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João Ribeiro sagrou-se
bicampeão nacional de Ralicross

O piloto de Baltar venceu cinco das sete provas do cam-
peonato e repetiu a conquista do ano anterior.

A câmara municipal de Paredes vai avançar com obras de remodelação e ampliação no Tribunal de Pa-
redes. O investimento deverá rondar os 600 mil euros e vai permitir a construção de um novo edifício 
ao lado do atual que deverá receber a Instância Central Cível, da Comarca do Porto-Este, sediada em 
Penafiel.

Câmara vai fazer obras
de ampliação no

Tribunal de Paredes

A jovem de Paredes vive em Londres desde 2011 e começou a 
aprender harpa aos 8 anos, no Conservatório de Música do Porto. 

Paredes vence e sobe para o 4.º lugar
Vitória sobre o último classificado na 8.ª jornada da prova fez o Paredes subir 
para o 4.º lugar da tabela classificativa.

Rebordosa continua firme na liderança
O Rebordosa volta a vencer. A equipa liderada por Tonanha ganhou por duas 
bolas a uma ao Nun`Álvares. 

Harpista Zita Silva venceu Festival
de Jovens Músicos 2018

Paredes consagrou Cláudio Ferreira
com o título de campeão nacional 

A sexta e última etapa do Campeonato de Portugal de 
Trial 4x4 2018 foi disputada na freguesia de Vandoma, 
Paredes, onde o público compareceu em peso.
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Bombeiros e Cruz Vermelha
receberam segunda

tranche do subsídio anual
►O presidente da autarquia comprometeu-se a aumentar, em 20%, a comparticipação anual
     aos bombeiros e delegações da cruz vermelha em 2019. 

N
ão é de agora que se fala desta questão. Há mais 
de trinta anos que este país vive mergulhado em 
profundas desigualdades sociais e contradições. 

Procuram-se novas políticas para novas reali-
dades. A cada esquina se busca a luz e aumenta-

mos a paixão pela vida e reconhecemos que o tempo é im-
parável, que a resposta, por enquanto está só, na esperança, 
mas esperamos que nos surja no vento e que constitua um 
verdadeiro hino à vida. 

Verdade seja dita que antigamente a pobreza sentia-se 
menos quando eramos todos pobres, por isso o desnível é 
mais notório hoje entre ricos e pobres e, por isso, a classe mé-
dia vai desaparecendo em ritmo acelerado. 

Naturalmente que as novas realidades exigem a imple-
mentação de novas políticas adaptadas às circunstâncias. 

A descentralização de alguns serviços de Lisboa para o in-
terior deve ser um facto a implementar, daí a razão da neces-
sidade de políticas humanistas e solidárias, da importância de 
uma grande abertura dos espíritos e das mentalidades. 

Daí, sem dúvida, ser urgente colocar a pessoa humana 
como a principal benefi ciária do desenvolvimento e da con-
jugação de esforços para a construção de um futuro harmo-
nioso e socialmente mais justo. 

Está à vista, desde há muito tempo, que o interior tem 
sofrido uma acentuada queda de população, por não existir 
uma autêntica política de ordenamento do território, de valo-
rização das comunidades locais, de revitalização das aldeias, 
de fi xação das populações nas suas terras de origem. Portugal 
é hoje uma faixa urbanizada junto do litoral marítimo, onde 
se encontra uma economia excessivamente dependente dos 
serviços e do turismo de grande escala. 

Precisamos, cada vez mais, de um verdadeiro planeamen-
to de pendor social e humanista, porque o que há é um pla-
neamento tecnocrático, sem a defi nição de estratégias para 
um desenvolvimento equilibrado no seu todo. 

Sabemos que extinguir ou fundir freguesias é outra das 
medidas que contrariam a descentralização ou as políticas de 
proximidade. 

Mais do que medidas imediatas para ultrapassar a crise 
económica e fi nanceira, são necessárias medidas de fundo e 
políticas corretas para reformar todo o “sistema” e aprofundar 
a democracia participativa dos cidadãos.

Há imensos analistas e especialistas com soluções para as 
contas públicas e para a economia, mas esquecem o drama 
de muita gente que todos os dias faz contas à vida para so-
breviver. 

Às vezes andamos tão perdidos à procura de nós mesmos 
que não conseguimos ver a essência da nossa própria vida 
interior. 

Há portas de saída para todas as crises, desde que nos tor-
nemos participantes, já que a luz está sempre pronta a entrar 
pela janela da alma.

Equacionar
as desigualdades

e dar-lhes resposta

O 
MUNICÍPIO DE PARE-
DES pagou a segunda 
tranche de 50% do subsí-
dio atribuído anualmente 
às cinco corporações de 

bombeiros do concelho e às duas dele-
gações da Cruz Vermelha Portuguesa.

O pagamento foi realizado no pas-
sado dia 9 de outubro, durante uma 
reunião com as direções e comando 
das associações humanitárias, que 
decorreu no salão nobre dos Paços do 
Concelho.

O subsídio aprovado em reunião 

do executivo é de 24.500 euros para 
os Bombeiros Voluntários de Baltar, 
Cete, Lordelo, Paredes e Rebordosa e 
de 3.000 euros para as delegações da 
Cruz Vermelha de Sobreira e Vilela. 

A primeira tranche de 50% do sub-
sídio já tinha sido paga em junho e o 
restante valor foi pago este mês de 
outubro.

Em 2018, a autarquia entregou um 
total de 128.500 euros aos bombeiros 
e Cruz Vermelha.

Durante a reunião, o presidente 
da câmara, Alexandre Almeida, deixou 
a garantia “de aumentar em 20 % a 
comparticipação anual aos bombei-
ros e delegações da cruz vermelha, 

já em 2019”. Assim sendo, no próximo 
ano cada corporação de bombeiros do 
concelho irá receber 30 mil euros de 
subsídio e as delegações da cruz ver-
melha 3.600 euros.

Prontidão dos
bombeiros permitiu 
reduzir área ardida

Durante a reunião com as direções 
e comando das associações humani-
tárias do concelho o vereador da Pro-
teção Civil Elias Barros agradeceu o 
trabalho dos voluntários, bombeiros 
e socorristas da cruz vermelha, que 
“muito contribuiu para a diminuição 
de incêndios rurais no território do 
concelho de Paredes em compara-
ção com anos anteriores”. 

Até ao dia 9 de outubro foram 
registadas 286 ocorrências, sendo 
Paredes o concelho da Área Metro-
politana do Porto com o maior nú-
mero de ignições, mas “felizmente a 
prontidão dos bombeiros garantiu 
a redução da área ardida”, subli-
nhou o vereador.

O maior incêndio situou-se em 
Recarei, no lugar de Além Rio, onde o 
fogo consumiu uma área de cerca de 
3,12 hectares.

A autarquia prossegue com as lim-
pezas de bermas de estradas localiza-
das nas freguesias consideradas priori-
tárias, recordando igualmente que “é 
fundamental o empenho e envolvi-
mento de todos os proprietários na 
limpeza de matas e fl orestas”.
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A 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE PAREDES vai avan-
çar com obras de remo-
delação e ampliação no 
Tribunal de Paredes. O 

investimento deverá rondar os 600 
mil euros e vai permitir a constru-
ção de um novo edifício, ao lado 
do atual, que deverá receber a Ins-
tância Central Cível, da Comarca do 
Porto-Este, sediada em Penafiel.

O protocolo com o Instituto de 
Gestão Financeira e Equipamentos 
de Justiça, já aprovado na reunião 
do executivo, deverá ser assinado 
no dia 23 de outubro.

 “Havia necessidade de fazer 
obras e ampliá-lo. E este é o pri-
meiro passo para que o Tribunal 
de Paredes receba novas compe-
tências que vão responder aos 
anseios da população de Pare-
des”, disse o presidente da câma-
ra, Alexandre Almeida, na passada 
quinta-feira, em reunião do execu-
tivo.

Para construir o novo edifício, a 
autarquia já adquiriu uma parcela 
de terreno contíguo ao Palácio da 
Justiça e pediu uma alteração ao 
quadro comunitário de apoio que 
abrange as ARU’s de Paredes de for-
ma a avançar com a obra com fun-
dos comunitários. 

Novo edifício terá
salas de audiências

e uma cave para
estacionamento

As obras deverão custar cer-
ca de 600 mil euros e passam pela 
construção de um novo edifício, 
com ligação ao atual Palácio da Jus-
tiça, que terá dois pisos e uma cave 
para estacionamento. O projeto de 
arquitetura está a ser terminado e 
prevê a criação de salas de audiên-
cias, salas de espera e gabinetes de 
juízes. 

Alexandre Almeida garante que 
o procedimento deverá ser lançado 
em breve e as obras devem ter iní-
cio no próximo ano.

“Para recuperarmos a Ins-
tância Central Cível tínhamos de 
fazer obras no tribunal. E é justa-
mente isso que estamos a fazer. 
Temos a garantia de que com este 
novo edifício essa competência 
vem para Paredes”.

Os vereadores do PSD levan-
taram algumas dúvidas sobre o 
protocolo que será assinado com o 
Ministério da Justiça. “Não diz qual 
é a estimativa dos custos para a 
elaboração do projeto, não diz 
quais são as obras e a estimativa 
de custo e não há sequer um pro-
jeto base”, apontou Rui Moutinho. 

“Não sabemos se isto vai cus-

Tribunal de Paredes vai ser ampliado
para receber novas competências

►A câmara vai assinar um protocolo com o Ministério da Justiça para remodelar e ampliar o tribunal da cidade para que venha a receber
     a Instância Central Cível.

tar ao município 10 ou mil e nós 
não passamos cheques em bran-
co. A nossa opção não deixa de 
ser a favor ou contra o protocolo, 
mas vamos abster-nos porque 
este protocolo não é claro relati-
vamente às obrigações para cada 
uma das partes. Só resultam aqui 
obrigações para o município e 
nem essas são quantificadas”.

O presidente da câmara esclare-
ceu que o protocolo autoriza o mu-
nicípio a elaborar o projeto de cons-
trução do novo edifício, a apresen-
tar a candidatura e a avançar com 
as obras. “Neste momento não 
tem que dizer valores. Quando o 
projeto estiver pronto vem nova-
mente a reunião de câmara para 
ser votado e aí pode saber todos 
os valores e votar como quiser”, 
reiterou.

O protocolo foi depois aprova-
do com os votos do PS e a absten-
ção dos sociais-democratas.  

Sobre a situação do Departa-
mento de Investigação e Ação Penal 
(DIAP) o presidente da câmara, Ale-
xandre Almeida, garantiu que este 
se deverá manter no Tribunal de Pa-
redes. Apenas algumas diligências 
ligadas aos grandes crimes econó-
micos que já estavam concentradas 
em Penafiel é que deixaram de ser 
realizadas em Paredes.
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Q
UINZE ESCOLAS do concelho 
de Paredes foram  galardoadas 
com bandeiras verdes do pro-
jeto Eco-Escolas. A cerimónia de 
entrega das bandeiras decorreu 

em Pombal, no dia 4 de outubro, com a par-
ticipação dos vereadores do ambiente e da 
educação da autarquia de Paredes.

O programa internacional coordenado 
pela Foundation for Environmental Education 
(FEE) está presente em 64 países e tem como 
objetivo promover uma cidadania ativa e parti-
cipativa, encorajando ações e premiando o tra-
balho desenvolvido por cada escola em bene-
fício do ambiente/sustentabilidade. Em Portu-
gal o projeto é implementado pela Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE desde 1996) e 
conta com a participação de mais de 1500 es-

15 escolas de Paredes receberam
bandeira verde do programa Eco-Escolas

►O projeto pretende distinguir o trabalho desenvolvido por cada escola em benefício do ambiente e sustentabilidade.

colas e 650 mil estudantes, de 230 municípios
O vereador do ambiente e vice-presidente 

da câmara de Paredes, Francisco Leal, subli-
nhou que a cerimónia “representa o reconhe-

cimento de que atingiram os objetivos do 
projeto na área da preservação ambiental, 
contribuindo para a formação contínua de 
jovens e adultos mais responsáveis e preo-

cupados com a preservação do ambiente 
e do planeta, em particular com os temas 
como água, resíduos, energia e alterações 
climáticas”.

O município de Paredes suportou o encargo 
da inscrição das escolas no projeto, correspon-
dente a 70 euros por escola pública, o que repre-
senta um valor global anual de 1260 euros.

