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O Desportivo das Aves apurou-se pela pri-
meira vez para a fi nal da Taça de Portugal. A 
proeza voltou a ter um carimbo do técnico 
lordelense José Mota, que na época passa-
da já tinha levado a equipa à subida de di-
visão.      PÁG. 14

A infraestrutura foi construída pela autarquia num terreno cedido pela junta de 
Recarei e implicou um investimento de 100 mil euros. Vai ter sete bombeiros em 
permanência, 24 horas por dia, para servir melhor a população e responder de 
forma mais efi caz às ocorrências registadas na maior área fl orestal do concelho 
de Paredes.
Em Recarei, o secretário de Estado José Artur Neves deixou elogios à iniciativa 
do município e aos bombeiros.        —  PÁG. 4 e 5

Unidade Destacada
dos Bombeiros de
Cete em Recarei
inaugurada

A prestação de contas do município referentes a 2017 foi aprovada por maioria na última Assembleia Municipal. Presidente da autarquia deixou 
claro que as contas de 2017 são infelizes e revelam a “pesada herança” deixada pelo anterior executivo.     —     PÁG. 3 e 4

Contas de 2017 aprovadas na Assembleia Municipal

D. Manuel Linda presidiu às festividades escutistas, que juntaram no parque 
da cidade de Paredes mais de cinco mil escuteiros, de 125 agrupamentos da 
diocese.     PÁG. 6

Bispo do Porto celebrou festa
do patrono dos escuteiros em Paredes

As duas equipas do concelho apuraram-se para o play-off  
de promoção, juntamente com Leça e Valadares. A segun-
da fase será disputada a duas voltas, por pontos, e o pri-
meiro classifi cado sobe ao Campeonato de Portugal.

PÁG. 15

Lordelo e Paredes vão lutar
pelo Campeonato de Portugal

“Sempre sonhei com
uma final da Taça”

José Mota
treinador do Desportivo das Aves
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Contas de 2017 aprovadas na Assembleia
Municipal com a abstenção do CDS
uA prestação de contas do município referentes a 2017 foi aprovada por maioria na última Assembleia Municipal em que o presidente 
da câmara fez duras críticas à gestão anterior.

O
S DOCUMENTOS de presta-
ção de contas da câmara mu-
nicipal de Paredes, referentes 
a 2017, foram aprovados por 
maioria na assembleia munici-

pal, no passado dia 28, com os votos favo-
ráveis do PS, PSD e CDU e a abstenção do 
deputado do CDS-PP.

O primeiro a intervir na sessão foi o de-
putado João Paulo Reis (PS). “As contas de 
2017 evidenciam aquilo que a bancada 
do PS vinha dizendo há vários anos. O 
PSD arruinou financeiramente a câmara 
municipal, pondo em causa toda a ges-
tão e investimentos que se pretendem 
fazer no futuro”, criticou, evidenciando 
que agora Paredes está finalmente a ser 
governado por quem sabe, sem megalo-
manias e para o bem das pessoas e o de-
senvolvimento do concelho.

O líder da bancada do PS, Rui Silva, 
reforçou que as contas de 2017 encerram 
um “ciclo político de 24 anos de dor do 
PSD, que relativamente a contas man-
teve sempre uma trajetória inalterada, 
com o passivo a aumentar ano após ano 
e a execução orçamental a ficar sempre 
abaixo do previsto”. O deputado do PS 
destacou ainda o aumento de oito milhões 
de euros nas dívidas de curto prazo e a su-
bida do prazo médio de pagamento de 54 
para 112 dias.

“Contra estes factos não há argumen-
tos. O executivo anterior foi uma verda-
deira equipa de salta barreiras. E para 
corolário da má gestão o PAEL e o Plano 
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de Saneamento Financeiro não foram 
cumpridos em 2017”, criticou Rui Silva, 
garantindo que as más surpresas não ficam 
por aqui, já que ainda existem muitos acor-
dos com particulares relativos a permutas 
de terrenos ou infraestruturas que ficaram 
de ser criadas e que ainda não foram cum-
pridos. “Quem vier a seguir que feche a 
porta”, rematou.

 Da bancada do PSD as intervenções 
sobre as contas de 2017 centraram-se so-
bretudo na questão da dívida e do passivo. 
O deputado Meireles Brandão lembrou que 
“na campanha eleitoral o PS dizia que 
a dívida era superior a 100 milhões de 
euros, quando os documentos mostram 
que afinal está em metade”. O social-de-
mocrata considerou ainda que o concelho 
de Paredes teve “um desenvolvimento 
ímpar” nos últimos 24 anos e que isso exi-
giu investimento. 

Ricardo Santos, também da bancada do 
PSD, confrontou igualmente o executivo 
com os números da dívida e reforçou que 
as obras que estão incluídas no orçamen-
to que o presidente da câmara já disse ser 
de “má herança”, estão agora a ser inau-
guradas pelo novo executivo e servem às 

CONCESSÃO DE ÁGUA
E SANEAMENTO
RENEGOCIADA 

uAs negociações com a Be Water e o caso das Laranjeiras foram 
outros dos temas que marcaram o debate da última assembleia 
municipal. 

A 
câmara de Paredes já iniciou ne-
gociações com os responsáveis 
da Be Water – Águas de Paredes 
– para modificar alguns pontos 

do contrato de concessão dos sistemas de 
abastecimento de água e saneamento do 
concelho. O esclarecimento foi dado pelo 
presidente da câmara, durante a última as-
sembleia municipal, onde garantiu que “o 
executivo está a tentar defender o me-
lhor para a população do concelho”.

Em resposta às dúvidas levantadas pelo 
CDS, Alexandre Almeida disse que estão a ser 
negociados alguns aspetos do contrato, no-
meadamente a redução dos custos dos ramais, 
a redução do preço da água e do saneamento 
e a criação de um regime especial para as IPSS’s.

Outro dos pontos em negociação diz res-
peito aos subsistemas de abastecimento de 
água geridos por cooperativas e juntas de fre-
guesia, que devem continuar a ser responsáveis 
pelo abastecimento na zona sul do concelho.

Em contrapartida, o município assume 
junto da Be Water o compromisso de, nas vias 
onde já existe água e saneamento, ter pelo me-
nos 50 % dos moradores ligados à rede.

Projeto para alargar
o Tribunal em andamento  

A câmara de Paredes já está a elaborar 

para esta “grave realidade” é a que já foi 
apontada pelo executivo: “hipotecar al-
gum presente em favor do futuro”.

Contas infelizes 
Mais tarde, o presidente da câmara de 

Paredes também falou sobre as contas e ga-
rantiu que vai avançar de imediato com uma 
auditoria financeira. Alexandre Almeida dei-
xou claro que as contas de 2017 são infelizes, 
apesar de terem sido faturadas apenas 5% 
das obras que foram lançadas pelo anterior 
executivo. “Quando o restante for fatura-
do as contas vão ser ainda mais infelizes. 
E nessa altura vou dizer: meus amigos essa 
infelicidade aumentou não por culpa do 
meu executivo”.

O autarca sustentou depois que o passivo 
da câmara municipal tem vindo a subir desde 
2013, tendo atingido os 103 milhões de euros 
no ano passado, ano em que foram lançados 
15 milhões de euros em obras, das quais só 
foram faturadas 5%. Quanto à execução orça-
mental, o líder do executivo voltou a reforçar 
que os números descobrem os “orçamentos 
fictícios e empolados que eram elaborados 

freguesias.  
A CDU votou favoravelmente os docu-

mentos, com o deputado Cristiano Ribeiro 
a lembrar o recente relatório do Conselho 
de Finanças Públicas que apontou “à ges-
tão autárquica passada erros, vícios, 
perversões e irresponsabilidades”, para 
defender que é necessário entender a reali-
dade do novo executivo.

“Não deixa de ser arrepiante um lan-
çamento de obras no valor de dezenas 
de milhões de euros para o qual não se 
tem pé. Isto é fraude política”, reiterou o 
deputado, assumindo que a única solução 

pelo anterior executivo”.
Em 2017 a dívida de curto prazo voltou a 

aumentar 8 milhões de euros e o prazo mé-
dio de pagamento subiu de 54 para 112 dias. 
Alexandre Almeida admitiu que o prazo mé-
dio de pagamento pode vir a aumentar ainda 
mais, devido às obras que o anterior executi-
vo deixou por pagar.

O presidente da câmara advertiu ainda 
para a possibilidade de a câmara ter de ven-
der alguns terrenos para conseguir cumprir 
com os inúmeros acordos que foram assumi-
dos com particulares e que o anterior executi-
vo nunca chegou a cumprir.

um projeto de alargamento do Tribunal de 
Paredes, para acolher a Instância Central Cí-
vel. A extensão deverá ser construída num 
terreno situado ao lado do tribunal.

Solução para
as Laranjeiras

O executivo já delineou uma solução para 
resolver o entrave criado com o chumbo do 
Tribunal de Contas à compra das Laranjeiras. A 
solução passa por adquirir o complexo – que 
abrange o pavilhão, o estádio e o campo de 
treinos, em parcelas separadas, não obrigan-
do a câmara a solicitar o visto prévio. 

Terrenos da antiga
escola de Baltar

O município já propôs à Misericórdia de 
Paredes uma solução para os terrenos da 
antiga escola básica de Baltar, que tinham 
sido doados pelo anterior executivo, que 
mais tarde vendeu uma parcela desses ter-
renos a um particular.

Segundo Alexandre Almeida a proposta 
que foi colocada em cima da mesa permiti-
rá à Misericórdia de Paredes avançar com a 
construção de um lar naquele espaço, uti-
lizando um terreno contíguo para zona de 
estacionamento. 

PUB
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O 
SECRETÁRIO DE ES-
TADO da Proteção 
Civil, José Artur Ne-
ves, inaugurou no dia 
29 de abril a Unidade 

Destacada dos Bombeiros Voluntá-
rios de Cete, localizada em Recarei. 
A infraestrutura vai ter sete bom-
beiros em permanência, 24 horas 
por dia, para servir melhor a po-
pulação daquela zona sul do con-
celho e responder de forma mais 
efi caz às ocorrências registadas na 
maior área fl orestal do concelho de 

Secretário de Estado inaugurou Unidade
Destacada dos Bombeiros de Cete

uA infraestrutura foi construída pela câmara num terreno cedido pela junta de Recarei e implicou um investimento de 100 mil euros. 
uJosé Artur Neves elogiou a iniciativa que vai aproximar e melhorar o socorro às populações na zona sul do concelho.

Paredes.
Em Recarei, o Secretário de 

Estado deixou elogios à iniciati-
va do município de investir num 
equipamento que vai aproximar os 
bombeiros e melhorar o socorro às 
populações e que se enquadra na-
quela que é a estratégia do gover-
no para a Proteção Civil. “A dimen-
são de proximidade é exatamen-
te aquilo que desejamos nesta 
reforma da Proteção Civil. Pre-
cisamos de estar próximos das 
pessoas. E para isso precisamos 
das corporações de bombeiros 
que, historicamente, represen-
tam bem o sistema de proteção 

civil que se foi desenvolvendo 
em Portugal ao longo de dois ou 
três séculos”.

José Artur Neves defendeu 
igualmente que “Portugal está 
hoje mais limpo”, depois do De-
creto-Lei que obriga à limpeza das 
matas “ter começado fi nalmente 
a ser cumprido” e assegurou que 
o país “está melhor preparado 
para que, num período crítico 
de verão, os cidadãos se sintam 
mais seguros”. 

Na sua intervenção, o gover-
nante respondeu ainda ao repto 
lançado pelo comandante Noel 
Ferreira, para a criação de um Posto 

de Emergência Médica na associa-
ção humanitária, que no ano pas-
sado respondeu a 1100 pedidos de 
emergência pré-hospitalar e espe-
ra este ano atingir as 1400 ativa-
ções. “Eu junto do Secretário de 
Estado do Saúde e do Governo 
no seu todo não deixarei de do-
tar estes equipamentos com os 
veículos de transporte imediato”, 
garantiu.

O comandante dos Bombei-
ros de Cete manifestou também 
ao governante a sua preocupação 
quanto ao “envelhecido parque 
de viaturas da corporação, que a 
curto prazo precisa de ser reno-

vado, nomeadamente as viaturas 
pesadas de combate a incêndios” 
e apontou ainda para a necessida-
de de criar pelo menos uma equipa 
de intervenção permanente. “Os 
atuais desafi os são muitos, mas 
são maiores as metas que nos 
iluminam e ainda mais nobres 
os princípios que nos norteiam 
e por isso apelo  à colaboração 
dos organismos que nos tutelam 
para que nos ajudem a superar 
obstáculos”, sublinhou.

O presidente da direção dos 
bombeiros de Cete também re-
conheceu que, embora tenha um 
corpo de bombeiros bem prepara-

PUB

Peixe fresco Picanha Lombinhos de boi (na brasa)
Plumas de porco preto Frango na brasa

Rua D. Gabriel de Sousa, n.º 415 - PAREDES (Junto ao Continente e em frente ao MaxMat)
Tlfs. 255 777 080 / 911 191 700 / 967 436 506  ●  tabernaanimar@gmail.com
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Espetacular T3
Centro de Paredes 

133 m2, aquecimento central,
garagem para 2 carros.

Só! 110.000€

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

4580-229 PAREDES
917 426 904  /  220 987 336

Magnífi co espaço
para Comércio ou Serviços

Centro de Paredes c/ 350 m2 -  2 pisos
Só! 200.000€

EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

C
laro que não é por estatuto que se deve mudar de vida, em-
bora saibamos que mudar é quase sempre uma atitude cons-
trutiva e pode, quando bem encaminhada, trazer incontáveis 
benefícios aos próprios e aos que o rodeiam.

Vemos que nunca se falou tanto em “estatuto”. Aliás, com-
prova-se a cada momento que ou se é doutor e ou se tem uma gorda 
conta bancária, etc.

Temos todos as nossas atmosferas preferidas, a nossa condição e li-
gar, mas absorvemos, por vezes, aquelas que nada tem a ver connosco. 

Ora, como temos de viver uns com os outros, não é nada fácil esca-
par às chamadas atmosferas sociais do nosso tempo e, por isso, às vezes 
cansamo-nos de participar em tantas solicitações.

Temos bem presente que não é bom qualquer pessoa viver no iso-
lamento, convencida que se basta a si própria e que, por tal, não tem de 
suportar a sociedade. Bom era viver em comunhão uns com os outros, 
solucionando os nossos erros e ultrapassando as nossas frustrações.

É evidente que se, em cada dia que passa, nos descobrirmos por 
dentro e se conseguirmos superar as inclinações de má índole, mais fácil 
se torna viver de consciência tranquila e de coração aberto.

Certo é que até o próprio progresso, quantas vezes, nos perturba.
Seja lá ele como for, como temos de viver uns com os outros, acaba-

mos cansados dos mesmos gestos, de voz e de tiques.
Quer queiramos quer não, há, infelizmente, muitas contradições. So-

mos obrigados a dar mais atenção aos que vivem em condições adver-
sárias e difíceis. Pensar em muitas crianças abandonadas e na solidão de 
muitos idosos ou na vida confl ituosa de muitos casais. 

Se cada um de nós estiver disponível podemos fazer da vida uma 
fonte segura por onde passar.

