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Paulo Teles é candidato à
câmara pelo Bloco de Esquerda
O professor, de 53 anos, foi ofi cialmente apresentado como 
candidato do BE à câmara municipal de Paredes, num jantar 
promovido pela Concelhia de Paredes, no dia 1 de julho. Mó-
nica Ferreira, de 37 anos, é a candidata à Assembleia Municipal 
de Paredes. —  Pág. 7

Duas mil pessoas apoiaram
Alexandre Almeida em Lordelo

José Luís Teixeira
sai do Polo Aquático

O presidente da equipa sénior de Polo Aquático pôs um fi m à 
sua ligação, de 12 anos, ao clube. O dirigente diz já ter cumpri-
do todos os compromissos e que é tempo agora de dar lugar 
a outros. A equipa sénior vai ser gerida pela comissão de pais 
que já dirige as 6 equipas da formação. —  Pág. 14

Banda de Vilela fez
homenagem a Domingos Barros
Chama-se “Domingos Barros” e é uma marcha criada pela Ban-
da de Vilela para homenagear um dos grandes beneméritos 
da associação, o empresário Domingos Barros. A música foi 
apresentada ao público, pela primeira vez, nas Festas de Re-
bordosa. —  Pág. 5

O candidato do PS, Alexandre Almeida, juntou, no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, 2 mil pessoas no jantar/festa de apresentação da sua candidatura à presidência da câmara de Pare-
des, que decorreu a 8 de julho. Durante o jantar, Alexandre Almeida apresentou sete compromissos do seu manifesto eleitoral para o concelho e anunciou os nomes de três dos candidatos 
a vereadores na sua lista: a advogada Beatriz Meireles, o industrial Elias Barros e o advogado Francisco Leal.
No mesmo jantar foram também apresentados os candidatos do PS às Assembleias de Freguesia.  —  Pág. 2 e 3
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A
lexandre Almeida la-
mentou que o concelho 
de Paredes não tenha 
estratégias para apoiar 
os jovens, as indústrias, 

o comércio tradicional e os agricul-
tores e garantiu que se vencer as 
eleições em outubro, irá mudar a 
forma como tem sido gerida a câ-
mara municipal de Paredes.

 As palavras do candidato do 
PS foram proferidas no jantar onde 
apresentou 7 compromissos do seu 
manifesto eleitoral para o concelho. 
“Vamos ter de cumprir com ver-
dade esses compromissos. Agora 
nós prometemos verdade”, frisou 
Alexandre Almeida.

Entre esses compromissos estão 
o apoio aos jovens na criação de pe-
quenas e médias empresas com 600 
mil euros por ano. Alexandre Almei-
da pretende adotar na câmara uma 
nova política para garantir o desen-
volvimento económico do conce-
lho, com vários programas e ações, 
incluindo a criação de incentivos ao 
empreendedorismo jovem. 

O candidato deixou ainda o 
compromisso de apoiar as famílias 
com a oferta dos livros escolares 
até ao 12.º ano, enquanto o Estado 
não o garantir, sendo que os livros 
terão de ser adquiridos em livrarias 
e papelarias do concelho. Ainda no 
apoio às famílias, quer desenvolver 
protocolos com as juntas, escolas e 
IPSS’s, para garantir que os centros 
de atividades de tempos livres aco-
lham as crianças para além do horá-
rio escolar e no tempo de férias.

Aos idosos do concelho com di-
ficuldades económicas, Alexandre 
Almeida quer garantir medicamen-
tos gratuitos, comparticipando a 
parte que o Estado não garante. O 
candidato socialista compromete-se 
ainda a baixar o IMI para o valor legal 
mais baixo (0,3%), a reduzir o preço 
da água para todos os paredenses e 
ainda a apoiar as IPSS’s, associações 
e clubes no seu consumo da água.

Alexandre Almeida pretende 
alargar também a rede de água e sa-
neamento, recorrendo para isso aos 
fundos comunitários. No mesmo jan-
tar, foram apresentados alguns dos 
elementos que integram a sua lista 
para a câmara municipal e os candi-
datos às assembleias de freguesia.

