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UNIÃO DE PAREDES ANUNCIA
REGRESSO AO HÓQUEI 

A direção do União de Paredes anunciou o regresso 
do hóquei em patins ao clube, já na próxima tem-
porada. A equipa sénior será orientada por Diogo 
Pereira e vai disputar o Campeonato Nacional da 3.ª 
Divisão.  —  PÁG. 13

A instituição entregou medalhas de assiduidade e dedicação a diversos elementos do corpo ativo e reconheceu os 
bons serviços prestados pelo comandante José Eduardo Freitas. Os chefes António Coelho e António Manso, que 
fi zeram parte da primeira escola de bombeiros da corporação, receberam o crachá de ouro da Liga dos Bombeiros 
Portugueses.   —  PÁG. 6 e 7

Bombeiros de Lordelo
medalhados nos

48 anos da corporação 

A câmara de Paredes vai apresentar uma candidatura para realizar obras de remodelação nas escolas básicas e secundárias de Rebordosa e Lordelo. Os projetos 
foram apresentados na última reunião do executivo e contemplam a substituição de telhados, caixilharias, o piso dos pavilhões gimnodesportivos e balneários. 

PÁG. 2

ESCOLAS DE REBORDOSA E
LORDELO VÃO SER REMODELADAS

HOMENAGEADO MÉDICO E DIRETOR 
GERAL DO COLÉGIO CASA-MÃE

O município atribuiu o nome do professor Tiago 
Henriques Coelho à rua onde fi ca situado o colégio 
Casa-Mãe, em Baltar, em homenagem ao cirurgião 
que faleceu em dezembro de 2017, vítima de um 
ataque cardíaco.  —  PÁG. 3

RALI ARRANCA HOJE EM BALTAR

As emoções do Rali de Portugal centram-se hoje no kartó-
dromo de Baltar e prolongam-se até domingo.  —  PÁG. 12
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ESCOLAS DE REBORDOSA E LORDELO
VÃO SER REMODELADAS

uO presidente da câmara diz que está em causa o ensino nestas duas freguesias e que as obras têm de avançar.
uOs projetos de remodelação foram aprovados em reunião de câmara e preveem a substituição de telhados, caixilharias, do piso dos 
pavilhões gimnodesportivos e balneários. 

A 
CÂMARA DE PAREDES vai apre-
sentar uma candidatura para rea-
lizar obras de remodelação nas 
escolas básicas e secundárias de 
Rebordosa e Lordelo. Os projetos 

de remodelação foram apresentados na últi-
ma reunião do executivo municipal, realizada 
a 3 de maio, e contemplam a substituição de 
telhados e caixilharias, do piso dos pavilhões 
gimnodesportivos e balneários. 

As obras vão custar cerca de 3,6 milhões de 
euros, sendo investidos cerca de 1,8 milhões 
em cada uma das escolas. “Está em causa o 
ensino nestas duas freguesias do concelho. 
As obras têm de avançar porque aquelas 
escolas não têm condições dignas para os 
alunos”, sublinhou o presidente Alexandre Al-
meida, acusando o anterior executivo de não 
ter feito nada para resolver os problemas da-
quelas escolas, quando tinha à sua disposição 
2 milhões de euros de fundos comunitários. 

“Se não tivessem cometido aquelas ir-
regularidades nos centros escolares podía-
mos receber agora aqueles dois milhões de 
euros e investir nas obras, ficando com um 
diferencial de 1,6 milhões de euros. Mas 
neste momento vamos ter de fazer esse 
investimento recorrendo à banca e os dois 
milhões de euros não vão chegar sequer à 
câmara. Vão ficar a abater naquela dívida 
que vocês nos deixaram”, acusou o autar-
ca, referindo-se à investigação do OLAF, que 
obrigou a câmara a devolver 6 milhões de eu-
ros de fundos comunitários.

A vereadora do PSD, Hermínia Moreira, 
reconheceu que “a realidade destas esco-
las é preocupante”, mas criticou os moldes 
da proposta apresentada pelo executivo, que 
exige que a câmara assuma do seu orçamen-
to mais de 1 milhão 850 mil euros para fazer 

obras nas escolas.
“Foi precisamente pela falta de apoio 

da tutela que levou o anterior executivo a 
tomar uma posição drástica e a denunciar 
o contrato de transferência de competên-
cias. A desresponsabilização do Ministério 
da Educação continua e encontrou nesta 
proposta uma cobertura”, atirou a verea-
dora social-democrata, argumentando que a 
preocupação com a saúde financeira do mu-
nicípio já deixou de existir. “Se a câmara se 
vai substituir ao Ministério da Educação, 

o PSD entende, em nome da justiça e coe-
rência, que também devem ser calendari-
zadas as intervenções nas restantes EB 2/3 
do concelho”, reforçou.

Em resposta, o vereador da educação Pau-
lo Silva acusou a vereadora do PSD de estar a 
mentir, por acusar o Governo de desresponsa-
bilização quando era o município que tinha a 
competência fazer a manutenção das escolas. 

Paulo Silva lembrou depois que o anterior 
presidente da câmara abandonou a reunião da 
Área Metropolitana do Porto (AMP), em que 

foram negociadas as verbas para a reabilitação 
das escolas, e por isso o concelho acabou por 
receber uma verba menor comparativamen-
te a outros municípios da região. “Éramos o 
concelho com mais problemas nas escolas 
e fomos deixados para trás. Só ficamos com 
2 milhões de euros e outros concelhos aqui 
à volta, que têm escolas com menos pro-
blemas, receberam mais dinheiro que nós. 
Isso é que a senhora não consegue explicar 
a ninguém”, argumentou o autarca, dirigindo 
as palavras à vereadora do PSD.

“Aquelas escolas
não têm condições

dignas para os alunos”
- ALEXANDRE ALMEIDA

Presidente da Câmara de Paredes

Além de ter abandonado a reunião da 
AMP, o anterior executivo não chegou a as-
sinar o protocolo para receber as verbas que 
lhe foram atribuídas, disse ainda Paulo Silva. 
“Andaram a dizer às pessoas que havia di-
nheiro, mas o que nós tínhamos era zero, 
porque vossas excelências foram à AMP 
negociar um pacote e depois não assina-
ram o protocolo. Isto é como a Tia Rita que 
nunca mais morre e nós já estamos a gas-
tar o dinheiro da conta”, ironizou. 

Na votação dos dois projetos de remodela-
ção, o PSD justificou o seu voto favorável com o 
facto de os equipamentos necessitarem de in-
tervenção urgente. Ainda assim, Rui Moutinho 
voltou a frisar que o responsável pela execução 
das obras não é o município mas a Administra-
ção Central e que a autarquia denunciou, no 
anterior mandato, o contrato de execução de 
transferência de competências porque as ver-
bas eram “manifestamente insuficientes” 
para realizar obras de fundo nas escolas.

Quanto às restantes EB 2/3 do concelho, o 
executivo garante já ter manifestado à Secre-
tária de Estado as suas preocupações.

Escola de Rebordosa

Escola de Lordelo
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A 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE PAREDES atribuiu o 
nome do professor Dou-
tor Tiago Henriques Coe-
lho à rua onde fi ca situa-

do o Colégio Casa-Mãe, em Baltar, 
em homenagem ao médico e pro-
fessor universitário que faleceu em 
dezembro de 2017, com 40 anos de 
idade, vítima de um ataque cardíaco.

Na sessão de homenagem, que 
decorreu na entrada do colégio, o 
presidente da câmara de Paredes, 
Alexandre Almeida, enalteceu o 
percurso do cirurgião pediátrico pa-
redense, que era também docente 
na Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto e investigador 
da Unidade de Investigação e De-
senvolvimento Cardiovascular da 
mesma instituição universitária.

Para além do percurso no do-
mínio da investigação e da cirurgia 
pediátrica, Tiago Henriques Coelho 
era diretor-geral do Colégio Casa-
-Mãe, “uma instituição de ensino 
de referência e que diz muito ao 
concelho de Paredes”, apontou 
Alexandre Almeida. “O mínimo 
que nós podíamos fazer era per-
petuar o seu nome aqui nesta rua 
junto ao colégio, que passará a 
ser Rua Doutor Professor Tiago 

Paredes homenageou médico
e diretor-geral do Colégio Casa-Mãe 

uO município atribuiu o nome do professor doutor Tiago Henriques Coelho à rua onde fi ca situado o colégio que é propriedade dos pais.
uO presidente da câmara enalteceu o percurso do cirurgião pediátrico que faleceu em 2017, aos 40 anos de idade. 

Henriques Coelho, o que muito 
nos orgulha”, sublinhou o presi-
dente da câmara, assumindo que 
“é uma homenagem singela a um 
grande homem de Paredes”.

“É uma forma de
continuar vivo

entre nós e toda esta
comunidade que é

a família Casa-Mãe”
- LÍDIA COELHO

mãe do homenageado
e diretora do Colégio Casa-Mãe

Os familiares do médico agra-
deceram o gesto simples mas reco-
nhecido da junta e da câmara muni-
cipal, que vai perpetuar o nome de 
Tiago Henriques Coelho na história 
do concelho de Paredes.

“É uma linda homenagem que 
vai perpetuar para sempre a obra 
do meu marido”, admitiu a esposa 
Daniela Leal, que assistiu à cerimó-
nia com o fi lho, Salvador, os sogros e 
outros familiares e amigos da família. 

“Este momento é mais uma 
prova que o nosso trabalho tem de 
continuar a refl etir, com respeito e 
perseverança, a maravilhosa he-
rança que o Dr. Tiago nos deixou”, 
enalteceu Lídia Coelho, mãe do mé-

dico e diretora do Colégio Casa-Mãe, 
garantindo que a homenagem é im-
portante para a família mas também 
para mostrar à comunidade educativa 
que o projeto que ele idealizou conti-
nuará a ser posto em prática.  

“É também uma forma de con-
tinuar vivo entre nós, os alunos, 
pais e toda esta comunidade que 
é a família Casa-Mãe”, reforçou.

Além de ser considerada uma fi -
gura promissora na medicina, Tiago 
Henriques Coelho era muito respei-
tado na comunidade local, tendo 
deixado um legado importante, ao 
nível da educação e formação dos 
mais jovens. Aos alunos, garantiu 
Lídia Coelho, transmitiu sempre 
valores importantes, como a hones-
tidade e a seriedade, mas também 
a ideia de que, “independente-
mente das circunstâncias da vida, 
devem ser sempre bons cidadãos, 
dignos do seu nome e de felicida-
de e respeito pelo outro”.

O presidente da junta de Baltar, 
Jorge Coelho, lembrou a fi gura pro-
missora na medicina, mas também 
o jovem solidário e amigo de todos 
que fez muito em prol do desenvol-
vimento da freguesia de Baltar. 

Vários alunos e professores do 
Colégio Casa-Mãe também assisti-
ram à homenagem, que terminou 
com uma atuação musical e uma 
largada de balões.
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M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

O 
CONCELHO DE PAREDES 
vai ter duas equipas de in-
tervenção permanente, para 
assegurar o combate aos 
incêndios e o socorro à po-

pulação local. As EIP vão fi car instaladas 
nos quarteis dos bombeiros de Baltar e de 
Paredes, a partir de 1 de junho.

Os protocolos entre as duas associações 
humanitárias, a câmara de Paredes e a Auto-
ridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) fo-
ram assinados no dia 4 de maio, em Fornos 
de Algodres, pelo vereador da Proteção Civil 
do município e pelas direções dos bombei-
ros voluntários de Baltar e de Paredes.

Durante a cerimónia, que contou com 
a presença do Ministro da Administração 

O 
universo cheira a podre. Não é que os 
nossos conhecimentos cheguem tão 
longe, nem sequer à Lua e muito me-
nos a Marte e, então, daí para diante 
nem dizemos nada.

O tal universo a que nos reportamos é unica-
mente ao nosso, o planeta Terra, onde tantas vezes 
nem nesta temos os pés bem assentes, por que de 
vez em quando a sentimos fugir, sem razão aparen-
te. 

De qualquer das maneiras, no nosso pequeno 
universo ou universos, tomando o todo e dividin-
do-o, destacamos três placas tectónicas formadas 
pelos Estados Unidos, China e Rússia e depois uma 
zona de placas menores em que as grandes se en-
treteem em jogos de interesses rentáveis, maiori-
tariamente saque de petróleo e venda de armas às 
várias fações em campo e no exercício de peões de 
brega.

E o resto é paisagem, mais ou menos agreste em 
que está o nosso minúsculo território, com a orla 
marítima superpovoada e o interior, mais da metade 
geográfi ca desertifi cada, com excepção de um ou 
outro oásis, delimitando fronteiras entre as costelas 
gordas e as magras.

Podemos, ainda, considerar umas zonas inter-
médias que já se vão considerando regiões e sub-
-regiões, sem formalidade ofi cializada, sempre pro-
metida mas, até ao momento, sem projeto.

E, fi nalmente, aqui já entramos no nosso univer-
so pequenino, das comissões regionais, das aglome-
rações em vales e dos municípios, onde tal desidera-
to passou ao lado.

Resumindo e concluindo: Pertencemos à plata-
forma do Vale do Sousa, onde temos um pé, estan-
do o outro no chamado grande Porto, área urbana, 
relativamente próxima, mas desfalcando o Vale do 
Sousa, sem se ver qualquer melhoria substancial e 
enfraquecendo mais o interior.

Há necessidade de repensar em profundidade a 
tão falada regionalização, tendo em conta a ponde-
ração de todos os valores vitais, incluída a vontade 
popular. Sabemos de experiência própria que não é 
tarefa fácil, já que os interesses particulares se atra-
vessam sempre ao interesse coletivo. É uma questão 
de mentalidade arreigada e profunda, que não dei-
xa ver para a frente e, por isso, nunca sabemos os 
resultados de qualquer atitude que se tome.

