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MEDALHA DE OURO
para 21 personalidades, instituições e empresas 

Entre os homenageados com a Medalha de Ouro do Município destacam-se o jornalista Carlos Daniel, o treinador Jaime Pacheco, o cidadão 
Joaquim Silva Leal, a fundadora do Colégio Casa-Mãe, Maria Lídia Coelho, e um ilustre representante dos marceneiros do concelho, Albino 
Fernando Rocha. 
Na sessão solene do feriado municipal foram também distinguidas quatro empresas, a delegação da Cruz Vermelha da Sobreira e as entidades 
responsáveis pelo abastecimento de água no sul do concelho.

Vilela continua
sem executivo 

Já foi eleito o tesoureiro (PSD), mas a 
junta continua sem formar executivo, já 
que a secretária, Célia Rocha, eleita pelo 
PS, renunciou ao cargo, e acusou a pre-
sidente de junta (PSD) de ter um acordo 
com o CDS-PP. 

Pessoas carenciadas
vão receber apoio

para medicamentos
A parceria entre a câmara de Paredes e a 
Associação Dignitude permite aceder a 
um fundo solidário usado para compar-
ticipar os medicamentos dos agregados 
familiares e idosos mais desfavorecidos.

Nelson Neto
é campeão nacional

O cavaleiro paredense venceu na final 
do Campeonato de Portugal de Obstá-
culos, na categoria de Amadores, e al-
cançou o seu primeiro título nacional na 
modalidade.

Comissão Política do
PSD/Paredes tomou posse
O novo presidente, Ricardo Sousa, assu-
miu perante várias dezenas de militan-
tes e figuras do partido, que quer pre-
parar o partido para voltar a ganhar as 
eleições em 2021.
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Câmara homenageou 21 personalidades,
instituições e empresas do concelho

uA Medalha de Ouro do Município foi entregue a cinco personalidades, quatro empresas, uma instituição humanitária e a 10 entidades
     que garantem o abastecimento de água no sul do concelho.
uAs homenagens foram feitas durante a sessão solene de comemoração do feriado municipal. 

PUB PUB

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE PA-
REDES DISTINGUIU, no passado 
dia 16 de julho, na sessão solene 
de comemoração do feriado mu-
nicipal, 21 personalidades, insti-

tuições e empresas do concelho com a Meda-
lha de Ouro Municipal.

Entre os homenageados destacam-se o 
conhecido jornalista paredense Carlos Da-
niel, o treinador de futebol Jaime Pacheco, 
o cidadão Joaquim da Silva Leal, a fundado-
ra do Colégio Casa-Mãe Maria Lídia Coelho 
e um ilustre representante dos marceneiros 
do concelho, Albino Fernando da Rocha, que 
contribuem para afirmar e consolidar o suces-
so da indústria de mobiliário de Paredes.

Na cerimónia evocativa do dia do conce-
lho foram também distinguidas quatro em-
presas que se destacam a nível mundial nos 
respetivos setores de atividade, a delegação 
da Sobreira da Cruz Vermelha Portuguesa e as 
entidades responsáveis pelo abastecimento 
de água no sul do concelho.

O presidente da câmara municipal de Pa-
redes recordou que esta cerimónia é o ponto 
alto das comemorações das festas da cidade 
e do concelho de Paredes, em que são home-
nageados os paredenses que se distinguiram 
nas mais diversas áreas.

“Há um ditado popular que diz que 
quem não se sente não é filho de boa gen-
te. E um concelho que não sente a sua gen-
te não é digno dessa gente”, disse Alexan-
dre Almeida, referindo que é fundamental os 
agentes políticos reconhecerem o contributo 
das associações e coletividades para o desen-
volvimento do território.

“Esta homenagem tem muito signi-

ficado no sentido de reconhecermos as 
pessoas que contribuem para o sucesso de 
empresas e instituições. Um concelho só o 
é na sua plenitude quando reconhece as 
suas instituições, preserva as suas raízes 
e releva os feitos das suas gentes e, por 
isso, esta é uma cerimónia fundamental na 

minha vida de autarca. É desta forma que 
estamos a valorizar o território, a festejar e 
dignificar o concelho”, sublinhou Alexandre 
Almeida.

O contributo para
o engrandecimento

do concelho

Sobre os critérios que levaram à escolha 
das cinco personalidades distinguidas o au-
tarca garantiu que o executivo teve em conta 
o contributo que estas têm dado para a proje-
ção do concelho. 

Ao homenagear Albino Fernando da 
Rocha, que começou a aprender a arte da 
marcenaria muito cedo, o município quis re-
conhecer “o mérito de todos os marcenei-
ros, que muito contribuem para afirmar e 
consolidar o sucesso da indústria de mo-
biliário, setor económico emblemático do 
concelho de Paredes”.

Quanto aos restantes homenageados, o 
presidente da autarquia reforçou também 
o mérito profissional de Carlos Daniel, “um 
paredense de gema, que se notabilizou 
como jornalista sendo um dos melhores 
pivots da televisão portuguesa” e também 
o sucesso alcançado por Jaime Pacheco. 

“Como jogador foi internacional A, esteve 
no Mundial de 1986 no México e ganhou 
tudo o que havia para ganhar, campeona-
to nacional, Super Taça e Taça de Portugal. 
E como treinador conseguiu o feito de ser 
campeão nacional pelo Boavista”. 

Ambos quiseram agradeceram a homena-
gem da autarquia e sublinhar a importância de 
serem reconhecidos na sua terra. “Tenho a fe-
licidade de ser de Paredes e fico muito feliz 
que a minha terra se lembra de mim”, disse 
Carlos Daniel, partilhando a homenagem com 
a mulher, os pais, as filhas e os restantes fami-
liares que estiveram presentes na cerimónia.

“Fico reconhecido pela homenagem e 
pela forma acolhedora como sempre me tra-
taram”, reforçou o treinador lordelense Jaime 
Pacheco, assumindo estar grato por ter nascido 
em Lordelo, terra que nunca o esqueceu.

Já Joaquim da Silva Leal foi homenagea-
do pelo seu percurso cívico e político no con-
celho de Paredes. “Esteve sempre ao serviço 
da população. Presidiu à junta de fregue-
sia de Parada de Todeia, esteve na base da 
criação da Cooperativa de água de Para-
da de Todeia e também esteve ligado aos 
bombeiros de Cete e ao futebol”. 

Considerando a educação como uma das 
grandes prioridades no concelho de Paredes, 
o presidente da câmara Alexandre Almeida 
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Os homenageadosjustificou a atribuição da Medalha de Ouro 
a Maria Lídia Coelho, fundadora do Colégio 
Casa-Mãe, uma instituição de ensino de re-
ferência a nível nacional, que todos os anos 
coloca dezenas de alunos nas melhores uni-
versidades do país. “Também quisemos ho-
menagear o seu caráter empreendedor e 
reconhecer o quanto tem contribuído para 
o bom nome de Paredes”, frisou. 

A homenageada também quis agrade-
cer a distinção, garantindo que vai continuar 
a trabalhar para engrandecer o concelho de 
Paredes. “O meu sonho está de pé e vai con-
tinuar em homenagem ao meu filho Tiago”, 
salientou. 

“Um concelho só o é na
sua plenitude quando

reconhece as suas
instituições, preserva
as suas raízes e releva

os feitos das suas gentes”
— ALEXANDRE ALMEIDA
Presidente da CM Paredes

 Quanto à delegação da Sobreira da Cruz 
Vermelha Portuguesa, Alexandre Almeida 
garantiu que o seu reconhecimento é intei-
ramente justo porque a instituição “sempre 
desempenhou um papel fundamental no 
socorro e apoio às populações do sul do 
concelho”. 

A delegada especial da Cruz Vermelha 
da Sobreira, Alberta Rodrigues, agradeceu 
a homenagem e lembrou que esta vem “re-
conhecer o trabalho dos fundadores, das 
direções e das dezenas de voluntários que 
fazem parte da delegação”. 

Ao nível empresarial, as distinções foram 
entregues a quatro unidades empresariais 
com ligações a multinacionais - a Eurofins Lab 
Environment Testing Portugal, laboratório de 
análise de amianto; a Manitowoc Crane Group 
Portugal, Lda, líder mundial nos setores de 
gruas; a Vincendeau - Atelier de Produção 
Usinagem, Engrenagem e Transmissão, Lda, 
de componentes e acessórios para veículos 
automóveis e a Vygon Portugal, de produtos 
médicos e farmacêuticos –, que representam 
a diversificação do tecido empresarial de Pa-
redes.  

A câmara municipal quis ainda distinguir 
as cooperativas e juntas de freguesia de Gan-
dra e Recarei que são responsáveis pelo abas-
tecimento de água na zona sul do concelho: 
Cooperativa Alvrágua, Serviço de Água de 
Alvre (Aguiar de Sousa), a Cooperativa de Ha-
bitação Económica “O Ninho” (Baltar), a Cado-
pato – Cooperativa de Água Domiciliária de 
Parada de Todeia, a Povar – Serviço de Água 
Domiciliária de Recarei, a Água Viva – Asso-
ciação de Consumidores de Água da Sobrei-
ra, a Associação de Águas de Santa Comba, 
a Cooperativa Popular Águas de Casconha, a 
Copágua – Cooperativa Popular Águas Centro 
da Sobreira, a Freguesia da Sobreira Águas ao 
Domicílio de Vilar. 

 Alexandre Almeida lembrou que neste 
momento está a decorrer um processo ne-
gocial com a Be Water – empresa que tem 
a concessão de água e saneamento no con-
celho – e que “esta era a altura certa para 
prestar uma homenagem às cooperativas, 
porque sem elas não existia água no sul do 
concelho”.
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EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

“O PAREDENSE” 
entra de férias!

Informamos os nossos estimados leitores que o jornal                   
O PAREDENSE vai entrar de férias durante o mês de agosto. 
Regressamos a 6 de setembro com as habituais notícias do 
concelho e da região do Vale de Sousa.

DESEJAMOS A TODOS
OS NOSSOS LEITORES BOAS FÉRIAS. 

Até setembro!

A 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE PAREDES vai atribuir 
um apoio aos alunos do 
1.º ciclo para a compra 
de material escolar nas 

papelarias do concelho que aderirem 
a esta medida. O apoio foi aprovado, 
por unanimidade, pelo executivo, na 
reunião de 19 de julho, e destina-se ao 
próximo ano letivo 2018/2019.

Os alunos do 1.º ciclo subsidia-
dos terão direito a uma credencial 
que poderá ser trocada por material 
nas papelarias do concelho que ce-
lebrem um protocolo com o muni-
cípio de Paredes para este efeito.

Serão abrangidos os alunos be-
nefi ciários de escalão A e B que re-
quereram o apoio até ao dia 10 de 
julho. Os primeiros receberão uma 

Alunos do 1.º ciclo
vão receber apoio

para material escolar
uSerão abrangidos os benefi ciários do escalão A e B que requererem o apoio
     junto dos serviços do município.
uO material escolar terá de ser comprado nas papelarias do concelho, através
     de uma credencial.

credencial no valor de 16 euros e os 
segundos no valor de oito euros.

Os pedidos que deram entrada 
nos serviços do município após o dia 
10 de julho deverão merecer tratamen-
to através de reembolso, caso sejam 
apresentados até 31 de outubro, con-
forme previsto no Plano de Ação Social 
Escolar, explica ainda a autarquia.

As credenciais serão emitidas 
em nome dos alunos e deverão ser 
enviadas para a morada dos mes-
mos durante a primeira quinzena 
de agosto. Terão como validade 
temporal o dia 30 de setembro e 
só poderão ser usadas em troca de 
qualquer artigo que seja considera-
do material escolar. 

A autarquia considera que “o 
apoio permite às famílias o acesso 
ao material que for mais apropria-
do, bem como contribuir para o de-
senvolvimento do comércio local”.

Município vai
celebrar protocolo
com as papelarias

do concelho

As papelarias do Concelho de 
Paredes, interessadas em aderir ao 
fornecimento de material escolar 
subsidiado ao 1.º Ciclo, vão poder 
celebrar um protocolo de colabo-
ração com o município de Paredes, 
que defi ne as condições deste pro-
grama.

As inscrições poderão ser fei-
tas através dos serviços online do 
município, entre os dias 23 e 27 de 
julho, através do preenchimento de 
requerimento que será disponibili-
zado para o efeito.

Após o registo, o município efe-
tuará a assinatura do protocolo. 

HELENA NUNES
— texto —

Ensaio sobre férias

A
ntigamente éramos miúdos, vivíamos num Mundo Rural, calça 
a baixo, calça acima, no centro da aldeia corria-se o arco im-
pelido por uma “gancheta” de arame, as mais desenvolvidas, 
exibindo uma pretensiosa carreira de mudanças, na preposi-
ção de um mais efi caz uso e que não tinha qualquer utilidade.

Havia, também, a miudagem que não tendo para fabricar uma bicicle-
ta de pau e muito menos para se equilibrarem nas que outros faziam, se 
viravam para a confeção de nassas de vime para “pescar” aves, esperando 
que a maior parte fosse de melros, porém, o mais certo era entrar a par-
dalada, enquanto a certa distância se ouvia o som de um nasardo e, mais 
adiante, debaixo de uma laranjeira saía o ladrido do “jolim” e do “tejo”, os 
rafeiros que faziam de conta que eram os guardadores de “mansão”, pelo 
menos no momento em que lhe era posta a púcara das berças que lhe 
sustentava o esqueleto ambulante e o peso das pulgas.

Claro, clarinho, que o cenário decorria no Portugal do século passado, 
bem lá para trás, em tempo de férias ou fora de tal coisa.

Vá lá, eram muito poucas as famílias das aldeias que usavam ir alguns 
dias para a praia: “Prá-Foz”! Iam algumas vezes na vida os que dispunham 
de alguns torrões, particularmente, com pinheiros, aos quais se botava a 
mão e se vendiam à serração mais próxima para pagar o táxi e o aparta-
mento ou água-furtada.

Isto, dito, era antigamente, éramos miúdos, dançava-se ao toque de 
uma viola e os caminhos da aldeia estavam cobertos de ramadas e de 
uveiras, lá em cima estava o tiroliro e cá em baixo estava o tiroliroló.

Hoje temos novas realidades e novas políticas desejadas; crise estrutural 
e país de desigualdades; planeamentos tecnocráticos e horizontes do futuro; 
e temos o homem e o futuro, fazendo parte do nosso catecismo de escolhas.

Cada vez mais procuramos aqui e agora um agosto a gosto, uma es-
cola adaptada à vida, uma paz rústica e o apito do comboio, amar a vida e 
ganhar a paixão por ela.

