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O Torneio Internacional de 
Andebol “Paredes Handball 
Cup” vai juntar 3500 atletas 
de 200 equipas oriundas de 
cinco países. Até domingo 
serão realizados 600 jogos 
de andebol indoor, andebol 
de praia e andebol adaptado, 
em 14 pavilhões do concelho.
Haverá também um pro-
grama de atividades, com 
paintball, karting, idas à Ma-
gikland e um programa cultu-
ral para mostrar o que se faz 
de melhor no concelho.

—  pág. 13

O empresário recebeu a Medalha de Hon-
ra da Cidade pelo trabalho desenvolvido 
em prol da freguesia, nos oito anos em 
que presidiu à junta. A homenagem de-
correu na cerimónia de comemoração do 
15.º aniversário da elevação de Rebordosa 
a cidade.
A atual presidente da junta, Salomé San-
tos, considera que se “fez justiça a um 
dos cidadãos mais ilustres da cidade”.

ELIAS BARROS

em Rebordosa
homenageado

Cadáver encontrado
num riacho em Cristelo

A identidade da vítima ainda não é conhecida, 
mas suspeita-se que possa ser uma idosa, de 70 
anos, conhecida pela alcunha “Páscoa”, que esta-
va desaparecida há duas semanas.   —  pág. 10 Paredes é a capital

do andebol até domingo

PJ investiga projetos
do Turismo do Porto e Norte

Os contratos feitos com diversas entidades, in-
cluindo dois clubes e uma autarquia, estão a ser 
investigados por alegados crimes de corrupção, 
peculato e abuso de poder.     —  pág. 9

Bombeiros de Rebordosa
promovem 29.º Bazar do Móvel

Centenas de peças de mo-
biliário estarão à venda 
no quartel dos bombei-
ros, a partir desta sex-
ta-feira, com o objetivo 

de angariar verbas para a 
instituição. 

—  pág. 5

—  pág. 2 e 3
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E
LIAS BARROS foi homenageado pela 
junta e assembleia de freguesia de 
Rebordosa na cerimónia de comemo-
ração do 15.º aniversário da elevação 
a cidade. O ex-presidente da junta de 

Rebordosa e atual vereador da câmara muni-
cipal de Paredes, recebeu a Medalha de Honra 
pelo trabalho desenvolvido em prol da cidade. 

“Hoje Rebordosa está a fazer justiça a 
um dos seus mais ilustres cidadãos”, come-
çou por dizer a presidente da junta, Salomé 
Santos, destacando “a visão impulsionado-
ra” do empresário que levou a Cácio, empresa 
de que Elias Barros é sócio acionista e diretor-

ELIAS BARROS recebeu Medalha
de Honra da Cidade de Rebordosa

uO empresário e atual vereador da autarquia foi homenageado pelo trabalho desenvolvido na cidade ao longo dos oito anos em que
     presidiu à junta de freguesia.
uA cerimónia decorreu no dia 26 de junho, no salão da junta de Rebordosa.

-geral, a alcançar novos horizontes, ajudando 
direta e indiretamente ao fomento da econo-
mia local. 

Na vertente política, a autarca destacou 
“a motivação, dedicação e empenho”, de-
monstrado por Elias Barros quando assumiu 
a presidência da junta de Rebordosa em fazer 
rejuvenescer a cidade, criando os mais diver-
sos projetos e atividades. 

“Elias Barros é a definição 
de alguém tão bom

naquilo que faz
que todos reconhecem”.
- SALOMÉ SANTOS - presidente da junta

Além da determinação em trazer o pos-
to do INEM para Rebordosa, Salomé Santos 
destacou outros projetos importantes, como 
o Rebordosa 21, que acabou com mais de 50 
ruas em terra batida, o projeto Rebordosa So-
cial, a aposta nos mais idosos, na educação e 
o apoio a todas as coletividades da freguesia, 
“de uma forma nunca vista”. A compra do 
autocarro, a remodelação do edifício da junta 
e a criação da biblioteca A Celer foram outros 
projetos concretizados por Elias Barros, na 
junta de Rebordosa. 

“Ele soube, como muito poucos, inter-
pretar o sentido mais puro do interesse pú-
blico e não hesitou em enfrentar interesses 
instalados. Revejo-me nesse património 
imaterial que representa a marca de água 

dos seus anos como presidente desta junta 
de freguesia”, disse a atual presidente, Salo-
mé Santos, garantindo que “Elias Barros re-
presenta aquilo que é de mais essencial na 
cidade: a coragem, o empreendedorismo o 
dinamismo e a vontade de vencer”. 

Já a presidente da Assembleia de Fregue-
sia, Isabel Barbosa, destacou não só o caráter 
empreendedor do homenageado, apontou 
como “um dos melhores industriais de Por-
tugal”, mas também as suas qualidades pes-
soais. “Tem um coração maravilhoso. Sem-
pre deu aquilo que tinha no bolso quando 
lhe vinham pedir ajuda”, reforçou.

Batista Pereira, presidente da Assembleia 
Municipal de Paredes, destacou “o amigo, 
empresário e empreendedor, com uma 

Entre os convidados estiveram os vereadores da Câmara, o presidente da Distrital do PS/Porto e os pais, irmãos e as filhas do Elias Barros

Elias Barros com o presidente da Câmara e da Assembleia Municipal e elementos do executivo da junta de freguesia de Rebordosa
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T
rata-se da defesa da Língua Por-
tuguesa. Num tempo de globali-
zação, defender a nossa Língua 
é, para lá de mais valores que se 
levantem, uma questão prática 

de história, de cultura, de identidade, de 
pedagogia e de futuro.

Importante mesmo é, com profundo 
respeito, defender a Língua Portuguesa. 
Sem dúvida que ela tem a ver com a nossa 
pátria, a nossa tradição, o nosso destino e, 
ainda, com o nosso estado de alma. Feita de 
saudade, de génio e de amor, a nossa Língua 
é resistente e tem uma espiritualidade que 
exprime um ideal, Língua sonora, cantada, 
escrita ou falada, tem em si mesma a nossa 
humildade e a nossa grandeza. É preciso 
que da gente mais erudita e culta, à mais 
popular e simples, todos tenham orgulho 
nela, visto ela estar profundamente ligada 
ao desenrolar da nossa história, que inspi-
rou e continua a inspirar fi lósofos, escritores, 
criadores de ideias, músicos e poetas.

A nossa Língua é um valioso patrimó-
nio ativo que deve ser diariamente enri-
quecido. Para que tal aconteça, devemos 
devotar-nos à criação de laços de amizade, 
cada vez mais profundos, e num clima de 
amizade e cooperação com todos os paí-
ses e locais onde se falou e, ainda, fala a 
nossa Língua, nas mais variadas partes do 
globo, não havendo dúvidas que ela alegra 
as gentes que a falam, cantam e escrevem.

Nunca é demais enfatizar que na nossa 
Língua se escreveram em poesia e prosa, 
obras imortais e se revelaram escritores e 
poetas dos melhores, porque a nossa Lín-
gua, em constante evolução permite o uso 
de estilos vigorosos, um riquíssimo vocabu-
lário, um encanto e sabor originais e uma 
imensa variedade de géneros literários.

No entanto, temos de segredar que 
nem todos sabem respeitar a nossa Lín-
gua, o que nos leva a aplaudir todos os que 
se esforçam por defender a Língua Portu-
guesa, quando há uma tendência cada vez 
maior para se falar o “estrangeiro”, na nossa 
própria terra, tantas vezes para se obter 
um emprego ou para promover negócios.

É fácil constatar que a nossa Língua é 
elegante e fecunda, tal como as saudades e 
o amor que transportamos na alma. Muitas 
teem sido as fi guras de relevo com uma vasta 
obra em louvor da Língua Portuguesa, que a 
honraram, ultimaram e aperfeiçoaram.

Bom é de ver que aquele que conhe-
ce e respeita a nossa Língua, como artista, 
sente inegavelmente a luz que brilha no 
horizonte da própria alma pátria.

No nosso goto artístico mora a espe-
rança que nos faz acreditar que Portugal e a 
Língua Portuguesa terão auspicioso futuro.

Tal como nós, sendo abertos e francos, 
concluiremos que a Língua Portuguesa é um 
monumento de amor a aguardar um feliz ca-
samento, ou seja, um bom Acordo Ortográfi -
co que alegre todas as partes testemunhais!

Qual acordo
ortográfi co
– qual quê?

força anímica que consegue arrastar todos 
os outros para a frente” e, também, a “co-
ragem em quebrar interesses instalados 
para construir uma obra coletiva”.

Amigo de longa data do homenageado, o 
presidente da câmara de Paredes, Alexandre 
Almeida, destacou também “o rigor, a com-
petência e determinação do industrial, que 
sempre geriu os negócios com audácia”, fa-
zendo da Cácio uma empresa de referência 
no mercado internacional do mobiliário.

“Graças à sua persistência 
e determinação, temos 
captado muitas novas

empresas para
o concelho de Paredes”.

- ALEXANDRE ALMEIDA
presidente da câmara de Paredes

Na dimensão política, Alexandre Almeida 
reforçou que Elias Barros foi “um autarca de 
excelência”, na junta de Rebordosa, porque 
conseguiu fazer obra sem qualquer apoio do 
executivo municipal na altura – através do pro-
jeto Rebordosa 21 e o apoio dos industriais da 
freguesia. Atualmente “Elias Barros assume 
um papel relevante no executivo da câma-
ra de Paredes”, acrescentou. “Não podia ser 
presidente da câmara sem ter um vereador 
como Elias Barros. É uma mais-valia para a 
nossa equipa, porque traz esta dinâmica e 
determinação para o trabalho autárquico ”, 
sublinhou Alexandre Almeida, assumindo que, 
graças à “persistência e determinação do ve-
reador”, têm captado muitas novas empre-
sas para o concelho de Paredes”. 

“Ele ilumina qualquer sala e traz ale-
gria e conteúdo a tudo o que faz. Por isso, 
meu amigo Elias Barros, continua como és. 
Paredes e Rebordosa esperam muito de ti e 
de nós, nestes próximos anos”.

“Sempre estive e estarei 
orgulhoso desta terra

que marcou muitos
dos momentos mais

importantes da minha vida”.
- ELIAS BARROS

Visivelmente comovido pelas palavras 
que lhe foram dirigidas, Elias Barros reconhe-
ceu que o momento era especial e ímpar e 
assumiu estar também orgulhoso pela terra 
que o viu nascer. “Sempre estive e estarei 
orgulhoso desta terra que me viu nascer 
e que marcou muitos dos momentos mais 
importantes da minha vida. Foi aqui que 
aprendi muito do que sou hoje como ho-
mem, industrial e empresário”, sublinhou 
o homenageado, garantindo que teve o pri-
vilégio de aproveitar os conhecimentos dos 
melhores industriais de Rebordosa e do con-
celho de Paredes. 

“A cidade de Rebordosa continua a re-
presentar uma importante marca na indús-
tria do mobiliário, a nível nacional e inter-
nacional”, reforçou Elias Barros, lembrando, 
também, com carinho os tempos que passou 
na escola da Lage, as brincadeiras na rua com 
os amigos e os primeiros pontapés na bola 
com o mister Caetano, no Rebordosa Atlético 
Clube.

Elias Barros assumiu estar orgulhoso pelo 
trabalho que realizou durante oito anos com 
os colegas de executivo na junta, garantindo 
que sempre defenderam, “de uma forma ho-
nesta”, os interesses de Rebordosa e das suas 
gentes.

“Os rebordosense sabem que demos o 
nosso melhor”, salientou o homenageado, 
agradecendo mais uma vez à junta de fregue-
sia e também aos amigos e à família, que esti-
veram sempre presentes na sua vida. A medalha de Honra foi entregue pela presidente da junta e presidente da assembleia de freguesia

Elias Barros e o irmão Domingos Barros

O vereador com a fi lha Rita Barros e a mãe Maria Barros da Silva
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A 
LIMPEZA DE RUAS E 
ESPAÇOS PÚBLICOS 
nas cidades de Rebor-
dosa e Lordelo vai pas-
sar a ser uma competên-

cia das respetivas juntas de fregue-
sia. O acordo de execução prevê a 
atribuição de 36 mil euros, por ano, 
a cada uma das juntas.

A proposta foi aprovada por una-
nimidade na última reunião de câma-
ra, realizada a 18 de junho, e vai ao 
encontro da estratégia do executivo 
municipal, de dotar as freguesias de 
mais competências e verbas para rea-
lizar mais trabalhos de proximidade. 

“Demos oportunidade às jun-
tas de freguesia de serem elas a 
fazer aquilo que até então era feito 
por uma empresa”, reforçou o presi-
dente da câmara, Alexandre Almeida.

Ainda segundo o autarca, a 
proposta foi também apresenta-
da às juntas de Gandra e Paredes, 
mas não foram aceites. “Em Pare-
des a junta entendeu que ainda 
não tinha as condições para fazer 
esse serviço e em Gandra a junta 
aceitou, mas depois acabou por 
recuar na decisão”.

Câmara delegou competências nas Juntas de Rebordosa
e Lordelo para limpeza das ruas e espaços públicos

uO acordo de execução prevê a atribuição de 36 mil euros por ano, a cada uma das juntas, para a limpeza de ruas e espaços públicos. 

 Alexandre Almeida acredita 
que a verba prevista neste acordo 
de execução, 36 mil euros por ano 
para cada junta, é sufi ciente para 
assegurar a limpeza das ruas e es-
paços públicos nestas freguesias e 
admite a possibilidade de no futuro 
alargar estes acordos a outras áreas.

Incentivos para
novos projetos

de investimento
no concelho  

Na última reunião foram tam-
bém aprovadas duas propostas 
de concessão de incentivos a duas 
empresas que vão avançar com pro-
jetos de investimento no concelho 
de Paredes. Um desses projetos é da 
empresa de mobiliário Carlos Alfre-
do, que já está instalada em Gandra, 
Paredes, mas vai aumentar a área 
de produção da fábrica e criar mais 
postos de trabalho. 

O outro projeto é de uma em-
presa de distribuição de materiais 
de Vale de Cambra, que se vai fi xar 
em Recarei. “A empresa tem a ex-
pectativa de criar novos postos 
de trabalho em Paredes, já que 

nem todos os seus trabalhadores 
se vão querer deslocar de Vale 
Cambra para cá”, esclareceu o pre-
sidente Alexandre Almeida.

Tendo em conta a dimensão do 

investimento, a câmara municipal 
de Paredes concede incentivos que 
passam pela isenção de taxas e li-
cenças, derrama, IMI e IMT. 