Referimos acima que sabemos das difi culdades 
em levar a bom porto a barca da regionalização, 
porque, pós 25 de Abril, em tempo de comissões 
administrativas autárquicas se criou um movimen-
to em que participavam as seis câmaras do Vale do 
Sousa, onde todos estiveram de acordo e se criou 
um jornal com o título desta sub-região em que só 
cumpriram as câmaras de Felgueiras, Paços de Fer-
reira, Paredes e Penafi el. Houve, também, hipóteses 
noutras áreas, nomeadamente na cultural, criando-
-se a AEJAVAS – Associação de Escritores, Jornalis-
tas e Artistas do Vale do Sousa, com impacto inte-
ressante e útil durante vários anos, até que numa 
mudança inopinada e esquisita de corpos gerentes 
realizada em Paredes, se mudou para Penafi el e, já 
lá vão bastantes anos, se afundou numa atividade 
de absoluto silêncio, que os associados nunca mais 
viram “penante nem bicante”.

Os associados estão convencidos que a posse 
que mais interessava ao grupo restrito não estaria 
interessado em cultura, mas antes noutro fi lão, o 
“jogo de busca ao tesouro”.

A coisa está preta

COMBATE A INCÊNDIOS:
concelho vai ter duas equipas
de intervenção permanente

HELENA NUNES
— texto —

uAs duas EIP vão fi car instaladas nos quartéis dos Bombeiros de Baltar e de Paredes.
uOs protocolos entre ANPC, o município e as associações humanitárias foram assinados em 
Fornos de Algodres.

Interna, Eduardo Cabrita, foram assinados 
vários protocolos que vão permitir criar 
mais 79 equipas de intervenção perma-
nente em todo o país, que passa a dispor 
de um total de 170 EIP para acorrer a qual-
quer situação de emergência. 

As EIP são compostas por cinco ele-
mentos, em regime de permanência e 
têm como missão “assegurar serviços 
de combate aos incêndios, de socorro à 
população local em caso de incêndios, 
inundações, desabamentos de terras, 
abalroamentos e em todos os aciden-
tes ou catástrofes”, refere o município, 
em nota de imprensa.

Na mesma nota a autarquia refere ain-
da que os custos de funcionamento das 
EIP são divididos em partes iguais, pelo 
município e pela Autoridade Nacional de 
Proteção Civil.

Recorde-se que o presidente da autar-
quia, Alexandre Almeida, já tinha anuncia-
do a criação destas equipas de interven-
ção permanente no concelho de Paredes, 
numa cerimónia, em Recarei, que contou 
com a presença do Secretário de Estado 
da Proteção Civil, José Artur Neves. 

Na ocasião, o governante congra-
tulou-se pela iniciativa do governo de 
reforçar o número de corporações com 
equipas de intervenção permanente, re-
ferindo-se às estruturas de bombeiros, 
como “parceiras estratégicas no apro-
fundamento de uma reforma da prote-
ção civil em Portugal”.

Estas equipas de intervenção perma-
nente deverão articular-se com os grupos 
intervenção, proteção e socorro da GNR e 
com a força especial de bombeiros da Au-
toridade Nacional de Proteção Civil.
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Damos o máximo por si!...
Edifício Praça José Guilherme, 29

4580-229 PAREDES
917 426 904  /  220 987 336

Magnífico T2 - Urrô (Penafiel)
Só! 65.000€

Moradia em Xisto p/ restaurar
Sobreira - Paredes
Só! 120.000€

apoio do presidente da câmara, Ale-
xandre Almeida, e dos vereadores do 
executivo, que estiveram na etapa en-
tre Coimbra e Pombal, no dia 9, para 
almoçar com os peregrinos e deixar 
uma palavra de carinho e incentivo a 
todos os que participam nesta jorna-
da de fé. Neste encontro esteve tam-
bém presente o executivo da junta de 
freguesia de Paredes e o presidente da 
câmara de Penafiel, Antonino Sousa.

Mais de mil peregrinos de Paredes
cumpriram peregrinação a Fátima

uOs peregrinos integraram os grupos da OCDP, Obra do Bem-Fazer e Rancho Regional de Paredes.
uMais de 300 voluntários prestaram apoio aos peregrinos.

M
AIS DE MIL PERE-
GRINOS DE PARE-
DES rumaram, este 
ano, ao Santuário de 
Fátima, na habitual 

peregrinação do 13 de Maio. Nos 
últimos dias, os peregrinos percor-
reram cerca de 242 quilómetros 

para cumprir uma jornada de fé 
e esperança que só terminou no 
Santuário, junto à imagem de Nos-
sa Senhora de Fátima, onde muitos 
deram por cumpridas as promessas.

O largo grupo de peregrinos 
foi apoiado por três instituições do 
concelho de Paredes, que todos os 
anos organizam a peregrinação a 
Fátima.

A Obra de Caridade ao Doente 

e ao Paralítico (OCDP Paredes) levou 
um grupo com 421 peregrinos, que 
partiram de Paredes no dia 5 de maio 
e chegaram ao Santuário de Fátima na 
passada quinta-feira, dia 10 de maio.

Ao longo destes cinco dias de 
caminhada, os peregrinos conta-
ram com o apoio de cerca de 100 
voluntários.

O grupo do Rancho Regional 
de Paredes integrou 175 peregri-

nos e cerca de 45 voluntários, que 
asseguraram as refeições, dormidas 
e até apoio médico aos peregrinos.

A Associação Nossa Senhora 
dos Remédios – Obra do Bem-fazer 
levou um grupo com mais de 470 
peregrinos e 140 voluntários, que 
chegaram ao Santuário de Fátima 
no dia 12 de maio.

Antes de concluírem esta jorna-
da de fé, os peregrinos receberam o 
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O
S BOMBEIROS VOLUNTÁ-
RIOS DE LORDELO celebra-
ram, no passado sábado, 12 de 
maio, o 48.º aniversário com a 
entrega de medalhas de assi-

duidade e dedicação a diversos elementos 
do corpo ativo. A instituição presidida por 
Miguel Ferreira reconheceu ainda os bons 
serviços prestados pelo comandante José 
Eduardo Freitas, a quem foi atribuída a me-
dalha de dedicação (grau ouro).

Durante a cerimónia, foram ainda en-
tregues as insígnias aos bombeiros José 
Manuel Lamas e Joaquim Santos Dias, que 
passaram a integrar o quadro de honra. Dez 
elementos do corpo ativo foram promovi-
dos à categoria de bombeiros de segunda.

O momento mais alto da cerimónia foi 
a atribuição do crachá de ouro da Liga dos 
Bombeiros Portugueses aos chefes Antó-
nio Coelho e António Manso, que fizeram 
parte da primeira escola de bombeiros de 
Lordelo.

No final, foram benzidas quatro no-
vas viaturas, adquiridas a expensas da as-
sociação, e que foram apadrinhadas por 

Bombeiros de Lordelo medalhados
nos 48 anos da corporação 

uO aniversário foi comemorado com a entrega de medalhas de assiduidade, promoções de bombeiros e a bênção de quatro novas viaturas.
uOs chefes António Manso e António Coelho foram agraciados com o crachá de ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses.

empresários da freguesia, pelo presidente 
da Assembleia-geral, Francisco Leal e pelo 
presidente da câmara, Alexandre Almeida 
e a esposa.

“É para mim um orgulho
presidir a esta instituição”

- Miguel Ferreira, presidente da direção 

Em dia de festa, o presidente da Assem-
bleia-geral, Francisco Leal, agradeceu toda 
a entrega, dedicação e empenho dos bom-
beiros e elogiou também o papel da dire-
ção, que “tudo tem feito para melhorar as 
condições do corpo ativo”, apostando na 
formação, renovação e ampliação do parque 
de viaturas e reforço dos equipamentos de 
proteção individual.

Argumentando que a história da associa-
ção se tem feito de conquistas, sendo a mais 
recente a inauguração do Posto de Emergên-
cia Médica (PEM), Francisco Leal defendeu 
que é tempo de concentrar esforços na me-
lhoria das instalações.

“A direção e o comando já deram pro-
vas das suas capacidades e estou certo que 
com o vosso apoio conseguirão reunir os 
consensos necessários para a sua concreti-

zação”, assumiu.
O comandante dos bombeiros de Lordelo 

falou de um dia especial para a instituição, fe-
licitando todos os bombeiros que foram me-
dalhados e promovidos, incluindo os chefes 
António Coelho e António Manso, distingui-
dos com o crachá de ouro da Liga dos Bom-
beiros Portugueses.

José Eduardo Freitas fez ainda vários agra-
decimentos, entre eles à direção, pela entrega 
e dedicação total à instituição e a bênção de 
quatro novas viaturas. Agradeceu também o 
apoio da Cooperativa A Lord e do presidente 
da câmara de Paredes, nomeadamente na re-
solução das condições do quartel.

“Uma associação de bombeiros nunca 
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está saciada, quer sempre mais, e Lordelo 
não é exceção”, disse o comandante, apelan-
do à criação de uma equipa de intervenção 
permanente nos bombeiros de Lordelo, de 
forma a garantir um socorro mais rápido e 
eficaz.

Também o discurso do presidente dos 
bombeiros, Miguel Ferreira, se fez de agra-
decimentos, nomeadamente aos restantes 
elementos dos corpos sociais, aos bombei-
ros e ao comandante da corporação, que se 
tem revelado “um bom líder”. 

“É para mim um orgulho presidir a 
esta instituição, onde os órgãos sociais 
e o corpo ativo estão sempre disponíveis 
para fazer mais e melhor e não se vergam 
perante as adversidades”, sublinhou o di-

rigente, assumindo que a instituição está 
agora empenhada na construção das novas 
instalações do quartel.

No âmbito das comemorações, o vice-
-presidente da Liga dos Bombeiros Portu-
gueses, salientou que “o trabalho desta 
corporação de bombeiros tem sido visí-
vel e merece o respeito de todos”.

José Luís Morais entregou o crachá de 
ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses 
aos chefes António Manso e António Coe-
lho, lembrando que estes dois elementos 
integraram a primeira escola de bombeiros 
da corporação.

“A mais alta condecoração dos bom-
beiros portugueses é entregue aqueles 
que merecem e reconhecidamente prati-

caram atos de enorme louvor”, sublinhou 
José Luís Morais, considerando que esta 
condecoração “é um ato de justiça e agra-
decimento por tudo o que fizeram em 
prol dos bombeiros”. 

No encerramento da sessão, o presi-
dente da câmara de Paredes felicitou os 
bombeiros de Lordelo pelos 48 anos de 
serviços prestados à comunidade. 

“O vosso apoio no socorro prestado 
à população é sem dúvida merecedor do 
nosso reconhecimento público. Presto-
-vos a nossa singela homenagem assim 
como a todos os bombeiros do concelho 
de Paredes”, disse Alexandre Almeida, sau-
dando os fundadores da instituição e os 
atuais corpos sociais que têm conseguido 

dar uma “nova alma” a esta corporação.
O autarca elogiou ainda a aposta na 

formação contínua do corpo de bombei-
ros e defendeu que o Posto de Emergência 
Médica, inaugurado recentemente, foi con-
cretizado graças “ao trabalho e esforço 
desenvolvido pela direção”. 

“Os bombeiros são um pilar da Prote-
ção Civil no concelho e, como tal, iremos 
aumentar o apoio financeiro à medida 
que formos melhorando a situação fi-
nanceira da câmara de Paredes. Em 2019 
o subsídio entregue aos bombeiros já 
será superior ao deste ano”, prometeu 
Alexandre Almeida, assumindo que este 
reforço de verbas é uma das prioridades do 
seu executivo municipal.
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O 
AGRUPAMEN-
TO DE ESCOLAS 
DE PAREDES vai 
organizar a 4.ª 
Prova do Circuito 

Regional de BTT/XCO – Des-
porto Escolar, que vai atrair ao 
parque da cidade de Paredes, 
aproximadamente, 400 alunos/
atletas de 24 escolas. O evento 
vai decorrer no dia 2 de junho, 
tendo como ponto de partida e 
de chegada a zona envolvente 
à Praça da Constituição.

A iniciativa insere-se no 
âmbito do projeto Ciclismo 
da Escola BTT, promovido 
pelo Agrupamento de Esco-
las de Paredes, com o obje-

Parque da Cidade recebe 4.ª Prova
do Circuito Regional BTT/XCO
uA prova vai decorrer no dia 2 de junho, em Paredes, com a participação de 400 atletas de 24 escolas.

tivo de criar e proporcionar 
aos alunos experiências que 
contribuam para um cresci-
mento pleno e sadio e dar 
uma maior visibilidade ao 
ciclismo, na vertente do BTT, 
tornando-o parte integrante 
do currículo escolar.

Apesar de o concelho já 
ter “uma tradição vincada 
no ciclismo nacional ao mais 
alto nível”, o responsável pelo 
projeto, Mário Pinto, assume 
que não têm apenas a preten-
são de criar campeões, mas es-
sencialmente, bons cidadãos. 
“O desporto, e o ciclismo em 
particular, apresenta-se-nos 
como uma forma ótima de 
cativar os jovens e motivá-
-los para um crescimento 
pleno, enquanto futuros ci-

dadãos ativos e críticos”, refe-
re o responsável.

No âmbito deste proje-
to Ciclismo na Escola BTT, o 
Agrupamento de Escolas de 
Paredes está integrado no 
Campeonato Regional de BTT 
– Desporto Escolar, que englo-
ba várias provas organizadas 
pelas diferentes escolas. Pare-
des é o único agrupamento 
de escolas do país que possui 
equipas do 1.º ciclo do ensino 
básico a competir nesta prova.

O encontro em Paredes 
será organizado de acordo 
com os seguintes escalões: 
Adaptado A FEM/ MASC, In-
fantis A FEM/MASC, Infantis 
B FEM/ MASC, Iniciados FEM/ 
MASC, Juvenis FEM/MASC e 
Juniores FEM/ MASC.

HELENA NUNES
— texto —

Paredes acolheu jovens
no âmbito do Projeto Erasmus +

uO projeto visa combater a radicalização e o extremismo e juntou em Paredes 18 jovens
     oriundos de vários países da Europa.

O 
MUNICÍPIO DE 
PAREDES aco-
lheu, de 7 a 11 
de maio, dezoito 
jovens de vários 

países europeus e cinco por-
tugueses, que participaram 
numa ação de formação no 
âmbito do projeto Erasmus +.

