica literária e na intervenção cultural. 
Além da presente obra, publicou cerca de trin-
ta livros, abordando os domínios do conto, da 
poesia, do romance, do ensaio e do teatro, des-
tacando: Imitação da Morte (romance, 1982); 
Memória da Terra (romance, 1990); Katafaraum 

Guiné. “Lugar de Massacre”,
por José Martins Garcia

É uma Nação (contos, 1974); Morrer Devagar 
(contos, 1979); Contos infernais (contos, 1987) e 
Temporal (poesia, 1986).

Manuel Ferreira Coelho

a selva, para Catió, onde as ideias pareciam caó-
ticas.

- Mas é isso mesmo, é o que já está decidido. 
Por que razão vem você com esse discurso? Só 
me enviam loucos para os Serviços de Conjuga-
ção. O que me vale é faltarem-me poucos meses 
de comissão! Senão, ia eu parar ao manicómio…

O conde d’Avince deambulou um pouco e 
meteu-se no quarto. Pierre começou um discur-
so, pastosamente:

- Um dos piores defeitos da nossa coloni-
zação é o anacronismo. Transpõem-se para os 
colonizados valores caídos em desuso. Nesse 
aspecto, a cultura é como a maquinaria: só se 
vende aos subdesenvolvidos a tralha que dei-
xou de dar lucro. Quando derem a estes gajos 
uma fábrica de armamento, é porque já foi in-
ventada, para os deuses, uma forma superior de 
destruição, o armamento fluido, o raio da morte. 
Quando os civilizados deixam de ligar à moral de 
entrepernas, a moral de entrepernas é exporta-
da para outras latitudes. Isto é o mundo que a 
Europa criou. A Europa e o seu falso pudor…

- Não posso consentir! – gritou o conde.
E por palavras convulsas deu a entender seu 

conhecimento dos desregramentos de Pierre. 
Desregramentos cuja notícia se divulgara no 
passado, embora o dever de todo o patriota fos-
se não dar fé a boatos. Mas muito constara das 
ausências de Pierre em tempo de instrução: for-

nicação e alcoolismo. Era voz corrente. 
- É indigno! – vociferou.
Acrescentando que, dada a sã educação, 

nunca sentira essas necessidades presentes tão 
mencionadas pela plebe. Só encontrava escra-
vos da carne, pecadores, materialistas, almas 
vendidas às forças do mal.

- Mas tens as tuas necessidades… - riu Pierre.
- Eu?! Quais?
- A de fazer punhetas a grilos, por exemplo…”

 “… - Que é que bó dizer?
- Digo que foram trinta e cinco.
- Cinquenta e duas contei eu, bó quer enga-

nar amim.
Nessa noite, o conde d’Avince utilizou, para 

além da bomba, antimosquito, um monte de 
pulverizadores. E, não achando bem desinfecta-
do o ambiente, procurou o comandante Pássaro 
a quem suplicou, esquecendo os desentendi-
mentos, o envio imediato de Pierre Avince para 
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DUNQUERQUE

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

No interior destas quatro paredes
Decoradas de livros e obras de arte
Vivo esta espécie de clausura
Como quem aguarda que a parca bata à porta
Pode ser verdade
Afinal ainda posso vencer
E escrever sol e escrever amor
Caminhar clamando Deus
Deus a minha força a minha única verdade

No interior destas quatro paredes
Decoradas de livros e obras de arte
Ainda vivo a esperança do ser melhor amanhã
E eu voltar a correr
Para abraçar o sol
E eu voltar a correr
Para abraçar o mar
E absorver o aroma da sua maresia

Clausura e gratidão

 Continuação da edição anterior

(60) JOSÉ MARQUES, o.c., p. 156, regista as 
ordenações de monges de Travanca (Subdiáco-
nos, Diáconos e Presbíteros) no séc. XV, na maior 
parte durante o abaciado de D. Estêvão Pimenta.

(61) M. GONÇALVES DA COSTA, Hist. 
do Bispado e Cidade de Lamego, Lame-
go 1979, p. 544. Cita o Corpo Diplomático 
Port., II, p. 55-56, e doc do Cabido. A data 
de 1510 briga com aquela com que referen-
ciamos o Comendatário seguinte; mas não 
encontramos em Travanca, por esta altura, 
outro D. João senão este.