À empresa Carlos Alfredo foi 

aprovada a isenção do IMI e da der-
rama. Com a Global Dis –Distribui-
ção Global de Materiais, S.A., a câ-
mara acordou a isenção da derrama 
e de 50% do IMI e do IMT. 

Autarquia pretende melhorar
a recolha de resíduos sólidos urbanos 

uEm breve vai ser reforçada a manutenção e limpeza dos 2020 contentores de recolha existentes no concelho.
uEm estudo está também a melhoria da recolha de papel e embalagens em dias da semana e com horários predefi nidos

O 
MUNICÍPIO DE PARE-
DES pretende, em bre-
ve, reforçar a manuten-
ção e limpeza dos 2020 
contentores de recolha 

dos resíduos sólidos urbanos indife-
renciados, que se encontram espalha-
dos pelas 18 freguesias do concelho.

Citado em nota de imprensa, 
o vice-presidente do município e 
vereador do pelouro do ambiente, 
Francisco Leal, refere que “o intuito 
é aumentar e melhorar signifi ca-
tivamente os pontos de recolha e 
incutir hábitos de reciclagem” nos 
paredenses.

Diariamente são recolhidas cerca 
de 100 toneladas de “lixo indiferen-
ciado”, que é depositado no Ecocen-

tro de Cristelo, antes de seguir para o 
aterro de Rio Mau, em Penafi el. 

A autarquia pretende “fomentar 
a reciclagem e diminuir a quanti-
dade de resíduos sólidos urbanos 
indiferenciados”. Em estudo está 
também a melhoria da recolha de 
papel e embalagens em dias da se-
mana e com horários predefi nidos.

“A câmara de Paredes está 
empenhada em consciencializar 
os cidadãos para a necessidade 
de se reciclar cada vez mais e evi-
tar que o lixo seja colocado fora 
dos contentores. Acreditamos e 
os estudos confi rmam que, atra-
vés de um sistema de recolha 
efi caz, os cidadãos estão mais re-
cetivos a colaborar com as ques-
tões do ambiente, melhorando a 
efi ciência da reciclagem”, reforça 
Francisco Leal.

HELENA NUNES
— texto —

PUB

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

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

ALMOÇOS ● LANCHES ● JANTARES ● TAKE-AWAYALMOÇOS
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Bombeiros de Rebordosa
promovem 29.º Bazar do Móvel
uO Bazar do Móvel abre portas esta sexta-feira, pelas 22 horas, e prolonga-se até 8 de julho.
uAs peças de mobiliário são doadas por empresários do concelho e vendidas a preços competitivos. 

“As peças são fabricadas pelas melhores
empresas do nosso concelho”

PUB

Abel Moreira, presidente da direção dos bombeiros

A 
PARTIR DESTA SEXTA-
-FEIRA e até 8 de julho, 
centenas de peças de 
mobiliário estarão à ven-
da no quartel dos bom-

beiros voluntários de Rebordosa. 
A 29.ª edição do Bazar do Móvel, 
organizada pela associação huma-
nitária, tem como objetivo “anga-
riar verbas para continuar a in-
vestir na formação e na melhoria 
dos equipamentos necessários à 
prestação de socorro”.

Segundo o presidente da associa-
ção humanitária dos BV Rebordosa, 
Abel Moreira, o certame abre por-
tas esta sexta-feira, pelas 22 horas, e 

o quartel estará de portas abertas 
durante mais de uma semana para 
quem quiser visitar e comprar móveis.

Ao todo, serão cerca de 450 peças 
de mobiliário que estarão à venda, 
a preços reduzidos. As peças foram 
doadas por empresas das várias fre-
guesias que compõem a área de in-
tervenção da corporação - Rebordosa, 
Gandra, Vilela, Duas Igrejas e Astromil. 

A receita anual angariada com 
o Bazar do Móvel é importante para 
os bombeiros de Rebordosa, subli-
nha o presidente da instituição, mas 
a iniciativa também tem ajudado a 
promover a qualidade do mobiliá-
rio da região. “As peças são fabri-
cadas pelas melhores empresas 
de mobiliário do nosso conce-
lho, que também veem aqui uma 

oportunidade para divulgar o 
produto que se faz por cá”, acres-
centa Abel Moreira.

 O evento decorre ao mesmo 
tempo que as festas da cidade de 
Rebordosa e todos os anos atrai mi-
lhares de pessoas, da região e não só, 
que vêm à procura de mobiliário de 
qualidade a preços mais simbólicos. 

No ano passado a instituição 
conseguiu vender todas as peças de 
mobiliário que estiveram expostas 
no bazar e canalizar algumas para 
as vítimas dos incêndios de Pedro-
gão Grande. Este ano, o presidente 
da direção espera repetir esse ob-
jetivo. 

Receitas permitem investir
na formação e em equipamentos 

As receitas angariadas anual-
mente com o Bazar do Móvel são 
sempre canalizadas para investi-
mentos operacionais relacionados 
com a atividade dos bombeiros vo-
luntários de Rebordosa. 

O presidente da direção, Abel Mo-
reira, sublinha que o resultado desta 
iniciativa permite que a instituição 
possa ir mais além em áreas como a 
modernização de equipamentos e 
formação dos bombeiros. “Somos o 
segundo maior corpo de bombei-
ros do distrito e a única associação 

de bombeiros com quatro equipas 
de manobras, que vão representar 
Portugal em competições interna-
cionais. É daqui que saem os futu-
ros bombeiros desta corporação. 
Além disso, somos a associação 
com mais elementos habilitados 
com o curso de tripulantes de am-
bulância de socorro (TAS) e temos 
conseguido equipar as nossas am-
bulâncias com desfibrilhadores 
automáticos, monitores de sinais 
vitais e outros equipamentos que 
estão ao serviço da população”. 



6
Quinta-feira

28 de junho 2018
SOCIEDADE

HELENA NUNES
— texto —

A 
CASA DA CULTURA DE PAREDES 
recebe hoje, dia 28 de julho, mais 
um evento com um cariz solidário, 
organizado pela delegação de Vi-
lela da Cruz Vermelha Portuguesa. 

Trata-se de um desfile temático que tem por 
objetivo angariar verbas para a delegação. 

O evento está marcado para as 21h30. A 
entrada tem um custo de dois euros e a recei-

Cruz Vermelha de Vilela 
promove desfile solidário
uO evento decorre hoje, pelas 21h30, na Casa da Cultura de Paredes.

ta reverte na totalidade para a instituição.
As pulseiras podem ser adquiridas na 

sede da delegação em Vilela ou nas lojas que 
aderiram à iniciativa: Desgaste (Paredes), 
Tanisabel (Gandra), Clo[U]th (Rebordosa) e 
Eduardo Mãos de Tesoura (Paredes).

Segundo a organização, a abertura do 
desfile contará com a presença do jornalista 
da RTP, o paredense Carlos Daniel.

O 
MUNICÍPIO DE PAREDES entre-
gou, no dia 14 de junho, a verba 
angariada na caminhada para a 
consciencialização do autismo, 
organizada em abril pela autar-

quia, o agrupamento de escolas de Vilela, a 
CESPU, o Hospital Particular de Paredes e o 
Instituto do Desenvolvimento.

A iniciativa solidária permitiu angariar 
680,70 euros para as unidades de ensino estru-

Entregue verba angariada 
na caminhada do autismo
uA iniciativa solidária permitiu angariar cerca de 680 euros para as 
unidades de ensino estruturado que acolhem crianças com autismo. 

turado do agrupamento de escolas de Vilela.
Com o objetivo de combater o estigma 

do autismo e integrar a população sinalizada 
com esta doença, já tem vindo a promover 
junto dos cidadãos autistas que frequentam 
as escolas e IPSS’s do concelho, diversas ati-
vidades, desde o “boccia vai às escolas”, às 
sessões de “vamos à água” e “vamos ao gol-
fe” e ainda programas de orientação adapta-
da e iniciativas culturais.

A FUNDAÇÃO A LORD vai organizar 
mais um encontro de coros, com a 
participação de três grupos convida-
dos. O XIX OrffLORD realiza-se este 

sábado, dia 30 de junho. 
Conta com a participação do Orfeão de 

Guimarães, o Orfeão Claves de Sol & Fá e o Or-

Encontro de Coros
na Fundação A Lord

feão da Fundação A Lord. 
O espetáculo terá lugar no auditório da 

Fundação A Lord, em Lordelo, pelas 21h30.
A entrada é livre e as reservas de bi-

lhetes poderão ser feitas pelo telefone 
224447357 ou por email geral@funda-
caoalord.pt.

Lombas na avenida junto 
ao parque da cidade, para 

evitar corridas ilegais
uAs obras já foram concluídas e vão dissuadir a realização de cor-
ridas improvisadas de automóveis naquela avenida.

O 
MUNICÍPIO DE PAREDES insta-
lou lombas limitadoras de velo-
cidade na avenida junto ao par-
que da cidade de Paredes, para 
dissuadir a realização de corridas 

improvisadas de automóveis que perturbam 
os moradores e podem pôr em causa a segu-
rança das pessoas que utilizam aquele espaço.

Segundo a câmara, as lombas começaram 
a ser montadas a 8 de junho e os trabalhos fi-
caram concluídos nos últimos dias.

A medida enquadra-se no plano de segu-
rança rodoviária previsto para o local e foi to-

mada depois de vários populares terem apre-
sentado o problema numa recente reunião 
pública da câmara municipal.

Os moradores dos prédios contíguos à 
avenida principal do parque da cidade chega-
ram a realizar um abaixo-assinado, para recla-
mar medidas que impedissem a realização de 
corridas ilegais naquele local, sobretudo ao 
fim-de-semana, que “perturbam o descan-
so de quem ali reside, para além da falta de 
segurança provocada pelos automóveis”.

Na última reunião de câmara, realizada a 
18 de junho, os vereadores da oposição (PSD) 
felicitaram o executivo pela iniciativa e alerta-
ram para a necessidade de colocar sinalização 
de forma a evitar acidentes no local.
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A 
CÂMARA DE 
PAREDES, atra-
vés do pelouro 
da Proteção Ci-
vil e em parceria 

com as juntas de freguesia 
do concelho, está a efetuar 
a identificação dos terrenos 

Proteção Civil de Paredes
identifica e limpa zonas prioritárias
uA identificação dos espaços está a ser realizada em colaboração com as juntas de freguesia.

públicos que estejam em 
incumprimento ou que pos-
sam ter caráter de prioridade 
relativamente às faixas de 
gestão de combustível.

Segundo o vereador da 
Proteção Civil, Elias Barros, 
“pretende-se identificar zo-
nas prioritárias, como por 
exemplo jardins-de-infân-
cia e escolas, equipamen-

tos desportivos e públicos, 
de forma a calendarizar-se 
com urgência as ações das 
suas respetivas limpezas”.

Aguiar de Sousa, Re-
carei e Sobreira serão as 
freguesias de intervenção 
prioritária, atendendo que 
“conforme indica o Des-
pacho n.º 1913/2018, fo-
ram consideradas de pri-

meira prioridade”, refere o 
vereador.

O serviço municipal de 
Proteção Civil, em colabo-
ração com as juntas de fre-
guesia, “está já a identifi-
car, de forma célere, para 
atuar eficazmente na lim-
peza de terrenos, e deste 
modo dar cumprimento à 
lei em vigor”.

O serviço municipal 
de Proteção Civil já 
realizou a limpeza 

no caminho de acesso ao 
posto de vigia de Vandoma, 
o único existente no con-
celho e que integra a rede 

Posto de vigia de Vandoma

nacional de postos de vigia. 
O vereador da Proteção 

Civil, Elias Barros, considera 
que este posto de vigia é 
de “extrema importância 
na deteção de incêndios 
ao nível do concelho e do 

distrito do Porto”.
Segundo a câmara mu-

nicipal, a dificuldade no 
acesso ao posto de vigia de 
Vandoma foi comunicada 
na última reunião da Co-
missão de Defesa da Flores-

ta. Os serviços municipais 
de Proteção Civil iniciaram 
a regularização do piso de 
acessibilidade, bem como 
a limpeza da vegetação na 
faixa de proteção à rede 
viária.
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A
S CLÍNICAS NUNO MENDES or-
ganizam, este sábado, dia 30 de 
junho, uma jornada multidiscipli-
nar sobre o tema da gravidez. “O 

objetivo é ajudar a esclarecer as ques-
tões mais frequentes sobre esta fase 
da vida que costuma despertar as mais 
diversas dúvidas e incertezas”, refere o 
departamento de comunicação em nota de 
imprensa.

A sessão “Uma gravidez sem dúvidas” 
vai decorrer das 14 às 19 horas e será divi-
dida em quatro partes. Cada uma estará di-
recionada para áreas específicas da saúde 
que se relacionam com a gravidez, desde a 
nutrição à sexualidade e do exercício físico 
à psicologia.

A primeira parte será dedicada à ali-
mentação com o tema “Nutrição na gravi-
dez e aleitamento materno”. Na segunda 
parte serão discutidos temas relacionados 
com saúde íntima, como as disfunções do 
pavimento pélvico, a recuperação pós-par-
to e a sexualidade. De seguida abordar-se-
-á o “Controlo emocional na gravidez e a 
depressão pós-parto”.

Para finalizar, será a vez de debater o 

Workshop para grávidas em Penafi el
uDa amamentação à sexualidade, passando pela nutrição,
     exercício e emoções.

exercício físico durante a gestação e a pre-
paração para o parto.

Segunda edição
do “Espaço Partilha”

A sessão vai ter lugar nas instalações 
de Penafiel deste grupo de saúde e é a se-
gunda edição do “Espaço Partilha”. Uma 
iniciativa criada pelas Clínicas Nuno Men-
des, de modo a promover o contacto com a 
sociedade onde se insere.

“O objetivo é fomentar na comuni-
dade envolvente o debate de questões 
prementes e atuais na área da saúde”. 
Este tipo de evento torna-se, ainda, mais 
importante numa altura em que abundam 
as chamadas “fake news” na internet, onde 
a informação veiculada é muitas vezes uma 
fonte de enganos e desinformação.

A inscrição no Workshop “Uma gravi-
dez sem dúvidas” tem o valor de 5 euros 
que, no entanto, pode ser descontado em 
serviços deste grupo de saúde.

As Clínicas Nuno Mendes estão presentes 
nas cidades de Amarante, Penafi el e Porto.

O COMANDO TERRITORIAL DO 
PORTO DA GNR, através do Nú-
cleo de Investigação Criminal (NIC) 
de Penafi el, deteve, no passado dia 

18 de junho, dois homens e uma mulher sus-
peitos dos crimes de burla, roubo e agressão 
qualifi cada, nos concelhos de Paredes, Celori-
co de Basto e Maia.