“Com a vossa ajuda
vamos devolver a
esperança a todos

os paredenses”
- ALEXANDRE ALMEIDA

candidato à presidência
da CM Paredes

DOIS MIL PAREDENSES COM
ALEXANDRE ALMEIDA

 Jantar/festa de apresentação do candidato à presidência da câmara de Paredes decorreu no dia 8 de julho, no Pavilhão Rota dos Móveis, 
em Lordelo, e juntou cerca de 2 mil pessoas.  O MOMENTO SERVIU PARA ALEXANDRE ALMEIDA APRESENTAR 7 COMPROMISSOS DO 
SEU MANIFESTO ELEITORAL PARA MELHORAR O CONCELHO DE PAREDES.  Durante o evento foram ainda apresentados alguns dos 
candidatos a vereadores e os candidatos às assembleias de freguesia  

Helena Nunes (texto) Depois de deixar um cumpri-
mento especial às cerca de duas mil 
pessoas que marcaram presença no 
jantar e de agradecer em particu-
lar a Beatriz Meireles, Elias Barros e 
Francisco Leal por integrarem a lista 
à câmara municipal, Alexandre Al-
meida falou das razões que o leva-
ram a abraçar este desafio.

Apesar de Paredes ser um con-
celho que alberga mais de 50% da 
indústria de mobiliário existente no 
país e de dispor de acessibilidades 
ímpares, Alexandre Almeida disse 
que continuam a existir graves pro-
blemas para resolver.

“Espanta-me que em pleno 
século XXI existam freguesias 
sem qualquer cobertura de água 
e saneamento”, disse o candidato, 
criticando ainda a ausência de polí-
ticas culturais e de apoio ao comér-
cio tradicional.

“Em Paredes temos uma esta-
ção de comboios mesmo no cen-
tro da cidade e nem isso é apro-
veitado. Se tivéssemos aqui uma 
piscina ao ar livre conseguiría-
mos atrair jovens do sul do con-
celho, de Valongo, Penafiel e de 
outros concelhos e devolver uma 
nova vida à cidade de Paredes”, 
defendeu.

“Espanta-me que
em pleno século XXI

existam freguesias
sem qualquer

cobertura de água
e saneamento”

- ALEXANDRE ALMEIDA

Para Alexandre Almeida, o 
concelho precisa de ter estraté-
gias de incentivos para as indús-
trias e os agricultores, que foram 
esquecidos por esta câmara mu-
nicipal.

Sobre a questão da dívida, o 
candidato do PS disse que o passivo 
da câmara de Paredes, no final de 
2016, era de 102 milhões de euros, 
não estando ainda contabilizados 
os investimentos que foram realiza-
dos este ano.

Assumindo que estes pro-
blemas o motivaram a liderar 
um projeto de mudança para o 
concelho, Alexandre Almeida ga-
rantiu ainda que este propósito 
se tornou maior, quando Celso 
Ferreira resolveu escolher o seu 
tesoureiro para ser candidato do 
PSD à câmara.

“O meu adversário consegue 
ser ainda mais ilusionista do 
que Celso Ferreira. Porque está 
na câmara desde 2011 e nunca 
foi capaz de gerir a tesouraria 
da câmara sem ter os impostos 
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no máximo. Agora como é ano 
de eleições já promete a desci-
da do IMI para a taxa mínima. 
Alguém pode acreditar num 
candidato assim, que anda a co-
piar o nosso programa eleitoral 
de 2013 e ainda diz que nós é 
que não fazemos propostas na 
câmara?”, questionou. 

Alexandre Almeida conside-
rou ainda mais grave as declara-
ções que Rui Moutinho fez no seu 
jantar de apresentação, sobre o 
facto de os grandes investimen-
tos em Paredes já estarem feitos. 
“Como é que um candidato à 
câmara pode dizer uma coisa 
destas quando na sua própria 
freguesia não existe cobertura 
de saneamento e só existe água 
graças ao esforço das pessoas 
que ali vivem? Só posso pensar 
que para este meu adversário a 
falta de água e saneamento não 
são um problema, os graves de-
feitos dos centros escolares não 
são problema e o mau estado 
das estradas do concelho tam-
bém não são um problema,” in-
terroga o socialista. 