(62) Estamos seguindo a lista que nos 
chegou através de Fr. FRANCISCO DE S. LUÍS 
Apontamentos Bened., AS, fls 101v-102v. Não 
conseguimos harmonizar esta data de 1509 
com a de 1510 referida em o n.º anterior. Uma 
das duas está errada; talvez a de 1509, que 
deve ser mais tardia:

(63) Fr. FRANCISCO DE S. LUÍS, Aponta-
mentos cit., donde tiramos as referências aos 
quatro últimos comendatários de Travanca:

(64) Corpo Diplomático Port., III, págs 409 
e 453-455. – C.-M. DE WITTE, La Correspon-
dance des Premiers Nonces permanents au 
Portugal, Lisboa 1980, págs 200, 202, 289, 
303, 304 (nota 6), 456, 489 e 490 (nota 8).

(65) AGOSTINHO DE AVEZEDO, O Mostei-
ro de Travanca. IV – Abades, in “Novidades” 
(jornal), Lisboa 5.2.1940.

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

SEGUNDA PARTE
DA REFORMA À EXTINÇÃO

8. – PRELIMINARES DA REFORMA

A commenda é típica da Baixa Idade Média. 
No seu princípio foi adoptada como remédio à 
inépcia de alguns Abades e intromissão de seus 

parentes (Padroeiros) na administração dos bens 
do mosteiro: para evitar esses inconvenientes, 
encomenda-va-se (isto é, confiava-se) o mos-
teiro a uma pessoa estranha ao mesmo, que lhe 
garantisse, com a sua supervigilância e rectidão, 
a vida regular e uma administração cuidadosa. 
Mas aconteceu que, bem depressa, os mostei-
ros, segundo a amarga observação do Abade 
Cassinense Squarcialupi, foram dados, não em 
comenda (para serem defendidos), mas em co-
medenda (para serem comidos). Os Abades co-
mendatários, fosse pela sua mentalidade com-
pletamente alheia ao espírito monástico, fosse 
pela possibilidade que se lhes oferecia de fácil 
enriquecimento seu e de seus familiares, não fi-
zeram senão abandonar à deriva as respectivas 
comunidades: os monges passaram a levar uma 
vida assás miserável, inclusivamente com falta 
do necessário, e os bens do mosteiro, de facto, 
transitaram em bloco para uso e consumo do 
titular da comenda” (67).

Sob similhante regime, acontecia por ve-
zes que o mosteiro se despovoava de monges; 
mas quando tal não acontecia – e em Travanca 
não chegou a acontecer (68) – eles eram espiri-
tualmente governados por um Prior, enquanto 
que o Abade, em grande parte dos casos, nem 
sequer punha os pés no mosteiro.

Travanca encontrava-se nestas circunstân-
cias, quando, como consequência benéfica 
do Concílio de Trento e preocupação geral de 
reforma eclesiástica no século XVI, começou 
a tratar-se a sério da reforma monástica. Cla-
ro que, naqueles tempos, nada se podia fazer 
sem a intervenção da Coroa, tanto mais que ela 
obtivera para si o Padroado geral de todos os 
mosteiros; mas a Coroa, bem ou mal orientada, 
interessou-se por isso. A fórmula preconizada 
era a união dos mosteiros numa Congregação, 
regida por um Abade Geral, com um Capítulo 
Geral que elegia os diferentes Abades, dei-
xando estes de ser perpétuos ou vitalícios e 
passando a ser de mandato temporário; mas 

entre nós, antes de se chegar à adopção dessa 
fórmula, pensou-se em fazer a reforma doutra 
maneira, apenas à base de inspecções rigoro-
sas ordenadas pela Coroa. E foi assim que, em 
1564, o Cardeal Infante D. Henrique, Legado “a 
latere” do Sumo Pontífice nestes Reinos, orde-
nou uma dessas inspecções reformadoras (vi-
sitação ou visita canónica), encarregando dela 
um monge da reformada Comgregação de 
Castela, Frei Alonso Zorrilla. No final, Frei Alon-
so Zorrilla fez o seu relatório para Sua Alteza, e 
nele, referindo-se a Travanca, dizia:

Trabanca estaba perdida y los edifícios del 
todo ruynosos y pocos, y no basta lo que tiene 
el conbento para se poder mantener, sy no se 
le da más; y ensy este año se le ha de dar más 
para poder ellos vivir en comuni y ya se quede 
cercado y há (ya las cosas) neçessarias para tener 
clausura, y ninguna tenían. Despues de haber yo 
visitado a Trabanca una vez y haberlos dexado 

en communidad y ordenado como tubiesen 
clausura y ellos haber obedesçido, despues de 
todo esto se tornaron a levantar y se conjugaron 
com los de Paço de Sousa y Bustelo y St. Joan 
de Alpendorada para resistir a la reformación y 
apelar de la visitaçión, por lo qual yo hube de 
volver a Trabanca y torné a visitar de nuevo y los 
cartigué y um monge que se dize fray Gaspar 
de Conto se fue, que no quiso ser observante, y 
outro que se dize fray Diego yo le quise quitar el 
hábito y al prior quise ymbiar preso a St.º Tirso, 
y con esto ellos se humillaron y pidieron myse-
ricordia y se subjetaron a la observançia, y que-
dan ya muy quietos en comunidade y clausura. 
Y por su entero remedio convenía que su Alteza 
se acabase de conçertar com el señor don Ful-
gençio, que es el conçierto fácil porque alargará 
(largará a abadia) sy le hazen qualquier merced, 
y ésta no puede el dexar de se la hazer, y es bien 
que él y todos los suyos deban esta merced a su 
Alteza, y su voluntad de don Fulgençio lo debe a 
su Alteza (69).

Este documento é bastante eloquente, com 
relação ao estado de decadência em que o Mos-
teiro de Travanca se encontrava. Talvez, àquela 
data, 1564-65, não houvesse em Travanca mais 
que aqueles quatro monges, que resistiram às 
imposições do Visitador e tentativas de reforma.

Oferecem-se-nos como dignos de reparo, 
neste relatório, dois pormenores: primeiro, a 
ideia de mandar o Prior preso para Santo Tirso; 
segundo, a sugestão que se faz a Sua Alteza para 
persuadir o Comendatário a largar a abadia. San-
to Tirso era o mosteiro recentemente reformado 
pelos dois monges da Congregação de Castela, 
Frei Pedro de Chaves e Frei Plácido de Vilalobos, 
os quais pugnavam pela união dos mosteiros 
portugueses numa Congregação; e o sugerir 
que o Comendatário de Travanca largasse a co-
menda não obedeceria também ao pensamen-
to tácito de favorecer aquela ideia?

(Continua na próxima edição)

S
empre invocado, primeiro por pintor 
e, depois, por fotojornalista, sempre 
esteve ligado, também, à Poesia, sen-
do aliás, mesmo por ela que começou 

Armando Moreira (Marco)

No caminho da Poesia

No interior destas quatro paredes
Decoradas de livros e obras de arte
Há sempre quem me vigia
E não é humano
A minha gatinha que muito adoro
Não disfarça sua dor de me ver doente
Sempre enrolada aos meus pés
Olhos postos nos meus olhos
A minha estouvada Fifi
A minha gatinha dos olhos tristes
A minha companhia amiga
Nesta clausura que me resta
Nesta luta de querer viver
Enquanto a parca não chega
Convidada do meu mortulho
Eu vivo e amo
E acredito

Porto 3 de Março de 2018
Armando Moreira (Marco)

a pôr em prática o seu pendor artístico e a 
sensibilidade que, sem ela, não é fácil vingar, 
seguramente.

Como ressalta do presente poema, tal 

como de outro publicado neste jornal há 
tempos, Armando Moreira (Marco) não tem 
passado muito bem, fase que auguramos 

seja ultrapassada com brevidade e nos pos-
sa continuar a distinguir com a sua preciosa 
colaboração, em qualquer das suas facetas. 
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Vilela

Carolina Nunes
Monteiro Lopes

Faleceu
Carolina Nunes Monteiro Lopes faleceu no pas-

sado dia 5 de abril, com 60 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Vilela, concelho de Paredes e residente na Rua da 
Fábrica, n.º 177, freguesia de Vilela, concelho de Paredes. Era casada 
com Mário Ferreira Leal e mãe de Filipe Augusto Monteiro Lopes.