Através de perfi s falsos criados nas redes 
sociais e em páginas de internet dedicadas 
a encontros amorosos, os indivíduos con-
vidavam os homens a encontrarem-se com 
supostas mulheres. “Quando chegavam ao 
local do encontro, os suspeitos agrediam 
violentamente as vítimas, com recurso a 
armas brancas e paus, roubando-lhes os 
telemóveis e dinheiro”, refere em comunica-
do a GNR.

Os suspeitos têm 23 e 24 anos e antece-
dentes criminais pela prática do mesmo cri-

Combinavam encontros
amorosos para roubar

e agredir as vítimas
uDois homens de 23 e 24 anos faziam-se passar por mulheres nas 
redes sociais para roubar e agredir as vítimas.
uA GNR deteve os dois indivíduos e uma jovem de 22 anos, que 
colaborava no esquema.

me. Foi também detida uma mulher, de 22 
anos, que colaborava no esquema para rou-
bar as vítimas.

Segundo o JN, os três suspeitos foram 
detidos depois de terem sido registadas 10 
queixas. O mesmo jornal adianta, ainda, que 
algumas das vítimas tiveram de receber assis-
tência hospitalar, face à gravidade das agres-
sões que sofreram.

A investigação da GNR durava há cerca 
de um mês e levou ainda à realização de duas 
buscas domiciliárias, que permitiram recupe-
rar 15 telemóveis. Um homem foi constituído 
arguido pelo crime de recetação, acrescenta 
a GNR.

Os detidos têm antecedentes criminais 
pela prática do mesmo crime, sendo que um 
deles se encontrava em liberdade condicio-
nal, por homicídio, abuso sexual de menores 
e sequestro.

U
M INCÊNDIO numa habitação locali-
zada na zona de Santa Luzia, em Re-
bordosa, Paredes, causou, na passada 
quarta-feira, dia 21 de junho, ferimen-

tos ligeiros num homem com cerca de 50 anos.
O alerta aos bombeiros foi dado pouco 

antes das 19 horas. Segundo o comandante 
dos bombeiros voluntários de Rebordosa, o 
fogo começou no sofá da sala de estar da ha-
bitação e foi rapidamente extinto.

Incêndio em habitação 
em Rebordosa

causou um ferido

“Quando chegamos ao local, os vizinhos 
já tinham conseguido retirar o sofá para o 
exterior da habitação. Atuamos de imediato 
para apagar o fogo e prestamos assistência 
a uma vítima ligeira”, referiu Simão Barbosa.

Um dos vizinhos que acorreu ao incêndio 
acabou por ser transportado para o hospital 
Padre Américo, em Penafi el, devido à inalação 
de fumo.

No local estiveram quatro viaturas dos 
bombeiros de Rebordosa e vários operacio-
nais e também a GNR. Desconhecem-se para 
já as causas do incêndio.

uO incêndio terá começado num sofá e foi extinto com a ajuda dos 
vizinhos e bombeiros.
uUm homem de 50 anos foi transportado para o hospital, devido 
à inalação de fumo. 

HELENA NUNES
— texto —

o seu QUINZENÁRIO
de eleição

Foto: PAULO PINHEIRO
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A 
POLÍCIA JUDICIÁRIA 
DO PORTO tem em 
mãos uma investigação 
à atividade desenvolvi-
da pela empresa Turis-

mo do Porto e Norte de Portugal, 
“por alegados crimes de corrup-
ção, peculato e abuso de poder”.

A investigação envolve ainda ou-
tras entidades, incluindo dois clubes 
desportivos e uma câmara munici-

PJ investiga projetos apoiados
pelo Turismo do Porto e Norte

uUm dos cinco arguidos do processo é o presidente do Turismo do Norte, Melchior Moreira, numa investigação que envolve outras en-
tidades, incluindo dois clubes desportivos.

HELENA NUNES
— texto — pal, e levou à constituição de cinco 

arguidos, todos eles ligados aos Tu-
rismo do Porto e Norte de Portugal.

De acordo com o Jornal de Notí-
cias, em causa estão contratos feitos 
nos últimos anos entre o Turismo do 
Norte e várias entidades e empre-
sas, nomeadamente os contratos de 
obras em lojas interativas, construí-
das em diversos municípios da re-
gião, e subsídios para projetos de tu-
rismo. As autoridades suspeitam que 
o dinheiro acabou por ser desviado 
para outras finalidades, revela o JN.

A Procuradoria-Geral Distrital 
do Porto (PGDP) confirmou entre-
tanto a realização de mais de 50 
buscas em várias zonas do país, 
incluindo às casas e carros dos sus-
peitos, às instalações do Turismo do 
Porto e Norte de Portugal, a uma 
câmara municipal e também à SAD 
do Sporting de Braga e do Vitória de 
Guimarães.

No inquérito, a Policia Judiciária 
e o Ministério Público do Departa-
mento de Investigação e Ação Penal 
(DIAP) distrital do Porto investigam 
factos suscetíveis de integraram 
crimes de corrupção, tráfico de 
influências, abuso de poder, par-
ticipação económica em negócio, 
fraude na obtenção de subsídio, 
prevaricação, peculato e falsificação 
de documento.

O SC Braga confirmou, em co-
municado, que o clube recebeu 
uma solicitação no sentido de pres-
tar informação sobre o contrato de 
patrocínio celebrado com o Turismo 
do Porto e Norte. O clube recebeu 
15 mil euros para promover o país 
em Madrid, onde a equipa de futsal 
disputou a Ronda de Elite da UEFA 

Futsal Cup, em novembro passado. 
No caso do Vitória de Guimarães 

estarão em causa dois patrocínios 
em jogos contra o Sporting e Benfica.

À Lusa, o presidente do Turis-

Melchior Moreira presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal

mo do Porto e Norte de Portugal, 
Melchior Moreira manifestou-se de 
consciência tranquila e disponível 
para prestar todas as informações 
que forem necessárias.

U
M MOTOCICLISTA de 
44 anos ficou ferido com 
gravidade após uma co-
lisão entre a moto que 
conduzia e um carro. O 

acidente deu-se na EN15, em Baltar, 
Paredes, no passado dia 23 de junho, 
junto ao cruzamento que dá acesso 
ao Colégio Casa-Mãe.

No local estiveram oito elemen-
tos e três viaturas dos bombeiros vo-
luntários de Baltar e a Viatura Médi-
ca de Emergência e Reanimação do 
Vale do Sousa.

Segundo fonte dos bombeiros de 
Baltar, o motociclista sofreu vários trau-
matismos ao nível dos braços e pernas 
e foi transportado em estado muito 
grave para o hospital Padre Américo, 
em Penafiel. Não se sabe, para já, mais 
pormenores sobre a evolução do esta-
do de saúde da vítima.

Colisão em Baltar
deixa motociclista em estado muito grave

uA colisão entre a mota e o carro deu-se na EN15, junto ao cruzamento que dá acesso ao Colégio Casa-Mãe.
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O 
objetivo principal do tratamen-
to de Depilação a Laser é inter-
ferir no ciclo de crescimento do 
pelo, um processo que decorre 
de uma forma gradual até ces-

sar, sendo necessária a realização de uma 
manutenção, inicialmente de 6 em 6 meses.

O espaçamento que definimos entre 
sessões respeita este ciclo de renovação foli-
cular e está cientificamente comprovado. As-
sim, ao aumentar o espaçamento entre ses-
sões, seja devido ao verão ou a outros mo-
tivos, sem supervisão profissional, estará a 
interromper o objetivo de enfraquecimento 
e gradual eliminação do pelo, podendo por 
em causa os resultados obtidos até então. 

Não há qualquer contraindicação re-
lativamente à realização do tratamento 
de Depilação Permanente a Laser no 
verão. De facto, existe um espaçamento 
aconselhável entre a sessão de laser e a ex-
posição solar/solário, o qual poderá variar 
de pessoa para pessoa. Nas Clínicas Nuno 
Mendes, este espaçamento é definido em 
contexto de consulta e mediante avaliação 
especializada. Fatores como o seu tipo de 
pele, o tipo de Laser e as características da 
sua exposição solar podem influenciar a 
decisão sobre os dias de espaçamento. 

A alteração do fototipo de pele 
(bronzeamento) não constitui uma con-
traindicação à realização do tratamen-
to. Atualmente temos ao dispor a mais re-
cente e avançada tecnologia de laser do 
mercado, capaz de se adaptar a todos os 
tons de pele, comprovada cientificamente.

Apenas em situações de descamação da 
pele, irritação e/ou queimadura, serão justifi-
cáveis de adiamento da sessão de Depilação 
a Laser, uma vez que não estão garantidas as 
condições de segurança para a realização do 
tratamento de Depilação Permanente a Laser. 

Na Clínica Nuno Mendes não corre-
mos riscos e o bem-estar e saúde dos 
nossos utentes será sempre a nossa 
maior prioridade.

Adotando as devidas precauções de 
proteção e hidratação da pele poderá rea-
lizar o tratamento no verão, sem qualquer 
contra-indicação.

Para qualquer dúvida, não hesite em 
contactar a nossa equipa de profissionais 
de saúde e obtenha aconselhamento per-
sonalizado.

Estamos ao inteiro dispor para esclare-
cimento de qualquer dúvida adicional.

Depilação a Laser
no verão?

Connosco, sim!
Unidade de Laser

Clínicas Nuno Mendes

PUB

U
M CORPO em avançado estado de 
decomposição foi encontrado no 
passado domingo, dia 24 de junho, 
em Cristelo, Paredes.

O cadáver foi encontrado por populares 
junto a um riacho na Rua da Presa do Lobo, 
próximo ao Monte de S. Domingos, na fre-
guesia de Cristelo. 

O alerta para os bombeiros de Paredes foi 

Cadáver encontrado perto
de um riacho em Cristelo

uO corpo foi encontrado junto a um riacho próximo ao Monte de S. Domingos, em Cristelo. 

dado às 15h13. No local estiveram seis ele-
mentos, apoiados por duas viaturas.

A identidade da vítima é para já desco-
nhecida, mas suspeita-se que possa ser uma 
idosa, de 70 anos, conhecida pela alcunha 
“Páscoa”, que se encontrava desaparecida há 
cerca de duas semanas.

A mulher era bastante conhecida em Pa-
redes e costumava estar a pedir dinheiro nos 

semáforos em frente ao quartel dos bombei-
ros voluntários. Nas redes sociais chegaram a 
ser partilhados vários pedidos de ajuda para 
obter informações sobre o paradeiro da mu-
lher.

O corpo foi transportado para o Institu-
to de Medicina Legal para ser autopsiado. O 
caso foi entregue à Polícia Judiciária do Porto, 
que está a investigar as causas da morte.

U
MA EMPREGADA de limpeza, de 38 anos, 
terá furtado cerca de 25 mil euros em joias 
numa moradia em Paredes, onde trabalhava.

Segundo o GNR, a mulher foi identifica-
da através do Núcleo de Investigação Criminal de Pe-
nafiel, no passado dia 22 de junho, no âmbito de uma 
investigação por furto no interior de uma residência, 
que decorria há cerca de uma semana. 

A empregada de limpeza acabou detida e esta-
va na posse de uma gargantilha, uma pulseira e dois 
anéis, no valor aproximado de cinco mil euros.

Em comunicado, a GNR acrescenta que, desde 
2015 até à presente data, a suspeita já tinha furtado 
outros artigos em ouro na moradia, no valor aproxi-
mado de 20 mil euros, que posteriormente vendia 
numa loja de compra e venda de ouro de Paredes.

As peças recuperadas foram apreendidas e en-
tregues à legítima proprietária. Quanto à empregada 
doméstica, foi constituída arguida e sujeita à medida 
de coação de termo de identidade e residência.

Empregada de limpeza furtou 25 mil euros
em joias numa moradia em Paredes
uA mulher, de 38 anos, foi constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência. 

A 
GNR APREENDEU mais de 700 do-
ses de haxixe, em Rio de Moinhos, 
Penafiel, e deteve um homem, de 30 
anos, por tráfico de estupefacientes.

A ação decorreu no dia 18 de junho e foi 
realizada no âmbito de uma ação de patru-
lhamento dos militares do Posto Territorial 
de São Vicente. 

Apreendidas mais de 700 doses de haxixe
uUm homem de 30 anos foi detido pela GNR, na via pública, com 712 doses de haxixe e 600 euros em 
numerário.

Em comunicado a GNR refere que os mili-
tares abordaram um indivíduo na via pública, 
com um comportamento suspeito, que tinha 
na sua posse 712 doses de haxixe e 600 euros 
em numerário.

No decorrer das diligências foi efetuada 
uma busca domiciliária à residência do visa-
do, onde foram apreendidos dois telemóveis, 

uma balança de precisão e um moinho.
O detido foi presente ao Tribunal Judicial 

da Comarca do Porto Este – Núcleo de Penafiel, 
no dia 19 de junho, e ficou sujeito à medida de 
coação de apresentações bissemanais no posto 
policial da sua área de residência e ainda à proi-
bição de contacto com indivíduos relacionados 
com o tráfico e consumo de estupefacientes.
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A empresa dispõe de um leque alargado de serviços, além das cópias, impressões e encadernações, faz estampagem têxtil e produz
     linhas gráfi cas para empresas.   

Centro de cópias, impressão 
e estampagem personalizada 
de produtos

A 
Publiecopia é um centro de cópias bastante co-
nhecido na cidade de Paredes sobretudo pela 
qualidade dos seus serviços e o bom atendimen-
to prestado ao cliente.

A empresa foi fundada em 2010 e há cerca 
de dois anos decidiu fazer um upgrade nas suas instalações 
e mudar para uma loja mais ampla, situada no edifício Pa-
trãozinho, junto à estação de comboios de Paredes.

Inicialmente abriu como centro de cópias, mas rapida-
mente expandiu a sua rede de serviços, sobretudo para a 
área da estampagem de têxtil. Aqui, a Publiecopia é especia-
lizada na personalização de produtos, desde tshirt’s, bonés, 
canecas, tapetes de ratos para computador, porta-chaves, 
entre outros. 

“Tanto fazemos uma unidade como cem unidades. 

Mas vamos sempre ao encontro daquilo que o cliente quer 
e tentamos ser sempre diferentes na personalização de 
cada produto”, explica a sócia-gerente Sandra Moreira.

Na área da impressão e cópias, a empresa também asse-
gura um serviço dinâmico e de qualidade. Além da impressão 
normal, faz a impressão e encadernação de teses universitá-
rias e permite que o cliente faça os pedidos por email e pas-
se na loja apenas quando estão prontos a levantar. O mesmo 
acontece com os produtos personalizados, com o cliente a po-
der acompanhar o processo de execução, recebendo via email 
as provas do produto fi nal.