A sessão de abertura con-

tou com a participação do 
vereador da educação, Paulo 
Silva, que deu as boas vindas 
aos dezoito jovens, oriundos 
da Espanha, Bélgica, Lituânia, 
Itália, Grécia e Portugal.

O projeto “Make Pea-
ce: Building Resilience 
Through Youth Empower-
ment” teve início a 1 de 
fevereiro de 2018 e termina 
a 30 de junho. Em Paredes 
decorreram cinco dias de 

formação destinada a jo-
vens, pessoas e entidades 
que trabalham com jovens.

Este projeto tem como 
objetivo “combater a radi-
calização e o extremismo, 
aumentar e fortalecer o 
trabalho e o papel das ins-
tituições de juventude e da 
sociedade civil”, diz em nota 
de imprensa a autarquia.

“Espera-se que os parti-
cipantes melhorem as suas 

habilidades e conhecimen-
tos sobre a radicalização e 
o extremismo nos jovens, 
melhorando as atitudes pa-
cíficas e a serem proativos 
em difundi-las. Pretende-
-se, igualmente, que desen-
volvam competências in-
terculturais, espírito inclu-
sivo, bem como o sentido 
de responsabilidade pela 
prevenção do terrorismo”, 
acrescenta a mesma nota.

HELENA NUNES
— texto —
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O 
SECRETÁRIO DE ES-
TADO DAS AUTAR-
QUIAS LOCAIS ho-
mologou, no passa-
do dia 3 de maio, em 

Recarei, o Contrato de Reconstru-
ção e Ampliação da Capela Mor-
tuária de Recarei.

Carlos Miguel considerou que 
este contrato “é importante para 
a população de Recarei” e traduz 
a confiança que o Governo tem 
nas autarquias, que “nunca se 
cansam de fazer mais e melhor 
em prol das suas populações”. 
“Em nome do Governo agra-
deço a possibilidade que nos 
deram de ser parceiros nesta 
obra, que vai servir a população 
em momentos muito precisos e 
marcantes para todos”.

O contrato de financiamento, 
assinado entre a Direção Geral das 
Autarquias Locais (DGAL), a Comis-
são de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Norte (CCDR-N) 

Secretário de Estado homologou
contrato de reconstrução e ampliação 

da capela mortuária de Recarei
uCarlos Miguel assinou o contrato de financiamento que prevê a comparticipação do Estado em 50% do valor total da obra.

e a junta de freguesia de Recarei, 
prevê a comparticipação de 50% 
do valor total da obra, orçada em 
99.981,55€. 

 Os restantes 50% serão supor-
tados pela junta de Recarei e pelo 
município de Paredes. “A obra será 
feita com os funcionários da junta 
e vamos fazer o máximo esforço 
para que fique concluída rapida-
mente para o bem-estar da nossa 
população”, garantiu o presidente 
da junta de Recarei, Belmiro Sousa, 
que se congratulou pela aprovação 
da candidatura. 

“Representa muito 
para esta população

de Recarei”
- Presidente da câmara

Alexandre Almeida

O presente contrato de finan-
ciamento “representa muito para 
esta população de Recarei”, refor-
çou também o presidente da câma-
ra de Paredes, Alexandre Almeida, 

garantindo que a obra “vai dar res-
posta a problemas de utilização 
do espaço há muito reclamados 
pela população”. 

“A reconstrução e ampliação 
da Capela Mortuária de Recarei 
e a requalificação da zona envol-
vente é um bom exemplo de um 
investimento que não é muito 
grande, mas que resolve um pro-
blema que é muito caro às pes-

soas, que se prende com a organi-
zação interna e o bom funciona-
mento do cemitério”, disse ainda 
o autarca, garantindo que o seu 
executivo está focado em apoiar 
investimentos em obras de pro-
ximidade, que apesar de simples, 
são valorizados pela população. “A 
minha preocupação enquanto 
autarca e a do meu executivo é 
mesmo essa, resolver os proble-

mas à comunidade. E é isso que 
temos vindo a privilegiar nestes 6 
meses que já levamos de manda-
to”, frisou.

Em Recarei, o autarca lembrou 
também outros problemas graves 
que continuam por resolver na zona 
sul do concelho, nomeadamente ao 
nível do saneamento básico, garan-
tindo que é intenção do seu execu-
tivo tornar isso uma realidade.
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Afi nal (ainda) não é um
Superalimento!

Afi nal, o que tem de
especial o chocolate negro?

O 
chocolate negro, tal como 
vários frutos e hortícolas, 
possui um conjunto de 
substâncias vegetais desig-
nadas Polifenóis, entre os 

quais os fl avonóides. Estas substâncias 
atuam como potentes antioxidantes e 
têm surgido associadas à prevenção de 
várias doenças como Diabetes, Alzhei-
mer, Parkinson e Hipertensão Arterial.

O que precisamos de saber sobre o 
Chocolate Negro?

● O chocolate negro é um produto feito 
à base de cacau e com manteiga de cacau, 
ao invés da manteiga de leite, daí a sua ele-
vada concentração de cacau.

● Estima-se que pelo menos 90% dos fl a-
vonóides sejam destruídos durante o processo 
de manufatura após a colheita. Dentro do pro-
cesso de fabrico, as fases em que existe maior 
perda são aquelas que conferem o aroma e 
reduzem a amargura que caracterizam o cho-
colate (no caso, a fermentação e a secagem).

● A quantidade de cacau incluída na 
preparação do chocolate confere-lhe o seu 
sabor amargo, pelo que, é de esperar que o 
chocolate mais rico do ponto de vista nutri-
cional seja, também, o menos saboroso.

● Embora as metodologias de prepara-
ção dos produtos à base de cacau estejam a 
evoluir no sentido de preservar a quantida-
de de Polifenóis do cacau sem negligenciar 
o sabor, estas ainda não estão disponíveis 
comercialmente (e especula-se que, a esta-
rem, serão substancialmente mais caras).

Quais os seus reais benefícios?
● O chocolate negro com maior quanti-

dade de polifenóis tem tendência a apresen-
tar melhorias terapêuticas com mais frequên-
cia. Mas, provavelmente, a quantidade de 
chocolate negro comercial para atingir tais 
recomendações seria absurdamente elevada.

● A possibilidade de os fl avonóides do 
chocolate negro poderem melhorar o prog-
nóstico da Diabetes Mellitus tipo 2 é descrita 
em algumas revisões. Destaca-se a regulação 
da absorção dos hidratos de carbono ao nível 
intestinal, a proteção das células beta pancreá-
ticas e o aumento da secreção da insulina, a 
redução do estado infl amatório, a redução do 
perfi l lipídico e o aumento da sensibilidade 
periférica à insulina. Recentemente foram rea-

CHOCOLATE NEGRO:

lizados ensaios clínicos com melhorias clínicas 
relevantes no controlo glicémico, redução da 
resistência à insulina, pressão arterial e função 
endotelial. No entanto, os estudos com melho-
res resultados utilizaram versões de chocolate 
enriquecidas em polifenóis (que poderão pas-
sar os 900mg por dose) e não os chocolates 
disponíveis comercialmente.

● Benefícios ao nível da pressão arterial. 
● Benefícios na prevenção da Doença 

de Alzheimer, Parkinson, Obesidade, In-
fl amação Intestinal. 

Convém salientar que os estudos/ensaios 
clínicos são de curta duração sendo difícil de-
fi nir, a longo prazo, a manutenção dos benefí-
cios ou potenciais efeitos prejudiciais. Convém 
lembrar que os chocolates, ainda que negros, 
são energeticamente densos e com uma 
quantidade elevada de açúcares simples, o 
que pode contribuir para um balanço energé-
tico positivo e naturalmente para a instalação 
da obesidade, resistência à insulina e diabetes 
mellitus, precisamente, o efeito oposto.

Como se isto tudo já não bastasse, é por 
muitas vezes difícil (para não dizer irreal) 
atribuir a um único alimento os louros da 
melhoria clínica. 

Na verdade, o conjunto de alimentos 
que comemos com regularidade e que 
constituem o nosso padrão alimentar é 
que, de facto, pode sustentar melhorias 
do estado geral de saúde aliados à práti-
ca regular de actividade física.

Assim, se precisa de uma “desculpa” para 
comer chocolate negro, lamentamos, mas 
não a encontrará neste artigo, a não ser que 
conheça a origem do cacau, o seu processo 
de preparação e a quantidade de fl avonói-
des contidos (partindo do pressuposto que 
será muito elevada, em pouca quantidade 
de chocolate). Esperamos, no entanto, mu-
dar de opinião num futuro próximo.

A parte boa é que, partindo do pressu-
posto que ao longo do dia não consome 
mais energia do que a que gasta, poderá, 
em quantidade reduzida, incluir o chocolate 
negro neste prisma de balanço energético 
equilibrado, sem culpa. 

Quanto a recomendações, a Academy of 
Nutrition and Dietetics (Academia de Nutri-
ção e Dietética) recomenda o chocolate com 
mais de 60% de cacau, em porção pequena, 
naturalmente.

O
S ESTUDANTES DO COLÉGIO 
CASA MÃE, em Paredes, esti-
veram em destaque “numa das 
maiores provas de matemática 
portuguesas”, que se realizou 

na Universidade de Aveiro.
Em nota de imprensa, o Colégio Casa-Mãe 

esclarece que os estudantes conquistaram o pri-
meiro lugar nas três competições de Matemática 
existentes (MAISmat, Equamat e Pmate). 

Na mesma nota, o estabelecimento de en-

Jovens de Paredes
venceram provas

nacionais de matemática
uOs estudantes do Colégio Casa-Mãe conquistaram o 1.º lugar nas 
competições “MAISmat, Equamat e Pmate”.

A 
COOPERATIVA DE ELE-
TRIFICAÇÃO A LORD vai 
comemorar, este sábado, 
dia 19 de maio, o seu 85.º 
aniversário com um con-

certo da Orquestra da Fundação A 
Lord. O evento decorre no auditório 
da fundação, pelas 21h30.

A entrada é livre e as reservas de bi-
lhetes poderão ser efetuadas na sede da 
Fundação, pelo telefone (224447357) ou 
por e-mail (geral@fundacaoalord.pt).

A Cooperativa de eletrifi cação A 
Lord foi fundada a 10 de maio de 1933 
com o objetivo de assegurar a cober-
tura elétrica da cidade de Lordelo. A 
partir dos anos 50 apostou numa ver-
tente solidária, passando a assegurar 
e oferecer a cobertura elétrica da igre-
ja e capelas locais. 

Em 2001 foi reconhecida como 
entidade de utilidade pública e nos 
dias de hoje assume um papel impor-
tante na freguesia, quer ao nível da 
Cooperativa, como da própria Funda-
ção, através da realização de ativida-
des de cariz social, cultural, e solidário.

Cooperativa A Lord
comemora 85.º aniversário

com concerto
uA Orquestra da Fundação A Lord atua este sábado, dia 19 de 
maio, no auditório da fundação. 

sino refere ainda que as competições Nacio-
nais de Ciência (CNC) são constituídas por um 
conjunto de provas destinadas a jovens do 1.º 
ciclo do ensino básico ao ensino secundário, 
que foram “desafi ados a resolver proble-
mas matemáticos complexos, divididos em 
vários níveis de difi culdade”. 

A competição, na qual o Colégio Casa-
-Mãe se destacou, contou com a participação 
de 8912 estudantes, provenientes de 190 es-
colas de todo o país.
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U
M INCÊNDIO destruiu, 
no passado dia 7 de 
maio, uma fábrica de 
móveis, em Vandoma, 
Paredes, provocando 

ferimentos ligeiros num bombeiro, 
que se encontrava no local a com-
bater as chamas.

O alerta foi dado por volta das 
7 horas da manhã. Quando os bom-
beiros chegaram ao local, “o incên-
dio já deflagrava com bastante 
intensidade”, sendo necessário 
arrombar as portas da fábrica – que 
ainda se encontrava fechada – para 
fazer o combate direto às chamas.

O fogo acabou por destruir a 
área de acabamentos da fábrica de 
mobiliário Ambitus, onde se encon-
travam diversos produtos inflamá-
veis, que também dificultaram o 
trabalho dos bombeiros.

No local estiveram sete corpo-
rações de bombeiros – Paredes, 
Baltar, Lordelo, Rebordosa, Cete, 
Paço de Sousa e Penafiel – com 60 
elementos e 22 viaturas. A rápida 
intervenção impediu que o incên-
dio se propagasse ao restante com-

Incêndio destruiu fábrica de móveis em Vandoma
uO fogo destruiu o pavilhão da fábrica Ambitus, situada num complexo industrial, em Vandoma, Paredes.
uA autarquia já garantiu apoio ao proprietário para que a empresa possa reabrir rapidamente.    

plexo industrial (com cerca de 4 mil 
metros quadrados) onde estão ins-
taladas outras empresas.

Segundo o comandante dos 
bombeiros de Baltar, Delfim Cruz, 
cerca de um terço daquele com-
plexo industrial foi destruído pelas 
chamas. “Pela temperatura que 
sofreu a estrutura do pavilhão 
acabou por colapsar”, acrescen-
tou.

Delfim Cruz não quis avançar 
para já nenhuma informação so-
bre as causas do incêndio, refe-
rindo apenas que do combate às 
chamas resultou um ferido ligeiro, 
um bombeiro que foi transportado 
para o hospital Padre Américo, em 
Penafiel, com problemas na zona 
lombar.

Câmara quer proteger 
os postos de trabalho

O pavilhão que foi atingido pelo 
fogo está integrado num complexo 
industrial com cerca de 4 mil me-
tros quadrados, onde funciona a 
empresa de mobiliário ADC – Amé-
rico Dias Campos, que foi comprada 
pela Frato (empresa de mobiliário 

de luxo) em 2015.
Um dos pavilhões deste com-

plexo estava alugado à empresa 
Ambitus, que também atuava no 
ramo do mobiliário e dava trabalho 
a cerca de 35 pessoas. “São horas 
tristes naturalmente, mas o pro-
prietário tem seguro e por isso 

com o tempo tudo será resolvido. 
Da parte da câmara municipal 
terá todo o apoio necessário para 
o conseguir levantar a empresa”, 
sublinhou o vereador da Proteção 
Civil, Elias Barros, admitindo que a 
câmara de Paredes já manifestou a 
sua disponibilidade para ajudar o 

proprietário a reabrir a empresa e 
salvaguardar os 35 postos de tra-
balho.