Se vencer as eleições, Alexan-
dre Almeida garante que vai mu-
dar a forma como a câmara mu-
nicipal é gerida. Uma mudança 
que passará sobretudo pela ges-
tão rigorosa do dinheiro público 
e pelo planeamento de todas as 
obras realizadas para um prazo 
de 4 anos. Além disso, preten-
de apostar na realização de mais 
obras por administração direta, à 
semelhança de vários municípios 
da região, diminuindo desta for-
ma os seus custos. 

“Sabemos do que o conce-
lho necessita e com a vossa aju-
da vamos conseguir devolver a 
esperança e a alegria a todos os 
paredenses”, rematou o candi-
dato, mostrando-se confiante na 
concretização desta mudança já 
no próximo dia 1 de outubro.

“Alexandre Almeida 
é o garante de um

futuro melhor para
a nossa gente”

- DOMINGOS BARROS
Presidente da Comissão de Honra 

Durante as várias interven-
ções da noite, Alexandre Almeida 
foi definido como “um homem 
sério, íntegro, justo e compe-
tente” e “de grande prestígio”, 

“com capacidade para liderar a 
mudança necessária no conce-
lho”.

Também o presidente da Co-
missão Política do PS/Paredes e 
candidato à Assembleia Munici-
pal de Paredes defendeu que a 
mudança necessária no concelho 
só pode ser conseguida com o PS. 

“Em 1 de outubro vamos ter 
de mostrar a força do PS”, frisou 
o presidente da Comissão Política 
do PS/Paredes, Batista Pereira, ga-
rantindo que a atual desgoverna-
ção da câmara lhe deu força para 
propor uma mudança radical para 
o concelho, mudança essa que só 
pode ser conseguida com o PS. 

Mudança foi, de resto, a pa-
lavra mais utilizada em todos os 
discursos da noite. Sara Leal, líder 
da Juventude Socialista, falou da 
necessidade de mudança para os 
jovens, que ambicionam um con-
celho sem “ilusões e projetos 
megalómanos” e sem festas em 
anos de eleições.

 “É com Alexandre Almei-
da que vamos concretizar este 
sonho, porque ele acredita nas 
nossas potencialidades e está 
disposto a acolher as nossas 
ideias”, frisou a líder da JS, que 
disse ser tempo de ter uma agen-
da cultural que preencha a cida-
de, de criar espaços de lazer e de 
desporto e de ouvir os jovens, 
através de um Conselho Munici-
pal da Juventude ativo, onde to-
dos podem participar ativamente.

“Trabalhei com ele
durante 25 anos.

É um homem sério,
dialogante e de

grande competência”
- CARLOS ALFREDO

Mandatário da Candidatura

Num discurso breve mas emo-
tivo, Carlos Alfredo, mandatário da 
candidatura, disse que Alexandre 
Almeida é a pessoa certa para li-
derar a câmara de Paredes. “Tra-
balhei com ele durante 25 anos. 
É um homem sério, dialogante e 
de grande competência. Tenho a 
certeza que irá ajudar a melhorar 
a qualidade de vida de todos os 
paredenses”, frisou o industrial.

Os mesmos elogios fez Domin-
gos Barros, presidente da Comissão 
de Honra da candidatura, conside-
rando Alexandre Almeida “um ho-
mem de grande prestígio”. “Já va-
leu a pena ter acompanhado este 
projeto nestes 8 anos. Esta nova 
gente que traz uma nova espe-
rança e alegria, já sente o futuro 
a mudar. E isso já é a chama da vi-
tória. Estamos todos unidos num 
caminho de grande mudança. 
Alexandre Almeida é o garante 
de um futuro melhor para a nossa 
gente”, frisou o empresário. 

Discursaram depois os três can-
didatos a vereadores na lista de 

Alexandre Almeida. A primeira foi 
Beatriz Meireles, que em 2013 já 
integrou a lista do PS à câmara de 
Paredes.

