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PSD/Paredes tem nova liderança
Ricardo Sousa venceu as eleições para a Comissão Política Concelhia do 
PSD e deverá tomar posse no fi nal deste mês.  —  pág. 6

O União de Paredes carimbou, 
cinco anos depois, o regresso aos 
nacionais, após vencer o Leça (2-0) 
no último e decisivo jogo da fase 
de subida da Divisão Elite AF Porto.
A subida ao Campeonato de Por-
tugal foi celebrada no estádio e no 
centro da cidade de Paredes pelos 
jogadores, dirigentes e centenas 
de adeptos paredenses.
A equipa foi recebida na câmara 
municipal e recebeu um voto de 
louvor do município, pelo feito 
que conseguiu alcançar.

■  A declaração de interesse público municipal está a ser elaborada.

■  O ALTIS CLUBE DEIXOU DE PAGAR A RENDA DO PAVILHÃO.
■  Para continuar a usar o espaço, a câmara vai ter de pagar 47 mil euros de rendas
    em atraso.     —  pág. 3

Câmara quer declarar interesse
municipal das Laranjeiras 

Bombeiros de Paredes querem
melhorar a base de apoio logístico

A associação quer avançar com um projeto de melhoramento das condi-
ções da base de apoio logístico distrital, que no verão recebe centenas de 
bombeiros de todo o país.   —  pág. 4 e 5

Grandes corridas motorizadas
regressam a Paredes

Parque da cidade recebe o “Road Race”, a 8 de julho, com 50 pilotos em 
competição nacional.  —  pág. 14

—  pág. 12 e 13

UNIÃO de PAREDES nos NACIONAIS

Ana Leonor Costa vice-campeã
A atleta do ginásio Freemotion de Lordelo sagrou-se vice-campeã nacional 
de Kickboxing, em Guimarães    —  pág. 14
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O 
COMENDADOR ANTÓ-
NIO ROCHA foi homena-
geado pelo município de 
Paredes durante a reunião 
da Assembleia-geral da 

Associação Paredes pela Inclusão Social 
(APPIS), realizada no dia 28 de maio, in-

Comendador António Rocha 
homenageado pelo município
uA distinção serviu para agradecer os 10 anos em que assumiu a presidência da APPIS. 
A associação será agora presidida pelo vereador Paulo Silva.

formou a autarquia em comunicado.
O presidente da câmara, Alexandre 

Almeida, aproveitou a ocasião para 
entregar uma lembrança ao comen-
dador, como agradecimento pelos 10 
anos em que assumiu a presidência da 
direção da APPIS.

Na mesma reunião em que foi 
apresentado o Plano de Atividades e 
Orçamento para 2018, tomaram posse 

os novos órgãos sociais da instituição, 
que será presidida pelo vereador Paulo 
Silva, tendo Pedro Pinto, administrador 
da JAP, como tesoureiro, e Albano Silva, 
subgerente da empresa AEF Meubles, 
como secretário-geral.

Segundo a autarquia, foi também 
aprovada uma alteração aos estatutos, 
que torna o objetivo social da APPIS 
mais abrangente e permite outros cam-
pos de intervenção para a associação.

De acordo com esta alteração, a 
APPIS poderá, no âmbito do seu objeto 
organizar e promover, junto da popu-
lação, “ações ou eventos de qualquer 
natureza, nomeadamente de cariz 
social, cultural, bem-estar, artes, 
ciência, desporto, atividade física, 
educação, saúde, tecnologia, peda-
gogia, defi ciência inclusão social, 
solidariedade, juventude e turismo”.

 A APPIS passa também a poder 
realizar “a publicação de relatório 
ou obra, nomeadamente de cará-
ter social, pedagógico ou cultural, 
bem como praticar ou promover 
os demais atos de natureza finan-
ceira, comercial, mobiliária e imo-
biliária, sem exclusão de reserva, 
que sejam necessários à prossecu-
ção do seu objeto”.

HELENA NUNES
— texto —

Q
uando se procura ter os pés bem assentes na 
terra, não há problema em nos acoimar de 
utópicos ou chegados de marte, numa qual-
quer geringonça, com todo o respeito pela 
que governa o nosso “velho Portugal”, o de 

Portucale.
Não tendo, como de facto não temos, conhecimento 

do que sobre a regionalização se vai gizando nos gabine-
tes dos ministérios e das secretarias de Estado, não po-
demos aferir do que tal parturimento pode resultar, pelo 
que o não podemos comentar, nem ser ouvidos, caso fos-
se possível participar. Lá estaremos representados pelo 
voto que confiamos às urnas nos períodos constitucionais 
previstos.

Que nos parece haver uma deficiente distribuição 
geográfica e também uma visível falta de ordenamento 
do território, lá isso parece ver-se a olho nu. 

É evidente que com a crise da sociedade rural, as pes-
soas, em sua maioria, abolou para os grandes centros na 
busca desesperada de novas perspetivas de trabalho e 
de vida mais conveniente. Sem grandes vantagens, aliás, 
visto que as cidades teem vindo a desumanizar-se, aten-
dendo que ao crescimento económico não se tem dado 
o devido e necessário desenvolvimento humano. Terá de 
ser retificado o modelo de crescimento e ousar descobrir 
novos caminhos no sentido da esperança.

Estamos cada vez mais convencidos de que o crescimen-
to pelo crescimento será um grande equívoco. Digamos que 
se quisermos apostar num desenvolvimento que seja justo e 
harmonioso, haveremos de regressar à terra, ainda que em 
sentido fi gurado, conciliando o sector de produção com o 
dos serviços, implementando dinâmicas políticas de fi xação 
das populações, criando, tanto quanto possível, uma nova 
mentalidade de organização do próprio desenvolvimento. 
Devemos estar alerta e defender um desenvolvimento sus-
tentável e pugnar por um equilíbrio correto entre o mundo 
urbano e o rural.

Hoje há um grande fosso que separa o interior rural e o 
litoral urbano, estando de um lado o despovoamento e enve-
lhecimento da população e do outro a concentração urbana 
e o poder económico.

Vemos todos que as desigualdades acentuam cada vez 
de forma mais acelerada e que se glorifi ca o sucesso indivi-
dual em prejuízo claro de políticas de aceitação humana. E o 
problema maior é o de que a desigualdade dos poderes e dos 
correspondentes rendimentos geram insegurança, facto que 
condiciona e compromete o futuro que se desejava harmo-
nioso, para todos.

Para que haja futuro equilibrado, é imperioso que a 
economia se diversifique e as atividades produtivas se 
revitalizem e, ainda, que ao mundo rural seja dada nova 
vida. Repetimos, por nos parecer lógico, que o regresso 
à terra se tornou imperativo nacional. Portugal não so-
brevive da dependência exclusiva do turismo e dos servi-
ços, embora isto constitua uma boa ajuda, desde que não 
mate “a galinha dos ovos de ouro”, mas convém não es-
quecer que não se pode viver apenas dos escritórios, das 
lojas e das praias. É forçoso que possamos viver também 
das fábricas, da agricultura, da economia familiar e das pe-
quenas e médias empresas.

É por tudo isso, que desenvolvimento signifi ca, ainda, re-
povoamento do interior, políticas ativas de fi xação e do apoio 
à natalidade e, também, medidas fi scais que proporcionem 
a conservação dos valores de propriedade e da família tra-
dicional.

Para salvar o futuro, é urgente humanizar o progresso, 
cultivar os campos e semear a esperança.

Por um regresso
ao interior N

O SECUN-
DÁRIO foram 
e n t r e g u e s 
12 bolsas de 
estudo, por 

cada ano de escolarida-
de, 10.º, 11.º e 12.º, res-
petivamente, no valor de 
125 euros. Quinze alunos 
do ensino superior foram 
contemplados com bol-
sas de 1000 euros e tam-
bém foi atribuída uma 
bolsa a uma aluna do en-
sino superior que é ope-
racional dos bombeiros.

Na nota de impren-
sa a autarquia refere 
que também foram en-
tregues bolsas a cinco 
alunos que frequentam 
a licenciatura em Tec-
nologias da Madeira, 
referentes ao ano leti-
vo 2017/18, no valor de 

Entregues bolsas de estudo a 57
alunos residentes no concelho

uA cerimónia decorreu na passada terça-feira, dia 12, no salão nobre.
uSegundo a autarquia, foram entregues bolsas de estudo a 57 alunos do ensino secun-
dário e superior, residentes no concelho, no valor global de 25.500 euros. 

penho dos estudantes paredenses 
distinguidos. “Eu próprio fui bolsei-
ro e sei o que representa este estí-
mulo para estudar”, revelou.

Alexandre Almeida reiterou ain-
da que o executivo está “motivado 
para continuar a apoiar a educa-
ção e os estudantes paredenses”.

1000 euros. 
 Citado na mesma nota, o presi-

dente da câmara de Paredes enalte-
ceu o mérito, a capacidade e o em-
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Segundo o vereador da Proteção Civil, 
Elias Barros, o subsídio será pago em duas 
tranches, a primeira já no próximo mês e a se-
gunda em outubro.

Comparticipação dos manuais
escolares, ano letivo 2018/2019

Foi aprovada na reunião a comparticipa-
ção dos manuais escolares para o próximo 
ano letivo. A proposta do executivo con-
templa apenas duas alterações: as famílias 
passam a ter de apresentar fatura e serão 
obrigadas a devolver os manuais no final do 
ano letivo. O PSD votou contra, por a propos-
ta não contemplar o pagamento integral dos 
manuais escolares.

POLÍTICA

HELENA NUNES
— texto —

PUB PUB

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARE-
DES está a elaborar um pedido de 
declaração de interesse público 
municipal do Complexo Despor-
tivo das Laranjeiras. A notícia foi 

avançada pelo presidente da autarquia, du-
rante a reunião do executivo, de 11 de junho. 
O pedido deverá ser apresentado para discus-
são e aprovação na próxima assembleia mu-
nicipal, agendada para o final deste mês.

Alexandre Almeida garantiu que o mu-
nicípio tem estado em conversações com 
a administradora de insolvência para as-
segurar que o património não seja posto à 
venda sem que a câmara tenha condições 
para licitar. 

O autarca recordou depois o processo 
conturbado de aquisição do Complexo das 
Laranjeiras, que foi levado a hasta pública 
em janeiro de 2017 e adquirido pelo mu-
nicípio por 1,6 milhões de euros. Em abril 
deste ano, o atual executivo recebeu do 
Tribunal de Contas a notificação de veto à 
aquisição do Complexo das Laranjeiras. O 
argumento usado pelo TC era que a câma-
ra tinha violado a Lei das Finanças Locais. 
Além disso, o anterior executivo “nunca 
podia ter avançado com um sinal de 300 
mil euros sem ter o visto prévio do TC”, 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARE-
DES aprovou, na reunião do execu-
tivo, a atribuição de subsídios, no va-
lor de 133 mil euros, aos bombeiros 

e cruz vermelha. 
Foi aprovado um subsídio de 25.400 eu-

ros para cada uma das cinco corporações de 
bombeiros – Paredes, Baltar, Rebordosa, Lor-
delo e Cete – e outro de 3 mil euros para as 
delegações de Vilela e Sobreira, da Cruz Ver-
melha Portuguesa.

Na ocasião, Alexandre Almeida voltou a 
garantir que o subsídio aos bombeiros será 
aumentado para 30 mil euros no próximo 
ano, reiterando que o valor atual não che-
ga para o trabalho que estas associações 
fazem no domínio da Proteção Civil no 
concelho.

Atribuídos 133 mil euros em subsídios
aos bombeiros e cruz vermelha

uCada corporação de bombeiros do concelho vai receber este ano 25.400 euros de subsídio, e a Cruz Vermelha de Vilela e da Sobreira três mil. 

Câmara quer declarar interesse
municipal do Complexo das Laranjeiras

recordou Alexandre Almeida.
“Se o património for colocado de novo 

à venda, como um todo, a câmara de Pa-
redes nunca vai conseguir o visto do TC 
para poder licitar. O que solicitamos junto 
da administradora de insolvência é que o 
património fosse vendido em lotes sepa-
rados, assim os valores nunca iriam ultra-

Altis Clube de Paredes
deixou de pagar

a renda do pavilhão 
O presidente da câmara quis abordar o 

processo das Laranjeiras logo no início da 
reunião, para esclarecer o público sobre um 
edital que teria sido afixado no pavilhão gim-
nodesportivo de Paredes e que deu origem a 
alguma “especulação nas redes sociais”. “O 
conteúdo do edital nada tem a ver com o 
que foi dito”, reiterou o autarca, explicando 
que não houve qualquer ultimato à câmara 
para pagar o pavilhão.

Na verdade, o edital era para o Altis Clube 
de Paredes, “que arrendou o pavilhão des-
de 2013, mas só pagou cerca de um ano de 
rendas”. A administradora de insolvência, pe-
rante as dificuldades em contactar os respon-
sáveis da associação, afixou um edital pedin-
do que, até 15 de junho, lhe fossem entregues 
as chaves do pavilhão.

Para continuar a fazer uso do espaço e 
realizar eventos naquele local, a câmara assu-
miu que vai pagar as rendas em atraso – cer-
ca de 47 mil euros – em sete prestações até 
ao final do ano. Além disso, o município vai 
também assumir, através de um contrato em 
nome da câmara, o arrendamento do espaço 
até que haja uma nova venda.

uO pedido trará benefícios ao município no caso de se avançar com a expropriação daqueles terrenos.

passar os 900 mil euros e a câmara podia 
licitar sem ter o problema do visto do TC”, 
explicou o autarca, deixando claro que, caso 
isso não aconteça, o município está disposto a 
avançar para a expropriação. “De uma forma 
ou de outra a câmara de Paredes vai ficar 
com aquele património. Que não haja dú-
vidas sobre isso”.
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Bombeiros de Paredes apresentam projeto
para melhorar base de apoio logístico distrital
uO projeto implica um investimento de 140 mil euros na criação de seis camaratas, balneários, ginásio e sala de formação, entre outros. 
uO objetivo é melhorar as condições do espaço que acolhe no verão centenas de bombeiros de todo o país.
uNa cerimónia do 134.º aniversário também foram inauguradas as obras de requalifi cação do quartel e distinguidos três bombeiros

O
S BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE PAREDES pretendem avan-
çar com um projeto de melhora-
mento das condições da base de 
apoio logístico distrital que está 

instalada no quartel da instituição.
O projeto prevê a criação de seis camara-

tas com instalações sanitárias e balneários de 
apoio, um ginásio e uma sala de formação e 
foi apresentado durante a cerimónia de co-
memoração do 134.º aniversário da corpora-
ção, realizada a 3 de junho. O objetivo é trans-
formar o piso inferior do quartel e dar mais 
condições aos bombeiros que são chamados 
para combater os fogos na região.

A base de apoio logístico está protocola-
da com a Autoridade Nacional de Proteção Ci-
vil (ANPC) e recebe durante o verão centenas 
de bombeiros que em trânsito vêm de todo 
o país. “Temos condições sufi cientes para 
acolher estes grupos e vamos cumprindo a 
nossa missão. Mas aquilo que projetamos 

D
urante a sessão comemorativa dos 
134 anos dos bombeiros de Pare-
des, também foram inauguradas as 
obras de requalifi cação do quartel, 

orçadas em 300 mil euros, realizadas com 
fundos da própria instituição. Além da subs-
tituição do telhado foi requalifi cada a facha-
da do quartel, construído há 34 anos.