Ainda sobre o incêndio, o verea-
dor elogiou a “rapidez e eficácia” 
do trabalho dos bombeiros que im-
pediu a propagação das chamas a 
outros pavilhões industriais. 

U
M HOMEM de 47 anos 
morreu, na passada sex-
ta-feira, dia 4 de maio, na 
sequência de um acidente 
com o empilhador que 

conduzia.

Empreiteiro de Paredes morre
em acidente com empilhador

uFirmino Bessa foi esmagado pelo empilhador, na véspera do casamento de uma das suas filhas.
uO acidente aconteceu a menos de um quilómetro do estaleiro da empresa de construção, de que era proprietário. 

Firmino Bessa, de 47 anos, des-
locava-se para uma obra, quando o 
empilhador virou, deixando-o en-
carcerado debaixo da viatura com 
ferimentos graves.

O acidente aconteceu por volta 
das 15 horas, na Rua do Paço, em Pa-
redes, a menos de um quilómetro do 
estaleiro da empresa de construção 

de que era proprietário - a Firmino 
Bessa, Sociedade de Construções, Lda.

Fonte dos bombeiros voluntários 
de Paredes garantiu que o empreiteiro 
já não apresentava sinais de vida quan-
do os primeiros elementos da corpo-
ração chegaram ao local. O óbito foi 
declarado pouco tempo depois, sendo 
o corpo transportado para o hospital, 

HELENA NUNES
— texto —

por ordem do Ministério Público.
A notícia trágica abalou com-

pletamente a família do empreiteiro 
de Paredes. Firmino Bessa tinha cin-
co filhos de uma anterior relação e a 
sua atual companheira está grávida 
de 6 meses. Além disso, o acidente 
aconteceu na véspera do casamen-
to de uma das suas filhas. 

U
MA COLISÃO entre duas 
carrinhas causou, na tar-
de de sexta-feira, dia 4 de 
maio, ferimentos ligeiros a 

dois homens, de 30 e 42 anos, em 
Paredes. O acidente deu-se na Ave-
nida de São Tomé, em Bitarães, Pa-
redes.

Os bombeiros voluntários de 
Paredes foram alertados às 16h57 e 
mobilizaram para o local cinco via-
turas, com 10 elementos, que pres-
taram socorro às vítimas. 

Na sequência da colisão, o con-
dutor da carrinha de caixa aberta 
ficou encarcerado, depois de a via-
tura ter embatido num muro. De 
acordo com o segundo comandan-
te dos bombeiros de Paredes, José 
Maria Garcez, o jovem, de 30 anos, 

Colisão causa dois feridos ligeiros em Paredes
uOs bombeiros de Paredes tiveram de desencarcerar uma das vítimas, que ficou presa na cabine da carrinha.

ficou com as pernas presas nos pe-
dais da carrinha, o que dificultou a 

sua retirada do interior da cabine. 
O condutor da outra carrinha, 

de 42 anos, também foi transpor-
tado para o hospital Padre Amé-

rico, em Penafiel, com ferimentos 
ligeiros.
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O 
RALI DE PORTUGAL arrancou 
esta quinta-feira, dia 17 de maio, 
com os melhores pilotos do mun-
do a dar espetáculo e emoção no 
já famoso shakedown, disputado 

no kartódromo de Baltar, em Paredes.
Apesar de se uma prova extracompeti-

ção, nela participam todos os concorrentes, 
em ritmo competitivo e com o carro de pro-
va, correndo contra o cronómetro, como em 
qualquer outra classifi cativa.

Com 4,6 quilómetros de extensão, o sha-
kedown em Baltar tem os últimos 800 metros 
a serem disputados dentro do Kartódromo 
onde os espetadores podem ver, pelo menos, 
três passagens de cada um dos protagonistas 
do Mundial de Ralis.

A cerimónia de partida ofi cial decorre em 
Guimarães, no Campo de São Mamede. Dali, 
o pelotão segue para o Circuito de Lousada, 
para a única Super Especial do Rali.

Na sexta-feira, dia 18, a edição é disputada 
quase toda no Alto Minho, com dupla passa-
gem pelos troços de Viana do Castelo e Ponte 
de Lima. No fi nal do dia, o rali regressa ao cen-
tro da cidade do Porto, onde decorre o Porto 
Street Stage, entre a Sé e a Avenida dos Aliados.

No sábado, o rali segue para Vieira do Mi-
nho, depois Cabeceiras de Basto, na Serra da 
Caldeira, e como já é tradição, a incontornável 
classifi cativa de Amarante.

O rali termina no domingo, em Fafe. A ce-
rimónia do pódio volta a ter lugar na Marginal 
de Matosinhos.

Rali de Portugal já está na estrada
uO Vodafone Rally de Portugal 2018 arranca esta quinta-feira com o shakedown em Baltar e termina no domingo, em Fafe. 

88 pilotos inscritos
A edição de 2018 do Vodafone Rally de 

Portugal conta com 88 pilotos inscritos e 
reúne os principais nomes do Campeonato 
do Mundo de Ralis, entre eles o campeão do 
mundo, Sébastien Ogier.

Thierry Neuville é o cabeça de cartaz da 
Hyundai, que conta também com o espanhol 
Dani Sordo, Hayden Paddon e Andreas Mik-
kelsen. Do lado da Toyota estará Jari-Matti-La-
tvala um dos pilotos que já alcançou vitórias 
no Rally de Portugal.

A Citroen apresenta-se com três carros, 
em que alinham Kris Meeke, vencedor da edi-
ção de 2016 do Rally de Portugal, Craig Breen 
e Mads Ostberg, que também já ganhou em 
Portugal.

No que toca ao Campeonato de Por-
tugal de Ralis há 15 pilotos inscritos, mas 
as atenções recaem sobre Armindo Araújo 
que está de regresso ao campeonato do 
mundo, depois de ter rodado em 2017 com 
o carro 0 no WRC Vodafone Rally de Portu-
gal. O português mais bem-sucedido no 
Rally de Portugal volta com ambição redo-
brada, já que em caso de vitória, se pode 
tornar líder do campeonato nacional. A lu-
tar por essa possibilidade estarão também 
outros grandes nomes do automobilismo 
nacional, como Pedro Meireles, José Pedro 
Fontes ou Miguel Barbosa.

Segundo a Entidade de Turismo do Porto 
e Norte de Portugal, ao longo de quatro dias 
serão percorridos mais de 1.500 quilómetros, 
num evento que tem um impacto de 136 
milhões na economia do território.
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O 
UNIÃO SPORT CLU-
BE DE PAREDES apre-
sentou oficialmente 
a nova secção de 
hóquei em patins do 

clube, que vai arrancar já na próxima 
temporada 2018/2019. A cerimó-
nia decorreu na Casa da Cultura de 
Paredes, no passado dia 3 de maio, 
e juntou vários dirigentes, sócios e 
amigos do clube, mas também anti-
gos atletas que disputaram jogos de 
hóquei no extinto ringue do Parque 
José Guilherme, em Paredes. 

“Foram tempos memoráveis e 
de grande rivalidade com os clu-
bes vizinhos. Espera-se portanto 
que essa garra possa voltar ao 
clube”, recordou o paredense Alves 
Mateus, no início da cerimónia.

Depois de ter estado vários anos 
fora das competições de hóquei, o 
União de Paredes volta a lançar-se 
nas provas oficiais da Associação de 
Patinagem do Porto, com a ambição 
de construir um projeto sustentável 
e com futuro. “É com enorme força 
de vontade e espírito de missão 
que nos entregamos a este proje-
to e com a ajuda de todos vamos 
conseguir voltar a fazer história 
nesta modalidade”, disse o presi-
dente do clube, Pedro Silva. 

“A próxima época já está a ser 

Secção de hóquei do União
de Paredes arranca na próxima época

uA equipa sénior vai disputar o Campeonato Nacional da 3.ª Divisão na temporada 2018/2019.
uA secção de hóquei em patins terá também equipas de benjamins, escolares, sub13 e sub15.

programada, com muita calma, 
mas também com a ambição de 
voltar a dar muitas alegrias aos pa-
redenses”, reforçou também o vice-
-presidente e responsável pela secção 
de hóquei em patins, Carlos Seabra. 

Para já os jogos do clube serão 
disputados no pavilhão da escola 
E.B 2/3 de Paredes, mas a direção 
espera que o executivo camarário 
possa, a breve prazo, ajudar o clube 
a criar melhores condições para a 
prática da modalidade.

Equipa sénior
será comandada

por Diogo Pereira 
O paredense Diogo Pereira foi o 

homem escolhido pela direção do 
União de Paredes para orientar o 
hóquei em patins sénior, que irá dis-
putar o Campeonato Nacional da 3.ª 
Divisão na temporada 2018/2019. 

O treinador está contente com 
este novo desafio e garante que 
quer transmitir à equipa o seu pas-
sado vitorioso. “O objetivo é lan-
çar o hóquei em Paredes, mas 
também retribuir com vitórias e 
sucessos”. 

Diogo Pereira já treinou clubes 
como o CP Sobreira, AD Valongo, Riba 
D’Ave e Juventude Pacense. Em 2012, 
subiu o CP Sobreira à 2.ª Divisão e na 
temporada 2014/2015 alcançou o tí-

tulo de campeão nacional sub 20 no 
AD Valongo. O treinador paredense 
deixou também uma marca positiva 
na passagem pelo Riba D’Ave, ao con-
seguir levar a equipa à 1.ª Divisão.

No regresso às origens, Diogo 
Pereira assume o desafio de retomar 
o hóquei em patins sénior no União 
de Paredes, com a ambição de cons-
truir uma “equipa humilde, mas 
ambiciosa”.

Cinquenta por cento do plan-
tel sénior da próxima época já está 
fechado, mas para já o único rosto 
conhecido é Nené Magalhães, que 
atualmente representa a AD Penafiel.

O atleta paredense é o primei-
ro reforço confirmado da recém 
formada equipa de hóquei do 
Paredes e conta com uma larga 
experiência na 2.ª Divisão, tendo 
estado diretamente ligado a três 
subidas de divisão. 

Já representou vários clubes, 
como APDG Penafiel, CP Sobreira, 
HC Marco, Valença HC, Juventude Pa-
cense. Atualmente compete na AD 
Penafiel, mas na próxima temporada 
vai regressar à sua terra natal para 
ajudar a equipa do União de Pare-
des a lutar pelo melhor resultado no 
Campeonato Nacional da 3.ª Divisão.

Além da equipa sénior, a secção 
de hóquei em patins do União de 
Paredes terá quatro outras equipas 
nos escalões de formação, (ben-
jamins, escolares, sub13 e sub15). Novo treinador Diogo Pereira

Jovens atletas da formação Nene Magalhães é o primeiro reforço do União de Paredes

Com o objetivo de incutir o gosto 
pela modalidade nos mais jovens, o 
clube está a dinamizar uma oficina 
de hóquei em patins que se realiza 

no pavilhão da EB 2/3 de Paredes, 
aos sábados de manhã, entre as 10 
e as 12 horas. A entrada é livre e há 
treinos para todas as idades.

Fotos: Yes Paredes
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FUTEBOL
Resultados e calendário das próximas jornadas

Divisão de Elite – AF Porto
APURAMENTO DE SUBIDA 

1.ª jornada

Leça ............................................0
Aliados de Lordelo ................1

União de Paredes ..................2
Valadares de Gaia ..................0

Próxima jornada: 19 maio
A. de Lordelo - União de Paredes

Valadares de Gaia - Leça FC

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2  - 30.ª jornada 

Parada ........................................2
S. Lourenço Douro ................1

Sobrosa .....................................0
Marco 09 ...................................0

2.ª Divisão – AF Porto
Série 1  - 33.ª jornada

Gervide .....................................2
Sobreirense ..............................0

Marechal G. da Costa ...........3
Nun’Álvares B ..........................1

Aliança de Gandra B .............5
Escola Futebol 115 ................1

Próxima jornada: 20 de maio 
Inter Milheirós - A. de Lordelo B

Sobreirense - Sp. Cruz
USC Baltar - Bougadense B

Vandoma - Aliança de Gandra B
Nun’Álvares B - Melres DC

Equipas de Paredes entram
com pé direito na fase de subida

uUnião de Paredes e Aliados de Lordelo venceram os respetivos jogos da primeira jornada do playoff de acesso aos nacionais.

CALENDÁRIO DO PLAYOFF:
2.ª jornada (19 de maio)
A. de Lordelo – U. de Paredes
Valadares - Leça

3.ª jornada (27 de maio)
Leça – União de Paredes
Aliados de Lordelo – Valadares

4.ª jornada (31 de maio)
Aliados de Lordelo – Leça
Valadares – União de Paredes

5.ª jornada (3 de junho)
U. de Paredes – A. de Lordelo
Leça – Valadares

6.ª jornada (10 de junho)
Paredes – Leça
Valadares – Aliados de Lordelo

A
RRANCOU no passa-
do domingo, dia 13 de 
maio, a fase de subida 
da Divisão de Elite da 
Associação de Futebol 

do Porto, que vai apurar o clube que 
jogará no Campeonato de Portugal. 
Na jornada inaugural do playoff, as 
duas equipas paredenses entraram 
com o pé direito na competição e 
mostraram aos adversários que pre-
tendem lutar até ao fim pelo lugar 
nos escalões nacionais.

O União Sport Clube de Pare-
des, orientado por Eurico Couto, re-
cebeu e bateu o Valadares de Gaia, 
por 2-0, com golos apontados por 
Pedro Duarte e Madureira.

O Aliados Futebol Clube de 
Lordelo, de Pedro Barroso, “vin-
gou-se” da derrota sofrida na se-
mana passada, depois de vencer 
em Leça da Palmeira o Leça FC, 
por 0-1, com um golo apontado 
por Maurício.