“Em 2013 aceitei o convite do 
Presidente da Comissão Política e 
do Alexandre Almeida, como hoje 
tornei a aceitar, por entender que 
depois da morte os paredenses 
merecerão ver o seu concelho re-
nascer”, salientou a advogada pare-
dense, admitindo que o sonho que 
começou naquela altura se tornará 
realidade, com a vitória do PS no dia 
1 de outubro.

“Alexandre Almeida
é o único candidato

que pode trazer a
verdadeira mudança

para o concelho”
- ELIAS BARROS

Presidente da Junta de Rebordosa

Falou depois o industrial Elias 
Barros, que aceitou o convite para 
integrar a lista de Alexandre Almei-
da pela experiência que foi acumu-
lando como presidente da junta de 
Rebordosa. “Estes últimos 8 anos 
deram-me ainda mais bagagem 
para perceber que posso con-
tribuir para a construção de um 
concelho mais justo, envolvido e 
mais transparente. Paredes pre-
cisa urgentemente de mudar”, 
defendeu Elias Barros, garantindo 

que é necessário apoiar mais os 
idosos, as crianças, os jovens e as 
famílias e valorizar mais as coleti-
vidades, empresas e indústrias do 
concelho. 

 “Alexandre Almeida é o úni-
co candidato que pode trazer a 
verdadeira mudança para o con-
celho. No dia 1 de outubro temos 
duas opções. Votar em Alexandre 
Almeida e na sua equipa indepen-
dente ou votar num candidato im-
posto pelo presidente da câmara, 
dando continuidade ao endivida-
mento do município, que já ultra-
passa os 100 milhões de euros”, 
criticou o industria.

“Aceitei este convite
não por questões

pessoais, mas pelo
sentido de servir

o concelho”
- FREANCISCO LEAL

Número dois
da lista de Alexandre Almeida

“Todos temos o dever de re-
cuperar a dignidade do concelho, 
sem pressões partidárias e sem 
estar à espera que os outros ha-
jam por nós”, afirmou depois Fran-
cisco Leal, o número dois da lista de 
Alexandre Almeida à câmara muni-
cipal.

 O advogado e atual presidente 
da Fundação e Cooperativa A Lord 
disse encarar este desafio com o 
desprendimento exigido de quem 
não precisa de lugares ou de po-
pularidade. “Aceitei este convite 
não por questões pessoais, mas 
pelo sentido de servir o concelho 
e por acreditar que posso con-
tribuir para o desenvolvimento 
desta terra”, justificou Francisco 
Leal, garantindo que as pessoas que 
integram este projeto são as únicas 
verdadeiramente qualificadas para 
o exercício dos cargos a que se pro-
põem, numa altura de grandes difi-
culdades para o concelho.

“Não existem milagres nem 
soluções mágicas para resolver 
a frágil situação económico-fi-
nanceira da autarquia. A nossa 
tarefa será despertar, motivar e 
incentivar o espírito de cidadania 
em cada um dos habitantes do 
concelho”, acrescentou Francisco 
Leal, falando da estratégia a adotar 
para promover o desenvolvimento 
sustentado de todas as freguesias e 
a construção de um concelho mais 
equilibrado e unido.

Jaime Pacheco (ao centro)  com Alexandre Almeida e  Francisco Leal
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EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

PUB

A 
Cruz Vermelha de 
Vilela inaugurou, 
no passado dia 1 
de julho, a nova 
base operacional 

da delegação, constituída 
por consultórios médicos, 
gabinetes de enfermagem e 
estruturas de apoio psicos-
social que passam a estar ao 
serviço da população do con-
celho de Paredes.

A obra orçada em 500 
mil euros foi fi nanciada pela 
delegação local, com o apoio 
da autarquia, da junta de fre-
guesia de Vilela e da Cruz Ver-
melha Nacional.

O projeto, que demorou 
cerca de oito anos a ser cons-
truído, vai permitir melhorar 
as condições de trabalho dos 
voluntários e proporcionar à 
comunidade valências que, 
até então, a instituição não 
dispunha. 