 Receberam a bandeira verde do projeto 
Eco-Escolas o Centro de Formação Profi ssio-
nal das Indústrias da Madeira e Mobiliário – 
CFPIMM e o Colégio Casa-Mãe. Nas escolas 
públicas destacaram-se a Escola Básica da 
Serrinha (Rebordosa), a Escola Básica de Bi-
tarães, a Escola Básica de Paredes, a Escola 
Básica de Vilela, a Escola Básica e Secundária 
de Vilela, as EB 2,3 de Sobreira e de Cristelo, a 
Escola EB N.º 1 de Rebordosa, a Escola EB/S de 
Rebordosa, a Secundária de Paredes e os jar-
dins-de-infância de Estrebuela (Paredes), de 
S. Marcos (Rebordosa) e de Talhô (Gondalães).

O 
PROGRAMA “Diabetes em 
Movimento” já está em cur-
so no concelho de Paredes e 
pretende proporcionar à po-
pulação diabética sessões de 

exercício físico supervisionado e em grupo, 
três vezes por semana, entre os meses de 
outubro e junho do próximo ano.

Neste momento, já estão inscritos 18 
participantes, das freguesias de Lordelo, 
Sobreira, Cristelo, Baltar e Paredes, refe-
renciados pelo respetivo médico de família 
e validados pelo diretor clínico do ACES - 
Vale do Sousa Sul.

“Os doentes com diabetes tipo II po-
dem perceber junto do seu enfermeiro 
e/ou médico de família se reúnem os 

Município avança com programa
de exercício físico para diabéticos

►As aulas gratuitas são dirigidas a doentes com diabetes tipo II e
     decorrem no Pavilhão Municipal de Paredes, três vezes por semana.

requisitos necessários para integrar o 
programa. As fichas de inscrição são, 
posteriormente, enviadas para o diretor 
clínico, que analisa a candidatura e reen-
caminha para o diretor técnico”, refere a 
autarquia em nota de imprensa.

As aulas são gratuitas e decorrem no 
Pavilhão Municipal de Paredes, às segun-
das, quartas e sextas-feiras, entre as 14h15 
e as 15h45, sendo lecionadas por um Téc-
nico Superior de Desporto do Município 
e com a presença de um enfermeiro do 
ACES.

O programa “Diabetes em Movimento” 
é coordenado pela Direção Geral de Saúde 
(DGS), através do Programa Nacional para a 
promoção da Atividade Física, com o apoio 
científico do Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto (ISPUP) e da Univer-
sidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

HELENA NUNES
— texto —
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A 
JOVEM HARPIS-
TA PAREDENSE, 
Zita Silva, que 
atualmente vive 
em Londres, ven-

ceu o Festival de Jovens Mú-
sicos 2018 na disciplina de 
Harpa.

O prémio é promovido 
anualmente pela Antena 2 
– RTP e contou novamente 
com a Fundação Calouste 
Gulbenkian para a realização 
do 8.º Festival Jovens Músi-

HARPISTA ZITA SILVA
venceu Festival de Jovens Músicos 2018
►A jovem de Paredes vive em Londres desde 2011 e começou a aprender harpa aos 8 anos, no
     Conservatório de Música do Porto. 

ras em Música em 
2015 e completou 
o Mestrado em Ar-
tes com Distinção 
em 2017, na Royal 
Academy of Music 
em Londres, com 
a Professora Karen 
Vaughan e a Pro-
fessora Emerita 
Skaila Kanga, com 
o apoio das bolsas 
de estudo Funda-
ção Calouste Gul-
benkian, Santander 
Universities UK e 
Golden Charitable 
Trust.

Zita Silva foi re-
cebida pela verea-
dora da cultura da 
câmara de Paredes, 
Beatriz Meireles, com 
o propósito de  “feli-
citar a jovem artista 
laureada com um 
importante prémio 
e preparar a agen-
da para a realiza-
ção de um recital 

de Harpa na cidade pareden-
se no próximo ano”, revela a 
nota de imprensa.

Premiada
em concursos

nacionais e
internacionais 

Zita Silva nasceu na Suí-
ça, mas viveu até aos 18 anos 
em Paredes, terra natal da 
sua mãe. O interesse pela 
harpa despertou a partir de 
uma fotografia exposta no 

Beatriz Meireles, Vereadora da Cultura, com a jovem harpista Zita Silva

restaurante do hotel onde os 
seus pais trabalharam duran-
te 14 anos em Genebra. Aos 8 
anos, Zita Silva entrou para o 
Conservatório de Música do 
Porto onde concluiu o oitavo 
grau.

Em 2011 mudou-se para 
Londres, para estudar na 
Royal Academy of Music e 
aprender com alguns dos 
melhores professores, entre 
eles Emerita Skaila Kanga, 
uma das mais importantes 
harpistas do Reino Unido.

Nos últimos anos con-
quistou vários prémios em 
concursos nacionais e inter-
nacionais e foi convidada a 
integrar várias orquestras na-
cionais e internacionais tais 
como Royal Scottish National 
Orchestra, Orquestra Gul-
benkian, Orquestra Sinfónica 
Portuguesa e Academy Sym-
phony Orchestra, dando-lhe 
oportunidades para traba-
lhar com maestros de reno-
me como Semyon Bychkov, 
Sir Mark Elder, Sir Andrew Da-
vies, Yan Pascal Tortelier, Pe-
dro Neves e Joana Carneiro.

Na última entrevista ao 
nosso jornal, em outubro de 
2015, a jovem manifestou 
vontade de trazer para Por-
tugal tudo aquilo que apren-
deu em Londres, onde che-
gou a trabalhar com grandes 
ícones do mundo da música. 
“Quero trazer o que apren-
di para Portugal porque só 
assim é que vamos conse-
guir que o nosso país tenha 
um nível cultural equiva-
lente ao que vemos em 
Londres, Berlim ou Paris”, 
garantiu. 

cos. O evento decorreu ao 
longo de três dias nos auditó-
rios e outros espaços da Fun-
dação Calouste Gulbenkian, 
em Lisboa.

O concurso deu a conhe-
cer os artistas laureados nas 
diversas disciplinas, a con-
curso, e consagrou o “Jovem 
Músico do Ano” no concerto 
de encerramento. 

Zita Silva começou a es-
tudar Harpa aos 8 anos, com 
a professora Áurea Guerner, 
no Conservatório de Músi-
ca do Porto. Licenciou-se 
com Primeira Classe e Hon-
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Bandas de música recebem subsídio
para incentivar a realização de concertos
►O município vai atribuir um subsídio anual de 10 mil euros para promover a atividade regular das bandas e aumentar a oferta cultural
     no concelho. 

A
S ASSOCIAÇÕES 
MUSICAIS do con-
celho de Paredes vão 
receber um subsídio 
de 10 mil euros da 

câmara de Paredes para realiza-
ção de 10 concertos anuais no 
concelho. Segundo a autarquia a 
medida visa incentivar e promo-
ver a atividade regular das bandas 
de música e Orquestra Ligeira do 
Vale do Sousa pelas freguesias do 
concelho, no contexto de uma po-
lítica de descentralização cultural.

O protocolo foi celebrado no 
dia 9 de outubro entre o muni-
cípio de Paredes e as quatro as-
sociações musicais do concelho: 
a Associação Cultural e Musical 
de Baltar, a Associação Cultural 
Musical Cetense, a Associação 
Recreativa e Musical de Vilela e a 
Associação Cultural e Musical de 
Paredes.

Em contrapartida, cada as-
sociação musical terá de realizar 
10 concertos anuais, em datas 
e locais a definir pelo pelouro 
da cultura da autarquia. O apoio 
tem como propósito “aumentar 
a oferta cultural no concelho”, 
sublinha o presidente da câma-
ra, e “incentivar a programação 
descentralizada pelo concelho 
ao longo de todo o ano”.

“Decidimos apostar mais 
na produção artística local, 
através das nossas associações 
musicais, que assumem um pa-
pel vital na formação musical e 
ocupação dos jovens pareden-
ses nas atividades extracurricu-
lares. Note-se que as bandas de 
música promovem o convívio 
e a aprendizagem entre gera-
ções, continuando a ser muito 
frequentadas pela juventude”, 
admite Alexandre Almeida.
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P
ELO SEGUNDO ANO 
consecutivo, os palcos da 
Web Summit vão contar 
com peças de mobiliário 
fabricadas em Paredes, 

pela Wewood – Portuguese Joinery.
“Depois das reações positi-

vas à qualidade e ao design do 
mobiliário presente nos vários 
palcos, por parte dos vários 
oradores que participaram na 
edição do ano passado, a orga-
nização da Web Summit deci-

Inauguração da
exposição “Pintura,

Poesia e Música”

N
o próximo sábado, dia 20 de outubro, pelas 21h00, a Junta de 
Freguesia de Rebordosa inaugura a exposição “Pintura, Poesia 
e Música”, do artista Manuel Lopes Cruz. 

A inauguração será precedida de uma sessão de poesia e 
de uma serenata de Coimbra, protagonizada por um grupo de antigos 
estudantes das Universidades de Coimbra e do Porto.

A exposição estará patente ao público até dia 27 de outubro de 
2018, no salão da Junta de Freguesia de Rebordosa.

Mobiliário de Paredes
volta aos palcos do Web Summit

diu voltar a confiar na Wewood 
para fornecer o mobiliário que 
vai estar disposto nos 9 palcos 
do evento”, sublinha a nota de 
imprensa da empresa.

As peças escolhidas são o sofá 
Bowie, a cadeira lounge Caravela 
e a mesa de apoio Bica, que já se 
vão tornando uma das imagens 
de marca da cimeira internacional 
que ficará em Lisboa durante os 
próximos 10 anos. 

A Web Summit foi criada na 
Irlanda por Paddy Cosgrave e 
tornou-se num dos principais 
eventos de empreendedorismo 

e tecnologia. A edição deste ano 
decorre entre os dias 5 e 8 de No-
vembro na Altice Arena, em Lis-
boa. 

A Wewood – Portuguese Joi-
nery foi fundada em 2010 pela 
empresa de Paredes Móveis Car-
los Alfredo, e é uma marca que 
“desenha e produz mobiliário 
focado no carácter da madeira”.

“Cada peça é única e feita 
com técnicas inovadoras, conju-
gadas com mais de 50 anos de 
experiência de trabalho madei-
ra maciça herdada da empresa 
familiar onde nasceu”.
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Convívio juntou 1.200 idosos
no parque da cidade

►O dia do idoso foi assinalado com uma missa, um almoço convívio e muita animação musical.

C
ERCA de 1.200 seniores 
de várias instituições 
particulares de solidarie-
dade social e de todas as 
freguesias do concelho 

participaram na celebração do dia 
do idoso, que decorreu no parque 
da cidade de Paredes, no passado 
dia 3 de outubro.

A iniciativa foi promovida pela 
Santa Casa da Misericórdia de Pa-
redes e a câmara municipal com 
o propósito de combater o isola-
mento da população sénior e pro-
mover o envelhecimento ativo.

As atividades começaram logo 
de manhã, com a celebração de 
uma missa. Seguiu-se um almoço 
convívio e durante a tarde houve 
lanche e animação musical.

Os participantes nas ativida-
des contribuíram com brinquedos 
usados ou peças de artesanato, 
que terão como destinatários as 
crianças das famílias mais caren-
ciadas de Paredes. No Natal estas 
crianças vão receber os brinque-
dos doados pela comunidade sé-
nior.
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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

Mobiliário inteligente
produzido em Paredes

Decore este nome: IUCA. Uma empresa paredense que desenvolve e produz mobiliário inteligente. Bruno 
Brito, um dos mentores da empresa, explicou ao Paredense este conceito inovador, que alia a alta tecnologia ao 
design contemporâneo para criar móveis inteligentes. 

B
RUNO BRITO tem 28 anos, é en-
genheiro eletrotécnico e aceitou 
o desafi o do seu pai, empresário 
do ramo do mobiliário, para criar 
móveis inteligentes. O seu pai teve 

a ideia, mas “faltava a parte tecnológica”, 
refere Bruno Brito. 

Aceite o desafi o, convidou três amigos e 
os quatro desenvolveram uma linha de mobi-
liário que hoje pode ser vista numa exposição 
que estará patente até ao fi nal do ano de 2018 
na Rua dos Santos, n.º 162, em Duas Igrejas 
(Coordenadas GPS: 41.236515, -8.364364). 

Os quatro apostaram e dedicaram-se, 

nos últimos anos, a desenvolver protótipos de 
mobiliário inteligente. Uma aposta na enge-
nharia, na investigação, no design, que hoje 
conferem à IUCA “uma identidade única”, 
conta-nos Bruno. 

A IUCA “fabrica autênticas peças de 
arte, embebidas de inteligência, propor-
cionando o máximo conforto e utilidade a 
quem as adquirir”, sendo um dos objetivos 
principais “revolucionar o setor do mobiliá-
rio no mercado nacional e internacional”, 
confi dencia Bruno Brito ao nosso jornal. 