Duas Igrejas

Albino Moreira da Cunha
Faleceu

Albino Moreira da Cunha faleceu no passado dia 
4 de abril, com 69 anos de idade. Era natural de Duas 
Igrejas, Paredes e residente na Avenida da Telha, n.º 
1441, Duas Igrejas, Paredes. Era casado com Maria 
da Conceição Nunes Moreira.

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

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

Frazão e Arreigada – Paços de Ferreira

Nuno Manuel
Branco Barros e Silva

Faleceu
Nuno Manuel Branco Barros e Silva faleceu no 

passado dia 14 de abril, com 50 anos de idade. Era 
natural de Arreigada, Paços de Ferreira e residente na Rua da Memó-
ria, n.º 84, Frazão e Arreigada, Paços de Ferreira. Era solteiro.

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, 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

Ana Pereira
da Silva Barbosa

Faleceu
Ana Pereira da Silva Barbosa faleceu no passa-

do dia 18 de abril com 77 anos de idade. Era natural 
de Sobrosa, Paredes e residente na Travessa do Capelão, n.º 98, Duas 
Igrejas, Paredes. Era casada com Maximino de Sousa Ferreira Neto.

Agradecimento
Seu marido, filhos, noras, genros, netos e demais família vêm por 

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada terça-feira, dia 
24, às 20:30 horas na igreja paroquial de Duas Igrejas, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia

Paredes

Augusto de Barros Ruão
Faleceu

Augusto de Barros Ruão faleceu no passado dia 
14 de abril, com 85 anos de idade. Era natural de 
Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua 
Serpa Pinto, n.º 100, Paredes. Era casado com Maria 
de Lurdes de Oliveira Nunes Barros Ruão.

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, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que as missas de 7.º dia serão celebradas quinta-fei-
ra, dia 19, às 17 horas na capela da Misericórdia de Paredes e sábado, 
dia 21, às 19 horas na igreja de Paredes, agradecendo, também, desde 
já, a todos os que participarem nestas eucaristias.

Vandoma

Maria Helena
Moreira da Rocha

Faleceu
Maria Helena Moreira da Rocha faleceu no pas-

sado dia 8 de abril, com 67 anos de idade. Era na-
tural de Vandoma, Paredes e residente na Avenida Domingos Barros, 
n.º 404, Vandoma, Paredes. Era casada com Luís Neves da Rocha.

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.

Paredes

Jualdina de Jesus
Coelho Garcês

Faleceu
Jualdina de Jesus Coelho Garcês faleceu no pas-

sado dia 18 de abril com 87 anos de idade. Era natu-
ral de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua do Monte da 
Passagem, n.º 24, Paredes. Era casada com Fernando Correia de Beça.

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, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada terça-feira, dia 
24, às 19 horas na igreja de Paredes, agradecendo também, desde já, 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

Bitarães

Luís Gonzaga
de Oliveira Rocha

Faleceu
Luís Gonzaga de Oliveira Rocha faleceu no pas-

sado dia 9 de abril, com 65 anos de idade. Era natu-
ral de Madalena, Paredes e residente na Rua de Além, n.º 30, Bitarães, 
Paredes. Era casado com Maria da Conceição da Silva Mendes.

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 Carmen
Guimarães Ferreira

Faleceu
Maria Carmen Guimarães Ferreira faleceu no 

passado dia 11 de abril, com 68 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua Aldeia Nova, n.º 28, 
Lordelo, Paredes. Era solteira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

António Ferreira
Barros da Silva

Faleceu
António Ferreira Barros da Silva faleceu no pas-

sado dia 16 de abril, com 56 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Travessa do Regato, n.º 32, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Deolinda Gonçalves Moreira de Oliveira Silva.

Agradecimento
Sua esposa, filhos e demais família vêm por este meio extrema-

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

Lordelo

Dúlio Ferreira de Oliveira
Faleceu

Dúlio Ferreira de Oliveira faleceu no passado 
dia 4 de abril, com 91 anos de idade. Era natural de 
Ramalde, Porto e residente na Rua Albano Jesus 
Amaral, n.º 1, Lordelo, Paredes. Era viúvo de Ana 
da Rocha 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.

