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José Mota recebeu voto de
louvor da Câmara de Paredes

- O treinador do Desportivo das Aves foi recebido pelo executivo, nos Paços do Concelho, depois de ter 
conquistado a Taça de Portugal.
- José Mota recebeu um voto de louvor da câmara de Paredes pela concretização de um sonho de crian-
ça de vencer o segundo trofeu mais importante do futebol português.
- A junta de freguesia de Lordelo também vai prestar uma homenagem ao treinador, “um dos grandes 
embaixadores da cidade”.

Mar de gente
no shakedown

do Rali de Portugal
Mais de oito mil pessoas vibraram com o shakedown do Rali de 
Portugal, disputado em Baltar, competição que tem um gran-
de retorno económico para o concelho.

Bombeiros de Paredes
inauguram obras
de 300 mil euros

As obras de requalifi cação do quartel vão 
ser inauguradas, este domingo, no âmbi-
to das comemorações do 134.º aniversá-
rio da associação humanitária. 

“A Cooperativa A Lord é 
um pilar na

cidade de Lordelo”
A entrevista com o presidente do Conse-
lho de Administração d’A Lord, Francisco 
Coelho da Silva, em jeito de balanço do 
85.º aniversário da instituição.

Concerto solidário
angariou verba

para ajudar o Gonçalo 

O evento solidário ajudou a angariar os 
cerca de 6 mil euros que faltavam para pa-
gar o tratamento no México ao Gonçalo, 
que é portador de Síndrome de Moebius.

Tonanha é o novo
treinador do Rebordosa
O acordo assinado entre o treinador e o 
clube rebordosense é válido para a época 
2018/2019, em que o objetivo será lutar 
pela subida de divisão.
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U
M JOVEM de 24 anos morreu 
esmagado por uma máquina 
de prensar madeira, na em-
presa onde trabalhava, em 

Gandra, Paredes. O acidente de traba-
lho aconteceu no dia 17 de maio, por 
volta das 7h30 da manhã, na fábrica 
da Fibromade, empresa de cortes de 
folhas de madeira, situada na zona in-
dustrial de Gandra.

Ricardo Silva, de 24 anos, ainda foi 
assistido no local pelos bombeiros vo-
luntários de Baltar, mas não resistiu à 
gravidade dos ferimentos que atingiram 
sobretudo as zonas do tórax e abdómen.

Segundo o comandante dos bom-
beiros de Baltar, o jovem já se encon-
trava fora da máquina e em paragem 
cardiorrespiratória. Apesar das mano-
bras de reanimação efetuadas pelos 

O
S BOMBEIROS VOLUN-
TÁRIOS DE PAREDES 
inauguram, este domin-
go, dia em que celebram 
134 anos de existência, as 

obras de requalifi cação do seu quartel, 
orçadas em 300 mil euros.

A intervenção incidiu na substitui-
ção do telhado e na requalifi cação de 
toda a fachada do edifício e foi custea-
da pela própria instituição, presidida 
por Mário Rocha. 

As comemorações do aniversário 
têm início marcado para as 10 horas, 
com o hastear das bandeiras, seguin-
do-se a receção aos convidados e à alta 
entidade. As obras serão inauguradas 
pelas 10h45, na presença das entida-
des ofi ciais do concelho. A sessão sole-
ne terá início pelas 11h30, seguindo-se 
o almoço.

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Paredes foi 
fundada a 1 de junho de 1884, contan-
do atualmente com cerca de 100 bom-

Jovem de 24 anos morre
em acidente de trabalho

uRicardo Silva morreu esmagado por uma máquina de prensar madeira, numa fábrica
     situada em Gandra, Paredes.

bombeiros e pela equipa da Viatura 
Médica de Emergência e Reanimação 
(VMER) do Vale do Sousa, o óbito aca-
bou por ser declarado no local. 

Os bombeiros voluntários de Baltar 
mobilizaram cinco operacionais, uma 
ambulância e um veículo de desencar-
ceramento.

Ricardo Silva era natural de Rebordo-
sa, freguesia onde a sua mãe vivia e tinha 
um negócio, de comercialização de fl o-
res. Era descrito pelos vizinhos como um 
jovem respeitador e educado, sempre 
disponível para ajudar os outros. 

Ricardo fazia parte da Comissão de 
Festas de 2018, da cidade de Rebordosa 
– que se realizam de 29 de junho a 1 de 
julho – e a sua partida deixou os colegas 
“festeiros” em choque. Na sua página 
ofi cial na internet, a Comissão de Festas 
partilhou um voto de pesar, lamentan-
do a perda deste amigo. “Decidida-
mente a Comissão de Festas fi cou 

mais pobre com a tua partida. Vamos 
agarrar no teu sorriso e na energia 
que nos transmitias, para que te or-
gulhes de nós. Estejas onde estiveres, 
desde o presidente, vice e restantes 
elementos desta tua equipa, jamais 
deixarás de ser nosso festeiro. Ficarás 
ligado a nós eternamente”, escreveu o 
grupo na sua página no facebook.

BOMBEIROS DE PAREDES
INAUGURAM NO DOMINGO
OBRAS DE 300 MIL EUROS

uAs obras de requalifi cação realizadas no quartel vão ser inauguradas
     no 134.º aniversário da associação humanitária. 

beiros e 25 viaturas.
Ainda no âmbito das comemora-

ções do 134.º aniversário, os bombei-
ros de Paredes realizam, na sexta-feira, 

dia 1 de junho, uma cerimónia interna 
evocativa da fundação, com a entrega 
de condecorações e a bênção de uma 
nova viatura.

HELENA NUNES
— texto —

HELENA NUNES
— texto —

M
ais preocupante que a imobilidade física é, 
sempre, a falta de mobilidade mental. 

Cada vez mais recebemos alertas para o 
envelhecimento do mundo e de Portugal, es-
pecialmente o nosso país, que é o campeão.

Por um lado, por falta de meios necessários para ter e 
criar mais do que um ou dois seres. Seguidamente, porque 
as condições económicas obrigam muitos jovens a emigrar e 
por lá procriarem e, na maioria, por lá fi carem, como é natural 
e lógico.

Fala-se muito na falência de uma geração, sem se pensar 
que serão bem mais, tendo em conta as futuras, que o au-
mento segue, cada vez mais em passo acelerado.

De quando em vez lá nos vem à memória o idealismo dos 
anos 60, a culminar, fundamentalmente no maio de 68, com 
malas de sonhos, com o saudoso brilhozinho nos olhos, com 
nós de solidariedade, de mãos dadas e laços de ternura, afi -
lando o amor contra a guerra, a utopia professada em colares 
de pampilhos ou malmequeres-amarelos, e os cabelos lon-
gos a esvoaçar na dança do vento.

Hoje, tantos anos passados, vemos que é urgente, cada 
vez mais urgente, uma aposta visível no desenvolvimento 
participado e humanizado para descentralizações políticas, 
ações e tomando decisões, levar o progresso das freguesias, 
assim fi xando as populações e por tal equilibrar o próprio 
país.

Estamos em maio, mas o maio dos anos sessenta já lá vai 
há muito tempo. Agora, os burocratas, os neoliberais, os ges-
tores de interesses, colecionam gravatas, só bebem uísque de 
marca, trocaram os “dois cavalos”, por “mercedes” e tecnocra-
tizaram a nossa vida toda, de maneira que já não há qualquer 
tipo de pachorra para os ouvir falar de negócios, quando o 
homem se deve impor como modelo de ser social.

Se em cada dia que passa nos descobrirmos por dentro, 
mais fácil se torna viver de consciência tranquila, já que não é 
de bom tom qualquer pessoa viver no isolamento.

Como temos referido, o Portugal de hoje já não corres-
ponde a um bom país para os idosos, especialmente para 
os que não teem possibilidade de se movimentar por si. Só 
encontram difi culdades no seu quotidiano, como sejam, pas-
seios estreitos e em mau estado para carrinhos de apoio, ruas 
esburacadas e sem os necessários locais de atravessamentos, 
rampas curtas e demasiado inclinadas (quando as há!), falta 
de locais de estacionamento em quantidade sufi ciente, casas 
de vários andares e sem elevadores, concretamente, em lo-
cais públicos (câmaras, juntas, conservatórias, tribunais, ser-
viços de saúde, etc.)

Não é possível ignorar ou “fazer-se de alonso”, que a de-
mocracia tem de ser efetiva a todos os níveis e isso pressu-
põe uma mentalidade democrática, uma participação ativa 
na vida em comunidade. Os deveres e direitos de ser cidadão 
impõem uma responsabilidade social que deve ser sinónimo 
de militância, que nos leva a chamar a atenção das entidades 
públicas para concretização das necessidades que são discri-
minatórias entre jovens e idosos, estes em maioria.

Horas de atenuação
de desigualdades
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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€

A 
COOPERATIVA DE ELETRIFI-
CAÇÃO A LORD celebrou, no 
passado dia 19 de maio, 85 anos 
de existência, com um concerto 
especial de aniversário, realiza-

do pela Orquestra da Fundação A Lord, e a 
inauguração da exposição coletiva “Emo-
ções em forma de arte”, com a curadoria 
da escultora Helena Fortunato.

Atualmente é dirigida por Francisco 
Coelho Moreira da Silva, que assumiu a 
presidência do Conselho de Administra-
ção após a saída de Francisco Leal, para o 
executivo da câmara municipal de Paredes. 
Membro dos órgãos sociais da Cooperativa 
A Lord há mais de 20 anos, Francisco Coe-
lho da Silva assume que pretende conti-
nuar a assegurar a estabilidade económica 
e financeira da instituição e apoiar as mais 
diversas associações da freguesia. 

Quais são as prioridades do atual 
Conselho de Administração? 

O setor elétrico está em constantes al-
terações, pelo que temos de estar sempre 
atentos e preparados para estas mudanças, 
para não comprometer o futuro. O Con-
selho Administração d’A LORD tem como 
prioridade garantir a estabilidade econó-
mica e financeira e, para o conseguir, temos 

uO atual presidente da Cooperativa A Lord, Francisco Coelho da Silva, aponta a estabilidade financeira e a melhoria das condições para
     os clientes como as grandes prioridades do atual Conselho de Administração.
uA instituição completou 85 anos de existência a 19 de maio.

“CONSIDERO A LORD UM PILAR
DA CIDADE DE LORDELO”

HELENA NUNES
— texto —

de ser rigorosos na nossa gestão. Continua-
remos a trabalhar para garantir as melhores 
condições aos nossos clientes e associados, 
sem descurar o nosso contributo para o de-
senvolvimento cultural e social da cidade. 

Volvidos 85 anos de história, a Coo-
perativa A Lord continua a ser uma insti-
tuição pilar na cidade de Lordelo? 

Apesar de todas as dificuldades, a 
Cooperativa continuará a apoiar todas as 
instituições de Lordelo, que promovem o 
desenvolvimento da nossa cidade. Nesse 
aspeto considero A LORD um pilar da cida-
de de Lordelo e como prova disso temos 
os investimentos no Estádio do Aliados, 
nomeadamente no sintético e na ilumina-
ção, nos Bombeiros de Lordelo, na Junta de 

Freguesia e na Adil, apenas para referir os 
mais avultados. 

O apoio d’A LORD é visível em toda a 
cidade e todas as associações de Lordelo, 
sem exceção, já foram apoiadas por esta 
instituição. Todavia é importante que os 
responsáveis pelas associações tenham a 
consciência que A LORD também tem as 
suas limitações. Não podem viver sempre à 
sua sombra.

“Todas as associações
de Lordelo, sem exceção,

já foram apoiadas
por esta instituição”

Que desafios se impõem, atualmente, à 
Cooperativa e à Fundação A Lord? 

É importante não esquecer a agressivida-
de do setor elétrico e as grandes mudanças 
que se preveem ainda no corrente ano, pelo 
que nos encontramos atentos e expectantes 
à regulação legislativa. 

Depois da inauguração do Museu In-
terativo, em 2016, a Cooperativa tinha um 
projeto para construir uma nova biblioteca 
na cidade. Em que fase está esse projeto? 

O projeto, mau grado as vicissitudes com 
a sua localização física, está em desenvolvi-
mento.Francisco Coelho da Silva quer continuar a apoiar as mais diversas associações da freguesia
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José Mota recebeu voto de louvor
pela conquista da Taça de Portugal

uO técnico lordelense foi recebido, pelo executivo, nos Paços do Concelho após a conquista do segundo trofeu mais importante do
     futebol português.

O 
TREINADOR DO DES-
PORTIVO DAS AVES, 
JOSÉ MOTA, recebeu 
um voto de louvor da 
câmara municipal de 

Paredes, pela conquista da Taça de 
Portugal. 

O voto de louvor foi aprovado 
por unanimidade na reunião do 
executivo, realizada a 21 de maio, 
por proposta do presidente da câ-
mara, Alexandre Almeida. No dia 
seguinte, o técnico lordelense foi 
recebido nos Paços do Concelho 
pelo autarca e os vereadores do 
executivo, que entregaram tam-
bém a José Mota o brasão da cida-
de de Paredes e um pin em ouro 
para uso na lapela.

Ao conquistar a Taça de Por-
tugal com o Desportivo das Aves, 
José Mota voltou a fazer história no 
clube de Santo Tirso, depois da su-

bida à primeira divisão, alcançada 
na época 2016/2017.

O Desportivo das Aves conse-
guiu vencer o Sporting, por 2-1, 
no Estádio do Jamor, e conquistar 
aquele que é o segundo trofeu 
mais importante do futebol por-
tuguês. Alexandre Guedes marcou 
os golos da vitória e foi o herói dos 
comandados de José Mota.

“Trabalhamos muito para 
chegar aqui e sermos felizes. 
Estes jogadores foram extraor-
dinários e sonharam um pouco 
acordados, mas tinham uma 
vontade enorme de chegar ao 
Jamor e ganhar a Taça”, reforçou 
José Mota no final do encontro, 
mostrando-se feliz por ter conquis-
tado, pela primeira vez, este trofeu.

“Hoje foi talvez o jogo mais 
difícil na minha carreira. Dou 
graças a Deus por estar a viver 
este momento, com a minha fa-
mília e com esta moldura huma-
na de adeptos do Desportivo das 

Aves que nunca nos deixou ficar 
mal”, disse o técnico, elogiando a 
massa associativa do clube e os jo-
gadores que foram ao Jamor, para 
ganhar a final. “Estes jogadores 
merecem subir aquelas escadas, 
merecem ouvir o hino nacional e 
estar aqui a festejar. Ganhamos 
com todo o mérito”.