Mobiliário inteligente, afi nal do que se trata?
Bruno Brito explicou ao Paredense que 

“todas as peças de mobiliário produzidas 
incorporam tecnologia”, sendo seis as prin-
cipais: “mobiliário automático, tecnologia 
por toque, controlo remoto, segurança, 
carregamento sem fi os, soluções expansí-
veis e economizadoras de espaços”.

“Imagina uma mesa de centro a trans-
formar-se numa mesa de jantar? Um sim-
ples toque no móvel e a gaveta abrir? O 
seu fi lho nunca mais apertar os dedos nas 
gavetas porque o sistema de segurança 
deteta a mão dele? Ou carregar o seu te-
lemóvel sem fi os? Não é imaginação. Ago-
ra é realidade. Basta visitar a exposição e 

verifi car que a IUCA desenvolveu móveis 
inteligentes, desenvolveu aquilo a que 
chamamos a casa do futuro”, diz-nos Bru-
no Brito, afi rmando que todas as peças são 
“certifi cadas e únicas no mercado”.

A IUCA foi apresentada ao público no 
passado dia 5 de outubro, procurando agora, 
Bruno Brito e a sua equipa, “parceiros para a 
comercialização do mobiliário inteligente”. 

A exposição está patente ao público, 
podendo ser visitada durante os dias da 
semana, através de marcação prévia - info@
iuca.pt – ou durante o fi m-de-semana, sem 
necessidade de marcação. 
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VERA MOREIRA
Fisioterapeuta ROPE   |   CLÍNICAS NUNO MENDES

Formação especializada em Disfunções do Pavi-
mento Pélvico, Ginástica Abdominal Hipopressiva, 
Healthy HIIT Pilates, Pilates Clínico e Pilates Contem-
porâneo com Aparelhos

PILATES
Treino Físico e Mental,

um pré-requisito
para a felicidade

A
s palavras que defi nem o nos-
so quotidiano encontram-se 
numa extensão muito negati-
va daquela que deveria ser a 
nossa essência. A busca pela 

estabilidade que nunca chega, a procura 
incessante por um determinado padrão 
fi nanceiro, a corrida contra o tempo para 
atingir todos os nossos propósitos, o bom-
bardeamento constante de informação 
negativa do meio que nos envolve, a azá-
fama do trabalho, a necessidade de dedi-
cação à família, aos amigos, ao mundo… E 
nós? Nós fi camos para último. As necessi-
dades são tantas que nos esquecemos de 
priorizar aquilo que realmente nos traz o 
equilíbrio, a concretização, a superação, a 
felicidade – o nosso bem-estar físico, men-
tal, emocional e espiritual. 

Com o intuito de aliar o melhor de to-
das as dimensões que nos constituem, o 
método Pilates surgiu durante a Primeira 
Guerra Mundial, criado por Joseph Hu-
bertus Pilates. O seu método tinha por 
base a obtenção de um estado geral de 
saúde, através de uma simbiose entre 
corpo-espirito-mente. Para este objeti-
vo, integrou o exercício com padrões de 
movimento, fi losofi a, ginástica, artes 
marciais, yoga e dança. 

O método Pilates tem vindo a ser alvo 
de várias adaptações e aperfeiçoamentos, 
com bases científi cas atuais e reconheci-
das internacionalmente, acompanhando a 
evolução e as necessidades do corpo hu-
mano. Trata-se de uma forma de praticar 
exercício físico de forma segura e efi caz, 
devido à sua perspectiva terapêutica. 

A diversidade e aplicabilidade dos exer-
cícios de Pilates permite adaptar a aula a 
todo o tipo de população, desde o seden-
tário ao atleta, desde a mulher grávida à mu-
lher na menopausa, desde o jovem ao idoso, 
da pessoa saudável à pessoa com dor.  

Os seus benefícios são inúmeros, des-
tacando-se a melhoria da fl exibilidade 
e equilíbrio, a redução do perímetro 
abdominal, a reeducação postural, o 
desenvolvimento de consciência corpo-
ral, o aumento da concentração, o alívio 
de dores neuro-musculo-esqueléticas, o 
incremento da força e resistência mus-
cular, a redução dos níveis de stress, a 
estimulação do bem-estar psicológico e 
a conexão corpo-mente. 

No ano de 2017 inauguramos aquele 
que foi o primeiro Estúdio de Pilates com 
Aparelhos da região do Tâmega e Sou-
sa. Além de Pilates com Aparelhos, os nos-
sos Estúdios, em Penafi el e no Porto, têm 
ainda Pilates Clínico, Pilates Kids e Ginásti-
ca Abdominal Hipopressiva, sempre à res-
ponsabilidade de profi ssionais certifi cados

O 
CENTRO HOSPITALAR DO TÂ-
MEGA E SOUSA (CHTS) é uma 
das 25 unidades hospitalares 
que, a partir do próximo ano, 
terá uma unidade de hospitaliza-

ção domiciliária.
O compromisso foi assinado no passado 

dia 3 de outubro, em Lisboa, na cerimónia de 
apresentação da Estratégia Nacional para a 
Hospitalização Domiciliária, promovida pelo 
Ministério da Saúde.

“A hospitalização domiciliária será uma 
alternativa ao internamento convencional, 
através da qual o doente terá a possibilida-
de de ter médico e enfermeiro em presença 
física todos os dias, cerca de 45 minutos, e 

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa
vai ter hospitalização domiciliária

►O internamento em casa só poderá ser feito em situações específi cas e o doente terá um médico e
     enfermeiro contactáveis 24 horas por dia.

contactáveis 24 horas por dia, fi cando no 
seu ambiente e junto da sua família, pro-
tegido do ambiente hospitalar, e sem os 
transtornos das recorrentes visitas ao hos-
pital, com tempo e custos associados”, refe-
re o CHTS em nota de imprensa.

A opção caberá sempre ao doente e ao cui-
dador informal por ele identifi cado, atendendo 
aos critérios concretos da sua situação de saúde.

“Vão ser emitidas orientações pela Dire-
ção-geral da Saúde (DGS) para se defi nirem si-
tuações concretas a ser consideradas de acor-
do com distância, condições da casa, cuidador 
informal identifi cado, etc.”, acrescenta o CHTS.

A aplicação desta medida vai “exigir cria-
ção de equipas próprias, formadas e espe-
cializadas e com competências específi cas” 
e irá possibilitar a “melhoria da qualidade 
e humanização dos cuidados, contribuir 

para a integração de cuidados e para a ino-
vação na gestão, permitindo globalmente 
mais efi cácia e satisfação das pessoas”.

O presidente do Conselho de Administra-
ção do CHTS defende, ainda, que a adesão a 
este projeto vai “permitir gerir de forma 
mais adequada o número de camas dispo-
níveis, assegurando-se, desta forma, que 
aqueles que necessitam mesmo do trata-
mento na fase aguda da doença, tenham 
as condições adequadas”.

A hospitalização domiciliária é recente em 
Portugal e está apenas desenvolvida em ple-
no num hospital, o Hospital Garcia de Orta, o 
primeiro em Portugal a ter uma unidade de 
hospitalização domiciliária. Este modelo usado 
em vários países, tem como duas das principais 
vantagens evitar infeções hospitalares multirre-
sistentes e reduzir os custos de internamento.

A 
APLICAÇÃO vai permitir aos 
utentes do Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa receber notifi ca-
ções de consultas e exames mar-
cados, bem como consultar esta 

informação de uma forma mais prática e rá-
pida. Através da ‘MyCHTS’, também é possível 
contactar os Serviços do CHTS por mensagem 
e os acompanhantes vão poder receber infor-
mação sobre doentes no Serviço de Urgência, 
refere nota de imprensa do hospital. 

Carlos Alberto, presidente do Conselho 
de Administração do CHTS, considera que 
esta aplicação “não só vai melhorar a aces-
sibilidade dos utentes à informação, como 
também vai permitir uma maior proximi-
dade com a população que servimos”.

A aplicação é gratuita e pode ser descar-
regada na App Store e no Google Play. Para 
aceder à informação, o número de telemóvel 
utilizado tem que ser o mesmo que está regis-
tado no processo do utente/utilizador.

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
lança aplicação para telemóvel

►O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa lançou a aplicação ‘MyCHTS’ para melhorar a acessibilidade
     dos utentes à informação.
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Paredes consagrou Cláudio Ferreira
com o título de campeão nacional 

►A sexta e última etapa do Campeonato de Portugal de Trial 4x4 2018 foi disputada na freguesia de Vandoma, Paredes, onde o público
     compareceu em peso.

HELENA NUNES
— texto —

P
AREDES recebeu pelo 8.º ano conse-
cutivo a grande fi nal do Campeonato 
Portugal Trial 4x4 e o dia não podia 
ter sido mais perfeito: o novo circuito 
montado na localidade de Vandoma 

era excelente, o público compareceu em peso 
e dentro de pista estiveram as melhores equi-
pas da atualidade. No fi nal das três horas de 
resistência desta 6.ª e derradeira etapa levou a 
melhor Cláudio Ferreira (Auto Higino) que é o 
novo campeão nacional de trial 4x4.

Este ano Cláudio Ferreira e João Lucas ga-
nharam tudo o que havia para ganhar em termos 
de equipa, navegador e piloto na classe Absoluto 
e também na classe Super Proto. Aliás, Cláudio 
Ferreira é bicampeão da Classe Super Proto e ti-
nha assumido, já no início da época, a vontade 
de chegar mais longe na Absoluto. Em Paredes 
deram mais 10 voltas do que Luís Bacelo (Ofi cina 
Bacelo), seu concorrente direto pelo título. 

Calçada revalidou
o título na Extreme

Paredes continua a ser amuleto da sorte 
para António Calçada (NordHigiene Team), 
que reconquistou o título de campeão na-
cional da classe Extreme. O piloto brigantino 
chegou a esta última etapa em segundo lu-
gar, mas começou a vencer logo de manhã no 
prólogo e continuou a somar pontos à tarde. 
Terminou a resistência com mais quatro vol-
tas do que António Silva (Canelas Pneus) que 
terminou em segundo lugar. 

O pódio da Extreme fi cou completo com 
Pedro Alves e Mário Silva (MosTTer/Cistus) que 
chegaram a Paredes na liderança da classe, mas 
sofreram com alguns problemas no Land Rover. 

Bacelo é campeão da Proto
Luís Bacelo já partiu para a resistência 

como campeão da classe Proto, mas a sua 
luta principal era o título em termos Absolu-
tos. Um problema mecânico no Nissan Patrol 

impediu-o de lutar pela vitória da classe, mas 
Bacelo ainda conseguiu terminar a resistência 
em segundo lugar com oito voltas à pista.

A vitória acabou por sorrir a Miguel Mar-
ques (MM6018/Americana Papelaria) que, 
apesar de ter sido muito regular, nunca tinha 
vencido nenhuma prova durante a época. Em 
Paredes foi fi nalmente feliz num dia em que 
completou 10 voltas ao circuito.

O pódio da classe Proto fi cou completo 
com Desidério e Miguel Pinhal, que viajaram 
desde Sesimbra até Paredes para conquistar o 
bronze da etapa rainha do CPT4x4 2018.

Cláudio Ferreira
dominou Super Proto

A classe Super Proto já tinha ca  mpeão à 
partida, mas tanto Cláudio Ferreira como Flávio 
Gomes (TáBô Pacar Team 4x4) queriam vencer a 
etapa. A luta fez-se até à bandeirada xadrez, com 
a liderança a mudar constantemente de mãos. 

Ambos terminaram as três horas com 18 
voltas à pista, mas Cláudio Ferreira acabou 
por ser 25 segundos mais rápido e confi rmou, 
assim, o domínio na classe Super Proto com 
seis vitórias em seis possíveis.

 

Campeão André Henriques
não vence em Paredes

O título da Promoção estava confi rmado, 
mas André Henriques e Rodrigo Sousa (Tufão 
Team) queriam encerrar a época com chave 
de ouro. Contudo, os problemas com o Land 
Rover Defender td5 acabaram por afastar os 
campeões dos objetivos traçados para esta 
derradeira prova do campeonato. 

Quem aproveitou o desaire dos cam-
peões foram Rui Nunes e Sandro Almeida 
(Veículo Longo Team) que venceram a dura 
etapa do Clube TT Paredes Rota dos Móveis. 
A equipa estreou-se este ano no CPT4x4, mas 
nunca negaram o desejo de vencer. Demons-
traram sempre muita regularidade, mas a vi-

tória teimava em lhes fugir. A sua vez chegou 
fi nalmente na etapa rainha do CPT4x4.

Em segundo lugar fi caram João Neto e 
Carlos Teixeira (RCAutomóveis e Tasco do 
Stand) que se tinham estreado em Bragança. 
Em Paredes deram luta aos vencedores e ter-
minaram a resistência a três voltas da vitória.