Quem não anseia um reino maravilhoso; fazer um hino à vida, no co-
ração de maio e sonhar; sonho logo existo e pensar no português que 
nos faz falta, homens de espírito aberto, por vezes esquecidos pela cin-
zentania das ideias, mas que mergulharam nas raízes profundas da nossa 
própria identidade, que acreditaram em valores, e que contribuíram para 
a evolução de um sentimento e de um pensamento bem português.

Mas a verdade é que o tempo é imparável e coloca-nos sempre novas 
interrogações, obriga-nos a criar novas dinâmicas, dá espaço a novos olha-
res e a novas perspetivas, impõe-nos estilos de vida, convida-nos a certos e 
determinados percursos de refl exão e a formas de abordar o futuro.

Tenhamos em mente que todos os dias somos confrontados com o 
tempo que vai moldando as nossas vidas, criando os seus ciclos e deter-
minando ideias e opções fundamentais à nossa vida comunitária. Quantas 
vezes nos apetece fazer parar o tempo, mas ele é imparável e o grande 
escultor que impõe a si próprio os seus níveis de exigência.

Neste período de férias, bem diferentes do antigamente, encaremos 
o tempo com otimismo, embora conscientes que a globalização e a po-
breza ainda coabitam juntas, pese embora o desenvolvimento rápido e 
as novas tecnologias, porque, como diz o povo, viver não custa, o que 
custa é o saber viver.

Em julho e agosto tenham férias a gosto. No princípio de setembro cá 
apareceremos para os contemplar com o nosso trabalho.

Boas férias! 

O 
ESCRITOR ANTÓNIO 
AGUIAR vai apresentar 
no dia 15 de setembro, 
em Paredes, o seu pri-
meiro trabalho literário, 

intitulado “Quando os ponteiros 
dos relógios pararam”. O livro é 
publicado pela Chiado Editora e 
estará à venda nas livrarias no início 
de setembro.

António Aguiar tem 40 anos e 
vive em Paço de Sousa, Penafi el. 
Sempre teve uma grande sensibi-
lidade para as artes, mas a vida le-
vou-o a seguir uma área profi ssional 
completamente distinta. É sócio ge-
rente de uma empresa de reparação 
automóvel, mas dedica os seus tem-
pos livres à escrita e ao desenho. 

Este livro compila a história de 
Vasco, um segurança de 49 anos, 
homem de família, que vê a sua 
vida abalada por um evento trágico. 
Separado da família, Vasco torna-se 
alcoólico, violento e revoltado com 
a sociedade. 

A narrativa acompanha todos 
os momentos da vida deste perso-
nagem e retrata todas as difi culda-
des que enfrentou após esta sepa-
ração da família. 

O lançamento do livro está 

Escritor António Aguiar
apresenta primeiro livro
uO escritor penafi delense lança o livro na biblioteca municipal de Paredes, no
     início de setembro.  

HELENA NUNES
— texto —

agendado para 15 de setembro, na 
Biblioteca Municipal de Paredes, 
pelas 17 horas. A sessão vai contar 
com a presença do escritor e da ve-
readora da cultura da câmara de Pa-

redes, Beatriz Meireles, e terá como 
oradores convidados Célia Rocha, 
da rádio Jornal, e André Ferreira, 
adjunto do ministério dos Negócios 
Estrangeiros. 
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A
INDA NÃO FOI DESTA 
que ficou resolvido o im-
passe na junta de fregue-
sia de Vilela, que está há 
oito meses sem executi-

vo e a funcionar em gestão corrente. 
A assembleia de freguesia voltou a 
reunir-se, na passada terça-feira, dia 
10 de julho, e conseguiu eleger o 
terceiro elemento (PSD) que faltava 
para constituir o executivo, mas a 
eleita do PS que ocupava o lugar de 
secretária decidiu apresentar a de-
missão, alegando falta de condições 
para continuar no cargo.

A situação aconteceu depois de 
os eleitos do PSD terem votado a favor 
da lista apresentada pelo CDS para a 
Mesa da Assembleia, em detrimento 
da que foi apresentada pelos socialis-
tas, que era liderada por Rui Machado.

Célia Rocha acusou a presiden-
te da junta, Mariana Machado (PSD) 
de ter desrespeitado o entendimen-
to com o PS, preferindo fazer um 
acordo com o CDS.

Até a situação estar resolvida, a 
Junta de Vilela vai continuar a fun-
cionar em gestão corrente, tendo 
por base o orçamento de 2017.  Em 
breve deverá ser marcada uma re-
união extraordinária para a eleição 
do secretário.

“Tentamos todos
os esforços para

negociar, mas o PSD
preferiu virar costas 

ao PS e apoiar
a lista do CDS” 
– Célia Rocha renunciou

ao cargo de secretária da junta

Mariana Machado (PSD) venceu 
as eleições autárquicas de outubro 
do ano passado, mas sem maioria. 
Para a assembleia de freguesia foram 
eleitos quatro elementos do PSD, três 

Impasse continua em Vilela
após a demissão da secretária da junta 
uCélia Rocha (PS) renunciou ao cargo depois de os eleitos do PSD terem votado a favor da lista do CDS para a Mesa da Assembleia.
uA junta vai continuar sem executivo, até ser marcada uma nova assembleia extraordinária.

do PS e dois do CDS-PP. A presidente 
eleita queria ter um executivo da sua 
confiança política, mas PS e CDS-PP 
chumbaram as propostas apresen-
tadas, argumentando que estas não 
respeitavam a vontade dos eleitores.

Numa das anteriores reuniões a 
presidente acabou por dar um lugar 
ao PS, sendo eleita para secretária 
a socialista Célia Rocha, mas não 
abdicou de ter, no executivo, um 
elemento da sua confiança política. 
O impasse manteve-se porque PS e 
CDS-PP nunca aceitaram os nomes 
apresentados pela presidente.

Nesta quarta reunião houve 
finalmente um consenso sendo 
eleito para tesoureiro da junta José 
Ferreira da Silva (PSD). Porém, as po-
sições voltaram a ficar desalinhadas 
logo após a eleição da Mesa da As-
sembleia.   

O PS apresentou uma lista, pro-
pondo para a presidência da Mesa 
Rui Machado (PS) e para secretários 
Marina Silva e José Ferreira da Cruz, 
ambos do PSD, mas os sociais-de-
mocratas acabaram por votar a favor 
da lista do CDS, tendo Célio Martins 
(CDS) como presidente e Marina Silva 
e António Pacheco Silva (PSD) como 
primeiro e segundo secretários.

Célia Rocha apresentou de ime-
diato a sua demissão, acusando o 
PSD de desrespeitar o acordo de ne-
gociação. “Tentamos todos os es-
forços para negociar, mas o PSD 
preferiu virar costas ao PS e à câ-
mara municipal, que é quem nos 
ajuda a trabalhar, e apoiar a lista 
do CDS”, referiu a eleita do PS, ga-
rantindo que apesar de sair do exe-
cutivo vai continuar na assembleia a 
trabalhar em prol da freguesia.

Os socialistas protestaram ain-
da contra a forma como decorreu o 
processo de votação para a Mesa da 
Assembleia, e em particular contra 
o facto de ter sido dada a palavra ao 
ex-presidente da junta José Ferreira 
da Cruz que, antes da votação, dis-
se que ia votar contra a lista do PS. 
A socialista Tânia Machado garan-

te que além de ter sido cometida 
“uma ilegalidade”, as declarações 
do social-democrata “condiciona-
ram o sentido de voto dos restan-
tes elementos da assembleia”.

Nova reunião
extraordinária será
realizada em breve

O caos que se gerou após a 
demissão de Célia Rocha, do exe-

cutivo, obrigou a que os traba-
lhos fossem suspensos durante 
cerca de meia hora. No regresso, 
a presidente da junta de Vilela 
expressou perante a assembleia 
o seu repúdio pelo comporta-
mento do PS. 

“Sinto-me envergonhada 
pelo partido da oposição. Se o PS 
não quer trabalhar no executivo 
porque foi eleito um membro do 
CDS como presidente da Assem-
bleia, então agradeço a demis-

são”, disse.
Mariana Machado assumiu que 

o impasse só poderá ser resolvido 
com a convocação de uma reunião 
extraordinária onde serão apresen-
tados outros nomes para ocupar o 
cargo de primeiro secretário da jun-
ta de Vilela. 

O presidente da Assembleia, 
Célio Martins, não confirmou para 
já uma data para a nova reunião, 
mas garantiu que a mesma deverá 
ser divulgada em breve.
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lhos produzidos por Henrique Silva 
nos últimos 20 anos e pode ser visi-
tada até 12 de agosto.

A viver em Gondar, Vila Nova de 
Cerveira, Henrique Silva confessa 
que regressa a Paredes “com mui-
to gosto”, para realizar esta mos-
tra. “Convidaram-me para fazer 
esta exposição e eu aceitei de 
imediato”, revelou o pintor duran-
te a inauguração que contou com 
a presença, entre outros, do presi-
dente da câmara Alexandre Almei-
da e vice-presidente Francisco Leal 

Paredense Henrique Silva expõe parte
da sua arte na Casa da Cultura 

uA exposição “Histórias de um Paredense Emigrado” reúne 30 obras de pintura e escultura do artista e pode ser visitada até 12 de agosto.

HELENA NUNES
— texto —

H
ENRIQUE SILVA nasceu 
em Paredes, em 1933, 
e fez-se artista plástico 
em Paris. Regressou re-
centemente à sua terra 

para expor, na Casa da Cultura, 30 
obras de pintura e escultura que 
compõem parte do seu trabalho 
realizado entre 1996 e 2017.

A mostra “Histórias de um Pa-
redense Emigrado” reúne traba-

e também da vereadora da cultura, 
Beatriz Meireles. 

O presidente do município, 
Alexandre Almeida, destacou 
que “a mudança de paradigma 
em Paredes também passa pela 
cultura” e pela aposta em aco-
lher, no concelho, “exposições 
de pintores e artistas plásticos 
prestigiados a nível nacional e 
internacional, como é o caso do 
paredense Henrique Silva”.

Henrique Silva foi cofundador 
e diretor da Bienal de Cerveira de 

1995 a 2008. Foi bolseiro da Funda-
ção Gulbenkian em Paris de 1961 
a 1963 e frequentou a École Supe-
rieur de Beux-Arts de Paris. Licen-
ciou-se pela Universitée de Paris VIII, 
em 1977 em Artes Plásticas para o 
Ensino.

Da sua história de vida recorda 
o convívio com grandes nomes da 
pintura francesa e o trabalho com 
Maria Helena Vieira da Silva e Árpád 
Szenes. Foi ainda diretor executivo 
da Árvore - Cooperativa de Ativi-
dades Artísticas, de 1978 a 1995, 

presidente da Projecto, Núcleo de 
Desenvolvimento Cultural e diretor 
do Museu de Arte Contemporânea 
da Bienal de Cerveira.

É diretor do Curso Superior de 
Artes e Multimédia da Escola Supe-
rior Gallaecia, desde 2009 e, tam-
bém, presidente do Conselho Cien-
tífico da Escola Superior Gallaecia.

Já realizou mais de 50 exposi-
ções individuais e 200 exposições 
coletivas em Portugal, Espanha, 
França, Bélgica, Estados Unidos, en-
tre outros países.

Procissão em Honra do Divino Salvador
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D
OZE JUNTAS DE FRE-
GUESIA e diversas as-
sociações do concelho 
participaram no desfile 
concelhio que percorreu 

as ruas de Paredes, no último dia das 
festas da cidade e do concelho. 

Em vez das anteriores marchas lu-
minosas, “que tinha um custo muito 

Desfile evocativo das tradições locais
encerrou as festas da cidade e do concelho

uO cortejo etnográfico juntou 12 juntas de freguesia e diversas associações e valorizou as tradições do concelho.

elevado e não retratavam a história 
e cultura do concelho”, o executivo 
da câmara municipal de Paredes, res-
ponsável pela organização das festas, 
decidiu apostar num cortejo etnográ-
fico para valorizar as raízes e tradições 
do concelho de Paredes.

“Achamos que seria importan-
te envolver as juntas de freguesia 
e associações de forma a valorizar 
a história do concelho. O resulta-
do foi aquele que todos vimos, um 

desfile etnográfico em que cada 
junta de freguesia valorizou as raí-
zes e identidade cultural do conce-
lho”, sublinhou a vereadora do pelou-
ro da cultura.

Beatriz Meireles diz que o evento 
superou todas as expectativas. Parti-
ciparam 12 das 18 juntas de freguesia 
e várias associações do concelho e 
“houve muita animação e um forte 
envolvimento do público”. 

Do júri do desfile fizeram pare 

os presidentes de junta que avalia-
riam, entre outros critérios, os temas 
apresentados por cada freguesia e o 
número de associações envolvidas. 
Em primeiro lugar ficou a freguesia da 
Sobreira, em segundo Gandra e em 
terceiro Louredo.

Beatriz Meireles admite que esta 
foi uma decisão política arriscada, mas 
extramente positiva e que no futuro o 
modelo do desfile será melhorado 
para que se assuma, cada vez mais, 

uma referência cultural no concelho 
e na região.

“Agradeço o empenho das jun-
tas de freguesia e das associações 
que determinaram o êxito deste 
evento e também das paróquias do 
concelho na organização da procis-
são, que também foi um momento 
muito bonito”, acrescentou a verea-
dora da cultura, traçando um balanço 
positivo das festas, que decorreram 
de 6 a 16 de julho.
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O DIA DOS AVÓS assinala-se esta 
quinta-feira, dia 26 de julho, e a câ-
mara de Penafiel junta, no parque 
da cidade, mais de seis mil avós 

para assinalar a data. 
Ao longo do dia haverá atividades e ani-

Curso de empreendedorismo
mobilizou jovens de Paredes

uA iniciativa foi organizada pelo município e decorreu na antiga loja do Mercado da Terra, entre 17 e 20 de julho.

C
ERCA DE 15 JOVENS DE 
PAREDES participaram num 
curso de empreendedorismo 
promovido pela câmara mu-

nicipal entre os dias 17 e 20 de julho.
O curso decorreu na antiga loja do 

Mercado da Terra e contou com uma 
apresentação do Polo do Empreende-
dorismo, seguindo-se a realização de 
dinâmicas de grupo com o objetivo de 
quebrar o gelo e fazer uma apresenta-
ção dos jovens que integraram o curso. 

“Cada um dos elementos re-
fletiu individualmente sobre um 
problema existente na sociedade e 
para o qual gostariam de encontrar 
uma solução”, informou a autarquia 
em comunicado, adiantando ainda 

que este curso de empreendedoris-
mo propõe a partilha de conhecimen-
to, com o propósito de identificarem 
e concretizarem uma solução para os 
problemas encontrados. 