Entre o leque variado de serviços da Publiecopia, está tam-
bém a criação de linhas gráfi cas para empresas, que vai desde 
a execução de cartões-de-visita até à aplicação de publicidade 
em montras, viaturas e outros tipos de suportes publicitários.

TRABALHOS EM
ACRÍLICO E MADEIRA

Na Publiecopia também é possível encontrar outro tipo de 
produtos personalizados e bastante originais para oferecer nas 
mais diversas ocasiões e eventos. A empresa dispõe de uma má-
quina de corte e gravação a laser para personalizar trabalhos em 
acrílicos ou madeiras, como porta-chaves, molduras, trofeus e 
até topos de bolos para casamentos e outros eventos.

Um dos últimos trabalhos executados pela empresa fo-
ram os trofeus do Penafi el Racing Fest 2018 e os porta-cha-
ves para a 2.ª Concentração Minimaníacos, que se vai reali-
zar em Paredes, a 22 de julho.

PUB

Rua do Paço, 122 | 4580-281 Beire Paredes
Tlf. +351 255 785 340 * Fax +351 255 780 302
E-mail: trafego@tsluis.com

NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Produção de artefactos de cimento
Comercialização materiais de construção civil

Rua do Paço, 122 | 4580-281 Beire Paredes
Tlf. +351 255 780 300 * Fax +351 255 780 302
E-mail: fabel@net.novis.pt

Rua Infante D. Henrique, 121C * Vermoim
4470-035 Maia
Tlf. +351 229 407 853 * Fax +351 229 424 372
E-mail: geral@amtransitario.com

GRUPO S. LUIS www.tsluis.com
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A 
ÉPOCA podia ser de 
sonho, mas o Aliados 
de Lordelo acabou por 
deixar fugir a oportuni-
dade de chegar aos na-

cionais. A derrota na última jornada 
do play-off  de acesso ao Campeona-
to de Portugal, no terreno do Vala-
dares, atirou o clube para o último 
lugar do grupo. O resultado afastou 
defi nitivamente a equipa do obje-
tivo de chegar ao segundo lugar e 
continuar a sonhar com a subida de 
divisão. 

Em entrevista ao nosso jornal, o 
presidente do clube, Filipe Carneiro, 
fez o balanço da época, falou da saí-
da do treinador Pedro Barroso e dos 
objetivos para a próxima época. 

Foi uma desilusão, o Aliados 
de Lordelo não ter conseguido 
garantir a subida?

Claro que sim, estaria a mentir 
se não o admitisse. Apesar de não 
ter sido o nosso objetivo inicial, 
pois a direção programou a época 
apenas para ser o mais tranquila 
possível, mas os resultados foram 
acontecendo e o objetivo traçado 
inicialmente fi cou apenas a 5 pon-
tos de ser atingido no fi nal da 1.ª 
volta. Sabíamos que 45 pontos nos 
daria entre o 5.º e o 8.º lugar e assim 
fi caríamos acima do meio da tabe-
la, o que se veio a confi rmar pois o 
7.º fi cou com 45 pontos e esse era o 
nosso objetivo.

“Apesar do ligeiro 
amargo de boca no 
fi nal, foi uma época 

muito positiva”

O que é que correu mal no 
play-off ?

Tudo.

O último lugar do grupo aca-
ba por ser um resultado injusto, 
tendo em conta o trabalho, es-

forço e dedicação da equipa?
Muito injusto, o grupo de tra-

balho merecia mais, quando digo 
mais não estou a falar do terceiro 
ou segundo lugar, pela dedicação, 
esforço e entrega da equipa mere-
cíamos o primeiro lugar. O grupo 
sentia que era o melhor e que tí-
nhamos mais do que argumentos 
para vencer todos os jogos, mas 
infelizmente o futebol é assim, foi 
1 penalti falhado, o golo sofrido 
depois da hora, os 3 empates em 
casa, tudo correu mal.  

 
Para a direção, o balanço da 

época foi, ainda assim, positi-
vo?

Sem dúvida, como lhe disse, 
ultrapassamos as nossas melho-

“Pela dedicação, esforço e entrega
da equipa, merecíamos o primeiro lugar”

ENTREVISTA. Filipe Carneiro, presidente do Aliados Futebol Clube de Lordelo. 

res previsões a 14 jornadas do 
fim, apesar do ligeiro amargo de 
boca no final, foi uma época mui-
to positiva onde fomos campeões 
da série 2 do Campeonato de Elite 
Pro-Nacional.   

A possível desistência do 
Sporting B poderá abrir uma 
nova vaga no Campeonato de 
Portugal. Neste cenário, além 
do União de Paredes, que ter-
minou esta fase em primeiro, 
também o Leça FC garantirá a 
subida de divisão. Pelo que viu 
no play-off, serão justos “vence-
dores”?

Sim, foram as equipas mais 
competentes no play-off, por isso 
são legitimamente os justos “ven-

cedores”, porque apesar de saber-
mos que éramos a melhor equipa 
não fomos tão competentes como 
deveríamos ter sido nesta fase e 
isso saiu-nos caro. 

Mas quanto à possibilidade de 
subirem 2 clubes, foi o que sem-
pre defendemos desde início, será 
de inteira justiça, embora isso 
apenas venha atenuar a trapalha-
da que é esta competição. 

Não tem qualquer tipo de ló-
gica o atual quadro competitivo 
da principal prova da maior as-
sociação de futebol do país, que 
permite que o campeão de série 
e campeão da divisão, como foi 
caso do Leça, não suba. 

Ou se define que existem duas 
séries e sobem os dois vencedores 

de cada série direto, disputando 
posteriormente um jogo apenas 
para definir quem é o campeão, 
ou então se apenas pode subir 1 
clube, que reestruturem a prova 
para uma só série onde suba o 
campeão.

“Não faltam
bons treinadores

a quererem
treinar o Aliados”

Pedro Barroso foi uma das pe-
ças fundamentais na passagem à 
fase de subida. A saída do técnico 
acabou por ser inevitável, ten-
do em conta o resultado fi nal da 
época?

Sim, o mister Barroso foi sem 
dúvida uma das muitas peças fun-
damentais para a passagem à fase 
de subida, como é óbvio, mas quan-
to à sua saída ser inevitável, isso já 
não posso concordar, o Aliados é 
um grande clube com um enorme 
prestígio e entre continuar no Alia-
dos ou estar no projeto de qualquer 
outro clube nesta divisão não é pro-
priamente inevitável. 

A direção já escolheu um su-
cessor?

Ainda não, felizmente posso ga-
rantir que não faltam bons treina-
dores a quererem treinar o Aliados, 
mas a nossa primeira prioridade 
neste momento é segurar aque-
les que foram os obreiros da nossa 
grande campanha da época ante-
rior, os atletas que consideramos 
serem fundamentais, mantendo a 
“espinha dorsal” da equipa, não vai 
ser fácil mas também não faltam 
bons jogadores a quererem repre-
sentar o Aliados e só a partir daí 
escolher o perfi l do futuro treinador 
do Aliados.

Com que objetivos será feita 
a preparação da próxima época? 

Os mesmos de sempre, humil-
demente conseguir fazer uma épo-
ca o mais tranquila possível. 
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JÁ ARRANCOU O MAIOR
TORNEIO DE ANDEBOL DO PAÍS

uAté domingo, 1 de julho, realizam-se mais de 600 jogos de andebol e várias atividades lúdicas para atletas e a população do concelho.

HELENA NUNES
— texto —

A
RRANCOU ONTEM O 
PAREDES Handball Cup’ 
18, o maior torneio de 
andebol do país, que de-

corre em Paredes até ao próximo 
domingo, dia 1 de julho.

A cerimónia de abertura decor-
reu ontem à noite, no centro da ci-
dade, com o desfile das 200 equipas 
participantes do torneio, seguido 

do jogo inaugural seniores femini-
nos, disputado no pavilhão gimno-
desportivo de Paredes.

A prova vai contar com as três 
vertentes do andebol nacional, 
mais de 200 equipas participantes 
de cinco países, 3500 atletas e 600 
jogos disputados em 14 pavilhões 
espalhados pelo concelho.

O torneio vai contar também 
com a presença de atletas de re-
nome no andebol, como Gilber-
to Duarte, Tiago Rocha, Ricardo 

Candeias, jogadores da seleção 
nacional.

Além dos jogos de andebol in-
door, andebol de praia e andebol 
adaptado, o evento terá também 
diversas atividades lúdicas, reali-
zadas no estádio das Laranjeiras. 
Haverá um clube de paintball, 
insufláveis, slide, rappel e música 
ao vivo. Na Rua Dr. António Men-
des Moreira estará instalado um 
escorrega de água gigante e os 
participantes poderão ainda vi-

sitar a Magikland, o Kartódromo 
de Baltar e o golfe, no Campo do 
Aqueduto.

Esta quinta-feira, dia 28 de 
junho, a competição de andebol 
indoor decorre ao longo de todo 
o dia. Às 21 horas haverá uma 
master party na funzone, seguida 
de um concerto ao vivo.

Amanhã, dia 29, arranca a 
competição de andebol de praia, 
às 19 horas. No sábado, dia 30, 
haverá jogos e atividades ao lon-

go de todo o dia, com destaque 
para o arranque da competição 
de andebol adaptado (às 15 ho-
ras). Haverá ainda uma mega fes-
ta de zumba no parque da cidade 
de Paredes, pelas 15 horas, e uma 
sessão de autógrafos com os vá-
rios padrinhos do evento.

No domingo, dia 1 julho, os 
jogos realizam-se até às 18h30, 
terminando com a cerimónia de 
encerramento, no pavilhão Rota 
dos Móveis, em Lordelo.
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O
S ATLETAS DO MUNICÍPIO DE 
PAREDES classificaram-se em 1.º 
lugar na edição de estreia do Tor-
neio de Boccia São João de Braga, 

disputada a 22 de junho, na Praça do Municí-
pio. Em 2.º lugar ficou a equipa da Maia e 3.º a 
Academia Sénior de Braga.

No final do torneio desportivo, o autarca 
Alexandre Almeida encontrou-se com a equi-
pa de Paredes para felicitar os atletas pare-

O MUNICÍPIO DE 
PAREDES conquis-
tou, no passado 
dia 16 de junho, o 

segundo lugar na 2.ª etapa 
do Campeonato Nacional de 
Boccia Sénior da Fundação 
Inatel. A prova de equipas 
foi inserida no calendário do 
Inatel e realizada em parceria 
com a câmara municipal de 
Penafiel.

A autarquia de Paredes 
inscreveu quatro equipas, 
com destaque para a repre-
sentação do Movimento Sé-
nior, que obteve o 2.º lugar 
nesta competição. A prova 
realizou-se no pavilhão do 
Centro Escolar de Penafiel e 
foi ganha pela equipa da jun-
ta de freguesia de Canelas.

nas próximas duas temporadas, substituin-
do o anterior treinador, Helton, no coman-
do técnico da equipa.

Na época passada, Barroso treinou o Alia-
dos de Lordelo, equipa com a qual ficou em 
primeiro lugar na fase regular da série 2 do 
Campeonato Elite Pro-Nacional da AF Porto. 
Depois do apuramento para a fase de subida, 
os lordelenses acabaram por não conseguir 
alcançar o 2.º lugar do play-off, que podia dar 
acesso ao Campeonato de Portugal.

O treinador paredense despediu-se de 
Lordelo, agradecendo aos jogadores, diri-
gentes e adeptos o apoio demonstrado ao 
longo da época. Na próxima época, Pedro 
Barroso regressa ao Freamunde, uma casa 
onde deixou trabalho feito, tendo subido a 
formação de sub-19 à 1.ª Divisão Nacional e 
integrado a equipa técnica que conquistou 
o título do então denominado Campeona-
to Nacional de Seniores e a subida à II Liga, 
na temporada 2013/2014.

Rui Barros vai treinar
o FC Porto B

uO ex-futebolista, natural de Lordelo, sucede a António Folha no 
comando técnico da equipa B dos dragões. 

Pedro Barroso sai do
Aliados para o Freamunde
uO treinador de 32 anos assinou contrato com o SC Freamunde, 
por duas épocas.
uNa época passada levou o Aliados de Lordelo à fase de subida, 
mas acabou por não conseguir assegurar o acesso ao Campeonato 
de Portugal.

R
UI BARROS é o novo treinador da 
equipa B do FC Porto. A notícia foi con-
firmada pelos dragões no passado dia 
13. Rui Barros, de 52 anos, sucede as-

sim a António Folha no comando técnico da 
formação secundária portista.

Este será um novo desafio para o ex-fute-
bolista, natural de Lordelo, Paredes, que tem 
um passado intimamente ligado ao FC Porto. 
Enquanto jogador cumpriu sete épocas ao 
serviço dos dragões, nas quais conquistou 16 
títulos. Desde 2005 que faz parte da estrutura 
técnica do clube. 

A primeira experiência como treinador foi 
no arranque da temporada 2006/7, após a saí-
da de Co Adriaanse. Voltou a dirigir a equipa 
principal dos dragões nove anos mais tarde, 
na transição entre Lopetegui e José Peseiro.

Agora assume o desafio de liderar a equi-
pa B do clube que, na temporada passada, foi 
7.ª classificada na Ledman Liga Pro. 

P
EDRO BARROSO é o novo treina-
dor do Sport Clube Freamunde, que 
desceu à Divisão de Elite da Associa-
ção de Futebol do Porto. O treinador 

de 32 anos vai orientar a equipa dos capões 

Paredes vence Torneio de 
Boccia São João de Braga
uA prova juntou equipas de sete concelhos e foi realizada no cen-
tro da cidade minhota.

denses por mais uma conquista.
A prova integrou o programa das Festas 

de São João de Braga e juntou equipas de 
Braga, Maia, São João da Madeira, Barcelos e 
Póvoa de Lanhoso, Penafiel e Paredes. 

Foi realizado em parceria pela câmara 
municipal de Braga e o Sporting Clube de 
Braga – Secção de Boccia, em colaboração 
com a Associação de Festas de São João de 
Braga.