O pódio da Promoção fi cou completo 
com Paulo e Bruno Bastos (Exigente TT) que 
completaram 10 voltas ao circuito, menos cin-
co do que os vencedores.

Carlos Martins
vence em UTV/Buggy

Carlos Martins e João Pinto (Troqouro) 
apresentaram o seu Can-am XRS no Campeo-
nato Portugal de Trial 4x4 e apesar de terem 
capotado durante o prólogo, fi zeram uma ex-
celente prova de resistência. 

Marco Melo e Raúl Grilo (M.Transportes) 
deram muita luta, mas não foram além das 17 
voltas que não foram sufi cientes para a vitória.

Partida para a última etada do Campeonato de Portugal Trial 4x4 Cláudio Ferreira campeão nacional

Cerimónia da entrega de prémios Campeão nacional no pódio
PUB

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

NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Produção de artefactos de cimento
Comercialização materiais de construção civil

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

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

GRUPO S. LUIS www.tsluis.com



13
Quinta-feira

18 de outubro 2018

PUB

HELENA NUNES
— texto —

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

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

marmilages@marmilages.pt   |   www.marmilages.pt

IND. COM. MÁRMORES E GRANITOS, LDA.

PUB

E
M REBORDOSA há um novo clube 
de andebol federado que está a atrair 
grandes atenções pela dinâmica que 
tem conseguido implementar em 
pouco mais de um mês e meio de 

atividade.
O clube Promov Rebordosa Andebol, que 

vai militar este ano no campeonato regional 
da Associação de Andebol do Porto, nasceu 
na cidade com o mesmo nome no concelho 
de Paredes e associou-se a uma associação 
que existe há 14 anos, a Promov Rebordosa, 
pela dinâmica que lhe é reconhecida e pelo 
trabalho realizado em prol do desenvolvi-
mento da cidade. 

Hélder Carneiro é o responsável geral do 
clube e um dos mentores do projeto que pre-
tende recuperar uma atividade que existiu na 
cidade na década de 90, mas que foi perden-
do força e acabou por se extinguir. O empre-
sário está ligado ao andebol há vários anos, 
tem dois fi lhos que praticam a modalidade, 
e reconhece que o projeto é uma excelente 
alternativa para os jovens de Rebordosa que 
querem praticar desporto além do futebol, 
sobretudo as raparigas.

“Em termos de modalidades federadas 
só existe futebol, daí a ideia de criar uma 
alternativa para os jovens que não gostam 
de jogar futebol e sobretudo para as rapa-

Novo clube de andebol
está a captar jovens atletas
►O Promov Rebordosa Andebol surgiu há pouco mais de um mês e meio e já conta com 45 atletas inscritos
     em diferentes escalões.
►O projeto assenta, essencialmente, na formação e pretende ser uma alternativa para os que preferem
     outros desportos ao futebol.

Hélder Carneiro é o responsável geral do clube

do a estabelecer protocolos com as escolas da 
freguesia para promover a modalidade junto 
da comunidade escolar. 

Hélder Carneiro garante que o feedback 
tem sido muito positivo e que têm consegui-
do envolver também outras entidades, em-
presas e instituições da freguesia e a câmara 
municipal. “O objetivo a médio e longo pra-
zo é fazer do Promov Rebordosa Andebol 
o maior e o melhor clube de andebol da 
região do Vale do Sousa”.

Atualmente, o clube já tem cerca de 45 
atletas inscritos e três equipas formadas (ini-
ciados e infantis masculinos e master femini-
nas), mas o objetivo é duplicar o número até 
ao fi nal do ano. 

As equipas são treinadas por Micael Ma-
galhães e Miguel Vasconcelos, dois profes-
sores de educação física que vão assumir 
também as funções de coordenador e sub-
coordenador da modalidade, respetivamen-
te. Ricardo Azevedo será o treinador adjunto 
e coordenador de estatísticas e Carla Rocha a 
responsável pela secção administrativa.

O clube mantém as portas abertas a to-
dos os jovens que queiram praticar andebol. 
Para se inscreverem basta que apareçam nos 
treinos, que se realizam todos os dias, pelas 
18 horas, no pavilhão da escola EB 2/3 de Re-
bordosa. 

Quanto aos jogos, serão realizados no pa-
vilhão Manuel Moreira Neto, em Rebordosa, e 
no pavilhão Rota dos Móveis.

rigas. O andebol é a segunda modalidade 
mais praticada em Portugal, depois do fu-
tebol, mas é talvez aquela modalidade que 
tem mais atletas femininas a praticar”, sub-

linha o responsável.
O projeto do Promov Andebol Rebordosa 

passa essencialmente pela captação e forma-
ção de crianças e jovens e o clube já tem vin-

Seleção Nacional
de Inglaterra vai jogar 

em Rebordosa

N
os dias 27 e 28 de outu-
bro Rebordosa vai receber 
os atletas da seleção A 
inglesa de andebol, que 

vão realizar na cidade dois jogos 
amigáveis. 

Os ingleses vão realizar um 
estágio em Vila Nova de Gaia, mas 
acederam ao convite do Promov 
Rebordosa Andebol para fazer os 
jogos de preparação nesta fregue-
sia do concelho de Paredes.

A iniciativa enquadra-se na es-
tratégia do clube para promover a 
modalidade e captar mais atletas e 
vai permitir colocar o nome de Re-

bordosa e do concelho de Paredes 
no mapa do andebol nacional e in-
ternacional.

O primeiro jogo será realizado 
no sábado, às 14h30, no Pavilhão 
Rota dos Móveis com o Águas 
Santas. No domingo, os ingleses 
defrontam o Gondomar Cultural, 
pelas 15 horas no pavilhão Manuel 
Moreira Neto, em Rebordosa.

Os bilhetes terão um custo 
simbólico de um euro e as receitas 
revertem para o clube Promov Re-
bordosa Andebol, que conseguiu 
estabelecer esta parceria com a Fe-
deração Inglesa de Andebol.

DESPORTO
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A 
EQUIPA DE POLO AQUÁTICO DE 
PAREDES perdeu com o Fluvial Por-
tuense na final da Supertaça Carlos 
Meinedo, a segunda competição 
mais importante da modalidade.

O Fluvial superiorizou-se frente ao Pare-
des, por 11-7, com os parciais de 2-1, 2-2, 3-1, 
4-3 e arrecadou assim o seu segundo troféu 
masculino nesta supertaça. 

O jogo da final foi disputado no dia 6 de ou-
tubro, na piscina municipal de Felgueiras, onde a 
formação paredense se deslocou na companhia 
do presidente da câmara, Alexandre Almeida, e 
do vereador do desporto, Paulo Silva.

O autarca reconheceu o mérito do adver-
sário, mas frisou que “a equipa de Paredes 
mostrou-se bastante competitiva nesta 
final”. Alexandre Almeida sublinhou ainda 
que “a modalidade de Polo Aquático está 
em franco desenvolvimento no concelho 
e continua a merecer o apoio da autarquia 
em todas as competições onde participa”.

A Super Taça Carlos Meinedo foi disputada 
pela primeira vez na época de 1986-87, entre 
o vencedor ou finalista da Taça de Portugal e 
o vencedor do Campeonato Nacional. O CDUP 
venceu o troféu após bater o Algés por 8-7. O 
Paredes esteve presente nas últimas cinco fi-

EQUIPA DE POLO AQUÁTICO
PERDEU FINAL DA SUPER TAÇA 

►A final foi disputada em Felgueiras e terminou com a vitória do Fluvial sobre o Paredes, por 11-7.

nais da prova, tendo vencido três e perdido as 
últimas duas frente ao Fluvial Portuense.

O Salgueiros é o clube com mais títulos (7) 
seguido pelo Paredes (3), Clube Fluvial Por-
tuense e Portinado (2) e o CDUP, Sport Algés 
e Dafundo e o Clube Propaganda Natação são 
os restantes vencedores, todos com 1 respe-
tivamente.

Em femininos o troféu foi conquistado 
pelo Benfica. 

EQUIPAS:

Paredes: João Silva, Luís Pacheco, José Fou-
go, João Alves, Armando Rodrigues (1), Eduar-
do Rocha, Diogo Ferraz, Tiago Pinto (2), Hugo 
Barbosa (1), Nuno Alexandre (2), Rafael Sousa, 

Ricardo Teixeira, Rui Bandeira (1).

Fluvial: Samuel Veiga, Salvador Lopes, Filipe 
Oliveira (3), Tiago Parati (5), Marco Carvalho, 
Nuno Marques, João Leite, Manuel Cardoso 
(2), Cássio Zanatto (1), João Coelho, Miguel 
Ramalheira, Carlos Gomes.

Parciais: (2-1, 2-2, 3-1, 4-3)
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FUTEBOL
Últimos resultados e calendário

da próxima jornada

Camponato de Portugal
Série B – 8.ª jornada

União de Paredes ..................................3
Sp. Mêda ..................................................0

Próxima jornada: 28 outubro
Águeda - Paredes

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 8.ª jornada

Nun’Álvares .............................................1
Rebordosa ...............................................2

Lixa ............................................................2 
Aliados de Lordelo ...............................2

Gondomar B ...........................................1
Aliança de Gandra ................................1

Próxima jornada: 21 outubro
Sousense – Aliados de Lordelo
Aliança de Gandra – Sobrado

Rebordosa – Barrosas
Ermesinde 1936 – Nun’Álvares

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2  - 4.ª jornada 

Sobrosa ....................................................4
Lixa B .........................................................0

Salvadorense .........................................2
Parada ......................................................1

Baltar .........................................................1
Torrados ...................................................1

Aliados Lordelo B ..................................1
Penamaior ...............................................0

Próxima jornada: 21 outubro
Lamoso – Sobrosa
Parada – Lagares
Lustosa – Baltar

Lousada B – Aliados de Lordelo B

2.ª Divisão – AF Porto
Série 1 - 3.ª jornada 

Sobreirense ............................................1
Sp. Cruz ....................................................0

Escola Futebol 115 ...............................3
Vandoma .................................................0

Próxima jornada: 21 outubro
Vandoma - Sobreirense

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 4.ª jornada 
Paredes ....................................................3
Freixieiro ..................................................5

Próxima jornada: 20 outubro (16h45)
Arsenal de Parada - Paredes 

PUB

►Paredes vence e sobe para o 4.º lugar. ►Rebordosa continua firme na liderança. ►Aliados de Lordelo 
e Aliança de Gandra empataram nas deslocações ao terreno do Lixa 2 e do Gondomar B, respetivamente.

Paredes sobe ao quarto lugar
e Rebordosa continua líder

V
ITÓRIA sobre o último classifi-
cado na 8.ª jornada da prova fez 
o Paredes subir para o 4.º lugar 
da tabela classificativa, benefi-
ciando também com os desaires 

dos adversários mais diretos, que perderam 
pontos nesta jornada. O Lusitânia Lourosa 
empatou a 3 golos com o segundo classifi-
cado e caiu para o 8.º lugar. 

O Rebordosa volta a vencer. A equipa 
liderada por Tonanha ganhou por duas 
bolas a uma ao Nun`Álvares, mantendo o 
primeiro lugar na tabela classificativa, uma 
jornada após a lesão do seu guarda-redes, 
Ricardo, que fraturou o maxilar no jogo 
frente ao Sobrado. 

O Aliados de Lordelo empatou a 2 golos 
com a Lixa, estando no 12.º lugar da tabela, 
com 9 pontos. 

O Aliança de Gandra empata a uma 
bola com o Gondomar B, na 8.ª jornada. 
Mantém o 10.º lugar na tabela classificativa. 

Jogadores do União de Paredes festejam no balneário a vitória frente ao Mêda

O guarda-redes do Rebordosa a receber assistência no jogo contra o Sobrado

Foto: PAULO PINHEIRO

PUB



16
Quinta-feira

18 de outubro 2018

DESPORTO

HELENA NUNES
— texto —

PUB PUB

JOÃO RIBEIRO
sagrou-se bicampeão nacional de Ralicross

►O piloto de Baltar venceu cinco das sete provas do campeonato e repetiu a conquista do ano anterior no Citroen Saxo.

J
OÃO RIBEIRO voltou a vencer o cam-
peonato nacional de Ralicross, na 
classe Super 1600, com o seu Citroen 
Saxo, e repetiu o triunfo da temporada 
passada, numa das classes mais com-

petitivas do campeonato.
A competição terminou no passado 

fim-de-semana, em Sever do Vouga, com 
chave-douro para o piloto de Paredes que 
ganhou as quatro mangas, mas viu fugir a 
final para o piloto Mário Teixeira (Ford Fies-
ta), que alcançou a sua primeira vitória no 
campeonato.