Todos os elementos responde-

ram a um questionário sobre aptidões 
empreendedoras e no final da sessão 
fizeram um pitchde, apresentação de 
um produto/ideia de forma a prepara-
rem-se para a apresentação final, que 
decorreu na sexta-feira, dia 20.

Dia dos avós assinalado com atividades e animação
uA data comemora-se esta quinta-feira, dia 26 de julho, em Paredes e em Penafiel, com muitas atividades para os avós.

mação para avós e netos. Às 11 horas realiza-
-se uma missa solene presidida pelo Bispo do 
Porto e ao longo da tarde não vai faltar ani-
mação musical, com vários artistas a subir ao 
palco do parque da cidade.

A instituição do Dia Nacional dos Avós nas-

 ceu da ideia da penafidelense Ana Elisa Couto, 
que neste dia tão especial para os avós e netos 
será novamente homenageada pela autarquia.

Em Paredes, o dia dos Avós também será 

assinalado por diversas instituições, incluindo 
pela Fundação A Lord, que realiza uma ativi-
dade dedicada aos avós, no Museu A Lord, 
pelas 15 horas.
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A 
CÂMARA MU-
NICIPAL DE PA-
REDES vai apoiar 
os agregados fa-
miliares e idosos 

economicamente desfavore-
cidos, de todo o concelho, na 
aquisição de medicamentos. 
O protocolo que assegura 
este apoio foi assinado pelo 
presidente do município, Ale-
xandre Almeida, e a Associa-
ção Dignitude, representada 
por Maria de Belém Roseira, 
no passado dia 19 de julho, 
nos Paços do Concelho.

O protocolo insere-se no 
âmbito do Programa abem: 
Rede Solidária do Medica-
mento, criado em 2016, “com 
o propósito de dar respos-
tas aos problemas de aces-
so ao medicamento por 
parte dos cidadãos”, expli-
cou Maria de Belém Roseira, 
citada pelo município.

A parceria permitirá o 
acesso, totalmente gratuito, 
dos munícipes aos medica-
mentos, prescritos com re-
ceita médica e através de um 
cartão fornecido pelo muni-
cípio, em todas as farmácias 
nacionais que aderirem ao 
programa. 

O Programa abem: Rede 
Solidária do Medicamento é 
a primeira iniciativa da Asso-
ciação Dignitude e surge da 
parceria entre a Cáritas Por-
tuguesa e Plataforma Saúde 
em Diálogo e a Associação 
Nacional das Farmácias e a 
Associação Portuguesa da 
Indústria Farmacêutica. Se-
gundo Maria de Belém Ro-
seira, “este programa tradu-
z-se num fundo solidário, 
que é usado para compar-
ticipar o pagamento de me-
dicamentos aos cidadãos 
mais carenciados”.

Para o presidente da câ-
mara municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida, “a ade-

Câmara vai apoiar
pessoas carenciadas na

compra de medicamentos
uO protocolo assinado com a Associação Dignitude permite aceder a um fundo solidário
     que comparticipa o pagamento de medicamentos a famílias e idosos carenciados.

Maria de Belém Roseira e Alexandre Almeia na assinatura do protocolo

são da autarquia a esta 
rede solidária do medi-
camento promovida pela 
Associação Dignitude é 
muito importante, uma 
vez que uma das preocu-
pações deste executivo é 
a intervenção e o apoio 

social para aquisição de 
medicação dos pareden-
ses em situação de vul-
nerabilidade económica, 
principalmente a popula-
ção idosa, com mais de 65 
anos”.

A Associação Dignitude é 

uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, criada 
em 2015, que tem por missão 
o desenvolvimento de pro-
gramas solidários de impacto 
social que promovam a qua-
lidade de vida e o bem-estar 
dos portugueses.

U
m trabalhador ficou 
ferido com gravi-
dade, na passada 
segunda-feira, dia 

23 julho, ao ser atingido pela 
queda parcial de uma facha-

numa moradia em pedra que 
estava a ser reconstruída no 
lugar da Quintã, em Baltar. 

O homem, com cerca de 
50 anos, sofreu várias fratu-
ras, sendo transportado para 

da em obra de construção 
civil em Baltar, Paredes.

Segundo a Lusa, que cita 
fonte dos bombeiros volun-
tários de Baltar, o acidente 
deu-se ao final da manhã, 

o hospital Padre Américo, em 
Penafiel.

O alerta foi dado às 13h56. 
Foram mobilizados para o lo-
cal nove operacionais e três 
viaturas dos bombeiros.

Trabalhador ferido com gravidade
em obra de construção civil
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A nova comissão política 
do PSD de Paredes tomou 
posse no passado dia 20 de 
julho, numa cerimónia na 
sede do partido, em Paredes, 
com a presença de várias 
dezenas de militantes. Ricar-
do Sousa é o presidente e a 
mesa do plenário é liderada 
por Inácio Costa.

O novo presidente da Co-
missão Política garantiu que a 
estratégia a seguir nos próxi-
mos dois anos é uma política 
de proximidade no concelho. 
“Somos ambiciosos, porque 
temos os melhores quadros 
no concelho, tal como no 
país. Fomos eleitos há cerca 
de um mês e já estivemos 
em praticamente todas as 
freguesias do concelho, a 
dar apoio aos nossos eleitos 
porque é assim que vamos 
preparar as batalhas para 
voltar a ganhar as eleições 
daqui a três anos”, garantiu 
Ricardo Sousa.

“O PSD quer mostrar que 
continua a ser o maior parti-
do do concelho de Paredes” 
referiu ainda, Ricardo Sousa 
acreditando que isso vai acon-
tecer já nas próximas eleições 

Nova comissão política
do PSD/Paredes já tomou posse

uA sessão decorreu na sede do PSD, em Paredes, e contou com várias dezenas de militantes e simpatizantes do partido.

europeias. O presidente do 
PSD-Paredes garantiu, ainda, 
que é necessário começar já a 
trabalhar para conseguir um 
grande resultado nas autárqui-
cas em Paredes.

“A única forma de mo-
bilizarmos os nossos para 
as legislativas é termos as 
autárquicas em horizon-
te, com núcleos formados 
e equipas motivadas para 
trabalhar no terreno. Só as-
sim é que vamos conseguir 

ter grandes resultados”, de-
fendeu o dirigente, deixando 
a promessa. “Em 2021 o PSD 
vai conquistar mais juntas 
de freguesia que nas últi-
mas eleições autárquicas. 
Temos obrigação de criar 
condições para isso, traba-
lhando com aqueles que 
estão no terreno e que me-
lhor conhecem os proble-
mas das suas freguesias”.

Outro dos objetivos da 
nova comissão política pas-

sa por organizar anualmente 
uma convenção autárquica 
concelhia onde todos te-
nham voz ativa e possam 
discutir aquilo que é melhor 
para o partido e para o con-
celho. Além disso, o PSD-Pa-
redes quer dar formação aos 
seus autarcas.

Na cerimónia estiveram 
presentes várias figuras do 
partido, como o Prof. Dr. Ma-
nuel Pinto Teixeira, represen-
tante da Comissão Política 

Nacional e Alberto Machado, 
presidente da Distrital do 
Porto do PSD.

“A história diz-nos que 
o PSD no concelho de Pa-
redes é forte. Contem com 
a distrital para devolver a 
Paredes aquilo que o con-
celho precisa. Um PSD que 
olha pela qualidade de vida 

das populações e que está 
próximo e vai contribuindo 
para que os habitantes de 
Paredes possam rever-se 
nos nossos valores. A nossa 
missão é ganhar eleições, 
não só a câmara municipal, 
como as juntas de fregue-
sia”, sublinhou Alberto Ma-
chado.

Ricardo Sousa
presidente do PSD/Paredes

F
OI RÁPIDA a passa-
gem de Barack Obama 
por Portugal para par-
ticipar na conferência 

“Climate Change Leader-
ship”, que se realizou no pas-
sado dia 6 de julho, no Coli-
seu do Porto. 

Grande parte do tempo 
em que cá esteve, o antigo 
presidente dos Estados Uni-
dos da América esteve senta-
do numa cadeira de Paredes, 
feita de madeira proveniente 
de florestas sustentáveis.

As regras de participação 
na conferência foram aperta-
díssimas. O convite desincen-
tivava as pessoas a levarem 
mochilas e computadores. 
Era proibido filmar, gravar ou 
fotografar e, por isso, quase 
não há imagens da conferên-
cia do antigo presidente dos 
EUA. 

Contudo há duas ima-
gens tiradas com smartpho-

Cadeira de Obama durante visita
ao Porto foi fabricada em Paredes
uOs artigos são da marca Wewood e foram fabricados pela empresa
     Móveis Carlos Alfredo, cuja fábrica está localizada em Rebordosa, Paredes.

HELENA NUNES
— texto —

nes que apareceram nas edi-
ções da revista Sábado, do 
Jornal de Notícias e do jornal 
Público, e retratam o aper-
to de mão entre Obama e 
Adrian Bridge (o organizador 
do evento).

Nessas duas imagens, há 
duas cadeiras e uma mesa no 
centro do palco fabricadas 
e desenhadas em Portugal, 

mais concretamente em Pa-
redes, com madeira prove-
niente de florestas sustentá-
veis: Tree e Hexa.

As duas cadeiras da mar-
ca Wewood foram fabricadas 
pela empresa Móveis Carlos 
Alfredo, que tem uma uni-
dade de produção localiza-
da em Rebordosa e outra de 
acabamentos e expedição 

em Gandra, Paredes.
A Wewood - Portuguese 

Joinery é uma marca por-
tuguesa fundada em 2010, 
resultante do Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimen-
to da Móveis Carlos Alfredo, 
uma empresa especializada 
no fabrico e exportação de 
móveis de madeira sólida, 
desde 1964.



11
Quinta-feira

26 de julho 2018
PUBLICIDADE



12
Quinta-feira

26 de julho 2018

SOCIEDADE

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 ● JANTARES ● TAKE-AWAY

A 
dieta do pH ou dieta alcalina baseia-se em pro-
mover o equilíbrio ácido-base do nosso orga-
nismo através dos alimentos ingeridos, uma 
vez que, acredita-se, aquilo que comemos con-
segue alterar o nosso pH. Por outras palavras, 

nesta dieta, os alimentos são classifi cados como ácidos ou 
alcalinos e uma dieta rica em alimentos alcalinos é mais 
saudável, visto que um “corpo ácido” estará mais suscetível 
ao aparecimento de algumas doenças.

De um modo mais científi co, após a digestão dos ali-
mentos, estes produzem resíduos, e são estes mesmos 
resíduos que determinam se os alimentos são ácidos ou 
alcalinos. Os alimentos que produzem resíduos alcalinos, 
ricos em cálcio, sódio, potássio e magnésio fazem bem à 
saúde e os alimentos que produzem resíduos ácidos, ricos 
em cloro, fosfato e enxofre são prejudiciais para a saúde. No 
geral, vegetais e frutas são classifi cados com alimentos al-
calinos, mesmo algumas frutas ácidas como os citrinos. Por 
outro lado, carne, peixe, ovos, queijo e grãos, classifi cam-se 
como ácidos. As gorduras e os açúcares são classifi cados 
com neutros, visto não conterem proteínas nem minerais. 

Resumindo, a dieta do pH privilegia o consumo de frutas 
e legumes em detrimento de carne, peixe, queijo e alguns ce-
reais, o que a torna bastante semelhante à dieta vegetariana.

Não se trata de uma dieta restritiva, ou seja, não obriga 
a consumir apenas alimentos com propriedades alcalinas, 
o ideal, segundo os especialistas no assunto, é o consumo 
de 60% de alimentos alcalinos e 40% de alimentos ácidos. 
Cumprindo todos estes requisitos, os defensores desta die-
ta referem que é uma ótima escolha para quem pretende 
perder peso, e para além disso reduz o risco de apareci-
mento de várias doenças como a osteoporose, doenças 
cardiovasculares e cancro. 

Mas, é mesmo possível modifi car o pH do nosso or-
ganismo?

Das inúmeras funções que o nosso corpo realiza, asse-
gurar o equilíbrio e garantir que os fl uidos, tecidos e células 
não são nem muito ácidos nem muito alcalinos é uma de-
las. O pH do nosso organismo é algo estritamente regula-
do, permanecendo sempre entre os 7.35 e os 7.45, sendo 
impossível modifi ca-lo através da alimentação, está testa-
do! O único pH que podemos alterar através da alimen-
tação é o da urina, aliás, a acidifi cação ou alcalinização da 
urina é uma das formas que o organismo tem para manter 
sempre o pH interno dentro dos valores saudáveis. 

O mundo das dietas está assim, muita oferta e poucas 
explicações baseadas em evidências científi cas! Aliás, mui-
tas delas com os mesmos princípios e apenas vendidas de 
formas diferentes. Posto isto, o importante é retirar o me-
lhor de cada uma delas, e adapta-las às necessidades indi-
viduais de cada um. 

No caso da dieta do pH ou dieta alcalina:
- Se a sua ingestão de frutas e legumes é baixa, e ao 

adotar esta dieta essa ingestão aumentar, ótimo!
- Se não tem como hábito beber água ao longo do dia, 

beber água alcalina é melhor que não beber nenhuma.

Dieta do pH/alcalina:

O caminho
para o equilíbrio?

MARGARIDA GONÇALVES
Nutricionista   |  Clínicas Nuno Mendes

A
S FESTAS DE VERÃO, no Largo Pereira Inácio, em 
Baltar, organizadas pela Associação Clube Jazz de 
Baltar e Junta de Freguesia, começam no próximo 
sábado, dia 28 de julho. 

“Serão três sábados, 28 de julho, 4 e 11 de agosto, de 

Festas de Verão arrancam
este sábado em Baltar

grande animação, onde os bailes tem lugar de destaque”, 
diz a organização.

O programa das festas será composto por vários grupos 
musicais e será, sobretudo, marcada pelo fado e a música po-
pular portuguesa.
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O 
LATERAL ESQUERDO BRENO 
PAIS, de apenas 18 anos, assi-
nou contrato com o Boavista 
Futebol Clube, válido para a 
próxima época. O jogador pa-

redense, que se encontrava ao serviço do 
Braga, mas foi emprestado ao Famalicão na 
metade final da época, está feliz com esta 
nova etapa e garante que vai trabalhar para 
chegar à equipa A. 

“Esta pode ser a minha rampa de lan-
çamento para a equipa A, mas também 
uma oportunidade única para mostrar 
aquilo que valho a outros observadores”.