“Estas obras só foram possíveis por-
que temos uma direção e restantes ór-
gãos sociais que trabalham em conjunto 
com o corpo de bombeiros para atingir os 
objetivos”, reforçou o comandante da cor-
poração, destacando o papel fundamental 
que o presidente da direção teve na concre-
tização deste projeto.

“Há 18 anos quando vim para cá, vi-
nha com ambição, vontade de trabalhar e 
com objetivos. Mas nunca no melhor dos 
meus planos conseguia imaginar a di-
mensão da obra que tivemos a possibili-
dade de concretizar. É um orgulho”, frisou 
José Luís Morais, reforçando a dimensão da 
instituição.

“Temos vaidade e orgulho em inau-
gurar esta obra. Uma instituição como 
esta que com a sua própria tesouraria 
investiu aqui 300 mil euros, julgo que 
não têm dúvidas em considerar que é um 
esforço grande”, disse o presidente da dire-
ção, Mário Sousa, garantindo que este foi o 
maior investimento realizado pela institui-
ção depois da construção do quartel. 

Em 2016 a instituição já tinha investido 

“Trabalho conjunto” viabilizou obras de 300 mil euros no quartel 
180 mil euros no parque de viaturas. “Tudo 
isto foi pago por nós e 30 dias após estar 
pronto”, frisou o dirigente.

“Os Bombeiros de Paredes 
são uma instituição

de referência no concelho,
na região e no país”

- ALEXANDRE ALMEIDA,
Presidente da câmara de Paredes

Quase no fi nal da cerimónia, o presiden-
te da câmara de Paredes, Alexandre Almeida, 
felicitou o corpo de bombeiros pelo 134.º ani-
versário e sublinhou que “os Bombeiros de 
Paredes são uma instituição de referência 
no concelho, na região e no país, com pro-
vas dadas da sua convicção e capacidade”.

“Ao longo da sua história têm sido um 
elemento fundamental da segurança dos 
cidadãos e um garante da qualidade de 
vida no concelho de Paredes”, reforçou o 
autarca, agradecendo o esforço e dedicação 
de todos os bombeiros que servem as cinco 
corporações do concelho.

Falando das mudanças implementadas ao 
nível da Proteção Civil em Portugal, Alexan-
dre Almeida defendeu que “é cada vez mais 
importante haver articulação, trabalho em 
conjunto e rentabilização dos meios de 
cada uma das corporações do concelho” de 
forma a conseguir “maior efi ciência e quali-

dade nos serviços prestados às populações”.
O autarca considerou ainda que os bom-

beiros são parceiros fundamentais na prote-
ção e segurança das populações e, por isso, 
devem receber mais apoios por parte do mu-
nicípio. “Assim que as condições fi nanceiras 
da câmara forem melhorando vamos refor-
çar o apoio anual dado às corporações de 
bombeiros, de 25 para 30 mil euros”, garan-
tiu, prometendo que as verbas deverão ser 

reforçadas já no próximo ano.
O corpo de bombeiros de Paredes ser-

ve 32 % da população do concelho e 22% 
da área territorial do município, contando 
atualmente com 196 elementos: 70 do cor-
po ativo, 4 do quadro de honra, 10 do qua-
dro de reserva, 50 da escola de infantes e ca-
detes e 12 estagiários. Conta também com 
cinco veículos de emergência e 12 veículos 
de combate a incêndios.

é o futuro e dar mais condições àqueles 
que, por necessidade operacional, têm de 
passar pela nossa base”, salientou o coman-
dante da corporação, José Luís Morais, garan-
tindo que “esta base tem sido apontada 
como uma referência a nível nacional”.

“Faremos a nossa parte
associativa, mas este novo

projeto só se fará
se for comparticipado”

- MÁRIO SOUSA
Presidente da direção dos bombeiros 

Para o presidente da direção, Mário Sousa, 
este projeto visa sobretudo servir a ANPC e, 
por isso, só avança se for apoiado por fundos 
comunitários. “Estamos habituados a ser fi -
lhos bastardos em termos de fundos comu-
nitários. Em 2016, fi zemos três concursos e 
foram todos chumbados. Não podemos ser 
substitutos do governo. Faremos a nossa 
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A 
escola de infantes e ca-
detes dos bombeiros vo-
luntários de Paredes for-
mou nos últimos 10 anos 

dezenas de jovens bombeiros e 
continua a ser hoje a principal fon-
te de recrutamento de elementos 
para o corpo ativo.

Conta atualmente com 59 ele-
mentos, dos 6 aos 16 anos de idade. 

Na cerimónia de aniversário, 
a instituição quis prestar uma ho-
menagem aos três principais res-
ponsáveis pela criação desta es-

Escola de infantes e cadetes
garante o futuro da instituição

cola, que o comandante José Luís 
Morais já considerou ser “uma 
aposta ganha”.

O chefe José Moreira, o bom-
beiro de 1.ª José Nunes e a bom-
beira de 2.ª Maria Manuela Morei-
ra receberam a medalha de servi-
ços distintos “pelo papel inegá-
vel para a causa do voluntariado 
através da formação e captação 
de jovens” e o “trabalho contí-
nuo e altamente dedicado que 
permite à instituição encarar o 
futuro com otimismo”.

parte associativa, mas este novo 
projeto só se fará se for compar-
ticipado”.

Mário Sousa lembrou que a cor-
poração já assumiu o encargo com 
as obras de requalificação do quar-
tel e irá realizar em breve um novo 
investimento na formação dos ele-
mentos que vão integrar as equipas 
de intervenção permanente, prepa-
radas para responder a situações de 

emergência no concelho. 
Quem se comprometeu desde 

já a apoiar o projeto de melhora-
mento da base de apoio logístico 
distrital foi o presidente da câma-
ra de Paredes. “Se a candidatura 
avançar e for aprovada, a câma-
ra municipal estará cá para vos 
apoiar e ajudar a pagar a compar-
ticipação nacional dessas obras”, 
garantiu Alexandre Almeida.

Homenageados da escola de infantes e cadetes

Mário Sousa - presidente da direção dos B.V. Paredes José Luís Morais - comandante dos B.V ParedesAlexandre Almeida - presidente da Câmara de Paredes
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Rua de Santiago, 444 - 4585-513 REBORDOSA
Tel/Fax 224 112 551 - Tlm 917 820 622  |  luisbessamovel@gmail.com

LUÍS BESSA
MOBILIÁRIO

Idealizamos todo

o tipo de móveis

ao seu gosto!

PUB

A LISTA A, liderada por Ricardo Sou-
sa, venceu as eleições com 150 vo-
tos, mais nove que a lista B, lide-
rada por Ricardo Santos. Houve 16 

votos em branco ou nulos. Nestas eleições 
participaram 307 dos cerca de 500 militan-
tes com quotas em dia.

Para Ricardo Sousa, esta vitória deve-
-se essencialmente ao projeto e às ideias 
apresentadas e à empatia que consegui-
ram criar com os militantes. “A vitória 
é de todos. No final do ato eleitoral há 
apenas um PSD. E somos todos precisos 
e poucos para trabalhar no sentido de 
alcançarmos os objetivos a que nos pro-
pusemos”.

A nível interno, as principais priorida-
des da nova comissão política serão “criar 
uma nova relação com as bases”, através 
da criação de núcleos em todas as fregue-
sias do concelho e na cidade de Paredes, in-
cluindo naquelas que foram extintas, “que 
aproxime os militantes do partido e seja 
um canal privilegiado para o diálogo en-
tre a comissão política e os militantes”.

Ricardo Sousa pretende ainda reali-
zar um congresso concelhio, onde repre-
sentantes de todas as freguesias possam 
ter uma voz ativa para discutir o partido 
e o concelho e organizar uma convenção 
autárquica com todos os candidatos às 

Ricardo Sousa é o novo
presidente do PSD/Paredes
uAs eleições para a Comissão Política Concelhia do PSD decorre-
ram no dia 9 de junho. 

assembleias de freguesia, assembleia mu-
nicipal e câmara, para tirar conclusões e 
preparar o futuro.

O objetivo mais próximo é a preparação 
das eleições europeias, que se realizam em 
maio do próximo ano. “Pretendemos vol-
tar a ser o partido mais votado em Pare-
des e demostrar que continuamos a ser o 
maior partido do concelho de Paredes”, 
frisa o dirigente.

A nova comissão política já começou a 
trabalhar numa série de dossiers, mas deve-
rá organizar uma cerimónia pública de to-
mada de posse, no final deste mês.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ENERGIA, Jorge Seguro Sanches, 
visitou, no passado dia 4 de junho, 
a Cooperativa de Eletrificação A Ce-

ler, em Rebordosa, no âmbito dos concursos 
para a concessão da distribuição de eletrici-
dade em baixa tensão (TB), informou a autar-
quia em comunicado.

Na visita às instalações da Cooperativa A 
Celer, em Rebordosa, Jorge Seguro Sanches 
foi acompanhado pelo presidente da câmara 
de Paredes, Alexandre Almeida, o vice-presi-

Homem morre em acidente de trabalho em Baltar
uO operário de 56 anos foi atingido por uma peça de ferro numa 

empresa de gruas, situada na zona industrial de Baltar-Parada.

U
M HOMEM de 56 anos morreu 
num acidente de trabalho numa 
fábrica de gruas, em Baltar, Pare-
des. O acidente aconteceu no pas-

sado dia 4 de junho, ao final da tarde. 
Fonte dos bombeiros voluntários de 

Baltar disse à Lusa que o operário, que era 
funcionário da empresa, foi atingido por 
uma peça de ferro que estava a ser descar-
regada de um camião.

O alerta para o acidente foi dado às 
17h45 e no local estiveram meios dos bom-
beiros e da Viatura Médica de Emergência e 

Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.
Segundo a mesma fonte, os meios de 

socorro estiveram cerca de 35 minutos a 
realizar manobras de reanimação, mas de-
vido à gravidade dos ferimentos o óbito 
acabou por ser declarado no local.

O homem de 56 anos era natural de Rio 
Tinto, Gondomar, e trabalhava na empresa 
Manitowoc Crane Group, situada na zona 
industrial de Baltar-Parada. Em 2014, tam-
bém no dia 4 de junho, um outro acidente 
na mesma empresa vitimou um operário de 
61 anos.

Secretário de Estado
da Energia visitou

Cooperativa A Celer
uA visita decorreu no âmbito dos concursos para a concessão da 
distribuição de eletricidade em baixa tensão. 

dente, Francisco Leal, e o vereador das ativi-
dades económicas, Elias Barros.

Em fevereiro, a Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos (ERSE) publicou na sua 
página da internet um guia sobre distribuição 
de energia elétrica em baixa tensão. Segundo 
o município, o objetivo desse guia é “expli-
car como funcionam as concessões de dis-
tribuição de energia elétrica em BT, bem 
como os procedimentos”. 

No mesmo guia são dadas informações 
sobre o calendário dos concursos públicos 
que serão lançados pelos municípios em 2019, 
para a atribuição das novas concessões para a 
distribuição de eletricidade em baixa tensão.

HELENA NUNES
— texto —
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Paredes adere a rede de apoio a
vítimas de tráfico de seres humanos
uO protocolo de cooperação permite ao município de Paredes disponibilizar uma resposta 
de intervenção em rede no combate ao tráfico de seres humanos e apoio às suas vítimas.

O MUNICÍPIO DE 
PAREDES aderiu à 
Rede Regional de 
Apoio e Proteção 

a Vítimas de Tráfico de Seres 
Humanos, que irá disponibi-
lizar uma resposta de inter-
venção em rede que integre 
as componentes de combate 
ao tráfico de seres humanos 
e de apoio às suas vítimas.

Esta rede é composta por 
entidades governamentais 
e não-governamentais da 
região norte ou pelas dele-
gações norte das mesmas 
entidades. O protocolo de 
cooperação foi assinado a 29 
de maio, no salão nobre dos 
Paços do Concelho.

Definindo as questões 
relacionadas com a cidada-
nia como “primordiais”, o 
vereador da câmara de Pa-
redes, Paulo Silva, garantiu 
que o objetivo “é alertar e 
sensibilizar as escolas e os 
alunos para as temáticas da 
cidadania e evitar que es-
tes problemas aconteçam”.

A coordenador do Centro 

de Acolhimento e Proteção 
a Mulheres Vítimas de Tráfi-
co de Seres Humanos e seus 
Filhos Menores – Associação 
para o Planeamento da Famí-
lia, Marta Pereira assegurou 
que “as autarquias têm um 
papel preponderante de 
sinalização e assistência” e 
que esta parceria visa “che-
gar a mais vítimas de trá-

fico e fazer a diferença na 
vida das pessoas”.

Segundo o município 
de Paredes, este acordo 
tem como principal objeto 
a constituição de uma rede 
de cooperação e de partilha 
de informação, com atua-
ção na região norte, tendo 
como finalidade a prevenção, 
proteção e reintegração das 

vítimas de tráfico de seres 
humanos.

A intervenção será arti-
culada com a Rede Nacional 
de Apoio e Proteção, adotan-
do os devidos instrumentos 
para a sinalização e enca-
minhamento das vítimas, 
prestar apoio especializado 
e multidisciplinar e prevenir 
situações de revitimação.

HELENA NUNES
— texto —

Cadetes dos bombeiros de Rebordosa
venceram Concurso Nacional de Manobras
uAs equipas de cadetes masculina e feminina obtiveram o 1.º lugar no concurso que juntou 
em Braga cerca de 500 bombeiros.

A
S EQUIPAS de cade-
tes masculina e femi-
nina dos bombeiros 
voluntários de Rebor-

dosa conquistaram o 1.º lugar 
no Concurso Nacional de Ma-
nobras, que decorreu em Bra-
ga, no passado dia 3 de junho.

A competição juntou no 

Estádio 1.º de Maio cerca de 
meio milhar de bombeiros 
em provas de aptidão, onde 
puderam mostrar a sua téc-
nica em operações, como a 
montagem de material usa-
do no combate a incêndios.

No total participaram 
29 equipas, quatro de bom-
beiros profissionais, 12 de 
voluntários e 13 de cadetes, 
que pertencem a 18 corpos 

de bombeiros de oito distri-
tos do país, desde Braga ao 
Algarve e também da Região 
Autónoma dos Açores.

A Associação Humani-
tária dos Bombeiros Volun-
tários de Rebordosa esteve 
representada com quatro 
equipas. A equipa feminina A 
e masculina A ficaram em se-
gundo lugar na competição.

A cerimónia oficial de 

abertura do concurso decor-
reu na Avenida Central de Bra-
ga, no centro da cidade, com 
um desfile presidido pelo 
secretário de Estado da Prote-
ção Civil, José Artur Neves.

Os melhores concorren-
tes deste concurso ficaram 
apurados para disputar as 
provas internacionais, no âm-
bito do Comité Internacional 
do Fogo (CTIF).

HELENA NUNES
— texto —
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O 
DIA MUNDIAL 
DO AMBIEN-
TE foi assinala-
do pela câmara 
municipal de 

Paredes, com a plantação 
simbólica de uma árvore 
da espécie liquidâmbar, em 
Bitarães, e a realização de 
uma palestra sobre a ges-
tão do uso da água.

Este foi o tema princi-
pal escolhido pelo muni-
cípio para assinalar o Dia 
Mundial do Ambiente, ce-
lebrado a 5 de junho, com 
o objetivo de apelar, de for-
ma pedagógica, aos mais 
novos para a mudança de 
comportamentos em casa, 
explicou o vereador do am-
biente, Francisco Leal, cita-
do na nota do município.