Num tempo em que muita gente se queixa de não haver tempo para 
nada, nós afi rmamos que há tempo para tudo. Acreditamos que o ho-
mem pode e deve ser sociável e solidário, autêntico na sua vida, no seu 
trabalho e na sua missão.

Acreditamos que é mesmo possível ultrapassar angústias, enfrentar 
os medos, vencer perturbações e tristezas.

É preciso encontrar nas coisas mais simples o sentido da verdade e 
saber repartir, saber amar, perdoar e partilhar. Porque se é legítimo cada 
um ter o seu espaço próprio, é preciso que o mereça e que também lute 
por ele.

Sentirmos mais confi ança e mais liberdade dentro de nós, é tornar a 
vida mais saudável e também mais descontraída. E cada um deve fazer 
qualquer coisa por si mesmo, em busca de paz interior e da harmonia 
com os outros e consigo.

Certo é que, se fi zermos todos os dias qualquer coisa para mudar-
mos um bocadinho, estamos a crescer e a tornar o mundo menos com-
plicado e, para tal, dar as mãos é preciso, bem como construir a civiliza-
ção de paz.

O Homem – Estatuto
e atmosferas

do, a instituição carece de recursos 
materiais para fazer face às suas 
responsabilidades. 

Sobre a unidade destacada, 
Paulo Pinto realçou que é uma 
mais-valia para este corpo de bom-
beiros que fi ca mais perto da po-
pulação do sul do concelho, mas 
também traz mais responsabilida-
de, mais capacidade de organiza-
ção, mais necessidades de meios, 
quer humanos quer viaturas. “A 
Associação dos Bombeiros de 
Cete vive um momento de transi-
ção. Estamos empenhados, com 
vontade de servir mais e melhor 
a população e os seus bens”, sa-
lientou. 

“Obra de vital
importância para
o sul do concelho”

- ALEXANDRE ALMEIDA
Presidente da câmara de Paredes

A Unidade Destacada dos Bom-
beiros de Cete foi construída pela 
câmara de Paredes num terreno 
cedido pela junta de Recarei e im-
plicou um investimento de 100 mil 
euros. O presidente da câmara de 
Paredes, Alexandre Almeida, consi-
derou a “obra de vital importân-
cia para o sul do concelho”, onde 
está localizada a maior mancha 
fl orestal – com cerca de 18 hecta-
res – abrangendo as freguesias de 
Aguiar de Sousa, Cete, Parada de 
Todeia, Recarei e Sobreira. “Tem-
-se verifi cado que as freguesias 
da Área dos BV Cete apresentam 
valores mais altos de área ardi-
da nas freguesias de Aguiar de 
Sousa e Recarei, com destaque 
para o elevado número de ocor-
rências verifi cado na freguesia 
de Cete”.

Alexandre Almeida sublinhou 
ainda que as corporações de bom-
beiros vão ter, a partir de 1 de ju-
nho, mais 79 equipas de interven-
ção permanente (EIP), passando 
o país a dispor de um total de 170 
EIP. O concelho de Paredes contará 
com duas EIP, constituídas por cinco 
elementos que estão em perma-
nência nos quarteis de bombeiros, 
para acorrer a qualquer situação de 
emergência.

Durante a cerimónia, foi assi-
nado o contrato de cedência entre 
o município e a Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários 
de Cete, para a utilização daquele 
espaço por um período de 25 anos.

José Artur Neves, Secretário de Estado da Proteção Civil

Alexandre Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Paredes

Noel Ferreira, Comandate dos Bombeiros V. de Cete
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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!

HELENA NUNES
— texto —

Bispo do Porto celebrou festa
do patrono dos escuteiros em Paredes

uD. Manuel Linda visitou, pela primeira vez, o concelho e foi recebido por mais de cinco mil escuteiros. 

O 
BISPO DO PORTO, D. Manuel Lin-
da, esteve em Paredes para cele-
brar a festa de São Jorge, padroeiro 
mundial dos escuteiros. O encontro 
decorreu no passado sábado, dia 

28 de abril, no parque da cidade de Paredes.
Durante a eucaristia celebrada de manhã, 

D. Manuel Linda manifestou a sua alegria por 
presidir à celebração e convidou os jovens 
para usarem as plataformas digitais para falar 

de Deus e da sua palavra. 
“Vós usais tantos programas das redes 

sociais. Nessas redes que vós usais, intro-
duzi também os temas de Deus”, defendeu o 
bispo, numa intervenção divulgada pela Rádio 
Renascença. “Agora parece que estais a mi-
grar do Facebook para outras redes, porque 
os vossos pais também já têm Facebook, e 
vós quereis outras coisas”, acrescentou.

D. Manuel Linda foi recebido pelo presiden-
te da câmara municipal de Paredes, Alexandre 
Almeida, que também assistiu às festividades es-
cutistas, que reuniram mais de cinco mil escutei-

ros, de 125 agrupamentos da diocese do Porto.
Neste encontro, o autarca revelou sentir 

“uma enorme honra por receber em Pare-
des o Bispo do Porto”. O presidente da autar-
quia felicitou o Corpo Regional de Escutas por 
ter escolhido Paredes para esta celebaração 
histórica. “Foi a primera vez que a cidade 
recebeu um evento dos escuteiros desta 
envergadura”. 

Alexandre Almeida enalteceu depois a 
atitude altruista dos escuteiros na defesa de 
valores e princípios. “O escutismo é uma 
escola importantísssima no processo for-

mativo das nossas crianças e jovens”, sub-
linhou.

Na visita a Paredes, o Bispo do Porto visitou 
ainda a Obra de Caridade ao Doente e Paralí-
tico (OCDP) onde decorreu o almoço. A tarde 
foi preenchida com diversas atividades e jogos 
que serviram para reforçar o conhecimento do 
seu patrono e realçar as suas características e 
valores e, sobretudo, para enriquecer pedago-
gicamente a relação entre os escuteiros.

Esta foi a primeira vez que o concelho de 
Paredes acolheu um evento de escuteiros 
com esta dimensão.
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Paredes vai ter gabinete para dar apoio 
a projetos de reabilitação urbana

uO objetivo é dar apoio aos cidadãos que pretendem investir em projetos de reabilitação urbana de edifícios e espaços no concelho de Paredes. 

A 
CÂMARA MUNICI-
PAL DE PAREDES vai 
criar um gabinete téc-
nico com o objetivo 
de acompanhar e dar 

apoio aos promotores de projetos 
de reabilitação e revitalização ur-
bana no concelho.

O anúncio foi feito pelo vice-
-presidente da autarquia, Francis-
co Leal, na sessão sobre “Oportu-
nidade de Financiamento” do 
IFRRU 2020 – Instrumento Finan-
ceiro de Reabilitação e Revitali-
zação Urbanas, que decorreu nos 
Paços do Concelho, a 26 de abril.

O IFRRU 2020 é um instrumen-
to financeiro destinado a apoiar 
investimentos em reabilitação ur-
bana, abrangendo todo o territó-
rio nacional, com financiamento 
de fundos europeus do Portugal 
2020, do Banco Europeu de Inves-
timento e do Banco de Desenvol-
vimento do Conselho da Europa e 
da banca comercial.

No âmbito deste programa 
serão apoiados projetos de reabi-
litação integral de edifícios com 
idade igual ou superior a 30 anos, 
ou cujo nível de conservação seja 
mau ou péssimo, e que estejam 
localizados numa área delimi-
tada pelo município como Área 
de Reabilitação Urbana (ARU’s). 
Também podem ser apoiadas as 
candidaturas para a reabilitação 
de espaços e unidades industriais 
abandonadas e as intervenções 
em edifícios de habitação social, 
que sejam alvo de reabilitação in-
tegral.

Dina Ferreira, vogal da Comis-
são Diretiva do IFRRU 2020, expli-
cou que este instrumento finan-
ceiro foi criado no âmbito de uma 
avaliação, Exame feita por um 
perito independente que apon-
tou para a existência de cerca de 
1 milhão de edifícios em Portu-

gal que carecem de reabilitação. 
“Este financiamento público 
oferece condições de financia-
mento mais aceitáveis face às 
que existem no mercado. Hoje 
temos ao dispor da reabilita-
ção urbana em Portugal 1.400 
milhões de euros, exatamente 
o valor que a avaliação Exame 
apontava como montante ne-
cessário para fazer face às ne-
cessidades”.

O programa foi lançado em 
outubro do ano passado e já rece-
beu 62 pedidos de financiamento, 
que rondam os 200 milhões de 
euros de investimento. 

O investimento máximo con-
cedido através do programa é de 
20 milhões de euros, e o mínimo 
varia em função dos bancos par-
ceiros, Millenium BCP, Santander 
Totta e BPI.

Qualquer entidade (singular 
ou coletiva, pública ou privada) 
pode candidatar-se ao apoio, que 
contempla ainda medidas de efi-
ciência energética complementa-
res às intervenções de reabilita-
ção urbana.

“Queremos
revitalizar

as cidades, vilas
e aldeias

do nosso concelho”
- FRANCISCO LEAL

vice-presidente da câmara de Paredes

Além da criação de um gabi-
nete técnico de apoio aos promo-
tores de projetos de reabilitação 
urbana no concelho, o município 
de Paredes pretende também afe-
tar mais meios técnicos e huma-
nos para evitar a degradação do 
edificado público. 

“Queremos aproveitar estes 
programas para revitalizar as 
cidades, vilas e aldeias do nos-

so concelho e o património que 
temos ”, reafirmou Francisco Leal, 
assumindo que a reabilitação ur-
bana é uma das prioridade deste 
executivo municipal, para tornar 
Paredes num concelho mais mo-
derno, competitivo e atrativo.

Apesar dos constrangimentos 
financeiros do município, o vice-
-presidente da câmara assumiu 
que o executivo vai fazer um es-
forço significativo de investimen-

to, reforçando a verba do Plano 
de Ação e Regeneração Urba-
na (PARU) de 2 para 8 milhões. 
“Quando a situação dos fundos 
comunitários que foram blo-
queados estiver resolvida, tere-
mos ainda mais condições para 
fazer investimento”, acrescentou 
o autarca.

Já existem seis áreas de rea-
bilitação urbana aprovadas no 
concelho – cingindo-se essencial-

mente às cidades de Paredes, Gan-
dra, Rebordosa e Lordelo e respe-
tivas zonas ribeirinhas. O executi-
vo está ainda a estudar a criação 
de 11 novas áreas de reabilitação 
urbana no concelho, abrangendo 
as freguesias de Louredo, Baltar, 
Cete, Recarei, Sobreira, Sobrosa 
e Vilela e alguns núcleos de inte-
resse histórico e patrimonial – nos 
lugares de Alvre, Casconha, Cas-
tromil e Santa Comba.
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O 
CLUBE EUROPEU do 
Agrupamento de Esco-
las de Vilela vai assina-
lar as Jornadas do Pa-
trimónio Cultural com 

um conjunto de atividades culturais 
(exposições, visitas, palestras, entre 
outros). O evento decorre entre os 
dias 4 e 19 de maio, em parceria 
com a Rota do Românico.

As Jornadas do Património 
Cultural estão enquadradas nas 
comemorações do Ano Europeu 
do Património Cultural e iniciam-
-se esta sexta-feira, dia 4 de maio, 
na Torre dos Alcoforados, em Lor-
delo, com uma exposição de tra-
jes tradicionais, que se vai prolon-
gar até ao dia 11 de maio.

Na próxima segunda-feira, 
dia 7 de maio, pelas 15 horas, 
a igreja de São Pedro de Cete, 
Monumento Nacional, também 
abrangido pela Rota do Români-
co, vai receber o “Encontros com 
o Património”, que irá contar 
com a participação, entre outros, 

Clube Europeu da Escola de Vilela
organiza Jornadas do Património Cultural

Incêndio após assalto ao 
Minipreço de Rebordosa 

uO evento decorre de 4 a 19 de maio e engloba exposições, visitas guiadas, palestras e workshop’s.
uA primeira atividade decorre esta sexta-feira, dia 4, na Torre dos Alcoforados, em Lordelo.

uO incêndio terá sido provocado pelo arrombamento da caixa multibanco que existe no 
interior do estabelecimento.

de Beatriz Meireles, vereadora da 
Cultura da câmara de Paredes, 
Maria Antónia Silva, técnica supe-
rior de Arqueologia do Município 
de Paredes, José Maia Marques, 
docente da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto, e Rosá-
rio Correia Machado, diretora da 
Rota do Românico.

Ainda no âmbito das Jornadas 
do Património Cultural, a Casa da 
Cultura de Paredes irá acolher, 
entre 14 e 19 de maio, uma ex-
posição fotográfica dedicada ao 
património nacional e europeu, 
estando ainda prevista a realiza-
ção de visitas guiadas, destinadas 
à comunidade escolar, a diversos 
elementos patrimoniais do conce-
lho de Paredes, incluindo a Igreja 
de São Cristóvão de Louredo, a 
Torre do Castelo de Aguiar de 
Sousa (Monumento de Interesse 
Público) e a Capela da Senhora da 
Piedade da Quintã, em Baltar.

O município de Paredes, en-
quanto parceiro das Jornadas do 
Património Cultural, vai também 
promover, entre 5 de maio e 23 de 
junho, a iniciativa “Património e 

Pintura”, com diversos workshop’s 
de expressão plástica. 

Estes workshop’s vão decorrer 

aos sábados, entre as 9h e as 13 
horas. Os dois primeiros terão lu-
gar no Mosteiro de Cete, nos dias 

5 e 12 de maio, e serão dedicados 
à pintura em acrílico, sob orienta-
ção de Gracinda Ramos.

A 
LOJA do Mini-
preço em Rebor-
dosa, Paredes, foi 
alvo, na passada 
quinta-feira, dia 

27 de abril, de uma tentativa 
de assalto que originou um 
pequeno foco de incêndio 
no interior da loja. 

Segundo fonte dos bom-

beiros de Rebordosa o alerta 
foi dado por volta das 7h10 
da manhã, com o fogo a ser 
rapidamente extinto. O incên-
dio terá começado junto das 
caixas registadoras e da caixa 
multibanco e atingiu também 
um expositor de bebidas.

Foram os funcionários da 
loja que alertaram os bombei-

ros e as autoridades, quando 
se preparavam para entrar ao 
serviço naquela manhã.

Além da GNR também 
esteve no local a Polícia Ju-
diciária, a recolher as provas 
necessárias para a investiga-
ção, e os bombeiros de Re-
bordosa, com três viaturas e 
vários operacionais.

O incêndio não provocou 
feridos, mas deixou vários da-
nos no interior da loja. 

Esta não é a primeira vez 
que aquela superfície co-
mercial é assaltada. No ano 
passado já tinha sido alvo 
de uma tentativa de assalto 
à mão armada nas caixas re-
gistadoras.

Foto: PAULO PINHEIRO
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C
ENTENAS DE PESSOAS 
passaram pelo Festival 
da Flor, promovido pelo 
pelouro da cultura da 
câmara de Paredes, nos 

dias 21 e 22 de abril, na Casa da Cul-
tura. Segundo a autarquia, além da 
plantação de um jardim e do apelo 
à sensibilização e conhecimento das 
camélias centenárias existentes na 
Casa da Cultura, o espaço do relvado 
acolheu um mercado de flores.

Foi também promovido um fó-
rum sobre as flores, bem como a de-
monstração e elaboração de arranjos 
florais e a degustação de chás florais.