O jogador, que nasceu em Paredes mas 
tem ligações ao Brasil onde a mãe e os avós 
viveram vários anos, passou pelas escoli-
nhas de formação do União de Paredes e 
do FC Penafiel, antes de rumar aos juniores 
do Braga. Na última época, foi emprestado 
ao FC Famalicão e fez 22 assistências e dois 
golos no Campeonato Nacional de Juniores 
2.ª Divisão, chegando a ser chamado para 
treinar com o plantel principal do clube.

“É uma excelente
oportunidade
para mostrar

a minha qualidade”

A boa época em Famalicão valeu-lhe 
as atenções do Boavista, clube que vai re-
presentar na próxima época, integrando a 
equipa sub19, que disputa o Campeonato 
Nacional de Juniores A, 1.ª Divisão.

“Encarei a proposta com a máxima 
força. Este ano é o meu último ano da 
formação e por isso será ainda mais im-
portante para me destacar. Vou dar o 
meu máximo para chegar onde quero”, 
garantiu o jovem atleta, mostrando-se sa-
tisfeito com esta nova etapa da sua vida.

“Sem trabalho, atitude, rigor e for-
ça não conseguirei chegar aos grandes 
palcos do futebol. E esta é uma excelen-
te oportunidade para mostrar a minha 
qualidade não só ao Boavista, mas a to-
das as pessoas”.

Breno Pais reconhece que a sua pas-

“Estou feliz por representar
um dos grandes do futebol português”
uBreno Pais assinou pelo Boavista e vai jogar na equipa sub19 que disputa o Campeonato Nacional de Juniores A, 1.ª Divisão.
uO jogador paredense está feliz com o convite e acredita que esta pode ser a rampa de lançamento para voos mais altos. 

sagem pelo Braga não foi muito feliz, do 
ponto de vista desportivo e pessoal, mas 
acredita que esta mudança para o Bessa 
será o início de uma nova etapa, ao serviço 
de um dos maiores clubes portugueses de 
futebol. 

“O Boavista é um clube histórico e 
estou feliz por representar um dos gran-
des emblemas do futebol português. É 
um clube á minha maneira, que trabalha 
com grande raça, atitude e rigor, e se 
preocupa com a evolução dos jogado-
res”.  

O lateral esquerdo já começou a treinar 
com a equipa na preparação para a próxi-
ma época e garante que foi muito bem aco-
lhido. “Vou dar o meu melhor para ajudar 
a equipa a conseguir os seus objetivos”. 

A ligação ao
União de Paredes

e o sonho da
Liga dos Campeões 

Embora ainda esteja no início da sua 
carreira futebolística, Breno Pais não es-
quece o tempo que passou nos Laranji-
nhas do União de Paredes, onde aprendeu 
a dar os primeiros pontapés na bola, com 
apenas 4 anos, e mostra-se feliz pelo bom 
momento que o clube atravessa. “O Pare-
des continua a ser o meu clube do cora-
ção. As pessoas reconhecem o excelente 
trabalho que o clube tem vindo a fazer. 
Acho que conseguirá chegar longe, con-
tando sempre com os apoio das pessoas 
de Paredes, que nunca deixaram o clube 
acabar”.

Sendo filho de um ex-diretor do União de 
Paredes, Breno Pais conhece bem de perto a 

realidade do clube e não tem dúvidas que o 
Paredes continua a ser uma excelente escola 
de formação para vários atletas que já alcan-
çaram  patamares superiores.

Para já Breno Pais vai trabalhar para ter 
lugar na equipa principal do Boavista, mas 
no futuro também ambiciona chegar a ou-
tros níveis: jogar na Liga Inglesa e disputar 
a Liga dos Campeões são os seus maiores 
sonhos. Além do futebol, Breno pretende, 
ainda, entrar na faculdade no próximo ano 
para tirar um curso superior na área do des-
porto.

B.I.
Nome: Breno Pais
Idade: 18 anos
Posição: Defesa esquerdo
Clube: Boavista FC
Formação: União de Paredes, FC Penafiel
                        SC Braga e FC Famalicão
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O 
CAVALEIRO NELSON 
NETO é o novo cam-
peão nacional de sal-
tos e obstáculos, na ca-
tegoria de Amadores. 

O título foi conquistado no passado 
dia 24 de junho, na Sociedade Hípi-
ca Portuguesa, em Lisboa, onde de-
correram as finais do Campeonato 
de Portugal de Obstáculos, nas ca-
tegorias seniores, jovens cavaleiros, 
amadores e veteranos.

Nelson Neto, de 30 anos, desta-
cou-se dos restantes cavaleiros ins-
critos no Campeonato de Amadores 
(que contou com 15 conjuntos ins-
critos) e conquistou a medalha de 
ouro com a égua Gaiata, e um total 
de 2,29 pontos.

João Simões Duarte foi meda-
lha de prata, com Flower du West (4 

Nelson Neto sagrou-se 
campeão nacional de 

saltos e obstáculos 
uO título foi conquistado na categoria de Amadores nas finais do Campeonato
     de Portugal de Obstáculos, em Lisboa. 

pontos) e Manuel Gaspar de Barros 
recebeu o bronze, em Dona do Paço 
(5,25 pontos).

Na categoria de seniores ven-
ceu o cavaleiro Rodrigo Giesteira 
Almeida, que terminou com um 
total de 9,59 pontos. No segundo 
lugar do pódio ficou António Matos 
Almeida, na sela de Nikel de Presle, 
com 10,23 pts e em terceiro Luís Sa-
bino Gonçalves, com Dominka Van 
de Lucashoeve, com 13,62pts.

Um título
ambicionado

há muito tempo

Nelson Neto começou a mon-
tar com apenas 8 anos de idade, no 
extinto Centro Hípico de Penafiel. 
Participou em vários campeonatos 
de juvenis e juniores, mas há muito 
que ambicionava conquistar um tí-

tulo nacional na modalidade.
“Desta vez foi possível e sin-

to-me feliz por isso”, sublinhou o 
atleta, apontando às grandes difi-
culdades que teve de superar ao 
longo da preparação e durante a 
prova. “O campeonato foi muito 
difícil e competitivo. Era de ama-
dores, mas com um nível quase 
profissional. A vitória acabou por 
ter um sabor ainda especial por-
que foi com uma égua, que foi 
criada em casa praticamente des-
de pequenina, quando ainda nem 
sequer era montada, e o trabalho 
foi sempre feito por mim”. 

Para o cavaleiro, este título re-
presenta o esforço de uma vida 
dedicada aos cavalos, tanto por si 
como pelos seus pais, que têm uma 
quinta em Duas Igrejas, e sempre o 
apoiaram. “Eu não treino todos os 
dias, mas a égua treina porque o 
meu pai me ajuda muito. E se a 

égua não tivesse esta 
preparação seria ain-
da mais difícil dispu-
tar as provas”.

Apesar de ter uma 
vida profissional bas-
tante exigente, como 
médico dentista, Nel-
son treina na quinta 
dos pais sempre que 
tem folgas. Para parti-
cipar nas provas é obri-
gado a fazer um es-
forço redobrado e au-
sentar-se do trabalho 
por uns dias. Mesmo 
assim, tem conseguido 
marcar presença em 
várias competições, in-
cluindo no estrangeiro.

É o gosto pelo des-
porto que o motiva, 
mas também a vonta-
de de ajudar a promo-
ver a modalidade, que 
começa a conquistar 
maior visibilidade em 
Portugal. 

PUB

A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL (FPF) já divulgou 
o calendário desportivo de futebol para a próxima temporada 
2018/2019, que arranca no primeiro fim-de-semana de agosto, 
com a realização da Super Taça Cândido Oliveira.

A Liga NOS irá arrancar a partir de dia 11 de agosto  e a última ronda 
poderá ser disputada até ao dia 19 de maio de 2019. Já o Campeonato 
de Portugal tem início a 12 de agosto, sendo que a final está agendada 
para 23 de junho de 2019.

Na época 2018/2019 entra em vigor o novo e definitivo formato do 
Campeonato de Portugal, com 72 clubes divididos por quatro séries com 
18 equipas cada. A única equipa do concelho que vai estar a disputar 
esta prova, o União de Paredes, será integrada na série B do campeonato, 
sendo o seu jogo de estreia com o Gafanha.

Na época 2018/2019 o play-off de subida é jogado apenas pelos dois 
primeiros classificados de cada série da fase regular, por eliminatórias. 
No final, dois clubes serão apurados para subir à II Liga. Já aos distritais 
descem os últimos cinco classificados de cada série.

1.ª Jornada (12 agosto)
— SÉRIE B —

U. Madeira – Lusitano Vildemoinhos
Cesarense – Penalva Castelo
GAFANHA – PAREDES
Lusitânia Lourosa – Leça
Gondomar – Amarante
AD Sanjoanense – Sp. Mêda
Águeda – Sp. Espinho
Pedras Rubras – Marítimo B
Coimbrões – Cinfães

 

2.ª jornada (19 agosto)
— SÉRIE B —

Marítimo – Gafanha
PAREDES – SC COIMBRÕES
Penalva Castelo – FC Pedras Rubras
Leça – Cesarense
Cinfães – Lusitânia Lourosa
Sp. Espinho – AD Sanjoanense
Lusitano FCV – Águeda
Amarante FC – U. Madeira
Sp. Mêda – Gondomar

3.ª Jornada (26 de agosto)
— SÉRIE B —

FC Pedras Rubras – Leça
Lusitânia Lourosa – Penalva Castelo
CESARENSE – PAREDES
Gafanha – Cinfães
SC Coimbrões – Marítimo B
Águeda – Sp. Mêda
U. Madeira – Sp. Espinho
Gondomar – Lusitano FCV
AD Sanjoanense – Amarante FC

Campeonato de Portugal
começa a 12 de agosto

uO calendário da próxima época arranca a 12 de
     agosto e termina a 23 de junho de 2019.
uO União de Paredes joga na série B e defronta o
     Gafanha na primeira jornada da prova. 

HELENA NUNES
— texto —
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A 
SECÇÃO DE ATLETIS-
MO DA CASA DO BEN-
FICA EM PAREDES foi 
ao Marco de Canaveses 
conquistar cinco pódios 

no 7.º Grande Prémio de Atletismo 
“Albufeira do Tâmega”, que decor-
reu no dia 15 de julho, em Marco de 
Canaveses.

O melhor resultado foi de Jor-

Cinco pódios no Grande Prémio
de Atletismo “Albufeira do Tâmega”
uA Casa do Benfica em Paredes esteve representada com 12 atletas e alcançou segundo lugar do pódio no coletivo jovem.
uJorge Pereira venceu nos juvenis masculinos. 

HELENA NUNES
— texto —

ge Pereira que venceu a prova de 
juvenis masculinos, com o tempo 
de 12’57” superando o colega de 
equipa Guilherme Moreira que foi 
segundo.

Em benjamins destacaram-se 
Mariana Pereira e Rafael Jesus, da 
Casa do Benfica em Paredes, que 
conquistaram o segundo lugar do 
pódio nas respetivas provas. Maria-
na Pereira terminou a corrida com 
01’26”, o mesmo tempo que a ven-
cedora Ana Zueva (Nascidos para 

Correr). Em terceiro ficou Daniela 
Nogueira (AD Lustosa). 

Já Rafael Jesus completou o 
traçado em 01’20”, o mesmo tempo 
que o primeiro classificado, Tiago 
Pinto da CA Estrelas Marco de Ca-
naveses. Em terceiro ficou Salvador 
Loureiro (Atletismo Estrelas Susa-
nenses). Nos iniciados masculinos 
André Lopes também foi segundo, 
terminando a prova com 14 segun-
dos de diferença para o vencedor 
Ruben Pires (UD Várzea).

Destaque ainda para os resulta-
dos obtidos pelos restantes atletas 
do clube paredense: nos infantis, 
Lara Silva e Jorge Jesus ficaram 
em 4.º lugar, Alexandre Moreira 
foi quinto e Maria Moreira foi 12.ª 
classificada; nos iniciados, Marisa 
Cunha, Bruna Cunha e Sofia Sousa 
conquistaram o sexto, sétimo e 8.º 
lugares, respetivamente.

No coletivo jovem a equipa da 
Casa do Benfica em Paredes ficou 
no segundo lugar do pódio, com 

152 pontos. A equipa que mais pon-
tuou foi a UD Várzea.

No traçado principal de 10 qui-
lómetros os grandes vencedores 
foram Nuno Costa (Maia AC), setor 
masculino, e Rosa Madureira (FC Pe-
nafiel) setor feminino.

A prova juntou mais de 400 atle-
tas de vários clubes e foi organizada 
pela Casa do Benfica do Marco de 
Canaveses, com o apoio da câmara 
municipal e das juntas de freguesia 
do Marco e Sobretâmega.

Atletas da Associação Desportiva
de Paredes conquistam títulos nacionais 

uJosé Paulo Souto e Mariana Souto conquistaram o título de campeões nacionais, em pares de dança.
uCristiana Oliveira e o par infantil Francisca Moreira e Aires Baião sagraram-se vice-campeões nacionais.

A 
ASSOCIAÇÃO DES-
PORTIVA DE PAREDES 
participou no Campeo-
nato Nacional de Solo 
Dance e Pares de Dan-

ça, que decorreu em Matosinhos, 
entre 4 e 8 de julho. Na competição 
estiveram presentes 16 atletas que 
“apresentaram brilhantes exibições”, 
refere o clube, em nota de imprensa.

“Apesar das dificuldades senti-
das na preparação destes atletas, 

por falta de pavilhões para treinar”, 
José Paulo Souto e Mariana Souto 
conquistaram o título de campeões 
nacionais em pares de dança. Mariana 
Souto sagrou-se ainda campeã nacio-
nal no escalão sénior feminino. Tam-
bém a atleta Cristiana Oliveira alcan-
çou o título de vice-campeã nacional, 
assim como o par infantil Francisca 
Moreira e Aires Baião.

Estes cinco atletas ficaram ainda 
apurados para o Campeonato da Eu-
ropa, que terá lugar nos Açores, de 1 
a 8 de setembro, para o Campeonato 
do Mundo, em França, de 1 a 13 de 

outubro e para a Taça da Europa, em 
Espanha, a partir de 29 de outubro.

Já no Campeonato Distrital de 
Patinagem Livre, no qual a Associa-

ção Desportiva de Paredes também 
participou com sete atletas em dife-
rentes escalões, destacou-se Martim 
Sousa, que conquistou o 3.º lugar do 

pódio.
No Torneio Distrital de Benja-

mins, Rodrigo Vieira obteve o 1.º 
lugar.

HELENA NUNES
— texto —
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Rua de Santiago, 444 - 4585-513 REBORDOSA
Tel/Fax 224 112 551 - Tlm 917 820 622  |  luisbessamovel@gmail.com

LUÍS BESSA
MOBILIÁRIO

Idealizamos todo

o tipo de móveis

ao seu gosto!