A palestra foi direcio-
nada para os alunos da 
escola básica de Bitarães e 
realizada em parceria com 
a empresa Be Water. Para 
captar a atenção dos alu-
nos e promover a interação, 
“falou-se do ciclo de vida 
da água, um bem vital e 
escasso, e deram-se algu-
mas dicas para a sua pre-
servação”.

O dia mundial do Am-
biente foi criado pela as-
sembleia-geral das Nações 

A
S JUNTAS DE FRE-
GUESIA de Louredo 
e Rebordosa assina-
laram o dia mundial 
da criança com ativi-

dades para centenas de jovens 
e crianças que incentivaram a 

Festas do dia mundial da criança
uCentenas de crianças participaram em diversas atividades promovidas pelas juntas de Louredo, Rebordosa e Lordelo. 

prática desportiva, mas também 
a criatividade e o contacto com a 
natureza.

Em Rebordosa, as atividades 
foram realizadas no dia 1 de ju-
nho, no relvado do estádio do 
Rebordosa Atlético Clube, onde 

estiveram cerca de 600 alunos do 
ensino pré-escolar e do 1.º ciclo. 
O dia foi de pura diversão para os 
mais novos, que puderam jogar 
futebol, fazer pinturas faciais, an-
dar nos insufláveis, praticar esca-
lada, brincar com jogos tradicio-

nais, entre outros.
Já no domingo, dia 3 de junho 

a festa do dia da criança passou 
pelo Parque de Lazer de Miragaia, 
em Louredo, onde também não 
faltou animação para os mais no-
vos, mas também para as famílias. 

Em Lordelo, também se realizou 
uma mega festa para a pequena-
da, no jardim central da cidade, 
com diversas atividades e a cola-
boração do agrupamento de es-
colas de Lordelo.

Dia do ambiente assinalado com plantação
de árvores e palestra sobre a água

uAlunos da escola básica de Bitarães participaram numa palestra sobre a importância da 
água e a necessidade de racionalizar os seus consumos.

Unidas em 1972 e celebra-
do pela primeira vez em 
1974. Este ano assinalou-se 

com o tema “Sem contami-
nação por plástico”, uma 
semana depois de a Comis-

são Europeia divulgar a sua 
estratégia para reduzir a 
poluição do mar.
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Lordelense distinguido
pelo Consulado Português em Macau
uAntónio Bessa Almeida, agente da PSP na reforma, vive em Macau desde 2012 e é um grande impulsionador do futebol local. 

A
NTÓNIO DE SOUSA 
BESSA ALMEIDA foi re-
centemente distinguido 
pelo Consulado Geral 
de Portugal em Macau 

e pela Casa de Portugal pelo apoio 
que tem dado ao grupo desportivo 
do consulado, o único existente em 
Macau, criado para fomentar a liga-
ção entre os portugueses e a comu-
nidade local.

O lordelense de 64 anos, que 
vive em Macau desde 2012, recebeu 
duas camisolas assinadas pelos re-
presentantes das duas instituições, 
o Cônsul-geral de Portugal em Ma-
cau, Vítor Sereno, e a presidente da 
Casa de Portugal, Amélia António.

Apesar de “simbólica”, a dis-
tinção serviu para reconhecer a 
paixão de Bessa Almeida pelo fute-
bol local e a presença assídua nos 
jogos para registar os momentos e 
dar apoio aos jogadores. “Foi uma 
surpresa, mas fiquei muito con-

tente. O Cônsul-geral 
de Portugal em Macau 
gosta de desporto e 
também pratica fute-
bol. Está na reta final 
do seu desempenho 
em Macau e quis sur-
preender-me”, relatou 
ao nosso jornal, Bessa 
Almeida.

“É um presente 
especial, sobretudo 
nesta altura, porque 
estamos no mês de 
Portugal em Macau”, 
acrescentou.

Bessa Almeida já ti-
nha vivido em Macau, 
de 1982 a 1987, quando 
integrou as forças de 
segurança. Regressou a 
Portugal em 1987, onde 
terminou a sua carreira 
na PSP, mas acabou 
por voltar a Macau em 
2012. 

Atualmente reformado, Bessa 
Almeida dedica o seu tempo a viajar 
de câmara ao ombro, pelas ruas da 
cidade de Taipa, onde vive, tentan-
do imortalizar na fotografia a histó-
ria e o quotidiano de Macau.

Em 2012 criou uma página no 
facebook, ‘Macau Bolinha e Bolão’, 
para divulgar os seus trabalhos 
sobre o futebol em Macau e as 
equipas que têm raízes portugue-
sas – Consulado, Casa de Portugal, 
Sporting de Macau, Benfica de Ma-
cau, Atlético de Macau e FC Porto 
de Macau.

O emigrante acredita que esta 
é uma plataforma importante de 
ligação para as famílias dos jo-
gadores que estão em Portugal 
e no Brasil e também uma forma 
de promover o desporto-rei em 
Macau. Por esse mesmo motivo, o 
lordelense já tinha recebido uma 
camisola do Sporting de Macau, 
assinada pelos responsáveis e jo-
gadores da equipa.
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MARGARIDA GONÇALVES
Nutricionista -  Clínicas Nuno Mendes 

D
urante a gravidez as necessidades nutricionais aumentam e, 
por isso, uma alimentação saudável e equilibrada neste 
período, é fundamental para otimizar não só a saúde 
da mãe, mas também assegurar as reservas necessárias 
para desenvolver o bebé, reduzir o risco de complica-

ções neonatais e para o período da amamentação.
Ao longo da gravidez, é natural que se verifi que um aumento de 

peso, devido à formação da placenta, líquido amniótico, volume do útero e 
do sangue, tecido mamário, crescimento do bebé e gordura de reserva. Um 
inadequado ganho de peso durante a gravidez está associado a um aumen-
to do risco de atraso no crescimento intrauterino e mortalidade perinatal. Por 
outro lado, o elevado ganho de peso durante a gravidez está associado a um 
aumento de peso do bebé à nascença e, posteriormente, a um aumento do 
risco de complicações na vida adulta. Para uma mulher com um peso normal 
(Índice de Massa Corporal entre 20 e 25 kg/m2) antes da gravidez, recomen-
da-se um aumento de peso durante a gestação entre os 11,5 e os 16kg. 

No que diz respeito às necessidades energéticas na gravidez, 
estas vão aumentando de acordo com o trimestre de gestação, no 
entanto, não signifi ca que deverá comer “por dois”. No primeiro trimestre 
não existem necessidades aumentadas de energia, no segundo existe um 
aumento de cerca de 330kcal e no terceiro um aumento de 452kcal, além 
das já recomendadas diariamente, normalmente entre 1500 a 2000kcal.

As recomendações alimentares para o período da gravidez não são 
muito diferentes das recomendações alimentares para toda a popula-
ção em geral, nomeadamente, variar ao máximos os alimentos consumidos, 
distribuir os alimentos por várias refeições ao longo do dia, comer calma-
mente e mastigar bem os alimentos, ter atenção ao excesso de temperos e 
limitar o consumo de alimentos muito gordurosos e açucarados. No entan-
to, deve ter especial atenção a alguns alimentos e nutrientes, nomeada-
mente ácido fólico, ferro, ácidos gordos essenciais e fi bra alimentar. Nesta 
fase, é igualmente importante a prática de atividade física moderada, cerca 
de 30 minutos por dia, de forma a prevenir o excessivo aumento de peso, 
melhorar a sua performance e o bem-estar psicológico.

O primeiro trimestre é marcado por grandes alterações hormo-
nais e preparação do corpo para se iniciar o crescimento do bebé e 
é nesta altura que aparecem normalmente os principais sintomas 
da gravidez, tais como, sono, cansaço, náuseas, vómitos, azia e ou-
tras alterações gastrointestinais, como a obstipação. Restringir o 
consumo de alimentos com odores e sabores fortes, de difícil ou lenta 
digestão, bem como refeições muito volumosas, poderá diminuir a pro-
babilidade destes sintomas aparecerem, ou, pelo menos, reduzir a sua 
intensidade. Para além disso, é fundamental não esquecer a hidratação!

Outro ponto fundamental durante a gravidez é a higienização dos 
alimentos, de forma a evitar intoxicações alimentares, que não vêm 
nada a calhar neste período. Deve evitar carne, pescado e ovos mal co-
zinhados, leite ou laticínios não pasteurizados e vegetais e frutas crus 
não higienizados, especialmente fora de casa. Em sua casa, se tiver os 
cuidados necessários na lavagem, limpeza, preparação e confeção dos 
ingredientes e das suas refeições não tem de se preocupar.

Uma alimentação saudável durante a gravidez tem uma base 
comum, no entanto, varia de mulher para mulher, de acordo com as 
eventuais complicações e gostos individuais, por isso, é importante pe-
dir sempre opinião médica ou de um nutricionista antes de fazer qual-
quer alteração alimentar ou toma de suplementação.

Gravidez é sinónimo
de “comer por dois”?

A 
MÚSICA está 
de volta ao 
Bosque do 
Choupal, em 
Baltar, Pare-

des, com a VI edição do 
Indie Music Fest, festival 
de música alternativa e 
constituído exclusiva-
mente por bandas nacio-
nais.

O festival realiza-se 
nos dias 30, 31 de agosto 
e 1 de setembro, mas a or-
ganização já divulgou os 
primeiros oito nomes que 
vão passar pelos palcos 
do IMF em Baltar. Enes e 

Primeiros nomes anunciados 
para o Indie Music Fest 2018

uEnes, Dreamweapon, Quadra, Keep Razors Sharp e Gator, The Alligator são al-
guns dos nomes já confi rmados no palco do IMF.
uO festival realiza-se no bosque do Choupal, em Baltar, nos dias 30, 31 de agosto 
e 1 de setembro.

e a dupla lisboeta Huggs que vai 
atuar no palco do IMF com Guilher-
me Correia dos Ditch Days.

O passe geral já se encontra à 
venda por 15 euros e inclui cam-
ping, transferes, acesso aos concer-
tos secretos, piscina e outras ativi-
dades paralelas. “Os portadores 
do passe geral têm descontos nas 

viagens de comboio CP cooltrain 
para o festival”, acrescenta a orga-
nização.

O Indie Music Fest é tido como 
o melhor micro festival de Portugal 
pelo Portugal Festival Awards. A sex-
ta edição conta, pela primeira vez, 
com o apoio do município de Pare-
des e da junta de freguesia de Baltar.

Keep Razors Sharp vão regressar 
este ano e juntam-se a outros no-
mes, como Máquina Del Amor, Qua-
dra, Panados ou Gator, The Alligator.

Entre o grupo de estreantes es-
tão também os Dreamweapon, que 
trazem na bagagem o seu segundo 
álbum de longa-duração, Sol, edita-
do pela londrina Fuzz Club Records, 

Apreendidas 100 jantes
furtadas em Gandra

A 
GNR DE PENAFIEL 
apreendeu um carro 
parcialmente desman-
telado e cerca de 100 
jantes furtadas no arma-

zém de uma recauchutagem, situa-
da em Gandra, Paredes.

Segundo o JN, o armazém era 
usado para desmantelar dezenas de 
carros furtados na região do Vale do 

Sousa.
As jantes apreen-

didas são de carros de 
várias marcas e foram 
expostas no quartel 
da GNR de Penafi el 
para serem identifi -
cadas pelas vítimas 
dos furtos. Apesar de 
algumas não serem 
identifi cáveis, a GNR 
acredita que o valor 
do material poderá 
chegar a 18 mil euros.

Já o carro que foi 
encontrado no ar-
mazém parcialmente 
desmantelado foi fur-
tado recentemente 
em Gaia e está avalia-
do em cerca de 25 mil 

euros, acrescenta o JN.
O dono da empresa, de 40 anos 

de idade, foi constituído arguido e 
sujeito à medida de coação de ter-
mo de identidade e residência.
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Q
UALIDADE, RIGOR E HONESTIDADE 
são três grandes marcas da empresa 
gerida por Alfredo Valente, em Cristelo, 
Paredes, há cerca de 30 anos. Apesar 
de ser um pequeno negócio familiar, 

criado a partir do esforço e dedicação de Alfredo Va-
lente, esta loja de ferragens tem um bom negócio 
estabelecido com as empresas da região, sobretudo 
do setor do mobiliário.

A ferragens Valente comercializa todo o tipo de 
ferragens para indústria do mobiliário e carpintaria 
e maquinaria pequena e ferramentas. Além de apos-
tar na qualidade dos seus produtos a empresa asse-
gura um bom atendimento ao cliente e um serviço 
próximo e personalizado. 

Alfredo Valente acredita que foi graças a esta 
postura de rigor e honestidade nos negócios que 
a empresa conseguiu ultrapassar os piores anos 
da crise em Portugal. “Fui sempre poupado e ri-
goroso com as contas e nunca falhei com nada 
a ninguém. Sempre paguei a tempo e horas aos 
fornecedores e isso ajudou a empresa a manter-
-se naqueles quatro anos em que a indústria do 
mobiliário esteve mais em baixo”, explica o em-
presário.

Furar novos mercados
para melhorar as margens

 Atualmente, a empresa mantem-se no caminho 
da modernização, tentando acompanhar as exigên-
cias do mercado e do próprio cliente. Nos últimos 
anos a competitividade do setor obrigou a empresa 
a furar novos mercados para conseguir o material a 
melhores preços. As feiras internacionais permitiram 
dar esse salto e garantir fornecedores internacionais 
de qualidade e com produtos a preços mais acessí-
veis para vender no mercado interno.

“Essa foi uma das estratégias que o meu filho 
quis trazer para a empresa. E o caminho que te-
mos de seguir é esse porque o mercado nacional 
procura o produto mais barato”.  

Alfredo Valente está neste ramo há 30 anos, mas 
recorda que quando decidiu abrir a loja pouco ou 
nada sabia sobre o negócio. “Estou nas ferragens 
sem nunca ter dito que sim. Abri do zero e por-
que a mulher insistiu. Com o tempo fui apren-
dendo as coisas e dando os passos necessários. 

A filosofia da empresa é simples: satisfazer as ne-
cessidades dos clientes, com o objetivo de continuar 
a crescer de forma sustentada e consistente. Apesar 
de não ser uma pessoa ambiciosa, Alfredo Valente 
mostra-se orgulhoso por ver o filho mais novo, João, 
de 31 anos, assumir responsabilidades dentro da 
empresa. “No futuro espero que ele vá tomar con-
ta disto. E que mantenha o negócio no mesmo 
caminho. Queria que ele tivesse tirado um curso, 
mas já que ele não quis espero que consiga dar 
continuidade a isto”.

Além da loja de ferragens, Alfredo Valente tem 
também negócios no ramo da construção civil e 
imobiliário, desde 1999, ano em que criou a empre-
sa Valente Leal e Silva, Lda.

FERRAGENS VALENTE
Produtos e serviços de qualidade

A empresa gerida por Alfredo Valente comercializa todo o tipo de ferragens para a indústria do mobiliário e carpintaria.
 Aposta na qualidade dos produtos e num serviço próximo do cliente.  
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O 
UNIÃO SPORT CLUBE DE PA-
REDES venceu, este domingo, 
o Leça FC, por 2-0, e garantiu 
a subida ao Campeonato de 
Portugal. O jogo da última jor-

nada da fase de subida da Divisão de Elite da 
Associação de Futebol do Porto acabou em 
festa para os unionistas, que com dois golos 
de Ismael, aos 55 minutos, e Sousa, aos 75, 
roubaram o primeiro lugar ao Leça e fi caram 
com a vaga do Campeonato de Portugal.