Recorde-se que José Mota re-
gressou ao Desportivo das Aves 
a meio da época, depois de ter 
estado na Tunísia, a treinar o CS 
Sfaxien.

“Entre os melhores
treinadores do

futebol português”

Conhecido pelo seu primeiro e 
último nome, José Albano Ferreira 
Mota nasceu a 25 de fevereiro de 
1964, em Lordelo, Paredes, terra 
onde iniciou a sua carreira de fu-
tebolista, no Aliados de Lordelo, 

onde cedo se destacou. Seguiu-se 
o contrato com o FC Paços de Fer-
reira, clube que representou du-
rante quase uma década, e onde 
terminou a sua carreira de joga-
dor, em 1996, integrando depois a 
equipa técnica do clube, primeiro 
como adjunto e depois como trei-
nador principal. 

José Mota manteve-se na Ca-
pital do Móvel até 2008, tendo 
pelo meio uma breve passagem 
pelo Santa Clara dos Açores, em 
2004.

Da sua carreira destaca-se a 
qualificação do Paços de Ferreira 
para a Taça UEFA, na temporada 
2006/2007, após ficar em 6.º lugar 
no campeonato nacional. 

Em 2008, passou a treinar o 
Leixões, na I Liga, alcançando 
para o clube o 6.º lugar no cam-
peonato, depois de ser conside-
rada a equipa sensação da época, 
ao liderar a competição entre a 
sétima e décima jornadas.

Na época 2010/2011 José 
Mota deixou também a sua marca 
no Belenenses, salvando o clube 
da descida, na II Liga. Na época 
seguinte liderou o Vitória de Setú-
bal, onde esteve até 2014, ano em 
que assumiu os comandos do Gil 
Vicente FC, à quarta jornada da I 
Liga.

Chegou ao Desportivo das 
Aves na temporada 2016/2017, 
levando o clube à 1.ª Divisão. 
Depois de ter estado na Tunísia 
a treinar o SC Sfaxien, José Mota 
regressou ao Aves a meio desta 
temporada e conquistou a primei-
ra Taça de Portugal na história do 
clube.

A vitória no Jamor foi também 
a concretização de um sonho de 
criança do técnico de Lordelo, 
que já tinha sido homenageado 
pela câmara de Paredes, em 2016, 
com o prémio Alto Prestígio na 5.ª 
Gala de Desporto e, em 2017, com 
a Medalha de Ouro do Município.
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APROVADO PLANO MUNICIPAL
DE DEFESA DA FLORESTA

uO documento visa operacionalizar, ao nível local, a legislação na gestão da vegetação nas faixas de combustível e tem vigência por
     um período de 10 anos.

HELENA NUNES
— texto —

A 
COMISSÃO MUNICIPAL 
DE DEFESA DA FLORES-
TA aprovou na semana 
passada, o Plano Munici-
pal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios, informou a autar-
quia em nota de imprensa. 

A Comissão Municipal de Defe-
sa da Floresta Contra Incêndios tem 
como missão coordenar, a nível local, 
as ações de defesa da floresta contra 
incêndios florestais e promover a sua 
execução.

Citado no comunicado, o presi-
dente da câmara de Paredes, Alexan-
dre Almeida, enalteceu que o traba-
lho em equipa é a chave para o êxito 
das ações de proteção civil. O municí-
pio de Paredes “elege a prevenção e 
as ações de sensibilização junto da 
população como medidas prioritá-
rias no combate aos incêndios flo-
restais”, apontou o autarca.

Este Plano Municipal de Defesa da 
Floresta visa operacionalizar, ao nível 
local, a legislação na gestão da vege-

PUB

de de incêndio do município, assim 
como os meios de prevenção, dete-
ção e primeira intervenção disponí-

veis, descrever os procedimentos que 
cada entidade adota nas operações 
referidas e propor áreas de atuação 

para as equipas.
Segundo a autarquia, o docu-

mento agora aprovado está dividido 
em dois cadernos. O primeiro traça 
um enquadramento e diagnóstico 
do concelho de Paredes, o histórico 
de incêndios e a caracterização dos 
terrenos e da população. O segundo 
incorpora um plano de ação dividido 
em cinco grandes eixos; aumento da 
resiliência do território a incêndios ru-
rais; redução da incidência de incên-
dios; melhoria da eficácia de ataque 
na gestão de incêndios; recuperação 
e reabilitação dos ecossistemas; adap-
tação de estrutura orgânica funcional 
e eficaz.

O Plano Operacional Municipal 
(POM) do Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios é elabo-
rado anualmente e define a operacio-
nalização, em particular, no que res-
peita às ações de vigilância, deteção, 
fiscalização, primeira intervenção, 
combate, rescaldo e vigilância pós-in-
cêndio.

O documento será agora reme-
tido ao Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas.

U
M INCÊNDIO deflagrou na 
manhã da passada quarta-
-feira, dia 23 de maio, numa 
empresa que produz fumei-

ro em Mouriz, concelho de Paredes. 
O alerta para o incêndio, na em-

presa Fumeiro Sousa Viana, foi dado 
pelas 9h20. No local estiveram os 
bombeiros de Paredes, com 14 ope-
racionais e quatro viaturas.

Segundo o comandante da 
corporação, o incêndio deflagrou 
na zona do defumadouro, onde 
são defumados os enchidos, e foi 
rapidamente extinto. “A única di-
ficuldade no trabalho teve que 

Incêndio em empresa que produz fumeiro
mobilizou 14 operacionais

ver com o fumo e a temperatura. 
Tivemos de proceder à ventilação 
do local para que todos os com-
partimentos ficassem visíveis”, 
explicou José Luís Morais, que coor-
denou as operações no local.

José Luís Morais garantiu ainda 
que o fogo ficou confinado à parte 
do defumadouro, situado na cave 
do edifício, não tendo causado 
quaisquer danos materiais. 

O Fumeiro Sousa Viana existe há 
mais de 20 anos e produz enchidos 
e fumados da região. O negócio é 
gerido por um dos filhos do antigo 
proprietário do restaurante o Rei 
e fica localizado nas traseiras des-
te mesmo restaurante, na Rua da 
Amoreira, em Mouriz, Paredes.

uO fogo deflagrou na zona do defumadouro da empresa Fumeiro Sousa Viana, situada na Rua da Amoreira, em Mouriz, Paredes.

tação nas faixas de combustível e tem 
vigência por um período de 10 anos. 
Pretende ainda avaliar a perigosida-

HELENA NUNES
— texto —
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A
NTÓNIO ABREU, aluno do 
Conservatório de Música 
de Paredes, entrou numa 
das melhores escolas de 

música da Europa.
Segundo a direção pedagógi-

Aluno do Conservatório
de Música de Paredes

entrou numa das melhores
escolas de música da Europa
uAntónio Lemos foi admitido no Conservatorium vam Amsterdam, na Holanda. 

ca do Conservatório de Música de 
Paredes, o jovem, natural de Gui-
marães, que estuda órgão na clas-
se do professor Bruno Teixeira, foi 
admitido no 1.º ano de licenciatura 
em órgão no Conservatorium vam 

Amsterdam, na Holanda.
“O aluno ingressou na classe de 

órgão do professor Pieter van Dijk, 
considerado um dos melhores orga-
nistas do mundo”, acrescenta o dire-
tor pedagógico do CMP, Daniel Lemos.

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARE-
DES entregou um novo fardamento 
aos funcionários de limpeza urbana. 
As novas fardas deverão ser usadas 

em pleno já a partir de junho. 
Segundo a autarquia, ao todo foram atri-

buídos 96 novos fardamentos, compostos 
por calças, parka, calças impermeáveis, polos 
(manga curta e manga comprida), colete re-
fletor, botas, boné, entre outro equipamento 
necessário e obrigatório para o desempenho 

Funcionários de limpeza
urbana com novas fardas
uA câmara atribuiu 96 fardamentos aos funcionários de limpeza urbana.

em segurança da atividade de limpeza urbana.
Citado em comunicado, o vereador do 

pelouro do ambiente, Francisco Leal, garan-
te que o novo fardamento revelou-se muito 
necessário para estes funcionários, que “são 
o primeiro rosto do município”, devendo a 
autarquia “proporcionar-lhes roupas con-
fortáveis e garantir-lhes toda a segurança 
no desempenho das suas tarefas”.

 O novo equipamento deverá ser usado 
pelos funcionários nos próximos dois anos.

A POLÍCIA JUDICIÁRIA capturou um 
homem de 44 anos que se encon-
trava foragido do Estabelecimento 
Prisional do Vale do Sousa, há quase 

quatro anos. A detenção foi efetuada pela PJ 
em Aveiro, no passado dia 21 de maio.

Segundo a PJ, o homem aproveitou uma 
saída precária, em finais de 2014, para não re-
gressar ao estabelecimento prisional situado 

uO homem, de 44 anos, estava evadido do Estabelecimento Prisional
     do Vale do Sousa, desde finais de 2014.

em Paços de Ferreira, onde estava a cumprir 
uma pena de prisão de dois anos e meio, pela 
prática do crime de ofensas à integridade físi-
ca qualificadas.

O homem, que anteriormente tinha cum-
prido penas de prisão pelos crimes de roubo 
e furto, foi detido pela PJ em Aveiro e condu-
zido ao estabelecimento prisional daquela 
cidade.

Capturado homem que
fugiu da cadeia há 4 anos
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A 
AUTARQUIA DE PAREDES vai 
comparticipar a deslocação dos 
alunos do concelho que preten-
dam participar na Universidade 
Júnior 2018, promovida pela Uni-

versidade do Porto.
Segundo a nota de imprensa, os alunos 

do concelho de Paredes que se inscrevam na 
Universidade Júnior têm a garantia de trans-
porte Paredes-Porto e regresso, mediante o 
pagamento de 10 euros por semana. “Trata-
-se de um programa único a nível nacional, 
pela sua diversidade temática e dimensão, 
dirigido a alunos do ensino básico (a partir 
do 5.º ano) e secundário, e que terá a sua 
próxima edição este verão”, refere a autar-
quia na mesma nota.

O prazo de inscrição para o transporte de-
corre até 15 de junho, devendo a mesma ser 
efetuada, obrigatoriamente, no balcão único 
da autarquia.

A Universidade Júnior é um programa 
“pioneiro” da Universidade do Porto que 
permite aos estudantes do ensino básico e 

Autarquia comparticipa transporte
dos alunos na Universidade Júnior

uO município vai disponibilizar, de 6 a 27 de julho, o serviço de transporte aos participantes nesta iniciativa, residentes no concelho.

secundário dividir as férias de verão entre 
salas de aulas e laboratórios e participar em 
diversas atividades e projetos de investigação 
em áreas tão diversificadas como as ciências, 
as tecnologias, as humanidades, as artes ou o 

desporto. 
Os participantes têm ainda a oportu-

nidade de conhecer as 14 faculdades da 
Universidade do Porto, uma escola de ne-
gócios (Porto Business School) e várias uni-

HELENA NUNES
— texto —

dades de investigação e conviver com es-
tudantes universitários, recém-licenciados, 
jovens investigadores, professores e outros 
jovens estudantes oriundos de vários pon-
tos do país.

apreendeu cerca de 
81 doses individuais 
de haxixe.

As detenções 
aconteceram no 
Porto e em Gon-
domar, na tarde de 
domingo, dia 20 de 
maio.

Um dos suspei-
tos é um madeireiro 
de Paredes, de 46 
anos de idade, que 
foi detido na Via Pa-
norâmica Edgar Car-
doso, no Porto, com 
39 doses individuais 
de haxixe.

Detidos por tráfico de droga
uUm dos detidos pela PSP do Porto é um madeireiro de Paredes, de 46 anos.

O segundo suspeito é um operário da 
construção civil, de Gondomar. O homem, 
de 49 anos de idade, foi detido na Rua do 
Monte Castro, em Gondomar, com 42 doses 
individuais de haxixe.O 

COMANDO METROPOLITA-
NO DO PORTO DA POLÍCIA 
DE SEGURANÇA PÚBLICA 
deteve dois homens suspeitos 
do crime de tráfico de droga e 
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O
S BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE BALTAR foram premiados 
com o 2.º lugar no 1.º Campeo-
nato Nacional “Bombeirinho de 

Ferro”, realizado em Lamego, a 19 e 20 de 
maio.

A competição desenrolou-se ao longo 
de três estações e testou a perícia e a con-
dição física e psicológica dos infantes e ca-
detes de 21 corpos de bombeiros de norte 
a sul do país.

Nas provas participaram cerca de 500 
elementos, divididos em três escalões: 1.º 
escalão, com idades entre os 6 e os 9 anos; 
2.º escalão entre os 10 e os 13 anos; 3.º es-
calão entre os 14 e os 16 anos.

No 1.º escalão as corporações premia-

Bombeiros de Baltar
premiados no

Campeonato Nacional
“Bombeirinho de Ferro”
uOs jovens bombeiros da corporação conquistaram o 2.º lugar a nível 
nacional nesta competição que decorreu em Lamego.

das foram Lamego 4, com o 1.º lugar, Mo-
reira-Maia com o 2.º lugar e Oliveira do 
Hospital 2, com o 3.º lugar. No 2.º escalão 
os prémios foram atribuídos a Valadares 1 
(1.º lugar), Oliveira do Hospital 4 (2.º lugar) 
e Lagares da Beira 1 (3.º lugar).

Os bombeiros voluntários de Baltar 
foram premiados com um 2.º lugar no 3.º 
escalão, ficando em primeiro Oliveira de 
Frades 2 e em terceiro Lagares da Beira 1.

Nos dois dias de provas, as escolas de 
infantes e cadetes tiveram de realizar diver-
sas tarefas, incluindo montar e enrolar li-
nhas de mangueira, resgatar vítimas, elevar 
material, transpor obstáculos e transportar 
equipamentos.

As provas foram realizadas em ambien-
te controlado e competitivo, com todo o 
equipamento inerente às missões que os 
bombeiros desempenham no dia-a-dia.