P
EDRO ROQUE voltou a com-
petir em Valpaços, na última 
prova do Campeonato Na-
cional de Enduro, realizada 

nos dias 14 e 15 de julho. O atleta 
natural de Rebordosa fez um ba-
lanço positivo da sua prestação no 

A CASA DO POVO DA SO-
BREIRA elegeu, no pas-
sado dia 10 de julho, em 
assembleia-geral extraor-

dinária, a comissão administrativa 
que permanecerá à frente dos des-
tinos da instituição até à marcação 
de eleições, em maio de 2019.

Em nota de imprensa enviada à 
redação, a instituição diz que esta 
foi uma das assembleias mais con-
corridas de sempre, após a demis-
são dos órgãos sociais. 

Escola do Paredes Golfe 
Clube em alta no Algarve
uJogadores de Paredes estiveram no Dom Pedro Masters, que
     decorreu em Vila Moura, no Algarve.
uNo Drive Challenge os atletas também brilharam e conquistaram
     uma vitória por equipas.

O PAREDES GOLFE CLUBE esteve 
representado no Dom Pedro Mas-
ters, um dos majors juvenis em Por-
tugal, que decorreu a 14 e 15 de ju-

lho, em Vila Moura, que vai acolher o Portugal 
Masters (prova do European Tour) informou o 
clube em nota de imprensa.

“Afonso Barbosa jogou na competição 
de sub10, tendo o técnico Miguel Valença 
como caddie, realizando um primeiro dia 
muito bom com +5 em 9 buracos. 

Nos sub14, Pedro Afonso Mendes este-
ve muitíssimo bem ao melhorar as +9 do 

primeiro dia para +6 nos derradeiros 18 
buracos, fechando a prova no top10 e em 
grande nível”, refere o PGC na mesma nota.

Os atletas da academia também “brilha-
ram” no Drive Challenge, prova da Federação 
Portuguesa de Golfe, contribuindo para a vi-
tória por equipas do Paredes Golfe Clube. O 
torneio decorreu no sábado, dia 14 de julho, 
e destacou Miguel Cardoso, Teresinha Costa 
e Afonso Moreira, que venceram os escalões 
sub18, sub14 e sub12, respetivamente. 

Tomás Ribeiro em sub16 foi o paredense 
que trouxe uma medalha para casa graças ao 

seu terceiro lugar Net, fruto de uma “enor-
me regularidade”. 

“Gonçalo Rodrigues também esteve 
bem ao terminar +21 os 36 buracos joga-

dos das marcas brancas em strokeplay, ao 
passo que Pedro Barbosa conseguiu corri-
gir a ronda inicial com +11 na volta de do-
mingo”, acrescenta o PGC.

Pedro Roque com prestação positiva
no Campeonato Nacional de Enduro

uO piloto de Rebordosa conseguiu um 4.º e um 3.º lugar na última ronda do 
campeonato nacional, disputada em Valpaços, nos dias 14 e 15 de julho.

Comissão Administrativa 
da Casa do Povo

da Sobreira tomou posse
uA assembleia-geral extraordinária realizou-se no
     pavilhão Ernesto Silva, no dia 10 de julho.
uA comissão administrativa vai estar em funções
     até maio do próximo ano. 

Da comissão administrativa fazem 
parte António José Carvalho Alves 
Leão, Rui Fernando da Silva Mendes, 
António Manuel Rodrigues da Silva, 
Marcelo Carlos Fonseca Oliveira e Rui 
Pedro Pinto Nogueira de Carvalho.

Na mesma nota, a instituição 
refere também que a comissão ad-
ministrativa deixou uma mensagem 
aos sócios presentes de rigor, empe-
nho, compromisso e apelou à união 
de todos para a defesa dos interesses 
da Casa do Povo da Sobreira.

campeonato, apesar de ter enfren-
tado algumas dificuldades.

“Foi um enduro longo, sofrido 
e de excelentes pilotos, no total 
de 90 quilómetros em cada dia. 
Dei o meu melhor e fiquei con-
tente com a minha prestação”, 
garantiu o piloto numa mensagem 
publicada na sua página oficial do 
facebook.

No primeiro dia de prova o pi-
loto conseguiu terminar a prova 
em 4.º lugar na classe Verdes 1. No 
domingo, o piloto conseguiu recu-
perar algum tempo perdido para 
os adversários, após ter sofrido de 
uma indisposição durante a prova. 
Terminou em 3.º lugar. 

Tendo em conta a pouca expe-
riencia em provas federadas e com 
elevado grau de dificuldade Pedro 
Roque acredita que a sua prestação 
no Campeonato Nacional de Endu-
ro foi muito positiva e mostrou-se 
também orgulhoso por ter conse-
guido representar o nome da sua 
cidade nestas provas.

Na etapa de Valpaços, que jun-
tou mais de 100 pilotos, ficaram de-
cididos todos os títulos nacionais. 

Luís Oliveira conquistou o trofeu 
maior do enduro nacional e tam-
bém venceu na classe Elite 2. Diogo 
Vieira venceu ambas as rondas na 
Elite 1 e sagrou-se campeão nacio-
nal. Nuno Oliveira venceu o trofeu 
na classe Open e Nuno Freitas reva-
lidou o ceptro nos veteranos. 

Entre as senhoras, o grande des-
taque foi para Joana Gonçalves, que 
se sagrou campeã nacional.
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...........................................................................................................
Marta Oliveira, 9.º C    ●   Escola Básica de Sobreira

D
e todos os lugares do Mundo em 
que uma pessoa em estado termi-
nal de cancro poderia querer pas-
sar os seus últimos dias de vida… 

Escolhi “a” igreja... Dei a mim mesma a opor-
tunidade de abrir, pelo menos uma vez, as 
portas grandes e simétricas da Igreja Velha 
da minha cidade, Rebordosa.

O meu gosto pela arte barroca e o fascí-
nio por monumentos foram os ingredientes 
perfeitos para visitar esta igreja que remon-
ta a 1645, com o seu acolhedor altar deco-
rado com talha dourada e pinturas que não 
permitem silêncios no seu teto.

A medo, comecei a caminhar vagaro-
samente. Estive muito tempo afastada de 
Deus, a quem agora imploro por ajuda...e, 

Meu amor, sai do mar
onde te afundaste.

Se te enviar um barco,
voltas?

Ainda te lembras?
Vives em mim.
E por muito que te queira esquecer,
viverás...

(Durante a preparação das barcas, o Diabo tenta 
provocar o anjo) 
Diabo – Oh da barca mais cobiçada?
O vento traz boa maré, 
Vou deixar a minha barca aprumada
Para que queiram pôr aqui o pé.
Anjo – Eu cá não preciso disso
E não quero ninguém a entrar cá por cobiço!
Mas sou o único que me importo com isso,
Porque tu só queres mexerico! 
Diabo – (Com a mão na testa para parecer que 
está a ver alguém ao longe) 
Atenção, atenção!
Lá vem gente, e não é só um não,
É uma multidão!
(O Anjo recolhe-se à sua barca, mas o Diabo, en-
tusiasmado, fi ca fora do seu batel a fazer sinais a 
quem chegava ao cais. De repente chegam duas 
pessoas com um tapete vermelho enrolado que o 
estendem pelo chão. cinco pessoas com um trom-
pete. Encostam-se às beiras do tapete e tocam com 
todo o seu fôlego aqueles instrumentos musicais. 
Depois chega- se um músico à frente e diz:) 
Músico- (Gritando) Rainha Isabel II.  
(Entra a rainha com um longo manto vermelho 
e uma coroa cravejada de diamantes, rubis e 
esmeraldas que estava sempre a tirar e a pôr na 
cabeça. Os músicos retiram-se para a ponta do 
cais esperando o julgamento da rainha. O Diabo, 
logo que a vê, começa a andar à volta dela de 
forma vagarosa) 
Diabo – Oh rainha minha,
Ou será que também é duquesa? 
Não contava já com a sua vinda
Mas que agradável surpresa!
Rainha – Não me venhas com lérias,
Seu insano larápio,
Sei bem quem em vida eras (Diz com desprezo)
E parece que não mudaste de átrio. (Em tom de 
gozo) 
Diabo – (com ironia) Aiiii! Não me ofendais 
com tanta rudeza!
Vejo que de onde vens não sou bem visto,
Mas fi que sabendo, Duquesa,
Que sou o melhor no meu ofício. (Dá um beijo 
no ombro) 
Rainha – Vamos acabar com as conversas,
Porque em muitas igrejas dessas,
Me disseram que pelos feitos da minha vida 
passada,
Nunca havia de ser julgada!
E quem me confessou,
Sim, porque sou cristã consagrada, 
Disse-me que para o céu vou,
E que lá ninguém me acusaria de nada.
Diabo – Não te acusarão eles lá,
Mas acusar-te-ei eu cá!
E por onde hei eu de começar?
Talvez pelas pessoas que mandaste açoitar,
Só por delas não gostar?
Pela coroa que fazes para mostrar?
Ou do manto que mandas aos mais pobres lavar?
Ou então os eventos e casas de casamentos,
Que pela vaidade de solar,

Auto da Barca da Realeza 

Mandaste recusar,
Pouco tempo antes dos acontecimentos?
Rainha – Disso não podes tu falar,
Pois pouco antes de morrer,
Tentei enfi m melhorar
Apesar de muito não querer! 
E já agora, farta de ti estou!
À barca do Anjo me vou!
(A rainha dirige-se à barca do Anjo, os músicos 
fazem o mesmo processo de estender o tapete 
vermelho, tocam os trompetes e chega-se um 
músico à frente e diz)
Músico – Oh da barca mais bela!
Chegou a rainha Isabel II,
Venha cá recebê-la
Antes que haja barafunda!
(Os músicos retiram-se, a rainha chega simples 
perto da barca do anjo, sem coroa e sem manto, 
apenas com um vestido liso)  
Anjo – Poderia perguntar quem me chama,
Mas o seu leal servo a isso já respondeu!
Porém impõe-se a questão: porquê o Céu
Se ao teu lado tens outra barca,
Mais vibrante, quente e decorada,
Creio que essa será bem mais a sua marca.
Rainha – Anjo sagrado, a aparência não me 
importa!
Só quero que me abra a porta!
E se não for grande incómodo,
Viajarei a meu modo!
Anjo – (Folheando as páginas do livro) O teu 
nome não consta no livro! 
Rainha – Ah mas isso eu posso resolver!
Tenho caneta,
Com tinta preta.
E também sei escrever. 
(O anjo não responde e vira-lhe as costas, a ra-
inha apercebe-se, bate com a mão na testa e vi-
ra-se revoltada na direção da barca infernal) 
Rainha – Raio do anjo! Que sorte a minha!
Devia-lhe cair uma asa,
Onde é que já se viu?
Recusar a entrada a uma rainha!
Olha que é preciso ter falta de sorte!
Então e todos os anos que fui à igreja,
Não me serviram de nada?
Sinceramente! Que foleirada! 
Se sabia nem vinha e ia direta para o inferno!
E ele é quem afi nal?
Uma criaturinha celestial
Tão pobre e banal!
 (Chega à barca do inferno e diz) 
Rainha – Oh da barca, houlá!
Deixa-me entrar já,
Para a tua barca irei,
Mesmo que não seja 
Aquela que imaginei!
Diabo – Eu sabia que ias voltar,
Oupa! Vamos a entrar,
A maré não pode esperar 
Pega num remo e espero bem que saibas remar! 
(A rainha embarca, senta-se, agarra um remo, colo-
ca-o no sítio certo, preparam-se todos para começar 
a remar e a barca parte em direção ao inferno)

...........................................................................................................
Ariana Moreira

Reencontros
por isso, não me senti sufi cientemente digna 
para caminhar no seu corredor central, daí 
ter optado por virar para a esquerda onde 
me deparei com a pia batismal… Pensei: 
“umas vidas se vão, outras vidas surgem…”

Eram agora onze horas da manhã. Os 
raios de Sol davam magia aos vitrais do 
templo, reluzindo cores suaves por toda a 
entrada. Continuei a andar e sentei-me no 
primeiro banco virado para o altar.

Surgiu uma mulher que, sem dizer uma 
única palavra, me revelou o seu nome. Acari-
ciou as minhas faces, pegou na minha mão e 
levou-me para um lugar longe de tudo, lon-
ge dali. Um lugar onde eu sempre pertenci, 
mas desconhecia… Levou-me para perto de 
mim…

Falta de ti e dos pássaros

Deste os teus olhos ao mar
e às cordas.
Deste a vida aos pássaros
para voar.

Mas deixaste-me na areia
desta praia saudosa
a apodrecer em remorsos e mágoas,
sozinha...
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O 
Governo Provisório da 
República foi bastante 
célere a pôr em prática 
uma série de medidas 
que visavam a substi-

tuição das celebrações religiosas por 
celebrações ditas «cívicas» e «patrió-
ticas». Aboliu os feriados religiosos, 
ou dias santos, e, entre outras, trans-
formou o Natal em «Festa da Famí-
lia». Instituiu o dia 1 de Janeiro como 
dia da «Fraternidade Universal», o 
31 de Janeiro como dia dos «Pre-
cursores e Mártires da República», 
o 5 de Outubro como o dos «Heróis 
da República» e o 1.º de Dezembro 
como dia da «Autonomia da Pátria 
Portuguesa» (no qual se celebraria a 
«Festa da Bandeira»). «Afonso Costa 
publicará as ‘Leis da Família’ no dia 
de Natal, e no Verão seguinte fará 
questão de publicar no Diário de 
Governo diversos decretos datados 
de 15 de Agosto, para deixar perpé-
tua constância de que trabalhou e 
fez o ministério trabalhar na Assun-
ção» (Seabra, 2009:59).

A questão do cumprimento ou 
incumprimento dos feriados seria 
levada bastante a sério também no 
concelho de Paredes. Como vimos no 
último artigo, o pároco de Mouriz fora 
alvo de um processo judicial por ter 
dito, numa das suas homilias, que os 
católicos não eram obrigados a  man-
dar os fi lhos à escola nos dias santos.