Mais de mil adeptos assistiram ao jogo 
na cidade desportiva de Paredes e festeja-
ram a vitória com os atletas e equipa técnica, 
primeiro no relvado e depois na câmara mu-
nicipal de Paredes, onde a comitiva do União 
foi recebida pelo executivo.

Atletas, treinador e presidente acredi-
tam que este triunfo se deve à entrega e de-
dicação de todos, mas sobretudo à união e 
espírito de grupo entre os atletas.

Dia de emoçõesfortes
O estádio do Paredes voltou a encher 

para o jogo decisivo nas contas da subida 

Feliz fi cou também o presidente do clube, 
António Pedro Silva, que se mostrou orgulho-
so do trabalho dos jogadores, da equipa téc-
nica, sócios e da população da cidade. “É uma 
conquista fantástica, graças a um excelen-
te trabalho da equipa técnica, direção e 
jogadores, que são pessoas de enorme 
carácter, com muita ambição e determina-
ção, e hoje foram extraordinários”, garantiu 
o dirigente, lembrando que grande parte dos 
jogadores cresceu no Paredes e, por isso, re-
conhece a importância desta vitória para o 
clube, mas também para a cidade, que “me-
rece ter um clube nos nacionais”.

 “Este triunfo foi a concretização de um 
sonho comum, do clube e da população da 
cidade, que só foi possível graças ao espíri-
to de grupo muito forte que se conseguiu 
criar em torno do plantel e ao trabalho do 
mister Eurico Couto. Temos o melhor trei-
nador da Elite e tenho a certeza que vai 
estar a treinar noutros patamares num fu-
turo próximo”.

Falando da próxima época, António Pedro 
Silva assumiu que vai implicar um esforço sig-
nifi cativo da direção para conseguir mais pa-
trocinadores e associados, mas acredita que 
o Paredes tem uma estrutura forte e saberá 
enfrentar os desafi os, fazendo do clube um 
símbolo da cidade e do concelho.

União de Paredes garante subida aos nacionais
uA vitória sobre o Leça, por 2-0, garantiu ao Paredes o primeiro lugar do play-off  e o acesso direto ao Campeonato de Portugal.
uCentenas de adeptos festejaram o triunfo com a equipa, que após o jogo foi recebida na câmara municipal.

da AF Porto, frente ao Leça, líder do play-off . 
Ismael inaugurou o marcador aos 55 minutos 
e o estádio explodiu de alegria com a possibi-
lidade de a equipa conseguir anular a diferen-
ça de golos para a formação de Matosinhos e 
ascender ao primeiro lugar. Dez minutos de-
pois foi o capitão do Paredes, Joaquim Sousa, 
a colocar a bola no fundo da baliza do Leça, 
abrindo caminho à festa dos unionistas.

Mal soou o apito fi nal, os adeptos fi zeram 
a festa na bancada e no relvado da cidade des-
portiva, abraçando os jogadores e entoando 
cânticos ao “Paredes Campeão”. Um dos no-
mes mais elogiados foi o do treinador Eurico 
Couto, que não conseguiu conter as lágrimas 
para falar do “feito inesquecível” alcançado 
pelos seus jogadores. “É um sonho. Não in-
teressa se é um sonho de subir à segunda 
divisão nacional. É o sonho que nós temos 
para já possível. Todos os dias temos de re-
formular os nossos sonhos. Hoje foi este, 
amanhã pode ser chegar aos campeona-
tos profi ssionais. Esse é o meu sonho e de 
grande parte dos jogadores que aqui está”, 
declarou o técnico paredense, que quis dedi-
car a vitória ao pai, Joaquim Couto.

Do lado dos atletas, a festa estendeu-se 
até ao balneário. Joaquim Sousa foi um dos 
mais ovacionados pelos colegas e adeptos. 
Quis dedicar o golo à companheira e partilhar 

connosco a “alegria enorme” que sentiu no 
fi nal do jogo. “É um orgulho enorme e o re-
fl exo de muito trabalho e algum sofrimento 
ao longo da época. Mas conseguimos feste-
jar no fi nal da temporada com os adeptos 
e todos os paredenses que nos acompa-
nham”, sublinhou o capitão do Paredes, falan-
do de um “momento histórico para o clube, 
a cidade e o concelho de Paredes”.

Cláudio Madureira também expressou 
a sua alegria pela conquista do clube, numa 
época difícil. “Estou muito feliz por nós e 
por toda a gente que nos apoiou. Foi uma 
época muito difícil, tanto a nível pessoal, 
como para a equipa, mas a união fez com 
que conseguíssemos esta grande vitória”. 

Depois de ter feito uma grande exibição, 
o guarda-redes Dani Carvalho também quis 
partilhar o triunfo com os colegas de equipa 
e a família. “Merecemos este prémio. Somos 
os melhores, porque nunca baixamos os 
braços e agora fomos recompensados”, sub-
linhou o atleta, que deixou orgulhosos os seus 
pais, que também estiveram no relvado a fes-
tejar o triunfo do fi lho e do clube da terra. “É 
uma vitória especial, não só pelo nosso fi lho, 
mas porque também somos paredenses. Es-
peramos que esta seja a primeira de muitas 
vitórias do Paredes, porque o clube merece”, 
defenderam Marília e Daniel Carvalho.

Os paredenses estiveram em peso para apoiar a equipa no regresso aos nacionais de futebol

A festa do golo que deu acesso à subida de divisão

Feliz fi cou também o presidente do clube, 
António Pedro Silva, que se mostrou orgulho-
so do trabalho dos jogadores, da equipa téc-
nica, sócios e da população da cidade. “É uma 
conquista fantástica, graças a um excelen-
te trabalho da equipa técnica, direção e 
jogadores, que são pessoas de enorme 
carácter, com muita ambição e determina-
ção, e hoje foram extraordinários”, garantiu 
o dirigente, lembrando que grande parte dos 
jogadores cresceu no Paredes e, por isso, re-
conhece a importância desta vitória para o 
clube, mas também para a cidade, que “me-

 “Este triunfo foi a concretização de um 
sonho comum, do clube e da população da 
cidade, que só foi possível graças ao espíri-
to de grupo muito forte que se conseguiu 
criar em torno do plantel e ao trabalho do 

A festa do golo que deu acesso à subida de divisão
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União de Paredes garante subida aos nacionais
Joaquim Sousa

- capitão -

“É um orgulho enorme e o refl exo de 
muito trabalho e algum sofrimento ao 
longo da época”. 

António Pedro Silva
- presidente do clube -

“É uma conquista fantástica graças a um 
excelente trabalho da equipa técnica, 
direção e jogadores”. 

Dani Carvalho
- guarda-redes -

“Merecemos este prémio. Somos os me-
lhores, porque nunca baixamos os braços”. 

Eurico Couto
- treinador -

“É um feito inesquecível, mas de todo 
merecido, por todo o trabalho que fi ze-
mos ao longo da época”. 

Cláudio Madureira
- jogador -

“Foi uma época muito difícil, tanto a ní-
vel pessoal, como para a equipa, mas a 
união fez com que conseguíssemos esta 
grande vitória”. 

Marília e Daniel Carvalho
- pais do guarda-redes Dani -

“Esperamos que esta seja a primeira de 
muitas vitórias do Paredes, porque o 
clube merece”. 

OS PROTAGONISTAS

Depois de terem recebido as felicitações 
do executivo municipal, no domingo à 
noite, após o jogo, o União de Paredes 

voltou a ser distinguido pelo município, com 
a atribuição de um voto de louvor pela subi-
da aos nacionais.

Aprovado por unanimidade na reunião 
do executivo, realizada no dia seguinte à 
festa, o voto de louvor foi proposto pelo pre-
sidente da autarquia, Alexandre Almeida, ao 
União de Paredes, “pelo contributo de levar 
mais longe o nome de Paredes”.

Voto de louvor do município

António Pedro Silva - presidente do U.S.C. Paredes

Eurico Couto - treinador do União de Paredes

Joaquim Sousa - capitão da equipa do Paredes

António Pedro Silva - presidente do U.S.C. Paredes
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A
NA LEONOR COSTA sagrou-se, 
no passado fim-de-semana, em 
Guimarães, vice-campeã nacional 
de kickboxing. A atleta do ginásio 

Freemotion, de Lordelo, Paredes, travou 
três combates até à final, mostrando de-
terminação e coragem, mas acabou por ser 
derrubada pela adversária na derradeira fi-
nal da prova. 

O campeonato nacional de kickboxing 
decorreu nos dias 9 e 10 de junho, no pa-
vilhão do Vitória Sport Clube Guimarães. 
Em prova estiveram mais de 800 atletas de 
todo o continente e ilhas.

C
ÂNDIDO SILVA assumiu a presi-
dência do Aliança de Gandra, após 
ter sido eleito por unanimidade, em 
Assembleia-geral extraordinária, rea-

lizada a 7 de junho.
Em nota de imprensa, o clube diz que a 

lista apresentada por Cândido Silva vai gerir 
os destinos do Aliança de Gandra até 30 de 
junho de 2019. 

Na direção Cândido Silva terá como vice-
-presidentes José Duarte e Rui Pinto. Manuel 
Fernando Rocha assume o lugar de secretário 
da direção e Rui Vieira de tesoureiro. A assem-
bleia-geral será presidida por Paulo Ranito, 
com Carlos Correia a ficar na vice-presidência 
e Jorge Oliveira como secretário.

Paulo Teixeira vai presidir ao Conselho Fis-
cal, tendo Jorge Coelho como vice-presidente 
e Daniel Moreira como secretário.

 

F
ÁBIO PACHECO está de 
regresso ao continente, 
depois de ter estado na úl-
tima época ao serviço do 

Marítimo da Madeira. O jogador, 
de 30 anos, natural de Paredes, 
optou por dar continuidade à sua 
carreira noutras paragens e já foi 
apresentado como reforço do 
Moreirense para a próxima época.

O contrato assinado com o 
clube de Moreira de Cónegos é 
válido para as próximas três tem-
poradas. Na sua passagem pela 
Madeira, Fábio Pacheco realizou 

A EMOÇÃO E ADRENALINA das gran-
des corridas motorizadas estão de 
regresso a Paredes e prometem atrair 
muitos aficionados à cidade. O Gran-

de Prémio Paredes Road Race 2018 terá lugar 
no dia 8 de julho, num circuito de 1900 metros, 
montado no parque da cidade, em Paredes. O 
evento tem cariz solidário, com entrada simbó-
lica de três euros, e a receita angariada a rever-
ter para os bombeiros de Paredes.

O evento foi apresentado na Casa da Cul-
tura, no dia 9 de junho, e contou com o teste-
munho do piloto de 74 anos, José Pinto, que 

Cândido Silva é o novo 
presidente do Gandra

uOs novos órgãos sociais do Aliança de Gandra foram eleitos a 7 
de junho e vão gerir os destinos do clube até 30 de junho de 2019.

Fábio Pacheco
assina pelo Moreirense

uO jogador paredense passou a última época ao serviço do Marí-
timo, da Madeira.
uJá foi apresentado como reforço do Moreirense, orientado por 
Ivo Vieira.

Após este episódio, o médio desvinculou-
-se do clube madeirense, a quem estava liga-
do até junho de 2020.

Na época 2018/2019 será orientado por 
Ivo Vieira, treinador do Moreirense, que no 
último campeonato terminou na 15.ª posição.

22 jogos com a camisola verde-rubra, apon-
tando um golo. A época acabou por ser algo 
conturbada para o atleta, que foi proibido de 
treinar pelo presidente do Marítimo, Carlos 
Pereira, após a derrota da equipa na Luz, fren-
te ao Benfica, a contar para a I Liga, por 5-0.

Grandes corridas motorizadas
regressam a Paredes

uO Grande Prémio Paredes Road Race realiza-se a 8 de julho no 
parque da cidade, com a presença de 50 pilotos que competem a 
nível nacional.

HELENA NUNES
— texto —

irá participar na prova. Segundo o responsá-
vel da prova, Narciso Andrade, “são espera-
dos cerca de 50 pilotos motociclismo que 
competem a nível nacional”. A autarquia 
também será parceira da iniciativa que “vai 
ajudar a promover o concelho de Paredes”, 
sublinhou o vereador do desporto, Paulo Sil-
va, garantindo que “a segurança do evento 
está a ser diligenciada com as autoridades 
competentes e organizadores do evento”.

As provas começam às 14 horas, mas du-
rante a manhã o público já poderá apreciar as 
motos e interagir com os pilotos durante os 
treinos, que começam às 10 horas. A competir 
no circuito de Paredes vão estar motos de 50 
cc clássicas vintage, 50cc racing e 85cc racing.

Atleta de Lordelo sagrou-se
vice-campeã de kickboxing
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O PARQUE DA CIDADE DE PAREDES 
acolheu a 4.ª Prova do Circuito Regio-
nal de BTT/XCO – Desporto Escolar, 
organizada pelo Agrupamento de 

Escolas de Paredes com o apoio da autarquia.
A prova juntou mais de 400 alunos/ atle-

tas de 24 escolas da região e superou todas as 
expectativas da organização. Os participantes 
competiram nos escalões infantis A e B, inicia-
dos, masculinos e femininos, juvenis e juniores 
e também ciclismo adaptado de várias escolas.

Além de promover a modalidade de BTT 
e do ciclismo, esta prova enquadra-se num 
projeto do Agrupamento de Escolas de Pare-
des – ‘Ciclismo da Escola BTT’ – que pretende 
também “proporcionar aos alunos expe-

U
MA VIATURA em miniatura dos 
bombeiros voluntários de Cete foi 
premiada na quinta corrida de carros 
artesanais realizada em Parada de To-

deia, no dia 31 de maio.
Centenas de pessoas quiseram assistir à 

competição, onde não faltou criatividade e 
originalidade aos participantes. Os carros são 
construídos artesanalmente, cada um com 
as suas particularidades mecânicas e visuais, 
além da velocidade alcançada na descida da 
principal via rodoviária da freguesia de Para-
da de Todeia.

Na primeira vez que aceitaram o desafi o 

400 alunos participaram 
na 4.ª prova do Circuito 

Regional de BTT/XCO
uA competição juntou atletas de 24 escolas da região e decorreu 
no parque da cidade de Paredes.

riências e vivências que contribuam para 
um crescimento pleno e sadio e dar maior 
visibilidade ao ciclismo, tornando-o parte 
integrante do currículo escolar”, garante 
Mário Pinto, professor e mentor do projeto.

O Agrupamento de Escolas de Paredes é o 
único do país que possui equipas do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico a competir nesta prova, re-
presentando também um concelho com uma 
longa tradição vincada no ciclismo nacional 
ao mais alto nível. 

“O concelho de Paredes tem ligações ao 
ciclismo, teve no passado excelentes ciclis-
tas e atualmente tem jovens com potencial 
e valor para poderem vir a destacar-se no 
ciclismo e no BTT”, sublinhou o presidente 
da câmara de Paredes, Alexandre Almeida, 
citado em nota de imprensa.

HELENA NUNES
— texto —

Viatura dos bombeiros de
Cete premiada na 5.ª Corrida

de Carros Artesanais
uA miniatura do carro de bombeiros foi distinguida com o prémio ori-
ginalidade na quinta edição da prova realizada em Parada de Todeia.

de concorrer com o seu próprio carro, que le-
vou alguns meses a construir, os bombeiros 
voluntários de Cete foram distinguidos com 
o prémio de originalidade dos carros artesa-
nais.

A viatura em miniatura foi construída pelo 
bombeiro de 1.ª Fernando Pinto e o bombeiro 
de 2.ª Miguel Rodrigues.