A corrida só se decidiu na “Joker Lap”. 
O primeiro piloto a ir foi Mário Teixeira. De-
pois foi a vez de Ricardo Soares. Quando 
regressou ao traçado principal, o piloto da 
Team Bompiso ficou atrás de Teixeira e esse 
momento foi fundamental para definir a 
corrida.

Lá mais atrás estavam três pilotos a lu-
tar pela quinta posição. André Sousa levou a 
melhor sobre o penafidelense José Eduardo 
Rodrigues, que perdeu tempo no início e caiu 
para o sexto lugar, ficando definitivamente de 
fora da luta pelo campeonato. José Queirós 
foi o sétimo a cortar a meta.

Na frente da corrida manteve-se tudo ao 
rubro, com Joaquim Machado a regressar da 
“joker” em terceiro lugar, atrás dos homens 
da Team Bompiso (Mário Teixeira e Ricardo 
Soares).

Com a final a aproximar-se a passos lar-
gos, era a vez de João Ribeiro ir à “joker”. O 
piloto de Baltar regressou ao traçado princi-
pal atrás de Mário Teixeira e de Ricardo Soa-
res, mas nos 500 metros finais conseguiu ga-
nhar vantagem sobre Ricardo Soares e subiu 
uma posição.

O segundo lugar acabou por ser suficien-
te para João Ribeiro sagrar-se bicampeão na-
cional, no final de uma grande época em que 
venceu cinco das sete provas do campeonato 
no seu Citroen Saxo, que chegou a ser alvo de 
várias inspeções nas últimas provas do calen-
dário.

Na sua página oficial do facebook, Ribeiro 

agradeceu a todos os seguidores “o apoio in-
condicional na conquista do campeonato” 
que considera ser “inteiramente merecido”.

O piloto de Penafiel José Eduardo Ro-
drigues não teve um fim-de-semana fácil 
e ficou-se pelo segundo lugar na tabela 
classificativa do campeonato nacional de 
Ralicross.

Na classe Super Nacional 2RM, destacou-
-se outro penafidelense, neste caso Adão Pin-
to, que alcançou o vice-campeonato. O piloto 
do Opel Astra alcançou seis pódios nas sete 
provas do campeonato. Santinho Mendes 
(Opel Astra GSI) sucede ao penafidelense Luís 
Moreira como o novo campeão nacional na 
categoria.
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● Grupo de inglês da escola básica de Sobreira
................................................................................................................................................................................................................................

O 
dia 20 de outubro é o Dia Mun-
dial de Combate ao Bullying, 
mas todo o mês é dedicado à 
prevenção. 

O que é o bullying? É uma 
palavra de origem inglesa que é usada para 
descrever situações de violência física, ver-
bal ou psicológica, que ocorrem de forma 
frequente e intencional. Em Inglês, to bully 
signifi ca importunar, intimidar, ameaçar. 
Algumas vezes, o bully, ou seja, o que tem 
essas atitudes, é ou foi também vítima de al-
gum tipo de violência. É comum os atos de 
bullying ocorrerem nas escolas, longe dos 
olhares dos adultos, porque é sobretudo 
na infância e na adolescência que surgem 
estes comportamentos. Os atos podem ser 
praticados por um único indivíduo ou por 
um grupo. A vítima é geralmente alguém 
supostamente mais frágil quer pela sua 
constituição física quer pela sua maneira de 
ser, geralmente do tipo introvertido, quer 
por pertencer a minorias étnicas ou sociais. 
Atualmente, o desenvolvimento da tecnolo-

TODOS CONTRA O CYBERBULLYING

A
u, Au!.. Olá, nem me apercebi 
de que estavas aí! Bem, o meu 
nome é Pantufa e sou a cadeli-
nha da Bia. Ela é a minha melhor 
amiga! Faz-me carinhos no meu 

pelo fofi nho e dorme comigo á noite. Costu-
mamos ver fi lmes juntas, por baixo de man-
tas e a comer bolachas… É um dos meus 
momentos favoritos. Às vezes, a Bia leva-me 
no cesto da sua bicicleta e passeamos jun-
tas por Baltar. Já deves ter percebido que 
passamos muitos momentos juntas, mas 
houve um que se destacou. Vem comigo!

Estávamos nas férias de verão e os pais 
da Bia decidiram fazer-lhe uma surpresa: le-
vá-la à NASA! Quando ela recebeu a notícia, 
começou a gritar e eu comecei a pular para 
cima dela! Ficámos muito contentes!

Chegou o dia da viagem e nós já estáva-
mos no aeroporto. Sim, eu fui com a minha 
família, porque insisti muito. Fiquei dentro 
de uma pequena casinha, o que era mui-
to assustador, mas a Bia acalmou-me e eu 
adormeci.

Ao chegarmos aos Estados Unidos, fo-
mos para o hotel onde pousámos as malas. 
Seguidamente, fomos para a NASA. Fizemos 
uma visita guiada, mas eu nada percebia 
daquilo que iam dizendo. Quando fomos 

gia contribuiu para o aparecimento deste atos 
também no espaço virtual. Ameaças, insultos, 
difamação, chantagem, entre outras são for-
mas de cyberbullying. Esta realidade tem-se 
tornado mais comum. Por um lado, as pessoas 
partilham informação acerca de si mesmas 
que julgam estar acessível apenas a familiares 
e amigos. Por outro lado, os que exercem esse 
tipo de ameaça, pensam estar a salvo por trás 
de um computador ou telemóvel. 

As vítimas de bullying devem falar com 
alguém, evitar o isolamento e o agressor, de-
nunciar para que o agressor seja responsabili-
zado pelos seus atos ou até para que seja tam-
bém ajudado, porque o seu comportamento 
pode resultar de situações de violência, de 
distúrbio psicológico, por exemplo. Por vezes, 
tanto as vítimas como os agressores precisam 
de ajuda.

As autoridades estão cada vez mais sen-
sibilizadas e preparadas para combater este 
fenómeno social, quer no “mundo real” quer 
no “mundo virtual”.

A Escola Básica de Sobreira vai participar 

ao longo deste ano letivo 
e do próximo num Progra-
ma Erasmus + cujo tema é 
precisamente sobre cyber-
bullying: together Against 
Cyberbullying. Este projeto 
envolve escolas de outros 
três países: Lituânia, Le-
tónia e Itália. O trabalho 
a desenvolver pretende, 
inicialmente, verifi car até 
que ponto os alunos, pais 
e professores conhecem 
o problema e como lidam 
com o mesmo. Estão pre-
vistos intercâmbios de 
alunos e professores. O 
conhecimento dos outros, 
da sua cultura e modo de 
vida é muito importante 
para aprender que apesar de diferentes per-
tencemos todos a uma mesma espécie, todos 
temos emoções e o respeito por cada indiví-
duo é o passaporte para uma convivência sã. 

O trabalho está a começar. As experiências 
e aprendizagens serão partilhadas ao longo 
destes dois anos e, no fi nal, estarão disponí-
veis numa plataforma digital.

o seu QUINZENÁRIO de eleição

● Agrupamento de escolas Daniel Faria, Baltar
................................................................................................................................................................................................................................

● “Conto do Mês” escrito por Beatriz, 7.ºE
..............................................................................................................

Uma aventura com o meu
animal preferido

ver os foguetões, decidi ir a correr para den-
tro de um, mas a Bia começou a correr atrás 
de mim e os pais atrás da Bia. Ela conseguiu 
agarrar-me já estava eu a metros do chão! Su-
bimos, subimos e os pais pareciam cada vez 
mais pequenos a chegar a uma altura em que 
avistei a Terra!

Parámos passadas imensas horas num lo-
cal vermelho…vimos pessoas a vestir fatos e 
a pular de alegria. Eu e a Bia estávamos preo-
cupadas: “Vamos ver outra vez os pais? Onde 
estamos? Ainda estaremos na Terra?”. Ao ver 
toda a gente animada, decidimos também ex-
perimentar. Vestimos os fatos e começámos a 
pular. Ao princípio, confesso que estava com 
um puco de receio, mas ao ver a Bia a sorrir, 
comecei a pular. Passado algum tempo, vol-
támos para o foguetão. A Bia cumprimentou:

- Olá!
- Olá! – respondeu uma senhora muito es-

pantada. – O que está aqui a fazer?
- A minha cadela fugiu para esta nave e 

quando a agarrei estávamos aqui neste fo-
guetão. Onde estamos?

- Nós estamos em Marte. Eu sou a Marta, 
astronauta. Prazer! – afi rmou, dando um cum-
primento à Bia e fazendo-me festinhas.

- Eu chamo-me Bia…Vou voltar a ver os 
meus pais? – perguntou ansiosamente.

- Sim, daqui a pouco voltaremos à Terra. 
– respondeu.

- Au, Au! – disse eu.
Sentámo-nos numas cadeiras, apertámos 

os cintos e adormecemos profundamente. 
Quando acordámos, estavam os pais da Bia 

à nossa espera. Foi então que me apercebi 
de que tinham passado vinte e quatro horas. 
Quando saímos do foguetão, os seus pais 
abraçaram-nos com tanta força, que quase 

nos esmagavam!
Chorámos todos um pouco e voltámos 

para o hotel, onde contámos a aventura aos 
pais da Bia. ■

● “Conto do Mês” escrito por Gabriel, 7.ºG
..............................................................................................................

Uma aventura
inesquecível!

O 
meu animal favorito chama-se 
Kiko e é um porquinho- da - ín-
dia muito fofi nho! Ele tem os 
olhos pretos e pequenos, é gor-
dinho e o seu pelo é branco, pre-

to e ruivo. As suas unhas são pequenas, por 
norma, os porquinhos são muito medrosos, 
mas o Kiko não é assim, é muito energético 
e gosta muito de conhecer novas pessoas.

    Nas férias de verão, eu e os meus pais 
viajámos para a Austrália, onde fi cámos 
instalados numa casa alugada. Numa certa 
tarde, estava a brincar com o Kiko no jar-
dim da casa e de repente, comecei a fi car 
atordoado e não me sentia lá muito bem, 
porque avistei uma cobra mesmo junto de 
nós! Lembrei-me que, na Austrália, há mui-
tos animais perigosos e fi quei com bastante 
receio do que pudesse acontecer!

A cobra era um animal muito grande, 
com mais de dois metros de comprimen-

to, a sua pele era áspera e venenosa, de 
cor amarela e preta. Claro que fi quei 
muito assustado, mas não conseguia 
dali! Também o Kiko queria tirá-la dali e 
não arredou pé do local. Parecia que a 
queria matar, o valentão!

Eu fui buscar uma enxada e ata-
quei a cobra em todo o lado com fúria. 
Acertei-lhe na cabeça, ela não morria e 
nem se importava comigo, o seu alvo 
era o Kiko. Ele fi cou inquieto e incrédu-
lo devido à valentia do seu dono, que 
era eu… Entretanto, ele também quis 
intervir: saltou para cima da cobra es-
fomeada e tentou espetar-lhe as unhas, 
deixando-a muito brava. Naquele mo-
mento, acho que o réptil estava a ceder, 
estava a render-se pelo cansaço. Nisto, 
inesperadamente, a cobra disse:

- SSSSSS, rendo-me, SSSSSS. Tenho 
tanta fome, mas não consigo comer!

De seguida, o Kiko questionou-a:
- O quê?! A sério que tens fome? Já 

podias ter dito, nós dávamos-te comi-
da. Vem daí!

Eu fi quei surpreendido por ele con-
seguir falar após o confronto! Depois, 
comemos todos juntos e ganhámos 
uma amiga, pois aquela cobra come-
çou a passar mais tempo connosco e 
nunca mais nos atacou!
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

A IMPRENSA LOCAL
«Não aplaudimos a implantação da república, porque não foi a maioria dos portugueses que a reclamou e 
a fez triunfar. Se a maioria a tivesse querido, ainda que esse não fosse o nosso ideal, abateríamos, resigna-
damente, a nossa bandeira. Mas não temos bandeira a abater, porque o nosso ideal é o do bem da Pátria.»

A
quele que terá sido o primeiro 
jornal a ser editado e publica-
do em Paredes tinha por título 
O Paredense. Publicou-se entre 
10 de Fevereiro de 1884 e 1 de 

Janeiro de 1898. Era administrado por Ale-
xandre Freire e redigido pelo «literato e 
poeta» Abílio Maia (Barreiro, 1922:308). Em 
1888, já era seu proprietário e director Joa-
quim de Meireles, recebedor do concelho e 
professor aposentado. O redactor literário 
era Arnaldo Augusto de Carvalho.