A noite de sábado foi abrilhan-
tada com o Baile da Flor. O centro 
de interpretação de Arte Pública 
realizou uma exposição que repre-
sentou um tributo ao escultor Al-
berto Carneio, autor da escultura de 
arte existente na Casa da Cultura, a 
Mandala da Paz.

Festival da Flor levou centenas à Casa da Cultura
uA iniciativa da autarquia abrangeu a plantação de um jardim, a realização de um mercado de flores e um desfile de chapéus elabora-
dos pelas juntas de freguesia.

No âmbito desta iniciativa reali-
zaram-se ainda dois desfiles, um de 
vestidos de flor, confecionados por 
costureiras/modistas e ateliers do 
concelho, e outro de chapéus, que 
contou com a colaboração e pre-
sença de 15 juntas de freguesia.

Citada na nota de imprensa, a 
vereadora Beatriz Meireles salientou 
que “o trabalho da cultura em Pa-
redes é uma aprendizagem perma-
nente e um diamante que já está a 
ser lapidado”. A autarca mostrou-se 
ainda surpreendida com “a criativi-
dade dos participantes, que ditou 
o sucesso de ambos os desfiles” e 
afirmou não ter dúvidas de que a se-
gunda edição do festival terá ainda 
mais sucesso e contribuirá para “dar 
vida à cidade de Paredes”.

A junta de freguesia de Sobreira 
ficou em primeiro lugar no desfile de 
chapéus de flores, seguindo-se Vilela 
e Louredo. No desfile de vestidos de 
flores o primeiro prémio foi novamen-
te entregue à Sobreira, ficando Pare-
des em segundo e Cete em terceiro.

uO menino de Louredo sofre de um distúrbio neurológico raro que lhe afeta o 
lado esquerdo da face. uA família espera angariar os seis mil euros que faltam 
para concluir o tratamento, no México.

A 
FAMÍLIA do pequeno 
Gonçalo, de 4 anos, por-
tador de Síndrome de 
Moebius, um distúrbio 
neurológico raro, está 

a organizar um concerto solidário 
em Paredes para angariar a verba 
necessária para o menino terminar 
o tratamento.

Em dezembro de 2017, o me-
nino de Louredo, Paredes, foi ao 
México realizar uma das duas ope-
rações que necessita para ter uma 
melhor qualidade de vida. A segun-
da cirurgia deverá ser realizada em 
julho deste ano. O tratamento custa 

Concerto solidário vai ajudar o
Gonçalo a terminar o tratamento

115 mil euros e até agora a família 
do Gonçalo já conseguiu angariar 
cerca de 109 mil euros, com a reali-
zação de várias iniciativas solidárias 
no concelho e na região, desde ca-
minhadas, provas de automóveis, 
concertos, torneios de futsal e lei-
lões de camisolas autografadas, en-
tre outros.

Agora, com o objetivo de fina-
lizar a angariação de fundos, a fa-
mília vai organizar, nos dias 19 e 20 
de maio, um concerto solidário no 
Pavilhão Gimnodesportivo de Pa-
redes. As entradas terão o custo de 
cinco euros para adultos e três eu-
ros para crianças e o valor total da 
receita reverte a favor do Gonçalo.

Pelo palco do espetáculo vão 
passar diversos artistas nacionais 
e regionais, como José Cid, Mário 
Mata, Eduardo Santana, Colégio 
São José de Bairros, José Figueiras, 
Nuno Norte, Ricardo Carriço, Clau-
disabel, João Grande (Táxi), David 
Antunes, Nuno Barroso, Vozes do 
Tâmega, Ricardo Cavalera, Fábio 
Gouveia, Ana Rita Arez, Grupo Sésa-
mo e Código Musical.

Os bilhetes podem ser adquiri-
dos em vários estabelecimentos e 
juntas de freguesia do concelho ou 
através da página do facebook “Um 
Sorriso pelo Gonçalo”.

A Síndrome de Moebius é con-
siderada uma das 10 doenças mais 

raras do mundo. Afeta o lado es-
querdo da face do pequeno Gonça-
lo, causando-lhe também dificulda-
des a falar, comer, beber e até sorrir. 
A doença não possui cura, mas tem 

um tratamento (cirurgia) realizado 
no México, com uma taxa de suces-
so de 90%, que consiste na coloca-
ção de um nervo retirado da perna 
e colocado na face “adormecida”.

HELENA NUNES
— texto —
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E
xistem vários estudos que comprovam que 
quem “salta” o pequeno-almoço apresen-
ta um peso e um perímetro de cintura mais 
elevado e possui um maior risco de desen-
volvimento de doenças cardiovasculares 

e diabetes tipo II. No entanto, não devemos assumir 
que este maior risco esteja apenas relacionado com a 
inexistência do pequeno-almoço. O que estes estudos 
realmente nos transmitem é que quem não toma o pe-
queno-almoço tem, normalmente, comportamentos 
alimentares muito mais desequilibrados ao longo do 
dia. Ou seja, há uma maior tendência a consumir gran-
des quantidades de alimentos nas principais refeições 
(almoço e jantar) e a consumir um maior número de 
alimentos ricos em gorduras e açúcares simples. Além 
disto, a toma do pequeno-almoço está bastante asso-
ciada à melhoria do rendimento intelectual, à memória 
e à concentração ao longo do dia.

Concluindo, não é obrigado a começar o dia a to-
mar o pequeno-almoço, se não sentir fome para tal. Se 
não se exceder nas refeições seguintes é perfeitamente 
possível controlar o peso. No entanto, se o fizer, prova-
velmente terá o apetite muito mais controlado e o seu 
rendimento ao longo do dia sairá bastante beneficiado.

De forma a obter todos os benefícios que esta refei-
ção nos pode trazer, é fundamental saber escolher os 
alimentos certos. Um pequeno-almoço saudável deve 
ser completo, variado e equilibrado, incluindo alimen-
tos dos seguintes grupos da Roda dos Alimentos:

- Laticínios: boa fonte de proteínas de alto valor 
biológico, cálcio, zinco, fosforo, magnésio e vitaminas 
(B, D e A). São aconselhadas as opções magro ou meio-
-gordo, sem adição de açúcar, sendo que no caso das 
crianças, são aconselhadas as versões meio-gordo ou 
gordo, tendo em conta as suas necessidades específi-
cas, visto possuírem maior teor de vitaminas;

- Cereais e derivados: fornecem hidratos de carbo-
no de absorção lenta, vitaminas, minerais e fibras. Deve 
preferir alimentos obtidos a partir de farinhas menos re-
finadas (mais escuras) ou integrais. No caso dos cereais 
de pequeno-almoço opte por aqueles com maior teor 
em fibra e com baixa adição de açúcar e sal; 

- Fruta: fornecedora de hidratos de carbono de ab-
sorção rápida, vitaminas, minerais, fibras e antioxidan-
tes. Opte por fruta fresca e da época, sem adição de 
açúcar.

É fácil promover um pequeno-almoço saudável e 
saboroso para toda a família, basta usar a imaginação, 
diversificar ao máximo os alimentos e utilizar formas de 
preparação e apresentação diferentes. A escolha dos 
alimentos para o pequeno-almoço deve sempre ter em 
conta as necessidades individuais de cada um, o gosto 
pessoal, a existência de patologias ou outras situações 
específicas, como alergias ou intolerâncias alimentares. 
Se tem dúvidas, siga os conselhos de um profissional, 
procure um nutricionista.

MARGARIDA GONÇALVES
Nutricionista -  Clínicas Nuno Mendes 

PEQUENO-ALMOÇO:

refeição mais
importante do dia?

O 
ROTARY CLUB 
DE PAREDES 
inaugurou, no 
dia 19 de abril, 
no parque da 

cidade de Paredes, o “Bos-
quete do Parque” que con-
ta com a plantação de 100 
carvalhos.

A iniciativa contou com 

Rotary Club de Paredes 
plantou 100 carvalhos
no Parque da Cidade

uA ação contou com o apoio da câmara de Paredes e foi realizada durante a visita ofi cial 
do Governador do Distrito 1970, Alberto Soares Carneiro.

que precisa de enriquecer a 
sua biodiversidade, melho-
rar a qualidade do ar, pro-
teger os seus solos e contri-
buir para uma melhor qua-
lidade de vida das pessoas.

Governador
visitou duas

empresas
do concelho
Durante a visita oficial 

ao Rotary Club de Paredes, 
o Governador do Distrito 
Rotário 1970 teve a opor-
tunidade de visitar duas 
empresas do concelho e 
discutir com os rotários de 
Paredes os projetos traça-
dos para este ano rotário.

Antes de passar pelas 
empresas, Alberto Soares 
Carneiro esteve nos Paços 
do Concelho, onde foi rece-
bido pelo presidente da au-
tarquia, Alexandre Almeida, 
e o restante executivo. 

O Governador do Distri-
to visitou depois as instala-
ções da empresa J. Moreira 
da Silva, fundada em 1965, 
que é líder em Portugal no 
fabrico de cadeiras e mesas 
e está presente em 25 paí-
ses nos cinco continentes 
e ainda da PRN Informáti-
ca, que trabalha na área da 
reciclagem de consumíveis 
informáticos e já foi dis-
tinguida sete vezes com o 
prémio de PME Excelência 
e duas vezes pela Revista 
Exame, como uma das 100 
melhores empresas para 
trabalhar em Portugal.

Num encontro poste-
rior, com os membros do 
clube rotário de Paredes, o 
Governador do Distrito teve 
também a oportunidade de 
discutir os projetos já rea-
lizados e outros que estão 
a ser preparados para este 
ano rotário. 

A visita oficial terminou 
com um jantar, onde marca-
ram presença elementos de 
27 clubes do distrito, onde 
Alberto Soares Carneiro 
destacou a importância 
destas visitas para conhe-
cer os clubes e as empresas 
da região e lembrou alguns 
projetos que o Distrito 1970 
conseguiu fazer durante o 
ano, como a plantação de 
mais de 89 mil árvores e 
a angariação de dinheiro 
para imunizar 27 mil crian-
ças contra a poliomielite.

o apoio da câmara de Pare-
des e foi inserida no âmbito 
da visita oficial do Gover-
nador do Distrito, Alberto 
Soares Carneiro, ao clube 
de Paredes.

Citada na nota de im-
prensa do município, a ve-
readora Beatriz Meireles 
salientou a importância 
da iniciativa para “dotar o 
parque da cidade de Pa-
redes de mais árvores, 

embelezar este espaço 
verde, contribuindo para 
a qualidade de vida dos 
munícipes”.

Os carvalhos foram ofe-
recidos pelo projeto plan-
tar 100 mil árvores na Área 
Metropolitana do Porto, 
planeado e coordenado 
por várias organizações e 
cidadãos, com o objetivo 
de criar e manter florestas 
urbanas nativas na região, 

Av. Padre Luís Pinto Carneiro, 860
Moreiró  |  4585-172 GANDRA PRD

Tel. + 351 224 113 795
Fax + 351 224 159 605

marmilages@marmilages.pt   |   www.marmilages.pt

IND. COM. MÁRMORES E GRANITOS, LDA.
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Assinados 14 contratos de investimento 
no concelho de 15 milhões de euros

uOs novos investimentos vão criar cerca de 200 novos postos de trabalho no concelho.

Dia Mundial do Livro assinalado com 
prémios de mérito e excelência

uA Fundação A Lord premiou 100 alunos do quadro de excelência do agrupamento de escolas de Lordelo e atribuiu ao médico Ângelo 
Neto o prémio Distinção A Lord.

HELENA NUNES
— texto —

so pessoal e profissional de figuras 
da sociedade lordelense, nas mais 
diversas áreas.

No ano passado, a Fundação A 
Lord homenageou a investigadora 
Cecília Leal, responsável pelo Labo-
ratório de Investigação de Materiais 
Frederick Seitz, da Universidade de 
Illinois, Estados Unidos da América. 

O trabalho de investigação li-
derado por Cecília Leal, na área da 
biomédica e ciência comportamen-
tal, foi distinguido na América com 
o New Innovator Award 2016 Na-

tional Institutes of Health Directors, 
que distingue as ideias mais inova-
doreas de alguns dos cientistas em 
início de carreira mais promissores 
do mundo. 

A iniciativa decorreu no auditó-
rio da fundação A Lord, a 28 de abril, 
com a participação de mais de 200 
pessoas. A abrir o evento esteve o 
grupo LORDator Juvenil que apre-
sentou a peça de teatro “Os quatro 
pés do trono, as três abóboras, 
olha o passarinho”, com textos de 
António Torrado.

C
ATORZE EMPRESAS, de vários se-
tores de atividade, celebraram na 
quarta-feira, dia 2 de maio, contra-
tos de investimento com a câmara 
de Paredes, no valor global de 15 

milhões de euros, noticiou a Agência Lusa. 

ços com vista ao desenvolvimento da sua 
atividade.

No conjunto dos 14 investimentos estão 
empresas dos setores do mobiliário, maqui-
naria industrial, turismo, pneus e automó-
veis, entre outros.

Os investimentos vão ficar localizados 
nas zonas industriais de Lordelo, Rebordosa 
e Parada-Baltar.

HELENA NUNES
— texto —

Os novos investimentos vão permitir criar 
cerca de 200 novos postos de trabalho no conce-
lho. A autarquia garante às empresas facilidades 
no licenciamento das instalações e vantagens 
nos impostos municipais.

Em declarações à Lusa, o autarca de Pa-
redes destacou também a importância dos 
investimentos para fortalecer a economia e 
o emprego no concelho e explicou que vá-

rios dos contratos celebrados têm a ver com 
empresas de fora do concelho que decidiram 
investir em Paredes, indicando o caso de uma 
empresa de Paços de Ferreira que vai investir 
cerca de quatro milhões de euros nas novas 
instalações em Lordelo.

Há também casos de empresas que já es-
tão instaladas em Paredes que vão ampliar as 
suas instalações ou criar de raiz novos espa-

A 
FUNDAÇÃO A LORD 
assinalou o Dia Mundial 
do Livro com uma ceri-
mónia que serviu para 
premiar o mérito escolar 

e distinguir a excelência de uma fi-
gura de destaque na sociedade lor-
delense.

Durante a sessão solene foram 
atribuídos 100 prémios de mérito 
escolar aos alunos que constam 

do quadro de excelência e valor do 
agrupamento de escolas de Lorde-
lo, Paredes. Já o prémio Distinção A 
Lord foi este ano entregue a Ângelo 
Neto, o “primeiro médico vivo em 
Lordelo”.

Ângelo Alves Neto nasceu no 
lugar da Torre, em Lordelo, iniciou o 
curso de Medicina na Universidade 
do Porto e terminou em Coimbra e 
fez o internato médico no Hospital 
de S. João, assim como a especiali-
dade de Estomatologia.

Foi médico de família no Cen-

tro de Saúde de Paços de Ferreira 
e médico estomatologista em clí-
nica privada e no Estabelecimen-
to Prisional de Paços de Ferreira. 
Atualmente, embora esteja apo-
sentado da função pública, ain-
da mantém atividade clínica em 
Paços de Ferreira, sendo também 
membro do Conselho de Adminis-
tração da Fundação A LORD.

O Prémio Distinção A Lord, que 
foi instituído no ano passado pela 
Fundação A Lord, com o objetivo de 
reconhecer e homenagear o percur-
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O 
MUNICÍPIO DE PAREDES assi-
nalou o 44.º aniversário da “Re-
volução dos Cravos” com a ha-
bitual sessão solene na câmara 
municipal de Paredes e um con-

certo da Banda de Música de Vilela, no parque 
José Guilherme.