O presidente da câmara municipal de 
Paredes, Alexandre Almeida, e o vereador da 
educação, desporto e juventude, Paulo Silva, 
também se juntaram ao público neste evento 
promovido pelo Agrupamento de Escuteiros 
609, de Parada de Todeia.
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R
EALIZA-SE ESTE DOMINGO, dia 17 
junho, a primeira corrida da cidade 
de Gandra, que tem uma vertente 
solidária e é organizada pela junta de 

freguesia.
A prova terá um percurso de 10 quilóme-

tros, com partida e chegada junto à igreja ma-
triz de Gandra. São esperados cerca de 1000 
atletas na iniciativa, que integra também uma 
caminhada de seis quilómetros.

“Esperamos ter entre 500 e 1000 atle-
tas, que é um número considerável de pes-
soas, até porque se trata se uma atividade 
com cariz solidário”, confirmou ao nosso 
jornal, Lucília Barbosa, da junta de freguesia 
de Gandra.

A organização vai oferecer lanche a todos 
os participantes da corrida e caminhada e 
no final haverá também uma aula de zumba, 
com espuma.

A prova é direcionada para atletas com 
mais de 18 anos, havendo prémios para os 
primeiros cinco classificados nos escalões de 
juniores (18-19 anos), seniores (20 a 39 anos) e 
veteranos (maiores de 40), femininos e mascu-
linos. Há também prémios monetários para os 
primeiros cinco atletas da classificação geral.

Além de incentivar a prática desportiva e 
o convívio entre os participantes, a junta de 
freguesia pretende apoiar o Centro Social e Pa-
roquial S. Miguel de Gandra, entregando à ins-
tituição um euro por cada inscrição na prova.

O dinheiro angariado vai ajudar a insti-

Primeira corrida cidade de 
Gandra vai juntar cerca de 

1000 participantes
uA prova realiza-se no próximo domingo, dia 17, e integra ainda 
uma caminhada de seis quilómetros. 

tuição “a melhorar os serviços prestados 
à comunidade local, num projeto que é de 
todos, servir os idosos e doentes nas valên-
cias de centro de dia, centro de convívio e 
serviço de apoio domiciliário”, garante a di-
retora técnica Eliana Santos.

“Nesta iniciativa, mais uma vez, consi-
deraram a nossa entidade como recetora, 
provando o reconhecimento das nossas 
necessidades/ limitações em paralelo com 
o reconhecimento da importância da nos-
sa missão”, acrescentou a responsável.

HELENA NUNES
— texto —

Torneio internacional de andebol está a recrutar voluntários
uOs jovens com mais de 16 anos podem inscrever-se como volun-
tários nesta competição que vai animar Paredes de 27 de junho a 
1 de julho.

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

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

marmilages@marmilages.pt   |   www.marmilages.pt

IND. COM. MÁRMORES E GRANITOS, LDA.
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Associação PS Artes Marciais
conquistou 44 medalhas

na Taça de Portugal
uA associação conquistou um total de 21 medalhas de ouro, 21 de 
prata e duas de bronze.

A ASSOCIAÇÃO PS ARTES MAR-
CIAIS DE PAÇOS DE FERREIRA 
esteve em grande destaque na Taça 
de Portugal Open Sport Kempo FPL 

2018, que decorreu nos dias 2 e 3 de junho, 
nas Caldas da Rainha.

Paulo Sousa, Pedro Barbosa, Rogério Mar-
tins, Diogo Gonçalves, Daniel Neto, Rafael 
Pinto e Diogo Pinto arrecadaram um total de 
21 medalhas de ouro, outras tantas de prata e 
duas medalhas de bronze.

Por equipas, a associação obteve o quinto 
lugar, trazendo para a cidade de Paços de Fer-
reira mais uma taça. 

Em nota de imprensa, a associação subli-
nha a importância destes resultados para os 
atletas, que “mais uma vez mostraram o seu 

empenho e dedicação”, e agradece todo o 
apoio que receberam durante a prova.

Em termos individuais, Daniel Neto des-
tacou-se em Rumble Kids (11-13 anos, -48kg), 
formas de mão vazia soft, formas com armas 
soft, formas sino vietnamitas e formas sino 
vietnamitas com armas (12-13 anos), conquis-
tando no total cinco medalhas de prata.

Paulo Sousa conquistou seis medalhas 
de ouro e duas medalhas de prata, Pedro 
Barbosa quatro de ouro e seis de prata, 
Rafael Pinto conseguiu o bronze em Point 
Kempo (8-10 anos, -28kg), Rogério Mar-
tins trouxe sete medalhas de ouro e uma 
de prata, Diogo Gonçalves teve quatro de 
ouro e quatro de prata e Diogo Pinto duas 
de prata e uma de bronze.

E
NCONTRAM-SE ABERTAS as inscri-
ções para a bolsa de voluntários do 
Handball CUP 2018, o torneio inter-
nacional de andebol que vai decor-

rer em Paredes entre os dias 27 de junho e 

1 de julho, informou a autarquia em nota 
de imprensa.

Os jovens com mais de 16 anos que 
pretendam integrar a bolsa de voluntários 
podem inscrever-se, preenchendo online o 

formulário que se encontra disponível no si-
te:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI-
pQLSeGDXy5KZSL0mmWebJzwj-MNSmFl-
BcEeU0Z1MtmH5bKhgu09Q/viewform?us-
p=sf_link

A prova é promovida pelo município de 
Paredes, em parceria com o Clube de Ande-
bol do Agrupamento de Escolas de Baltar e o 
apoio da Federação de Andebol de Portugal e 
a Associação de Andebol do Porto.

O Paredes Handball Cup contará com as 
três vertentes do andebol nacional, andebol 
indoor, andebol praia e andebol adaptado, 

de forma a promover a inclusão de toda a 
comunidade nesta modalidade.

Durante cinco dias, o concelho de Paredes 
vai acolher praticantes de andebol dos 9 aos 
50 anos e receber cerca de 200 equipas num 
total de 3.500 atletas. Serão realizados cerca 
de 600 jogos em 15 pavilhões espalhados 
pelo concelho.

Além da componente desportiva, haverá 
ainda muita festa e animação para os mais 
novos, com música, DJ’s, insufláveis, dois au-
tocarros panorâmicos e um espaço/tenda 
montado no parque da cidade de Paredes.



17
Quinta-feira

14 de junho 2018

ESPAÇO ESCOLA

....................................................................................................................................
Beatriz Dias, 7.º A    ●   Escola Básica da Sobreira

O 
conto pode ser resumi-
do da seguinte forma:

A história decorre 
no Japão “… vivia uma 

jovem japonesa,…”, porém o 
tempo não se pode determinar.

Uma jovem japonesa, inespera-
damente, engravidou. Ela não quis 
confessar quem fora o homem que 
a engravidara, contudo, devido à 
pressão dos pais, acabou por acusar 
o Mestre Hacuíne. Depois de a crian-
ça nascer, os seus pais entregaram-
-na ao mestre e, nesse momento, 
este já perdera a sua reputação de 
homem sábio e respeitador.

Passado um ano, a jovem não 
aguentou mais a mentira que in-
ventara e contou quem era o ver-
dadeiro pai da criança. Quando os 
progenitores da jovem souberam 
a verdade, foram imediatamente 
desculpar-se ao mestre e pedir-lhe 
a criança, o sábio acedeu ao pedi-
do e tudo o que disse foi: “Ai sim?”.

A passagem que mais gostei foi o 
pedido de perdão dos pais da jovem 
japonesa ao mestre e da sua resposta 
que foi sempre a mesma, antes da 
descoberta da verdade e depois de 
tudo ser revelado “Ai sim?”.

A minha personagem preferi-
da é o mestre Zen Hacuíne, porque 
quando lhe disseram que era o pai 
daquela criança, uma pessoa nor-
mal ia defender-se e revoltar-se, 
pois estava a ser acusado injusta-
mente, mas o mestre (enquanto 
sábio e iluminado) aceitou a acu-
sação, embora infundada, e tratou 
bem da criança, mesmo não sendo 
o seu verdadeiro progenitor.

Este conto dá-nos uma lição de 
vida, pois o mestre Hacuíne, devido 
à sua sabedoria Zen, aceitou sem 
revolta a acusação que lhe fizeram, 
revelando compaixão e generosi-

O
lá! Hoje estou 
aqui para vos 
falar do meu 
colega e ami-

go, Francisco.
Alto, magro, pele 

branca com muitas es-
pinhas, olhos castanhos 
e longas pestanas, ca-
belo preto, curto e es-
pesso, nariz redondo, 
lábios finos e orelhas 
pequenas são alguns 
dos pormenores que 
destaco no seu retrato.

Tem uma excelente 
preparação física e até há quem 
diga que parece o Ronaldo. 
Aliás, ele é mil vezes melhor do 
que eu, é como um montanhis-
ta, não se contenta com o meio, 
mas sim com o topo da monta-
nha. Enfim, uma força da nature-
za imparável!

A 
Inês é minha colega de 
turma e companheira de 
carteira.

Magra, estatura me-
diana, cabelos lisos de cor casta-
nha, olhos vivos e boca bem dese-
nhada são alguns pormenores do 
seu retrato.

Admiro a sua maneira de ser 
porque é simpática, inteligente, 

Quem lê um conto,
reconta e divulga

dade para com os acusadores. Não se 
importou de perder a sua reputação, 
enquanto cuidava da criança que não 
era sua. É um verdadeiro mestre ilu-
minado que conseguiu, ao contrário 
da maior parte dos outros humanos, 
desapegar-se dos bens materiais e 
das emoções negativas. O mestre deu 

aos pais da criança, aos seus avós 
e a toda a aldeia uma lição de hu-
mildade, compaixão pelo próximo 
e de paz interior, visto que não se 
deixou abalar pelos revezes da vida 
e confiou no seu fluir positivo, pois 
“a verdade é como o azeite, vem 
sempre ao de cima”.

Identificação do conto: «Ai sim?»
Autor: Nyogen Senzaki e Paul Reps
Título da obra de que foi retirado: «101 histórias Zen»
Editora: Editorial Presença
Data de Edição: 1987

Noyogen Senzaki foi um monge Zen Rinzai, um dos principais pro-
ponentes do Zen Budismo do século XX nos Estados Unidos. A sua 

mãe morreu durante o parto e o pai nunca soube quem era. Morreu 
em 7 de maio de 1958, aos 81 anos.

Os monges Zen Rinzai seguem os ensinamentos do taoismo (carac-
teriza-se pela busca da iluminação – desapego emocional e dos bens 
materiais, através das artes marciais e da meditação) e do budismo 
(busca da paz interior, através da generosidade, compaixão, destruição 
do carma negativo e do desapego). O Zen é a essência do budismo. Um 
mestre japonês Zen disse: “O Zen nasceu e cresceu na Índia, flores-
ceu na China e deu fruto no Japão”.

....................................................................................

● Agrupamento Escolas de Vilela

Hernâni, 7.º V/C    

FRANCISCO

INÊS
João Miguel Silva, 7.º V/C....................................................................................

O Francisco é calmo, diverti-
do, um amigo que não gosta de 
confusões. Tem sempre uma pa-
lavra amiga ou um conselho para 
te dar e, quando estás triste, uma 
piada seca, ele vai inventar!

O Francisco é assim e…nin-
guém o pode mudar.

divertida e generosa. Também 
é muito educada e não é nada 
egoísta.

Gosta de regras e de bom 
comportamento na sala de aula. É 
organizada nos trabalhos de casa 
e tem muito cuidado com os seus 
materiais escolares.

Eu tenho muito orgulho por 
ter a Inês como colega de turma.

O 
A g r u p a m e n t o 
de Escolas Da-
niel Faria reali-
zou, no dia 8 de 

junho, o evento “Respirar 
Baltar: pelo verde é que 
vamos!”, constituído por 
um percurso pedestre e 
um percurso de bicicleta 
e integrado nas ativida-
des do dia da “Feira dos 
Produtos da Terra”. A 
atividade teve como prin-
cipal objetivo promover o 
património natural, eco-
lógico e histórico da fre-

................................................................................................................................................................................................................................
Agrupamento de Escolas Daniel Faria - Baltar

“RESPIRAR BALTAR: PELO VERDE É QUE VAMOS!”
 – caminhada e passeio de bicicleta

guesia, contribuindo para a 
prática regular de atividade 
física em espaços naturais 
e, naturalmente, aumentar 
a consciencialização e edu-
cação ambiental.

Apesar das condições 
climatéricas adversas, mais 
de duas centenas de partici-
pantes marcaram presença 
neste passeio que contou 
com a colaboração da jun-
ta de freguesia de Baltar, da 
polícia municipal de Paredes 
e dos bombeiros voluntários 
de Baltar. Caminhada junto à ribeira de Baltar Passeio de bicicleta por caminhos agrícolas
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

MAÇONS E CARBONÁRIOS

o seu QUINZENÁRIO de eleição

P
ode defi nir-se «Maçonaria» 
como uma organização 
secreta – ou «discreta», 
segundo a opção semân-
tica dos actuais membros 

– «de carácter iniciático com fi ns 
altruístas, sociais e económicos» 
(DLPC, 2001:2323). Nascida em In-
glaterra no início do século XVIII, 
estabeleceu-se em Portugal a par-
tir de fi nais da década de vinte e 
conheceu várias cisões durante o 
século seguinte. Chegou aos alvo-
res de novecentos já unifi cada, sob 
a denominação de Grande Oriente 
Lusitano Unido (GOLU). 

Nascida, assim, ainda durante a 
Monarquia, composta naturalmente 
por muitos monárquicos, assistiu-se, 
contudo, no seu seio, a uma progres-
siva republicanização, sobretudo à 
medida que as sucessivas governa-
ções realistas foram caindo em des-
crédito. É com a chegada, em 1907, 
de Sebastião de Magalhães Lima ao 
Grão-Mestrado da Obediência que 
se opera a adesão da Maçonaria 
portuguesa aos ideais republicanos. 
A partir daí, a organização faz-se 
próxima dos movimentos de con-
testação ao regime e de grupos de 
oposição ao domínio da Igreja Cató-
lica. Cria círculos de infl uência social 
e política, penetra nos principais 
sectores partidários e patrocina, di-
recta ou indirectamente, acções de 
combate e subversão. Quando eclo-
de a revolução de 5 de Outubro, a 
«Maçonaria, o Partido Republicano 
e as organizações livres-pensadoras 
eram três faces do mesmo movi-
mento» (Ramos, 2001:359).

Em fi nais do século XIX, Artur 
Augusto Duarte da Luz de Almeida 
funda uma outra sociedade «se-
creta» - a Carbonária Portuguesa -, 
inspirada em movimentos revolu-
cionários italianos. Tinha liturgia ini-
ciática, também era composta por 
maçons, mas operava de forma dis-
tinta e independente. Aliás, a ade-
são à Carbonária não exigia os «re-
quisitos fi nanceiros e culturais que 
a iniciação maçónica postulava» 
(Catroga, 2010:71), pelo que esta 
se enraizava facilmente nas classes 
populares e nos meios militares de 
baixa patente. Com cariz revolucio-
nário e operacional, constituída por 
alguns sargentos e poucas centenas 
de civis, mormente comerciantes e 
operários, tornar-se-ia no braço ar-
mado do republicanismo militante. 
Machado Santos, o «herói da rotun-
da», chefe militar decisivo para o 
triunfo da revolução, era maçon e 
também membro da «Alta Venda», 
o núcleo dirigente (poder executi-
vo) dos carbonários portugueses.