Besteiros

Maria Alves Pacheco 
Faleceu

Maria Alves Pacheco faleceu no passado dia 9 de 
abril, com 84 anos de idade. Era natural de Louredo, Pa-
redes e residente na Rua de São Cosme, n.º 172, Bes-
teiros, Paredes. Era viúva de António Moreira Soares.

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

Custódio do Carmo
Machado

Faleceu
Custódio do Carmo Machado faleceu no passado 

dia 13 de abril, com 60 anos de idade. Era natural de 
Reguenga, Santo Tirso e residente na Rua do Padrão, n.º 633, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Maria da Conceição Moreira Ferreira Machado.

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

Serafim Moreira de Carvalho
Faleceu

Serafim Moreira de Carvalho faleceu no passa-
do dia 16 de abril, com 67 anos de idade. Era natural 
de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na 
Rua da Aldeia Nova, n.º 385, Duas Igrejas, Paredes. 
Era casado com Ana Rosa da Rocha Barbosa.

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 Aldina
da Silva Carneiro 

Faleceu
Maria Aldina da Silva Carneiro faleceu no pas-

sado dia 9 de abril, com 79 anos de idade. Era na-
tural de Sobrado, Valongo e residente na Estrada Nacional 209, n.º 
2283, Lordelo, Paredes. Era viúva de Augusto Sousa.

Agradecimento
Suas filhas, netos e demais família vêm por este meio extrema-

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

NECROLOGIA
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FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)
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Rebordosa

José Joaquim
dos Santos Barbosa

Faleceu
José Joaquim dos Santos Barbosa faleceu no 

passado dia 12 de abril, com 92 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Astromil, Paredes e residente na Rua do Penedo, n.º 
41E, Rebordosa, Paredes. Era viúvo de Maria Madalena Moreira Campos 
e deixa na maior dor seus filhos, noras, genros, netos e restante família.

Rebordosa

Carlos Alberto
Ferreira Antas

Faleceu
Carlos Alberto Ferreira Antas faleceu no passa-

do dia 8 de abril, com 36 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rampa do Muro, 
n.º 18, Rebordosa, Paredes. Era solteiro e deixa na maior dor seus 
filhos, mãe, irmãos e demais família.

Gandra

Emília Moreira Alves 
Faleceu

Emília Moreira Alves faleceu no passado dia 30 
de março, com 65 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Gandra, Paredes e residente na Rua Luís de 
Camões, n.º 48, Gandra, Paredes. Era viúva de José 
Barbosa e deixa na maior dor seus filhos, genros, netos e demais família.

Paredes

Emídio Abreu Vieira 
Faleceu

Emídio Abreu Vieira faleceu no passado dia 
13 de abril, com 79 anos de idade. Era natural de 
Cete, Paredes e residente na Rua do Calvário, n.º 
77, Paredes. Era casado com Maria Adelaide Coelho 
Barbosa.  

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada esta quinta-fei-
ra, dia 19 de abril, pelas 19 horas na igreja de Paredes.

Beire

Joaquim Faria da Silva
Faleceu

Joaquim Faria da Silva faleceu no passado 
dia 17 de abril, com 72 anos de idade. Era natu-
ral de Gondalães, Paredes e residente em Beire, 
Paredes. Era casado com Amélia Dias de Maga-
lhães.

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.

Bitarães

Maria Rosa de Jesus
Faleceu

Maria Rosa de Jesus faleceu no passado dia 
11 de abril, com 86 anos de idade. Era natural de 
Penafiel e residente em Bitarães, Paredes. Era viúva 
de José Pinheiro.

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 amiza-
de 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

Maria Amélia
Mendonça Dias

Faleceu
Maria Amélia Mendonça Dias faleceu no passa-

do dia 10 de abril, com 80 anos de idade. Era natu-
ral de Nevogilde, Lousada e residente em Beire, Paredes. Era casada 
com José Leal de Oliveira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

Paredes

Sofia de Almeida Ribeiro
Faleceu

Sofia de Almeida Ribeiro faleceu no passado dia 
13 de abril, com 89 anos de idade. Era natural de 
Mouriz, Paredes e residente em Paredes. Era viúva 
de Dionísio Ferreira de Sousa.

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 da Conceição
Pinto Leal

Faleceu
Maria da Conceição Pinto Leal faleceu no pas-

sado dia 12 de abril, com 78 anos de idade. Era na-
tural e residente em Gondalães, Paredes. Era viúva de António Nunes 
Teixeira.