Recorde-se que para esta fase 
de subida ficaram apuradas qua-
tro equipas, os dois primeiros 
classificados da série 1 (Leça FC 
e Valadares de Gaia) e da série 2 
(Aliados de Lordelo e União de Pa-
redes). Entre os quatro finalistas, 

só um é que conseguirá chegar 
aos escalões nacionais.

O playoff será disputado num 
formato de todos contra todos, a 
duas voltas. A competição termi-
na a 10 de junho, data em que se 
saberá qual a equipa que irá su-
ceder ao Canelas 2010, que subiu 
aos campeonatos nacionais na 
época passada.

A próxima jornada será dispu-
tada este sábado, dia 19 de maio. 
O Aliados de Lordelo recebe o 
União de Paredes e o Valadares de 
Gaia defronta o Leça FC. Os jogos 
têm início às 17 horas.

O PAÇOS DE FERREIRA vai 
descer à II Liga juntamen-
te com o Estoril. Os casto-
res perderam com o Por-

timonense, por 3-1, na 34.ª e última 
jornada do campeonato, quando 
estava obrigado a vencer para evi-
tar a despromoção.

O mesmo aconteceu com o Es-
toril, após o empate no terreno do 
Feirense (0-0). 

Os castores terminaram o cam-
peonato no 17.º lugar, com 30 pontos, 
regressando assim ao segundo esca-
lão do futebol português, depois de 

FC Paços de Ferreira desce à II Liga
uOs castores foram derrotados em Portimão e na próxima época vão jogar
     na II Liga.
uO Vitória de Setúbal, de Pedro Trigueira, garantiu a permanência.

13 temporadas seguidas na I Liga.  
Já o Vitória de Setúbal, onde 

joga o atleta paredense Pedro Tri-
gueira, acabou por vencer em casa 
o Tondela (1-0) e assegurou a per-
manência na I Liga, após o empate 
em Santa Maria da Feira e a derrota 
do Paços de Ferreira em Portimão.

Os sadinos ficaram em 14.º lu-
gar, com 32 pontos, os mesmos que 
o Moreirense, 15.º classificado, que 
também assegurou a manutenção.

Pedro Trigueira
festejou pelo

Vitória de Setúbal 

Após a vitória dos sadinos, Pe-
dro Trigueira partilhou uma mensa-
gem nas redes sociais, a agradecer 
o apoio dos adeptos e a enaltecer o 
trabalho de toda a equipa. “E o Vi-
tória ficou onde tem que ficar, na 
I Liga. Obrigado por tudo, por to-
dos os momentos bons que vivi”, 
escreveu o guarda-redes pareden-
se, sublinhando também o orgulho 
por ter levado o clube à fina da Taça 
da Liga. “Por onde passo gosto de 
deixar algo e levar algo comigo. 
E podem ter a certeza que levo 
um orgulho enorme por ter ves-
tido esta camisola”, acrescentou o 
atleta, agradecendo ao Setúbal por 
estes dois anos.

HELENA NUNES
— texto —

União de Paredes festeja a vitória com o Valadares
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PUBPUB

O 
ATLETA PAREDENSE Bruno Je-
sus, que representa o Maia Atlé-
tico Clube, venceu a prova prin-
cipal masculina do 11.º Grande 
Prémio de Atletismo de Rebor-

dosa, disputado a 6 de maio.
Bruno Jesus foi o mais rápido na corrida 

de 10 quilómetros, que teve a meta montada 
no Parque do Rio Ferreira. O segundo classi-
ficado foi o colega de equipa Paulo Barbosa, 
que ficou a 10 segundos de diferença do ven-
cedor. O terceiro, a 11 segundos, foi Carlos Ro-
drigues, também do Maia Atlético Clube.

Bruno Jesus venceu 11.º Grande Prémio 
de Atletismo de Rebordosa

uO atleta paredense do Maia AC foi o mais rápido na prova masculina de 10 quilómetros, que teve meta montada no Parque do Rio
     Ferreira, em Rebordosa.
uMarisa Barros venceu a prova feminina deste evento, que reuniu cerca de 800 atletas federados e não federados.

HELENA NUNES
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Na prova feminina venceu Marisa Barros, 
do SC Salgueiros. A segunda classificada foi 
a atleta do ACDS S. João da Serra, Justyna 
Wojcik, que ficou a 1m48’s da vencedora. A 
terceira, a 3m17’s, foi Helena Alves, da União 
Desportiva da Várzea.

CASA DO BENFICA
EM PAREDES

SOMOU SEIS PÓDIOS
Nos restantes escalões destacaram-se 

ainda vários atletas paredenses. Na prova de 
benjamins A masculinos venceu Rafael Jesus, 
da Casa do Benfica em Paredes. O segundo 

classificado, a oito segundos de diferença, foi 
Gabriel Ribeiro (individual). Em terceiro ficou 
Afonso Lopes, do clube de atletismo da Asso-
ciação Desportiva e Cultural de Astromil, Pa-
redes, com o mesmo tempo.

Nos infantis, Lara Silva (CB Paredes) subiu 
ao terceiro lugar do pódio e Jorge Jesus (CB Pa-
redes) ficou em segundo na prova masculina. 

Também da Casa do Benfica em Paredes, 
André Lopes venceu a prova de iniciados 
masculinos e Guilherme Moreira a de juvenis 
masculinos.

A Casa do Benfica em Paredes somou 
ainda o 1.º lugar do pódio coletivo jovem 
(classificações de benjamins até juvenis), 
com 80 pontos. Em segundo ficou a AD 

Lustosa, com 70 pontos, e em terceiro NBA 
Barrosas, com 50.

A prova de atletismo contou com cerca de 
800 participantes nos vários escalões, incluin-
do a caminhada solidária de seis quilómetros 
alusiva ao Dia da Mãe, cuja receita angariada 
reverteu para os bombeiros voluntários de 
Rebordosa.

A organização esteve a cargo do Grupo 
Desportivo da Portela, com o apoio da câ-
mara de Paredes, da junta de Rebordosa e de 
várias empresas locais. A entrega dos prémios 
foi feita pelo presidente da câmara de Pare-
des, os vereadores Elias Barros e Paulo Silva e 
a presidente da junta de Rebordosa, Salomé 
Santos.

O 
TRAIL DA RAPOSA 
está de regresso aos 
trilhos do concelho de 
Paredes, no próximo 
dia 27 de maio, para 

pôr à prova a resistência dos partici-
pantes que gostam de usufruir das 
condições naturais para a prática do 
trail running.

O evento vai integrar três pro-
vas de caráter competitivo - o Ultra 
Trail de 43 quilómetros, o Trail de 19 
quilómetros e o mini-trail de 12 qui-
lómetros – e ainda uma caminhada 
de 12 quilómetros.

A organização volta a estar a car-
go da Par Jovem – Associação Juvenil 
de Paredes e os Noturnos de Paredes. 

Trail da Raposa está de regresso a Paredes
uO evento realiza-se no dia 27 de maio e tem provas a contar para o calendário 
da Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada.

A grande novidade desta 5.ª edição é 
que a prova de 43 quilómetros está in-
tegrada no Campeonato Nacional de 
Sky Running, da Federação Portugue-
sa de Montanhismo e Escalada. 

O Trail da Raposa é já uma prova 
de referência na região, não só pela 
vertente desportiva, mas também 
pela promoção do património na-
tural, histórico e arquitetónico do 
concelho, atraindo todos os anos 
centenas de participantes. 

As inscrições terminam a 20 de 
maio e podem ser feitas através da 
plataforma https://lap2go.com/pt e 
o custo varia em função das provas: 
caminhada 8 euros, trail 10 euros e 
ultra trail 17 euros.
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Piloto baltarense venceu
segunda ronda do

nacional de rallycross
uJoão Ribeiro conseguiu superar os adversários e vencer na categoria Super 1600. 

J
OÃO RIBEIRO foi feliz 
em Mação, cidade que 
acolheu a segunda eta-
pa do Campeonato Na-

cional de Rallycross, disputa-
da nos dias 5 e 6 de maio.

O piloto, natural de Baltar, 
venceu na categoria Super 
1600, superando outros con-
correntes de peso, como José 
Eduardo Rodrigues ou o lou-
sadense Joaquim Machado.

João Ribeiro “fez uma 
prova de trás para a fren-
te”, depois de o azar lhe ter 
“batido à porta” nas qua-
lificações. José Eduardo Ro-
drigues (Peugeot 206 S1600) 
partiu na frente, mas Joa-
quim Machado (Peugeot 206 
S1600) e Ricardo Soares (Ci-
troen Saxo S1600) também 
estiveram na luta, enquanto 
João Ribeiro (Citroen Saxo 
S1600) tentava furar desde a 
segunda linha.

A emoção durou até ao 
baixar da bandeira, momen-
to em que a vitória ficou defi-
nitivamente decidida a favor 
de João Ribeiro, que levou a 
melhor sobre José Eduardo 
Rodrigues. Joaquim Macha-
do foi o terceiro classificado 
e Eduardo Queirós foi quarto. 

A próxima ronda do cam-
peonato está agendada para 
16 e 17 de junho, em Sever 
do Vouga.

O 
CICLISTA PAREDEN-
SE DIOGO BARBOSA, 
que compete na equipa 
Vito/Feirense/BlackJack, 
venceu no passado dia 6 

de maio, em Braga, a quinta e última 
prova da Taça de Portugal de Juniores.

Segundo a Federação Portuguesa 
de Ciclismo, a corrida, de 110 quiló-
metros, marcada por duas subidas ao 
Sameiro e por uma chegada exigente 
à Palmeira, foi palco para os ciclistas 
menos bem colocados na geral da 
Taça mostrarem que também têm 
valor. “A marcação entre aqueles 
que discutiam o troféu abriu portas 
para o sucesso de outros corredo-
res, que não deixaram cair por terra 
o ensejo”, refere ainda a FPC.

“Mostrando que filho de ciclista 
sabe pedalar, Diogo Barbosa, filho 

Ciclista de Paredes
venceu Taça de Portugal de Juniores

uDiogo Barbosa, filho do ciclista Cândido Barbosa, foi o mais rápido na corrida de 100 km, disputada em Braga.

HELENA NUNES
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de Cândido Barbosa, foi o mais for-
te de todos, triunfando em solitário 
e em grande estilo”. O segundo clas-
sificado, foi o colega de equipa Hen-
rique Rodrigues, que ficou a 1m57’s 
do vencedor. O terceiro, a 2m04’s, foi 

Guilherme Valverde, da Academia 
Joaquim Agostinho/UDO.

Guilherme Mota foi contudo o 
grande vencedor da prova, juntan-
do assim a Taça de Portugal 2018 ao 
Campeonato Nacional de Fundo de 

2017. O corredor do Alcobaça CC/
Crédito Agrícola concluiu as cinco 
corridas da Taça com 197 pontos. 
O segundo classificado foi Diogo 
Ribeiro (Sporting/Tavira/Formação 
Eng. Brito da Mana), com 182 pon-

tos. O terceiro, com 170, foi João 
Macedo (Sicasal/Liberty Seguros/
Bombarralense).

O Sporting/Tavira/Formação Eng. 
Brito da Mana conquistou a Taça de 
Portugal de Juniores por equipas.

O
S ATLETAS da Associação 
Desportiva de Paredes – 
ADPA conquistaram sete 
medalhas no campeona-

to nacional de figuras obrigatórias, 
disputado em Sines, nos dias 4, 5 e 
6 de maio. 

Martim Sousa, Cristiana Oliveira 
e Maria João Quelhas sagraram-se 
campeões nacionais nos respetivos 
escalões – infantis masculinos, juve-

nis femininos e seniores femininos. 
Já a atleta Alexandra Silva sagrou-se 
vice-campeã nacional em cadetes.

Em destaque estiveram ainda 
três atletas desta secção que con-
quistaram lugares no pódio. Aires 
Baião e Afonso Costa foram tercei-
ros nos infantis e iniciados mascu-
linos, respetivamente. Já Rita Silva 
conquistou o segundo lugar do pó-
dio no escalão de juvenis. 

Sete medalhas
no nacional de

figuras obrigatórias
uMartim Sousa, Cristiana Oliveira e Maria João Que-
lhas sagraram-se campeões nacionais.
uCampeonato nacional de Figuras Obrigatórias de-
correu no início do mês, em Sines.
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Professora Justina Pinto  ●  Projeto de “Educação para a Saúde”
.................................................................................................................................................................................................................................

Do Alto do Lindoso a Guimarães

Neurocientistas na Escola Básica de Sobreira

Ângela Costa, 10.ºB   ●  Escola Secundária Daniel Faria - Baltar
.................................................................................................................................................................................................................................

dade do Porto. 
Os objetivos gerais desta ativi-

dade foram: promover a compreen-
são do funcionamento geral do cé-
rebro; identificar os efeitos das dife-
rentes drogas na atividade cerebral; 
proporcionar o contacto e interação 
entre alunos e investigadora na área 
das Neurociências; dar a conhecer 
os progressos e os benefícios da 
investigação científica na área do 
cérebro. 

Esta atividade realizou-se a 23 
de abril, na Escola Básica de Sobrei-
ra e teve como público-alvo a turma 
do 9.º D, que mostrou interesse pe-
los vários temas abordados e parti-
cipou com empenho na dinamiza-
ção do debate.

Sessões vox-pop
da Saúde

A equipa do projeto Educação 
para a Saúde da Escola Básica de 
Sobreira e o projeto Liga-te orga-
nizaram sessões dinamizadas pela 
doutora Patrícia Pinto para a pro-
moção de comportamentos saudá-
veis e prevenção do cancro, cujos 
destinatários foram todas as turmas 

N
o âmbito da comemora-
ção da Semana Interna-
cional do Cérebro, o pro-
jeto de Educação para a 

Saúde organizou uma palestra e 

debate sobre o tema «Como fun-
ciona o Cérebro?». A sua dinami-
zadora foi a professora doutora Fani 
Neto, investigadora e docente da 
Faculdade de Medicina da Universi-

do 9.º ano. Os discentes demonstra-
ram curiosidade em esclarecer as 
suas dúvidas relativamente a esta 
doença e às formas de precaução, 
registando-se um bom nível de par-
ticipação em todas as sessões. 