José Pinto da Costa
participou em debate

sobre violência no namoro

uO médico e professor catedrático veio a Paredes falar sobre os
     fatores de risco e o impacto que a violência tem na vítima.

“Prevenção da violência no namoro” 
foi o tema que esteve em discussão no salão 
nobre dos Paços do Concelho, naquela que 
foi a primeira de várias sessões temáticas que 
serão realizadas no âmbito do projeto “Na-
morar é bom”, promovido pelo município de 
Paredes em parceira com o Núcleo da Justiça 
do Instituto do Desenvolvimento e a Associa-
ção Paredes pela Inclusão Social (APIS).

Do programa desta sessão destaca-se a 
presença do Professor Catedrático e Médico 
Legista, José Eduardo Pinto da Costa, que veio 
a Paredes falar dos “Fatores de Risco ao Im-
pacto na Vítima”.

A sessão contou também com a presença 
do vereador da educação e representantes de 
várias entidades do concelho. Citado na nota 
de imprensa do município, o vereador Paulo 
Silva considerou que esta sessão foi o “culmi-
nar de um trabalho de prevenção da vio-
lência no namoro que a câmara de Paredes 
tem desenvolvido em parceria com outras 
entidades e que envolveu cerca de 3 mil 
alunos das turmas de 3.º ciclo das escolas 
do concelho, através do projeto “Namorar 
é bom”.

Este projeto dividiu-se em três momen-
tos diferentes: a realização de workshop’s 
em cada escola com 3.º ciclo do concelho 
dinamizados pelos mediadores da APIS; a 
participação dos alunos no evento “Amar-

-te e Respeitar-te”, que teve lugar na Esco-
la EB 2/3 da Sobreira e que contou com a 
apresentação do livro e performance mu-
sical de Jimmy P; a promoção de sessões 
temáticas pelos delegados e/ou subdelega-
dos de turma, com uma apresentação dis-
ponibilizada pela APPIS.

“Tendo em conta a relevância desta 
temática, será agora aprofundada com o 
testemunho, a perspetiva e a experiência 
de outras entidades que trabalham no ter-
reno”, acrescenta a autarquia.

HELENA NUNES
— texto —
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MIGUEL FERREIRA, MOBILIÁRIO:
especialista no fabrico de mesas

A empresa de Lordelo exporta praticamente toda a sua produção e emprega cerca de 40 trabalhadores. 

A 
Miguel Ferreira, In-
dústria de Mobiliário, 
Lda é uma empresa 
familiar que existe 
há mais de 30 anos e 

exporta os seus produtos para vá-
rios países do mundo.

Especializou-se no fabrico de 
todo o tipo de mesas e apostou 
na alta qualidade dos seus produ-
tos para dar passos mais largos no 
mercado internacional.

A mudança de instalações no 
ano 2000 permitiu dar o salto ne-
cessário para aumentar a área de 
produção e chegar a mais clien-
tes. 

Nesse ano, a Miguel Ferreira  
adquiriu as instalações de uma 
antiga fábrica de mobiliário, com 
1200 metros, em Lordelo, Pare-
des, e fez obras para aumentar 
a área de produção. Manteve o 
foco de especialização no fabri-
co de mesas e começou a con-
quistar outros mercados lá fora, 
levando bem longe o nome da 
empresa. 

“Neste momento exporta-
mos 100% da nossa produção 
de forma direta ou indireta. 

60% é exportado diretamente 
para o estrangeiro e o restante 
é vendido a outros clientes que 
também trabalham com o merca-
do internacional”, explica o empre-
sário de 62 anos.

Entre os mercados com maior 
destaque estão França, Espanha, 
Bélgica e Brasil, mas a Miguel Fer-
reira também já tem produtos seus 
a chegar à Suíça e a perspetiva de 
entrar agora no mercado inglês. 

O CAMINHO
DA CONSTANTE

MODERNIZAÇÃO

Atualmente, a Miguel Ferreira 
procura manter os altos padrões 
de exigência para corresponder às 
expectativas do mercado interna-
cional. Nos últimos anos o setor do 
mobiliário enfrentou uma verdadei-
ra batalha pela inovação tecnoló-
gica e Miguel Ferreira acredita que 
isso ajudou a mudar a mentalidade 
de quem gere um negócio. “Os em-
presários hoje valorizam muito 
mais a qualidade e o compromis-

so com os clientes e os próprios 
trabalhadores. Só dessa forma é 
que uma empresa consegue ter 
aspirações de chegar mais longe”. 

O empresário orgulha-se de ter 
construído uma empresa de suces-
so - que dá trabalho a cerca de 40 
pessoas – e de ver o filho António 
Miguel a dar continuidade ao ne-
gócio. “O mercado está cada vez 
mais exigente e nós temos de 
saber responder a essa exigên-
cia com qualidade e rigor no que 
fazemos. Tenho 50 anos de ex-
periência neste setor, mas o meu 
filho tem um elemento funda-
mental para assegurar o futuro. 
A perspetiva de um crescimento 
assente na inovação e moderni-
zação”.

 Só devido à qualidade dos pro-
dutos e ao compromisso estabele-
cido com a satisfação das necessi-
dades dos clientes é que a Miguel 
Ferreira encara com tranquilidade 
o futuro. “O desafio é manter esta 
marca como sinónimo de qua-
lidade e continuar a apostar na 
melhoria dos serviços, procuran-
do sempre responder de forma 
eficaz ao que o cliente procura”.

PUB
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O 
foco do trabalho são os pilares do rendimento desportivo: 
força, resistência, velocidade, agilidade, etc., condicionan-
tes físicas transversais aos Jogos Desportivos Coletivos. 

É importante criar uma boa base de trabalho que lhes 
permita um bom arranque de temporada e uma manu-

tenção de níveis físicos “saudáveis” para a prática desportiva.
Para além de ser um período de preparação física geral, temos o cui-

dado de avaliar o atleta e trabalhar sobre os índices de risco de lesão 
e sobre os pontos a potenciar para que o início da época seja o mais 
positivo possível para o jogador.

Esta dinâmica de trabalho deve ser mantida ao longo de toda a épo-
ca, potenciando a recuperação física e a saúde desportiva, mantendo o 
atleta livre de lesões e com índices físicos óptimos.

Após uma longa temporada desportiva, um período de férias cui-
dado e regrado é fundamental para um bom arranque de época. Um 
arranque gradual permite ao jogador evitar o choque entre o período de 
transição (férias) e o início do período competitivo.

É fundamental que haja um período de férias de cerca de duas se-
manas para que o jogador possa recuperar física e mentalmente. Neste 
período, pode-se recorrer a atividades físicas diferenciadas com intensi-
dade moderada ou baixa e mesmo algumas formas mais lúdicas de exer-
cício. No entanto, não devemos prolongar muito mais tempo, visto 
que num mundo tão competitivo e exigente como o do futebol um 
dia sem treinar é um dia que se perde terreno para os concorrentes.

Quanto ao doseamento da carga de treino, não devemos vê-la ape-
nas como treinar ou não treinar. Na nossa opinião um bom planeamen-
to gere-se com uma frequência de treino assídua, balanceando as 
cargas de forma equilibrada a cada treino.

Nesta variabilidade de treino devem ser intercalados princípios e 
zonas de treino não concorrentes para que o desenvolvimento físico e 
técnico não seja infl uenciado pelo treino do dia anterior. 

Neste sentido os treinos de recuperação assumem um papel fun-
damental no processo de treino, uma vez que nos permitem assegurar 
uma recuperação ativa bem mais efi caz do que uma simples folga.

Hoje em dia, há, sem dúvida, uma maior preocupação por parte dos 
profi ssionais do desporto em cuidarem-se fora do período competitivo.

Os jogadores estão mais alerta com os cuidados que devem ter no 
período de férias e nota-se, ainda, que a preocupação já não se prende 
só com o “estar bem” para iniciar o período de pré-epoca. Os jogadores já 
nos procuram porque querem melhorar aspetos individuais que acham 
necessários para ganharem, desde logo, algo mais do que apenas esta-
rem numa condição física boa para iniciar a época. Entre estes aspetos 
temos a correção/melhoria da técnica de corrida, a potencialização 
da impulsão vertical, o aumento da velocidade de reação, o reequi-
líbrio dos rácios de força, capacidade de decidir mais rápido, etc.

Para concluir, é importante referir que vários aspetos devem ser 
tidos em conta na preparação de um atleta, desde  a periodização do 
treino, a nutrição, a psicologia, a podologia/biomecânica, a avaliação e 
controlo de treino, entre outros, dando assim resposta às complexas ne-
cessidades dos atletas e às exigências dos treinadores.

Que tipo de trabalho
específi co deve fazer

um futebolista durante
o período de férias?

Preparadores Físicos ROPE  |  Clínicas Nuno Mendes

O PAVILHÃO MUNICIPAL 
DE PAREDES acolheu, 
no fi m-de-semana de 19 
e 20 de maio, o concerto 

solidário a favor do Gonçalo, meni-
no com 5 anos, de Paredes, que é 
portador de Síndrome de Moebius, 
um distúrbio neurológico extrema-
mente raro.

O evento juntou vários artistas 
nacionais e locais e serviu para aju-
dar a família do pequeno Gonçalo na 
deslocação ao México, para a realiza-
ção de uma nova cirurgia. O público 
foi solidário e ajudou a angariar os 
cerca de 6 mil euros que eram ne-
cessários para a família suportar as 
despesas com esta deslocação.

A noite de 19 de maio foi ani-
mada pelos alunos do Colégio São 
José de Bairros, José Cid e a banda 
de Eduardo Santana. O espetáculo 
prosseguiu na tarde de domingo, 
com um cartaz recheado de artis-
tas nacionais reconhecidos. Ricardo 
Carriço, Nuno Norte e José Figueiras 
foram alguns dos artistas que esti-
veram em palco.

O presidente da Câmara Munici-
pal de Paredes, Alexandre Almeida, 
também participou no evento, que 
contou com a colaboração do pe-
louro da Ação Social do Município. 

A Síndrome de Moebius é con-
siderada uma das 10 doenças mais 
raras do mundo e afeta o lado es-
querdo do rosto de Gonçalo, cau-
sando-lhe difi culdades em falar, 
comer, beber e até sorrir.

“Apesar de não existir cura, 
existe um tratamento (cirurgia) 
feito no México que pode propor-
cionar uma melhor qualidade de 
vida ao menino e que consiste na 
colocação de um nervo retirado 
da perna e colocado na face ‘ador-
mecida’”, referem os pais do Gonça-
lo, Filipa Pinto e Sérgio Moreira.

Para angariar os 115 mil euros 
necessários para o tratamento, a 
família tem vindo a realizar várias 
iniciativas solidárias na região, sen-
do este concerto o último desses 
eventos que permitiu juntar o valor 
que faltava. 

Em dezembro do ano passado, 
o Gonçalo já efetuou uma das duas 
operações que necessita, estando 
a segunda prevista para julho des-
te ano.

Concerto solidário
angariou a verba necessária

para ajudar o Gonçalo 
uO evento solidário ajudou a angariar os cerca de 6 mil euros que faltavam à
     família para pagar o tratamento no México.

HELENA NUNES
— texto —

O presidente da Câmara e a esposa marcaram presença no evento

Alexandre Almeida com os pais do Gonçalo, Filipe e Sérgio

Alguns dos artistas presentes no concerto
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FUTEBOL
Resultados e calendário das próximas jornadas

O FUTEBOL CLUBE PAÇOS 
DE FERREIRA assegurou 
na semana passada o re-
gresso de Vítor Oliveira ao 

comando técnico da equipa sénior, 
que foi despromovida à II Liga.

“Dia 1 de Julho ele está de 
volta!”, refere a nota publicada na 
página ofi cial do clube na internet, 
que surge acompanhada de uma 
foto de Vítor Oliveira com a legenda 
“Bem-vindo a casa!”.

Para já não foram adiantados 
mais pormenores relativamente ao 
acordo com o técnico, conhecido 
como “rei das subidas”, que regres-
sa à II Liga e ao clube pacense pelo 
qual alcançou a primeira de 10 pro-
moções.

Vítor Oliveira foi o responsável 
pela primeira subida do Paços à I 
Liga, alcançada em 1990/91, época 

uO ex-treinador do Barrosas vai ocupar o lugar deixado vago por Andrés Madrid.
uA direção assume que na próxima época vão voltar a lutar pela subida de divisão.

O VENCEDOR do play-off  de subida da Divisão de Elite da Associa-
ção de Futebol do Porto pode não subir sozinho ao Campeonato 
de Portugal na próxima época. Segundo algumas notícias avan-

çadas nos últimos dias, o Sporting pode vir a extinguir a equipa B de fu-
tebol, que desceu ao Campeonato de Portugal, abrindo assim mais uma 
vaga na competição na próxima temporada. 

Segundo os regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol, a 
vaga deverá ser ocupada pelos representantes das associações distritais 
com maior número de equipas a disputarem as provas ofi ciais de senio-
res em futebol 11, masculinos. 

Neste caso, quem poderá benefi ciar com a vaga será precisamente 
a Associação de Futebol do Porto e uma das equipas do concelho que 
estão a disputar a fase da subida. Se o play-off  terminasse agora, o Leça 
e o Aliados de Lordelo subiriam automaticamente ao Campeonato de 
Portugal.

Vítor Oliveira é o novo treinador
do Paços de Ferreira

uO treinador, de 64 anos, vai ocupar o lugar deixado vago por João Henriques 
no comando técnico dos castores. 

Divisão de Elite – AF Porto
APURAMENTO DE SUBIDA 

3.ª jornada

Leça ............................................3
União de Paredes ....................1

Aliados de Lordelo ................2
Valadares de Gaia ..................2

Próxima jornada:
31 maio, às 17 horas

Aliados de Lordelo - Leça
Valadares de Gaia - Paredes

2.ª Divisão – AF Porto
série 1  - 34.ª e última jornada

Inter Milheirós .......................0
Aliados de Lordelo ................0

Sobreirense ..............................2
Sp. Cruz .....................................1

Baltar .........................................3
Bougadense B ........................2

Vandoma ..................................2
Aliança de Gandra B .............2

Nun’Álvares B ..........................4
Melres ........................................2 

em que o clube 
conquistou o títu-
lo de campeão da 
Divisão de Honra, 
atual II Liga.