A representação da Maçona-
ria e da Carbonária nas principais 

divisões da mesma propriedade. 
Refi ra-se ainda que o fi lho homóni-
mo de António Augusto, emigrado 
na década de 30 para o Brasil, fora 
também ele, nesse mesmo país, 
membro da Maçonaria.

Joaquim Ferreira Barbosa, o 2.º 
administrador republicano do con-
celho, foi iniciado na loja Portugália, 
também da cidade do Porto, a 4 de 
Abril de 1913. O seu nome simbóli-
co era Lutero e em 1914 havia cum-
prido o 2.º grau (Companheiro) do 
Rito Escocês. A Portugália fora fun-
dada em 1912 e, dois anos depois, 
cindira-se do Grande Oriente Lusita-
no Unido para se juntar ao Supremo 
Conselho do Grau 33. Seria, contu-
do, reintegrada no GOLU em 1917.

É provável que outros políticos 
republicanos – e não só – do con-
celho tenham pertencido à Maço-
naria. Outro dos «históricos» locais, 
Adriano Moreira de Castro, decora-
ra a sua «Castrália» com simbologia 
sugestiva, tendo Alda Neto subli-
nhado a existência ali, entre outros 
elementos pictóricos, de globos 
em alto-relevo, aparentemente re-
presentativos do «conhecimento 
ilimitado e a própria universalida-
de» da associação maçónica (Neto, 
2012:65-94). Contudo, o nome 
deste republicano de Louredo não 
consta dos registos do GOLU.

No que concerne à Carbonária, 
o documento que nos sugere a exis-
tência de membros da organização 
em Paredes, consiste numa convo-
catória/convite publicada(o) no jor-
nal republicano local O Povo. 

A necessidade de a convocató-
ria ser pública e impressa num jor-
nal de Paredes sugere, por si só, a 
existência de um número signifi ca-
tivo de membros. Assim, na edição 
de 30 de Março de 1911 do referi-
do periódico apresentava-se, sob 
o termo «Convite», um pequeno e 
discreto texto, redigido segundo 
a norma maçónica abreviada. Não 
nos sendo fácil o deslinde con-
teudístico da mensagem faremos, 

«Enquanto se proíbem festas e procissões católicas, ostentam-se insígnias maçónicas à luz do dia nas ruas e pra-
ças públicas, e as bandeiras da seita provadamente criminosa drapejam gloriosamente à luz do sol da liberdade»

instituições da Primeira República 
é hoje bem conhecida. Segundo 
Oliveira Marques (1991:430), per-
tencer então à obediência era, aliás, 
«pragmaticamente necessário no 
curriculum do candidato a ministro, 
a deputado ou a simples funcioná-
rio público.» Não estranhava, por 
isso, que metade dos ministros do 
Governo Provisório fossem maçons. 
O mesmo acontecia com a Câmara 
dos Deputados e com, pelo menos, 
três presidentes da República: Ber-
nardino Machado, Sidónio Pais e 
António José de Almeida. 

Menos sistematizada afi gura-
-se-nos a extensão da infl uência e/
ou participação das sociedades se-
cretas a nível local. Temos, porém, 
indicações sufi cientes para atestar 
a presença da Maçonaria e da Car-
bonária no concelho de Paredes du-
rante a Primeira República.

Aqui, como um pouco por todo 
o país, a fraternidade de «pedrei-
ros-livres» fazia-se representar nos 
principais órgãos político-adminis-
trativos. Desde logo, no cargo mais 
importante de todos: o de adminis-
trador do concelho. Os dois primei-
ros administradores republicanos 
de Paredes, António Augusto Gon-
çalves de Carvalho (1910 – 1912) e 
Joaquim Ferreira Barbosa (1912 – 

1915) pertenceram à Maçonaria. 
António Augusto integrou a loja 

Liberdade e Progresso, com sede no 
Porto, tendo sido iniciado a 7 de 
Julho de 1911. Usava o nome sim-
bólico Sansão e, em 1912, possuía 
o 3.º grau (Mestre) do Rito Escocês 
Antigo e Aceite. A loja a que San-
são pertencia tinha tido origem na 
fusão das obediências Obreiros do 
Progresso e Aurora da Liberdade, que 
funcionaram no Porto entre 1893 e 
1898. Segundo um estudo versado 
no tema, a loja «focalizava as suas 
preocupações no auxílio às pessoas 
carenciadas, fazendo um alerta aos 
indivíduos em relação à necessida-
de de instrução» (Almeida, 2015). 

A ligação deste «chefe» republi-
cano paredense à Maçonaria deixou 
marcas indeléveis na decoração da 
sua Casa da Mulra, em Bitarães, hoje 
praticamente em ruína. No piso do 
alpendre da entrada principal, logo 
após a escadaria, estendia-se um 
amplo pavimento axadrezado. Tra-
ta-se de tipo de mosaico bastante 
comum na simbologia maçónica, 
sinal dos contrastes mundanos e da 
união de opostos (Dic. Comp. Maço-
naria, Vol. I, S. Paulo: IBC, 2016). O 
mesmo motivo em xadrez, branco e 
negro, se replicava em azulejos que 
adornavam as paredes de algumas 

contudo, uma interpretação livre: 
«Por ordem do nosso Grão Mestre 
Gregório (Pestana) Júnior convido 
os nossos confrades irmãos para 
uma reunião que terá lugar amanhã 
no mesmo local e hora costumada, 
para tratar de assuntos de carácter 
reservado e urgentes. O Secretário 
da Grande Carbonária Portuguesa. 
Carbonária Lusitana Portuguesa.»

Quem não deixava de manifes-
tar preocupação com a presença e 
infl uência da Maçonaria no Portu-
gal republicano – e com fundadas 
razões para tal – era a Igreja Católi-
ca. Essa preocupação fora manifes-
tada também, de modo particular, 
pelo clero do concelho de Paredes. 
A 13 de Novembro de 1910, lia-se 
no jornal católico paredense Defesa 
o seguinte texto: 

«República ou Maçonaria? En-
quanto se proíbem festas e procis-
sões católicas, ostentam-se insíg-
nias maçónicas à luz do dia nas ruas 
e praças públicas, e as bandeiras da 
seita provadamente criminosa dra-
pejam gloriosamente à luz do sol 
da liberdade – o sol que despontou 
para todos, até para cento e dezas-
seis gatunos que estavam enclausu-
rados nas cadeias da Relação deste 
distrito…, mas sol esquivo para nós 
– os católicos, para nós – a maioria 
esmagadora de cidadãos portu-
gueses. O sol da liberdade parece 
ter-se apagado para nós com a im-
plantação da república. Parece que 
a república é apenas a máscara pre-
sente da maçonaria. É triste e é re-
pugnante mesmo aos republicanos 
– aos verdadeiros, aos honestos. 
Nós temos energias e faculdades 
de trabalho indispensáveis ao bem 
comum. Trabalharemos patrioti-
camente, dedicadamente. Com a 
república, sim! Com a maçonaria, 
jamais! A maçonaria é uma seita in-
ternacional de intuitos perversos e 
antipatrióticos.»

Convocatória maçónica publicada num jornal de Paredes em 1911

PUB



19
Quinta-feira

14 de junho 2018

CULTURA

Efemérides 14 de junho

Paredes Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 14 a 27 de junho

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

Associado da:

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

FICHA TÉCNICA

Dia 14 de junho
Auditório da Fundação A Lord
15h00 – Do livro para o palco: “3 Abóboras e 400 camelos” – 
Atrapalhar-te, produções teatrais

Dias 15 e 16 de junho
Biblioteca Municipal de Paredes
Das 19h00 às 24h00 – III Edição Gin Wall Festival’18

Dia 16 de junho
Loja interativa de turismo de Paredes
Das 09h00 às 17h30 – Exposição “A histórias das cómo-
das e…” “Entre Paredes”

Dia 16 de junho
Largo da Senhora do Vale, Cete
21h00 – Festival de folclore, XII aniversário

Dia 17 de junho
Casa da Cultura de Paredes
11h00 – Yoga no jardim

Dia 23 de junho
Biblioteca Municipal de Paredes
Das 15h30 às 16h30 – Música com bebés e papás

Até 23 de junho
Casa da Cultura de Paredes
Das 09h00 às 17h30 – Exposição de pintura “Expressão 
dos nossos sentimentos”

Dia 24 de junho
Alameda de São Pedro, Sobreira
14h30 – Marchas de São João

Até 30 de junho
Auditório da Fundação A Lord
Exposição coletiva de artes plásticas: “Emoções em forma 
de arte”

Dia 16 de junho
Casa do Adro, Pombeiro
15h00 – Ciclo de Conferências, Arqueologia em Terras de 
Sousa e Tâmega: “O Românico do Vale do Sousa”

Até 30 de junho
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
Das 09h30 às 18h00 – Exposição de artes plásticas: “Boca-
dos de mim”, de Lurdes Rodrigues

Até 30 de junho
Biblioteca Municipal de Felgueiras
09h30 – Tesouros da biblioteca – Ano Europeu do Património 
Cultural

Dia 16 de junho 
Rua de Santo António, Lousada
19h30 – Festa dos vizinhos

Dia 16 de junho
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Noites acústicas: concerto de Rodrigo Leão

Dia 22 de junho
Lousada
20h30 – Biolousada: atividade ‘Lousada ao Luar’

Até 17 de junho
Mercado municipal e parque urbano
Das 13h00 às 23h00 – Feira do livro

Dia 17 de junho
Centro da cidade de Freamunde
09h00 – Trail Foge Foge Capão

Dia 14 de junho
Museu Municipal de Penafiel
21h30 – Cinco filmes, saúde: temática “comunicar com vida”

Dia 16 de junho
Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 – Sábados em família: atividade “construção de bi-
nóculos”

Dia 20 de junho
Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Emoji, o filme”

Dia 24 de junho
Museu Municipal de Penafiel
11h00 – Atividade ‘yoga no museu’

Dia 24 de junho
Museu Municipal de Penafiel
15h00 – Ao Domingo no Museu: atividade do mês “de ferro 
vestido’

Dia 27 de junho
Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Turbo”

1215
Em Inglaterra, o rei chamado João-Sem-Ter-
ra, promulga a Magna Carta, documento 
base do parlamentarismo moderno;
____________________________________

1594
Nascimento de Nicolas Poussin, célebre pin-
tor francês;
____________________________________

1653
Guiné Portuguesa. O Conselho de Estado 
deliberou que os governadores-gerais de 
Cabo Verde visitassem o distrito da Guiné 
pelo menos duas vezes durante o seu trié-
nio de mandato. Deviam ser substituídos 
durante esse tempo nas ilhas pelo capitão-
-mor de Cacheu;
____________________________________

1756
Estado Português da Índia. Os maratas (cé-
lebres guerreiros indianos) derrotam os 
portugueses em Goa;
____________________________________

1800
Napoleão derrota os austríacos na batalha 
de Marengo (localidade italiana) e recon-
quista a Itália;
____________________________________

1802
No antigo Hospício dos religiosos de Santo 

António, abre a aula de desenho da futura Facul-
dade de Belas Artes da Universidade do Porto;
_____________________________________

1807
A França derrota o exército russo-prussiano 
na batalha de Friedland;
_____________________________________

1813
A Inglaterra aceita pagar subsídios à Prússia 
e à Rússia;
_____________________________________

1844
Charles Goodyear, norteamericano, regista a 
patente do processo de vulcanização da bor-
racha;
_____________________________________

1868
Nascimento do biólogo austríaco Karl Lands-
teiner, Nobel da Medicina, em 1930, pela 
identificação dos grupos sanguíneos;
_____________________________________

1910
A maçonaria constitui a comissão de resistên-
cia encarregada de colaborar com a carboná-
ria para a queda da monarquia;
_____________________________________

1915
Guerra 1914-18. O complexo industrial inglês 
de River Tyne é atacado pela força aérea ale-
mã, causando 17 mortos e 72 feridos;

1920
Economista alemão e fundador da sociologia 
moderna, Max Weber, morre aos 56 anos;
_____________________________________

1928
Nascimento de Che Guevara, guerrilheiro ar-
gentino e referencial da revolução cubana;
_____________________________________

1940
II Guerra Mundial. Os alemães ocupam Paris e 
as forças nazis abrem o campo de extermínio 
de Auschwitz;
_____________________________________

1944
Nasce Francisco Buarque de Holanda, com-
positor e escritor brasileiro;
_____________________________________

1949
Proclamação do Estado do Vietname, em Sai-
gão;
_____________________________________

1951
Realizado o primeiro censo da população 
com o primeiro computador, o UNIVAC 1;
_____________________________________

1961
Guerra Colonial. A marinha portuguesa reto-
ma a povoação de Tomboco, Angola;

1962
Guerra Colonial. Criação do Centro de Ins-
trução de Zemba para formação de unida-
des portuguesas de comandos;
____________________________________

1966
O poeta indiano Salvatore Quasimodo, 
Nobel da Literatura, morre aos 66 anos;
____________________________________

1982
Finaliza a guerra entre ingleses e argenti-
nos, conhecida por guerra de Falkland/Mal-
vinas, por rendição da Argentina;
____________________________________

1985
O Conselho de Estado da Guiné-Bissau 
aprova o primeiro código de investimento 
estrangeiro do país;
____________________________________

1986
Morte do escritor argentino Jorge Luís Borges;
____________________________________

1987
Mário Soares recebeu o Prémio Robert 
Schuman do Parlamento Europeu;
____________________________________

1996
Morte da cantora de jazz norteamericana 
Ella Fitzgerald.
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Ler para saber

11 – VERTENTES DA GUERRA COLONIAL

GOMES DE SOUSA

O DR. FERNANDO ROCHA

P
arecerá um pouco fora dos 
limites geográficos onde ca-
bem os médicos aqui apre-
sentados ao longo dos últi-
mos anos.

O dr. Fernando Alves da Rocha 
nasceu na «Rua de Entre-os-Rios», pa-
róquia de Santa Clara do Torrão, - no 
concelho de Penafiel. Esta singulari-
dade de alguns lugares da margem 
direita do Tâmega pertencerem ao 
Torrão, na margem esquerda, é mui-
tas vezes referida em Penafiel e no 
Marco de Canaveses e … no Senado, 
em Lisboa.

Em 1758 dizia-se ‘Santa Clara do 
Torrão de Entre-os-Rios’. Aquela fre-
guesia era couto das freiras de Santa 
Clara do Porto que tiveram convento 
em Entre-os-Rios até Cerca de 1427 
o qual couto ‘compreende o lugar do 
Torrão termo do concelho de Bemvi-
ver, o lugar de Bouro termo do conce-
lho de Paiva e bispado de Lamego, a 
Rua de Entre-os-Rios do concelho de 
Penafiel, o lugar de Jugueiros e outras 
aldeias diminutas’.

Quase 80 anos após a constru-
ção da ponte Duarte Pacheco é difícil 
imaginar as dificuldades que os mora-
dores da margem direita do Tâmega 
para ir à missa dominical assim como 
nas ocasiões mais solenes, festivas ou 
tristes, como eram os baptizados, os 
casamentos e os funerais…

Eram obrigados a usar a ‘barca 
de passagem’, quando tinham muito 
mais acessível a igreja paroquial de 
São Miguel de Entre-os-Rios.

O dr. Fernando era filho de Antó-
nio José Alves e de Angélica da Rocha 
Medon. 