O semanário Echo de Paredes surgiu com 
o seu número inaugural a 1 de Outubro de 
1893, sendo seu fundador, editor e admi-
nistrador o farmacêutico Belmiro Augusto 
de Oliveira. Era um jornal monárquico, con-
servador e católico, que logo na primeira 
edição se declarava contrário aos «órgãos 
de seitas ímpias, que miram principalmen-
te ao aniquilamento da autoridade da Reli-
gião e da Igreja». Assumia ainda, no mesmo 
número, ser sua missão «desenganar o bom 
do nosso povo, inteirá-lo da verdade, amar-
gue ela a quem amargar, e orientar-lhe a 
opinião segundo os sãos princípios da Reli-
gião, da Moral e do Direito». Não sabemos 
ao certo quantos anos ou com que regula-
ridade este jornal terá subsistido. 

No dia 12 de Outubro de 1894, é publi-
cado o primeiro número de A Abelha, que 
teve vida efémera. Era seu redactor e editor 
Francisco Correia de Portocarrero. Não en-
contrámos nenhum exemplar deste perió-
dico para análise.

A 2 de Outubro de 1898, surge o Jornal 
de Paredes, órgão oficial da Comissão Mu-
nicipal Republicana local. Era seu editor 
e redactor José C. Pinto da Cunha. Infeliz-
mente, só encontrámos um único número 
deste jornal disponível para consulta. Era 
propriedade de Pedro Artur Palma da Cos-
ta e tinha edição de Alberto Pinto Coelho 
Soares de Moura. O Jornal de Paredes pu-
blicou-se ainda, segundo a Monografia de 
Paredes (Barreiro, 1922:308), de Janeiro a 
Setembro de 1904, altura em que mudaria 
de designação. Um outro Jornal de Paredes 
surgiria no ano de 1924 e, segundo Barreiro 
(1924:623), o primeiro número com data de 
20 de Abril. Dizia-se «independente» e «re-
gionalista» e era dirigido pelo P.e Marcelino 
Francisco da Conceição, que assinava sob 
o pseudónimo «Marc Franc». Em Maio, era 
já dirigido pelo nacionalista José Ferreira 

abateríamos, resignadamente, a nossa 
bandeira. Mas não temos bandeira a aba-
ter, porque o nosso ideal é o do bem da Pá-
tria. Temos aqui lamentado e verberado o 
vilipêndio a que os partidos monárquicos 
iam arrastando esta nação briosa e nobre. 
Éramos nacionalistas: batalhávamos pela 
prosperidade do país. Pelo seu programa, 
o partido Nacionalista mostra claramente 
que não é e jamais foi incondicionalmen-
te monárquico. Não mudamos ao nosso 
jornal nenhum subtítulo. Continuamos a 
defender a Pátria e a Religião, estes ideais 
que estão radicados em nossa alma, em 
base firme, que as mutações de governo 
jamais conseguirão abalar. A nossa pro-
paganda, sem esmorecimentos, continua 
sendo a mesma. Se algum dia comba-
temos os republicanos, não quebramos 
lanças contra a ideia republicana. Nem as 
devíamos quebrar porque nós – os católi-
cos – não devíamos à Monarquia nenhuma 
gratidão. Devíamos-lhe até ódio, se ódio 
pudesse abrigar a nossa alma de crentes. 
Mas reconhecíamos que a alma nacional, 
que o povo ainda não estava preparado 
para a presente forma de governo. Víamos 
o povo republicano exteriorizar um senti-
mento baixo e anti-liberal. Por isso com-
batíamos os republicanos, não por serem 
políticos, mas por serem irreligiosos. Se a 
República nos traz, com a prosperidade e 
felicidade da Pátria, a liberdade religiosa 
porque muito suspirávamos, bem-vinda 
seja a República. Se a implantação da re-
pública for para nós o recrudescimento 
da guerra que já suportávamos dentro da 
Monarquia, não desanimaremos. As maio-
res ferezas não nos intimidarão. Sabemos, 
pela promessa indefectível de Jesus, con-
firmada por 20 longos séculos de luta, que 
tudo neste mundo é efémero, que tudo 
passa, mas que a Religião Católica há-de 
ficar sempre porque está assente na rocha 
inabalável da Verdade. E a Verdade é eter-
na. O nosso ideal não soçobra no meio das 
mais violentas procelas humanas. Além de 
termos a garantia de 20 séculos de histó-
ria, temos a garantia da palavra de Deus. 
Tudo passará. A Igreja não.»

(Continua)

Jornal católico «Defesa», o mais polémico dos jornais paredenses da sua época

da Rocha (que mais tarde estará também 
na fundação d’O Progresso de Paredes) e, 
não obstante manter o nome do primeiro 
órgão oficial dos republicanos de Paredes, 
aparecia agora como semanário de índo-
le conservadora, em tudo distinto, na sua 
essência e orientação editorial, do anteces-
sor homónimo. Tanto assim que, aquando 
do seu aparecimento, O Novo Paredense, 
órgão republicano que se publicava na 
mesma altura, não se poupara a classificar 
este recente Jornal de Paredes como sendo 
dirigido por «certos pantomineiros da re-
pública», monárquicos e «republicanos de 
furta-cores». 

A partir de Setembro de 1904, como se 
disse, o órgão oficial dos republicanos de 
Paredes mudava de nome, passando a de-
signar-se O Povo. Foi seu director o capitão 
Djalme de Azevedo, que exercia funções 
aquando da sua detenção, em Março de 
1905, na sequência do famigerado «Caso 
Djalme». A prisão do director provocou a 
suspensão do jornal, que só reapareceria 
já em período republicano, em Março de 
1911.

No dia 9 de Agosto de 1910, é publica-
do em Paredes o primeiro Defesa, talvez o 
mais polémico dos jornais paredenses da 
sua época. Era dirigido e administrado por 

Marcolino Dias de Castro que, entretan-
to, adquirira a tipografia do republicano 
O Povo. De resto, a tipografia «d’O Povo», 
situada junto à antiga igreja de Paredes, 
passou então, concomitantemente, a cha-
mar-se «Tipografia da Defesa». Com o título 
«A Nossa Atitude», lia-se na 1.ª página do 
1.º número o seguinte texto: «A Defesa não 
é pelo governo a que preside o Sr. Teixei-
ra de Sousa. Assim, dentro da ordem e em 
harmonia com as doutrinas do Nacionalis-
mo, cujo programa consideramos como o 
principal factor da salvação pública, a De-
fesa combaterá intransigentemente o go-
verno teixeirista, esse governo nefasto que 
empolgou o poder pela arruaça e pretende 
firmar-se pela violência.» 

Como se vê, a Defesa surgiu precisa-
mente no período final da Monarquia. Es-
cassos dois meses após o seu aparecimen-
to, a República seria implantada. O novo 
regime traria consigo um leque legislativo 
que viria a atentar contra os princípios 
conservadores, nacionalistas e católicos 
dos responsáveis do jornal. A reacção não 
demoraria a surgir: «Não aplaudimos a im-
plantação da república, porque não foi a 
maioria dos portugueses que a reclamou e 
a fez triunfar. Se a maioria a tivesse queri-
do, ainda que esse não fosse o nosso ideal, 

PUB
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FICHA TÉCNICA

Dia 19
Biblioteca Municipal
21h30 – Apresentação do livro “Humberto Delgado no Por-
tugal de Salazar”, de Adrião Cunha

Dia 24
Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Dia de surf 2”

Dia 26
Biblioteca Municipal
21h30 – Apresentação do livro “Passeando pela vida – Rús-
sia2015”, de Gracinda Ramos

Dia 28
Museu Municipal
15h00 – Atividade ‘Ao domingo no museu’: na medida certa

Dia 31
Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Patrulha de gnomos”

Dia 19
Casa da Cultura de Paredes
09h00 – Abertura da exposição ‘A memória jurídica como 
fonte histórica da evolução da sociedade’

Dia 20
Biblioteca Municipal de Paredes
18h00 – Abertura da exposição de fotografi a ‘Paisagens da 
minha terra’, de Paulo Alexandre 

Dia 20
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Concerto “Novas Sonoridades” pela Orquestra da 
Fundação A Lord

Dia 23
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Teatro de fantoches: ‘A galinha ruiva’

Dia 25
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: ‘Serafi m está sempre consti-
pado’, de Manuela Mota Ribeiro

Até 31 outubro
Fundação A Lord
Exposição Arte Sacra II organizada pela Fundação A Lord 
com o apoio da paróquia de São Salvador de Lordelo

Dia 24
Biblioteca e Arquivo Municipal
Das 15h00 às 16h30 – Leitura do conto ‘Meninos de todas 
as cores’ de Luísa Ducla Soares e atelier de ilustração ‘Bandeira 
das Nações Unidas’

Dia 25
Casa da Cultura Leonardo Coimbra, Lixa
16h00 – Dia Mundial das Massas: hora do conto e atelier 
‘massinhas’ de Violet Mckee

Dia 27
Casa da Cultura Leonardo Coimbra, Lixa
Das 15h30 às 16h30 – Sessões de contos e atelier do Dia 
das Bruxas

Dia 31
Biblioteca Municipal
Das 15h30 às 16h30 – Leitura do conto ‘Desculpa…por aca-
so és uma bruxa?’, de Emily Horn e il. Pawel Pawlake e atelier

Dia 21
Auditório Municipal
14h30 – Outubro mês do idoso: miss e mister sénior

Dias 26 e 27
Auditório Municipal
VII Jornadas Pedagógicas da RBL: património, memórias de nós; 
conferências, debates, demonstrações ao vivo e feira do livro

Dia 19
Auditório Municipal 
21h30 – Comédias de Outono: stand up com Maurício Mei-
reles

Dia 20
Auditório Municipal
21h30 – Comédias de Outono: espetáculo ‘Porque é que os 
cães cheiram o rabo uns dos outros’, com Marcantonio Del 
Carlo

Dia 19
Casa das Artes
21h30 - Exibição do fi lme ‘Submersos’

1517
Manuel da Nóbrega, fi lho de um desem-
bargador, nasce no Entre-Douro e Minho, 
torna-se o primeiro jesuíta missionário do 
Brasil e fundador da cidade de São Paulo;
____________________________________

1632
O poeta Gabriel Pereira de Castro, actor de 
“Ulisseia ou Lisboa edifi cada”, morre, com 61 
anos;
- Expoente do Barroco, nasce, em Itália, o 
pintor Luca Giordano;
____________________________________

1739
António José da Silva, escritor, autor de 
“Guerras do alecrim e manjerona”, primotas 
das primeiras  óperas em português no tea-
tro do Bairro Alto, é, executado, num auto de 
fé, em Lisboa, por ordem da Inquisição, aos 
34 anos.
____________________________________

1785
Thomas Love Peacocork, escritor britânico, 
nasce em Weymouth, satiriza os excessos do 
romantismo;

1799
O duque de Iorque capitula em Alkmar e os 
ingleses são feitos prisioneiros de guerra;
_____________________________________

1811
Com 54 anos, morre o médico e psicólogo 
francês Alfred Binet, precursor da pedagogia 
experimental;
_____________________________________

1830
Decreto do rei D. Pedro IV a bandeira portu-
guesa, como escudo sobre um fundo branco, 
é substituída pela bandeira bicolor, branca e 
azul;
_____________________________________

1867
Os Estados Unidos da América apossam-se do 
Alasca;
_____________________________________

1910
Abolição dos títulos nobiliárquicos em Portu-
gal;
_____________________________________

1931
Morte do cientista norte-americano Thomas 
Alva Edison;

1936
No paquete Luanda, parte o primeiro con-
tingente de políticos para internamento no 
campo de concentração do Tarrafal, ilha, de 
São Tiago de Cabo Verde constituído por 152 
condenados;
_____________________________________

1941
Morte, na Argélia, de Manuel Teixeira Gomes, 
diplomata, escritor e presidente da República 
no período 1923-25, com 81 anos;
_____________________________________

1955
Morte do fi lósofo espanhol José Ortega Y Gas-
set, 72 anos, autor de “A rebelião das massas”;
_____________________________________

1959
Mário Pires, jornalista do “Diário de Notícias”, 
apresenta a primeira edição do Telejornal da 
RTP;
_____________________________________

1963
Ao Norte de Angola é lançada a “Operação 
Três Mosqueteiros”, com paraquedistas;

1974
O Egito e a URSS entram em acordo para 
apoiar a constituição de um Estado palesti-
niano;
____________________________________

1982
A resistência afegã acusa a URSS do uso de 
armas químicas;
____________________________________

1997
Inauguração do Museu Guggenheim, em 
Bilbau, Espanha;
____________________________________

2002
O poeta Casimiro de Brito recebe o Prémio 
Leopold Senghor, presidente do Senegal;
____________________________________

2004
O escritor António Lobo Antunes é distin-
guido com o Prémio Fernando Namora, 
pelo romance “Boa-Tarde às Coisas Aqui em 
Baixo”;
____________________________________

2011
Maria do Rosário Coelho, cantora lírica, mor-
re aos 85 anos. 

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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GOMES DE SOUSAN
o capítulo “Dois Inqui-
sidores de Paredes” es-
tava referido um Amaro 
Coelho da Silva, filho de 
Amaro Coelho e Natália 

da Silva, irmão do Familiar do Santo 
Ofício Pantaleão Coelho da Silva. E 
tio de outro Familiar, Jerónimo Coe-
lho da Silva, filho do dito Pantaleão.