A lei era para todos, pelo que, no 
dia dos feriados religiosos entretanto 
abolidos, todos eram obrigados a tra-
balhar e todos os serviços do Estado 
tinham que funcionar normalmente. 
Assim não o parece ter feito um pro-
fessor de Louredo deste concelho, 
Manuel de Oliveira e Silva Júnior, 
que terá decidido não abrir as portas 
da sua escola nos dias de Todos-os-
-Santos e Fiéis Defuntos. A 21 de No-
vembro de 1910, o administrador do 
concelho de Paredes, António Augus-

«Numa crónica intitulada ‘O Natal de 1910’, o pároco de Castelões de Cepeda, Pe. Francisco da Cunha Lima escre-
via: ‘Talvez em terras portuguesas não tenha havido um Natal tão triste para a nossa família católica como o deste 
ano’. E acrescentava: ‘Portugal foi uma pátria de heróis quando teve a norteá-lo a Religião de Jesus. Hoje, sem ela, 
é uma terra de miseráveis e de cobardes em quem impera o egoísmo e falha por completo a honra e a dignidade’.»

to, ofi cia ao subinspector do Círculo 
Escolar de Penafi el, informando que 
o dito professor da escola do sexo 
masculino de Louredo, «hoje sita na 
freguesia de Besteiros, não deu aula 
nem abriu as portas da sua escola nos 
dias 1 e 2 do corrente», fazendo-o em 
«manifesto desprezo do Decreto do 

Governo Provisório que aboliu os dias 
santos» (RCEAC, 1910, n.º 519). 

A feira de Paredes também não 
escapou à laicização «furtiva» do es-
paço público. Na sessão camarária 
de 1 de Maio de 1913, o executivo 
anulava a deliberação até aí em vigor 
que fazia transitar para o dia seguinte 

a primeira feira do mês sempre que 
esta calhasse a um domingo. A nova 
determinação impu nha que o merca-
do deixasse de respeitar o dia sagrado 
dos católicos e se realizasse «sempre 
no dia primeiro, [fosse] domingo ou 
dia considerado de guarda, por se re-
conhecer ser isso de interesse e con-
veniência pública» (Acta, AMP).

Além da questão específi ca dos 
feriados, a observância da legislação 
religiosa em geral ocupava, em gran-
de medida, o tempo da Administra-
ção do Concelho. A actividade dos 
párocos merecia sempre cuidadas 
diligências. A 9 de Dezembro, Antó-
nio Augusto escreve ao congénere 
de Valongo no sentido de saber se 
determinado cidadão de Balselhas, 
Campo, havia adquirido por «mil reis» 
dois túmulos de madeira «de acasta-
nho, guarnecidos a talha dourada» ao 
pároco de Gandra, Paredes, Pe. José 
Joaquim da Silva Machado.

Ainda no mesmo mês, o admi-
nistrador enviava uma circular aos 
presidentes das comissões paroquiais 
de todas as freguesias do conce-
lho, pedindo que indicassem «com 
urgência, o nome de um indivíduo 
dessa freguesia, que seja honrado e 
de confi ança para ser o cobrador da 
côngrua do pároco dessa freguesia no 
ano de 1910.» Vemos, assim, que até a 
recolha do meio canónico de sustento 
dos párocos - um direito que, no en-
tanto, iria ser abolido em breve pela 
Lei da Separação do Estado das Igrejas 
(Abril de 1911) -, estava, por enquan-
to, confi ada a alguém escolhido pelas 
comissões paroquiais republicanas. 
Em 28 de Dezembro, seria enviada 
carta aos párocos de Aguiar de Sousa, 
Astromil, Baltar, Castelões de Cepeda, 
Cete, Gandra, Madalena, Mouriz, Pa-
rada de Todeia, Recarei, Rebordosa, 
Sobreira, Sobrosa, Vandoma e Vilela, 
com o nome do respectivo cobrador 
da côngrua e a indicação de que o pa-

gamento iria ser feito durante o mês 
de Janeiro.

Para os católicos e particularmen-
te para o clero, o ano de 1910 chegava 
ao fi m carregado de sombras e angús-
tias. Até o tempo meteorológico pare-
cia corresponder ao clima político e 
social então vivido. Lia-se na edição 
de 18 de Dezembro do jornal católi-
co paredense Defesa: «Mau tempo: 
E este continua de vigorosa invernia. 
Os campos estão alagados e os rios 
e regatos levam grossa e impetuosa 
corrente. Entretanto, a fome vai inva-
dindo os domicílios da pobreza, pre-
parando-lhes um Natal de lágrimas. 
Como tudo nos vai correndo tão mal! 
Deus se compadeça de nós!». 

Sob o título Preparando a Restau-
ração Monárquica, um outro artigo de 
primeira página do mesmo semaná-
rio afi rmava ainda em tom de aviso: 
«a implantação da república foi um 
bem… para avigorar o sentimento 
monárquico, a dignidade individual e 
política dos monárquicos». 

Numa crónica intitulada O Natal 
de 1910, o então pároco de Castelões 
de Cepeda, Pe. Francisco da Cunha 
Lima, reforçava a ideia da lugubridade 
dos tempos: «Talvez em terras portu-
guesas não tenha havido um Natal 
tão triste para a nossa família católica 
como o deste ano». E acrescentou: 
«Portugal foi uma pátria de heróis 
quando teve a norteá-lo a Religião de 
Jesus. Hoje, sem ela, é uma terra de 
miseráveis e de cobardes em quem 
impera o egoísmo e falha por comple-
to a honra e a dignidade.» 

Uma semana depois, num outro 
texto intitulado 1910-1911, a Defesa 
lamentava-se: «Terminou ontem o 
ano fatídico de 1910. Envolveu-o há 
pouco a sombria noite do passado. A 
História tornará conta dele para escal-
pelizar os seus feitos.» 

A «Festa da Bandeira» foi uma das festividades cívicas
decretadas pelo Governo Provisório da República (IP n.º251, 1910)
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Efemérides 26 de julho

Paredes

Felgueiras

Lousada

Penafiel

Agenda Cultural De 26 de julho a 5 de setembro

Dia 26 de julho
Parque da Cidade de Penafiel
Comemoração do Dia dos Avós

Dia 27 de julho
Largo da Ajuda
Atuação da escola de música “Melodia”

Dia 28 de julho
Campo de Torres Novas
XXXVI Festival de Folclore Internacional “Cidade de Penafiel”

Dia 29 de julho
Museu Municipal de Penafiel
Das 15h às 18h – ao domingo no museu: programa para fa-
mílias

Até 31 de julho
Biblioteca Municipal de Penafiel
Exposição de fotografia “Homem/Natureza: a arte de Deus”, 
de Alberto M. Carneiro

Dia 26 de julho
Parque da Cidade de Rebordosa
Das 09h00 às 18h00 – Comemoração do Dia dos Avós

Dia 28 de julho
Pavilhão da Casa do Povo de Recarei
Festival Internacional de Folclore de Recarei

Dia 29 de julho
Parque da Cidade de Paredes
08h30 – Duas Igrejas em movimento

De 1 a 15 de agosto
Parque José Guilherme, Paredes
Das 18h00 às 24h00 – Festa do tremoço e da cerveja

Dias 3 e 4 de agosto
Parque do Rio Ferreira, Lordelo
4.ª edição do Festival de Música “Lord Metal Fest”

Dia 5 de agosto
Anfiteatro de Aguiar de Sousa
21h30 – Concerto de Carlos Moreira

Dia 5 de agosto
Largo do Mosteiro de São Pedro de Cete
15h00 – XII Festival Nacional de Folclore

Até 12 de agosto
Casa da Cultura de Paredes
Das 09h00 às 17h30 - Exposição do pintor Henrique Silva, 
“Histórias de um Paredense Emigrado”

Dia 12 de agosto
Parque José Guilherme, Paredes
Festa do emigrante

Dia 26 de julho
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
Das 15h00 às 16h30 – Dia Mundial dos Avós: oficinas de 
leitura e expressão plástica

Dia 27 de julho
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
15h00 – Visitas guiadas à oficina de conservação e restauro, 
no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural 

Até 27 de julho
Casa da Cultura Leonardo Coimbra, Lixa
Das 09h00 às 18h00 – “A Última Exposição do Século XX: 
recordar a Expo’98”

Até 31 de julho
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
Das 09h00 às 18h00 - Exposição “Centenário do Nascimen-
to de Lucas Teixeira”

Dia 24 de agosto
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
15h00 – Visitas guiadas à oficina de conservação e restauro, 
no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural 

De 27 a 31 de julho
Lousada
Festa em Honra do Senhor dos Aflitos 

Dia 28 de julho
Avenida Senhor dos Aflitos, Lousada
15h00 – IX concentração de bicicletas antigas, “pasteleiras” 

Até 31 de julho
Biblioteca Municipal de Lousada
Exposição “Memórias” Velhice. Dignidade. Beleza. – pinturas 
a óleo sem tela de Do Carmo Vieira 

Dia 12 de agosto
Avenida Senhor dos Aflitos, Lousada
Das 09h00 às 19h00 – Feira de antiguidades, colecionis-
mo e velharias

Dia 26 de agosto
Parque de Lazer de Louredo
12h00 – Almoço na relva

1796
Nascimento de Jean Baptiste Camille Corot, 
em Paris, exímio pintor, praticou durante a 
sua vida a paisagem a partir da natureza;
____________________________________

1856
Em Dublin, Irlanda, nasce o dramaturgo 
George Bernard Shaw;
____________________________________

1875
Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, nasce em 
Kesswil, Turgovie;
____________________________________

1893
Nascimento do artista plástico alemão 
George Grosz, o fundador do movimento 
Dada, em Berlim;
____________________________________

1894
Aldous Huxley, escritor britânico, autor de 
“Admirável mundo novo”, nasce em Godal-
ming, Surrey;
____________________________________

1896
Guiné Portuguesa. Foi nomeada uma co-
missão chefiada pelo tenente Jaime Afreixo 
para estudar a balizagem do canal das Arcas 
e facilidades de navegação para Bolama;

1908
Criado o Federal Bureau of Investigation – FBI 
-, no âmbito do Departamento de Justiça dos 
EUA;
_____________________________________

1928
Stanley Kubrick, cineasta, nasce em Nova 
Iorque, realizador de “Lolita” (1962), “Doutor 
Estranho Amor” (1963), “2001: Odisseia no es-
paço” (1968), etc.;
_____________________________________

1942
II Guerra Mundial. A cidade alemã de Hambur-
go é bombardeada pela força aérea britânica; 
_____________________________________

1944
II Guerra Mundial. Pela primeira vez as bom-
bas alemãs V2 alcançam território britânico;
_____________________________________

1945
II Guerra Mundial. Pela Declaração de Pots-
dam, é exigida pelo Reino Unido, EUA, China 
e URSS, a rendição incondicional do Japão;
_____________________________________

1952
Com 33 anos, morre Eva Peron, mulher de 
Juan Peron, velho dirigente populista da Ar-
gentina;

1953
O palácio presidencial de Moncada, em Cuba, 
é atacado por Fidel Castro, primeira tentativa 
de derrube do ditador pró-americano Fulgên-
cio Batista;
_____________________________________

1956
O Canal do Suez é nacionalizado pelo Egito;
1964 – Cerca de 100 pessoas morrem no de-
sastre ferroviário de Custóias, Matosinhos;
_____________________________________

1971
Lançada de Cabo Kennedy, em direção à Lua, 
a nave espacial norteamericana Apolo-15;
_____________________________________

1973
Guerra Colonial. Denunciado por missioná-
rios holandeses, o massacre de 126 civis, em 
Quibaxe, Angola, por tropas e forças da PIDE-
-DGS;
____________________________________

1984
Aprovada no Parlamento a Lei de Segurança 
Interna;

1986
Com 83 anos, morre Vincent Minneli, cineas-
ta norteamericano, realizador de “Um Ame-
ricano em Paris”, e “Gigi”, etc.;
____________________________________

1993
Cuba levanta a interdição ao uso de dólares 
norteamericanos no território;
____________________________________

1994
Museu da Música é inaugurado na estação 
“Alto dos Moinhos”, do Metro de Lisboa;
____________________________________

1995
Em Lisboa, no Marquês de Pombal, abre ao 
público a estação “Rotunda II”;
____________________________________

2001
Kim Jong-il, dirigente da Coreia do Norte, faz 
a primeira visita oficial ao estrangeiro, numa 
viagem, de comboio, à Rússia;
____________________________________

2007
Assinatura do Plano Indicativo de Coopera-
ção para o triénio de 2007/2010 entre Ango-
la e Portugal.

PUB



20
Quinta-feira

26 de julho 2018

HISTÓRIA e CULTURA

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

Associado da:

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

FICHA TÉCNICA

GOMES DE SOUSA

BATALHA EM PAREDES EM 1832

H
á factos históricos cuja 
memória permanece 
durante séculos nas loca-
lidades onde ocorreram. 
O tempo acrescenta-lhes 

pormenores. O povo reconta-os 
como os imagina.

Assim como há muitas histórias 
dos mouros, também perdurarão 
durante mais seculos reminiscências 
e tradições das invasões franceses e 
das lutas liberais.

Vamos transcrever um “Relató-
rio” do Visconde de Santa Marta, Ma-
rechal de Campo, Comandante da 
4.° Divisão, afecta a D. Miguel, que 
combateu os liberais durante o cer-
co do Porto.

«Ilustríssimo e Excelentíssimo 
Senhor: 

«— Tenho a honra de pôr nas 
mãos de V. Ex.ª a parte que me dirigiu 
o Coronel Vasconcelos, do Batalhão 
de Voluntários Realistas de Braga, so-
bre o combate do dia 18 do corrente, 
em Paredes, imediações de Penafiel, e 
depois na mesma Cidade. 

«Havia eu mandado passar ao 
Norte do Douro o Batalhão de Braga, 
a fim d’impedir, que pequenas Colu-
nas dos rebeldes talassem a Provín-
cia do Minho, e o Partido do Porto; e 
foi nesta ocasião, que um Batalhão 
de Ingleses ao serviço dos rebeldes, 

que se achava em Recarei, cujo Povo 
saqueou, sabendo da passagem do 
Batalhão, e sendo reforçado a propó-
sito por um Batalhão do extinto Regi-
mento 18, com duas peças de calibre 
3, de Montanha, e vinte e cinco Estu-
dantes dos que estavam refugiados 
nos Açores, seguiu aquele Batalhão, e 
o atacou em Paredes, imediações de 
Penafiel, em duas colunas, em força 
tudo de 900 homens. 

«O Coronel Vasconcelos foi reti-
rando em fogo d’Atiradores, até que 
na Cidade se lhe reuniram 300 Guer-
rilhas, e com os quais pôde por muito 
tempo fazer uma tenaz resistência 
dentro das ruas da Cidade, até que 
acabando-se o cartuchame aos Guer-
rilhas, e ao Batalhão, se viu obrigado 
a evacuar aquela Cidade, aonde os 
rebeldes entraram para deitar fogo ao 
Convento de Santo António dos Capu-
chos, que ardeu todo, e saquearem o 
de São Bento, cometendo o sacrilégio 
de levarem os Vazos Sagrados, com 
derramamento das Sagradas Formas, 
e de lhe deitarem fogo em três diferen-
tes pontos; mas que não teve maior 
resultado, porque os rebeldes só pu-
deram conservar-se em Penafiel por 
espaço de cinco horas. 