O presidente da Assembleia Municipal foi 
o primeiro a discursar na sessão solene, sub-
linhando as conquistas da revolução de Abril 
de 1974, que representou um momento de 
viragem para o país. 

Defendendo que “comemorar Abril é 
perpetuar o grito de liberdade e de vitória 
dos que resistiram durante 48 anos a um 
regime ditatorial”, José Batista Pereira lem-
brou o capitão de Abril Marques Júnior, que 
disse que o 25 de Abril, a sua simbologia, a 
sua força e a sua esperança se desenvolve nos 
jovens. “Porque hoje, ontem, o 25 de Abril 
é sobretudo amanhã”.

Discursaram depois os representantes 
dos partidos com assento na assembleia mu-
nicipal de Paredes. Rui Silva (PS) considerou 
que o poder local tem sido um dos motores 
do progresso do país, garantindo o rumo de 
progresso dos territórios, em benefício das 
populações.

O deputado municipal Ricardo Santos 

25 de Abril assinalado com sessão solene e concerto da Banda de Vilela
uNos discursos habituais, os representantes dos partidos lembraram as conquistas de Abril e o presidente da câmara falou dos desafi os que o país e o concelho enfrentam atualmente. 

(PSD) falou dos desafi os que a democracia en-
frenta atualmente, com a internet e as redes 
sociais e a importância dos agentes políticos 
na luta pela fi scalização intransigente das de-
cisões políticas.

A CDU evocou também as conquistas de 
Abril e falou sobre os “tempos exigentes” 
que o país enfrenta, para combater a corrup-
ção no meio político, a pobreza, o desempre-
go.

O representante do CDS Jorge Ribeiro da 
Silva assumiu que cabe aos partidos políticos 
reconquistar a confi ança das pessoas e en-
curtar a distância cada vez mais longa entre 
eleitos e eleitores.

PUB
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25 de Abril assinalado com sessão solene e concerto da Banda de Vilela
uNos discursos habituais, os representantes dos partidos lembraram as conquistas de Abril e o presidente da câmara falou dos desafios que o país e o concelho enfrentam atualmente. 

Casa da Cultura acolheu tertúlia
“As Minhas Histórias de Abril”

As comemorações do 25 de Abril 
em Paredes terminaram na Casa da 
Cultura, com a tertúlia “As Minhas 

Histórias de Abril”, contadas na primeira 
pessoa por Aberto Pereira Leite, presiden-
te da câmara de Paredes de 7 de junho de 
1973 a 8 de julho de 1974 e Manuel Ferrei-
ra Coelho, diretor do jornal O Paredense.

A sessão contou com a presença do 

presidente da câmara de Paredes, Ale-
xandre Almeida, do presidente da Assem-
bleia Municipal, José Batista Pereira, e da 
vereadora da cultura, Beatriz Meireles.

 Nesta sessão o apontamento musical 
ficou a cargo do Conservatório de Música 
de Paredes. O evento finalizou com de-
clamação de poemas pelo ator Fernando 
Soares.

Presidente da câmara
assumiu dois desafios

para o concelho: a
recuperação financeira da
câmara e a resolução dos

problemas das escolas

A sessão solene encerrou com o discur-
so do presidente da câmara de Paredes, que 
lembrou alguns dos desafios que o país en-
frenta, atualmente, para combater a pobreza, 
as desigualdades e o desemprego jovem. 

“É natural que após um longo e difí-
cil caminho de 44 anos ainda tenhamos 
muito a fazer e conflitos sérios para re-
solver, como o conflito da desigualdade, 
da pobreza, das injustiças e da falta de 
empregos qualificados para os jovens. 
Mas também o conflito de muitas in-
fraestruturas e equipamentos que conti-
nuam à espera de solução, como a rede 
de saneamento básico e de acessos, com 
dificuldades em muitos locais do nosso 
concelho”.

Alexandre Almeida falou ainda de um ou-
tro conflito resultante do excesso de retórica 
partidária, “que leva quem esteve no poder 
a esquecer tudo o que não fez e a acusar os 
adversários de não o fazer”. O autarca de-
fendeu que “fora dos períodos eleitorais, os 
problemas e as expectativas dos pareden-
ses deveriam unir os partidos na busca de 
soluções, mas garantiu que não é isso que 
acontece devido a um excesso de retórica e 
demagogia. Quem foi poder esquece o que 
fez mal e logo só vê o negativo nos outros”, 
acrescentou.

Ainda sobre os desafios que o país en-
frenta, Alexandre Almeida quis falar sobre a 
descentralização política e administrativa e 
elogiar o acordo assinado pelo Governo com 

o PSD para a descentralização de competên-
cias nas autarquias. “As câmaras municipais 
conseguem investir melhor em vários do-
mínios que a administração central, assim 
como as juntas de freguesia têm vantagem 
face às câmaras, com o objetivo de respon-
der melhor, com menos custos e mais eficá-
cia aos problemas das pessoas”, sublinhou 
o autarca, assumindo que o processo em cur-
so pode ser uma “transformação histórica” 
na organização administrativa do Estado, a 
favor do país e dos cidadãos.

A nível local, Alexandre Almeida defen-
deu que o primeiro grande desafio é a recu-
peração financeira do município. “Queremos 
e vamos ter uma câmara de boas contas. 

As empresas e os paredenses voltarão a 
confiar quando verificarem que estamos a 
gerir a câmara com rigor, transparência e 
inteligência”, sustentou. 

Além de ter uma câmara de boas contas, 
Alexandre Almeida quer também dar respos-
ta a alguns problemas graves, nomeadamen-
te ao nível do parque escolar. “Mais do que 

apontar o dedo a tão pesada herança, fo-
mos eleitos para resolver os problemas e é 
isso que estamos a fazer com muito traba-
lho e total dedicação”.

Após a sessão solene, foi projetado um ví-
deo da época com imagens da Revolução em 
Paredes e tirada a tradicional fotografia de 
grupo, na entrada da câmara municipal. 
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O 
DESPORTIVO DAS AVES 
apurou-se pela primeira vez 
para a final da Taça de Portu-
gal. Venceu o Caldas no jogo 
da segunda mão das meias-

-finais, por 2-1, após prolongamento, com 
golos do médio Vítor Gomes. A partida foi 
disputada a 18 de abril no Campo da Mata, 
nas Caldas da Rainha, e terminou com a fes-
ta dos avenses. O Caldas ainda conseguiu 
marcar aos 55 minutos, fazendo com que 
a eliminatória ficasse empatada a um golo, 
(na primeira mão, o Aves venceu por 1-0), 
mas no prolongamento o Aves esteve me-
lhor, e com dois golos de Vítor Gomes (97’ e 
107’) carimbou a passagem à final. 

A conquista deste feito inédito dei-
xou os adeptos avenses em euforia. Tanto 
no Campo da Mata, nas Caldas da Rainha, 
como já de madrugada na Vila das Aves, 
centenas de sócios e simpatizantes do clu-
be festejaram a vitória com os jogadores 
e a equipa técnica, já depois das 2h30 da 
madrugada.

Apesar da hora tardia, os adeptos não 
arredaram pé do estádio para receber os 
heróis da noite, incluindo o treinador José 
Mota, que voltou a ser aclamado por mais 
uma conquista trazida para o clube, depois 
da histórica subida ao escalão principal do 
futebol português, na época passada.

Para o técnico de Lordelo, o sabor des-
ta conquista não podia ser melhor. “É um 

uA equipa treinada por José Mota conquistou a primeira presença na fi nal do Jamor.
uO técnico lordelense, de 54 anos, diz que esta fi nal é também um feito na sua carreira.

“Sempre sonhei com uma fi nal da Taça”

grande feito para o clube. Estar 
na final da Taça é um sonho 
de menino. Crescemos a so-
nhar com a intenção de fazer 
algo e eu sempre sonhei com 
uma final da Taça. Se calhar 
vamos ter pela primeira vez 
uma final no Jamor com um 
clube de uma freguesia, de 
uma vila. Só posso estar feliz”.

José Mota garante que 
houve muita gente que 
contribuiu para este 
feito, mas destaca 

sobretudo “os jogadores e a mas-
sa associativa que acreditaram 

sempre que era possível”.
Em 87 anos de história, esta é 

a primeira vez que o Desportivo 
das Aves consegue o apuramen-
to para a fi nal da Taça de Por-
tugal. A proeza volta a ter um 
carimbo do técnico lordelense 
José Mota, que já tinha levado a 

equipa à subida de divisão 
na época passada.

“Vamos para ganhar”
Na final, agendada para 20 de maio, o 

Desportivo das Aves vai defrontar o Spor-
ting, que afastou o FC Porto, nas grandes 
penalidades. A formação da Vila das Aves 
será a 25.ª equipa da história do futebol 
português a subir ao palco de uma final 
da Taça de Portugal e a quarta equipa es-
treante neste século XXI, despois de União 
de Leiria (2003), Paços de Ferreira (2009) e 
Desportivo de Chaves (2010).

Nenhum destes clubes que chegaram à 
final pela primeira vez no século XXI con-
seguiram ganhar o trofeu. Porém o técnico 
José Mota não abdica do direito a sonhar 
com o prolongamento da festa avense. 
“Vamos para ganhar. Estamos prepara-
dos para isso”, afirmou o técnico lordelen-
se, na flash intervew da Sport TV. 

O técnico, de 54 anos, disse ter cons-
ciência das dificuldades que a sua equipa 
irá enfrentar diante do Sporting, mas ga-
rante que a envolvência e o trabalho que o 
Aves irá fazer é para poder festejar e ganhar 
esta final.

José Mota reconhece que esta final é 
também uma marca importante na sua car-
reira de treinador, um dos mais experientes 
do futebol português, com passagem por 
clubes como Paços de Ferreira, Vitória de 
Setúbal, Belenenses, Leixões, Gil Vicente, 
Feirense, Desportivo das Aves e CS Sfaxien, 
da Tunísia.

PUB
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FUTEBOL
Resultados e calendário das próximas jornadas

Campeonato
de Portugal

Séri B - 30.ª jornada

Aliança de Gandra .................0
Canelas 2010 ...........................1

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 30.ª e última jornada

A. de Lordelo ...........................3
Baião ..........................................0

Rebordosa ................................2
União de Paredes ...................2

Nun’Álvares ..............................4
Ermesinde ................................1

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2  - 29.ª jornada 

Roriz ...........................................0
Sobrosa .....................................2

Lamoso .....................................2
Parada .......................................2

Próxima jornada: 6 de maio 
Parada - S. Lourenço Douro

Sobrosa - Marco 09

2.ª Divisão – AF Porto
Série 1  - 31.ª jornada

Sobreirense ..............................2
Inter Milheirós ........................3

Bougadense B ........................2
Vandoma ..................................1

Aliança de Gandra B .............3
Melres DC .................................0

Próxima jornada: 12 de maio 
Baltar - Sp. Cruz

Sobreirense - Monte Córdova
Ramaldense - Aliados de Lordelo B

Nun’Álvares B - A. de Gandra B
Vandoma - Ferreira

Lordelo e Paredes vão disputar
o acesso aos nacionais

uAs duas equipas do concelho apuraram-se para o play-off de promoção, juntamente com Leça e Valadares. 
uA segunda fase será disputada a duas voltas, por pontos, e o primeiro classificado sobe ao Campeonato de Portugal.

O ALIANÇA DE GANDRA 
não conseguiu manter 
o sonho de continuar a 
disputar o Campeonato 

Nacional e viu confirmada a descida 
aos distritais da Associação de Fute-
bol do Porto.

A última ronda do campeonato 
foi disputada a 22 de abril, com o 
Aliança de Gandra a ser derrotado, 
em casa, pelo Canelas 2010, que tam-
bém não conseguiu evitar a despro-
moção esta época. Além do Aliança 
de Gandra e do Canelas 2010, serão 
despromovidos aos distritais mais 
quatro equipas: Camacha, SC Sal-
gueiros, Freamunde e Sousense.

A equipa de Gandra, treinada 
por Jorge Regadas, terminou a épo-
ca na 14.ª posição da tabela classifi-
cativa, somando apenas 29 pontos 
em 30 jogos. A direção do clube não 
escondeu a tristeza pelo resultado 
da época, mas agradeceu aos atle-
tas e às duas equipas técnicas lide-
radas por Mário Rocha e Jorge Re-
gadas, que “tudo fizeram para que 
o desfecho final fosse diferente”. 

Aliança de Gandra desce aos distritais
uA equipa orientada por Jorge Regadas não conseguiu evitar a despromoção e 
disse adeus ao Campeonato de Portugal Prio.

Apesar do desfecho negativo, o 
clube quis lembrar os aspetos posi-
tivos desta época e explicar que esta 
serviu acima de tudo para aprender. 
“Em breve haverá oportunidade 
para os sócios expressarem o que 
querem para o nosso Aliança”, 
lê-se na mensagem partilhada nas 
redes sociais, onde são recordados 
também alguns dos momentos de 
glória do clube.

O “ciclo vitorioso” teve início 
após a época 2010/2011, em que 
o Aliança de Gandra foi subindo 
de patamar, desde a última divisão 

da Associação de Futebol do Por-
to até aos nacionais, participando 
também na prova rainha do futebol 
nacional, a Taça de Portugal.

Esta época a equipa enfrentou 
grandes dificuldades no campeo-
nato e nem a mudança da equipa 
técnica fez com que o grupo con-
seguisse inverter o momento de 
azar que atravessava. Jorge Rega-
das veio substituir Mário Rocha a 
10 jornadas do final da prova, mas 
a mudança não foi suficiente para 
livrar o Aliança de Gandra da des-
promoção.

HELENA NUNES
— texto —

E
STÃO definidas as quatro 
equipas da Associação de Fu-
tebol do Porto que vão lutar 
por um lugar no Campeonato 
de Portugal. Neste grupo es-

tão duas equipas do concelho de Pa-
redes, Aliados de Lordelo e União de 
Paredes, que garantiram o respetivo 
lugar no play-off de acesso, juntamen-
te com o Valadares e o Leça, da série 1.

As duas equipas do concelho fi-
zeram a festa na derradeira jornada 
do campeonato, que teve um dérbi 
escaldante em Rebordosa, presen-
ciado por mais de duas mil pessoas, 
onde o Paredes conseguiu carimbar 
o passaporte para a fase seguinte, 

para disputar a promoção.
A segunda fase será disputada a 

duas voltas entre os quatro clubes, 
mas apenas o primeiro classificado 
é que sobe ao Campeonato de Por-
tugal.

Lordelo sagrou-se
campeão da série 2 

A última jornada do campeonato 
foi de festa para o Aliados de Lordelo, 
que venceu em casa o Baião por 3-0 
e conquistou o estatuto de campeão 
da série 2 da Divisão de Elite, da Asso-
ciação de Futebol do Porto.

A equipa comandada por Pedro 
Barroso já tinha conquistado o pas-
saporte para o play-off de subida, a 
22 de abril, após a vitória no terreno 

do S. Pedro da Cova. 
No final da partida, disputada no 

último domingo, os adeptos junta-
ram-se aos jogadores e à equipa téc-
nica para fazer a festa e mostrar todo o 
apoio ao grupo que terminou a época 
no 1.º lugar da tabela, com 70 pontos.