Também era tio do padre Ma-
nuel Coelho da Silva que foi Abade 
na igreja de São Pedro do Paraíso 
[Castelo de Paiva, distrito de Avei-
ro], no bispado de Lamego, o qual 
achando-se em casa de seu irmão o 
Capitão Jerónimo Coelho da Silva a 
curar-se da sua enfermidade, fale-
ceu de idade que representava ser 
de 45 anos e se sepultou em Cas-
telões de Cepeda junto do arco da 
capela-mor. Fez testamento em que 
deixou por herdeiro e testamentei-
ro seu irmão capitão. Foi sepultado 
a 15 de Novembro de 1726. 

Foi abade do Paraíso de Outu-
bro de 1712 até Julho de 1726.

Aos filhos de Amaro e Natália 
devem juntar-se Pedro que nasceu 
em Julho de 1637 e Maria que nas-
ceu em Outubro de 1640.

Aquele Amaro Coelho da Silva, 
formou-se em Coimbra, foi pároco 
de uma freguesia da diocese de La-
mego e Comissário do Santo Ofício.

Não consegui averiguar a sua 
data do nascimento. Todas as tes-
temunhas de Castelões de Cepeda 
intervenientes no processo da In-
quisição dizem que era dali natural. 
Pode o assento do seu baptismo 
não estar no lugar competente. 
Pode ter nascido imprevisivelmente 
noutra freguesia. Ou… 

O Amaro Coelho da Silva é iden-
tificado como licenciado quando foi 
testemunha de um casamento em 
Castelões de Cepeda, a 26 de Junho 

UM COMISSÁRIO DO SANTO 
OFÍCIO DE PAREDES

de 1681. Consultando o ficheiro dos 
alunos da Universidade de Coimbra 
verificamos que se matriculou em 
Instituta [direito romano] a 1 de Ou-
tubro de 1677, no 1º ano de Câno-
nes a 15 de Outubro de 1678 – teria 
concluído então o 3.º ano – e saiu 
bacharel formado em 16 de Maio 
de 1684.

Reza assim o seu pedido para 
entrar na Inquisição: 

Ilustríssimo Senhor
Diz o Licenciado Amaro Coelho da 

Silva Bacharel formado na faculdade 
dos Sagrados Cânones em a Universi-
dade de Coimbra Abade da Igreja Pa-
roquial da Vila de Cedovim no Bispado 
de Lamego, filho legitimo de Amaro 
Coelho já defunto natural e morador 
que foi na freguesia de Castelões de 
Cepeda Bispado do Porto e de sua 
mulher Natália da Silva natural da fre-
guesia e Honra de Baltar e moradora 
na dita freguesia de Castelões de Ce-
peda que ele tem grandes desejos de 
servir a Deus em o cargo de Comissá-
rio do Santo Ofício, e nele concorrem 
os requisitos de limpeza de sangue, e 
já seu irmão Pantaleão Coelho da Sil-
va defunto da freguesia sobredita de 
Castelões de Cepeda foi Familiar.

Pede a Vossa Ilustríssima lhe faça 
mercê aceitá-lo para Comissário do 
Santo Ofício. E receberá mercê. 

À margem contém a seguinte 
informação: Neto pela parte paterna 
de Gaspar Coelho e Catarina Pedra já 
defuntos ele natural da freguesia de 
Vila Cova de Carros e ela da freguesia 
de Castelões de Cepeda Bispado do 
Porto.

Pela parte materna neto de Ma-
nuel Gonçalves natural da freguesia 
de Santo Ildefonso da cidade do Por-
to já defunto, e de sua mulher Natália 
Gonçalves natural da freguesia de 
Vila Cova de Carros do dito Bispado 

do Porto, e já defunta.
Este requerimento teve o se-

guinte despacho: 
Os Inquiridores de Coimbra infor-

mem da necessidade e capacidade 
do pretendente. Lisboa, 16 de No-
vembro de 1685. Moura Manuel. 
Soares [?].

Antes deste encontramos outro 
interessante documento:

Por intercessão da Sra Condessa 
de Figueiró apresentou o ano passa-
do a Vossa Eminência, uma petição 
do Padre Amaro Coelho da Silva, 
Abade em a Igreja de São João Bap-
tista da vila de Cedovim bispado de 
Lamego, em que pretendia ser Comis-
sário do Santo Ofício, por ter todas 
as partes, requisitos, procedimento e 
limpeza necessária e haver tido um 
Irmão Familiar, e hoje com mais fun-
damento insta a V. Eª. nesta preten-
são, por ser morto o Comissário do 
Santo Ofício que havia na vizinhança 
donde ele suplicante assiste o qual se 
chamava António de Gouveia mora-
dor na vila de Trevões que dista duas 
léguas da terra donde ele suplicante 
habita. E R.M.

Recebeu o seguinte despacho:
Os Inquisidores de Coimbra tor-

nem a informar sobre este memorial. 
Lisboa, 2 de Maio de 1687.
O padre Amaro era abade de 

Cedovim, em Vila Nova de Foz Côa e 
não é possível saber mais pormeno-
res porque os “originais de registo 
de baptismos de 1680 a 1802 e de 
1888 a 1907 são detidos pela Câma-
ra Eclesiástica de Lamego”.

Seu irmão Pantaleão Coelho da 
Silva faleceu em Castelões de Cepe-
da a 10 de Setembro de 1682. Não 
fez testamento e fez-lhe os bens da 
alma sua mulher Maria Vieira. Teve 
ao dia um ofício de 24 padres, e 
logo se fizeram 2 ofícios de 20 pa-

dres. Pagou de Obrada 2000 réis e 
de Ementa 1000 réis.

[O abade de Castelões de Ce-
peda regista um óbito relacionado 
com os Coelhos da Silva: - ‘A 16 de 
Dezembro de 1680 faleceu em casa 
de Natália da Silva viúva um pobre 
sem saber o nome nem donde era 
de idade de 50 anos homem alto e 
preto na cor’.] 

A condessa de Figueiró era D. 
filipa de Vilhena [1643-1689] casa-
da com o 2.º conde de Figueiró D. 
José Luís de Lencastre e filha do 3.º 
conde de Penaguião. Sem geração. 
Título filipino dos senhores de Fi-
gueiró e Pedrógão, revalidado por 
D. João IV.

O padre Amaro [Cedovim de 
Vila Nova de Foz Côa] não podia ser 
Comissário quando requereu pela 
primeira vez porque eram Comis-
sários os párocos vizinhos de Fonte 
Arcada, em Sernancelhe e o de Tre-
vões, em São João da Pesqueira.

O processo para Comissário, no 
inquérito realizado em Castelões de 
Cepeda, foi orientado pelo Comis-
sário André Pinto Ribeiro, natural e 
abade de Cristelos, em Lousada e 
contém depoimentos das seguintes 
testemunhas:

1.ª o Padre Manuel Rodrigues, 
2.ª António Gomes de Sousa, 3.ª 
Domingos Fernandes lavrador da 
Lama, 4.ª Manuel Vaz lavrador da 
mesma freguesia, 5.ª Baltazar Fran-
cisco lavrador de Abadim e 6.ª Gon-
çalo Dias lavrador do lugar da Vila 
de 70 anos pouco mais ou menos.

Aquele António Gomes de Sou-
sa era irmão do padre Manuel Go-
mes Barbosa, casou com Maria Ca-
bral da Mota e foram pais do bene-
ficiado padre André Pinto de Men-
donça Barbosa e avós maternos do 
Comissário Luís Pinto de Mendonça 

Barbosa.
Termina assim o seu processo 

[que conta 39 folhas]: 
- Vi estas diligências do padre 

Amaro Coelho da Silva Abade de Ce-
dovim, que pretende ser Comissário 
do Santo Ofício, e delas consta ser 
irmão inteiro de Pantaleão Coelho da 
Silva que foi Familiar do Santo Ofício, 
já defunto, e ambos filhos de Amaro 
Coelho e Natália da Silva, e naturais 
da freguesia de Castelões de Cepeda 
e outrossim consta ser o pretendente 
de bom procedimento, e ter capaci-
dade que se requere para a dita ocu-
pação, com que o julgo digno dela. 
Lisboa, 17 de Março de 1688. Pedro 
de Ataíde e Castro

Sou do mesmo parecer, e assim o 
julgo. Lisboa, 23 de Março de 1688. 
Fr. Vicente de Santo Tomás.

Pedro de Ataíde de Castro. Na-
tural de Abrantes. Irmão inteiro de 
Álvaro Soares de Castro, do Conse-
lho Geral do Santo Ofício e de Se-
bastião de Ataíde Coutinho, familiar 
do Santo Ofício na Inquisição de 
Lisboa. Deputado da Inquisição de 
Coimbra desde Outubro de 1661. 
Em Dezembro de 1688 e Abril de 
1690 era censor de livros em Lisboa.

Fr. Vicente de Santo Tomás. Len-
te de Véspera de Teologia no con-
vento de São Domingos de Évora, 
de onde era natural. Teve provisão 
de Qualificador a 13 de Abril de 
1666 e Deputado de Évora a 26 de 
Julho de 1677.

Feita a provisão de Comissário 
ao padre Amaro a 26 de Março de 
1688.

Deste Comissário Amaro Coelho 
da Silva há mais que se diga.

A Guerra de África
(1961 – 1974)

J
osé Freire Antunes é, dos especialistas portugueses, um grande 
nome a tratar dos grandes temas da nossa história, no caso con-
creto da “Guerra de África”, especialmente, onde em dois volumes, 
totalizando ambos 1070 páginas de texto e gravuras, com uma mo-
numental edição da chancela “Círculo de Leitores”, de setembro e 

dezembro de 1995. 
Em termos muito resumidos, visto o espaço desta rúbrica ser limitado, 

diremos de entre a enorme participação de testemunhos escritos ou orais, 
os nomes de António Champalimaud, Savimbi, marechal Costa Gomes, Ar-
tur Agostinho, Adriano Moreira, Franco Nogueira, Spínola, Carlos Fabião, 
Carlos Azeredo, Marcelo Caetano, Alexandre Pinto Basto, Ruy Cinatti, Ma-
nuel Alegre, Hélio Felgas, Mário Tomé, Baltazar Rebelo de Sousa, Almeida 
Santos…!

Ler para saber

15 – VERTENTES DA 
GUERRA COLONIAL
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Adeus
Meu amor

quando eu morrer
não chores a minha ausência

renova antes para mim
uma promessa de amor

Meu amor
quando eu morrer
não mates as flores

para enfeitar o meu corpo morto
canta antes para mim
uma canção de amor

Meu amor
quando eu morrer

não sofras
não vistas de luto

declama antes para mim
um poema de amor

Depois
devagarinho

cerra carinhosamente os meus olhos
e murmura

adeus meu amor

05/05/2014

HISTÓRIA e CULTURA

(Continuação da edição anterior)

Equipamento, defesa
e valorização

A conservação e reabilitação dos edifí-
cios, que tem uma dimensão económica e 
social, não deve ser vista como um encargo, 
mas como um investimento produtivo.

Repará-los e reutilizá-los por quem tenha 
real interesse na sua preservação permanen-
te, é a única segurança capaz para os mes-
mos, e corresponde a uma vontade pedagó-
gica. Um monumento, antes de ser “históri-
co”, foi resposta a uma necessidade sentida 
pelos construtores. Dar vida a um monumen-
to histórico, inserindo-o na sociedade de hoje 
deve ser o objetivo. E não faltam exemplos de 
velhos mosteiros, palácios e casas senhoriais.

A proteção jurídica do Património Cultu-
ral faz-se ao abrigo da Lei n.º 13/85 de 6 de 
Julho, e a sua seleção faz-se por critérios de 
valor histórico, arqueológico, artístico, cientí-
fico, técnico ou social.

  

Preservação da memória

No seu todo, o povo é, sucessivamente, o 
legatário da herança histórica, artística e in-
telectual da nação, consubstanciado no Esta-
do, no fundo a este cabendo, teoricamente, a 
atender à conservação da memória, alimento 
imprescindível da identidade, individual ou 
coletiva. Parafraseando Jacques les Goff em 
“Memória-História”, a memória, onde cresce 
a história, que por sua vez alimenta, procura 
salvar o passado para servir o presente e o 
futuro.