O assento do casamento de seus 

pais resume-se assim: António José 
Alves, filho de José Alves e Margarida 
Ferreira Guedes, de Chaím, em Várzea 
do Douro, proprietário, com 22 anos, 
casou no Torrão a 19 de Março de 1868 
com Angélica da Rocha Medon, cos-
tureira, natural do Salvador de Gandra 
da Cabeça Santa, com 16 anos incom-
pletos, filha natural de pais incógnitos, 
perfilhada e tida por filha natural de 
António Pinto da Rocha proprietário 
casado e de Ana Emília, solteira, am-
bos da Rua de Entre-os-Rios. E com o 
competente consentimento de seus 
pais. No dia 5 de Maio foram à igreja 
receber as bênçãos matrimoniais.

Com esta informação sobre as ori-
gens da Margarida procurámos e en-
contrámos o registo do seu baptismo:

Angélica fª de Pais ingnoticos, digo, 
incógnitos, apareceu exposta na noite 
de 26 para 27 de Junho de 1852 à porta 
de Maria Carolina dos Santos no lugar 
de Quemunha, freguesia do Salvador 
de Gandra da Cabeça Santa e como 
não tivesse sinal ou cédula, por onde 
mostrasse estar baptizada, e ter um ou 
dois dias de idade, pouco mais ou me-
nos, e estar bastante enfraquecida, por 
isso foi solenemente baptizada nesta 
Paroquial Igreja de Cabeça Santa, por 
mim o padre Carlos José Pinto, pároco 
actual desta mesma freguesia no dia 
27 do mês de Junho do ano de 1852, da 
qual foram padrinhos Albino Ferreira 
Baptista, solteiro do lugar do Assento 
desta e Margarida da Rocha solteira do 
lugar do Areal de Santa Clara do Torrão.

O pai do dr. Fernando nasceu a 1 
de Janeiro de 1846 em Chaím, na Vár-
zea do Douro, Marco de Canavezes e 
faleceu a 24 de Agosto de 1905 na Rua 
de Entre-os-Rios freguesia de Santa 

Clara do Torrão, da parte do concelho 
de Penafiel e foi sepultado na Capela 
da Ordem 3.ª de São Francisco em En-
tre-os-Rios.

António José Alves e de Angélica 
da Rocha Medon tiveram os seguintes 
filhos nascidos na Rua de Entre-os-
-Rios, paróquia do Torrão, mas do con-
celho de Penafiel:

1 – Manuel. Nasceu a 9 de De-
zembro de 1869. - Padre Manuel Alves 
da Rocha, pároco de Santa Cruz no 
concelho de Santiago de Cacém por 
mercê de D. Carlos, de 13 de Julho de 
1899. Depois pároco de Santa Maria 
de Peroselo por mercê de 19 de Junho 
de 1901.

2 – Maria. Nasceu a 9 de Julho de 
1871. - Maria Alves da Rocha casou ca-
nonicamente com Agostinho Coelho 
de Sousa Barbosa, natural do Salvador 
de Galegos, morador no lugar de Me-
são Frio.

3 – José. Nasceu a 31 de Maio de 
1873. - Padre José Alves da Rocha, pá-
roco de S. Miguel de Eja e Entre Am-
bos os Rios por mercê de D. Carlos de 
3 de Fevereiro de 1899 [e depois pá-
roco da Igreja de S. Tomé Apóstolo de 
Penalva de Alva, concelho de Oliveira 
do Hospital por mercê de 28 de Feve-
reiro de 1907].

4 – António. Nasceu a 31 de De-
zembro de 1876. – António Alves 
da Rocha casou [2.ª vez] na igreja de 
Oldrões a 1 de Junho de 1903 com 
Guilhermina Barroso. Faleceu na Eja 
a 21 de Janeiro de 1942. [famílias de 
Oldrões, séc. XX, n.º 65].

5 – Henrique. Nasceu a 24 de De-
zembro de 1878. – Padre Henrique 
Alves da Rocha. Viúvo de Carolina de 
Oliveira Dinis. Estudou grego e hebrai-

co na Universidade de Coimbra onde 
se fez bacharel em teologia em 1904. 
Pároco de Galegos onde faleceu a 28 
de Fevereiro de 1952. Patrono de uma 
rua em Galegos [4560-121].

6 – Ana. Nasceu a 3 de Novembro 
de 1880. - 7 – Alfredo. Nasceu a 21 de 
Dezembro de 1882. - 8 – Agostinho. 
Nasceu a 18 de Junho de 1885. - 9 – 
Fernando. Nasceu a 5 de Junho de 
1886. - 10 – Laura. Nasceu a 13 de De-
zembro de 1888.

O Fernando matriculou-se na Aca-
demia Politécnica do Porto, no ano 
lectivo de 1908 para 1909 nas seguin-
tes cadeiras – 7.ª – Química inorgânica 
4 10.ª – Botânica.

No ano seguinte matriculou-se 
nas 6.ª – Física geral, 8.ª – Química or-
gânica geral e biológica; química ana-
lítica e 11.ª – Zoologia.

No ano lectivo de 1910 para 1911 
repetiu a 8.ª cadeira e matriculou-se na 
9.ª – Mineralogia e petrologia. Geolo-
gia geral e na 19.ª – Física matemática.

No ano seguinte passou à Facul-
dade de Medicina da Universidade do 
Porto.

Matriculou-se no 2.º ano no ano 
lectivo de 1912 para 1913. Faltou ao 
exame das 1.ª e 15.ª cadeiras - Anato-
mia descritiva e patológica. No exame 
das 14.ª e 2.ª cadeiras - Histologia e Fi-
siologia obteve um S-11.

No ano lectivo de 1913 repetiu a 
matrícula do 2.º ano. Faltou ao exame 
da 1.ª cadeira - Anatomia descritiva.

No ano lectivo de 1914 para 1915 
voltou a matricular-se no 2.º ano. Em 
Outubro teve nota negativa no exame 
da 1.ª cadeira. Em Julho obteve um 
S-13 na 1.ª cadeira e um S-12 na 15ª.

No ano seguinte matriculou-se no 

3.º ano e obteve os seguintes resul-
tados: - B-14 na 3.ª cadeira - Matéria 
médica; B-16 na 4.ª cadeira - Patologia 
externa; S-11 nas 10.ª e 12.ª cadeiras 
- Anatomia patológica e Patologia 
geral.

No ano de 1916 matriculou-se no 
4.º ano e em Julho completou mais 
três cadeiras: 5.ª cadeira - Operações 
– B-15; 7.ª cadeira - Patologia interna – 
B-15; 13.ª cadeira - Higiene – S-13.

No ano de 1917 matriculou-se no 
5.º ano e fez os seguintes exames: - 6.ª 
cadeira - Obstetrícia – S-13; 8.ª cadei-
ra – Clínica médica – B-15; 9.ª cadeira 
– Clínica cirúrgica – B-14; 11.ª cadeira 
– Medicina legal – B-16.

Só a 18 de Novembro de 1920 fez 
o exame final. Defendeu a tese «Higie-
ne Escolar» e foi aprovado com B-15 
valores. Foi presidente do júri o dr. 
Lopes Martins, professor catedrático 
de Higiene. [Dr. João Lopes da Silva 
Martins Júnior, director da faculdade 
de medicina, reitor da universidade 
do Porto e ministro da instrução duas 
vezes].

Tinha 34 anos e apresentou a tese 
dactilografada. 74 páginas.

Casou com Esmeraldina Machado 
e foi pai de Fernanda Alves da Rocha 
que nasceu a 5 de Novembro de 1915, 
casou com o primo António Moreira 
Alves da Rocha e foi mãe de Maria do 
Carmo Alves da Rocha.

E
m 995 páginas, o P.e Franciscano 
Henrique Pinto Rema, que já exer-
ceu as funções de secretário-geral 
da Academia Portuguesa de Histó-
ria, assinou a obra em título, dada 

à estampa na Editorial Franciscana, em Bra-
ga, no ano de 1982.

Na Guiné o P. Rema foi secretário da 
Prefeitura Apostólica desde junho de 1965, 
exerceu as funções de professor de Religião 
e Moral e também de Português, Filosofia, 
Latim e Grego, no Liceu Honório Barreto, 
Bissau, nos anos letivos de 1967/8, 1968/9, 
1970/1, 1972/3 e 1973/4.

Um ilustre paredense e colega do autor 
da História, o P. Manuel Alves Correia, de 
Aguiar de Sousa, é referido, fundamental-
mente no desempenho de funções de Pro-
curador nacional das Missões Franciscanas 
e seu representante junto do governo por-
tuguês. Era, também, irmão do Pe. Joaquim 
Alves Correia, espiritano, exilado e conde-
corado com a Ordem da Liberdade.

No capítulo VI, abrangendo o período 
de 1973-1980, toca nos “antecedentes da 
independência”.

Para além de outros considerandos, 
o P. Rema fixa-se também no denomina-

História das missões católicas da Guiné
Por Henrique Pinto Rema, OFM

do massacre do Cais do Pigiguiti, em 3 de 
agosto de 1959, que foi o acelerador para o 
avanço do PAIGC, de Amílcar Cabral.

De trás e falando só dos tempos mais 
recentes, reporta-se a 1911, 1915, 1930, 
1945, 1951, 1953, 1954 e 1955, para referir 
com maior profundidade que: “Pelas quatro 
horas e meia da tarde do dia 6 de março de 
1956 deu-se em Bissau um recontro entre 
seis guardas da polícia, comandada por 
chefe de esquadra, e um grupo de maríti-
mos e estivadores, que se haviam amotina-
do no cais do Pigiguiti. Alegavam aumento 
de salário”.

Os agentes da polícia tinham recebido 
ordens para não entrar em violência e por 
isso apareceram com as armas sem balas, 
mas não imaginavam o que estava para 
acontecer, porque: “Quando os desordeiros 
perceberam, agrediram o chefe e os guar-
das, que tiveram de se defender à coronha-
da e como puderam”!

No entanto a coisa não ficou por aqui, 
já que “passadas cinco horas, o governador 
da Guiné, Melo e Alvim, vai pessoalmente à 
esquadra libertar os cinco presos”.

O dia imediato é também de greve, já 
que os marinheiros das embarcações recu-

sam-se a sair para o mar. Logo a 8 são os 
marinheiros da Casa da Gouveia (CUF) e da 
NOSOCO que não permitiram a saída das 
embarcações. Em 19 de setembro de 1956 
nasce o PAIGC, cujos objetivos Amílcar Ca-
bral resumia a três: “- liquidação da domi-
nação portuguesa; - criação das bases dum 
Estado independente e livre; - construção 
da paz, do bem-estar e do pregresso dentro 
do novo Estado.

Os grevistas de março de 1956 são os 
mesmos de 3 de agosto de 1959, agora já 
melhor organizados. Também a polícia age 
de forma diferente: “Quando a insurreição 
desponta nas Oficinas Navais e se espalha 
a toda a zona marítima do Cais do Pigigui-
ti, a polícia acode ao local de armas carre-
gadas. Trocam-se provocações: “A polícia 
perde o autodomínio e começa a atirar a 
matar em força, sem quaisquer considera-
ções. No fim, há uns 13 a 15 mortos espa-
lhados no Cais do Pigiguiti; mais cadáveres 
de marítimos e estivadores são arrastados 
pelas águas do Geba, não se sabe quantos; 
alguns moribundos ou gravemente feridos 
vão falecer ao hospital”.

Manuel Ferreira Coelho
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DUNQUERQUE

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

 Continuação da edição anterior

8. Fr. Cristóvão da Ascensão. 1596-99.
Natural de Lisboa, onde tomou hábito a 5 

de Maio de 1582, já desde 1587 vinha servindo 
a Congregação em diversos postos: Secretário, 
Acompanhado do Geral Fr. António da Silva, e 
Abade de S. Romão de Neiva, numa intermé-
dia, para terminar um triénio. No 9.º Capítulo 
Geral foi eleito Dom Abade de Travanca, a 11 
de Maio de 1596. Frei Cristóvão da Ascensão 
era filho ilegítimo, e surgiram dúvidas quanto 
à validade da sua eleição, por o Capítulo não 
o ter expressamente dispensado dessa inabi-
lidade; por isso, a Junta que se celebrou em 
Travanca a 23/24 de Julho de 1598 supriu a 
omissão, dispensando-o para sempre do im-
pedimento e, à cautela, fez dele nova eleição. 
Terminado o triénio, foi eleito Visitador 2.º (84).

9. Fr. Bento dos Rios, 2.ª vez. 1599-1602.
Eleito a 11 de Maio de 1599 (85). Termina-

do este seu segundo mandato, foi Definidor 
3.º (1602-05) e Prelado de Bustelo (1605), car-
go a que renunciou em 1607, por doença.

10. Fr. Cristóvão da Ascensão, 2.ª vez. 
1602-05.

Eleito a 10 de Maio de 1602 (86). Tendo 
completado este seu segundo mandato em 
Travanca, ainda foi Visitador 2.º (1605) e Dom 
Abade de Pombeiro (1608).

11. Fr. Sixto da Purificação. 1605-1608.
Natural de Vila Nova do Porto (Gaia), não 

sabemos precedentes do seu currículo monás-
tico. Foi eleito Abade de Travanca em Capítulo 
Geral, a 9 de Maio de 1605. Não devia estar pre-
sente, pois não assina a acta; mas já assina a da 
Junta intermédia, celebrada precisamente no 
seu mosteiro, a 5 de Dezembro de 1607 (87). 
Foi ele que trouxe a água à clausura (chafariz 
do claustro e lavabo do refeitório). Terminado 
o triénio, foi eleito Definidor 4.º, e ainda voltou 
a ser Abade de Travanca, quinze anos passa-
dos. Também foi Dom Abade de Pombeiro 
(1611), Santarém (1620) e Coimbra (1629).

12. Fr. Tomás do Socorro. 1608-11.
Nascido em Braga em 1566, tomou o hábi-

to beneditino em Rendufe no 1.º de Março de 
1585 e professou a 2 de Março do ano seguin-
te. Estando conventual em Lisboa, foi desig-
nado para Dom Abade da Bahia e Provincial 
do Brasil (7.10.1602). Em 1607, foi eleito Dom 
Abade de S. Romão de Neiva, para completar 
triénio, e então, no Capítulo Geral de 1608, foi 
eleito para a abadia de Travanca (88). No final 
do triénio, ascendeu ao posto de Dom Abade 
Geral da Congregação, e foi-o por duas vezes, 
falecendo em 1642.

E como, dos primeiros doze Abades trie-
nais eleitos de Travanca, este é o último de S. Salvador de Travanca - Frente da igreja antes do começo de trabalhos de limpeza e restauro

D. Gabriel de Sousa

quem temos acta de eleição, vamos fazer alto, 
por momentos, para procurarmos ter uma 
ideia destes primeiros trinta anos da reforma 
monástica no mosteiro do Salvador.

(74) Na elaboração desta primeira lista 
de Abades trienais, socorremo-nos principal-
mente das Actas dos Capítulos Gerais em que 
eram eleitos; mas também tivemos presentes 
as listas de Fr. LEÃO DE S. TOMÁS, Benedictina 
Lusitana, II, Coimbra, 1651, p. 255, e Fr. THO-
MAZ DE AQUINO, Elogios dos … DD. Abbades 
Geraes, Porto 1767, pág. 411, corrigindo a ba-
ralhada das primeiras datas.

(75) Actas Cap. cit., fls 43v, 44, 48v e 68.
(76) Ib., fls 40, 61, 68 e 77v.
(77) Actas Cap. I, cit., fls 77v, 78, 79, 80v-82, 

83v, 86v.
(78) Ib., fls 78, 79, 80v-82, 84v, 86v, 92v, 95, 

97v.
(79) Ib., fls 95, 98v, 104v, 106v, 109, 111, 

112v, 113v, 115v, 121, 121v, 122v, 127, 129; 
Constituições de 1590, fl 194v.