No próximo domingo o Aliados 
de Lordelo vai enfrentar mais uma 
batalha, disputando com o Leça FC 
– primeiro classificado da série 1 - o 
título de campeão da Divisão de Eli-
te Pro Nacional.

Paredes fez a festa em 
casa do Rebordosa

A última vaga de acesso ao play-
-off de subida, foi disputada “taco a 
taco”, pelo Paredes e Rebordosa, 

num dérbi escaldante, que encheu 
as bancadas do Complexo Despor-
tivo de Azevido e terminou com a 
festa do Paredes.

O Rebordosa estava obrigado 
a vencer o encontro e adiantou-se 
no marcador logo aos seis minutos, 
num livre apontado por Sérgio Car-
doso. Aos 37 minutos, o RAC fez o 
2-0, por intermédio de Paulo Olivei-
ra e os adeptos pareciam acreditar 
que a subida estava praticamente 
assegurada. Porém, o Paredes con-

trariou as melhores perspetivas dos 
rebordosenses e conseguiu chegar 
ao empate, com golos de Martins, 
ainda antes do intervalo, e de Hél-
der logo a abrir a segunda parte. 

O empate serviu os interesses 
dos unionistas que fizeram assim a 
festa do apuramento para o play-off 
no relvado do Complexo Desporti-
vo de Azevido, em Rebordosa, jun-
tamente com o staff e os adeptos de 
Paredes que se deslocaram à cidade 
vizinha para apoiar a equipa.

HELENA NUNES
— texto —

ALIADOS DE LORDELO UNIÃO DE PAREDES



16
Quinta-feira

3 de maio 2018

DESPORTO

HELENA NUNES
— texto —

Clube de Andebol
de Baltar

— Resultados —

uJogos de 21 e 22 de abril, 
no pavilhão da Escola Secun-
dária Daniel Faria. 

A equipa de infantis femininas B do 
Baltar perdeu no sábado, dia 21, 
contra a Almeida Garret, por 7-15. 

Ao final da tarde decorreu o jogo das 
infantis femininas A contra o Colégio 
de Gaia, que terminou com a vitória das 
baltarenses por 26-10.

No domingo, dia 22, realizaram-se 
cinco jogos de andebol no pavilhão 
da escola secundária Daniel Faria, em 
Baltar. De manhã, a equipa dos bâm-
bis (mistos) sofreu uma pesada derrota 
frente ao AC Lusitanos (0-11) e às 11h30 
o Baltar derrotou o GD Santo Tirso por 
20-10.

De tarde jogaram as iniciadas femi-
ninas contra o Macieira Andebol Cup, 
terminando o jogo com a vitória da 
formação da casa por 31-21. O mesmo 
aconteceu no último jogo do dia, com a 
equipa de juniores femininas do Baltar a 
vencer o Callidas Club por 23-11.

Pedro Roque estreou-se no
Nacional de Enduro com um 6.º lugar

uO piloto de Rebordosa competiu na classe verdes 3, no enduro da Lousã, disputado a 22 de abril.

A 
primeira prestação de Pedro Roque 
no Campeonato Nacional de En-
duro aconteceu no dia 22 de abril, 
no Enduro da Lousã, corrida que é 

considerada por muitos como a mais dura e 
exigente da temporada, com excelentes es-
peciais e alguma lama para complicar ainda 
mais o percurso que, já de si, é muito técnico.

O piloto de Rebordosa competiu na classe 
Verdes 3 e foi o sexto atleta a terminar a pro-
va. Nas duas primeiras voltas ao percurso Pe-
dro Roque andou na dianteira da prova, mas 
acabou por sofrer um atraso na volta final, de-
pois de ter ficado preso na lama.

Apesar de não ter conseguido chegar 
ao pódio, o piloto acredita que o resultado 
foi “muito positivo”, tendo em conta a sua 
“inexperiência” no campeonato.

Nuno Cação foi o grande vencedor da 
classe Verdes 3. Na classe principal (elite 2) 
venceu o piloto Luís Oliveira, com pouco mais 
de 15 segundos de vantagem sobre o cam-
peão em título, Diogo Ventura. Em 3.º lugar 
ficou Gonçalo Reis.

Nos Verdes 1 e na Youth Cup venceu Gon-
çalo Oliveira. Em verdes 2 e na classificação ab-
soluta das três classes da categoria, venceu o 

piloto Diogo Parente. Nas senhoras a vitória foi 
de Rita Pereira e nos veteranos de Nuno Freitas. 

Ausente nesta etapa do Campeonato Na-
cional de Enduro esteve o piloto lordelense 
André Mouta, que já tinha ameaçado abando-

nar a competição depois de uma discordância 
com a Federação e a organização do Enduro 
da Régua.

A próxima ronda do calendário realiza-se 
a 20 de maio, na cidade de Águeda. 

Paredes venceu Cascais
no primeiro jogo do play-off

uOs paredenses bateram o adversário na Abóbada por 14-12, e seguem em vantagem para o jogo da segunda mão, que será disputado 
este sábado, dia 5 de maio, em Recarei.

A 
EQUIPA masculina de Polo Aquá-
tico de Paredes, em jogo realizado 
na Abóbada, a 21 de abril, levou 
de vencida e ainda que por núme-
ros escassos (14-12) a formação 

de Cascais, no primeiro jogo dos quartos-de-
-final do play-off do Campeonato Nacional de 
Polo Aquático. 

Apesar das adversidades, a equipa do Vale 
do Sousa conseguiu não perder a concentra-
ção, garantindo uma vantagem curta mas im-
portante para a segunda mão do play-off, que 
será disputada este sábado, dia 5 de maio, 
pelas 17 horas, em Recarei.

Nas outras partidas dos quartos-de-final, 

Vitória de Guimarães e Sporting empataram a 
sete golos e o Algés derrotou o Académica de 
Coimbra, por 16-9. Fluvial Portuense (1.º clas-
sificado na 1.ª fase), Naval Povoense (2.º clas-
sificado na 1.ª fase) e CDUP (7.º classificado na 
1.ª fase) estão isentos nesta fase.

Críticas à equipa
de arbitragem

Durante a fase regular do campeonato, 
o Paredes tinha saído derrotado na desloca-
ção a Cascais, fazendo na altura duras críticas 
à equipa de arbitragem, a mesma que agora 
voltou a ser alvo de críticas do clube pareden-
se, pela atuação que teve no jogo dos quar-
tos-de-final do play-off.

Apesar de neste jogo o resultado lhe ter 
sido favorável, o Paredes considerou “gri-
tante a dualidade de critérios” da equipa 
de arbitragem e criticou a falta de timming 
no sancionamento dos lances e as para-
gens de jogo por questões paralelas e sem 
relevância. 

“Está mais do que na altura que as en-
tidades que regem a nossa modalidade 
reflitam e corrijam a enorme diferença de 
qualidade entre as arbitragens nortenhas 
e sulistas”, escreveu o clube na mesma men-
sagem, dirigindo as palavras à Federação Por-
tuguesa de Natação.

Vencidos na final da Taça de Portugal

A formação paredense foi vencida em 
Braga, no último fim-de-semana, pelo 
Clube Fluvial Portuense, na final da 

Taça de Portugal de Polo Aquático. Os por-
tuenses venceram a partida por 14-7 e que-
braram a hegemonia do Paredes nesta com-
petição, que há já três épocas detinha o troféu 
da Taça de Portugal.

A equipa feminina também esteve pre-
sente na fase final da competição, mas fi-

cou-se pela meia-final em que perdeu com 
o Benfica, que acabaria por vencer o troféu.  
No final do encontro a equipa paredense fe-
licitou o Fluvial pela vitória e deixou agrade-
cimentos aos adeptos que “foram incansá-
veis” e ao presidente da câmara de Paredes, 
Alexandre Almeida e ao vereador do des-
porto, Paulo Silva, que disponibilizaram um 
pouco do seu tempo para apoiar a equipa em 
Braga.
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Turma 7.º A  ●  Escola Básica de Sobreira
.............................................................................................................

À DESCOBERTA DA BIODIVERISDADE
Serralves organizou o Bioblitz 2018 e convidou as escolas a descobrir a fauna e a 

flora que habitam no Parque. Ao longo de uma semana, entre 16 e 20 de abril, as ativi-
dades foram realizadas com alunos e professores. 

Os alunos do 7.º ano da Escola Básica de Sobreira e os colegas do 2.º ano da Esco-
la Básica de Recarei passaram o dia 16 de abril nas diferentes Oficinas Pedagógicas, 
orientadas pela equipa de Educadores do Serviço Educativo Ambiente e Arte, e nas Saí-
das de Campo conduzidas por investigadores do CIBIO-InBIO. 

Turma 2.º A  ●  Escola Básica de Recarei
..............................................................................................................

A turma no Bioblitz

Saída de campo árvores e arbustosa

Nós e a turma do 2.º B 
participámos numa 
atividade em Serral-

ves, o BIOBLITZ.
Fomos recebidos por 

uma bióloga chamada 
Teresa que nos orientou 
numa exploração de árvo-
res e arbustos, partindo de 
uns guias e de umas chaves 
dicotómicas.

Vimos muitas árvores 
que já conhecemos e ou-
tras novas, como o teixo, a 
araucária e a bétula e sou-

Logo a seguir, numa zona de charco, ou-
vimos muitas, muitas rãs. Perto havia cavalos, 
burros, ovelhas, touros. Mesmo no fim, passá-
mos por um labirinto formado por arbustos.

Passámos por uma zona de bétulas e 
ficamos a saber que, por terem um tronco 

Os anfíbios do Parque

A nossa turma, 7.º B, teve a oportunida-
de de participar em quatro atividades. 

A manhã começou com uma saída 
de campo para observar as aves do parque 
e registar os indivíduos que víamos. Conse-
guimos ver gaios, pegas, pombas, pardais 
e gaivotas e preparámos uma mistura de 
alpista, farinha e água, que pudemos trazer 
para colocar em locais por nós escolhidos. A 
investigadora que nos acompanhou disse-
-nos que as aves precisam de ninhos e comi-
da para viver nas zonas urbanas. Os nossos 
colegas do 7.º A e D construíram ninhos.

A seguir, fomos descobrir os líquenes. 
Aprendemos que estes seres vivos surgem 
de uma simbiose entre fungos e algas e 
crescem em Serralves nos trocos das árvores 
e muros. As suas cores podem variar: vimos 
líquenes verdes e cor de bronze. Nesta Ofici-
na, colorimos folhas A3 com lápis de cera e 

com estes trabalhos participámos numa ins-
talação que pretendia representar as peque-
nas células que formam esta espécie.

A tarde foi reservada a outros exempla-
res da flora e da fauna. A saída de campo le-
vou-nos a seguir a pista das árvores e arbus-
tos. Os nossos colegas do 2.º ano explicam 
melhor o que vimos!

Ainda houve tempo para conhecer os an-
fíbios. E tivemos sorte! Conseguimos ver três 
espécies diferentes: uma rã verde, um tritão 
de ventre laranja e um girino de salamandra. 

Eco-Repórteres 

esbranquiçado, se chamam as 
noivas da floresta. 

Terminámos a nossa cami-
nhada com uma sessão de ioga 
orientada pelo Ricardo e outra de 
dança organizada pelas colegas 
da dança.

Tivemos que voltar para a 
atividade seguinte, para falar de 
insetos. O Ricardo mostrou-nos 
vários insetos e falou-nos das suas 
principais características: 3 pares 
de patas e corpo dividido nem 3 

partes. Sobre a borboleta, falou ainda da sua 
trompa, um tubo maleável que serve para 
ela sugar o pólen das flores e dos seus olhos, 
compostos por muitas lentes que lhes per-
mitem ver a toda a volta.

Voltámos para a escola ao fim da tarde.
Adorámos esta atividade e achamos que 

ela é muito importante para conhecermos 
bem a biodiversidade e sabermos protegê-
-la e respeitá-la!

bemos algumas curiosidades sobre estas 
espécies.

Sobre o teixo, ficámos a saber que tem 
uns frutos muito venenosos mas que os pás-
saros sabem comer! Sobre a araucária, ficá-
mos a saber que o seu tronco era utilizado 

para fazer os mastros e os remos dos navios.
Das árvores e arbustos passámos para as 

Briófitas e fizemos um desenho usando uma 
pasta de musgo e iogurte. Como o musgo 
precisa de muita humidade, vamos ter que 
borrifar regularmente os desenhos.

Depois de almoçar, fomos fazer uma ca-
minhada para conhecer melhor Serralves. Pas-
sámos por um túnel ao lado de um lago com 
uma vegetação muito densa onde havia patos.

No passado dia 21 de abril a 
equipa de BTT- XCO obteve 
os seguintes resultados: 

- Infantis A Feminino: 1.º Lugar Indi-
vidual (Luana Bessa) e 1.º Lugar por 
equipas (cinco ciclistas no top 10); 

- Infantis A Masculino: 2.º lugar indi-
vidual (Nuno Sousa) e 2.º lugar por 
equipas (três ciclistas no top 10);

- Infantis B Masculino: 6.º lugar 
(David Santos) e 7.º lugar (Rafael 
Neto) 

CONQUISTAS DOS ALUNOS
NO MÊS DE ABRIL

● Agrupamento de Escolas de Paredes
............................................................................................................

Fases do processo de trabalho do concurso de vídeo escolar

O Concurso Nacio-
nal de Leitura 
acolhe este ano 

letivo, pela primeira 
vez, o primeiro e segun-
do ciclos do Ensino Bá-
sico. Este certame inclui 
diversas fases progres-
sivamente mais exigen-
tes. Primeiro, apura-se 
o representante da Es-
cola, a seguir o do con-
celho, depois o distrital 
e, finalmente, o vence-
dor é escolhido na final 
nacional. O aluno David 
Marante Moura, do 6.º 
A venceu a fase conce-
lhia e foi apurado para 
a fase distrital que terá 
lugar em maio. 

CONCURSO DE VÍDEO ESCOLAR

O filme UMA MENSAGEM DE ALEGRIA 
foi selecionado para o AÇÃO04! 
- Festival de Vídeo Escolar, catego-

ria 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico para o 
melhor filme de ficção. O filme foi reali-
zado pelos alunos/as do CEM4A orienta-

dos pelo professor José Fernando Pereira 
e será exibido publicamente no dia 02 de 
maio, no Teatro Municipal Sá de Miranda, 
em Viana do Castelo. Nesta ocasião serão 
também entregues os prémios aos vence-
dores. 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

DESPORTO ESCOLAR

Alunos participantes do concurso nacional de leitura

A nossa equipa na prestação da prova
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

ANTÓNIO AUGUSTO GONÇALVES DE CARVALHO

o seu QUINZENÁRIO de eleição

N
a sessão da Câmara Mu-
nicipal de 27 de Outubro 
de 1910, foi proposta – e 
aprovada por unanimi-
dade – a atribuição do 

nome «António Augusto» à então 
chamada rua «do Martens Ferrão». 
Sita em frente àquele que era, na 
altura, o edifício dos Paços do Con-
celho, tratava-se de uma das artérias 
mais nobres da velha vila de Paredes. 
O proponente da designação e ho-
menagem foi o vogal Serafi m Morei-
ra da Silva, que salientou «o carácter 
fi rme, a alma grande e generosa, que 
passou os maiores dissabores que 
ainda hoje sabe perdoar», alguém 
que, no seu entender, «merece que o 
seu nome não seja esquecido». 