Há de facto uma memória a guardar, 
obras culturais a conservar, saberes a trans-
mitir, sendo necessário assegurar a proteção 
desse património. Com esse objetivo há ne-
cessidade de serem criadas estruturas desti-
nadas à conservação e estudo da memória 
escrita, do património artístico e do patrimó-
nio intelectual.

Neste sentido parece-nos que se deve 
procurar o local suficiente para a instalação 

dos respetivos suportes, ou seja, edifício para 
Arquivo, Museu, Biblioteca e Fórum. 

Arquivo

Os arquivos, como memória escrita, po-
dem ser públicos e privados e têm em vista 
objetivos de gestão administrativa, de prova 
ou de informação, ao serviço das entidades 
que os detêm, dos investigadores e dos cida-
dãos em geral.

Museu

Segundo se encontra definido pelo ICOM 
(Conselho Internacional dos Museus) um mu-
seu é “uma instituição permanente, sem fim 
lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu 
desenvolvimento, aberta ao público e que faz 
investigações relativas aos testemunhos ma-
teriais do homem e do seu ambiente, adquire 
aquele, conserva-os, comunica-os e, sobretu-
do, expõe-nos com fins de estudos, de educa-

DUNQUERQUE
RESTAURAR O PALACETE DA GRANJA E

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL
ARMANDO MOREIRA (MARCO)

Nudismo
Nós damos vivas à liberdade

mas temos medo temos vergonha
de sentir o vento sentir o mar sentir o sol

sentir a nossa nudez libertada

O nudismo é a natureza de mãos dadas
feliz comunhão loucura saudável
que o nudismo não é rebeldaria

é apenas o prazer de sentir o corpo livre

Sentir uma aragem com aquela suavidade
com aquela doçura que nos faz estremecer

como se prazer maior não existisse

Sentir assim o mar e o sol ao desafio
sentir assim que vale a pena ser nudista
sentir o nosso corpo vestido de maresia

14/02/2014

Sem título
Há uma flor no meu jardim
em Maio de todas as flores

uma flor apenas
entre dezenas

de outros amores

O que eu não sabia
nem queria acreditar

é que a flor de que falo
era bravia

e podia ser venenosa

Virar punhal
em vez de rosa

03 de Maio de 2015

ção e de deliberação”.
O museu dá-nos a conhecer objetos vá-

rios que representam o homem e o seu am-
biente, as suas tradições, a sua vida, a sua 
existência espiritual e moral. Assim sendo, o 
museu é como que o bilhete de identidade 
social da pessoa e da comunidade. o museu 
patenteia os elementos da cultura, quais mar-
cos do percurso histórico dum povo, em res-
posta quer a problemas locais ou nacionais, 
quer a contactos com outras culturas. Nesta 
perspetiva, o museu estabelece uma relação 
sensorial entre o homem e o objeto ou a obra 
com todas as suas significações.

Pode o museu desenvolver inúmeras ati-
vidades, junto do público em geral, e espe-
cialmente junto das escolas, nomeadamente 
através de visitas-conferências, de informa-
ções enviadas a professores e alunos, da pu-
blicação de documentação pedagógica, para 
além de catálogos adequados aos diversos 
tipos de público, etc.

Biblioteca

As bibliotecas constituem importantes 
meios de acesso à informação, à auto-for-
mação, à cultura e à ocupação criativa dos 
tempos livres. Daí o interesse dos poderes 
públicos em criar uma rede, de malhas aper-
tadas, para a cobertura do país. Com o decre-
to-lei n.º 111/87, de 11 de fevereiro, tornou-se 
possível a realização de contratos-programa 
entre o Estado e as Autarquias para aquisi-
ção, construção ou adaptação de edifícios, 
aquisição de equipamentos e de fundos do-
cumentais. A comparticipação do Estado é 
de natureza técnica (incluindo a formação 
de pessoal) e financeira (até 50M do custo da 
compra, construção ou equipamento). A bi-
blioteca deixou de ser um depósito de livros, 
passando a um polo de dinamização cultural. 
Por tal, para além de dispor de um ambiente 
mais atrativo e funcional, passou a incluir es-
paços destinados a crianças, auditórios, salas 
de audiovisuais, desenvolvendo-se o sistema 
de empréstimo.

(Continua na próxima edição)
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Gondalães

Alzira Pinheiro de Sousa
Faleceu

Alzira Pinheiro de Sousa faleceu no passado dia 
9 de outubro, com 84 anos de idade. Era natural de 
Louredo e residente em Bitarães, Paredes. Era casa-
da com Faustino Castro Pinto Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Gondalães

Armando Jorge
Rodrigues do Couto

Faleceu
Armando Jorge Rodrigues do Couto faleceu no 

passado dia 5 de outubro, com 52 anos de idade. Era 
natural e residente em Gondalães, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Gondalães

Joaquim da Silva Teixeira
Faleceu

Joaquim da Silva Teixeira faleceu no passado 
dia 9 de outubro, com 73 anos de idade. Era natural 
e residente em Bitarães, Paredes. Era casado com 
Engrácia Ferreira 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.

Porto

Armando Maia de Morais
Faleceu

Armando Maia de Morais faleceu no passado dia 
7 de outubro, com 64 anos de idade. Era natural de 
Cedofeita, Porto e residente na Avenida de Fernão 
de Magalhães, n.º 960, 3.º, Porto. Era casado com 
Maria José Freitas Moreira Maia de Morais.

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 ou que de outro modo lhes manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. 

Comunicam que as missas de 7.º dia, serão celebradas, sexta-fei-
ra, dia 13 de Outubro às 19h30 na Igreja de Lordelo e sábado dia 14 às 
19 horas na igreja das Antas - Porto, agradecendo, também desde já, 
a todos os que participarem nestas eucaristias.

Rebordosa

Joaquim Pacheco de Brito
Faleceu

Joaquim Pacheco de Brito faleceu no passado 
dia 15 de outubro, com 47 anos de idade. Era natu-
ral de Duas Igrejas, Paredes e residente na Avenida 
Monte de Azevido, n.º 226 A, Rebordosa, Paredes. 
Era casado com Lúcia Maria Ferreira da Costa.

Agradecimento
Sua família, vêm por este meio, extremamente sensibilizados 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 lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

Lordelo

Maria Nazaré Barbosa
Carneiro (Locas do Tropa)

Faleceu
Maria Nazaré Barbosa Carneiro (Locas do Tropa) faleceu no pas-

sado dia 9 de outubro, com 79 anos de idade. Era natural e residente 
em Lordelo, Paredes, na Rua Cruzeiro do Vinhal, n.º 238. Era casada 
com Amadeu Dias Ferreira.

Agradecimento
Sua família, vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na 

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

Vila Cova de Carros

Ana Pacheco
Faleceu

Ana Pacheco faleceu no passado dia 15 de ou-
tubro, com 82 anos de idade. Era natural de Duas 
Igrejas, Paredes e residente na Rua Central de Vila 
Cova de Carros, n.º 670, Paredes. Era viúva de Se-
rafi m Moreira.

Agradecimento
Sua família, vêm por este meio, extremamente sensibilizados 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 lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral ou que 
de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, Domingo, 
dia 21 de Outubro às 11:15 horas na Igreja de Vila Cova de Carros, 
agradecendo, também desde já, a todos os que participarem nesta 
eucaristia.

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

O Jornal
“O PAREDENSE” 

envia às famílias dos falecidos
SENTIDOS PÊSAMES 

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

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

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

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

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

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

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

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

Paredes

Maria Teresa Coelho
da Rocha Garcez

Faleceu
Maria Teresa Coelho da Rocha Garcez faleceu 

no passado dia 14 de outubro, com 81 anos de idade. 
Era natural e residente em Castelões de Cepeda, Paredes, na Rua de 
Sedouros, n.º 202. Era solteira.

Agradecimento
Sua família, vêm por este meio, extremamente sensibilizados 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 lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral ou que 
de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, sábado, dia 20 
de Outubro às 19 horas na Igreja de Paredes, agradecendo, também 
desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Saiba como
receber o jornal

em sua casa
visitando-nos:

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

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

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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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, 
independentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou 
sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 10 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

Amarelo
Castanhas
Chuva
Desfolhada
Dezembro

Dióspiros
Estação
Folhas
Magusto
Migração

Novembro
Nozes
Outono
Outubro
Romãs

Setembro
Trovoada
Uvas
Vento
Vindima

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
5- ‘Jardim das (…)’, primeiro livro de Aquilino Ribeiro (contos), 
dedicado a Grete Tiedemann, a sua primeira mulher, uma ale-
mã de Meclemburg (1913); 7- ‘Terras do (…)’, romance de raiz 
marcadamente telúrica, regionalista (1919); 8- ‘O (…), conto 
integrado no livro “Estrada de Santiago”, em 1922, e que pos-
teriormente mereceu publicação autónoma; 10- ‘Andam (…) 
Pelos Bosques’, livro onde o arsenal teológico do escritor 
estende-se sobre o fundo rústico comum à sua obra, dando 
lugar a uma fábula de sabor mitológico (1926); 11- ‘O Roman-
ce da (…)’, livro infantil com ilustrações de Banjamin Rabier 
(1959); 14- ‘Cinco Reis de (…)’, publicado em 1948, é um dos 
romances de Aquilino Ribeiro mais autobiográficos, no qual 
descreve o largo da aldeia do Carregal, freguesia do concelho 
de Sernancelhe, onde nasceu em 1885; 16- ‘A Casa Grande 
de (…)’, crónica romanceada, uma das principais obras de 
Aquilino Ribeiro (1957); 18- ‘Quando os (…) Uivam’, romance 
que valeu a Aquilino Ribeiro a instauração de um processo 
onde é pronunciado como arguido no crime de abuso de liber-
dade de imprensa, sendo emitido em seu nome um mandado 
de captura (1958); 19- ‘(…) Errados’, livro de novelas onde se 
incluiu a narrativa Chumbo (1947); 20- ‘Casa do (…)’, último 
livro de Aquilino Ribeiro (1963).

VERTICAIS
1- ‘A filha do (…)’, romance lançado em “fascículos sema-
nais de 30 réis”, que Aquilino escreveu de parceria com José 
Augusto Ferreira da Silva (que viria a ser ministro das Obras 
Públicas durante a I República) (1907); 2- ‘(…)’, romance 
que tem como tema as minas e a exploração volframista du-
rante o período da II Guerra Mundial (1944); 3- ‘O Romance 
de (…)’, obras de 3 volumes, a mais importante biografia de 
Camilo Castelo Branco já escrita e publicada (1956); 4- ‘(…) 
Encoiradas’, estudo etnográfico de Aquilino Ribeiro sobre o 
Interior Português (1962); 6- ‘Maria (…)’, romance que nar-
ra o encontro romanesco entre uma lisboeta e um beirão 
(1933); 9- ‘Valeroso (…)’, conto publicado no suplemento 
literário do ABC, semanário ilustrado fundado em 1920 por 
Mimon Anabory e por Rocha Martins (1921); 12- ‘Lápides 
(…)’, romance que prossegue a história de “A Via Sinuosa” 
(1945); 13- ‘O (…) de Deus e a Casa Roubada’, livro de no-
velas publicado em 1940; 15- ‘O (…) Negro’, romance redigi-
do em 1939-40, mas, devido a problemas com a censura, foi 
publicado apenas em 1947; 17- ‘As Três Mulheres de (…)’, 
livro de novelas publicado em 1932 e distinguido com o Pré-
mio Ricardo Malheiros, em 1933 (o ano em que se instala o 
“Estado Novo” de Salazar).

Precisa-se Contabilista
Procura-se Contabilista (m/f)

— PAÇOS DE FERREIRA —
● Não é necessário estar inscrito na OCC.
● Com experiência em trabalho em Gabinete de
   Contabilidade.
● Entrada imediata.

Resposta para: cntanuncio@gmail.com

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

PELOURO DO URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º 1/95

PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º 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 
2018/09/28, dá-se conhecimento que está aberto um período de con-
sulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por SAMUEL 
RENATO COELHO DA SILVA (reqtº 3507/18), com residência em UR-
BANIZAÇÃO FERREIRA GOVERNO, N.º 13, S. TOMÉ E PRINCIPE, 
aos lotes n.ºs 31 e 32, descritos na Conservatória do Registo Predial 
sob os n.ºs 513 e 514, respetivamente, consistindo na ALTERAÇÃO 
DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO E DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO, sito em 
ENCOSTA DA PARADA, PARADA DE TODEIA, deste concelho.

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 licença de operação de loteamento, a informação 
técnica, documentos anexos e respectivo processo encontram-se dis-
poníveis para consulta na Divisão de 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 pode-
res delegados na matéria, para efeitos do disposto do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de dezembro, na redação atualizada.

Paredes, OITO de OUTUBRO de DOIS MIL E DEZOITO.

O Vereador do Pelouro1 ,

O Gestor de procedimento,
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