«Neste combate perderam os re-
beldes 42 mortos, sendo só 2 Portu-
gueses, e os mais Ingleses, e 2 prisio-

neiros também Ingleses; e conduzindo 
por Ponte Ferreira onze carros de feri-
dos, que os paisanos contaram até 35, 
e dos quais ontem morreram alguns 
em Valongo. Entre os mortos achou-se 
um Oficial com dragonas de Oficial 
Superior. O Coronel Vasconcelos elo-
gia o denodo com que combateram 
os paisanos; e o Batalhão portou-se 
dignamente, bem como o havia feito 
já em Vila Nova de Gaia, nos dias 9, e 
10: o que tudo tenho a honra de parti-
cipar a V. Ex.ª para ser levado ao Sobe-
rano Conhecimento de Sua Majestade 
El-Rei Nosso Senhor. 

«Deus guarde a V. Ex.ª Quartel-
-General da 4.ª Divisão, no Acampa-
mento de Ponte Ferreira, 21 de Julho 
de 1832. 

«Ilustríssimo e Excelentíssimo 
Senhor Conde de Barbacena.

«Visconde de Santa Martha, Ma-
rechal de Campo, Comandante da 
4.ª Divisão.»

Notas
1 - Coronel Vasconcelos, An-

tónio de Vasconcelos Leite Pereira 
Abraldes e Ocea, Fidalgo Cavaleiro 
da Casa Real, Coronel Comandante 
do Batalhão de Voluntários Realistas 
de Braga, e duodécimo Senhor e Ad-
ministrador da Honra, Padroados, e 
Morgados da Casa d’Aborim, e Casa 
do Tanque.

Este coronel é várias vezes re-
ferido na Gazeta de Lisboa por via 
da sua actividade politica e militar. 
Como se vê neste exemplo:

«S. M. El-Rei Nosso Senhor, Dig-
nou-se no dia 4 do corrente [Junho 
de 1829], ouvir com a Sua exemplar 
bondade, a exposição que António de 
Vasconcelos Leite Pereira, Coronel do 
Batalhão de Voluntários Realistas de 
Braga, Lhe fez do valor, e fidelidade, 
com que se prestaram os honrados, e 
leais Portugueses, constantes da Re-
lação seguinte, para o levantamento, 
reunião, e armamento dos Povos da 
Província do Minho, logo que reben-
tou a rebelião do Porto, até que os 
rebeldes entraram na Galiza, sacrifi-
cando quanto tinham de mais caro 
para defenderem o Altar, e o Trono, e 
em atenção a tão abalizada lealdade, 
Foi o Mesmo Augusto Senhor Servido 
permitir, que possam usar a Medalha 
da Sua Real Efigie, assim como da Me-
dalha da Fidelidade ao Rei, e á Pátria. 
O Mesmo Augusto Senhor concedeu 
ao dito António de Vasconcelos Leite 
Pereira a Graça de sua mulher, D. Ma-
ria José Machado de Barbosa Vascon-
celos Aborim, poder usar as insígnias e 
distintivos de seu marido, em atenção 
os perigos, e trabalhos que sofreu na 
campanha, e na sua emigração». GL, 
14 de Junho de 1829.

2 - A relação apresentada pelo 
coronel Vasconcelos consta de 70 
partidários de D. Miguel mormente 
militares e clérigos do Minho. 

3 - 2.º Conde de Barbacena, 
Francisco Furtado de Castro do Rio 
de Mendonça e Faro [Lisboa, 11 de 
Dezembro de 1780 — ibidem, 11 
de Março de 1854], chefe do esta-
do-maior general, nomeado por D. 
Miguel após a revolta miguelista de 
25 de Abril de 1828. Feito Marechal 
a 11 de Julho de 1833, demitiu-se 
do exército depois da convenção de 
Évora Monte. 

4 – 2.º Visconde de Santa Marta, 
José de Sousa Pereira de Sampaio 
Vaía, [Vila Pouca de Aguiar, 3 de 
Julho de 1790 - Santa Marta de Pe-
naguião, 13 de Fevereiro de 1847], 
Marechal de Campo do exército por-
tuguês, partidário de D. Miguel.

O relato dos mesmos factos 
contado pelos liberais fica pra ou-
tro dia…

Ler para saber

13 – VERTENTES DA GUERRA COLONIAL
Furriel não é nome de pai, autoria de

Catarina Gomes e a Casa do Gaiato

C
atarina Gomes, nascida em Lisboa em 1975, por-
tanto, já depois do 25 de Abril do ano anterior, foi 
jornalista do Público, e de outros meios de comuni-
cação, galardoada com diversos prémios, nacionais 
e internacionais, deu à estampa na “Tinta da China”, 

o livro Furriel não é nome de pai, sobre o drama de “as crianças 
que ficaram em África, filhas de pais desconhecidos: Uma His-
tória da Guerra Colonial”.

A contra-capa do livro dá, em poucas linhas, um resumo 
da saga de muitas crianças filhas de militares, geralmente, que 
ficaram para trás: “Chamavam resto de Tuga a Fernando e ele 
não percebia porquê, até ao dia em que descobriu que era 
filho de um português que combatera na Guiné. Procurou o 
pai pelo nome que achava que ele tinha, o único nome que 
a sua mãe decorou: furriel. Uma patente militar é pouco, mas 
Fernando não desiste”. Como ele tantos outros.

Até que: “Catarina Gomes partiu para África levando na 
mala um dos maiores tabus entre os militares portugueses: os 
filhos da guerra, crianças que ficaram para trás (em Angola, 
Moçambique e na Guiné-Bissau) quando terminou o conflito e 
que há anos buscam uma identidade perdida, sem que o pró-
prio Estado português reconheça a dimensão desta realidade. 
Esta é a primeira vez que se conta a sua história”.

Ligamos a este livro a “Casa do Gaiato”, uma vez que pas-
sando por algumas casas da instituição é comum a presença 

de jovens negros, fundamentalmente em Miranda do Corvo e 
em Paço de Sousa, mais à mão!

Ora a presença de africanos na instituição fundada pelo P.e 
Américo, da Obra de Rua, perpaça neste livro.

Para os leitores mais interessados na obra e beatificação 
do Padre Américo (Pai Américo), decorre, no Mosteiro de Bus-
telo, Penafiel, uma semana aberta (26 a 28 de julho), cujo pro-
grama será:

26/7: às 20h00 – Celebração Eucarística pela alma de todos 
os religiosos do Mosteiro de Bustelo: às 21h00 – Apresenta-
ção do livro “D. Manuel Luís Coelho da Silva – Comemorações 
do Centenário da Ordenação episcopal 1915-2015 (Bispo de 
Coimbra, que recebeu o P.e Américo no seminário diocesano), 
livro que será apresentado pelo P.e Manuel Mendes, responsá-
vel da Casa do Gaiato de Coimbra – Casa Mãe, vice-postulador 
da causa da beatificação do P.e Américo);

 27/7: às 21h00 – “Vida Monástica e Liturgia”, pelo Abade 
do Mosteiro de Singeverga. D. Bernardino da Costa;

28/7: às 10h00 – Visita guiada ao mosteiro; 15h30 – An-
dré Soares, uma sensibilidade entre o tardobarroco e o ro-
cocó (1746-1769)”, pelo Doutor Eduardo Pires de Oliveira, 
seguido de visita ao coro alto do mosteiro, para às 17h30 
acontecer “O dia de um monge beneditino”, por Ana Mata, 
responsável entre 1909 e 2009 pelo projeto do mosteiro 
de Tibães.
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HISTÓRIA e CULTURA

De uma assentada

DUNQUERQUE

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

M
ANUEL MÁRIO FER-
RAZ DA VEIGA FER-
REIRA não foi nem 
nunca aceitaria ser 
um vencido da vida.

Sobre as iniciativas, os cargos e 
os cursos, realçamos os textos de 
intervenção do irmão, Carlos da 
Veiga Ferreira e do fi lho Hugo Veiga 
Ferreira, no Editorial de “O Penafi de-
lense”, o jornal mais antigo do con-

Da morte de Veiga Ferreira
celho de Penafi el, edição de 19 do 
corrente.

Num jornal mais do que cente-
nário, do qual Veiga Ferreira esteve 
à frente cerca de 40 anos, alguns 
dos seus amigos, sem embargo de 
outros mais o virem a fazer, presta-
rem-lhe já homenagem. 

Da sua convivência pode lem-
brar o que sobre alguém disse um 
velho estadista:

“Quando se tem vivido uma 
vida já longa e, sobre longa, intensa 
de trabalhos, de fadigas, de sonhos, 
o caminho que percorremos fi ca 
ladeado de numerosas cruzes – as 
cruzes dos nossos mortos”.

Na sua voz débil escondia a sua 
fi bra de lutador e nenhum assunto 
lhe era indiferente. E estamos cren-
tes que o futuro se encarregará de 
lhe prestar inteira justiça.

À sua vida honrada se adequa a 
legenda latina: “Felix qui nihil debet, 
ou seja, Manuel Ferreira Veiga par-
tiu, mas “feliz de quem nada deve 
a ninguém”, traduzimos nós livre-
mente.

Ao irmão Dr. Carlos Veiga Ferrei-
ra e aos fi lhos Drs. Hugo e Mário, a 
administração e direção de “O Pare-
dense”, apresenta as mais sentidas 
condolências.

 Continuação da edição anterior
O funcionamento dum curso no mostei-

ro provocava alterações naturais na vida e na 
economia da casa, condicionando até, como 
já fi ca dito, o número dos conventuais. Em 
1593, tinha passado de Pombeiro (que estava 
em obras e, por isso, apenas com o prelado, 
um monge mestre de obras e um donado) 
para Travanca o encargo de 600 missas mas 
em 1602 acontecia que também em Travanca 
havia poucos monges sacerdotes por a casa 
estar chea de Irmãos professos – os colegiais; 
e o Capítulo Geral ordenou que as missas se 
repartissem por outras casas (117). Em 1608, 
terminou um curso de Artes em Travanca e 
outro em Basto, o que provocou uma infl ação 
(cópia) de candidatos ao Colégio de Teologia 
de Coimbra; a Congregação não queria im-
por o número clauso naquele curso superior 
coimbrão, mas o orçamento do Colégio Uni-
versitário é que era limitado então, o Capítulo 
Geral ordenou que as casas aliviadas dessem 
para a sobrecarregada – e Travanca passou 
a dar para Coimbra, pelos seus antigos cole-
giais, mil cruzados (400.000 reis) (118).

Uma última observação, a satisfazer uma 
pergunta natural: e os monges não faziam 
férias?

Com certeza. Tinham, na roda do ano, os 
seus dias de relaxe. Os mosteiros das cidades 
tinham as suas brévias, quintas ou casas de 
campo, nas aforas, onde no verão os monges 
iam passar, por turnos, uns dias de descan-
so. Os mosteiros rurais permutavam entre si, 
para mudança de ares. Os monges de Travan-
ca permutavam com os de Rendufe para oito 
dias de férias, dois a dois, tres vezes no ano 
(119).

Além disso, a comunidade de Travanca 
tinha, anualmente, seu dia de folga, com um 
passeio até Real, cujo pároco tinha obrigação 
de dar a refeição ao convento: Outrosy se 
manda ao pe D. Abbe de Trauanqua, p.ª con-
fi rmação de sua posse, possa mandar o seu 

conuento a Igr.ª de Rial a recrearsse, não obs-
tante a visitação q tem em contrario, contanto 
q seja aquellas uezes q lhe parecerem neces-
sarias p.ª confi rmação de sua posse (120).

 (89) O ano de 1578 fi cou tristemente as-
sinalado na história nacional com o desastre 
de Alcácer-Quibir. Não pensamos fosse esse 
trágico acontecimento a determinante da mu-
dança de situação em Travanca; mas assim o 
imaginou AGOSTINA DE BESSA LUÍS, no seu 
romance: “Foi em 1578, data da batalha de 
Alcácer-Quibir, que os monges alcançaram a li-
bertação da casa da tutela dos comendatários, 
gente em grande parte perecida na tragédia 
de África, ou cujo prestígio fi cara enfraqueci-
do. O império estremecido, não eram precisas 
já as rendas dos conventos, que obtiveram as-
sim uma independência, não gloriosa, mas ao 
menos prática e conforme o Céu” (O Mosteiro 
cit., p. 146/7). 

A autora já aventara tal hipótese de en-
quadramento histórico a p. 32-33: “Esta data 
sinistra para o reino trouxe ao vale de S. Sal-
vador a exortação propícia à sua prosperida-
de. Até aí, as rendas do convento beneditino 
eram devoradas pelos seus padroeiros, ho-
mens de guerra que despojavam os mostei-
ros dos seus bens em troca dos serviços pres-
tados à Coroa. Mas, na alvorada do grande 
desastre histórico de 1578, o vale respirou, 
liberto da expropriação dos usurpadores. 
A grande propriedade do mosteiro, com os 
seus muros caiados de branco, recebeu novas 
benfeitorias. Plantaram-se hortas e jardins, o 
rio Odres serviu a energia dos moínhos que 
apareceram e se multiplicaram nas suaves 
barrocais, entre precipícios amenos de grani-
to. Aquilo que foi para a nação uma catástro-
fe tão vasta que a tomariam por inaceitável, 
para o mosteiro e as terras foi uma libertação”.

(90) Actas Cap., I, fl 2.

(91) Vejam-se as actas do 2.º Capítulo Ge-

ral, ib., fl s 32-33.

(92) Actas Cap., I, fl  57v.

(93) Estado en que se halló la Congrega-
ción…, in E. ZARAGOZA PASCUAL, Reforma 
de los Benedictinos Portugueses (1588/89), 
“Theologica”, 2:ª Série, Vol. XVII, Braga 1982, 
págs 200-203.

(94) Ib., p. 149.

 (95) Actas Cap. I, cit., fl  210.

(96) Constituições de 1590, fl  24.

(97) Ib., fl  183v/184.

(98) Actas Cap. I, cit., fl  91.

(99) Ib., fl  47. Porquê tão poucos? Motivo, 
o Colégio que naquele triénio ali funcionava, 
e o ónus da reserva do Comendatário, que 
ainda subsistia.

(100) Actas Cap. I, cit., fl s 259v – embora 
as Constituições de 1590 (fl s 183v/184) lhe 
fi xassem 15. 

(101) Em face do estado económico da 
casa, com os compromissos extraordinários 
de que já falaremos, o Visitador baixou, por 
então, o número de monges para 4, e o núme-
ro de moços da sacristia para 1 (que também, 
diz, podia servir na Hospedaria); mas ordenou 
ao Dom Abade pedisse ao Geral um irmão do-
nado para a Portaria, metesse um moço de es-
poras (que também podia ajudar na lavoura 
quanto não tivesse viagens a fazer), mais um 
moço de lavoura e um rapaz para guardar as 
ovelhas; quando ao forno, visse o que era me-
lhor: tê-lo em casa, ou dar o pão a cozer fora.