Nas últimas 
duas épocas o 
técnico, de 64 
anos, esteve ao 
serviço do Porti-
monense. Vítor 
Oliveira vai ocu-
par o lugar deixa-
do vago por João 
Henriques no 
comando técnico 
da equipa pacen-
se, que esta épo-
ca não conseguiu 
escapar à despromoção, depois de 
13 temporadas seguidas na I Liga.

O clube já tinha acordado mu-

tuamente com o anterior treinador, 
João Henriques, o término do seu 
contrato, que era válido até 2019.

Segundo lugar pode
garantir subida ao

Campeonato de Portugal
DIVISÃO DE ELITE. Possível desistência do Sporting 
B, que desceu ao Campeonato de Portugal, abre uma 
nova vaga na competição na próxima época. 

A
NTÓNIO SOUSA, mais 
conhecido no futebol por 
Tonanha, foi o homem 
escolhido pela direção do 
Rebordosa Atlético Clube 

para assumir o comando técnico da 
equipa sénior, na próxima temporada.

O treinador, de 44 anos, vai ocu-
par a vaga deixada por Andrés Madrid 
que saiu da equipa depois de ter fa-
lhado o objetivo de disputar a fase de 
subida ao Campeonato de Portugal.

Tonanha já tinha orientado 
o Rebordosa, entre 2013/2014 e 
2014/2015, naquela que foi a sua pri-
meira experiência como treinador 
de uma equipa sénior. Passou depois 
pelo Vilarinho e pelo Barrosas, onde 

treinou nas duas últimas tempora-
das.

O acordo assinado entre o trei-
nador e o clube rebordosense é vá-
lido para a época 2018/2019.

“O objetivo é
lutar pela subida”

Tonanha mostra-se satisfeito 
por regressar a Rebordosa, não só 
porque gosta do clube, mas tam-
bém porque o projeto que lhe foi 
apresentado era irrecusável, diz. 
Quanto aos objetivos a atingir, o 
treinador de Freamunde assume 
sem problemas que a equipa vai 
tentar lutar pela subida de divisão. 
“Foi isso que me foi proposto pela 
direção do clube e por isso não há 

que estar a divagar ou a omitir o 
que quer que seja”, reforça.

Face ao deslize da última épo-
ca, em que a equipa não conseguiu 
garantir um lugar no play-off  de pro-
moção, Tonanha reconhece que a 
responsabilidade que recai sobre si é 
maior, mas garante que isso também 
torna o desafi o ainda mais aliciante.

Para já o técnico parece ter toda 
a confi ança da direção do clube e 
sobretudo do presidente, Joaquim 
Barbosa, que lhe reconhece as com-
petências necessárias para liderar 
a equipa. “É um líder nato e tem 
todas as características que pro-
curamos para liderar o projeto da 
nossa equipa. Estamos a trabalhar 
em conjunto para alcançar os ob-
jetivos e estar na maior força na 
próxima época. Penso que dentro 
de uma semana já deveremos ter 
90% do plantel defi nido”.

Joaquim Barbosa mostra-se 
triste pelo Rebordosa ter fi cado 
afastado do play-off , mas garante 
que o clube nunca vai desistir de 
lutar pelos seus objetivos. “Vamos 
continuar a tentar porque essa é 
a nossa forma de estar no fute-
bol e na vida. E acreditamos que 
o Tonanha será a pessoa certa 
para ajudar a equipa a lá chegar”. 
O dirigente deixa ainda elogios ao 
Aliados de Lordelo e União de Pare-
des, que se apuraram para a fase de 
subida. “O nosso concelho só tem 
a ganhar com isso. Fico feliz por 
estarem lá duas equipas de Pare-
des e espero que seja uma delas a 
subir ao nacional”, confessa.

AS DUAS EQUIPAS DE PA-
REDES, que estão a dis-
putar a possível subida ao 

Campeonato Nacional, deslizaram 
na terceira jornada da fase de su-
bida da Divisão de Elite da Associa-
ção de Futebol do Porto, disputada 
no último domingo. 

O União de Paredes perdeu 
por 3-1 na deslocação a Leça da 
Palmeira. Já o Aliados de Lordelo 
empatou a duas bolas com o Vala-
dares, num jogo onde a incerteza 
no resultado reinou até ao último 
minuto. A equipa orientada por 
Pedro Barroso fez o 2-1 a três mi-
nutos dos 90’, através de Gilmar, 
para satisfação total dos adep-

Tonanha vai orientar
o Rebordosa

na próxima época
uO União de Paredes sofreu uma derrota em Leça 
e o Aliados de Lordelo não foi além do empate na 
receção ao Valadares. 

Equipas de Paredes
escorregam no play-off 

tos lordelenses que assistiam em 
grande número nas bancadas. 
Mas o Valadares conseguiu chegar 
de novo ao empate, pouco tempo 
depois, por intermédio de Joel Al-
ves.

Contas feitas, o Leça passou a 
ser o novo líder da fase de subida 
da Divisão de Elite da AF Porto, 
com seis pontos, trocando de po-
sição com o União de Paredes, que 
passou para o terceiro lugar, com 
quatro pontos. Em segundo está 
o Aliados de Lordelo, com cinco 
pontos, e em quarto o Valadares 
de Gaia, com apenas um ponto.

A próxima jornada é disputada 
esta quinta-feira, dia 31 de maio. O 
Aliados de Pedro Barroso, recebe o 
Leça e o Valadares recebe o Pare-
des, de Eurico Couto.

HELENA NUNES
— texto —
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M
AIS DE 8 MIL PES-
SOAS vibraram com 
as emoções do sha-
kedown do Rali de 
Portugal, disputado 

a 17 de maio, no kartódromo de Bal-
tar, Paredes. Apesar de ser uma pro-
va não oficial, o shakedown voltou a 
marcar o arranque da 52.ª edição do 
Rali de Portugal. 

A prova foi organizada pelo mu-
nicípio de Paredes, o clube TT Pare-
des Rota dos Móveis e o Automóvel 
Clube de Portugal (ACP).

Ao longo de toda a manhã os pi-
lotos deram espetáculo na pista do 
kartódromo, com o público a assis-
tir em grande euforia às manobras 
e saltos. O mais rápido foi o finlan-
dês Jari-Matti Latvala, que comple-
tou a primeira volta ao traçado em 
3:06.3s. 

Entre os pilotos portugueses 
destacou-se Miguel Barbosa, que 
fez 3m22,1’s como melhor tempo 
numa das suas passagens pela pista 
de Baltar. Na estreia no seu Citroen 
C3 R5, José Pedro Fontes gastou 
mais três segundos para completar 
a volta, ficando ainda assim à fren-

Mais de 8 mil pessoas vibraram
com o shakedown em Baltar
uJari-Matti Latvala fez a volta mais rápida ao kartódromo de Baltar, que esteve repleto de público.
uO piloto belga da Hyundai Thierry Neuville foi o grande vencedor da 52.ª edição do Rali de Portugal.
uO paredense Alfredo Barros foi o quarto melhor português. 

T
HIERRY NEUVILLE foi o 
grande vencedor da 52.ª 
edição do Rali de Portugal. 
O piloto belga da Hyundai 

conquistou a sua segunda vitória 
da temporada, a primeira em Por-
tugal, e assumiu a liderança do 
Campeonato do Mundo, com 19 
pontos de vantagem sobre o fran-
cês Sébastien Ogier (Ford Fiesta).

No segundo lugar terminou 
o britânico Elfyn Evans (Ford Fies-
ta) que assegurou em Portugal o 
seu primeiro pódio da tempora-
da, concluindo a prova com 40 
segundos de atraso em relação a 
Neuville e na frente do finlandês 
Teemu Suninen, também em Ford 
Fiesta WRC.

O sueco Pontus Tidemand, em 
Skoda, venceu o WRC2, enquanto 
Armindo Araújo (Hyundai Portu-
gal) foi o melhor português no rali 

Vitória do belga Thierry Neuville

(14.º lugar absoluto), com pouco 
menos de dois minutos de vanta-
gem sobre Miguel Barbosa (Skoda). 

Araújo assumiu a liderança do 
Campeonato de Portugal de Ralis. 

Destaque ainda para a classifica-
ção do paredense Alfredo Barros, 
que foi o quarto melhor portu-
guês neste rali, terminando no 
31.º lugar absoluto.

te de Armindo Araújo (Hyundai i20 
R5), que foi terceiro, com 3.26,1.

Prova teve
impacto positivo

na economia local

O presidente da câmara, Ale-
xandre Almeida, considerou o sha-
kedown de Baltar uma “prova in-
contornável do Rali de Portugal”, 
com um impacto muito positivo na 
economia local.

“O rali só faz sentido pela mol-
dura humana que aqui vemos. Te-
mos cerca de 8 mil pessoas aqui 
no kartódromo de Baltar e isso 
mostra que o objetivo foi clara-
mente atingido. Estamos convic-
tos que aquelas pessoas que vie-
ram pela primeira vez a Paredes, 
seja de concelhos vizinhos ou de 
fora do país, vão querer voltar. E 
esse é o objetivo deste e de ou-
tros eventos que temos tentado 
trazer para Paredes”.

O autarca reconhece que a 
competição tem um retorno dire-
to importante para a economia do 
concelho, com benefícios sobre-
tudo para os setores da hotelaria 

e restauração, mas também para a 
projeção da imagem do concelho. 
“O grande ícone de Paredes é a 
indústria do mobiliário. Mas te-
mos outras potencialidades por 
explorar no concelho, ao nível 
do turismo e do património, mas 
também do ponto de vista da na-
tureza, recursos naturais e arqui-
tetónicos”, assumiu.

O vereador das atividades eco-
nómicas, Elias Barros, elogiou o tra-
balho feito este ano pelo Clube TT 
Paredes Rota dos Móveis para me-
lhorar a prova e trazer mais público 
a Paredes. “Fizeram um excelente 
trabalho e a prova disso é que te-
mos mais público a assistir aqui, 
no kartódromo de Baltar”, subli-
nhou Elias Barros, que no ano pas-
sado foi um dos pilotos portugue-
ses em prova no Rali de Portugal. “É 
um sentimento curioso estar a ver 
da bancada e pensar que também 
podia estar lá dentro a correr. Mas 
este ano estou a apoiar o meu ir-

mão, que vai correr pela primeira 
vez”, disse o vereador.

Alfredo Barros foi o único pi-
loto de Paredes que participou na 
competição este ano, com um Ford 

Alfredo Barros foi o único piloto paredense a participar no Rali de Portugal

Fiesta R5. E conseguiu cumprir a exi-
gente missão de terminar a prova, 
marcada pela dureza do piso, posi-
cionando-se em 4.º lugar, entre os 
pilotos portugueses.

DESPORTO



13
Quinta-feira

31 de maio 2018

DESPORTO

HELENA NUNES
— texto —

A 
CASA DO BENFICA EM 
PAREDES foi a votos, no 
passado dia 22 de maio, 
e já conhece os novos 
corpos sociais. Miguel 

Couto é o novo presidente da di-
reção, que será acompanhado por 

Miguel Couto é o novo presidente
da Casa do Benfi ca em Paredes

uSócio há 18 anos, quer criar mais dinâmica na casa e reformular alguns aspetos internos.
uOutro dos projetos da direção é criar um novo espaço de convívio para os sócios. 

PUBPUB

Manuel Fernando Rocha na Mesa 
da Assembleia-Geral e Luís Loureiro 
Seixas no Conselho Fiscal.

A única lista candidata foi eleita 
com 413 votos a favor, 46 brancos e 
10 nulos e exercerá funções no trié-
nio 2018-2020.

As eleições na estrutura benfi -
quista deveriam ter sido realizadas 
em março, altura em que terminou 

o mandato da anterior direção, pre-
sidida por Rui Meireles, mas a falta 
de candidatos levou ao adiamento 
do ato eleitoral. 

Uma das prioridades
“é trazer os sócios
mais vezes à casa”

Miguel Couto tem 36 anos e é 
sócio da Casa do Benfi ca em Pare-
des há 18, praticamente desde que 
a casa abriu. Já tinha sido diretor no 
último mandato do presidente Car-
los Nunes e também chegou a fazer 
parte da equipa sénior de futsal, an-
tes de a modalidade acabar.

Apesar de ainda se estar a 
ambientar às novas funções, a di-
reção, liderada por Miguel Couto, 
já tem os objetivos bem defini-
dos. “Queremos alterar a forma 
como se tem trabalhado nesta 

casa e dar a todos os diretores 
autonomia e capacidade de de-
cisão. Até agora as responsabi-
lidades estavam muito concen-
tradas no presidente e em mais 
duas ou três pessoas e isso cria-
va dificuldades”, confidenciou o 
presidente. 

Além disso, a nova direção pre-
tende transformar a loja que, atual-
mente, está a ser utilizada como 
arrecadação num novo espaço de 
convívio para os sócios e realizar 
algumas obras de melhoria no in-
terior da casa. “Queremos mudar 
algumas coisas em termos de mo-
biliário, iluminação, etc. para que 
o espaço fi que mais atrativo para 
os sócios”.

Do ponto de vista financei-
ro a Casa do Benfica em Paredes 
atravessa um momento estável, 
por isso Miguel Couto acredita 
que “o fundamental é manter a 

estrutura nesse bom caminho 
e realizar novas atividades de 
cariz cultural e recreativo que 
permitam trazer os sócios mais 
vezes à casa”.

Em termos desportivos, a nova 
direção quer, para já, manter a apos-
ta nas secções já existentes - o atle-
tismo com 21 atletas e a escola de 
futsal, com cerca de 20 atletas – mas 
está aberta a novos projetos, desde 
que sejam sustentáveis. 

Miguel Couto é fi lho de um dos 
sócios-fundadores da Casa do Ben-
fi ca em Paredes, o paredense Joa-
quim Couto, que também chegou a 
ser presidente da casa. “Isto ainda 
não existia e eu já andava aqui 
com o meu pai. Acredito que se 
ele estivesse cá fi caria orgulhoso 
por me ver na presidência”.

A Casa do Benfi ca em Paredes 
é uma das maiores casas do país e 
tem, atualmente, 410 sócios.
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O 
CAMPEONATO NA-
CIONAL DE JOVENS 
DE PITCH&PUTT, 
disputado no dia 19 
de maio, no campo 

do Aqueduto, em Paredes, registou 
um recorde de participantes, com 
quase 60 jovens em prova e a pre-
sença de figuras importantes do 
golfe nacional, como Leonor Bessa, 
João Girão ou Daniel Costa Rodri-
gues, informou o clube em nota de 
imprensa.