A dita rua manteve a designa-
ção até 5 de Março de 1919. Nesta 
altura, a pedido do próprio home-
nageado, passa a chamar-se «13 
de Fevereiro de 1919», em alusão 
à data da queda da «Monarquia do 
Norte». O homenageado, António 
Augusto, abdicava assim de uma 
marca do seu protagonismo indivi-
dual, em detrimento do valor mais 
alto que sempre e acerrimamente 
defendera: a República.

Referimo-nos, pois, à actual rua 
«Dr. José de Magalhães», que liga a 
«Avenida da República» à rotunda 
da CRIP. Era uma das portas de en-
trada da vila e por onde passava o 
homenageado a caminho da sua 
Casa da Mulra, em Bitarães.

Coincidentemente com o de-
saparecimento do seu lugar na 
toponímia, desaparece também o 
seu lugar na história da localidade. 
Durante o último século, sem nada 
que evocasse a sua memória, Antó-
nio Augusto Gonçalves de Carvalho 

«Durante o último século, sem nada que evocasse a sua memória, António Augusto Gonçalves de Carvalho per-
maneceu oculto ou propositadamente ocultado nos interstícios da história local. Contudo, sabemos hoje estar-
mos a referir-nos ao nome maior do republicanismo local, a um dos incontornáveis precursores paredenses do 
regime implantado em Portugal em 1910. Uma personalidade que, à semelhança do seu ídolo, Afonso Costa, fora 
tão amada quanto odiada no concelho de Paredes.»

permaneceu oculto ou proposita-
damente ocultado nos interstícios 
da história local. Contudo, sabemos 
hoje estarmos a referir-nos ao nome 
maior do republicanismo local, a 
um dos incontornáveis precursores 
paredenses do regime implantado 
em Portugal em 1910. Uma perso-
nalidade que, à semelhança do seu 
ídolo, Afonso Costa, fora tão amada 
quanto odiada no concelho de Pa-
redes. É dele que falaremos neste e 
nos próximos artigos.

Nasceu na Casa e Quinta da Mul-
ra, Bitarães, no dia 20 de Fevereiro de 
1879. Era fi lho de Adão Gonçalves de 
Carvalho e de Engrácia de Almeida 
Gonçalves, ambos proprietários ca-
pitalistas e naturais de Vila Boa de 
Quires, Marco de Canaveses. O apeli-
do “Carvalho” não fazia parte dos an-
tepassados paternos, mas fora dado 
a Adão Gonçalves em homenagem 
ao seu padrinho de baptismo, que 
fora o pároco de Vila Boa de Quires, 
Pe. Joaquim José de Carvalho.

Adão foi um muito bem-suce-
dido «brasileiro de torna-viagem». 
Empresário de uma fábrica de cal-
çado no Brasil, aproveitou a venda 
em hasta pública do património das 
Ordens Religiosas (extintas em 1834) 
em Portugal, para adquirir, ao mos-
teiro beneditino de Santo Tirso, as 
propriedades da Mulra, em Bitarães. 
Posteriormente, alargou o seu patri-
mónio fundiário comprando os ter-
renos circundantes, o que lhe possi-
bilitou uma bem-sucedida produção 
agrícola – e sobretudo vinícola – que, 
nos anos vindouros, trariam fama e 
prestígio à quinta. Um dos vinhos ali 
produzidos, rotulado de Alegria En-
garrafada, viria a ser premiado com 
o Grande Diploma de Honra do Ins-

tituto Agrícola Brasileiro, na Feira de 
Amostras de Produtos Portugueses, 
realizada em 1930, no Rio de Janei-
ro. Em 1877, Adão regressa a Portu-
gal, falecendo a 7 de Julho de 1880, 
quando o mais novo dos seus dez fi -
lhos, António Augusto, tinha apenas 
um ano de idade (Ribeiro, A. C., 2010).

Com dois dos seus irmãos – An-

tónio e Maria Virgínia – emigrados 
no Brasil, António Augusto cresce, 
assim, em Bitarães na companhia da 
sua mãe e dos restantes sete irmãos.  

A sua actividade política começa 
bastante cedo. No dia 11 de Janeiro 
de 1900, com apenas 21 anos de ida-
de, torna-se num dos mais jovens ve-
readores do concelho de Paredes, car-

go que vai exercer durante dois anos. 
Sensivelmente por esta altura, 

ter-se-á tornado também coman-
dante dos Bombeiros Voluntários 
de Paredes, função que irá exercer 
durante largos anos. Será também, 
mais tarde, presidente da respecti-
va direcção. Um seu retrato encon-
tra-se ainda hoje afi xado na galeria 
nobre da corporação.

No dia 26 de Setembro de 1903, 
contrai matrimónio católico com 
Adelina da Silva Ferreira Gonçalves 
(de Carvalho), natural do Bonfi m, 
Porto. Do casamento nascem sete 
fi lhos: António Augusto Gonçalves 
de Carvalho (Júnior), nascido em 
1904, que emigrará para o Brasil e 
onde acabará por falecer (em São 
Paulo, 1985); Maria Emília, nascida 
em 1906, solteira, falecida em 1985 
e sepultada em Bitarães; Maria Ade-
lina, nascida em 1907, casada com 
Francisco Pinto Coelho Soares de 
Moura, falecida em 1991, herdeiros 
da Casa e Quinta da Mulra; Maria 
Engrácia, nascida em 1909, casada 
em primeiras núpcias com Serafi m 
Pereira; Outubrina Afonso, nascida 
em 1910, solteira, falecida em Braga 
em 2004 e sepultada em Bitarães; 
Afonso, falecido ainda criança; Isa-
bel Augusta, casada com Joaquim 
Marques de Carvalho, proprietários 
da Quinta da Mó, Bitarães.

A esposa de António Augusto, 
Adelina Carvalho, faleceu de forma 
prematura no ano de 1916. Tinha 
apenas 35 anos de idade, sendo que o 
triste desenlace se dera precisamente 
no dia de aniversário do seu marido: 
20 de Fevereiro. António Augusto fi ca 
assim viúvo bastante cedo e com to-
dos os seus fi lhos ainda menores.

(Continua)

António Augusto em idade juvenil

PUB
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FICHA TÉCNICA

1404
Morte do jurista João das regras, que foi de-
cisivo na eleição de D. João I nas cortes de 
Coimbra, em 1385;
____________________________________

1791
A Constituição polaca converte a monarquia 
eleitoral em monarquia hereditária sob o 
eleitor da Saxónia;
____________________________________

1798
Criado nos EUA um Ministério da Marinha 
para formar uma esquadra que ataque as 
embarcações e as colónias francesas nas Ín-
dias Ocidentais;
____________________________________

1814
Luís XVIII entra em Paris, depois de se haver 
refugiado em Gand, durante os Cem Dias, 
retoma o poder e assina com os Aliados o 2.º 
Tratado de Paris;
____________________________________

1815
Joaquim Murat, rei de Nápoles, ajudante de 
Campo de Napoleão, de que foi cunhado, é 
derrotado pelos austríacos em Tolentino;
____________________________________

1894
Guiné Portuguesa. O Governador da Guiné 
passa em revista as forças que constituem 

a coluna de operações. A parada formou na 
Rua de S. José, em Bissau, e era constituí-
da por uma secção de metralhadoras, pelas 
companhias de guerra da marinha, da Guiné 
e de Angola, 3 secções de bateria de artilharia, 
secções de saúde e de administração militar, 
tendo, a 16, tomado de assalto a povoação de 
Bandim e acampado no alto do Intim;
_____________________________________

1911
Dia da criação da GNR, Guarda Nacional Re-
publicana;
_____________________________________

1924
Início dos Jogos Olímpicos de Paris, em que 
Portugal conquista a Medalha de Bronze, em 
hipismo;
____________________________________

1926
Principia a greve geral no Reino Unido, em 
que dois milhões e meio de trabalhadores se 
juntam aos mineiros e paralisam o país;
_____________________________________

1936
Os socialistas e os comunistas franceses, uni-
dos na Frente Popular, vencem as eleições,
_____________________________________

1944
Produzido quinino sintético por uma equipa 
da Universidade de Harvard;

1945
II Guerra Mundial. As tropas aliadas chegam 
a Hamburgo;
_____________________________________

1946
Guiné Portuguesa. O governador da colónia, 
Sarmento Rodrigues, fez o lançamento da 1.ª 
pedra para o depósito elevado de água do 
Alto do Querim, que entrou ao serviço em fe-
vereiro de 1947, visitou os trabalhos em curso 
nas barragens das bolanhas da Ponte Vicente 
da Mata e de Suro;
- O capitão-tenente Luciano Sena Dentinho e 
o tenente Avelino Teixeira da Mota, completa-
ram o levantamento hidrográfico do troço do 
rio Cacheu entre Binta e Farim;
- Integrada nas Comemorações do V cente-
nário da Descoberta da Guiné, realizou-se em 
Bissau, no campo da U.D.I.B. um festival mili-
tar, com a presença do governador da Coló-
nia;
_____________________________________

1950
Inicia-se o julgamento de Álvaro Cunhal e de 
diversos dirigentes do PCP, por alegados cri-
mes políticos, na visão da PIDE;
_____________________________________

1958
Candidato da oposição, Arlindo Vicente, en-
trega o processo de candidatura à presidên-

cia da República, no Supremo Tribunal. De-
sistira a favor da candidatura de Humberto 
Delgado;
____________________________________

1968
Inicia-se o movimento de contestação, em 
França, com levantamentos no Quartier La-
tin e na Sorbone, unindo estudantes e tra-
balhadores;
___________________________________
__

1979
Pela primeira vez, a conservadora Margaret 
Thatcher, 53 anos, conquista a liderança do 
governo, no Reino Unido;
____________________________________

1986
O desastre nuclear de Chernobyl é atribuído 
pela URSS a falha humana;
____________________________________

2000
Na Holanda, começa o julgamento de dois 
líbios, a quem é atribuído o atentado de Loc-
kerbie, em 1998, na Escócia;
____________________________________

2007
Desaparecimento de uma criança inglesa 
num complexo turístico na Praia da Luz, em 
Lagos, onde se encontrava de férias com os 
pais. A pequena Madeleine tinha três anos.

Dia 5 de maio
Quartel dos Bombeiros de Lordelo
09h00 – 1.º Passeio TT dos BV Lordelo

Dia 5 de maio
Associação Clube Jazz de Baltar
20h30 – Grande noite de fado

De 5 a 12 de maio
Mosteiro de Cete
Das 09h00 às 13h00 – Workshop de pintura em acrílico, 
com Gracinda Ramos 

Dia 6 de maio
Biblioteca A Celer, sede da junta de Rebordosa
10h00 – Sessão de cinema: “Gru, o Maldisposto 2”

Dia 11 de maio
Biblioteca A Celer, sede da junta de Rebordosa
14h00 – Hora do conto: “A que sabe a lua” de Miguel Gretniec

Dia 12 de maio
Em Paredes
Das 9h00 às 13h00 – Iniciativa “Conheça o Património X 
“O Lugar e os Homens” 

Dias 15 e 16 de maio
Praça da Comunidade - Rebordosa
Feira de artesanato

Dia 9 de maio
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
Das 14h00 às 16h30 – Programa ‘Jovens em Ação’: jogos 
tradicionais 

Dias 12 e 13 de maio
Auditório Municipal de Castelo de Paiva
Escola de Rock de Paredes de Coura

Dia 14 de maio
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
Das 14h00 às 16h30 – Programa ‘Jovens em Ação’: dia do 
filme

Dia 4 de maio
Recinto da feira/portas da cidade
19h00 – Abertura oficial da feira de maio: feira rural e do es-
pargo 

Dia 5 de maio
Recinto da feira/portas da cidade
10h00 – Feira rural e do espargo; petiscos da feira
16h00 – Showcooking – chefes de cozinha nacional e inter-
nacional
21h30 – Animação musical: Romana

Dia 6 de maio
Recinto da feira/portas da cidade
10h00 – Feira rural e do espargo; petiscos da feira
15h30 – Chamadeiras do gado – cortejo etnográfico 
16h00 – Showcooking – chefes de cozinha nacional e inter-
nacional
16h30 – Festival de folclore
21h00 – Vozes de Felgueiras; Última Gota, Cátia Teles, Luís Fi-
lipe, Às e sua banda

Dia 12 de maio
Mata e Parque de Vilar
09h30 – Iniciativa “Mata de Vilar – Floresta de Alto Valor de 
Conservação”

Dia 13 de maio
Avenida Senhor dos Aflitos
Das 09h00 às 19h00 – Feira de antiguidades, colecionis-
mo e velharias

Dias 5 e 6 de maio
Jardim interior da biblioteca municipal de Penafiel
Exposição de Bonsais

Dia 9 de maio
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Livro da selva 2”

Dia 11 de maio
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Apresentação do livro: “Amor de mim”, de Angelino 
Pereira

Dia 12 de maio
Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 – Sábados em família na biblioteca: ‘Pinturas em Fa-
mília’

Dia 16 de maio
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Coco”



20
Quinta-feira

3 de maio 2018

HISTÓRIA e CULTURA

GOMES DE SOUSA

«DOM CARLOS, por Graça de Deus, 
Rei de Portugal e dos Algarves etc. Faço 
saber aos que esta Minha Carta virem 
que Atendendo aos merecimentos, 
serviços e mais qualidades que concor-
rem na pessoa de Joaquim Bernardo 
Mendes, abastado proprietário em Pa-
redes, e Querendo Dar-lhe um público 
testemunho da Minha Consideração e 
apreço: Hei por bem Fazer-lhe Mercê do 
Título de Visconde de Paredes, em sua 
vida. Pelo que Mandando Eu passar ao 
agraciado a presente Carta a fim de po-
der chamar-se d’ora em diante Viscon-
de de Paredes e gozar d’este Título com 
as honras, prerrogativas, preeminên-
cias e obrigações que pelas Leis e Re-
gulamentos se acharem estabelecidas, 
Ordeno às Autoridades e mais pessoas 
a quem o conhecimento desta mesma 
Carta pertencer, que, indo assinada por 
Mim, e referendada pelo Ministro e Se-
cretário d’Estado dos Negócios do Rei-
no a cumpram e guardem como n’ela 
se contém, depois de autenticada com 
o selo pendente das Armas Reais, e de 
verba e com a nota do registo nos livros 
das Repartições competentes. Fica obri-
gado ao pagamento da quantia de um 
conto e duzentos mil réis de direitos de 
mercê, devendo, logo que esteja reali-
zado o mesmo pagamento, apresentar 
este diploma na Secretaria d’Estado dos 
Negócios da Fazenda para, nos termos 
do Regulamento de vinte e oito d’Agos-
to de mil oitocentos e sessenta, se exarar 
n’ele a necessária quitação, sem a qual 
não terá inteira validade. Dada no Paço 
das Necessidades em treze de Julho de 
mil oitocentos noventa e cinco = El-Rei 
= João Ferreira Franco Pinto Castelo 
Branco = Lugar do selo pendente das 
Armas Reais = 

VISCONDE DE PAREDES
«Carta pela qual Vossa Majesta-

de Há por bem Fazer Mercê a Joa-
quim Bernardo Mendes, abastado 
proprietário em Paredes, do Titulo 
de Visconde de Paredes, em sua 
vida, pela forma acima declarada. = 
Para Vossa Majestade ver. = 

«Por Decreto de 20 de Junho de 
1895 = Aleixo Tavares a fez = Lugar do 
selo de verba = N.º 84 = pg. Cem mil 
réis de selo e cinco mil réis de 5% por 
lei de 18 de Julho de 1885 = Lisboa 6 
de Julho de 1895 = J.J.R Melo = Costa = 

«Pagou na Recebedoria da Re-
ceita Eventual de Lisboa a quantia de 
cento sessenta e oito mil quinhentos 
e quarenta réis d’emolumentos e adi-
cionais = verba n.º 295 de 6 de Julho 
corrente – pagou na mesma data e 
recebedoria o imposto estabelecido 
na lei de 4 de Julho de 1889 para 
hospitais d’alienados. = Ministério 
do Reino em 8 de Julho de 1895 = 
Vitorino Gonçalves de Aguiar. =

«Conferido em 6 de Agosto de 
1895. Basto. 