2.º lugar
no Campeonato Inatel
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J
OÃO BARROS voltou a 
vencer o Rali Taça Joaquim 
Santos, que decorreu no 
passado dia 17 de junho, em 
Penafiel. O piloto paredense 

conseguiu superiorizar-se na classi-
ficação geral ao britânico Cameron 
Davies (Peugeot 208 R2) que foi se-
gundo na geral e vencedor na cate-
goria 2FWD. Em terceiro ficou Gas-

A 
CIDADE DE 
PAREDES pre-
para-se para ser 
palco, no dia 
7 de julho, da 

Paredes Duatlo 2018, uma 
prova realizada em bicicleta 
de estrada, em pleno centro 
da cidade de Paredes, que 
conta com o apoio da dele-
gação do Norte da Federa-

João Barros venceu Rali Taça Joaquim Santos
uO piloto paredense superiorizou-se ao britânico Cameron Davies e voltou a vencer o Rali Taça Joaquim Santos, disputado em Penafiel.   

João Barros no pódio do Rali taça Joaquim SantosJoaquim Santos e João Barros com a taça Rali Joaquim Santos

par Pinto (Mitsubishi Lancer Evi VI). 
João Barros foi ainda vencedor na 
categoria 4WD, com Marco Oliveira 
(BMW M3) a vencer na classe 2RWD.

Recorde-se que o piloto pare-
dense já tinha vencido a primeira 
edição do Rali Taça Joaquim Santos, 
realizada no ano passado. 

Este ano a prova sofreu algumas 
alterações, tendo contado com no-
vas especiais de classificação, nas 
freguesias de Rio de Moinhos, Boe-
lhe, Luzim e Vila Cova, que se jun-

taram aos já tradicionais troços de 
Guilhufe-Irivo e de Rans-Milhundos. 

O trofeu foi criado no âmbito do 
Penafiel Racing Fest, evento que inclui 
várias provas de desporto motoriza-
do. Para além do Rally Taça Joaquim 
Santos, incluiu o Super Enduro Urba-
no, o Trial Urbano 4x4, o rally de clássi-
cos e a corrida popular de motos 50cc.

Na prova de Super Enduro, Dio-
go Vieira (Yamaha Wt 250 F) venceu 
a classe Pro. Já Pedro Durães (Honda 
CRF) venceu na classe Hobby. Em 

Trial Urbano 4×4, António Oliveira 
venceu na classe Proto e António 
José Pereira na classe de Preparados. 

Na prova de Drag Race, que 
decorreu na Variante de Cavalum, 
Joaquim Rocha (Honda Crx) venceu 
em Gasolina + 1700cc, Pedro Sam-
paio (Peugeot 106) foi vencedor em 
Gasolina até 1700cc, Ricardo Sousa 
(Volkswagen Polo G 40) ganhou em 
Gasolina Turbo até 1500cc e César 
Silva (BMW 135 1) venceu na classe 
Gasolina Turbo + 1500cc. 

Em Diesel Turbo + 1700cc o ven-
cedor foi Carlos Casal (Vw Lupo), 
com Filipe Moreira (Opel Corsa) a 
sair vencedor da classe Diesel Turbo 
até 1700cc. Cátia Fernandes (Peu-
geot 106) levou para casa o título 
de melhor piloto feminina.

O Rally de Históricos, marcado 
por várias classes em disputa, foi ga-
nho, na geral, por Micael Moreira. Por 
fim, na corrida de Motos que decor-
reu no Circuito do Sameiro, coube a 
João Marinho, sagrar-se vencedor.

PUB

Paredes Duatlo 2018
realiza-se em julho

ção de Triatlo de Portugal.
A competição é organi-

zada pela associação Pare-
des Aventura e o município 
de Paredes e contempla um 
vasto programa desportivo, 
incluindo um Duatlo Jovem 
e um Duatlo Sprint de Estra-
da. 

As partidas e chegadas 
terão lugar no parque José 
Guilherme, defronte à câ-
mara municipal de Paredes.

Às 15 horas arranca a 

prova de Duatlo Jovem, 
pontuável para o Circuito 
Douro Norte Jovem. Nos 
benjamins e infantis a pro-
va será constituída por um 
segmento de corrida (400 
m), um de ciclismo em BTT 
(1km) e uma corrida final 
(400 m). Nos iniciados e ju-
venis a prova será orienta-
da para o mesmo percurso, 
apenas diferenciando na 
distância da corrida inicial, 
que será de 800 metros.

A prova de Duatlo Sprint 
de Estrada terá início às 16 
horas e será composta por 
uma corrida inicial de 4,7 
km, um segmento de ciclis-
mo com 19,45 km e uma 
corrida final de 2,45 km. 
Pode ser realizada indivi-
dualmente ou por estafetas 
(2 ou 3 elementos) e é pon-
tuável para o Circuito Norte 
de Duatlo Estrada (3.ª eta-
pa) e Circuito Douro Norte 
(4.ª etapa).

O evento conta ainda 
com um vasto programa de 
animação para os mais pe-
quenos, com iniciativas cul-
turais e lúdicas, a decorrer 
no parque Aventura Jovem, 
como dança, insufláveis, 
pinturas faciais e sorteio 
de prémios. Encerra com 
um Baby Duatlo e um Mini 
Duatlo (extracompetição) 
para crianças dos 2 aos 5 
anos de idade. As inscrições 
podem ser feitas na página 
www.payandgo.pt/paredes_
duatlo_2018#inscricoes

uA prova realizada em bicicleta de estrada decorre a 7 de julho no centro da cidade de
     Paredes.
uÉ organizada pela associação Paredes Aventura e o Município de Paredes e conta com o
     apoio da Federação de Triatlo de Portugal.

HELENA NUNES
— texto —
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A SECÇÃO DE ATLETISMO DA CASA 
DO BENFICA EM PAREDES este-
ve representada no Campeonato 

Regional de Iniciados, que decorreu nos 
dias 16 e 17 de junho, no estádio munici-
pal da Maia. 

A melhor classificação do grupo pa-
redense foi o 4.º lugar de André Lopes, 
nos 1500 metros obstáculos. O atleta ter-
minou a prova em 4.56 e estabeleceu um 
novo recorde pessoal. Na prova feminina, 
Marisa Cunha alcançou o 6.º lugar. 

A maioria dos atletas da Casa do Ben-
fica em Paredes competiu na vertente 
dos 800 metros, com a melhor posição a 
ficar para a atleta Sofia Sousa, 7.ª classi-
ficada, com 2.29. Logo atrás ficou Beatriz 
Magalhães, com 2.30. 

Inês Magalhães terminou a prova em 
10.º lugar, com 2.35, Lara Silva em 17.º, 
com 2.44 e Maria Moreira em 23.º lugar, 
com 2.55.

Na prova masculina Jorge Jesus ter-
minou em 11.º lugar, com 2.32 e Alexan-
dre Moreira em 15.º, com 2.42.

Nas provas extra, destaque para Mi-
guel Pereira, que nos 1500 metros fez o 
tempo de 4.15 e garantiu o 8.º lugar.

Mais de 300 atletas marcaram presen-
ça neste campeonato e nas provas extra, 
em representação de 36 clubes. Coleti-
vamente os grandes vencedores foram o 
Maia Atlético Clube, em femininos, e o Clu-
be Desporto C+S de Lavra, em masculinos.

Penafiel Racing Fest
atraiu mais de 250 mil pessoas
uA organização garante que a prova bateu todas as previsões, graças ao reforço da qualidade e maior 
competitividade das provas. 

Pretende seleccionar

COMERCIAL POLIVALENTE (m/f)
O posto de trabalho exige polivalência de funções, com especial incidência 
no atendimento, divulgação e venda de produtos, pelo que procuramos pes-
soas dinâmicas, com facilidade de comunicação e de relacionamento, reve-
lando gosto por actividades que impliquem o contacto interpessoal.

PRETENDE-SE
uHabilitações literárias ao nível mínimo da licenciatura, preferencialmente   
    nas áreas de Direito, Gestão, Gestão Bancária, Economia ou Marketing;
uExperiência profissional, preferencial, mínima de 12 meses no sector de   
    actividade bancário/segurador; 
uIdade entre os 20 e os 32 anos;
uResidência preferencial nos concelhos de Paredes e Paços de Ferreira;  
uConhecimentos de informática na óptica do utilizador;
uCarta de condução e disponibilidade para deslocações.

OFERECE-SE
uRemuneração de acordo com o ACT do sector;
uRegalias sociais do sector bancário;
uPerspectivas de evolução na carreira profissional.

Resposta com indicação da referência 63/18, acompanhada de curriculum 
vitae e certificado de habilitações, para a Direcção Central de Recursos Hu-
manos da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Rua Castilho nº 233, 
1099-004 Lisboa, ou através do e-mail dcrh.rdp.cccam@creditoagricola.pt 
Serão consideradas as candidaturas recebidas até cinco dias uteis após data 
de publicação.

 Contactaremos APENAS as candidaturas seleccionadas.

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA
MÚTUO de PAREDES

PUB PUB

Casa do Benfica
levou 13 atletas
ao campeonato

regional de iniciados

M
AIS DE 250 MIL PESSOAS 
marcaram presença no 
maior e mais eclético festival 
de desportos motorizados 
alguma vez realizado na Eu-

ropa, que decorreu de 15 a 17 de junho, em 

Penafiel, anunciou fonte da autarquia. 
O evento juntou seis modalidades, com 

provas de motores de duas e quatro rodas. Ci-
tado em comunicado, o presidente da câma-
ra de Penafiel, Antonino de Sousa, sublinhou 
que “o concelho continua a atrair e a dina-
mizar eventos de grande impacto a nível 
regional, nacional e internacional”.

“O Penafiel Racing Fest é um evento 

que orgulha Penafiel e os penafidelen-
ses. Parabéns aos colaboradores e para-
béns aos milhares de espectadores pelo 
comportamento responsável que fez do 
Penafiel Racing Fest uma grande Festa,” 
frisou o autarca.

O Penafiel Racing Fest 2018 apresen-
tou, este ano, várias novidades com novos 
troços, mais segurança e maior competiti-
vidade das provas. João Barros, com o seu 
Ford Fiesta R5, vencedor da Taça Joaquim 
Santos na primeira edição, revalidou o títu-
lo da prova rainha desta competição. (ver 
texto ao lado). 

Óscar Coelho, da organização, garantiu 
que o evento voltou a ser “um sucesso” 
e teve um impacto positivo na economia 
da região. “A hotelaria esteve completa-
mente lotada, até nas cidades em volta. 
Foi uma autêntica loucura”.
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ESPAÇO ESCOLA

N
o passado dia 14 de junho, a co-
munidade educativa do Agru-
pamento de Escolas de Sobreira 
reuniu-se para comemorar os 
30 anos da sua Escola Básica. Foi 

um grande momento de festa e de reflexão, 
onde se fez sentir a emoção do passado e a 
preparação do futuro.

A cerimónia contou com a presença do 
Delegado Regional de Educação da Região 
Norte, Dr. José Mesquita, do Presidente da 
Junta de Freguesia de Sobreira, João Gon-
çalves, da ex-Presidente da Comissão Ins-
taladora da Escola C+S de Sobreira (1987-
1989), Dr.ª Maria Helena Lobo, da ex-Direto-
ra do Agrupamento de Escolas de Sobreira 
(2001/2013), Dr.ª Edite Batista, da Diretora 
do Centro de Formação de Associação de 
Escolas PPP, Dr.ª Teresa Sá Ferreira, do Presi-
dente do Conselho Executivo da APAAVES, 
Américo Rodrigues, da representante dos 
Bombeiros Voluntários de Cete, a Bombei-
ra Clara Teixeira, Relações Públicas da Cor-
poração, do Presidente do SC Nun’Álvares, 
Amândio Guimarães, dos representantes 
da Turma Desafios, José Gomes e Sofia Go-
mes, e, naturalmente, com a presença do 
Pessoal Docente e Não Docente, dos alunos 
e de ex-alunos, de pais e encarregados de 
educação.

Esta iniciativa teve como anfitrião o 
Diretor do Agrupamento de Escolas da 
Sobreira, Dr. Pedro Silva, que tomou da pa-
lavra depois de a aluna Maria João Lopes, 
mestre de cerimónia, ter iniciado as come-
morações com uma resenha histórica desta 
escola desde 1987. 

Depois de feitas as saudações e os agra-
decimentos pela presença de todos, o Di-
retor do Agrupamento evocou o passado, 
assumiu o presente e enunciou princípios 
para a preparação do futuro, anunciando 
que todos estamos cientes e a fazer esfor-
ços para que esta atual escola básica possa 
oferecer a breve trecho o ensino secun-
dário. Tal iniciativa de projeção do futuro 
arrancou de todos os presentes uma forte 
salva de palmas espontânea que demons-
tra a grande sintonia de vontades nesta es-

Liberdade

A Liberdade 
É poder voar  
É o sentimento de oportunidade 
Que nos pode fazer mudar 
 
A Liberdade  
É não estar preso 
É a beldade 
De viver sem desprezo
A Liberdade 
não concorda em rastejar 
quando sentimos que  
não podemos voar
A Liberdade 
é a faculdade 
de livre direito  
sempre com respeito 

A Liberdade 
já deixou de ser prisão 
agora podemos dar opinião 
libertar a nossa expressão  
dizer o que nos vai no coração.

Trabalho realizado no âmbito da 
disciplina de Emrc, a propósito do tema “A 
Liberdade”

Liberdade

Sou um pássaro
Preso nesta gaiola dourada,
Fatigada, cansada.
A chorar sem lágrimas
a  gritar, a suplicar
eu quero voar

esta esperança cansada
esta ânsia desatinada
esta voz que querem calar
no ermo da escuridão
eu só quero voar
e libertar o coração

liberdade para pensar
liberdade para sonhar
liberdade para ver
sentir e crescer
tudo o que quero é ser livre

agora vou fugir
abrir as asas e voar
sem destino e sem tino
eu quero é aproveitar
esta liberdade enfim tardia
vou aproveitar o dia 
para , de olhos abertos, sonhar

porque nunca serei  livre de verdade
estarei sempre preso nesta prisão
nesta galáxia , nesta imensidão
sei agora que a liberdade
reside apenas no meu coração.

Texto produzido no âmbito da disciplina 
de Emrc

● Agrupamento
        Escolas de Vilela

Eduarda Carvalho
e Carla Coelho, 8.ºRB

● Escola Básica e Secundária 
de Rebordosa

Ana Sofia Luís 8.º RB

.....................................................................................................................................................................
Professor Paulo Moreira    ●   Escola Básica da Sobreira

Escola Básica de Sobreira comemora
30 anos de existência e reclama

o alargamento ao ensino secundário

cola singular, situada no Sul do Concelho de 
Paredes.