Em sub25, João Girão não só 
manteve como alargou a vanta-
gem, após realizar a melhor volta 
do dia com -6. O agregado de -9 
diz bem da qualidade deste joga-
dor, que deixou o vice-campeão, 
treinador de Paredes, a 5 panca-
das de distância. Miguel Valença, 
com voltas de 53 e 51, superou as 
expetativas e derrotou adversários 
como Leonor Bessa, Afonso Girão e 
o campeão do Norte em título, Dio-
go Roriz, com um agregado de -4. 
Afonso Girão, do Oporto, ganhou 

Campeonato Nacional de Jovens
bateu recordes em Paredes

uA prova reuniu algumas figuras de referência do golfe nacional, como Leonor Bessa, João Girão ou Daniel Costa Rodrigues.

em Medal Net.
Diana Pacheco conseguiu “ul-

trapassar” Gonçalo Mata com 
uma segunda volta de -1 e vencer 
em sub18 (PAR), depois de há dois 
anos ter conseguido o título de 
sub16 e no ano passado ter ganho 
o Open de Portugal P&P, entre se-
nhoras. Em Medal Net, Rodrigo Lo-
pes dos Santos, do CityNorte, levou 
o troféu para casa.

Daniel Costa Rodrigues confir-
mou o favoritismo (venceu com -2), 
apesar da excelente réplica de Mi-
guel Cardoso, de Paredes, que fez 
a melhor volta das sub16 da parte 
da tarde (-1), para subir do quinto 
posto empatado para vice-cam-
peão. Pedro Barbosa, de Paredes, 
ganhou a categoria Medal Net.

João Iglésias também reforçou 
o seu domínio no escalão sub14, 
ao conquistar o título com +5, se-
guido por Ana Costa Rodrigues. A 
maior surpresa do escalão acabou 
por ser Eduardo Moreira, de Pare-
des, que mesmo vindo de uma le-

são prolongada, ganhou a classifi-
cação Medal Net.

O escalão sub12 foi o mais dis-
putado e emocionante do dia. Fin-
dos os 36 buracos, Miguel Pinheiro 
e Tomás Araújo, ambos do Paredes 
Golfe Clube, continuavam empa-
tados com +7, obrigando a um 
desempate por play-off. O triunfo 
acabou por sorrir a Miguel Pinheiro. 
Tomás Araújo foi segundo e Gabriel 
Barbosa conquistou a taça corres-
pondente à classificação Medal Net. 

Nos sub10, Gabriel Sardo ven-
ceu confortavelmente, com +22 de 
agregado e 15 de vantagem para 
Bernardo Costa, que se sagrou vi-
ce-campeão. Em Medal Net, Afonso 
Barbosa, de Paredes, foi o vencedor.

Na entrega de prémios estive-
ram presentes João Coutinho da 
Federação Portuguesa de Golfe, o 
selecionador nacional Nelson Ri-
beiro, o vereador do desporto da 
câmara de Paredes, Paulo Silva, e o 
representante da junta de freguesia 
de Paredes, Paulo Costa.
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Miguel Borges ajudou Benfica 
a ser vice-campeão europeu 

ATLETISMO. O atleta paredense fez parte da equipa masculina do Benfica que disputou, em 
Inglaterra, a Taça dos Clubes Campeões Europeus.

A EQUIPA MASCU-
LINA DO BENFICA 
ficou em segundo 
lugar na Taça dos Clu-

bes Campeões Europeus, dis-
putada no passado domingo, 
em Birmingham, Inglaterra. As 
águias fecharam a prova com 

HELENA NUNES
— texto —

159 pontos, apenas atrás dos 
turcos do ENKA, que acabaram 
com 163,5 pontos, sagrando-
-se campeões da Europa.

Os encarnados consegui-
ram cumprir o objetivo de 
melhorar o bronze de há dois 
anos, repetindo a melhor clas-
sificação de sempre na com-
petição.

Neste grupo de atletas es-
teve o paredense Miguel Bor-
ges, que ajudou a equipa a al-
cançar este resultado. “Foram 
dois dias de competição em 
que cada um de nós deu o 
melhor em prol do melhor 
resultado coletivo. Somos 
vice-campeões da Europa e 
isso enche-me de orgulho”, 

escreveu o atleta na sua pá-
gina oficial do facebook, em 
que partilhou um vídeo com 
os festejos encarnados.

No setor feminino, o Spor-
ting revalidou o triunfo na Taça 
dos Clubes Campeões Euro-
peus de Pista, fechando a pro-
va com 166 pontos, mais dois 
do que as turcas do ENKA.

O 
PILOTO PAREDENSE TIAGO 
TEIXEIRA, que compete no 
Campeonato de Portugal de 
Karting, conquistou, no passado 
fim-de-semana, a sua segunda 

vitória no campeonato, após vencer a prova 
disputada no kartódromo de Leiria

Tiago Teixeira vence em Leiria
uO piloto paredense é líder isolado no Campeonato de Portugal de Karting. 

O jovem era um dos favoritos na classe 
X30 Shifter Sénior, mas não conseguiu impor 
o seu melhor ritmo nos treinos cronometra-
dos de sábado, garantindo apenas o segundo 
melhor crono da classe – 4.º lugar na geral, 
refere a nota de imprensa.

Já nas mangas de qualificação de domin-
go, Tiago Teixeira imprimiu “um ritmo bas-
tante forte” e conseguiu um 2.º lugar e uma 
vitória. Na derradeira manda do dia, o piloto 

paredense arrancou na segunda posição, 
onde se manteve durante 16 voltas, acaban-
do por assegurar uma nova vitória na classe e 
o 2.º lugar na classificação geral.

Citado no comunicado, Tiago Teixeira 
realçou as dificuldades da prova, mas mos-
trou-se satisfeito com o resultado. “Tive-
mos lutas bastante animadas e neste tipo 
de traçado, sabia que era difícil ultrapas-
sar. Nesta final procurei um erro do líder, 

no entanto só tenho que estar satisfeito 
com este resultado. Consegui pontos 
importantes para o Campeonato que, 
agora, lidero isolado. Quero agradecer o 
trabalho por parte de toda a equipa, aos 
amigos que me vieram apoiar e a todos 
os patrocinadores”.

A terceira jornada do campeonato será 
disputada a 7 e 8 de julho, no traçado Vasco 
Sameiro, em Braga.

HELENA NUNES
— texto —
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A SECÇÃO DE ATLETISMO DA CASA 
DO BENFICA EM PAREDES (CBP) 
foi a Famalicão conquistar três pó-
dios na 20.ª Milha Urbana, disputada 

naquela cidade, no passado dia 19 de maio.
Rafael Jesus conquistou o melhor resul-

tado do grupo, o segundo lugar na prova de 

Três pódios na 20.ª Milha Urbana de Famalicão
uRafael Jesus, Beatriz Magalhães e Miguel Pereira destacaram-se nesta prova, que reuniu mais de 450 atletas de vários clubes da região.  

benjamins masculinos, com 1.46’s, o mesmo 
tempo que o vencedor Gonçalo Rodrigues. 
Em terceiro ficou Tiago José Silva, com 1.49’s.

Beatriz Magalhães garantiu o terceiro lugar 
do pódio nas iniciadas, ficando a 24’s da vence-
dora, Ana Marinho (EA Rosa Oliveira) e a 19’s de 
Diana Fernandes, do CSR Desportivo de Santiago.

Já Miguel Pereira foi 3.º classificado nos ju-
niores masculinos, cortando a meta a 13’s do 
vencedor, Rúben Faria, da União Desportiva 
da Várzea. Em terceiro ficou Filipe Magalhães, 
do Sporting Clube de Portugal, com 4.35’s.

A secção de atletismo da CBP conquistou 
ainda o 4º lugar na classificação coletiva. Em 

primeiro ficou o clube EA Rosa Oliveira e em 
segundo a U.D. da Várzea 

A 20.ª Milha Urbana de Famalicão foi or-
ganizada pelo Liberdade Futebol Clube, em 
parceria com o município de Famalicão e a 
Associação de Atletismo de Braga e juntou 
mais de 450 atletas. 

Pedro Roque repete pódio
no Campeonato Nacional de Enduro

uO piloto de Rebordosa foi 3.º classificado em Águeda, a quinta prova do calendário. 

P
EDRO ROQUE voltou 
a alcançar um lugar 
no pódio na quinta 
prova do calendário 

do Campeonato Nacional de 
Enduro, disputada em Águe-
da, no passado dia 20 de 
maio. O piloto de Rebordo-
sa destacou-se nesta prova, 
que teve 45 quilómetros de 
percurso e várias especiais. 

Foi 3.º classificado na 
classe Verdes 3 e só não con-
seguiu melhor posição de-
vido a uma falha no travão 
traseiro, que o atrasou na úl-
tima especial. “Superei-me 
a mim mesmo. Consegui 
fazer o melhor tempo da 
minha classe na especial 
de extreme, que tinha obs-
táculos muito exigentes. 
Andei em segundo até à 
última especial, mas tive 

uma falha no travão trasei-
ro, na primeira volta, que 
me dificultou um pouco o 
percurso e fez descer de 
posição”, explicou o atleta, 
agradecendo aos patrocina-
dores, à família e à namora-
da todo o apoio durante a 
prova.

Apesar das dificuldades 
que enfrentou na reta final, 
Pedro Roque considera que 
o resultado foi ainda assim 
“muito positivo”. O piloto 
rebordosense terminou a 
prova com mais 3.31’s que 
o vencedor, Nuno Cação. Em 
segundo ficou Pedro Acaba-
do.

A prova, em Águeda, 
juntou mais de 160 pilotos, 
entre eles o campeão na-
cional de motocross, Hugo 
Basaula, que foi o piloto 
com mais especiais ganhas, 
seguido por Luís Oliveira, 
com três vitórias, Diogo 

Ventura, com duas, João Vi-
vas e Gonçalo Reis, ambos 
com duas.

Nas contas finais foi Dio-
go Ventura o grande vence-
dor da prova, vencendo na 

classe Elite 2. Já André Mar-
tins venceu na Elite 1.

Na classe Open a vitória 
coube a Pedro Oliveira, que 
bateu Nuno Oliveira por 
pouco mais de nove segun-

dos. Diogo Parente venceu 
nos verdes em termos abso-
lutos e na classe Verdes 2 e 
Gil Carmo venceu na Verdes 
1. Joana Gonçalves foi a me-
lhor entre as senhoras e João 

Miranda venceu nos super 
veteranos. 

A próxima prova do cam-
peonato realiza-se em Sou-
selas (Coimbra) nos dias 16 e 
17 de junho.
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O 
distintivo com vali-
dade bianual - Selo 
de Escola Intercultu-
ral, criado em 2012 
pela Direção Geral 

de Educação (DGE) e pelo Alto 
Comissariado para as Migrações 
(ACM), ao qual se juntou mais 
tarde a Fundação Aga Khan, visa 
distinguir os estabelecimentos 
de ensino que se destacam no 
desenvolvimento de projetos que 
promovem o reconhecimento e a 
valorização da diversidade como 
uma oportunidade e fonte de 
aprendizagem para todos.

Correspondendo a critérios 
extensos e exigentes, o Agru-
pamento de Escolas de Paredes 
(AVEP), pelo terceiro biénio con-
secutivo, voltou a figurar no lote 
restrito dos estabelecimentos de 
educação e ensino públicos, par-
ticulares e cooperativos distingui-
dos com o Selo de Escola Inter-
cultural, que se materializa num 
certificado e num selo digital com 

E
m Maio, os alunos inscritos 
em Educação Moral e Re-
ligiosa Católica rumam ao 
Porto. Este ano, o Encontro 
XVI decorreu no Parque 

Oriental do Porto, no dia 16 deste 
mês. De acordo com a organização, 
além da presença de alunos de inú-
meras escolas da Diocese do Porto, 
estiveram também escolas da Dio-
cese de Braga, da Diocese de Avei-
ro e até uma da Diocese de Viseu. 
No total, estima-se que estiveram 
nesta atividade onze mil alunos.

Alunos e professores começa-
ram a chegar logo pela manhã e 
rapidamente o parque encheu-se 
de cor. Cada escola procurou esco-
lher o melhor lugar para colocar a 
sua bandeira, ponto de encontro 
para as chamadas ao longo do dia 
e para o piquenique. Não faltaram 
as barracas de gelados, pipocas e 
algodão doce. Este ano, as Águas 
do Porto distribuíram água fres-
ca com limão gratuitamente: uns 
jovens aguadeiros andaram todo 
dia às voltas com barris de água e 
copos descartáveis. 

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

● Agrupamento de Escolas de Paredes (mais uma vez) distinguido com o Selo de Escola Intercultural

Olinda Pinto, diretora, e Sandro Domingos, mediador social
.................................................................................................................................................................................................................................

Sabia que as escolas do Agrupamento de Escolas de Paredes (AVEP)
são uma referência no que respeita à Educação Intercultural?

Agrupamento Escolas de Paredes - O painel de alunos com o Dr. Hélder Pais, da Direção -Geral de Educação

a menção conferida para utilizar em 
documentos internos e elementos 
de comunicação.

Uma delegação do AVEP, cons-
tituída pela professora Olinda Pin-
to (diretora), Sandro Domingos 
(técnico especializado Psicologia – 
mediador social) e por dois alunos 
do curso profissional de técnico de 
cozinha/pastelaria, Marina Nasci-
mento e Fernando Santos, marca-
ram presença na cerimónia de atri-

buição deste Selo, que se realizou 
no último 9 de maio e teve lugar na 
escola Passos Manuel, sede do agru-
pamento de escolas Baixa-Chiado, 
em Lisboa. O evento contou com 
a presença das várias delegações 
das escolas distinguidas e de várias 
individualidades, entre outros, o 
Secretário de Estado da Educação, 
a Secretária de Estado para a Cida-
dania e a Igualdade, o presidente 
do Conselho Nacional da Fundação 

Aga Khan Portugal, o Alto-Comis-
sário para as Migrações e o Diretor 
Geral da Educação. 