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.

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa firme 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, inde-
pendentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

NECROLOGIA   |   PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos
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T COUTO AGÊNCIA FUNERÁRIA
 (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) 

 Rua Dr. José Magalhães, n.º 70 Paredes | Tlf. 255 777 264 | Tlm. 917 245 839

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
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SOPA DE LETRAS

SUDOKU

Combate
Pobreza
Exclusão
Sociedade
Crise

Desafios
Erradicação 
Inclusão
Solidariedade
Voz

Ajuda
Proteção
Coesão
Emprego

O PAREDENSE | 19-4-2018 | N.º 78

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste 

Cartório, em 18 de abril de 2018, de fls. 46 a fls. 48 do livro de notas 
para Escrituras Diversas nº 138-A, foi lavrada uma escritura de Justi-
ficação Notarial, na qual foram justificantes:

MARIA EMÍLIA NUNES DE OLIVEIRA, CF 157 434 150 e marido, 
MANUEL DE BARROS MOREIRA, CF 149 809 360, casados sob o 
regime de comunhão geral de bens, naturais ela da extinta freguesia 
de Besteiros e ele da freguesia de Duas Igrejas, ambos do concelho de 
Paredes, residentes na Rua do Ladário, nº 367, na freguesia de Duas 
Igrejas, concelho de Paredes, titulares, ela do cartão de cidadão da 
República Portuguesa com o número de identificação civil 03310564 
2 ZY0, válido até 03/05/2022 e ele do bilhete de identidade número 
3310565, emitido em 05/09/2006, pelos S.I.C. do Porto.

Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam o seguinte:
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, 

do seguinte imóvel:
Prédio urbano, composto de  edifício de rés-do-chão e primeiro 

andar, com logradouro junto, com a área coberta de cento e noventa 
virgula cinquenta metros quadrados e a área descoberta de trezen-
tos e noventa e um virgula cinquenta metros quadrados, sito na Rua 
do Ladário, n.º 362 e 366, na freguesia de Duas Igrejas, concelho de 
Paredes, a confrontar de norte com António Silva Barros e caminho pú-
blico, de sul com herdeiros de José Moreira, de nascente com Manuel 
Barros Moreira e de Poente com José da Silva Barros, não descrito na 
Conservatória de Registo Predial de Paredes, mas inscrito na matriz 
predial urbana em nome da justificante mulher sob o artigo 1674 (que 
proveio do artigo urbano 951, desconhecendo-se qual o anterior artigo 
dado o tempo decorrido) com valor patrimonial de €67.160,00, ao qual 
atribuem igual valor.

Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o 
domínio do referido prédio.

Que o mesmo foi construído por eles outorgantes no prédio que 
adquiriram, ainda com a natureza de prédio rústico (desconhecendo 
qual o artigo matricial à data dado o tempo decorrido) no mês de de-
zembro de mil novecentos e sessenta e oito, em dia que não conse-
guem precisar, à data já casados um com o outro e no indicado regime 
de bens, por compra verbal feita a Adalberto José Gonçalves Duarte 
e mulher Ricardina Vicente Mourão, casados sob o regime da comu-
nhão geral de bens e residentes que foram no lugar de Barreiras, da 
freguesia de Duas Igrejas, concelho de Paredes, ato que nunca foi for-
malizado.

Que, não obstante isso e deste então usufruem do supra iden-
tificado prédio, gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, 
demarcando-o, avivando as estremas, passando a habitá-lo após a 
conclusão da edificação, tratando da sua conservação e limpeza, pa-
gando os respetivos impostos, com ânimo de quem exercita um direito 
próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente, fazen-
do-o de boa fé por ignorar lesar direito alheio, pacificamente porque 
sem violência, contínua e publicamente, à vista e com o conhecimento 
de toda a gente e sem oposição de ninguém.

Que esta posse exercida de forma pacifica, continua, pública e de 
boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio por 
usucapião, que expressamente invocam, justificando o seu direito de 
propriedade para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado 
o modo de aquisição, não detêm qualquer documento formal extrajudi-
cial que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.

A Notária,

Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira

Oportunidades
Justiça
Participação
Dignidade
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