No ‘Registo Geral de Mercês de D. 
Carlos I’, livro 9, fol.63.

Joaquim Bernardo Mendes – vis-
conde de Paredes, filho de Manuel 
Bernardo e de Umbelina Rosa, nasceu 
no Campo, Guilhufe, Penafiel, a 5 de 
Novembro de 1847. Foram seus pa-
drinhos o capitão de infantaria José 
Joaquim Mendes e Ana Joaquina fª 
dos avós maternos. 

Seus pais Manuel Bernardo e Um-
belina Rosa casaram em Guilhufe em 
Março de 1841.

O Manuel nasceu no Monte, em 
Guilhufe, a 23 de Junho de 1818. Era 
filho de José Bernardo e Maria Clara, 
neto paterno de Custódio José Alves 

e de Maria Josefa, da Aveleda, Penafiel, 
neto materno de Pedro António Garcia 
e de Maria Josefa, do Monte, Guilhufe.

A Umbelina nasceu no Monte, em 
Castelões de Cepeda, a 9 de Julho de 
1819. Era filha de José Mendes Paulino 
e Custódia Maria, do Monte da Igreja, 
neta paterna de Paulino José Mendes 
e de Custódia Maria Coelho, do lugar 
da Rua Seca, neta materna de Maria 
Josefa da Conceição, do Sobreiro, to-
dos de Castelões de Cepeda.

Irmãos do Joaquim Bernardo: 
- José nasceu no Campo, Guilhufe, 
a 2 de Dezembro de 1841. António 
nasceu no Campo a 10 de Julho de 
1844. Albino nasceu no Campo a 13 
de Agosto de 1850. Maria nasceu na 
Senhora do Monte, Guilhufe, a 5 de 
Março de 1853.

Em 1854 já estavam no Brasil o 
José e o António. O Joaquim mais o 
Albino foram mais tarde juntar-se aos 
irmãos. 

Joaquim Bernardo Mendes casou 
na freguesia do Santíssimo Sacramen-
to da Rua do Paço, na cidade de Salva-
dor, capital do estado da Baía, império 
do Brasil, com Deolinda da Silva Men-
des [ou Deolinda Francisca Guimarães 
da Silva], natural da freguesia de Nos-
sa Senhora da Conceição da Paria da 
Baia do Brasil, filha de [Francisco de 
Sousa Guimarães e de] Joana Baptista 
da Conceição Nolasco da Silva.

[A igreja onde o visconde de Pa-
redes casou serviu de cenário para o 
filme ‘O Pagador de Promessas’, em 
1962].

Regressou a Portugal e demorou 
algum tempo em Lisboa onde nasceu 
uma filha:

- Joana nasceu às três horas da 

faleceu na Foz do Douro, no Porto, a 
17 de Novembro de 1943.

A filha Joana Maria da Conceição 
Mendes faleceu na Rua do Sampaio a 
6 de Julho de 1892, com 13 anos e foi 
trasladada, com seu irmão Joaquim, 
para o jazigo da família a 23 de Feve-
reiro de 1912.

Com D. Deolinda veio do Brasil 
sua irmã, viúva, D. Rosalina Maria de 
Sousa Guimarães, a quem se deve a 
construção da actual igreja paroquial 
de Castelões de Cepeda. Iniciada a 
construção a 25 de Fevereiro de 1899 
foi benzida a 6 de Dezembro de 1908 
por D. António José de Sousa Barroso. 

Guido de Monterey regista o lou-
vor que El-Rei D. Manuel II mandou 
dar a D. Rosalina Guimarães mas não 
refere a passagem de El-Rei D. Carlos 
pelo palacete de Joaquim Bernardo 
Mendes a 11 de Junho de 1895.

Interessante notar que data de 
poucos dias depois o decreto da cria-
ção do viscondado de Paredes… 

O palacete da Granja foi duran-
te alguns anos sede dos Paços do 
Concelho de Paredes. Mais tarde foi 
comprado pelo comendador Abílio 
de Seabra e oferecido à Santa Casa da 
Misericórdia de Paredes. Ali funcionou 
durante alguns anos a Escola Secun-
dária de Paredes e desde 17 de Maio 
de 1997 a Casa da Cultura de Paredes.

manhã do dia 23 de Janeiro de 1879, 
na freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição, - Bairro Central de Lisboa 
- no prédio da Rua Áurea, n.º 139, 3º 
andar, esquerdo. Foi baptizada a 22 de 
Fevereiro. [n.º 9, fol. 5].

No mesmo ano mudaram para 
Paredes, e moraram em vários lugares, 
até à construção do palacete chama-
do da Granja.

Tiveram mais os seguintes filhos:
2 - Joaquim. Nasceu na Rua do 

Fontes, Castelões de Cepeda, a 24 de 
Dezembro de 1879. Faleceu nas Pare-
des a 18 de Abril de 1880, com 3 me-
ses, foi sepultado no adro.

3 - Joaquim. [2º] Nasceu no lugar 
das Paredes a 31 de Janeiro de 1882. – 
Joaquim Nolasco da Silva Mendes ca-
sou em Bitarães a 8 de Dezembro de 
1908 com Amélia Pinto de Almeida e 
faleceu em Castelões de Cepeda a 25 
de Dezembro de 1914.

4 - António. Nasceu no Souto, 
Castelões de Cepeda, a 21 de Abril 
de 1883. – António Anselmo da Silva 
Mendes casou em Castelões de Ce-
peda a 8 de Dezembro de 1913 com 
Maria Benedita da Fonseca Braga e 
faleceu em Castelões de Cepeda, a 27 
de Agosto de 1918.

5 - Rosalina Maria da Conceição. 
Nasceu no lugar do Souto a 23 de Se-
tembro de 1884. Casou a 5 de Setem-
bro de 1919 com o Dr. Diogo Correia 
Teixeira de Vasconcelos de Portocar-
reiro, filho do Dr. João Correia Pacheco 
Pereira de Magalhães e de D. Maria 
Adelaide da Cunha Teixeira de Vas-
concelos de Portocarreiro, neto ma-
terno de A.A. Teixeira de Vasconcelos, 
natural da Madalena, licenciado em 
Direito e professor liceal. D. Rosalina 

Ler para saber

8 – VERTENTES DA GUERRA COLONIAL
Angola. “O Padre de Savimbi”, por António Oliveira

Era um livro que faltava numa fase 
crucial da guerra colonial, envolvendo 
os períodos de antes, durante e depois 
da independência de Angola. 

O título da obra parece-nos um 
pouco redutor, julgamos nós que pode-
rá ser estratégia editorial.

A obra em apreço dá-nos o abso-
luto e o relativo na dança dos interes-
ses das grandes potências mundiais 
e regionais, num jogo de sombras 
entre gato e rato, donde o povo an-
golano serviu de cobaia e suportou 
as consequências de uma guerra ab-
solutamente criminosa.

No meio de tanta calamidade, 
uma “figura” de batina branca apa-
recia aqui e ali, a tentar mediar a 
caótica situação desenvolvida pelas 
partes beligerantes.

O Pe. claretiano António Araújo 
Oliveira, em muitos momentos, pôs 
a sua vida em risco, na tentativa de 
evitar mortes a muitas pessoas, por 
ar e por terra, nomeadamente o lan-
çamento de helicópteros, aviões de 
pequeno portes a aterrar em peque-
nas pistas térreas ou atravessando 
florestas em camiões de madeireiros.

Em mais de 330 páginas o livro de 
António Oliveira desmistifica muitos 
casos que a imprensa usou de acordo 

com as tendências políticas de cada 
área participante ou de quaisquer 
outros interesses.

De currículo do Pe. António Araújo 
nasceu a 8 de fevereiro de 1943, em Ribei-
rão, Vila Nova de Famalicão. Completou 
o curso de Filosofia, nos centros de estu-
dos dos Missionários Claretianos, a que 
pertence desde jovem. Estudou Teologia 
em Salamanca, Espanha, e no ISET (Ins-
tituto Superior de Estudos Teológicos) de 
Lisboa, entre 1966 e 1970.

Ordenado sacerdote na Sé de Lis-
boa em 1970, pelo Cardeal Cerejeira, 
parte para Angola como missionário, 
com destino ao leste de Angola, diocese 
do Luso, então epicentro do conflito que 
a UNITA de Jonas Savimbi mantinha 
contra o exército português. 

A guerra civil despoletada em 
Angola, depois de declarada a inde-
pendência do território, vê-se forçada 
a voltar a Portugal, onde ficou até ao 
presente. Durante 33 anos, de 1983 a 
2016, faz parte da direção do Colégio 
Universitário Pio XII, Lisboa, 27 dos 
quais na qualidade de diretor. Ao pre-
sente encontra-se integrado na Comu-
nidade Claretiana do Colégio Internato 
dos Carvalhos (V.N. Gaia), em atividade.

Com prefácio do Cardeal Patriar-
ca, D. Manuel Clemente, neste mo-

mento selecionamos um texto inicia-
do na página 134:

Manuel Ferreira Coelho

25 DE ABRIL – A EUFORIA
ENCONTRO COM SAVIMBI

 “No dia 25 de Abril de 1974, só 
perto do meio-dia tive conhecimento 
do que se passava em Lisboa. Um vizi-
nho, na cidade, bateu à janela do meu 
gabinete, no rés-do-chão, a gritar

- Há uma revolução em Portugal!
Pela rádio, hora a hora, fui perce-

bendo os contornos da mudança de 
regime. Por momentos, concentrei-
-me. Procurei interiorizar as notícias. 
Tudo me parecia irreal. O nosso mun-

do tinha desabado e ficámos suspen-
sos no vazio. Pensava não apenas em 
Portugal, mas especialmente nos an-
golanos e nos portugueses que apos-
taram neste país, acreditando nas 
garantias que lhe tinham sido dadas.

A guerra era uma tragédia. Aquilo 
tinha de implodir e tinha todos os in-
gredientes para isso: soldados portu-
gueses cansados de combater, a popu-
lação mais politizada convicta de que 
era um conflito imoral, uma abismal 
diferença de nível de vida entre a po-
pulação africana e os residentes portu-
gueses, as famílias portuguesas exaus-
tas de ver os filhos partir para a guerra 
e o impacto profundo causado pelos 

oito mil mortos das guerras coloniais.
Só uma pessoa ignorando a histó-

ria ou insensível ao sofrimento huma-
no pode esquecer as feridas perenes 
da colonização. Neste momento, não 
posso deixar de celebrar quando esse 
período foi, finalmente, encerrado e a 
dignidade de um povo é recuperada. 

Os missionários do meu tempo 
chegavam a Angola já com outra 
mentalidade. Com as encíclicas sociais 
do Papa João XXIII e, posteriormente, 
com a publicação dos documentos 
do Concílio Vaticano II, gerou-se no 
seio da própria Igreja um profundo 
debate, pondo no centro a questão 
social e especialmente o problema do 
colonialismo. A este ninguém ficava 
indiferente, porque a Guerra Colonial 
afetava quase todas as famílias com o 
seu cortejo de sofrimento...”A caminho da leprosaria. Cazombo (1971)
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HISTÓRIA e CULTURA

De uma assentada

P
assadas as comemorações 
festivas sobre o 25 de Abril 
de 1974, fi ca-nos pano 
para mangas sobre o que 
há, muito ainda, acerca do 

passado. Para que a memória não 
esfrie, continuaremos.

Dos muitos e variados meios 
empregados para a manutenção 
do status quo, então vigente, abran-
gendo a metrópole e as colónias, 
destaca-se a ação da “mão de ferro” 
da polícia secreta que ia para além, 
mas muito, dos seus efectivos for-
mais. Também era “tempo de bufar” 
por “dá cá aquela nota”, para arre-
dondar vencimentos, está claro!

Em forma de introdução des-
te tema tão sombrio, queremos, 
neste momento e por este motivo, 

EXAME PRÉVIO ou
O QUE A CENSURA CORTOU

expressar ao jornalista do Expresso 
José Pedro Castanheira, o trabalho 
desenvolvido nesta área em várias 
edições do referido órgão de comu-
nicação, sendo que, para os menos 
acompanhantes seja útil lembrar 
que se trata do autor da obra de fô-
lego sobre o ex-Presidente da Repú-
blica António Sampaio, já aguarda-
do nas “bancas, em dois volumosos 
volumes”.

Vejamos, então, dois ou três as-
suntos, a talhe de foice: 

Não era fácil contornar o “Dis-
curso do bispo do Porto”, D. Antó-
nio Ferreira Gomes, que deu brado 
mundial. Logo abaixo do título, o 
carimbo “Exame Prévio” e em des-
taque: “Assalto à casa do estudante 
Pacheco Pereira e ao BPA em Alhos 

Vedros. Párocos de Macúti conde-
nados a prisão”.

Na primeira página o artigo li-
mitava-se a reproduzir as palavras 
de D. António Ferreira Gomes e 
levou a grande corte: “As medidas 
policiais a que nos referimos pare-
cem todas ter sido ocasião, razão 
ou pretexto da comemoração do 
Dia Mundial da Paz, instituído pelo 
Papa Paulo VI”. O bispo, que Salazar 
proibira de entrar em Portugal du-
rante dez anos, mencionava quatro 
casos, com relevo para a detenção, 
pela PIDE/DGS do Pe. João Maria 
Van Den Hurk, da Congregação dos 
Sagrados Corações, “exportado por 
avião para a Holanda”, e da prisão, 
em Caxias, do Padre Mário Pais de 
Oliveira, pároco de Macieira da Lixa.

DUNQUERQUE

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

o seu QUINZENÁRIO de eleição

 Continuação da edição anterior

9. – A REFORMA

Certo é que a ideia, depois de 
uma fase de desinteresse (se não de 
resistência) que levou Frei Pedro de 
Chaves a regressar desanimado a 
Castela, acabou por se impor como 
única solução capaz. E em 1568-69, 
por bulas do Papa S. Pio V, foi erecta 
a Congregação Beneditina Portu-
guesa: Congregatio Monachorum 
Nigrorum Ordinis Sancti Patri Bene-
dicti Regnorum Portugalliae.