Seguidamente, numa perspetiva de po-
tenciar a identidade e as características únicas 
desta escola, das quais sobressaem a grande 
ligação à natureza e ao meio envolvente, a 
simplicidade e a abnegação como nobre-
za dos nossos alunos e a afetividade como 
ambiente familiar, o Presidente do Conselho 
Geral, professor Paulo Moreira, solicitou a des-
centralização e a discriminação positiva desta 
escola, abraçando a ideia de que o ensino se-
cundário seria uma etapa de maturidade que 
daria uma oferta educativa total e abrangen-
te, convocando todos os presentes para esse 
desígnio.

Américo Rodrigues, presidente da APAA-
VES, tomou a palavra e fez um balanço dos 
longos anos de associativismo, motivando os 
pais e encarregados de educação a reunirem 
esforços para que a escola seja cada vez mais 
um local de referência na educação dos seus 
filhos.

Mas a festa teve o seu ponto alto com o 
testemunho do aluno Simão Cunha, que deu 
uma lição brilhante e generosa da sua vivên-
cia escolar, mostrando que qualquer aluno 
que passa por esta escola sai mais confiante e 
mais preparado para o mundo e que já sente 
saudades do bom ambiente dos anos passa-
dos.

O Delegado Regional de Educação da 
Região Norte, Dr. José Mesquita, encerrou os 
discursos, destacando a missão e vocação dos 
agentes educativos e referindo que uma es-
cola pode ser grande mesmo sendo pequena. 

Todos os presentes ficaram honrados e mo-
tivados com a presença do ilustre convida-
do e com a certeza de que a sua presença 
terá sido um sinal do reconhecimento da 
ação educativa prestada no agrupamento.

Foi, entretanto, transferida a centralida-
de da celebração diretamente para os alu-
nos, que são o cerne da missão da escola. 
Disseram, então, alguns poemas evocativos 
e dançaram a um ritmo que a todos conta-
giou.

Foram chamados ao palco todos os 
convidados, que receberam do Diretor uma 
lembrança evocativa da celebração, e foi 
plantado um sobreiro, num ato simbólico 
fortíssimo, pela professora em funções há 
mais tempo na escola, Dr.ª Conceição Cere-
jo e por um aluno do 6.º ano, João Guerra.

A placa celebrativa dos 30 anos da Es-
cola Básica de Sobreira foi descerrada pelos 
assistentes operacionais Alice Rodrigues e 
José Pacheco, em funções no estabeleci-
mento de ensino desde o seu primeiro dia 
de funcionamento.

Ao som de uma salva de 30 morteiros 
de fogo, o evento prolongou-se pelo resto 
da tarde num fraterno convívio entre todos 
os elementos da comunidade educativa, já 
com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Dr. Alexandre Almei-
da, e do Vereador da Educação, Desporto e 
Juventude, Dr. Paulo Silva.

Neste dia celebrativo da Escola Básica 
de Sobreira foram evocadas as memórias, 
testemunhou-se o presente e inaugurou-se 
o futuro…

Plantação de sobreiro
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

GUERRA RELIGIOSA: O REGISTO CIVIL

O semanário nacionalista e 
conservador A Defesa, na sua edi-
ção de 18 de Setembro de 1910, 
escassos dias antes, portanto, da 
Implantação da República, insur-
gia-se contra a ideia do governo 
de Teixeira de Sousa de imple-
mentar o registo civil obrigatório. 
Lia-se então: «até aqui e por en-
quanto, os pobres das povoações 
rurais faziam e fazem geralmente 
o baptismo de seus filhos ao do-
mingo. Com o registo civil obriga-
tório é que não poderão fazer este 
ao domingo: quer queiram, quer 
não queiram hão de perder um 
dia ou mais dias úteis para ir fazer 
as suas declarações ao adminis-
trador do concelho. Isto pelo que 
respeita ao registo civil dos casa-
mentos e óbitos, porque no que 
toca ao registo dos nascimentos, 
deve necessariamente ser pior 
ainda, pois o administrador, para 
verificar o sexo da criança, há-de 
obrigar os pais a apresentar-lha. E 
estes, com o risco da vida dos seus 
filhos, serão forçados a levar-lhos 
de tenra idade, à chuva, ao vento, 
ao frio ou ao calor ardente, embo-
ra tenham de percorrer enormes 
distâncias, e por caminhos alaga-
dos!»

O Registo Civil havia sido, de 
resto, tentado em Portugal por 
Mouzinho da Silveira em 1832, 
mas por falta de regulamentação 
posterior nunca fora concretiza-
do. A Maçonaria decidira, entre-
tanto, fundar a Associação do Re-
gisto Civil (1895), que tinha como 
finalidade pugnar pelo estabeleci-
mento secular de uma prática até 
aqui exclusiva dos eclesiásticos. A 
partir de 1903, a importância do 
Registo Civil cresce de tal forma, 
que o acto ou conjunto de actos 
deixa de ser encarado como um 
procedimento meramente formal, 
para se tornar num «acto de mi-
litância anticlerical e republicana» 
(Seabra, 2009:73-74).

Com a revolução de 1910, a Re-

pública procura instituir e chamar 
a si um controlo que lhe escapava. 
Havia que «dissuadir o povo da 
prática sacramental, de substituir 
aos ritos católicos ‘ritos cívicos’, de 
‘descristianizar a morte’ e a vida 
dos portugueses» (idem:80). No 
mês seguinte ao da revolução, o 
jornal católico paredense Defesa 
protestava: «A direcção da Asso-
ciação do Registo Civil, entre ou-
tras muitas petições, representou 
ao sr. Teófilo Braga, consignando 
a necessidade de terminar com 
as procissões religiosas nas ruas e 
toques de sinos. Mas ficam as pro-
cissões maçónicas, pelos jeitos, e 
o lombo dos padres para servir de 
sino à república, quando estes se 
intrometerem em política, directa 
ou indirectamente, como diz o Ti-
mes.»

A 18 de Fevereiro de 1911, o 
Código de Registo Civil passa a «fi-
xar autenticamente a individuali-
dade jurídica de cada cidadão e 
a servir de base aos seus direitos 
civis» (art.º 1.º). À Igreja, ao clero 
e aos cartórios paroquiais, fica a 
obrigatoriedade da emissão de 
certidões de actos registados até 
à data da entrada em vigor da 
nova lei, com a novidade de os 
livros passarem a ser propriedade 
do Estado, e os párocos seus fiéis 
e legais depositários.

O Registo Civil entrou em fun-
cionamento no dia 1 de Abril de 
1911. E para exercer essa ideo-
lógica e estruturante função de 
oficial do posto em Paredes, era 
necessário, evidentemente, um 
«importante» republicano local, 
um homem de confiança do re-
gime. Sem surpresas, a honra 
de ser o primeiro conservador 
do Registo Civil local caberia ao 
administrador do concelho e re-
publicano número um de Paredes, 
António Augusto Gonçalves de 
Carvalho.

«A direcção da Associação do Registo Civil, entre outras muitas petições, representou ao sr. Teófilo Braga, consig-
nando a necessidade de terminar com as procissões religiosas nas ruas e toques de sinos. Mas ficam as procissões 
maçónicas, pelos jeitos, e o lombo dos padres para servir de sino à república, quando estes se intrometerem em 
política, directa ou indirectamente, como diz o Times.»

Membros da Associação do Registo Civil a prestar homenagem aos regicidas 
Manuel Buíça e Alfredo Costa (IP 260/13-02-1911).

D
os «fachos de luz» 
emanados da trans-
formadora revolução 
republicana em Fran-
ça, no ano de 1879, 

surgira a ideia do ser humano «se-
nhor do seu destino», «sem neces-
sidade de recorrer à interferência 
divina», capaz de, segundo Catro-
ga (1991:461), «controlar racio-
nalmente a história e de, através 
da educação, ser crescentemente 
perfectível» (Moura, 2004:12).

O cristianismo, por seu turno, 
«despido de roupagens dogmá-
ticas e realçando a sua face dou-

trinária de amor, mantinha po-
tencialidades que lhe permitiam 
continuar a despertar simpatias 
entre aqueles que não se satisfa-
ziam emocionalmente com a fria 
Razão» (ibid., idem).

Contudo, o pontificado de Pio 
IX (1846-1878) deitaria por ter-
ra qualquer ideia de hipotética 
conciliação entre os pólos repu-
blicano e católico. Num certo re-
gresso ao passado, que se julgara 
expurgado e esquecido, a Igreja 
Católica decide desencadear um 
«ataque frontal à modernidade» 
(ibid., idem). O documento papal 

Sylabbus Errorum (1864) veio con-
denar as ideologias emergentes e 
cada vez mais populares como o 
racionalismo, o socialismo, a fran-
co-maçonaria ou o liberalismo, o 
que perante os seus adversários 
colocava o Vaticano no centro do 
retrocesso civilizacional. A Igreja 
tornava-se, em definitivo, símbolo 
maior de obstáculo à liberdade, 
ao progresso e à ciência, imagem 
agravada em 1870 com a declara-
ção da «infalibilidade» papal.

Os pontífices seguintes deram 
seguimento ao aprofundar do 
afastamento e da inconciliação. 
Leão XIII (1878-1903) não fez o 
suficiente para acalmar as hostes, 
e Pio X (1903-1914), ao condenar 
o modernismo e as tentativas in-
ternas de conciliação da fé com a 
ciência, adoptou uma postura ain-
da mais ortodoxa e intransigente 
que o antecessor.

Com os campos bem defi-
nidos, a «guerra» fica prestes a 
eclodir. A Lei da Separação em 
França (1905) marcará um tempo 
e aprofundará a concepção clara 
da necessidade de distinção entre 
as dimensões «civil» e «religiosa». 
A República não abdicará da sua 
secularização e a Igreja, por seu 
turno, não acatará levemente a 
secundarização e submissão ao 
poder político recém-instituído. 
Será assim em França e será assim, 
também, em Portugal.

Apesar da implantação de um 
regime que rompia com nove sé-
culos de realeza em Portugal, cer-
to é que algumas das bandeiras 
da secularização do Estado não 
constituíam propriamente novi-
dade. De resto, algumas das mais 
polémicas leis do pós-5 de Outu-
bro viriam ao encontro de aspira-
ções que já anteriormente haviam 
sido defendidas por alguns gover-
nos da Monarquia constitucional. 
É possível constatar isso mesmo 
através da imprensa paredense 
da época. 

PUB
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FICHA TÉCNICA

1630
Uma Carta Régia confirma a proibição do 
uso de cargos públicos aos judeus em Por-
tugal;
____________________________________

1712
Nascimento do filósofo francês Jean-Jac-
ques Rousseau;
____________________________________

1759
Alvará a instituir o ensino secundário em 
Portugal e extinção das escolas jesuítas;
____________________________________

1778
Washington derrota os ingleses em Mon-
mouth, Nova Jérsia;
____________________________________

1787
Insurretos holandeses prendem a princesa 
Guilhermina da Holanda;
____________________________________

1797
A França ocupa as ilhas Jónicas;
____________________________________

1812
Napoleão, após a retirada do Czar russo, 

atravessa o rio Vilna;
____________________________________

1838
Coroação da rainha Vitória, do Reino Unido;
____________________________________

1864
Guiné Portuguesa. O conde de Ávila é nomea-
do plenipotenciário para resolver a questão 
de Bolama;
_____________________________________

1867
Inaugurado, em Lisboa, o monumento ao 
poeta Luís de Camões;
_____________________________________

1884
Guiné Portuguesa. O gentio de Cacanda, fa-
zendo uma emboscada à coluna de opera-
ções, sob o comando do tenente-coronel Eu-
sébio Catela do Vale, agride-a à queima-roupa 
aproveitando-se do mato cerrado. Foi todavia 
desalojado e repelido, morrendo em combate 
o 1.º sargento Campos Calado;
_____________________________________

1892
Inaugurado, em Lisboa, o Ascensor da Bica;

1905
Amotinam-se os marinheiros do célebre cou-
raçado russo Potemkin;
_____________________________________

1914
Assassinado o arquiduque Francisco Fernan-
do, herdeiro do império austro-húngaro, em 
Sarajevo, que despoleta a Grande Guerra 
1914-18;
_____________________________________

1919
Assinado o Tratado de Paz de Versalhes, ponto 
final da guerra 1914-18;
_____________________________________

1950
Tropas norteamericanas tomam a cidade de 
Seoul, Coreia do Sul;
_____________________________________

1954
Começo da retirada das forças francesas esta-
cionadas no Vietname;
_____________________________________

1967
Declarada por Israel a reunificação de Jerusa-
lém na sequência da conquista da cidade, na 

dita guerra dos Seis Dias;

1976
As ilhas Seychelles tornam-se independen-
tes;
____________________________________

1985
Criada a UCCLA – União das Cidades Capi-
tais de Língua Portuguesa;
- Os EUA convencionam a pena de morte 
para o pessoal militar que seja condenado 
por espionagem, em tempo de paz;
____________________________________

1999
O Papa João Paulo II assina o decreto para 
a beatificação de Jacinta e Francisco Marto;
- Morte do médico Mário Caetano Pereira, 
73 anos, pioneiro da cirurgia vascular e dos 
transplantes renais, em Portugal;
____________________________________

2006
O Montenegro adere às Nações Unidas;
____________________________________

2007
Mário Soares é indigitado pelo Governo, para 
presidir à Comissão de Liberdade Religiosa.

Dia 30 de junho
Centro Escolar de Irivo
21h30 – III Festival de teatro “Sentir Penafiel”

Dia 7 de julho
Cidade de Penafiel
VII Noite Branca, com gastronomia, animação, teatro, música, 
dança, entre outros

Dia 28 de junho
Igreja de Senande, Aguiar de Sousa
21h30 – Concerto de cordas

Dia 29 de junho
Centros Escolares n.º 1 e n.º 2 de Lordelo
17h00 e 18h30 – Workshop ‘chegada a uma nova escola’

De 29 de junho a 7 de julho
Casa da Cultura de Paredes
Das 09h00 às 17h30 - Exposição de desenho e pintura 
“Serenidade & ecos de arte”, de A.fe

Dia 30 de junho
Gondalães
22h00 – Marchas de São Pedro

Dia 3 de julho
Biblioteca Municipal de Paredes
Das 15h00 às 17h00 – Oficina “A história e o cenário”

Dia 6 de julho
Escadaria da Igreja Matriz de Paredes
22h00 – Noite de fados, com a presença do grupo “Unidos 
pelo Fado”

Dia 7 de julho
Parque José Guilherme, Paredes
21h00 – Festival de Ranchos Folclóricos do concelho de Pa-
redes

Dias 29 e 30 de junho e 1 de julho
Em Castelo de Paiva
21.ª Feira do vinho verde, do lavrador, gastronomia e artesanato

Dia 7 de julho
Casa da Cultura Leonardo Coimbra
15h00 – Ciclo de Conferências, Arqueologia em Terras de 
Sousa e Tâmega: “As necrópoles do concelho de Amarante”