(80) Cf. Fr. THOMAZ DE AQUINO, Elogios 
cit., págs 110-113.

(81) Carta de profissão no AS.
(82) Actas Cap. I, cit., fls 126v, 135, 143v, 

151, 153, 154v.
(83) Ib., fls 148v, 150v, 156, 163, 168, 169, 

170, 172v, 174v, 175, 176v.
(84) Ib., fls 161v, 164, 173v, 174v, 178, 

178v, 192, 195, 199, 205.
(85) Ib., fls 186v, 192.
(86) Ib., fls 214 e 218.
(87) Ib., fls 239v e 249.
(88) Ib., fls 223, 247v, 250v, 258, 261 e 

263v. Cf Fr. THOMAZ DE AQUINO, Elogios cit., 
págs 124-130.

 
11.- PRIMEIROS ANOS DA REFORMA

A.- Reflexos externos.

Por muito àparte que vivam, no contexto 
nacional, os mosteiros não podem furtar-se à 
influência do desenrolar da história. E muito 
mais naqueles tempos, em que Igreja e Esta-
do viviam intimamente ligados.

Houve sobretudo dois acontecimentos 
que se reflectiram mais marcadamente na vida 
dos mosteiros em geral, e de Travanca em par-
ticular: a morte do Cardeal-Rei D. Henrique e a 
crise dinástica, que uniu a Coroa de Portugal à 
de Espanha, na pessoa de Filipe II (89).

1. – O Cardeal-Rei D. Henrique morreu a 31 
de Janeiro de 1580. Apesar de ter sido Abade 
Comendatário de Travanca, ajudou bastante 
a reforma, como fica historiado, e o mosteiro 
do Salvador tinha motivos especiais para lhe 
estar agradecido. Pense-se o que se pensar 
da sua pessoa e acção, em relação à Ordem 
Beneditina (e se se esquecer um pouco o caso 
de Paço de Sousa) ele apoiou a sua reforma 
com hum zello e feruor sancto… e com muyta 
diligencia e gasto de suas rendas, como sem 
lisonja reconhece o 1.º Capítulo Geral da Con-
gregação (90). Atendendo a isso, e indepen-
dentemente das Missas que se diziam por sua 
intenção enquanto vivo (91), ficou sendo sua 
alma particularmente sufragada em Travanca.

2. – Com a morte do Cardeal-Rei, entrou a 
reinar em Portugal Filipe II de Espanha. O Capítu-
lo Geral de 1581 celebrou-se em Lisboa, e nele se 
ordenou que, no final, se cantasse Missa com Te 
Deum pelo muito catholico rei dom felipe, como 
nos Capítulos anteriores se fazia por D. Sebastião 
e D. Henrique. Tomava-se, assim, uma posição 
oficial. Mas a verdade é que, naquele Capítulo, 
cessava as suas funções de Geral Reformador 
Frei Pedro de Chaves, que era castelhano de na-
ção, sendo eleito para lhe suceder Frei Plácido de 
Vilalobos, português, de Lisboa; os brios nacio-

nais não estavam mortos, e não é difícil imaginar 
o que está por trás das seguintes palavras exor-
tatórias: ainda que todos os religiosos de nossa 
congregação estem nisto unanimes, se manda a 
todos os perlados que exhortem aos pregado-
res e subditos que assim o preguem e digão, e 
quando se achar que algũ perlado ou pregador 
ou outro qualqr religioso mostrar o contrario dis-
to per palaura ou por obra o p. geral e perlados o 
castiguem como culpa grauissima (92).

Verdade seja que a Congregação Benediti-
na Portuguesa só teve razões para ficar grata a 
Filipe II, que, depois da marcha-atrás de Gregó-
rio XIII (1572-85), retomou a obra reformadora 
de S. Pio V, acabando-a com Sixto V (1585-90) e 
assim integrando na Congregação os mostei-
ros que tinham continuado vinculados à co-
menda (Pendorada, Pombeiro, Ganfei, Palme, 
Arnoia, S. Cláudio e Santo Tirso). Era com intei-
ra justiça que o grande Geral e grande portu-
guês, Frei Baltasar de Braga, exortava, em 1588, 
os monges a que muyto emcomendasemos ao 
Senhor o prospero e feliçe estado de sua sacra 
e real magestade elrey Dom felipe nosso Se-
nhor, per cuyos meyos nos fez o Senhor a dita 
merce, pois nos largou os mosteiros de seu 
padroado. Mas temos de reconhecer que, da 
parte do governo filipino, havia sempre uma 
certa suspeita em relação à sinceridade da 
sujeição dos portugueses. Foi isso que deter-
minou uma “visitação” particular aos mosteiros 
da Congregação portuguesa – visitação odio-
sa, de que foi incumbido o monge castelhano 
Fr. Álvaro de Salazar. Interessa-nos, aqui, a visi-
ta que fez a Travanca, onde, como se costuma 
dizer, pegou por tudo e por nada, na ânsia de 
prestar serviços aos seus mandatários; porque 
a observância geral era boa. Deixando a parte 
material para mais adiante, vejamos o que no-
tou na parte espiritual.

(Continua na próxima edição)

De uma assentada

O 
título até podia ser: “Ou de 
como os que se acham gran-
des também caem”.

Resumindo, que o tempo 
urge e os anos se alongam. 

A quinta do Barreiro foi de Ricardo Mo-
reira de Meireles, filho de Amaro Coelho 
Henriques, de Mouriz, e de Maria de Meire-

As quintas do Barreiro e da Gaia, em Cete
les, casado com Luísa Micaela de Meireles, da 
Cordoaria, cidade do Porto.

Ricardo Moreira de Meireles Freire, pela 
demasia do fausto do seu tratamento e exor-
bitante equipagem, empenhou a referida 
quinta, que compreendia uma boa parte da 
freguesia de Cete.

Este Ricardo teve dois filhos: António Car-

los Coelho da Silva de Meireles Freire, formado 
pela Universidade de Coimbra e João Louren-
ço de Meireles Freire que, desgostoso por ver 
cheia de dívidas a casa onde tinha nascido, 
assentou praça, como simples recruta, no 1.º 
Regimento de Infantaria da cidade do Porto, 
onde, pelos seus merecimentos e geral estima 
de todos, chegou a tenente-coronel em 1800.

A dita quinta do Barreiro foi vendida 
pela viúva de Alfredo Moreira Coelho, de 
Cete, a Firmino Fernandes Pereira, residente 
na Casa da Quinta, freguesia de Parada de 
Todeia, bem como parte da quinta da Gaia, 
com o seu antigo solar e capela, vendida por 
Alexandre de Lucena Vale e esposa Arman-
dina Vilhegas Taborda, residentes em Viseu.



22
Quinta-feira

14 de junho 2018

Parada de Todeia

Ana Maria
de Carvalho Moreira

Faleceu
Ana Maria de Carvalho Moreira faleceu no passado 

dia 7 de junho, com 49 anos de idade. Era natural de 
Parada de Todeia, Paredes e residente na Rua do Arieiro, n.º 67, Parada 
de Todeia, Paredes. Era casada com Jorge Manuel de Sousa Oliveira.

Agradecimento
Seu marido, filhos e demais família vêm por este meio extrema-

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

Besteiros

João Manuel Alves Moreira
Faleceu

João Manuel Alves Moreira faleceu no passado 
dia 30 de maio, com 58 anos de idade. Era natural de 
Vila Cova de Carros, Paredes e residente na Rua do 
Chelo, n.º 15, Besteiros, Paredes. Era casado com 
Laurinda da Conceição Bessa da Silva.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, nora, genros, netos e restante família vêm por 

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

Duas Igrejas

Augusto Nunes de Carvalho 
Faleceu

Augusto Nunes de Carvalho faleceu no passado 
dia 3 de junho, com 90 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas, Paredes e residente na Avenida Sá 
Carneiro, n.º 254, Duas Igrejas, Paredes. Era viúvo 
de Margarida Ferreira da Silva.

Agradecimento
Seus filhos, nora, genros, netos, bisnetos e demais família vêm por 

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

Cristelo

José Maria
de Oliveira Ferreira

Faleceu
José Maria de Oliveira Ferreira faleceu no pas-

sado dia 31 de maio, com 83 anos de idade. Era na-
tural de Sobrosa, Paredes e residente na Rua João Dias Pinheiro, n.º 
57, Cristelo, Paredes. Era viúvo de Silvina da Conceição de Barros 
Teixeira.

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. 

Madalena

Gualter da Rocha
Faleceu

Gualter da Rocha faleceu no passado dia 31 de 
maio, com 87 anos de idade. Era natural de Bustelo, Pe-
nafiel e residente na Rua do Ribeiro, n.º 220, Madalena, 
Paredes. Era casado com Olinda da Fonseca Ferreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Paredes

Luciano de Sousa Pacheco
Faleceu

Luciano de Sousa Pacheco faleceu no passado 
dia 10 de junho, com 79 anos de idade. Era natural 
de Bitarães, Paredes e residente na Travessa Dom 
Afonso Henriques, n.º 4, Paredes. Era casado com 
Maria Carlota de Sousa Garcês.

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

meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquan-
do do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada 
segunda-feira, dia 18 de junho, pelas 19 horas na igreja de Paredes, 
agradecendo, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Cristelo

Hermínia Ferreira
de Campos 

Faleceu
Hermínia Ferreira de Campos faleceu no passa-

do dia 4 de junho, com 95 anos de idade. Era natural 
de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua Luís Pereira Lei-
te, n.º 48, Cristelo, Paredes. Era viúva de Arnaldo Moreira 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 apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Lordelo

José Maria
Alves Barbosa (Madaleno)

Faleceu
José Maria Alves Barbosa faleceu no passado 

dia 6 de junho, com 69 anos de idade. Era natural 
de Frazão, Paços de Ferreira e residente na Rua do Vinhal, n.º 363, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Maria Fernanda Barbosa Carneiro.

Agradecimento
Sua esposa, filhas, 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.

Lordelo

Zulmira Ferreira Carneiro
Faleceu

Zulmira Ferreira Carneiro faleceu no passado dia 4 
de junho, com 85 anos de idade. Era natural de Lorde-
lo, Paredes e residente na Travessa do Poeira, n.º 60, 
Lordelo, Paredes. Era viúva de Mário Neto Barbosa.

Agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família vêm 

por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas 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.

Baltar

Maria Alice Fernandes Dias
Faleceu

Maria Alice Fernandes Dias faleceu no passado 
dia 11 de junho, com 92 anos de idade. Era natural 
de Baltar, Paredes e residente na Rua da Igreja, n.º 
96, Baltar, Paredes. Era viúva de Manuel Joaquim 
Martins.

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.

Rebordosa

António Joaquim
Costa Magalhães

Faleceu
António Joaquim Costa Magalhães faleceu no 

passado dia 10 de junho, com 83 anos de idade. Era 
natural de Rebordosa, Paredes e residente na Rua Monte Alto, n.º 300, 
Rebordosa, Paredes. Era casado com Maria Odete de Oliveira Machado.

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

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

Paredes

Belmiro Ribeiro da Mota
Faleceu

Belmiro Ribeiro da Mota faleceu no passado dia 
9 de junho, com 94 anos de idade. Era natural de 
Nespereira, Lousada e residente em Bitarães, Pare-
des. Era casado com Maria Adelina Barbosa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Nevogilde - Lousada

Francisco Morais Pacheco
Faleceu

Francisco Morais Pacheco faleceu no passado 
dia 8 de junho, com 85 anos de idade. Era natural e 
residente em Nevogilde, Lousada. Era viúvo de Emí-
lia de Sousa Moreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Joaquim José
Pacheco Chamusca

Faleceu
Joaquim José Pacheco Chamusca faleceu no 

passado dia 4 de junho, com 54 anos de idade. Era 
natural de Nespereira, Lousada e residente em Beire, Paredes. Era 
casado com Maria da Conceição Teixeira Barbosa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Luís Ferreira
Faleceu

Luís Ferreira faleceu no passado dia 7 de junho, 
com 81 anos de idade. Era natural de Penafiel e re-
sidente em Beire, Paredes. Era casado com Maria 
Olívia Martins Ribeiro de Pinho.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

NECROLOGIA

O Jornal “O PAREDENSE”  envia às famílias
dos falecidos SENTIDOS PÊSAMES 
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Vilela

José Moreira Teixeira
Faleceu

José Moreira Teixeira faleceu no passado dia 29 
de maio, com 86 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Vilela, concelho de Paredes e residente na 
Rua do Crasto, n.º 433-B, freguesia de Vilela, conce-
lho de Paredes. Era casado com Emília Gomes Coelho.

Agradecimento
Sua esposa, fi lhos 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 do funeral, bem como na missa de 7.º dia do seu ente 
querido José Moreira Teixeira.

FICHA DE ASSINATURA

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

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

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

Nas nossas instalações

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

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com



Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€

Saiba como receber o jornal  O PAREDENSE 
em sua casa visitando-nos:

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. 

NECROLOGIA   |   PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

SOPA DE LETRAS

Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ  |  4580-113 PAREDES
(223 272 917 | 930 589 960  |  oparedense@gmail.com | www.oparedense.pt

SUDOKU

o seu QUINZENÁRIO de eleição

Afago
Amamentação
Amor
Avós

Carinho
Casa
Cuidado
Dedicação

Mãe
Proteção
Ternura

Doação
Família
Irmãos
Lar

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

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

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1- Livro de J. Rentes de Carvalho (1.ª edição da Quet-
zal, 2014); 8- Los Angeles (abrev.); 10- Relativo ao eixo; 
11- Impedir o acesso a; 12- Chicote delgado e comprido 
para fustigar cavalos; 14- Seguir até; 15- Segurar-se com 
as gavinhas; 16- Incumbência; 19- Antes do meio-dia; 20- 
Molibdénio (s.q.); 21- Impregnado; 24- Atmosfera; 25- Plu-
tónio (s.q.); 26- Macho da cabra; 27- Redução das formas 
linguísticas “de” e “a” numa só; 29- Borra, sedimento; 31- 
Mulher que cria uma criança alheia; 33- Nódoa; 36- Ave-
nida (abrev.); 37- Extraterrestre; 38- Alimentação diária 
ou habitual; 41- Variante do pronome “o”; 42- Pátria de 
Abraão; 43- Depois de.

VERTICAIS
1- Carta geográfica ou celeste; 2- Prefixo (agudo); 3- 
Divindade mitológica dos rios, dos bosques e dos mon-
tes; 4- Palavra-chave relevante (web 2.0); 5- Esclerose 
Lateral Amiotrófica (acrónimo); 6- Curral de ovelhas; 7- 
Sossego; 8- Pequeno poema da Idade Média, narrativo 
ou lírico; 9- Encosto; 13- Fêmea do leão; 16- Pacato, 
sensato; 17- Radiotelevisão Portuguesa (sigla); 18- Fa-
lar muito; 19- Além disso; 20- Símbolo de miliampere; 
22- Campeonato profissional norteamericano de bas-
quetebol; 23- Viagem; 28- Prefixo que exprime a ideia 
de privação; 30- Avançadas; 32- Insignificância (fig.); 
33- Doçura (fig.); 34- Central Processing Unit ou Unida-
de Central de Processamento (Informática); 35- Trans-
portes Aéreos Portugueses; 39- Sociedade Anónima; 
40- Compaixão.
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