Liga-te é um projeto do depar-
tamento da Educação para a Saúde 

da Liga Portuguesa Contra o Can-
cro.

O projeto Educação para a 
Saúde (PES) é dinamizado, na Es-
cola Básica de Sobreira, pelas do-
centes Sónia Guimarães, Teresa 
Magalhães, Elsa David e Justina 
Pinto.

O
s alunos do 10.º ano 
e do 11.º ano, do 
curso de Línguas e 
Humanidades e do 

curso de Ciências Socioeco-
nómicas, da Escola Secundá-
ria Daniel Faria, Baltar, reali-
zaram uma visita de estudo à 
Barragem do Alto Lindoso.

A viagem foi um pouco 
longa, mas, durante o percur-
so, os alunos puderam ob-
servar a paisagem e, a partir 
disso, consolidar alguns co-
nhecimentos geográficos re-
lativos ao norte de Portugal.

A visita, especificamen-
te à Central Elétrica desta 
barragem, foi acompanhada 
por um guia que mostrou as 
instalações e explicou todo 
o processo de produção de 
energia hidrelétrica.

Terminada a visita, os 
alunos foram à vila, Lindoso, 

e estiveram algum tempo 
a explorá-la, conhecendo, 
entre outras coisas, os espi-
gueiros e o castelo local.

O destino seguinte foi 
Ponte de Lima, onde almo-
çaram. Depois seguiram 
para Guimarães.

Após uma caminhada 
pelo centro histórico, che-
garam ao Palácio dos Du-
ques e tiveram de se dividir 
em dois grupos para realizar 
a visita conduzida por uma 
guia. Ficaram a conhecer 
a história da construção e 
puderam apreciar as suas 
salas, exceto as do terceiro 
andar, que estão reservadas 
apenas para situações pro-
tocolares.

Em suma, foi uma visi-
ta de estudo divertida, um 
pouco cansativa, mas que 
valeu cada segundo.

PUB
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o seu QUINZENÁRIO de eleição

PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA
ANTÓNIO AUGUSTO GONÇALVES DE CARVALHO (II)
«António Augusto, naturalmente, replicou tal afronta. Respondeu “que acompanhou inconscientemente a Mo-
narquia algum tempo, mas apenas conheceu o caos da nossa administração pública de verdadeiro latrocínio”. 
Acrescentou ainda que, mais tarde, “entendeu que devia fi liar-se n’um partido em oposição a esses actos de má 
administração, fi liando-se então no Partido Republicano”.»

D
ez anos antes de assumir as 
mais elevadas funções políti-
co-administrativas do período 
inicial republicano no concelho 
de Paredes – presidente de câ-

mara e administrador do concelho –, Antó-
nio Augusto exerceu, como dissemos em 
anterior artigo, funções autárquicas num 
executivo municipal monárquico. Nomea-
damente, entre 1900 e 1902. 

Mais tarde, numa das sessões de Câma-
ra de 1911 (30 de Março), no meio de uma 
acalorada discussão em torno da proposta 
de cedência de terreno para a construção 
da estátua de José Guilherme (polémica 
que iremos desenvolver futuramente), um 
dos presentes confrontaria o republicano 
número um do concelho com o seu passado 
de vereador «monárquico». 

António Augusto, naturalmente, repli-
cou tal afronta. Respondeu «que acompa-
nhou inconscientemente a Monarquia al-
gum tempo, mas apenas conheceu o caos 
da nossa administração pública de verda-
deiro latrocínio». Acrescentou ainda que, 
mais tarde, «entendeu que devia filiar-se 
n’um partido em oposição a esses actos de 
má administração, filiando-se então no Par-
tido Republicano.»

Quando António Augusto cessou fun-
ções na Câmara, em 1902, residia já em Pa-
redes o capitão Alfredo Djalme Martins de 
Azevedo, uma destacada figura do Partido 
Republicano Português (PRP). A partir de 
1903, inicia-se o seu célebre caso judicial, 
que leva à vila paredense, nos anos seguin-
tes, várias figuras de proa do republicanis-
mo nacional. Destaque, naturalmente, para 
o próprio Afonso Costa, advogado de defe-
sa de Djalme de Azevedo.

António Augusto será chamado e ouvi-
do como uma das muitas testemunhas do 
processo. O seu contacto directo com as 
eminências republicanas terá sido, assim, 
incontornável. Terá essa convivência sido 
decisiva na «opção republicana» de Antó-

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

afigura, no mínimo, altamente improvável. 
Afinal de contas, o «padrinho» era tão so-
mente, naquela época, o inimigo maior da 
Igreja Católica em Portugal. 

Também segundo testemunho familiar, 
Outubrina terá estado «noiva» ou «prome-
tida» a um dos filhos do insigne Bernardino 
Machado, Presidente da República entre 
1915 e 1917 e novamente entre 1925 e 
1926 (até ao golpe de 28 de Maio). Consta, 
inclusive, que tal prometedor romance fora 
notícia de jornal. Certo é que o enlace nun-
ca se consumara, pois Outubrina faleceu 
solteira em Braga no ano de 2004. Uma fo-
tografia hoje na posse de uma neta de An-
tónio Augusto – Lygia Carvalho –, natural 
e residente no Brasil, mostra Outubrina na 
companhia dessa ilustre personalidade da 
História de Portugal, o que parece atestar, 
pelo menos, a inequívoca proximidade da 
família Carvalho com o antigo presidente.  

Recuando ainda um pouco atrás no 
tempo, há uma outra nota curiosa a respei-
to do percurso político inicial de António 
Augusto, ainda enquanto vereador munici-
pal «monárquico». Em Outubro de 1900, a 
Câmara Municipal de Paredes decide enviar 
uma representação à estação ferroviária de 
Campanhã, Porto, para a recepção festi-
va ao rei D. Carlos, vindo em visita oficial 
àquela cidade. Para «apresentar cumpri-
mentos a Sua Majestade El-Rei» em nome 
do município de Paredes, foram escolhidos 
três membros do executivo: Firmino Ferrei-
ra Pinto Vieira, José Joaquim Coelho Morei-
ra e… António Augusto Gonçalves de Car-
valho. Ironicamente, aquele que se tornaria 
mais tarde no mais acérrimo, enérgico e 
militantemente apaixonado dos republi-
canos paredenses, acabava por ser um dos 
escolhidos para apresentar, em nome do 
concelho, os cumprimentos a «Sua Majes-
tade El-Rei».

(Continua)

PUB

Outubrina Afonso, fi lha de António Augusto, e 
Bernardino Machado, antigo Presidente da Re-
pública

nio Augusto, depois de ter integrado e saí-
do desiludido de um executivo monárqui-
co? Terá António Augusto sido «sensibiliza-
do» e «recrutado» para a causa republicana 
por Djalme de Azevedo? Ou, quiçá até, pelo 
próprio Afonso Costa, que tinha ou passa-
ria a ter como ídolo? 

Não sabemos se foi ou não nessa cir-
cunstância que se completou ou se iniciou 
a formação ideológica daquele que seria 
mais tarde apelidado como «o primeiro dos 
republicanos de Paredes» (O Novo Pareden-
se, 1925). Sabemos, isso sim, que António 
Augusto Gonçalves de Carvalho se tornou 
figura de proa do republicanismo local. Foi 
presidente da Comissão Municipal Republi-
cana, pelo menos, desde 1907 (Almanach 
Democrático para 1908:88) e integrou tam-
bém, enquanto membro substituto, a Co-
missão Distrital do Porto do PRP em 1911 
(Boletim do PRP n.º1, 1912:342). Esteve ain-
da presente no Congresso Geral Ordinário 
do partido, realizado no Paço do Arcebispo, 
em Braga, nos dias 27, 28 e 29 de Abril de 
1912 (op. cit. n.º2, 1915:2).

António Augusto expressou a sua idola-
tria para com Afonso Costa no nome dado 
a dois dos seus filhos: Outubrina Afonso, 
nascida dois meses após a revolução de 
Outubro, e Afonso, que faleceu ainda crian-
ça. Esta homenagem não foi, de resto, caso 
único na época. Aquele que será, por ven-
tura, o mais conhecido dos administrado-
res de concelho do país – Artur de Oliveira 
Santos, administrador de Ourém ao tempo 
das aparições de Fátima – deu a três dos 
seus oito filhos os seguintes nomes: De-
mocracia, Jaurès (em homenagem ao re-
publicano e socialista francês Jean Jaurès) 
e Afonso Costa. 

Consta na família Carvalho que o pró-
prio Afonso Costa terá apadrinhado a me-
nina Outubrina. Diz-se igualmente que 
entre os pertences da Casa da Mulra se 
encontrava um serviço de porcelana ofe-
recido pelo estadista. A informação desse 

apadrinhamento consta do livro de família 
Vaso de Flores, da autoria de Adão Carvalho 
Ribeiro (Ed. Jacitara, Rio de Janeiro, 2010). 
Contudo, o que sabemos é que o assento ci-
vil de nascimento, aliás feito pelo punho do 
próprio pai de Outubrina, António Augusto, 
também chefe do Registo Civil de Paredes 
a partir de 1911, desmente tal informação. 
O padrinho civil de Outubrina Afonso Gon-
çalves de Carvalho foi Serafim Moreira da 
Silva, um republicano «histórico» de Rebor-
dosa. Restará ainda a remotíssima hipótese 
de apadrinhamento religioso, o que ainda 
não pudemos confirmar, mas que se nos 



19
Quinta-feira

17 de maio 2018

CULTURA

Efemérides 17 de maio

Paredes

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 17 a 30 de maio

Castelo de Paiva

Redação, Administração e Publicidade: Rua da Igreja Velha, 71 - Loja AJ  ●  4580-113 PAREDES
Contatos: Tlf. 223 272 917 - Tlm. 930 589 960 ● oparedense@gmail.com ● oparedense.publicidade@gmail.com
Paginação: Aníbal Marques
Tiragem: 3000 por edição
Impressão: Coraze - Oliveira de Azeméis ● Tels. 256040526 / 910253116 / 914 602 969 ● geral@coraze.com
Número de registo de depósito legal: 387390/15 ● Registada na ERC com o número 126626

Associado da:

Propriedade: PRD - O Paredense - Comunicação, Unipessoal, Lda.
NIF: 513328483
Diretor: Manuel Ferreira Coelho
Redação: Helena Nunes e Aníbal Marques  ● Editor: Manuel Ferreira Coelho

FICHA TÉCNICA

Até dia 19
Casa da Cultura de Paredes
Das 09h00 às 17h30 – Exposição de Fotografia “Patrimó-
nio Nacional e Europeu”

Dia 19 de maio
Auditório da Fundação A Lord
21h00 e 21h30 – Inauguração da exposição “Emoções em 
forma de Arte” e Comemoração do 85.º aniversário da Coo-
perativa de Eletrificação A Lord

Dias 22, 23 e 24 de maio
Sede da junta de freguesia de Rebordosa
Das 09h00 às 19h30 – Feira do livro

Dia 29 de maio
Biblioteca A Celer, sede da junta de freguesia de Rebordosa
10h00 – Sessão de cinema: “Gru – O maldisposto 2”

Dia 18 de maio
Marmorial de Sobrado
21h00 – Comemoração do Dia dos Monumentos e Sítios

Dias 25 e 26 de maio
em Castelo de Paiva
Das 10h00 às 21h00 – XII Feira Social

Dia 26 de maio
Largo do Conde
21h00 – Got Talent Castelo de Paiva

Dia 26 de maio
Museu Casa do Assento, Friande
15h00 – Ciclo de conferências “Arqueologia em Terras do Sousa 
e Tâmega”: O Castro da Senhora Aparecida (Pinheiro, Felgueiras)

Dia 27 de maio
Casa das Artes de Felgueiras
17h00 – Apresentação do EP “A Mão” do Projeto Camaleão

Dia 30 de maio
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
Das 15h00 às 16h30 – Atelier “Dia dos Irmãos” – “Irmão/ã 
Especial”, oficina de leitura e expressão plástica

Dias 18 e 19 de maio
Auditório Municipal e Parque de Casais 
22.ª Noite Europeia dos Morcegos 

Dias 25 e 26 de maio
Biblioteca Municipal de Lousada
Seminário “Ação Cívica e Associativa”

Dia 26 de maio
Santa Águeda
Das 09h30 às 12h30 – BioLousada: Passeio botânico, da 
semente à floresta

Dia 26 de maio
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Noites Acústicas: concerto The Gift

Dia 18 de maio
Museu Municipal de Penafiel
10h30 – Dia Internacional dos Museus

Dia 19 de maio
Museu Municipal de Penafiel
18h30 e 21h30 – Apresentação do projeto “À descoberta 
de Penafiel” e inauguração da exposição

Dia 23 de maio
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Gladiadores”

Dia 27 de maio
Museu Municipal de Penafiel
11h00 – Yoga no museu

Dia 30 de maio
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 - Cinema de animação: “A lenda de Despereaux”

Dia 30 de maio
Largo Conde Torres Novas, Penafiel
10h30 – Corpo de Deus: Festas da Cidade e do Concelho - 
Cortejo do Carneirinho 

Dia 18 de maio
Salão nobre da câmara municipal
21h30 – II Gala da Educação: reconhecimento público do mé-
rito e valor escolar

Dia 18 de maio
Museu do Móvel e Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins
Durante todo o dia – Comemoração do Dia Internacional dos 

Dia 22 de maio
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
Das 15h00 às 16h30 – Dia de Sta. Quitéria: leitura de con-
to e atelier de expressão plástica 

Museus

Dia 19 de maio
Parque Urbano de Paços de Ferreira
21h30 – Teatro: “Amélia 2K27”

Dia 25 de maio
Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira
21h00 – Concerto de flautas

De 20 a 27 de maio
Parque Urbano de Paços de Ferreira
Das 09h30 às 10h45 – Caminhadas, rastreios de saúde e 
atividades de fitness

1792
Em Nova Iorque é criada a Bolsa de Valo-
res;
____________________________________

1803
Os portos do Reino Unido são bloqueados 
aos navios holandeses e franceses;
____________________________________

1809
Os Estados Papais são anexados por Napo-
leão Bonaparte;
____________________________________

1846
O governo do Duque da Terceira, de que fa-
ziam parte os irmãos Costa Cabral, é exone-
rado por D. Maria II;
____________________________________