A cerimónia, constituída por um 
programa variado, pautado pela en-
trega das distinções, contou com o 
testemunho de quatro alunos que 
abordaram práticas interculturais 
das respectivas escolas. Uma des-
tas, aluna do Agrupamento de esco-
las de Paredes, Marina Nascimento, 
realçou as atividades de acolhimen-

to dos alunos da sua escola e a 
importância do Projeto Acamp’Arte 
na integração escolar dos alunos 
de etnia cigana. Mais se disse, nas 
palavras do Secretário de Estado 
de Educação, Dr. João Costa, que a 
finalidade que persegue esta dis-
tinção coloca-nos perante o que 
considera ser “o verdadeiro ran-
king” da educação, pois, afinal, “de 
que serve um aluno com média 
de 18 ou 20 valores quando este 
é racista?”.

Com mais esta distinção o 
Agrupamento de Escolas de Pa-
redes torna-se uma das referên-
cias nacionais no que concerne 
à Intervenção e Educação Inter-
cultural, o que acrescentará mais 
responsabilidade ao exercício de 
cada profissional, docente e não 
docente, no sentido de fazer cum-
prir com os pressupostos do Selo 
de Escola Intercultural, que se en-
contram, cada vez, mais presentes 
e consolidados na sua própria cul-
tura institucional.

ENCONTRÁMO-NOS NO PORTO
Ana Silva do 6.º A

.....................................
Escola Básica
da Sobreira

Fernando Daniel nasceu 
em Salreu, Estarreja, no 
distrito de Aveiro, no dia 

11 de maio de 1996. O per-
curso deste artista passou por 
vários concursos de talentos. 
Fernando Daniel participou na 
2.ª edição do X Factor Portugal, 
como parte do duo Babel - um 
dos quatro grupos finalistas - 
acabando por ficar classificado 
em quarto lugar. 

Em 2016, ganhou o The 
Voice Portugal. No ano seguin-
te, concorreu ao Festival RTP da 
Canção. Mas esse seria o ano 
de Salvador, e Fernando ficou 
em 5.º lugar na final do certa-
me da RTP. No entanto, 2017 
foi um ano importante para o 
músico, porque editou o seu 
primeiro single, Espera, lança-
do em julho e do qual faz parte 
da banda sonora da novela da 
TVI “A Herdeira”. O tema Espera 
atingiu o 47.º lugar no Portu-
guese Top100 Singles.

O Encontro de EMRC é sempre 
uma festa. Ao longo do dia, os jo-
vens participantes puderam testar 
a força, a destreza e o equilíbrio ou 
simplesmente divertir-se nos mui-

tos insufláveis instalados no recinto. 
O placo acolheu vários artistas, uns 
improvisados e outros amadores, 
mas o mais esperado era Fernando 
Daniel.

No final do dia, os alunos re-
gressaram cansados, empoeirados, 
coradinhos por causa do sol, mas 
felizes. Espera-se a chegada do pró-
ximo Encontro.

PUB PUB

Encontro EMRC
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

ANTÓNIO AUGUSTO GONÇALVES DE CARVALHO (III)

o seu QUINZENÁRIO de eleição

«Simplifi cando, atendendo ao que regime certamente esperaria dos seus administradores, a António Augusto 
caberia a importante tarefa de ‘implantar a República’ no concelho de Paredes. A ele fi caria confi ada uma missão 
que era simultaneamente judicial e política, num período revolucionário e tumultuoso em que ambos os planos 
se confundiam.»

À 
data da revolução de 
5 de Outubro de 1910, 
António Augusto era já 
um dos principais e mais 
infl uentes militantes pa-

redenses do Partido Republicano 
Português (PRP). Encabeçava a lista 
dos chamados «históricos» locais, 
sendo reconhecido por todos como 
o «chefe» político da facção que ad-
vogava a mudança de regime. Presi-
diu às Comissões Municipais Repu-
blicanas, integrou órgãos distritais e 
participou em congressos nacionais 
do PRP, antes e depois da implanta-
ção da República.

Homem de confi ança do gover-
no, começou por ser nomeado, a 8 
de Outubro de 1910, membro da 
Comissão Municipal Administrati-
va, a primeira Câmara republicana. 
É eleito presidente na sessão inau-
gural, realizada a 16 do mesmo, mas 
nos dias seguintes o governador ci-
vil do Porto, Paulo Falcão, nomeia-o 
administrador do concelho. Antó-
nio Augusto não vai acumular fun-
ções. No dia 18, comunica à Câmara 
que «em harmonia com novas ins-
truções que foram dadas pelo dig-
níssimo governador civil do distrito, 
tem a comissão de proceder na sua 
primeira sessão à eleição do presi-
dente e vice-presidente». Carvalho 
teria assim «de exercer tão somen-
te as funções de administrador do 
concelho» e isso não era pouco. 

Atendendo ao que o regime 
certamente esperaria dos seus ad-
ministradores, a António Augusto 
caberia a importante tarefa de ‘im-
plantar a República’ no concelho de 
Paredes. A ele fi caria confi ada uma 
missão que era simultaneamente 
judicial e política, num período re-
volucionário e tumultuoso em que 
ambos os planos se confundiam. 
Ao administrador estava reservada 
a incumbência de manter a ordem 
no concelho, tendo a plena liberda-
de de, com elevado grau de arbitra-
riedade, considerar ‘desordem’, por 
exemplo, qualquer manifestação 
contrária à ideologia ou ao regime 
vigente. 

Sobre ele recairia a responsabili-
dade de sufocar por todos os meios 
qualquer reacção monárquica, bem 
como a «honra» de ser o principal 
garante do cumprimento legislativo 
da onda jacobina e anticlerical que 
então varria o país. A si chamaria 
ainda a tarefa da «evangelização re-
publicana», como exortar, apelar e, 
por vezes, obrigar mesmo à realiza-
ção de actividades de propaganda 

pal monárquica. 
A 18 de Abril desse ano, António 

Augusto apresentava ao executivo 
um manifesto assinado «por diver-
sos cidadãos» para que o município 
«representasse ao Chefe da Nação 
pedindo o cumprimento das leis 
que extinguiram as Ordens Religio-
sas». O executivo decidiu deixar o 
assunto «para resolução ulterior», 
mas o proponente não estava na 
disposição de o deixar cair no es-
quecimento. 

Na sessão seguinte, a 25 de 
Abril, António Augusto volta a co-
locar o tema em cima da mesa. Em 
resposta, o vereador Manuel Vieira 
Campos Júnior disse entender que 
o assunto não seria «das atribuições 
da câmara», propondo que o exe-
cutivo «não tomasse conhecimento 
da referida representação». Depois 
de lido o documento, o então pre-
sidente da Câmara, António José 
de Sousa Machado, defendeu que 
o órgão a que presidia não deveria 
«interferir em tal assunto, crendo 
que o decreto de 18 do corrente 
não satisfaria por completo os libe-
rais». Sousa Machado acrescentou 
que «não se poderia exigir mais em 
tão curto prazo e que pela sua par-
te acatava as medidas adoptadas 
[pelo governo]». 

Ou seja, a Câmara acabava por 
deliberar não intervir nem se mani-
festar no tema do restabelecimento 
das Ordens Religiosas, «afi rmando 
todos os senhores vereadores os 
seus sentimentos liberais». O verea-
dor Campos Júnior acrescentou que 
«comquanto seja liberal, não acom-
panha nem aprova as ideias expen-
didas em alguns jornais liberais so-
bre o assunto de Ordens Religiosas, 
pois considera-as irrefl ectidas ou 
revolucionárias, dizendo que é ao 
Governo que compete tal assunto». 

No fi nal da acta da sessão, logo 
após a sua assinatura, o vereador 
António Augusto fez questão de 
deixar escrito o seguinte: «Vencido 
no referente a resolução da Câma-
ra que desatendeu a representação 
liberal.» Ficava perpetuada e bem 
vincada a sua posição.

Nos dois anos imediatamen-
te posteriores à revolução de 5 de 
Outubro, a vida deste eminente 
republicano confundir-se-á com a 
própria história do concelho de Pa-
redes. António Augusto Gonçalves 
de Carvalho estará presente nos 
acontecimentos políticos e sociais 
mais signifi cativos aqui verifi cados 
entre 1910 e 1912.

e de homenagem ao regime e suas 
principais fi guras. No tabuleiro de 
uma autêntica guerra da República 
e seus sectores radicais contra um 
certo «velho» Portugal monárquico 
e profundamente religioso, António 
Augusto será o «general» das tropas 
republicanas, que irão combater o 
enraizado conservadorismo do con-

celho de Paredes.
Do ponto de vista estritamen-

te religioso, nessa trave-mestra do 
republicanismo que fora o comba-
te sem tréguas à religião católica e 
seus membros – cujos refl exos em 
Paredes conheceremos mais tarde 
–, certo é que a postura anticleri-
cal de António Augusto já se havia 

manifestado durante a Monarquia. 
Não obstante ter sido baptizado, ter 
casado catolicamente e baptizado 
os seus fi lhos (pelo menos a maio-
ria deles), o republicano número um 
de Paredes dera sinais da sua pouca 
simpatia pela religião e pelos seus 
membros já em 1901, quando fora 
membro de uma vereação munici-

António Augusto Gonçalves de Carvalho
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FICHA TÉCNICA

1232
Canonização de Santo António de Lisboa, 
também dito de Pádua, com o nome civil de 
Fernando de Bolhões;
____________________________________

1302
Alenquer recebe, do rei D. Dinis, o respetivo 
foral;
____________________________________

1773
Johnn Ludwig Tieck, escritor alemão, nas-
ce em Berlim; membro dos românticos de 
Jena, juntamente com seus irmãos e ami-
gos, Schlegel e Novalis, orientou o roman-
tismo alemão para o fantástico (Phantasus);
____________________________________

1809
Morte de Franz Joseph Haydn, 77 anos, 
compositor austríaco, em Viena;
____________________________________

1819
Walt Whitman, poeta norteamericano, nas-
ce em West Hilles, Long Island, autor de Fo-
lhas de erva (“Leaves of Grass”);
____________________________________

1910
Fundação da União da África do Sul;
____________________________________

1912
O contratenor britânico Alfred George Del-
ler nasce em Margate, fundando em 1948, o 
Deller Consort;

1919
Guiné Portuguesa. Tomou posse do cargo de 
governador o capitão de infantaria Henrique 
Alberto de Sousa Guerra;
_____________________________________

1926
Resistindo 72 horas a um golpe de Estado, o 
presidente da República, Bernardino Macha-
do, renuncia aos seus poderes e entrega-os ao 
almirante Mendes Cabeçadas;
_____________________________________

1947
Alunos da Faculdade de Medicina de Lisboa, 
entram em protesto contra a ditadura do Es-
tado Novo, sendo agredidos pela polícia de 
choque, apresentando a demissão o profes-
sor António Flores, diretor da Faculdade;
_____________________________________

1962
Executado, em Jerusalém, o agente nazi Adolf Ei-
chmann, chefe das SS, que deportou alguns mi-
lhões de judeus para os campos de extermínio;
_____________________________________

1969
No Porto é realizada a Convenção da Acção 
Socialista Portuguesa, assinando a declaração 
final, entre mais, António Macedo, Mário Soa-
res, Salgado Zenha, Vasco da Gama Fernandes 
e Teófilo Carvalho dos Santos;
_____________________________________

1976
Indonésia completa a invasão e tomada de 
Timor-Leste;

2003
O avião Concord da Air France faz a der-
radeira viagem entre Nova Iorque e Paris;
____________________________________

2004
Final do processo de instrução chamado 
Casa Pia, sendo ilibados Paulo Pedroso, 
Francisco Alves e Herman José;
____________________________________

2005
O antigo diretor do FBI, Mark Felt, revela 
ter sido a fonte secreta dos jornalistas do 
Washington Post, “Garganta Funda”, du-
rante a investigação do caso Watergate;
____________________________________

2006
O Alto-Comissário da ONU para os refugia-
dos, António Guterres, confirma o envio de 
uma missão para Timor-Leste; 
____________________________________

2007
Mário Cláudio, escritor, recebe a Comenda 
de Cavaleiro das Artes e das Letras, atri-
buída pelo Ministério da Cultura francês;
____________________________________

2008
Manuela Ferreira Leite torna-se a primeira 
mulher a presidir ao PSD, em 34 anos de his-
tória do partido.
 

1985
Na Inglaterra, a federação de futebol retira as 
equipas inglesas de futebol, das competições 
europeias, na época seguinte, após os inci-
dentes de Weysel;
_____________________________________

1986
Explode, na terceira fase de lançamento, o fo-
guetão Ariane;
_____________________________________

1988
A Lei da Rádio, para a liberação do sector, é 
aprovada na Assembleia da República;
_____________________________________

1991
Na busca para a paz em Angola, foi assinado 
o dito Acordo de Bicesse, entre o governo do 
MPLA e a UNITA;
_____________________________________

1992
Em Pero Pinheiro, Mafra, é inaugurado o Cen-
tro Internacional de Escultura;
_____________________________________

1996
O norteamericano Timothy Leary morre, aos 
75 anos, investigador e “guru” da comunidade 
hippy dos anos de 1960;
_____________________________________

2002
O XVII Campeonato do Mundo de Futebol 
tem início na Coreia do Sul e Japão;

Dia 1 de junho
Museu A Lord
10h30 – Comemoração do Dia Mundial da Criança

Dias 1 e 2 de junho
Biblioteca da Fundação A Lord
A partir das 10h00 – Feira do livro

Dia 2 de junho
Casa da Cultura de Paredes
15h30 – Visualização do filme “Mergulho de vida”

Dias 2 e 9 de junho
Senhora do Salto
Das 09h00 às 13h00 – Workshop ‘Património e Pintura’, 
com o formador Belmiro Belém de Sousa 

Dia 3 de junho
Parque José Guilherme, Paredes
Das 10h00 às 17h30 – Atividade domingo no parque, 
com o Paredes Golfe Clube

Dia 7 de junho
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: “Trincas, o monstro dos li-
vros”, de Emma Yarlett

Dia 8 de junho
Biblioteca Municipal de Paredes
21h00 – Apresentação do livro “Salvatore”, de Catarina Garcês

Dia 3 de junho
Parque Urbano da Quinta do Pinheiro
14h00 – Comemoração do Dia da Criança, com muitas ativi-
dades e surpresas