Mandado regressar de Castela, 
Frei Pedro de Chaves foi nomeado 
Abade de Tibães e “Geral administra-
dor, Reformador e Visitador de toda a 
dita Ordem de S. Bento em estes Rei-
nos e Senhorios de Portugal”. E o seu 
primeiro cuidado foi tomar posse le-
gal, em nome da Congregação que 
representava, de todos os mosteiros 
da Ordem, que até ali viviam inde-
pendentes um dos outros, forman-
do da união de todos a nova Con-
gregação. Dos pouquíssimos que, à 
data, estavam vagos e livres de co-
mendatários, tomou posse integral, 
nomeando-lhes Abade reformado; 
dos que tinha comendatário, tomou 
posse de direito, que só se tornaria 
efectiva de facto quando vagassem, 
e nomeava-lhes Prior reformado. Foi 
este último o caso de Travanca, em 
que era comendatário, como vimos, 
D. Fulgêncio de Bragança.

A tomada de posse de Travanca 
foi aos 16 de Setembro de 1569, e o 
auto de posse ainda existe em públi-
ca forma do tempo. Deu-lhes a pos-
se, pelo Arcebispo de Braga D. Frei 
Bartolomeu dos Mártires (nomea-
do Juiz Sub-Executor pelo Cardeal 
Infante D. Henrique), o Dr. António 
Francisco de Varejão, Desembarga-
dor e Vigário Geral do Arcebispado 
de Braga, presentes em Capítulo os 
monges da casa, que eram: o Prior Fr. 
Paulo, Fr. João Pereira, Fr. Gaspar das 
Chagas, Fr. Pedro da Cruz, Fr. Fran-
cisco de S. Miguel, Fr. Diogo Varela, 
Fr. Bento Ferreira e Fr. Domingos de 
Santa Cruz. Lidos os documentos da 
reforma e os que abonavam os refor-
madores, os oito monges presentes 
disseram que consentiam em todo e 
per todo inteiramente sem nenhũa 
contradição nem discrepância… e 
querião em todo e per todo estar à 
dita obediencia e reformação, como 
de feito obedecerão, segundo a con-
tinencia das ditas bullas e prouisões, 
o que assi disserão cadahũ per si em 
especial e todos juntos em geral. E 
logo estando o dito Padre Geral as-
sentado em seu lugar eminente e 
acostumado no dito Capitulo, pelo 
dito Prior e Padres e monges lhe 
foi dada a dita obediencia com hu-
mildade na forma devida e acostu-
mada, beijandolhe cadahum a mão 
e habito com acatamento deuido; 
e o dito R Padre os recebeo e abra-
çou com charidade e amor paternal, 

conforme a sua Regra. Pello qual 
auto de obediencia e pellos mais 
acostumados e necessariosm fazen-
dolhes suas praticas e amoestações 
espirituaes, lhe darão e ouuerão por 
dada toda a posse e superioridade 
de offi  cio de geral, reformador e ui-
sitador da dita ordem; e o dito sñor 
uigairo pellos ditos autor o ouue por 
metido na dita posse, e o dito R.do 
P. geral a aceitou e reçebeo em seu 
nome e de todos seus successores 
no dito carrego e offi  cio, e asimes-
mo requereo ao dito sñor uigairo e 
aos ditos prior e padres e conuento, 
q dessem a posse do dito mosteiro 
por ser unido e incorporado per sua 
Sd� (Santidade) à congregação e re-
formação da dita Ordem de S. Ben-
to destes reinos de Portugal, asi no 
espiritual como no temporal, com 
todas suas anexas e propriedades e 
cousas pertencentes e que perten-
cer lhe possão, pera que, em euento 
q o dito mostr.º uage por qualquer 
modo e maneira q aconteçer uagar, 
e o ipso sem mais outro auto de 
posse fi que unido, annexado e in-
corporado com todas suas annexas 
e pertenças à dita ordem de S. Ben-
to e congregação e reformação del-
la, desagora pera então e desentão 
pera agora, e isto com tal declaração 
que se não preiudique as rendas do 
sñor comendatario em quanto pos-
suir o dito mosteiro. Seguiram-se as 
restantes formalidades, indo-se pro-
cessionalmente do Capítulo ao coro 

e do coro à capela-mor, com entre-
ga simbólica das chaves, etc. A qual 
posse o dito Rd.º P. geral açeitou… 
deste dia pera todo sempre (70).

Ficou, portanto, o mosteiro na 
posse preventiva da Congregação, 
devendo passar à posse efectiva 
logo que vagasse de comendatá-
rio. Esse evento podia demorar - e 
demorou. Abreviou a demora a boa 
vontade do Cardeal Infante D. Henri-
que, que persuadiu o comendatário 
D. Fulgêncio, seu sobrinho, a largar o 
mosteiro mediante a reserva duma 
pensão. Ele o fez, exigindo a pensão 
de mil cruzados anuais (400$000 
reis); mas não o fez imediatamente.

De facto, parece que, por en-
tão, as coisas fi caram como até ali, 
no que respeita à comunidade dos 
monges, e só passados tres anos é 
que mudaram. Temos presente, em 
cópia da mão de Frei Francisco de S. 
Luís (futuro Cardeal Saraiva), a se-
guinte Provisão do Cardeal Infante:

O Cardeal Infante, Legado de 
latere, &c. A quantos esta Provisão 
virem fazemos saber que, sendo 
ora vaga a abbadia do mosteiro de 
Travanqua da Ordem de S. Bento 
por renunciação de Dom Fulgêncio 
de bragança nosso sobrinho, ultimo 
Commendatario e possuidor que 
delle foi, polla boa emformação que 
o P. Geral da dita Ordem nos deu do 
P. frey Antonio de Villa de Conde, 
Monge professo della, pedindonos 
isto na sua petição atras escrita, e 

(por) confi armos de sua virtude e 
suffi  ciencia e que regerá e gouerna-
rá o dito mosteiro como conuem a 
Serviço de nosso Sr. bem da Religião 
e descargo de nossa consciencia, 
auctoritate apostolica o prouemos 
da ditta Abadia e lhe comettemos 
o Regimento e gouernança do dito 
mosteiro no spiritual e temporal por 
tempo de tres annos somente, os 
quaes começarão do dia que tomar 
posse em diante. E por esta eadem 
auctoritate mandamos em uirtude 
de St.ª Obediencia e sob pena de 
excomunhão ipso facto incurrenda 
ao P. Prior e Monjes e mais pessoas, 
Cazeiros e foreiros delle que pelo 
dito tempo tenhão e ajão ao dito 
frey António por seu verdadeiro 
Abbade e Prelado e como a tal lhe 
obedeção em tudo como são obri-
gados: Notifi camolo assi ao dito P. 
G.al e lhe mandamos que sendolhe 
esta nossa Provisão apresentada 
faça metter de posse da Abbadia do 
dito Mosteiro pellos autos acostu-
mados ao d.º frey Antonio, ao qual 
primeiro dará juramento aos Sanc-
tos Euangelhos que não alienará os 
bens do d.º Mosteiro, saluo em os 
casos permittidos em direito; Dada 
em Lisboa sob nosso Sinal e Sello 
aos doze de Junho. Christouão Za-
molino a fez de 1572 annos – Ant.º 
de Carvalho a fez escreuer.

(selo)

(Continua na próxima edição
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Rebordosa

José Torcato Cardoso 
Faleceu

José Torcato Cardoso faleceu no passado dia 22 
de abril, com 82 anos de idade. Era natural de Cro-
ca, Penafiel e residente na Av. Engenheiro Adelino 
Amaro da Costa, n.º 465, Rebordosa, Paredes. Era 
viúvo de Maria Emília Teixeira Simões e deixa na maior dor seus filhos, 
genro, netos e demais família.

Rebordosa

António Joaquim
Moreira da Costa

(Pereira da Serra)
Faleceu

António Joaquim Moreira da Costa faleceu no passado dia 29 
de abril, na Ilha da Madeira, com 66 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e deixa na maior dor seus irmãos, 
cunhados, sobrinhos e restante família.

Rebordosa

António Barbosa Gonçalves 
Faleceu

António Barbosa Gonçalves faleceu no passado 
dia 20 de abril, com 83 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua 
Pátio Sobre o Vale, n.º 37, Rebordosa, Paredes. Era 
viúvo de Laurinda Nunes da Silva e deixa na maior dor seus filhos, nora, 
genros, netos e demais família.

Rebordosa

Pedro da Silva
Ferreira da Cruz

Faleceu
Pedro da Silva Ferreira da Cruz faleceu no pas-

sado dia 17 de abril, com 72 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Vilela, concelho de Paredes e residente na Rua 
Central da Quintã, n.º 4, Rebordosa, Paredes. Era casado com Rosa 
Leão Ferreira.

Duas Igrejas

Serafim Martins da Rocha
Faleceu

Serafim Martins da Rocha faleceu no passado 
dia 29 de abril, com 80 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Duas Igrejas, concelho de Paredes e 
residente na Rua de Seixoso, n.º 550, Duas Igrejas, 
Paredes. Era casado com Glória Ferreira de Barros Leal.

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

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

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada dia 5 
de maio, pelas 19 horas na igreja paroquial de Duas Igrejas. Anteci-
padamente agradecem a toas as pessoas que participem nestes atos 
religiosos.

Paredes

Angelina de Sousa Rego
Faleceu

Angelina de Sousa Rego faleceu no passado dia 
28 de abril, com 87 anos de idade. Era natural de 
Madalena, Paredes e residente na Rua da Póvoa, n.º 
232, Paredes. Era viúva de Agostinho Gomes.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amiza-
de 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 Lucinda
Nunes Carneiro da Rocha

Faleceu
Maria Lucinda Nunes Carneiro da Rocha faleceu 

no passado dia 23 de abril, com 66 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Avenida Alto do Paço, n.º 244, 
Meixomil, Paços de Ferreira. Era casada com Joaquim Martins 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.

Lordelo

Margarida Moreira Dias
Faleceu

Margarida Moreira Dias faleceu no passado dia 
27 de abril, com 85 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rampa da Madeira, 
n.º 37, Lordelo, Paredes. Era casada com Francisco 
Ferreira de Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Joaquim Ferreira
de Almeida

Faleceu
Joaquim Ferreira de Almeida faleceu no passa-

do dia 1 de maio, com 90 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Rua José Pedro, n.º 26, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Laura Ferreira Ribeiro.

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.

Lordelo

Carlos Filipe
Moreira da Silva

Faleceu
Carlos Filipe Moreira da Silva faleceu no passa-

do dia 19 de abril, com 38 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Travessa da Costa Verde, n.º 98, 
Lordelo, Paredes. Vivia em união de facto com Maria do Rosário Fer-
reira da Mota Coelho Jorge.

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.

Rebordosa

Maria da Glória
Moreira Martins

Faleceu
Maria da Glória Moreira Martins faleceu no pas-

sado dia 18 de abril, com 87 anos de idade. Era na-
tural de Baltar, Paredes e residente na Avenida Engenheiro Adelino 
Amaro da Costa, n.º 465, Rebordosa, Paredes. Era solteira.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Maia

Emília Mendes
Moutinho Ferreira

Faleceu
Emília Mendes Moutinho Ferreira faleceu no 

passado dia 19 de abril, com 91 anos de idade. Era 
natural de Rio Tinto, Gondomar e residente na Rua Padre Rebelo, n.º 
155, cidade da Maia. Era viúva de Camilo da Costa Ferreira.

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

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

Duas Igrejas

Maria Ferreira Gomes
Faleceu

Maria Ferreira Gomes faleceu no passado dia 24 
de abril, com 83 anos de idade. Era natural e residen-
te em Duas Igrejas, Paredes. Era solteira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 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.

Louredo

Maria Fernanda
da Silva Ferreira

Faleceu
Maria Fernanda da Silva Ferreira faleceu no 

passado dia 18 de abril, com 49 anos de idade. Era 
natural e residente em Louredo, Paredes. Era solteira.

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

Adelino Fernando Ribeiro 
de Sousa Moreira

Faleceu
Adelino Fernando Ribeiro de Sousa Moreira fa-

leceu no passado dia 26 de abril, com 47 anos de 
idade. Era natural e residente em Bitarães, Paredes. Era casado com 
Maria Manuela da Silva Alves.

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.

NECROLOGIA

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

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

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

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

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA | Tel. 224442276 | Tlm. 917597099

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA | Tel. 224442276 | Tlm. 917597099

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA | Tel. 224442276 | Tlm. 917597099

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 
independentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou 
sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 
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FICHA DE ASSINATURA

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

COMO PAGAR A SUA ASSINATURA:
Cheque à ordem de PRD - O Paredense - Comunicação, Unipessoal, Lda.;

Transferência bancária através do NIB: 0018 0003 38710984020 04
                                                      (Banco Santander Totta);
Depois de efetuada a transferência envie o comprovativo para o 
e-mail oparedense@gmail.com

Nas nossas instalações

Rua da Igreja Velha, 71 - Loja AJ  |  4580-113 PAREDES

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com



Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€

Saiba como receber
o jornal 

em sua casa
visitando-nos:

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ
4580-113 PAREDES

(223 272 917 | 930 589 960
oparedense@gmail.com | www.oparedense.pt

DESCUBRA AS 10 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. ‘A Rainha (…), livro de José Eduardo Agualusa (Quetzal, 2014); 
6. Salvo; 10. Pessoa que renegou a sua religião; 11. Preposição 
que indica lugar; 12. Abreviatura de manuscrito; 13. Expede; 15. 
Caravana mercantil, levando escravos ou caravana de fi dalgos e 
notáveis (Angola); 17. A tua pessoa; 18. Componente orgânico 
do solo derivado da decomposição de matéria animal e vegetal 
que existe (em mistura); 20. Acampamento fortifi cado dos Jagas, 
povo antropófago que invadiu o Congo e Angola em fi ns do sécu-
lo XVI; 24. Pátria de Abraão; 25. Escudo romano de forma oval; 
26. Matéria corante azul de origem vegetal; 27. Voz imitativa de 
pancada (interjeição); 28. A (…), de seguida; 30. A minha pessoa; 
32. “E de como os africanos inventaram o (…)”, subtítulo do livro 
atrás referido; 34. Acrónimo da expressão inglesa Short Message 
Service; 35. Dobra que se dá na extremidade de um preço para 
que não se solte madeira; 37. Chefe de tribo africana; 38. Los 
Angeles (abrev.); 39. Encaixotar.

VERTICAIS
1. A terceira letra do alfabeto grego; 2. Instituto Politécnico de 
Setúbal; 3. Parte mais dura da madeira; 4. Símbolo de gauss 
(Física); 5. Apertei com nó; 6. Aquele que nega a existência de 
Deus; 7. Homem homossexual; 8. “Quanto maior um (…), me-
nor lhe parece o mundo”, frase famosa de Dona Ana de Sousa, 
a rainha Ginga; 9. Cultor curioso de qualquer arte; 14. Baixio; 
15. Bagagem (Angola); 16. Pessoa amada; 17. Grupo musical 
organizado principalmente por estudantes; 19. Árvore de elevado 
porte e copa volumosa muito ramifi cada, considerada a árvore da 
realeza angolana, pois á sua sombra se reuniam os chefes das 
tribos; 20. Pequeno país do Médio Oriente cuja capital é Doha; 
21. Recitei; 22. Que tem aroma, cheiroso; 23. Venço; 29. Igual-
mente; 31. Servir-se de; 33. Interjeição designativa de dor; 34. 
Estrela; 36. Artigo antigo; 37. Sociedade Anónima.

Alho-porro
António
Arraial
Balão
Bolo de metro
Broa
Festa

Festa junina
Fogueira
Foguetes
João
Junho
Manjerico
Marchas populares

Martelinhos
Noite
Pastelada
Pedro
Quadras
Quermesse
Sanjoanina 
Sardinha
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