1928
Inauguração das comunicações entre Ma-
drid e Lisboa;
____________________________________

1934
Adolf Hitler, ditador da Alemanha nazi, proí-
be aos judeus os cuidados de saúde;
____________________________________

1939
A Alemanha nazi propõe à Noruega, Fin-
lândia e Suécia a aceitação destes países os 
pactos de não agressão, sendo os mesmos 
rejeitados;

1940
II Guerra Mundial. Bruxelas é ocupada pelas 
forças nazis de Hitler;
____________________________________

1947
Em Lisboa, é inaugurado o Pavilhão dos 
Desportos, com o jogo de abertura do ter-
ceiro Campeonato do Mundo de Hóquei 
em Patins;
___________________________________

1957
Impedida pelo Egito a passagem de navios 
mercantes israelitas no Canal do Suez;
___________________________________

1958
Decorrente da campanha eleitoral para as 
eleições presidenciais, o governo de Sala-
zar, diante das manifestações de apoio a 
Humberto Delgado, decide proibir “qual-
quer perturbação da ordem pública”;
___________________________________

1959
Inaugurado, em Almada, o monumento 
dito Cristo-Rei;
___________________________________

1967
Numa ação da LUAR-Liga da Unidade e 
Ação, é assaltada a delegação do Banco de 
Portugal na Figueira da Foz;

1984
O presidente Ronald Reagan vê o Senado 
norteamericano rejeitar, pelo terceiro ano 
consecutivo, o seu pedido de atribuição de 
verba para fabricar armas químicas;
___________________________________

1989
Após quatro anos e onze meses de deten-
ção no estabelecimento de Tomar, pelo 
pretenso envolvimento nas FP 25 de Abril, 
é libertado Otelo Saraiva de Carvalho;
- Início da retirada das tropas da URSS da 
República Democrática Alemã;
_____________________________________

1996
Aprovada, pela Assembleia da República, a 
Lei sobre a redução do horário de trabalho 
para 40 horas semanais;
_____________________________________

1997
Portugal vê a Federação Internacional do 
Automóvel retirar-nos do Calendário de 
Fórmula Um;
_____________________________________

2003
Ao vencer a seleção de Espanha por 2-1, em 
futebol sub-17, Portugal sagra-se campeão 
da Europa, na final da prova, realizada no Es-
tádio do Fontelo, em Viseu;

2004

O Prémio Internacional Diego Valeri é atri-
buído a Vasco Graça Moura, pela tradução 
das “Rimas”, de Petrarca;
____________________________________

2006
É apresentado o Programa Nacional da Polí-
tica de Ordenamento do Território;
- O Senado americano aprova a construção 
de um muro de 595 quilómetros ao longo 
da fronteira entre o México e os EUA, pro-
posta pela administração.
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Ler para saber

9 – VERTENTES DA GUERRA COLONIAL
“Contra-Insurreição em África” por John P. Cann

A
pós o título principal, o historia-
dor John Cann acrescenta em 
subtítulo: “O modo português de 
fazer a guerra, 1961-1974”.

O autor recorreu às mais di-
versas vias para conseguir os seus objetivos e 
fez um trabalho sério, profundo e muito bem 
suportado em todas as áreas, o que muito nos 
interessa, quer pelas referências bibliográfi cas 
e consultas pessoais a um naipe essencial-
mente de militares, que prestaram valiosos 
testemunhos das várias fazes da guerra, ao 
ponto de levar o general Bernard Trainor, da 
Universidade de Harvard a dizer que esta obra 
do Dr. Cann “é o primeiro relato completo em 
língua inglesa de como as Forças Armadas 
Portuguesas prepararam e conduziram a sua 
distante campanha”.

Cann não é o único a afi rmar que Portu-
gal perdeu a guerra, não por incapacidade 
militar, mas por incompetência política dos 
governantes portugueses. Por si, o exérci-

to português foi capaz de aperfeiçoar a sua 
fi losofi a bélica e estendeu-a no terreno de 
forma a pedir meças às estratégias das guer-
ras prolongadas das guerrilhas, tal como já o 
haviam feito ingleses e franceses em guerras 
de pequena dimensão, aplicando à luz destes 
conhecimentos acumulados em contra-insur-
reição, ao desenrolar neste contexto as suas 
políticas militares, aplicando-as ao ambiente 
colonial no contexto africano.

Sem dúvida que o trabalho de Cann, 
como ressalta em Trainor, como sua opinião, 
e o facto de da análise militar temática do 
esforço dos portugueses, levando em linha 
de conta a sua comparação com as lutas de 
outros países em guerras contemporâneas, é 
muito valioso na medida em que muitos dos 
registos das campanhas foram destruídos no 
decurso da revolução de 25 de Abril de 1974 
e, ainda, muitos mais abandonados em África, 
durante o conturbado processo de descoloni-
zação.

Neste livro se afi rma que o exército por-
tuguês foi confrontado com a difícil tarefa de 
ganhar uma “guerra de libertação nacional” 
numa época em que não era prudente con-
servar um império colonial. Infelizmente, para 
muitos de nós, os líderes políticos portugue-
ses não tiveram visão e mantiveram-se afas-
tados da realidade, malbaratando assim as 
vitórias militares no terreno ganhas a tantos 
custos humanos e materiais, recusando che-
gar a acordo com os revoltosos.

Para a consecução deste trabalho, o autor 
refere diversas personalidades, de que cita-
mos apenas, para exemplo geral: o general 
Almiro Canelhas, o brigadeiro Hélio Felgas, 
o almirante Vieira Matias e o coronel Carlos 
Fabião.

Sobre o autor e de forma muito resumida, 
digamos que foi ofi cial-aviador da Marinha 
Norte-Americana, tendo feito parte do gabine-
te do secretário auxiliar da Defesa para Opera-
ções Especiais e Confl itos de Baixa Intensidade 

e, de seguida, do gabinete do secretário de 
Estado da Defesa. Doutorado em Estudos de 
Guerra pelo King’s College, da Universidade de 
Londres, tendo ainda publicado artigos sobre 
o tema da contra-insurreição. Prestou também 
serviço no Pentágono e no comando ibérico 
da NATO, em Oeiras, Portugal.

GOMES DE SOUSA

O DR. JOAQUIM DIAS

O 
dr. Joaquim Coelho Dias nasceu 
na Rua Direita, na cidade de Pe-
nafi el, a 13 de Abril de 1894.

Seus pais casaram na matriz 
de Penafi el a 30 de Outubro de 

1892.
O pai, José Coelho Dias, nasceu na Levada 

da anexa de Santiago de Subarrifana a 19 de 
Fevereiro de 1860. A mãe, Maria da Glória Ri-
beiro, nasceu na Rua da Ajuda a 20 de Março 
de 1854.

O pai era negociante, fi lho de Joaquim 
Coelho Dias lavrador e de Joaquina Rosa, 
neto paterno de José Coelho Dias e de Joa-
quina Rosa, neto materno de José Nunes Coe-
lho e de Maria Costa.

A mãe, ocupada no serviço de casa, era 
fi lha de Miguel da Fonseca, de Penafi el e de 
Rosa Maria Ribeiro, da Madalena, recebidos 
em Penafi el a 2 de Junho de 1863, neta pa-
terna de Joaquim António da Fonseca, de 
Guilhufe e de Ana Rosa Exposta da Roda, neta 
materna de António Ribeiro e de Maria Custó-
dia, da Madalena. Faleceu em Penafi el a 5 de 
Julho de 1937.

Virá a propósito mencionar alguns ante-
passados do dr. Joaquim, fi lhos de José Coe-
lho Dias e da Joaquina Rosa, ambos de Caste-
lões de Cepeda:

- O sobredito Joaquim Coelho Dias lavra-
dor do l da Levada, Santiago anexa, casou na 
matriz de Penafi el a 28 de Setembro de 1857 
com Joaquina Rosa, fi lha de José Nunes Coe-
lho e de Maria Caetana, do Outeiro, Santiago, 
neta paterna de Agostinho José Nunes e de 
Maria Coelho, neta materna de José António 
de Oliveira e de Maria Caetana.

- Ana Maria, natural de Castelões de Ce-
peda casou em Santiago de Subarrifana, su-
búrbios de Penafi el, a 1 de Maio de 1834 com 
Zeferino José de Sousa, natural de Penafi el, 
fi lho de Joaquim José de Sousa, de Santiago 
e de Joana Jacinta Moreira, de Penafi el, neto 
paterno de Manuel de Sousa e de Antónia de 

Sousa, ambos de Santiago, neto materno de 
António José Moreira e de Maria Inácia, am-
bos de Penafi el. 

- António Coelho Dias de Sousa casou na 
matriz de Penafi el a 3 de Dezembro de 1846 
com Maria Joaquina Coelho, fi lha de João 
José de Sousa e de Ana de Sousa, de Santia-
go anexa, neta paterna de João José e de Ana 
Maria, de Santiago, neta materna de Custó-
dio Coelho, de Santiago e de Clara Maria, de 
Sobrosa. Não receberam as bênçãos por ser 
tempo vedado e foram advertidos que fos-
sem recebe-las em tempo competente.

- José Coelho Dias de Sousa, dos Moinhos, 
Santiago de Subarrifana casou em Penafi el a 
2 de Dezembro de 1848 com Albina Rosa, das 
Leiras, Penafi el, fi lha de António Custódio e de 
Rosa Maria, neta paterna de Manuel Barbosa 
e de Custódia Maria, neta materna de Manuel 
da Rocha e de Ana Maria. Testemunha Antó-
nio José de Magalhães, professor do ensino 
primário.

- Vitorino Coelho Dias casou em Penafi el a 3 
de Novembro de 1853 com Gertrudes Rosa, fi lha 
de Custódio e pelo crisma António Custódio Bar-
bosa e de Rosa Maria, neta paterna de Manuel 
Barbosa e de Custódia Maria, das Leiras, Penafi el, 
neta materna de Manuel da Rocha e de Ana Ma-
ria, de Novelas. Testemunha Joaquim Macário da 
Cunha pintor da rua Direita.

- Manuel Coelho Dias v.º a 1.ª vez de Mar-
garida Rosa Ribeiro e v.º a 2.ª vez de Rosa Ma-
ria, casou pela 3.ª vez em Penafi el a 28 de Abril 
de 1858 com Quitéria Gertrudes, fi lha de Do-
mingos José Simões e de Ana Matilde, do Ri-
beiro, Bustelo, neta paterna de Custódio José 
Simões e de Custódia Ferreira, de São Vicen-
te do Penso, Braga, neta materna de Manuel 
Mendes e de Gertrudes Joaquina, de Bustelo. 
- Este Manuel Coelho Dias novamente vº la-
vrador da Aveleda, de Rosa Lopes solteira da 
Aveleda, fi lha de António Lopes e de Maria Ri-
beiro, teve: Emília que nasceu na Aveleda a 5 
de Junho de 1863.

logia e parasitologia, do 2.º ano. Fez exame de 
Anatomia descritiva e topográfi ca e obteve 
um B-14.

No ano seguinte de 1916 para 1917 ma-
triculou- se mas seguintes cadeiras: do 3.º 
ano: Propedêutica médica e Propedêutica 
cirúrgica; do 4.º ano: Higiene (em Março de 
1917) e Epidemiologia; do 5.º ano: Ortopedia 
e Urologia; do 6.º ano: Toxicologia, e Psiquia-
tria forense. Em Março de 1917 fez exame de 
Anatomia patológica e Bacteriologia e Parasi-
tologia e obteve um B-14.

No ano lectivo de 1917 para 1918 matri-
culou- se mas seguintes cadeiras: do 4.º ano: 
Clínica Médica, Clinica cirúrgica, Terapêutica 
médica e Higiene; do 5.º ano: Psiquiatria e do 
6.º ano: Obstetrícia, Ginecologia e Medicina 
Legal. Em Julho de 1918 fez exame de Obste-
trícia e Ginecologia e obteve um MB-18.

A 15 de Março de 1920 fez o exame fi nal 
dissertando sobre «O clima na cura da tuber-
culose pulmonar». Foi Presidente do júri o Prof. 
Dr. Tiago Augusto d’Almeida, catedrático de 
Clinica medica. Aprovado com B-16 valores.

Tese impressa no Porto, Tipografi a Mar-
ques, em 1920, com 110 pág. [78 de texto].

O dr. Joaquim Coelho Dias casou numa 
casa da Rua de Antero de Quental em Santa 
Marinha, Vila Nova de Gaia a 8 de Abril de 1920 
com Maria Soares Gonçalves com 25 anos, na-
tural de Santa Marinha, fi lha de Manuel da Sil-
va Florêncio e de Elvira Soares Gonçalves.

Tinha uma irmã: Aida que nasceu na rua di-
reita a 1 de Janeiro de 1896. Já era casada e com 
dois fi lhos quando seu irmão defendeu a tese.

Joaquim Coelho Dias frequentou na Fa-
culdade de Ciências da Universidade do Porto 
as cadeiras obrigatórias para o curso de medi-
cina, nos anos lectivos de 1913 para 1914 e de 
1914 para 1915.

Ao mesmo tempo frequentava a Faculda-
de de Medicina: - no ano de 1913 para 1914 as 
cadeiras do 1.º ano: Anatomia descritiva, His-
tologia normal e Embriologia, Física biológica 
e Química biológica.

De 1914 para 1915 matriculou-se nas se-
guintes cadeiras do 2.º ano: Fisiologia, Anato-
mia topográfi ca e Ciências naturais. E ainda 
em Farmacologia, do 3.º ano. Fez exame de 
Fisiologia e Histologia e obteve um S-12.