Dias 8 e 9 de junho
Largo do Conde
XII Feira Social de Castelo de Paiva

Dia 1 de junho
No centro de Felgueiras
Comemoração do Dia Mundial da Criança

Dia 2 de junho
Largo do Assento, Jugueiros
15h00 – Percurso pedestre “Rota do Pão”, natureza, cultura e 
gastronomia

De 31 de maio a 3 de junho
Avenida Senhor dos Aflitos
A partir das 10h00 - Mercado Histórico de Lousada

Dia 10 de junho
Avenida Senhor dos Aflitos 
Das 09h00 às 19h00 – Feira de antiguidades, colecionismo 
e velharias

Dia 5 de junho
Salão nobre da câmara municipal
Das 09h30 às 12h30 – I Jornadas de Arboricultura 

Dias 8, 9 e 10 de junho
Praça 1.º de Maio, em Freamunde
XXVI Feira de Artesanato

De 30 de maio a 3 de junho
Na cidade de Penafiel
Das 10h30 às 18h00 – Corpo de Deus – Festas da cidade 
e do concelho

Dia 31 de maio
Largo da Ajuda
Das 15h00 às 22h00 – Concerto das bandas de música de 
Lagares, Paço de Sousa e Rio de Moinhos 

Dia 1 de junho
Largo da Ajuda
21h45 – Noite de fados, com grupo de guitarras de Penafiel

Dia 3 de junho
Largo do Conde de Torres Novas
14h00 – Encontro Etnográfico do Tâmega e Sousa
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Ler para saber

10 – VERTENTES DA GUERRA COLONIAL
“Uma viagem através das Colónias Portuguesas”

– em Abril de 1926 – por Armando A. G. de Moraes e Castro e por A. Pereira Cardoso

GOMES DE SOUSA

BARÃO DE LOURENÇO MARTINS

N
uma sala de espera comum a vá-
rios consultórios médicos havia 
uma estante com algumas deze-
nas de livros. Aí tomei contacto 
com o livro Nas duas margens: os 

Portugueses no Brasil, impresso em 2009.
Numa dúzia de páginas a autora Alda 

Neto fala d’«Os Brasileiros de Paredes – dois 
percursos de benemerência e esquecimen-
to»: - Adriano Moreira de Castro (Louredo) - e 
Zeferino Lourenço Martins (Cete).

Sobre o que agora nos interessa diz:
«Zeferino Lourenço Martins, contempo-

râneo de Adriano Moreira de Castro, nasceu 
na freguesia de Galegos, concelho de Penafiel, 
no ano de 1858, filho de José Lourenço Bor-
ges e Maria Martins Coelho. Emigrou para o 
Brasil bastante jovem, destacando-se rapida-
mente no comércio de peles. Instalou-se no 
Estado de São Paulo, onde se tornou uma per-
sonagem de grande prestígio, sendo nomea-
do vice-cônsul, na cidade de Santos, nos finais 
do século XIX. Devido à sua actividade junto 
dos outros emigrantes portugueses, Zeferino 
Lourenço Martins recebeu, por decreto de 11 
de Julho de 1909, do rei D. Manuel II, o título 
de barão de Lourenço Martins.»

Não se obtém qualquer resultado prático 
ou útil ao pretender corrigir algumas informa-
ções deste breve trecho.

Certamente a autora confiou num jornal 
de Paredes que a ele se referiu assim após a 
sua morte em 1934: 

- «Zeferino de Lourenço Martins (Barão 
de Lourenço Martins) era natural da freguesia 
de Galegos, do vizinho concelho de Penafiel, 
filho de José Lourenço Borges e D. Maria Mar-
tins Coelho. Morreu com a idade de 72 anos.»

Entre a bibliografia citada está «1990 – Te-
mas Penafidelenses (Subsídios para a Monogra-
fia de Paredes). Penafiel: Câmara Municipal de 
Penafiel.» à Os Temas Penafidelenses referem-
-se a Penafiel! O terceiro volume tem a data de 
1989 e a câmara não meteu prego nem esto-

pa na sua publicação…
Aí se transcreve o registo de baptismo do 

barão cujo nascimento ocorreu no lugar de 
Antelagar da freguesia de Paço de Sousa.

A sua ascensão ao baronato foi um tanto 
atribulada. Foi agraciado pelo Rei D. Carlos, 
por decreto de 20/01/1908, quando estava 
em Vila Viçosa. Regressando a Lisboa el-Rei 
foi morto a 1 de Fevereiro. Depois D. Manuel II 
‘revalidou’ o título por decreto de 11/07/1909 
após o pagamento dos direitos de mercê e 
outros emolumentos. Ainda não encontrei os 
decretos nem a respectiva carta régia que jus-
tifica o título.

Feito Comendador da Real Ordem Militar 
de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viço-
sa, em 1902. 

A revista quinzenal ilustrada Brasil-Portu-
gal, ano III, n.º 71, 1 de Janeiro de 1902, publi-
ca na pág. 363 uma fotografia acompanhada 
do seguinte texto:

«Zeferino Martins é o actual vice-cônsul 
de Portugal em Santos, a florescente cidade 
do Estado de S. Paulo. O nosso país tem, n’este 
português inteligente e activo, um dos seus 
bons representantes. Expatriando-se, novo 
ainda, para o Brasil, soube impor-se, pela sua 
honestidade, à simpatia da colónia, o que 
lhe valeu· a nomeação para o cargo que hoje 
exerce com aplauso geral. Zeferino Martins 
representa actualmente por amabilidade es-
pecial, em Santos, o Brasil-Portugal, que muito 
honrado se considera por ter este ensejo de 
prestar homenagem às suas qualidades ex-
cepcionais de carácter, n’estas poucas pala-
vras em que a lisonja não entra.»

Na mesma página, ao lado do Lourenço 
Martins, a revista Brasil-Portugal homenageia 
o dr. Augusto Montenegro, governador do 
Estado do Pará, estampando a sua fotografia 
assim como a de sua esposa D. Beatriz Baltar 
Montenegro, ‘filha do comendador Ferreira 
Baltar, abastado capitalista.’

Feito Comendador da Ordem de Nos-

redes e de Penafiel, promoveu o alargamen-
to de estradas em Cete e em Paço de Sousa, 
promoveu cursos nocturnos de alfabetização 
para adultos, com prémios para os melhores 
alunos…

A Misericórdia de Paredes também o julga 
natural de Galegos.

Seus pais casaram em Paço de Sousa a 7 
de Janeiro de 1854. Na mesma freguesia, no 
lugar de Antelagar, nasceram seus irmãos 
mais velhos: 1 - Manuel Joaquim, a 2 de Fe-
vereiro de 1855. Afilhado do padre Manuel 
Lourenço Borges, tio paterno e de Perpétua 
Coelho, bisavó materna. O padre Manuel Lou-
renço nasceu em Casal Bom, São Pedro da 
Boavista, Penafiel, a 23 de Dezembro de 1823 
e foi Pároco de Cete de Março de 1868 até 
Maio de 1879. 2 – Ana, a 3 de Janeiro de 1857. 

Foram testemunhas do baptismo do fu-
turo barão Zeferino o padre Francisco José 
Rodrigues Coelho, do lugar do Couto e José 
Joaquim Ribeiro Porto Taborda, da Casa dos 
Curros, ambos de Paço de Sousa. o padre 
Francisco foi pároco de São Pedro da Boavista 
e de Oldrões. José Taborda, foi Membro da 1ª 
comissão administrativa da Casa Pia de Paço 
de Sousa, em Outubro de 1875. Jornal do Por-
to, 16 de Outubro de 1875.

É 2º barão de Lourenço Martins o seu 
neto Jorge Alberto de Lamares Lourenço 
Martins, por alvará do Conselho de Nobreza 
de 03/12/2001. [Advogado, autor de O de-
poimento testemunhal em processo civil, 1988 
e de O ónus da prova e as acções de divórcio, 
1991].

sa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, em 
1902. 

O barão de Lourenço Martins era sócio do 
‘Centro dr. António José de Almeida’ e ofere-
ceu a quantia de 20$00 destinada a premiar 
quatro dos seus melhores alunos. A notícia 
vem bem desenvolvida no jornal “República” 
de 4 de Fevereiro de 1917.

E acrescenta o jornal: «Acções destas, que 
revelam o carinho que aos seus autores a ins-
trução popular merece, são sempre dignas de 
registo.

«Porque aquele nosso ilustre compatrio-
ta, possuindo avultadíssima fortuna e tendo 
conquistado na sociedade uma situação em 
evidência, não se olvida dos desprotegidos 
da sorte, minorando-lhes, como se fosse num 
cumprimento de um dever, as agruras da 
sua vida e contribuindo grandemente para a 
emancipação dos seus espíritos.»

Foi importante benemérito dos BV de 
Cete, do hospital da misericórdia de Paredes, 
dos BV de Paredes, das misericórdias de Pa-

D
iz-se, com certa displicência e 
não menor enfado, que o 25 de 
Abril, de 1974, foi o responsável 
pela perda do que sobrava, en-
tão, do império colonial portu-

guês, mas não é bem assim! Aliás, no livro 
ora invocado acima, prefaciado pelo almi-
rante Ernesto de Vasconcelos, perdido já o 
Brasil, refere que: “As nossas colónias preci-
sam de ser conhecidas de todos os portu-
gueses, para que se integrem no princípio 
de que, sem essas projeções do Portugal 
metropolitano, a quasi nada ficaríamos re-
duzidos”, como sucedeu. 

Embora sem contestar a política do re-
gime imposto, o almirante referido não se 
coíbe de chamar a atenção para o que veio 
a acontecer: “Tem-se dito e repetido que 
pairam sobre esses territórios ambições vo-
razes. Essas ambições deixariam de existir, 
se cada um de nós tivesse a ideia nítida do 
que são e do que valem as nossas colónias”.

Já os autores do livro, na sua “Introdu-
ção”, afirmam que: “Há muito que em Por-
tugal se faz sentir a falta de um livro, ou 
de uma obra, que seja, por assim dizer, um 

resumido guia dos nossos vastíssimos e far-
tos domínios do Ultramar”.

O livro “Uma viagem através das Coló-
nias Portuguesas”, desdobra-se em oito ca-
pítulos, assim intitulados: De Lisboa a Cabo 
Verde; De Cabo Verde à Guiné; Da Guiné a 
S. Tomé; De Angola a Moçambique; De Mo-
çambique à Índia; Da Índia a Macau e de 
Macau a Timor.

Os autores: Armando Augusto Gonçal-
ves de Morais e Castro era funcionário do 
Ministério das Colónias e vogal do Conse-
lho Colonial; e António Pereira Cardoso era 
também funcionário público e sócio do 
Instituto Histórico do Minho, da Sociedade 
Portuguesa de Antropologia, etc.

A quem ler, para saber, verificará que 
o texto contempla as “ufanias do passa-
do”, antecipando coisas que depois, com o 
início, a sério, das ditas guerras coloniais, 
nomeadamente a descrição da chegada à 
Guiné… “que se encontra entroncada en-
tre a África Ocidental Francesa e a Guiné 
Francesa, abrange também umas ilhas que 
compõem o chamado arquipélago dos Bi-
jagoz”.

Está nesta obra também antecipada a 
chegada do paquete que, desde S. Vicente, 
mantivera sempre o mesmo andamento, à 
vista das ilhas de Pecixe e de Caió, começou 
a diminuir a sua marcha. Por vezes, à popa, 
um ruído de dentes de ferro que, raivosa-
mente se mordem, se fazem ouvir, acompa-
nhado do toque de um alarme”.

Como muitos de nós, que lá estancea-
mos durante os dois anos, então a praxe, 
anos 60/70, estão “surpresos, os passagei-
ros entre-olham-se, as pupilas esparvoadas 
sob as tantalizações do medo, prevendo 
desgraças, a barafunda horrível dos naufrá-
gios – Não é nada – informa um oficial que 
passou no momento. – Estamos tirando o 
prumo, porque já nos encontramos à entra-
da do canal do Gêba”.

O historiador Oliveira Martins é que nos 
lembra que… “Todos foram buscar negros 
ao armazém de África para lavrarem as suas 
colónias americanas…”

Para os escravos só existiam saídas 
amargas!

Manuel Ferreira Coelho
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HISTÓRIA e CULTURA

DUNQUERQUE

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

De uma assentada
I – Resumo Histórico da AEJAVAS

A 
primeira reunião do que 
viria a ser a AEJAVAS – As-
sociação dos Escritores, Jor-
nalistas e Artistas do Vale do 
Sousa, decorreu a 9 de abril 

de 1994, na Biblioteca de Felgueiras, 
onde ficou deliberado estender o âm-
bito da sua ação a todas as áreas de 
cultura.

Na mesma data foi nomeada uma 

comissão para elaborar os estatutos 
da Associação referida, sendo a mesma 
composta por: Fátima Felgueiras, Ce-
leste Marques, José Carlos Pereira, José 
Coelho Ferreira, José Neto, Manuel 
Maia e M. Ferreira Coelho.

A 14 de maio de 1994, reúne a AE-
JAVAS, no anfiteatro da Biblioteca Mu-
nicipal de Felgueiras, estando presente 
o presidente da Associação Portugue-

sa de Escritores, José Manuel Mendes, 
sendo apresentados, discutidos, vota-
dos e aprovados, por unanimidade, os 
estatutos elaborados pela comissão 
designada para o efeito, tendo a co-
missão de redação passado a comissão 
instaladora, com competência para 
providenciar a legalização da AEJAVAS. 

(continua)

 Continuação da edição anterior

10. – PRIMEIROS ABADES
TRIENAIS ELEITOS

A introdução do princípio da trienalida-
de pela Congregação Portuguesa reformada 
deve-se, sem dúvida, a uma reacção contra os 
abusos ainda recentes da perpetuidade. Essa 
reacção foi tão forte, que até nos dois primei-
ros, que foram nomeados e não eleitos, se jul-
gou dever impor-se, como vimos.

Passaremos a dar relação de todos os 
Abades trienais normalmente eleitos em Ca-
pítulo Geral (74).