Dias 29 e 30 de junho
Lousada
Festival Vila, com a presença de Diogo Piçarra e da DJ Sara San-
tini, PutzGrilla, Piruka, e Carolina Deslandes

Até 30 de junho
Biblioteca Municipal de Lousada
Exposição: “À tabela – o comboio no concelho de Lousada”

Dia 5 de julho
Freamunde, Paços de Ferreira
Concerto de GNR nas Sebastianas de Freamunde

Dia 7 de julho
Freamunde, Paços de Ferreira
Concerto de Mariza nas Sebastianas de Freamunde

Dia 8 de julho
Freamunde, Paços de Ferreira
Concerto de Anselmo Ralph nas Sebastianas de Freamunde

Dia 8 de julho
Parque José Guilherme, Paredes
18h00 – Espetáculo de dança, pelo Conservatório de Dança 
do Vale do Sousa

Dia 11 de julho
Parque José Guilherme, Paredes
21h30 – Concerto pelo Conservatório de Música de Paredes

Dia 30 de junho
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
Das 08h00 às 23h00 – Lousada Blitz: “Ser biólogo por um 
dia”

Dia 30 de junho
Parque Temático e de Lazer de Sousela, Lousada
21h30 – XXXIV Festival de Folclore

PUB PUB
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ARMANDO MOREIRA (MARCO)

Agora deitado nesta maca
pronto para seguir
rumo ao bloco operatório
não sei se é desta vez
fi nalmente chegada
a minha hora de partir
sei apenas que não sei nada
ou sei que posso estar próximo
do fi m do meu tempo

Recordo agora que muitos
partem muito cedo
apressados
alguns outros por desgraça sua
nem chegam a nascer
outros ainda
vão além do seu próprio tempo
mas como quer que seja
seja a vontade de Deus

Sei que por agora estou vivo
e de consciência tranquila
pronto para a chamada
mas quero ainda dar vida às minhas criaturas
enquanto vivo
e se vivo
vivo para amar
foi para amar a vida
que Deus me criou
gerado no amor da natureza humana
Estou internado no hospital
mas confi ante
entreguei o meu corpo
às mãos da ciência
e não vai ser desta a minha partida
estamos no encanto do mês de Maio
o mês das fl ores das festas e romarias
ainda recordo o mês das novenas
na minha juventude
e dos namoricos de ocasião
Uma já longa vida
a passar na minha memória
enquanto aguardo adormecer
o sono da anestesia
mas quero ainda quando acordar
ouvir a música dos pássaros
nos seus trinados de amor
e deleitar-me com os azuis da natureza
ao sol do meio-dia

O Sono da Anestesia

Penafi el, Hospital Padre Américo 7 de Maio de 2018
Armando Moreira (Marco)

(O presente poema foi memorizado momentos antes da 
anestesia para a intervenção cirúrgica. Passar o poema ao 
papel só me foi possível depois da respectiva alta.

Aproveito para aqui deixar o meu agradecimento público e 
toda a minha gratidão ao Hospital Padre Américo em geral 
e em particular à Unidade de Urologia do 8.º piso superior-
mente dirigida a quem fi co a dever o êxito da intervenção).

Marcoo seu QUINZENÁRIO de eleição

GOMES DE SOUSA

O 
C o m e n d a d o r 
Abílio Augusto 
Moreira de Sea-
bra nasceu a 18 
de Setembro de 

1898. 
Nasceu na Devesa, fre-

guesia de São Cosme de Bes-
teiros. 

Último fi lho de Gabino 
Augusto Moreira de Seabra, 
natural de Vandoma e de 
Gracinda Moreira Pacheco de 
Seabra, natural de Besteiros.

Seus pais casaram em 
Besteiros a 17 de Setembro 
de 1889.

O pai Gabino era profes-
sor de instrução primária, 
natural do Bacelo, em Vando-
ma, nascido a 10 de Março de 
1866. Filho de José Moreira, 
marceneiro, de Rebordosa e 
de Maria Rita de Seabra, tece-
deira, de Vandoma.

O referido José Moreira 
casou em Vandoma a 28 de 
Janeiro de 1866 com Maria 
Rita de Seabra. Ele era natural 
de Rebordosa, do lugar das 
Cortinhas, marceneiro, com 
30 anos, fi lho de António Mo-
reira e de Joaquina Luísa de 
Almeida, lavradores, ambos 
de Rebordosa. – Ela era na-
tural de Vandoma, do lugar 
do Bacelo, tecedeira, com 32 
anos, fi lha natural de Rita de 
Seabra, solteira, tecedeira, de 
Vandoma.

Além do Gabino tiveram: 
Joaquim que nasceu no Bace-
lo a 15 de Junho de 1869 e fa-
leceu a 23 de Agosto de 1950.

A mãe Gracinda nasceu 
no Crasto, em Besteiros, a 23 
de Novembro de 1861. Filha 
de José Moreira Pacheco e de 
Joaquina de Beça. Faleceu a 
22 de Julho de 1936.

José Moreira Pacheco, 
lavrador, natural de Besteiros 
casou com Joaquina de Beça, 
lavradeira, natural de Paços 
de Ferreira. Ele fi lho de Ma-

nuel José Pacheco e de Maria 
da Silva, ela fi lha de José de 
Beça e de Angélica de Carva-
lho ou Angelica de Beça.

Além da Gracinda tive-
ram: Júlia que nasceu em 
Crasto, Besteiros, a 26 de 
Janeiro de 1865. Padrinhos 
António de Beça, tio mater-
no e Maria Pacheco, irmã da 
baptizada. Pela madrinha 
assinou o padre Delfi m Má-
ximo Moreira Lopes, da Casa 
do Castro, de Besteiros. - Júlia 
Pacheco Moreira Ruão ca-
sou em Besteiros com José 
Moreira Ruão, proprietário, 
natural de Besteiros, fi lho de 
António Joaquim Moreira 
Ruão e de Matilde Rosa Ri-
beiro, ambos de Besteiros. – 
José Moreira Ruão faleceu de 
derrame cerebral na Devesa 
a 13 de Junho de 1892, com 
54 anos. Júlia faleceu a 25 de 
Dezembro de 1940.

A falta dos livros da pa-
róquia de Besteiros de 1797 
a 1859 não permite colmatar 
algumas falhas neste apon-
tamento genealógico: v.g. 
Maria e Albina as irmãs de 
Gracinda. 

Júlia Pacheco e José Mo-
reira tiveram uma fi lha: Alzira 
que nasceu na Devesa, Bes-
teiros, a 12 de Fevereiro de 
1893. Padrinhos Gabino Au-
gusto Moreira de Seabra pro-
fessor ofi cial em Besteiros e 
D. Gracinda Moreira Pacheco 
de Seabra, da Povoada. Fale-
ceu a 24 de Outubro de 1893, 
com oito meses.

António Joaquim Morei-
ra Ruão, alfaiate, natural de 
Besteiros, fi lho de Manuel 
Joaquim Moreira e de Maria 
Custódia casou com Matilde 
Rosa, costureira, nat de Lou-
redo, fi lha natural de Maria 
Joaquina. – Matilde faleceu 
na Devesa a 29 de Novembro 
de 1893, com 73 anos.

Além do José Moreira 
Ruão tiveram: 

- Albino Moreira Ruão, 
natural de Besteiros, pro-
prietário, casou em Besteiros 
com Margarida Coelho da 
Silva, natural de Urrô, fi lha de 
José Coelho da Silva e de Ma-
ria Teixeira.

- António. Nasceu na De-
vesa a 20 de Setembro de 
1863 e faleceu solteiro a 15 
de Julho de 1893, com 31 
anos.

Os referidos Albino Mo-
reira e Margarida Coelho ti-
veram pelo menos uma fi lha: 
Albina que nasceu no lugar 
da Vila, Besteiros, a 19 de 
Junho de 1894. Madrinha D. 
Albina Dias Torres de Seabra, 
professora ofi cial em Sobro-
sa. Casou na conservatória 
do registo civil de Paredes a 
22 de Janeiro de 1919 com 
Arlindo Magalhães da Cunha, 
com 26 anos, natural de São 
Martinho de Penafi el, fi lho de 
Joaquim da Cunha e de Emí-
lia da Conceição. Arlindo fa-
leceu a 10 de Julho de 1982. 
Albina faleceu em Bitarães a 
13 de Março de 1986.

Gabino Augusto faleceu 
a 17 de Agosto de 1898, um 
mês antes do nascimento do 
futuro Comendador…

Irmãos do Abílio Augus-
to: 

1 – Alzira. Nasceu na Po-
voada, Besteiros, a 18 de No-
vembro de 1894. Baptizada 
pelo padre José Caetano de 
Mendonça pároco da Ma-
dalena. Padrinhos o pároco 
de Besteiros Albino Pacheco 
Dias Torres e D. Júlia Pache-
co Moreira Ruão, v.ª de José 
Moreira Ruão. Faleceu em 
Castelões de Cepeda a 23 de 
Novembro de 1963.

2 – Mário. Nasceu na Po-
voada a 1 de Março de 1896. 
Baptizante e padrinho os 
mesmos da irmã Alzira.

Foram padrinhos do Abí-
lio Augusto - Abílio Monteiro 
de Sousa Magalhães e sua 
mulher Albina Moreira Pa-
checo de Magalhães, da vila 
de Paredes, irmã da mãe.

Abílio Augusto casou 
com D. Maria Idalina da Cos-
ta Ruão Seabra, com 28 anos, 
natural de Sobrosa, fi lha de 
Aníbal Pacheco Moreira Ruão 
e de Francisca da Costa Mei-
reles, no Santuário da Penha, 
Santa Marinha da Costa, Gui-
marães, a 14 de Setembro de 
1964.

Abílio Augusto Moreira 
de Seabra foi feito Comen-
dador da Ordem de Mérito 
a 6 de Dezembro de 1966 
pelo Presidente da República 
Américo Tomás. ‘A Ordem do 
Mérito destina-se a galardoar 
actos ou serviços meritórios 
praticados no exercício de 
quaisquer funções, públicas 
ou privadas, que revelem ab-

negação em favor da colecti-
vidade.’

O Comendador Abílio 
Seabra ‘é fi gura de grande 
destaque na história da Ir-
mandade da Misericórdia de 
Paredes, tanto na galeria dos 
provedores como na dos be-
neméritos’.

Senhor de grande fortu-
na alcançada como emigran-
te durante quarenta anos, 
no Brasil e em Angola, para 
onde partiu muito novo.

Entre o mais a Santa Casa 
informa que o Comendador 
Abílio Seabra - «Apoiou insti-
tuições como o rancho ou o 
club de futebol e outras tan-
tas obras sociais, e foi a alma 
e o coração da construção do 
novo hospital, inaugurado 
em 1966, quer pela doação 
de avultadas somas, quer pe-
las campanhas de angariação 
de fundos e de sensibilização 
junto dos ministérios e das 
autoridades competentes. 
Juntamente com a esposa, 
senhora dona Maria Idalina 
da Costa Ruão Seabra, ad-
quiriu o Palacete da Granja, 
actual Casa da Cultura de 
Paredes, com o objectivo 
de o preservar e valorizar, e 
doaram-no à Santa Casa da 
Misericórdia de Paredes que, 
posteriormente, o arrendou 
por um período de longa du-
ração à Câmara Municipal.

«Graças à sua acção, 
principalmente em prol da 
construção do hospital, orga-
nizou-se um movimento lo-
cal, a que se associou a Mesa 
Administrativa em funções, 
no sentido de publicamente 
expressar o apreço e a ad-
miração pelo Comendador 
e então Provedor. Assim, foi 
deliberado que, à entrada do 
novo hospital, por baixo da 
efígie em bronze do benemé-
rito, fosse colocada uma placa 
com dedicatória, em que se lê 
“Paredes agradecida”.

O Comendador Abílio 
Seabra faleceu em São Se-
bastião da Pedreira. Lisboa, a 
23 de Junho de 1984.

D. Maria Idalina da Costa 
Ruão Seabra foi Provedora 
Santa Casa da Misericórdia 
de Paredes desde Janeiro de 
1995 a Dezembro de 2012.

Patrono da Avenida Co-
mendador Abílio Seabra, em 
Paredes. [4580-029].

O COMENDADOR SEABRA
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HISTÓRIA e CULTURA

DUNQUERQUE

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

 Continuação da edição anterior

A comunidade (já veremos porquê) ficaria reduzida a 3/4 
monges; e o Dom Abade, estando en casa si no enfermo, vaia 
a rezar las oras al choro con los que acudieren de los demás, 
pues con esto se quitarán dichos y él cumplirá con su obliga-
ción. (…). No permitan se dexe de dizir ora canónica alguna en 
el choro, ahunque no sea sino sólo por hun religioso; y sempre 
que ay dos que puedan cantar la misa mayor entresemana se 
cante, ahumque sea a la ligera…i quando fueren a dizir missa 
i a el choro lleven cogullas. E quando tornar a haver comuni-
dade normal, passando de 10 monges, rezar-se-ão Matinas e 
todas as Horas do dia, como nas casas principais. Se voltar a 
ser Colégio, faça-se como em Coimbra.

Item, porque a avido mucho que dizir sobre ablar en la 
portería i iglesia con mugeres de poca suerte, mandamos al 
padre abbad o qual estuviere en su lugar…que no puedan 
ablar en los dichos lugares ni permitam que otros ablen sino 
iendo acompañados con outro monge. – Item, porque esta 
casa está fundada entre gente que padece necescidad i está 
mas obligada aora que lo lleva todo, portanto encargamos al 
padre abbad que se dé mas limosna que la que se solía dar de 
ordinario. Etc. (93).

Enfim, coisas de somenos. Mas, juntamente com o Estado, 
o Visitador enviou ao Cardeal Alberto, Arquiduque de Áustria, 
que governava Portugal em nome de Filipe II, uma Relación 
secreta y particular, em que procurava espiolhar os mais leves 
indícios de animosidade anti-espanhola. Em Travanca, não de-
tectou coisa nenhuma. Mas falando de Frei André de Campos 
– o segundo Abade trienal eleito – diz que, quando Prior em 
Tibães, Frei Plácido de Vilalobos o persuadira a que capeasse 
un lebantamiento que háizo Guiraldo Martínez en el coto de la 
dicha casa por Don Antonio (Prior do Crato) (94).