No ano lectivo de 1915 para 1916 matri-
culou-se em Anatomia patológica e Bacterio-

o seu QUINZENÁRIO de eleição



21
Quinta-feira

17 de maio 2018

HISTÓRIA e CULTURA

DUNQUERQUE

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

meiro prelado reformado de Travan-
ca, a 15 de Julho de 1572. Travanca 
fora classificado pelo 1.º Capítulo 
Geral da Congregação (1570) como 
casa grande, em relação ao Ofício 
Divino e, naturalmente, também 
em relação à obrigatoriedade dos 
jejuns regulares; era um dos mostei-
ros principais, em que devia dizer-se 
Missa diária pelas intenções do car-
deal Infante, segundo determinação 
do 2.º Capítulo Geral (1575). Neste 
Capítulo de 1575, o Geral Frei Pedro 
de Chaves fez a sua prestação de 
contas, de que constava a verba de 
trezentos Cruzados pera as bullas de 
travanqua – de certo os documentos 
pontifícios em que se institucionali-
zava a reforma do mosteiro.

Este Capítulo de 1575 foi celebra-

do no mes de Fevereiro. O mandato 
trienal de Fr. António de Vila do Con-
de só terminou em Julho seguinte, 
por isso, ainda naquele Capítulo 
tomou o compromisso, em nome 
do seu mosteiro, de contribuir cm 
12.000 reis anuais para a fundação do 
mosteiro de S. Bento de Lisboa (72).

02. Fr. Baltasar de Braga. 1575-
1578.

Não cabe fazer aqui o resumo 
biográfico deste grande monge, que 
foi um dos mais célebres Abades 
Gerais da nossa Congregação. Ele to-
mou parte no aludido Capítulo Geral 
de 1575 como Prior do Colégio de 
Coimbra, e nesse Capítulo foi eleito 
Definidor; mas terminando em Julho 
seguinte o mandato de Fr. António 

mosteiros, à Congregação de S. Ben-
to de Portugal. Nessa reunião com-
pareceu, além dos mais, Fr. Baltasar 
de Braga, como Abade de Travanca, 
com procuração do seu convento e 
do de Bustelo, passadas ambas a 19 
de Outubro, como consta dos docu-
mentos anexos à dita Doação (73).

(67) BERNARDO D’ONORIO, in 
L’Abbazia di Montecassino, Milão 
1982, p. 29. 

(68) Tem frades, informa, em 
1549, o Dr. JOÃO DE BARROS, na sua 
já cit. Geografia de Entre Douro e 
Minho e Trás os Montes.

(69) Informação que deu o P. fr. 
Alonso Çorrilla dos nossos mosteiros 
a S. A. avendos visitado, Archivo Hist. 
Nac. de Madrid, Clero, carp. 946, doc. 
1, publicado por ERNESTO ZARAGO-
ZA PASCUAL in “Bracara Augusta”, 
Braga 1981, págs. 282-283. 

(70) Liuro dos istrumentos das 
posses que se tomarõ dos mostei-
ros da orden de S. Bento deste reino 
de Portugal…, fls. 15 a 16v, no AS. 
Travanca foi o 4.º mosteiro de que a 
Congregação tomou posse, sendo o 
primeiro Tibães, segundo Rendufe e 
terceiro Pombeiro.

(71) Actas Cap. I, AS, fl 47.
(72) Ib., fls 3v, 9, 32v, 39v e 41.
(73) Doação com pacto rever-

sivo…, imprensa em Lisboa, 1782, 
p. 24. – O Costumeiro de Travanca 
atribui-lhe a iniciativa de adaptar 
as casas que serviram aos comen-
datários para celas de monges: deo 
principio a esta obra o Mt.º Rd.º P. 
fr. Balthezar de Braga, sendo Abb.e 
deste Mosteiro no Anno de mil e 
quinhentos e setenta e oito. 

(Continua na próxima edição)

Continuação da edição anterior

9. – A REFORMA

A data de 12 de Junho de 1572 
é, por conseguinte, um marco na 
história do mosteiro de Travanca; 
fica a balisar a sua entrada efectiva 
na Congregação reformada de S. 
Bento de Portugal. 

Não sabemos ao certo quando 
ocorreu a morte do último comen-
datário, D. Fulgêncio de Bragança. 
Em 1578 ainda era vivo, pois nas 
actas do 3.º Capítulo Geral da Con-
gregação celebrado naquele ano, 
se lê: Porq esta casa (Travanca) paga 
ao Sñor dom Fulgencio mil $dos (mil 
cruzados) não auera (nela) mais q 
oito religiosos e o prelado (71). Mas 
o mosteiro entrou imediatamente a 
ser governado por prelados reforma-
dos. É certo que só a partir de 1578 
é que os Abades trienais começaram 
a ser eleitos pelo Capítulo Geral; até 
àquela data foram nomeados pelo 
Cardeal Infante D. Henrique (sob 
proposta do Dom Abade Geral Frei 

Pedro de Chaves). Deve ter sido por 
isso e por das actas capitulares não 
constarem as eleições, que Frei Leão 
e os autores das listas abaciais igno-
ram simplesmente aqueles prelados; 
mas não podemos ignorá-los, embo-
ra não tivéssemos conseguido apu-
rar se logo de entrada tiveram o títu-
lo de Abade ou se começaram com o 
de Prior Presidente. Foram dois:

01. Fr. António de Vila do Conde. 
1572-1575.

Quem era este monge, que o Ge-
ral Frei Pedro de Chaves apresentava 
à nomeação do Cardeal Infante, por 
ser sufficiente e ter as partes necessa-
rias… e ser professo da observância 
muitos annos? Era, nada mais nada 
menos, Prior do mosteiro de Tibães, 
à data em que dele tomou posse o 
mesmo Frei Pedro de Chaves, como 
Geral Reformador. Vinha, portanto da-
quela geração prè-reforma do tempo 
de Frei António de Sá, que o Mestre de 
Noviços João Chanones formara em 
todo o rigor da observância. 

Tomou posse do cargo de pri-

de Vila do Conde, o 
Cardeal Infante no-
meou-o para lhe su-
ceder na abadia de 
Travanca.

Em 22 de outu-
bro de 1577, realizou-
-se em Rendufe uma 
reunião capitular, 
para efeitos de dar 
aos Reformadores 
Fr. Pedro de Chaves 
e Fr. Plácido de Vi-
lalobos, in solidum, 
poderes bastantes 
para representarem 
os mosteiros como 
outorgantes numa 
Doação com pacto 
reversivo, que El-Rei 
D. Sebastião queria 
fazer, como de facto 
fez, do padroado real 
que tinha sobre os D. Gabriel de Sousa

O 
nosso “trinta e um” assentou pra-
ça num “regimento de fantasia” ali 
para a banda do sítio das Pias, há já 
muitos, nunca lhe passou pela ca-

beça (“salvo seja se peco”, como reza o nosso 
povo!), embora tenha “piado fino”, por inter-
venção humana, que ali assistira durante tan-
tos anos ao desmando constante da sinalética 
de trânsito plantada ao redor da sua sapata, 
também esta, a dita sapata, de igual modo 
“encrespada”, porque nunca mais viu réstia de 
manutenção. 

Quanto às placas, elas são, pelo menos, 
quinze, a tomar conta da ação dos conduto-
res e setas a apontar diretamente às portas do 
cofre vazio da tesouraria da nova câmara.

O bico-de-obra ali criado revela as vistas-
-curtas de quem decidiu em cima do joelho, 
até porque ali havia espaço e valeu tudo, me-
nos o que devia ter sido feito antes de tudo 
– uma rotunda – que agora é urgente, como 
tal era há vinte anos atrás!

Lá diz o adágio: Quem vier atrás que feche 
a porta!

De uma assentada
O “nó gordio” do soldado das Pias
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Paredes

José Firmino Oliveira Bessa
Faleceu

José Firmino Oliveira Bessa faleceu no passado 
dia 4 de maio, com 47 anos de idade. Era natural de 
Louredo, Paredes e residente na Rua do Baixinho, 
n.º 55, Paredes. Era casado com Edith Jackeline de 
Oliveira Marques Bessa.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, mãe, irmãos e demais família vêm por este 

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

Paredes

Maria da Conceição
de Sousa Leal

Faleceu
Maria da Conceição de Sousa Leal faleceu no 

passado dia 14 de maio, com 77 anos de idade. Era 
natural de Santiago de Subarrifana, Penafiel e residente na Rua da 
Saudade, n.º 47, 1.º andar, Paredes. Era casada com Francisco Oli-
veira do Vale.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

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

Vilela

Delfina de Jesus Coelho 
Cardoso Osório

Faleceu
Delfina de Jesus Coelho Cardoso Osório fale-

ceu no passado dia 14 de maio, com 85 anos de ida-
de. Era natural da freguesia de Vilela, concelho de Paredes e residente 
no Largo do Seixoso, n.º 93, Vilela, Paredes. Era viúva de José Maria 
Coelho Leal.

Agradecimento
Seus filhos, genros, noras, netos e demais família vêm por este 

meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também que a mis-
sa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 19 de maio, pelas 18 horas 
na Igreja Paroquial de Vilela. Antecipadamente agradecem a todas as 
pessoas que participem nestes atos religiosos. 

Vilela

Adelaide Alves da Silva
Faleceu

Adelaide Alves da Silva faleceu no passado dia 
13 de maio, com 85 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Vilela, concelho de Paredes e residente na 
Rua da Fábrica, n.º 228, Vilela, Paredes. Era casada 
com Joaquim de Barros Leal.

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

meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também que a mis-
sa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 19 de maio, pelas 18 horas 
na Igreja Paroquial de Vilela. Antecipadamente agradecem a todas as 
pessoas que participem nestes atos religiosos.

Beire

Maria Laurinda
Leão dos Santos Oliveira

Faleceu
Maria Laurinda Leão dos Santos Oliveira faleceu 

no passado dia 2 de maio, com 62 anos de idade. Era 
natural de Boim, Lousada e residente em Beire, Paredes. Era viúva de 
Fernando Jorge de Sousa Costa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Gondalães

Maximino Pacheco
do Couto

Faleceu
Maximino Pacheco do Couto faleceu no passa-

do dia 10 de maio, com 80 anos de idade. Era natural 
de Beire, Paredes e residente em Gondalães, Paredes. Era casado 
com Deolinda Rosa Rodrigues.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Bitarães

Joaquim Barbosa da Silva 
Faleceu

Joaquim Barbosa da Silva faleceu no passado 
dia 14 de maio, com 85 anos de idade. Era natural de 
Gondalães, Paredes e residente em Bitarães, Pare-
des. Era viúvo de Rosa Alves da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Delfina da Silva Cardoso
Faleceu

Delfina da Silva Cardoso faleceu no passado dia 
5 de maio, com 80 anos de idade. Era natural e resi-
dente em Beire, 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.

Beire

Amélia Dias de Magalhães
Faleceu

Amélia Dias de Magalhães faleceu no passado 
dia 6 de maio, com 66 anos de idade. Era natural e 
residente em Beire, Paredes. Era viúva de Joaquim 
Faria da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Rosa de Pinho Ribeiro
Faleceu

Rosa de Pinho Ribeiro faleceu no passado dia 
2 de maio, com 84 anos de idade. Era natural e re-
sidente em Beire, Paredes. Era viúva de Inácio de 
Castro Pinheiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Maria da Conceição
Martins Dias

Faleceu
Maria da Conceição Martins Dias faleceu no 

passado dia 11 de maio, com 90 anos de idade. Era 
natural de Nevogilde, Lousada e residente em Beire, Paredes. Era viú-
va de João Moreira da Cunha.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Fernando Joaquim
Fernandes Carneiro

Faleceu
Fernando Joaquim Fernandes Carneiro faleceu 

no passado dia 14 de maio, com 49 anos de idade. 
Era natural de Lordelo, Paredes e residente em Ferreira, Paços de 
Ferreira. Era casado com Maria José Ferreira Alves Carneiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Louredo

António Lopes Pacheco
Faleceu

António Lopes Pacheco faleceu no passado dia 
1 de maio, com 82 anos de idade. Era natural de 
Cristelo, Paredes e residente em Louredo, Paredes. 
Era casado com Carolina Moreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Louredo

Albino Ribeiro
Ferreira Neto

Faleceu
Albino Ribeiro Ferreira Neto faleceu no passado 

dia 7 de maio, com 71 anos de idade. Era natural e 
residente em Louredo, Paredes. Era casado com Rosa Maria Carvalho 
da Silva.

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

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 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
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Lordelo

Ana Rosa Ferreira Coelho
Faleceu

Ana Rosa Ferreira Coelho faleceu no passado 
dia 14 de maio, com 78 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua São Saturnino, 
n.º 199, Lordelo, Paredes. Era viúva de Francisco 
Ferreira Pinto.

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.

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa firme dos valores mais emblemáticos do concelho de 
Paredes em áreas como a política, religião, desporto, sociedade e 
do seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, inde-
pendentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

NECROLOGIA   |   PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRAS PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS:
1- Nome da cidade; 6- “Chegara a hora de escolher um 
novo (…)”; 9- Sinónimo de chefe, governador; 10- A pri-
meira cabeça pensava de acordo com a (…); 11- Aquela 
cuja idade está na casa dos oitenta anos; 12- A segunda 
cabeça pensava de acordo com a (…); 14- A terceira ca-
beça pensava de acordo com a (…); 16- A quarta cabe-
ça pensava de acordo com a (…); 17- A quinta cabeça 
pensava de acordo com a (…); 19- Sinónimo de humilda-
de, ausência de vaidade; 20- A sexta cabeça pensava de 
acordo com a (…); 21- Que são da mesma terra; 

VERTICAIS:
2- Sinónimo de espantado ou pasmado; 3- Sinónimo de atre-
vimento ou coragem; 4- Emitir a sua opinião; 5- Habitante de 
uma cidade que tem direitos e deveres; 7- Escolher por meio 
de votação; 8- Espécie de púlpito (varanda ou estrado) donde 
os oradores falam; 10- A sétima cabeça pensava de acordo 
com a (…); 13- Sinónimo de qualidade; 15- Profissão de Aris-
tides, nomeado Conselheiro por ter resolvido o problema e ter 
apresentado a solução de uma forma humilde; 18- O número 
de coroas, uma para cada cabeça.

Braga 
Leiria
Bragança
Coimbra

Aveiro
Viseu
Setúbal
Portalegre

Castelo Branco
Faro
Santarém
Beja

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

Lisboa
Évora
Guarda
Porto
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