1. Fr. Domingos Teixeira. 1578-1580.
Era monge em Rendufe, em 1569. Fora 

nomeado Abade de S. Romão de Neiva (em 
1575?), e nessa qualidade assistia ao 3.º Capí-
tulo Geral (1578), onde foi nomeado Juiz das 
Causas e Visitador 1.º Suplente, acabando por 
ser eleito Abade de Travanca, a 12 de Setem-
bro. Por sinal que os capitulares não obtive-
ram resultado em três escrutínios, e a eleição 
teve de ser feita pelo Defi nitório. O eleito 
jurou que “não se perpetuaria” e entrou em 
funções.

No Capítulo privado de Refojos, em 1580, 
Fr. Domingos Teixeira apresentou renúncia, 
que lhe foi por iustos respeitos aceitada (75). 

o seu QUINZENÁRIO de eleição

Posteriormente, ainda foi Defi nidor e Abade 
de Paço de Sousa, vindo a falecer em princí-
pios de 1600.

2. Fr. André de Campos. 1580-1583.
Era natural de Basto (Cabeceiras) e já fora 

Procurador de Travanca ao Capítulo Geral 
de 1575. Estava Prior em Tibães, quando foi 
eleito 2.º Abade de Travanca, no dito Capí-
tulo privado de Refojos, a 24 de Fevereiro de 
1580. Assistiu como tal ao 4.º Capítulo Geral 
de 1581, cujas actas assina: frey Andre de 
Campos abbas sancti Salvatoris. E no Capítulo 
privado de Rendufe, a 2 de Agosto de 1583, 

é transferido para Paço de Sousa (76). A sua 
passagem por Travanca fi cou assinalada pela 
obra da Sacristia nova, que é datada de 1582. 
Posteriormente, foi duas vezes Abade de San-
to Tirso, Abade de Alpendorada, etc.

3. Fr. Plácido Ferreira. 1583-84.
Nascido em Lisboa a 4 de Agosto de 1550, 

veio de Abade de Paço de Sousa e, portanto, 
trocou com o anterior, para salvaguarda da 
lei da trienalidade, que, por então, ainda não 
impunha a discontinuidade dos triénios. Mas 

apenas governou Travanca pouco mais de um 
ano: a 7 de Outubro de 1584 foi transferido 
para Abade de Alpendorada (77). Voltaremos 
a encontrá-lo em Travanca.

4. Fr. Basílio da Ascensão. 1584-87.
Era também natural de Lisboa. Veio de 

Refojos de Basto, de cuja abadia foi transfe-
rido para a de Travanca a 6 de Outubro de 
1584. Com ele fi caram regularizados os trié-
nios e ajustados aos dos outros mosteiros da 
Congregação (78). Depois, foi ainda Abade 
de Paço de Sousa, Defi nidor, Procurador em 
Roma (lugar que não aceitou), Abade de Pom-

beiro, encarregado de comissões várias, Aba-
de de Lisboa, Abade de Santo Tirso, Defi nidor 
Mor…

5. Fr. Plácido Ferreira, 2ª vez. 1587-90.
Completado o seu triénio em Alpendora-

da, voltou a ser eleito para Travanca, a 7 de 
Outubro de 1587, acumulando o lugar de 
Dom Abade com o de Defi nidor 2.º Assina o 
texto das primeiras Constituições impressas 
(Capítulo privado de Lisboa, de 12.11.1589 
– 2.1.1590). Na “convocação” de Santo Tirso, 

de 23-25 de Abril de 1589, foi um dos três 
designados para examinador dos candida-
tos ao hábito, cargo em que foi confi rmado 
pelo Capítulo privado de Lisboa, a que já 
aludimos. Em 1590 terminava o seu segun-
do mandato em Travanca; compareceu no 
7.º Capítulo Geral, que esse ano se celebrou, 
e nele foi nomeado Examinador das Procu-
rações e designado para ir à Corte advogar 
a causa dos monges portugueses, a que se 
queria impor a eleição de Geral castelhano. 
Nesse mesmo Capítulo foi eleito Visitador 
Mor suplente (79). A seguir, ainda foi Dom 
Abade de Lisboa (duas vezes), Defi nidor Mor, 
Dom Abade Geral da Congregação, etc. Fale-
ceu a 4 de Agosto de 1613 (80).

6. Fr. Eugénio de S. Tiago. 1590-93.
Natural de Arrifana de Sousa, professou 

em Tibães dia do seu onomástico, 25 de Ju-
lho de 1584 (81). Era, portanto, ainda muito 
novo no hábito quando foi eleito Abade de 
Travanca pelo 7.º Capítulo Geral, a 24 de Julho 
de 1590; mas, naqueles princípios, a Congre-
gação tinha de lançar mão de todos os mais 
válidos. O Dom Abade Geral desse triénio, Fr. 
Gonçalo de Morais (futuro Bispo do Porto), es-
colheu o mosteiro de Travanca para uma Jun-
ta que celebrou de 4 a 6 de Junho de 1591; 
Frei Eugénio tomou parte nela, assinando a 
respectiva acta. Terminado o seu triénio em 
1593, foi no Capítulo Geral desse ano nomea-
do Defi nidor Consiliário (82). Posteriormente, 
foi duas vezes Abade de Rendufe, Defi nidor 
Mor e Abade de Carvoeiro, encomendando-
-lhe a Congregação, em 1608, a revisão das 
Constituições. A última abadia que teve foi a 
de Pombeiro.

7. Fr. Bento dos Rios. 1593-96.
Era mesmo natural de Entre-os-Rios ou, 

como então se dizia, Entr’ambo-los-Rios, do 
concelho de Ponte da Barca; e estava conven-
tual em Santo Tirso em 1569, quando a Con-
gregação tomou posse daquela casa. Fora 
Dom Abade de Arnoia (1587-90) e Visitador 
2.º (1590-93), sendo eleito Dom Abade de Tra-
vanca a 10 de Maio de 1593, no 8.º Capítulo 
Geral da Congregação. Terminado este seu 
1.º triénio em Travanca, foi eleito Defi nidor 1.º 
(83).

(Continua na próxima edição)
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Gondalães

Luciano de Sousa Ribeiro
Faleceu

Luciano de Sousa Ribeiro faleceu no passado 
dia 21 de maio, com 73 anos de idade. Era natural de 
Gondalães, Paredes e residente na Rua da Boavista, 
n.º 132, Gondalães, Paredes. Era viúvo de Miquelina 
de Bessa Ferreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Duas Igrejas

Palmira Gonçalves
Fernandes Moreira

Faleceu
Palmira Gonçalves Fernandes Moreira faleceu 

no passado dia 22 de maio, com 80 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Rio Douro, concelho de Cabeceiras de Bas-
to e residente na Travessa do Capelão, n.º 14, Duas Igrejas, Paredes. 
Era viúva de Manuel Moreira.

Rebordosa

Ricardo Jorge da Silva
Faleceu

Ricardo Jorge da Silva faleceu no passado dia 
17 de maio, com 24 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Rua Professor Alberto Rangel, n.º 301, Rebordosa, 
Paredes. Era solteiro e deixa na maior dor sua mãe, avô, tios, primos 
e demais família.

Vandoma

Joaquim Rocha Gaspar
Faleceu

Joaquim Rocha Gaspar faleceu no passado dia 
19 de maio, com 77 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua 
de Paul, n.º 18, freguesia de Vandoma, concelho de 
Paredes. Era casado com Maria Rosa Moreira Venda, que deixa na 
maior dor, juntamente com seus fi lhos, noras, genros, netos e restante 
família.

Rebordosa

Maria Augusta
Moreira Martins

Faleceu
Maria Augusta Moreira Martins faleceu no pas-

sado dia 14 de maio, com 88 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua do 
Capelo, n.º 17, Rebordosa, Paredes. Era solteira e deixa na maior dor 
seus sobrinhos e demais família.

Baltar

Maria Teresa
Coelho Moreira

Faleceu
Maria Teresa Coelho Moreira faleceu no passa-

do dia 27 de maio, com 88 anos de idade. Era natural 
de Baltar, Paredes e residente na Rua da Quintã, n.º 208, Baltar, Pare-
des. Era viúva de José Maria da Costa.

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

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

Mouriz

Deolinda de Jesus
Ferreira de Sousa

Faleceu
Deolinda de Jesus Ferreira de Sousa faleceu no 

passado dia 21 de maio, com 69 anos de idade. Era 
natural de Cete, Paredes e residente na Rua Central do Monte, n.º 
212, Mouriz, Paredes. Era viúva de António da Costa Pinto.

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

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

Beire

Maria Augusta
de Melo Coelho

Faleceu
Maria Augusta de Melo Coelho faleceu no pas-

sado dia 23 de maio, com 80 anos de idade. Era na-
tural de Bitarães, Paredes e residente em Beire, Paredes. Era casada 
com José Horácio Malheiro Braga.

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.

Vandoma

Carlos Fernando
Barbosa Pinto

Faleceu
Carlos Fernando Barbosa Pinto faleceu no pas-

sado dia 23 de maio, com 51 anos de idade. Era na-
tural de Vandoma, Paredes e residente na Travessa Professora Ana do 
Anjo, n.º 37, Vandoma, Paredes. Era casado com Maria José Dias Pinto.

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

mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada 
sábado, dia 2 de junho, pelas 17h30, na capela de Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, em Vandoma, agradecendo também, desde já, a todos 
os que participarem nesta eucaristia.

Lordelo

António da Silva Rios
Faleceu

António da Silva Rios faleceu no passado dia 
18 de maio, com 66 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua Fontanário do 
Vinhal, n.º 270, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Deolinda Martins Moreira Rios.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Maria Alice
Pereira da Rocha

Faleceu
Maria Alice Pereira da Rocha faleceu no passa-

do dia 26 de maio, com 87 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Rua do Pombal, n.º 180, Lordelo, 
Paredes. Era viúva de Augusto Carneiro Neto.

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. 

Gandra

Adelina Moreira de Sousa
Faleceu

Adelina Moreira de Sousa faleceu no passado 
dia 25 de maio, com 79 anos de idade. Era natural 
de Gandra, Paredes e residente na Rua Portela do 
Moinho, n.º 145, Gandra, Paredes. Era casada com 
Joaquim da Cunha Assunção. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Maria Alice Ferreira Lopes
Faleceu

Maria Alice Ferreira Lopes faleceu no passado 
dia 27 de maio, com 83 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua da Abroeira, n.º 
169, Lordelo, Paredes. Era viúva de Abílio Martins 
dos Santos.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Besteiros

Adão de Sousa Torres
Faleceu

Adão de Sousa Torres faleceu no passado dia 
22 de maio, com 80 anos de idade. Era natural de 
Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua 
São Damião, n.º 529, Besteiros, Paredes. Era casa-
do com Maria Madalena Ferreira Pacheco.

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

tremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e 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.
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SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

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

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

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

Ao abrigo do disposto no art.º 30.º dos estatutos, 
convoco os associados para reunirem em Assembleia-
-geral Extraordinária, no dia 26 de junho de 2018, pelas 
20:30 horas na sede da associação, sita na Rua de S. 
José, n.º 257 - 4580-117, Paredes, com a seguinte or-
dem de trabalhos:

- Alteração dos estatutos da associação.
Se à hora marcada não estiverem presentes mais 

de metade dos associados com direito de voto, a as-
sembleia reunirá uma hora depois com os associados 
que estiverem presentes – art.º 32.º dos estatutos.

Paredes, 17 de Maio de 2018

O Presidente da Assembleia,

António Joaquim Sousa Nunes da Costa
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31 de maio 2018

FICHA DE ASSINATURA

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

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

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

Nas nossas instalações

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

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com



Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do concelho de 
Paredes em áreas como a política, religião, desporto, sociedade e 
do seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, 
independentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou 
sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

SOPA DE LETRASPALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU

HORIZONTAIS:
1- Fernando (…), um dos maiores génios poéticos da Li-
teratura portuguesa; 5- Grande caixa com tampa plana; 
9- Alguma; 11- Caminhavas para lá; 12- Sulco na pele; 
14- Passei de fora para dentro; 16- (…), cidade onde 
nasceu (13 de junho de 1888) e morreu (30 de novembro 
de 1935) o poeta; 17- Seguir até; 18- Filtrar; 20- Pos-
suir; 22- Anno Domini (abrev.); 23- Prefi xo que exprime 
a ideia de privação; 25- Inventor; 27- Terceira nota musi-
cal; 28- (…), cidade da África do Sul onde o poeta viveu 
a maior parte da sua juventude; 30- Liquidado (débito); 
32- Artigo (abrev.); 34- Interjeição que designa dúvida ou 
menosprezo; 35- Anda à roda; 38- Avançava; 39- (…), a 
sua principal obra em nome próprio (orónimo), na qual 
exprime poeticamente a sua visão mítica e nacionalista 
de Portugal; 42- Nome comum a várias espécies de ma-
míferos desdentados da América do Sul; 43- Pequeno 
melão arredondado.

VERTICAIS:
1- Colocar; 2- Expressão formada pelas letras iniciais de 
diversas palavras, em geral pronunciadas sequencial-
mente; 3- Alternativa; 4- Protozoário livre, comensal ou 
parasita; 6- Gracejar; 7- Alberto (…), um dos heteróni-
mos do poeta, nascido em Lisboa teria vivido quase toda 
a vida como camponês, foi o único a não escrever prosa; 
8- Agarrar; 10- Espaço de 12 meses; 13- Leviano; 15- 
Faz tatuagem em; 18- Álvaro (…), um dos heterónimos 
do poeta, o único a manifestar fases poéticas diferentes 
ao longo da sua obra; 19- Detestar; 21- Designação anto-
nomástica de vulcão; 24- Sem ornatos; 25- Prefi xo (opo-
sição); 26- Caminho por mar; 29- Ricardo (…), um dos 
heterónimos do poeta, descrito como sendo um médico 
que se defi nia como latinista e monárquico; 31- A terceira 
letra do alfabeto grego; 33- Versejo; 35- Mamífero her-
bívoro do Sudoeste africano que se desloca geralmente 
em grandes manadas, também conhecido por boi-cava-
lo; 36- Memória de computador; 37- Actua; 40- Extrater-
restre (abrev.); 41- Artigo antigo.

Lousã
Açor
Arrábida 
Gerês

Caramulo
Estrela
Montemuro
Marão

Malcata
Grândola
Gardunha
Marvão

Monchique
Sintra
Alvão
Pico

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS
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