B. – Realidades internas.

Em todas as iniciativas humanas, mesmo as mais bem in-
tencionadas, há sempre um lado discutível. Foi assim com a re-
forma beneditina do século XVI. A reacção contra os males de 
que a Ordem enfermava trouxe consigo inconvenientes de ca-
riz oposto: a “congregação” caíu numa excessiva centralização, 
e a “trienalidade” do abaciado provocou a discontinuidade de 
esforços. Mas o saldo global da reforma foi largamente positi-
vo. Vêmo-lo à evidência com relação ao mosteiro de Travanca.

1. Categoria. Na Congregação Beneditina Portuguesa, o 
número dos mosteiros classificados como casas grandes va-
riou muito: em 1570 eram 7, em 1578 eram 8, em 1584 eram 
9 ou 10, em 1589 eram 10. Travanca foi sempre considerado 
casa grande.

Essa classificação trazia-lhe certo prestígio interno e al-
guma vantagem de ocasião. O Capítulo Geral de 1602 conce-
deu a Travanca que o seu Dom Abade pudesse usar insígnias 
pontificais (95). E dado o grau que ocupava na hierarquia da 
Congregação, foi por vezes designado para residência de altas 
dignidades, como do Definidor 2.º, em 1589 (96), do Defini-

dor 1.º em 1590 (97); não falando em certas prioridades, como 
para efeito da divisão das especiarias, em 1584 e em 1589 (98).

Naqueles princípios, discutiam-se preeminências…e a 
ordem de assento em Capítulo. Que critério seguir? A ordem 
de antiguidade da fundação, ou da reformação? Para atalhar 
contendas, o Cardeal D. Henrique decidiu por provisão, que foi 
lida e aceite no Capítulo Geral de 1578. Segundo as Constitui-
ções de 1590, Travanca ocupava em Capítulo Geral, o 4.º lugar 
à direita do Geral.

2. Número de monges. A classificação de “casa grande” 
supunha, em princípio, uma comunidade de 12 monges para 
cima. Essa, podemos dizer, foi no correr dos tempos a média 
numérica da comunidade do Salvador de Travanca.

Em 1569 – 8 (cf supra, auto de posse).
Em 1578 – 8 e o prelado (99).
Em 1589 – 12 e o prelado (Fr. Álvaro de Salazar, Estado).
Em 1608 – 10 a 14 (100).
Mas o número de monges, é bem de ver, dependia das 

rendas do mosteiro, bem como da sua eventual aplicação.

3. Rendimentos. Para fazermos uma ideia dos rendimen-
tos de Travanca no período em que nos encontramos (fins do 
século XVI, princípios do século XVII), tomaremos como ponto 
de referência o relatório já citado, do Visitador castelhano Fr. 
Álvaro de Salazar, que visitou o mosteiro em 1589. Segundo o 
Estado en que se halló la Congregación, era o seguinte o ren-
dimento de Travanca.

EM NUMERÁRIO:
Igrejas ------ 200.000 maravedis
Foros -------- 136.000 maravedis 
Domínios -------  25.00 maravedis - 361.590 maravedis

EM GÉNERO:
Trigo – de rendas 596 alqueires
           de grangeio 69 alqueires – 665 alqueiros 

Centeio de rendas 1150 alqueires
  dos paçais 40 alqueires – 1.190 alqueires

Vinho verde/rendas 384 almudes 
  dos paçais 250 almudes – 634 almudes

Vinho maduro ----------------------------------------------- 25 almudes
Azeite de renda --------------------------------------------- 25 almudes
Marrãs ------------------------------------------------------------ 60 e meia
Porcos e cevados --------------------------------------------------------- 3
Pás ---------------------------------------------------------------------------- 3 
Couros de toucinho ------------------------------------------------------ 4 
Carneiros -------------------------------------------------------- 50 e meio
Cabritos --------------------------------------------------------------------- 6 
Galinhas ----------------------------------------------------------------- 550
Capões -------------------------------------------------------------------- 24
Frangos -------------------------------------------------------------------- 12
Ovos ---------------------------------------------------------------------- 380

Castanhas ------------------------------------------ 82 alqueires e meio
Nozes -------------------------------------------------- 2 alqueires e meio  
Grão de bico --------------------------------------------- - meio alqueire 
Manteiga -------------------------------------------------------- 2 canadas
Mel ------------------------------------------------------- 1 almude e meio
Cera -------------------------------------------------------------- 51 arráteis 
Cevada --------------------------------------------------------- 2 alqueires 
Serviços --------------------------------------------------------------------- 8
Linho ----------------------------------------------------- 20 mãos e meia
Veredas -------------------------------------------------------------------- 18
Lampreias ---------------------------------------------------------------- 31
Ladrilho --------------------------- todo o preciso para o dormitório  

4. Encargos. Era um rendimento muito razoável. Porém 
não se destinava apenas a alimentar o número de monges 
acima referido e que, no ano a que se reporta a estatística que 
aí fica, 1589, era de 13 (doze monges e o abade). Sustentava 
ainda 8 criados e dois meninos de sacristia (101) e suportava 
outras despesas domésticas, próprias dum mosteiro rural, as-
sim discriminadas:

Machos -------------------------------------------------------------- 2 (102)
Jumento -------------------------------------------------------------------- 1
Vacas ------------------------------------------------------------------------ 3
Bezerros -------------------------------------------------------------------- 3
Ovelhas ------------------------------------------ 87, com as crias até…
Cordeiros ----------------------------------------------------------------- 25

No capítulo das despesas ordinárias entravam as obras de 
conservação dos edifícios monásticos:

Dormitório. No quadro da receita vinha, como vimos, a en-
trada de ladrilhos para o dormitório; tratava-se de material já 
adquirido. O Visitador ordena ao Abade acabe a obra, tanto 
mais que, além da aquisição daquele material, já estavam pa-
gos 14.000 maravedis, dos 30.000 em que a obra fora ajustada.

Instalações sanitárias. O Visitador de 1589 dispunha tam-
bém: item, porque es quasi imposible vivir comodamente en 
comunidade crecida sin tener necesçarias acomodadas para 
de día i de noche … se agan las necesçarias en hun lugar i sitio 
donde el oficial (o mestre de obras) las tenía traçadas…

Claustro. Curiosa a disposição seguinte: Item, porque nos 
ha constado por vista de ojos lo mucho que el convento pa-
descía yendo i viniendo al refectorio quando llovía, manda-
mos al padre abbad que, si no pudiere azer aquella parte del 
claustro que va de la iglezia al refectorio de propósito (i. é, de 
maneira definitiva) como adelante a de ser, a lo menos haga 
que se tomen las aguas de toda aquella distancia, de manera 
que el convento vaia al refectorio por debaxo de tejado.

(Continua na próxima edição)
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Lordelo

Eng.ª Maria Isabel
Leal Ferreira Dias

Faleceu
Eng.ª Maria Isabel Leal Ferreira Dias faleceu 

no passado dia 15 de junho, com 52 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Lordelo, Paredes, e residente na Travessa 
Padre Lino de Sousa Vale, n.º 39, Valongo. Era casada com o Eng.º 
António Maria Meireles Dias que deixou na maior dor juntamente com 
suas filhas, pais e demais família.

Baltar

Maria Eduarda
Ferreira Veloso

Faleceu
Maria Eduarda Ferreira Veloso faleceu no pas-

sado dia 24 de junho, com 75 anos de idade. Era na-
tural de Baltar, Paredes e residente na Rua da Aldeia, n.º 120, Baltar, 
Paredes. Era viúva de António Emílio de Sousa Monteiro.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Vilela

António Fernando Ferreira
Faleceu

António Fernando Ferreira faleceu no passado 
dia 18 de junho, com 77 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Vilela, concelho de Paredes e re-
sidente na Rua de Fontielas, n.º 346, freguesia de 
Vilela, concelho de Paredes. Era casado com Rosa Ferreira da Cruz.

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

mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, aquando 
do falecimento e do funeral, bem como na missa de 7.º dia do seu ente 
querido António.

Bitarães

Manuel Pacheco
Faleceu

Manuel Pacheco faleceu no passado dia 22 de 
junho, com 84 anos de idade. Era natural de Guilhu-
fe, Penafiel e residente em Bitarães, Paredes. Era 
casado com Joaquina Rosa 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 amiza-
de que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou 
que de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

Beire

António Pacheco
de Almeida

Faleceu
António Pacheco de Almeida faleceu no pas-

sado dia 26 de junho, com 59 anos de idade. Era 
natural de Duas Igrejas, Paredes e residente em Beire, Paredes. Era 
casado com Maria Alice de Sousa Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Louredo

José Jerónimo da Silva
Faleceu

José Jerónimo da Silva faleceu no passado dia 
25 de junho, com 70 anos de idade. Era natural de 
Madalena, Paredes e residente em Louredo, Pare-
des. Era casado com Maria da Conceição Barbosa 
Coelho.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Castelões de Cepeda

Rui de Fátima
Alves Barbosa

Faleceu
Rui de Fátima Alves Barbosa faleceu no pas-

sado dia 24 de junho, com 77 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente em Lodares, 
Lousada. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Joaquim da Silva
Gonçalves

Faleceu
Joaquim da Silva Gonçalves faleceu no passado 

dia 26 de junho, com 73 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Rua da Ribeira, n.º 605, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Maria Bonifácia Moreira de Brito.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, 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.

Gandra

Salomão Moreira Soares
Faleceu

Salomão Moreira Soares faleceu no passado dia 
22 de junho, com 82 anos de idade. Era natural de 
Santa Maria dos Olivais, Lisboa e residente na Aveni-
da Central de Gandra, n.º 168, Gandra, Paredes. Era 
casado com Adalzija Orquídea de Sousa Neves Soares.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

José Vieira Júnior
Faleceu

José Vieira Júnior faleceu no passado dia 22 de 
junho, com 87 anos de idade. Era natural de Lordelo, 
Paredes e residente na Rua da Igreja, n.º 148, Lorde-
lo, Paredes. Era solteiro.

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

Maria Adelina
de Sousa Monteiro

Faleceu
Maria Adelina de Sousa Monteiro faleceu no 

passado dia 26 de junho, com 91 anos de idade. Era 
natural de Novelas, Penafiel e residente na Rua José Teixeira do Cou-
to, n.º 136, 1.º Esq., Paredes. Era viúva de João Manuel Capote.

Agradecimento
Seus filhos, netos e demais família vêm por este meio extrema-

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

Rebordosa

António Joaquim
Moreira das Neves

Faleceu
António Joaquim Moreira das Neves faleceu no 

passado dia 19 de junho, com 56 anos de idade. Era 
natural de Rebordosa, Paredes e residente na Rampa de Fijô, n.º 56-B, 
Rebordosa, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Duas Igrejas

Silvina Moreira Pinto
Faleceu

Silvina Moreira Pinto faleceu no passado dia 
22 de junho, com 90 anos de idade. Era natural de 
Louredo, Paredes e residente na Rua Aldeia Nova, 
n.º 385, Duas Igrejas, Paredes. Era viúva de David 
Nunes de Carvalho.

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

Alzira Brandão
Matos Meireles

Faleceu
Alzira Brandão Matos Meireles faleceu no pas-

sado dia 24 de junho, com 96 anos de idade. Era 
natural de Eiriz, Paços de Ferreira e residente na Rua do Cosme, n.º 
11, Lordelo, Paredes. Era viúva de Henrique de Matos Almeida.

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.

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

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da in-
formação livre, rigorosa e isenta.

2 – Defesa firme dos valores mais emblemáticos do conce-
lho 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 cida-
dãos, independentemente da sua cor, raça, religião, nacio-
nalidade ou sexo.

4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a digni-
dade e privacidade das pessoas. 

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

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

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

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

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

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

Nas nossas instalações

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

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com



Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€

Saiba como
receber o jornal

em sua casa
visitando-nos:

DIVERSOS    |    PASSATEMPOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRASPALAVRAS CRUZADAS

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

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

www.oparedense.pt
SUDOKU

HORIZONTAIS
Cor que fica do lado da tralha ou do mastro ocupando 
dois quintos do comprimento total da Bandeira de Por-
tugal, não tinha tradição histórica em Portugal, foi dada 
como explicação que na preparação da Revolta de 31 
de janeiro de 1891, essa cor terá surgido no “momento 
decisivo em que, sob a inflamada reverberação da ban-
deira revolucionária, o povo português fez chispar o re-
lâmpago redentor da alvorada”; 3- A região da bandeira 
que está livre para bater ao vento; 6- Cor que ocupa três 
quintos do comprimento total, “nela deve figurar como 
uma das cores fundamentais por ser a cor combativa, 
quente, viril, por excelência. É a cor da conquista e do 
riso. Uma cor cantante, ardente, alegre (…). Lembra 
o sangue e incita à vitória”; 9- Branco, com as quinas, 
consagra “o milagre humano da positiva bravura, te-
nacidade, diplomacia e audácia que conseguiu atar os 
primeiros elos da afirmação social e política da lusa 
nacionalidade”; 10- É de vez e meia a altura da tralha; 
11- Número de arcos que aparecem na esfera armilar; 
12- Representa “uma bela cor fraternal, em que todas 
as outras se fundem, cor de singeleza, de harmonia e 
de paz” e sob ela, “salpicada pelas quinas” (…) se fe-
rem as primeiras rijas batalhas pela lusa nacionalidade 
(…). É a mesma cor que, avivada de entusiasmo e de 
fé pela cruz vermelha de Cristo, assinala o ciclo épico 
das nossas descobertas marítimas”.

VERTICAIS
1- Estudo das bandeiras estandartes e insígnias e das 
suas simbologias; 2- A região da bandeira onde esta 
se prende ao mastro; 4- Ocupa metade da altura, fi-
cando equidistante das orlas superior e inferior; 5- Em 
número de sete, numa larga faixa carmesim, são um 
dos símbolos “mais enérgicos da integridade e inde-
pendência nacional”; 7- (…) armilar, em amarelo e avi-
vada de negro, foi um importante instrumento astronó-
mico e de navegação para os marinheiros portugueses 
que se aventuraram em mares desconhecidos, durante 
a Era dos Descobrimentos; já fora adotada como em-
blema pessoal de D. Manuel I, estando desde então 
sempre presente na emblemática nacional, consagra 
“a epopeia marítima portuguesa (…) feito culminante, 
essencial da nossa vida coletiva”; 8- Cinco pequenos 
escudos azuis, com seus cinco besantes representam 
as cinco chagas de Cristo quando crucificado e popu-
larmente associadas com o “Milagre de Ourique”.

Bainha
Caduca
Caule
Corola
Entrenó

Estigma
Estilete
Folha
Fruto
Gema

Nervura
Palminérvea
Paralelinérvea
Pecíolo
Peninérvea

Perene
Raiz
Reticulada
Rizoma
Tubérculo
Uninérvea

o seu
QUINZENÁRIO

de eleição
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