(102) O Visitador dispôs que houvesse só 
um macho para as viagens, e um jumento 
para serviços “menores”.

(103) Constituições de 1590, fl  184.

(104) Actas Cap. I, fl  50.

(105) Ib., fl  79v/80.

(106) Ib., fl  90/91.

(107) Estado en que se halló la Congrega-
ción cit. Foi em vista de tudo isto que quitá-
ronse los monges, sino es quatro, como dicho 
es.

(108) Actas Cap. I, fl  41.

(109) Ib., fl  59v.

(110) Ib., fl  90/91.

(111) Ib., fl  73v, sem dizer qual o quanti-
tativo.

(112) Ib., fl s 124 e 152v/153.

(113) Ib., fl s 79/80 e 124.

(114) Ib., fl  26v.

(115) Actas Cap. I, fl  138v.

(116) Fr. LEÃO DE S. TOMÁS, Benedictina 
Lusitana, II, Coimbra 1651, p. 255. Com rela-
ção ao terceiro daqueles cursos, cf Actas Cap. 
I, fl  259.

(117) Actas Cap. I, fl  209v.

(118) Ib., fl  259v.

(119) Capítulo privado de 1583, Actas Cap. 
I, fl  73.

(120) Capítulo Geral de 1605, Actas Cap. I, 
fl  235v/236.

(Continua na próxima edição)
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Castelões de Cepeda

Rui Augusto
Barbosa de Sousa

Faleceu
Rui Augusto Barbosa de Sousa faleceu no pas-

sado dia 16 de julho, com 87 anos de idade. Era na-
tural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente em Bitarães, Pare-
des. Era viúvo de Maria do Céu de Sousa.

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.

Baltar

José Carvalho da Silva
Faleceu

José Carvalho da Silva faleceu no passado dia 
10 de julho, com 79 anos de idade. Era natural de 
Esporões, Braga e residente na Rua Além do Rio, n.º 
436, Baltar, Paredes. Era casado com Maria Fernan-
da de Sousa Brito.

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

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

Vandoma

Francisco José
da Silva Marques

Faleceu
Francisco José da Silva Marques faleceu no 

passado dia 15 de julho, com 45 anos de idade. Era 
natural de França e residente na Travessa da Chã, n.º 28, Vandoma, 
Paredes. Era divorciado.

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

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

Baltar

Deolinda Moreira Monteiro
Faleceu

Deolinda Moreira Monteiro faleceu no passado 
dia 11 de julho, com 97 anos de idade. Era natural de 
Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Aveni-
da da República, n.º 209, Baltar, Paredes. Era viúva 
de Américo de Sousa.

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

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

Rebordosa

Abílio Moreira Esteves Martins
Faleceu

Abílio Moreira Esteves Martins faleceu no passado dia 13 de julho, 
com 68 anos de idade. Era natural da freguesia de Rebordosa, Paredes 
e residente em Rio Tinto. Era casado com a professora Ana Maria Jorge 
Moreira da Silva Esteves Martins, que deixa na maior dor juntamente 
com sua fi lha e restante família.

Rebordosa

Joaquina Moreira Gomes
Faleceu

Joaquina Moreira Gomes faleceu no passado 
dia 19 de junho, com 90 anos de idade. Era natural 
de Vila Cova de Carros e residente na freguesia de 
Rebordosa, Paredes. Era viúva de António Barbosa e 
deixa na maior dor sua fi lha, genro, netos e restante família.

Rebordosa

Maria José
de Sousa Luz

Faleceu
Maria José de Sousa Luz faleceu no passado 

dia 10 de julho, com 88 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Parada de Todeia e residente na freguesia de Rebordosa, 
Paredes. Era viúva de Alberto Ferreira Campos e deixa na maior dor 
seus fi lhos, noras, genros, netos e demais família.

Rebordosa

Professora D. Preciosa
Lopes Gonçalves

Faleceu
Professora D. Preciosa Lopes Gonçalves fa-

leceu no passado dia 6 de julho, com 96 anos de 
idade. Era natural da freguesia de Poiares, Peso da Régua, e resi-
dente na freguesia de Rebordosa, Paredes. Era viúva de Joaquim 
da Silva Vieira e deixa na maior dor sua filha, genro, netos, bisnetos 
e demais família.

Rebordosa

António Teles
Ferreira da Silva

Faleceu
António Teles Ferreira da Silva faleceu no pas-

sado dia 14 de julho, com 83 anos de idade. Era na-
tural e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes. Era casado com 
Maria Bernardete de Nunes Morais Dias.

Agradecimento
Sua esposa, fi lhos, noras, genros, netos e demais família vêm por 

este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fa-
zer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º 
dia, pedindo desculpa por alguma falta que involuntariamente tenham 
cometido.

Madalena

Manuel Ferreira Gomes
Faleceu

Manuel Ferreira Gomes faleceu no passado dia 
12 de julho, com 76 anos de idade. Era natural de 
Madalena, Paredes e residente na Rua da Agrela, 
n.º 151, Madalena, Paredes. Era casado com Maria 
Emília Ribeiro da Rocha.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Gandra 

Maria Adosinda
Mineiro Vicente

Faleceu
Maria Adosinda Mineiro Vicente faleceu no pas-

sado dia 12 de julho, com 85 anos de idade. Era na-
tural de Mazouco, Freixo de Espada à Cinta e residente na Av. Joaquim 
Ribeiro da Mota, n.º 72 r/c esq., Gandra, Paredes. Era viúva de Adriano 
Augusto Vicente.

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.

Besteiros 

Alfredo Joaquim
Carvalho Fernandes

Faleceu
Alfredo Joaquim Carvalho Fernandes faleceu no 

passado dia 19 de julho, com 44 anos de idade. Era 
natural de Massarelos, Porto e residente na Avenida da Igreja, n.º 30, 
Besteiros, Paredes. Era casado com Ana Carla Martins Ribeiro.

Agradecimento
Sua esposa, fi lha 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.

Vandoma

José Manuel
Martins Moreira

Faleceu
José Manuel Martins Moreira faleceu no passa-

do dia 24 de julho, com 42 anos de idade. Era natural 
de Vandoma, Paredes e residente na Rua do Coval, n.º 37, Vandoma, 
Paredes. Era casado com Maria do Carmo Ribeiro dos Santos.

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

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

Castelões de Cepeda

José Rodrigues
Faleceu

José Rodrigues faleceu no passado dia 12 de ju-
lho, com 86 anos de idade. Era natural de Castelões 
de Cepeda, Paredes e residente na Rua 1.º de Maio, 
n.º 36, Louredo, Paredes. Era casado com Maria Na-
tália Machado da Silva.

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

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRASSUDOKU

Acordeão
Violino
Piano
Contrabaixo

Clarinete
Órgão
Xilofone
Guitarra

Saxofone
Violão
Bateria
Maracas

Tambor
Harpa
Flauta
Trompete

AVISO
MUNICIPIO DE PAREDES

Alteração ao Plano Diretor Municipal de Paredes
(1ª revisão) 

- Discussão Pública -

- Dr. José Alexandre da Silva Almeida, Presidente da Câmara Muni-
cipal do Concelho de Paredes torna público que, nos termos do disposto 
nos números 1 e 2 do artigo 89º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio, a Câmara Municipal deliberou, em reunião ordinária realizada no 
dia 5 de julho de 2018, aprovar e submeter a Alteração ao Plano Diretor 
Municipal de Paredes (1ª revisão) a um período de discussão pública de 
30 dias úteis, a ter início no quinto dia útil após publicitação do presente 
Aviso em sede de Diário da República.

- Para o efeito, a proposta de alteração, o relatório de fundamenta-
ção, a ata da Conferência Procedimental, os demais pareceres e elemen-
tos e a referida deliberação estarão disponíveis na Divisão de Planea-
mento, desta Câmara Municipal, sita no Parque José Guilherme, 4580 
– 229 Paredes, todos os dias úteis, nas horas normais de expediente, 
desde as 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 
30 minutos, e no sítio eletrónico oficial do Município (www.cm-paredes.pt).

- As reclamações, observações, sugestões e/ou os pedidos de es-
clarecimento sobre quaisquer questões que possam ser consideradas 
no âmbito do respetivo processo deverão ser feitas em impressos que 
estarão à disposição nos locais referidos no parágrafo anterior.

Paredes, 6 de julho de 2018

O Presidente da Câmara,

José Alexandre da Silva Almeida (Dr.)

AVISO
MUNICIPIO DE PAREDES

Relatório do Estado do Ordenamento do Território
(REOT) 

- Discussão Pública -

- Dr. José Alexandre da Silva Almeida, Presidente da Câmara Muni-
cipal do Concelho de Paredes torna público que, nos termos do disposto 
no n.º 5 do artigo 189.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a 
Câmara Municipal deliberou, em reunião ordinária realizada no dia 18 
de junho de 2018, aprovar e submeter o Relatório do Estado do Orde-
namento do Território (REOT) a um período de discussão pública de 30 
dias úteis, a ter início no quinto dia após publicitação do presente Aviso.

- Para o efeito, o REOT e a referida deliberação estarão disponí-
veis na Divisão de Planeamento, desta Câmara Municipal, sita no Parque 
José Guilherme, 4580 – 229 Paredes, nas horas normais de expediente, 
desde as 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 
30 minutos, e no sítio eletrónico oficial do Município (www.cm-paredes.pt).

- As participações sobre quaisquer questões que possam ser consi-
deradas no âmbito do respetivo processo deverão ser feitas em impres-
sos que estarão à disposição nos locais referidos no parágrafo anterior.

Paredes, 22 de junho de 2018

O Presidente da Câmara,

  José Alexandre da Silva Almeida (Dr.)

PELOURO DO URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 1/95

LOTEAMENTO Nº 10/93

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-
dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado de 
2018/07/17, dá-se conhecimento que está aberto um período de consulta 
pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por IMEVICO – EM-
PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA (reqtº 2367/18), com escritório 
na Estrada Nacional 209, n.º 5122, freguesia de Lordelo, concelho de 
Paredes, referente ao loteamento n.º 10/93, sito em Encosta de Parada, 
Parada de Todeia, consistindo nas seguintes alterações:

 1. São considerados sem efeito os lotes 36 a 43 (destinados a ha-
bitação unifamiliar num total de oito fogos), lotes 56 a 66 (destinados a 
comércios e serviços) e lote 67 (destinado a unidade hoteleira), os quais 
ocupam uma área total de terreno de 21.617,00m2, sendo prevista uma 
área total de construção de 29.585,00m2, os quais são alterados da se-
guinte forma:

- São definidos os lotes 36-A (destinado a oito habitações em ban-
da contínua), 56-A (destinado a comércios e serviços) e lote 67-A (des-
tinado a comércio e serviços), os quais ocupam uma área total de ter-
reno de 36.326,00m2, sendo prevista uma área total de construção de 
23.325,00m2;

- O lote 68 (cedência para equipamento desportivo), com a área de 
4.630,00m2, que previa a área total de construção de 255,00m2, é subs-
tituído pelo lote 68-A (cedência para equipamento desportivo) com a área 
de 4.630,00m2, sendo prevista a área total de construção de 228,00m2.

 O período de consulta pública terá o seu início no quinto dia a contar 
da publicação do presente aviso em jornal local de divulgação significativa 
e terá duração de 10 dias.

O pedido de alteração de operação de loteamento, a informação 
técnica, documentos anexos e respectivo processo encontram-se dispo-
níveis para consulta na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 
das 09:00 às 12.30 e das 14:00 às 16:30 horas, podendo ser apresentada 
oposição escrita em requerimento dirigido ao Vereador do Pelouro, com 
poderes delegados na matéria, para efeitos do disposto do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de dezembro, na redação atualizada.

Paredes, DEZANOVE de JULHO de DOIS MIL E DEZOITO. 

O Vereador do Pelouro1,

1 Com poderes delegados e subdelegados pelo despacho n.º 
148/17, datado de 2017/10/26.

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
4- Quando me zango e faço cara de mau; 7- O nome do pequeno peixe 
que se sentia sozinho no aquário; 8- É o que sinto quando tenho medo, 
muito medo, de uma coisa; 9- “Nesse dia estava tão calmo que parecia 
céu”; 11- “Chegámos à (…) e os problemas começaram”; 12- David (…), 
nome do autor desta história; 14- É o que sinto quando estou tão triste que 
parece impossível voltar a estar contente; 16- Quando está tudo a correr 
mal e eu já não sei o que fazer para que as coisas corram bem; 20- Trans-
portou o tubarão no seu porta-bagagens; 23- É o que sinto quando fico de 
boca aberta a olhar para uma coisa que parece impossível; 24- “Passava 
os dias a fritar bifes de peru e de frango, que depois o pai deixava na 
borda da banheira”; 25- É o que sinto quando me assusto com alguma 
coisa que aparece de repente sem eu estar à espera dela; 27- Quando 
vejo uma coisa e essa coisa me surpreende tanto que nem consigo acre-
ditar e fico sem palavras e não me mexo; 28- Paulo (…), fez os desenhos 
que ilustram esta história; 29- “Entrou na sala, caminhou até à poltrona e 
sentou-se como se fosse um rei a cair sobre o trono…partiu os óculos”; 
30- Quando não consigo fazer uma coisa que pensava que era capaz de 
fazer; 31- Quando estou aborrecido.

VERTICAIS
1- Uma coisa que é espetacular por ser única; 2- Para onde eram copia-
das do dicionário as Palavras Difíceis; 3- Quando estou desconfiado de 
alguma coisa; 5- É como o medo, mas mil vezes pior; 6- “O (…) na Ba-
nheira”, título desta história; 10- Quando uma coisa brilha muito, quase 
tanto como o sol; 13- É o que sinto quando não sei o que vai acontecer 
e fico à espera para ver o que vai acontecer; 15- Quando acho que 
uma coisa é mais espetacular do que todas as coisas espetaculares que 
conheço; 17- Quando faço muitas perguntas para saber alguma coisa 
que quero muito saber; 18- É o que sinto quando fico muito assustado 
e admirado ao mesmo tempo, por ver alguma coisa que me admira e 
me assusta ao mesmo tempo; 19- Uma coisa que é pior do que mal; 
21- Quando não acredito numa coisa, embora ela esteja a acontecer 
mesmo há minha frente; 22- Quando estou completamente perdido; 24- 
É o que sinto quando estou triste e penso que estou triste; 26- É o que 
sinto quando estou feliz que parece que vou rebentar como um balão.
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