A cerimónia de inaugu-
ração da nova base opera-
cional da Cruz Vermelha de 
Vilela contou com a presença 

É 
certo e sabido que se alguém se queixa de falta de 
investimentos na área cultural, logo surgem as vo-
zes dos que “muito realisticamente” e em discurso 
imediatisto-prático, desassombradamente e em 
canal verborreico, argumentam a favor do desen-

volvimento, da via da modernização, bem como da resolu-
ção das necessidades mais básicas como, por exemplo, as 
vias de comunicação e outras infraestruturas.

Sabemos de sobejo que os que teem de governar-nos 
não tem mãos a medir com as carências da nossa vida diá-
ria. Com tantos e tamanhos buracos para tapar, é certo que 
fi cam sempre coisas por fazer e a cultura, em geral, facil-
mente se torna no parente pobre de qualquer programa 
governativo, seja a nível local ou nacional.

Compreendendo nós tais razões, o que não podemos 
é aceitar com o silêncio uma trágica situação que se vem 
arrastando há décadas, aceite como quase uma verdade 
consagrada e indiscutível.

É certo que quando falamos de cultura, não nos estamos 
a referir, obviamente, só a óperas, exposições e teatros, a que a 
grande maioria do português continua a não ter acesso. O que 
falamos é sim, de um termo muito mais vasto e que engloba 
a nossa total força de sermos portugueses, com as nossas tra-
dições, valores, gostos, maneiras de estar, ideias, talentos, artes 
(populares e eruditas), criatividade e mais tudo aquilo que nos 
identifi ca como povo e nos leva a marcar a diferença em qual-
quer recanto do mundo por onde passemos.

Podemos, neste pressuposto, ver desde logo que não 
se trata de um investimento no escuro ou, até, no supér-
fl uo. A nossa identidade é garantida pelo investimento fei-
to na nossa cultura em primeiro lugar e depois, é apostar 
no nosso futuro como cidadãos, livres, independentes e de 
espírito crítico, bem formados e de bom caráter.

Mas o que vemos acontecer? Ninguém, ou quase, está 
disposto a isto. 

Temos em primeiro mão a massa popular, que toda se 
arrepia quando ouve o termo, pois foi-lhe passado o estig-
ma da cultura como uma coisa inacessível, difícil, chata e 
supérfl ua. A seguir veem os governantes e autarcas, muitos 
deles com o mesmo estigma e com as prioridades para o 
imediato e para a consequente dança dos votos, dos quais 
necessitam como de pão para a boca.

Vê-se até a própria Europa na criação dos fundos estru-
turais com a mesma fi losofi a, visto que não lhe interessa 
preservar as identidades nacionais.

Nós é que quando falamos na prioridade de investir na 
cultura, só queremos com isso dizer que se trata muito sim-
plesmente de apostar na formação de pessoas.

Só podemos dizer, concordando com o povo, que “a 
coisa já esteve mais preta” e esperamos confi adamente que 
deixe de haver motivo para se perguntar: “Que país é este 
em que vivemos, onde os génios não teem lugar e onde só 
se promovem as cores partidárias e o clientelismo, em vez 
do espírito crítico, criatividade e competência.

Porque não teremos uma sociedade do conhecimento 
justa e equilibrada, se não se criar uma sociedade de valo-
res, verdadeiramente democráticos!

Cultura
na gaveta

 Equipamento custou cerca de 500 mil euros e foi fi nanciado pela delegação, pela autar-
quia e a junta de freguesia local.  PROJETO DEMOROU OITO ANOS A SER CONCLUÍDO, 
MAS VAI PERMITIR AUMENTAR E MELHORAR AS VALÊNCIAS COLOCADAS AO SERVIÇO 
DA COMUNIDADE. 

Inaugurada nova
base operacional

da Cruz Vermelha de Vilela

do presidente nacional da 
Cruz Vermelha Portuguesa, 
Luís Barbosa, do presidente 
da câmara municipal de Pa-
redes, Celso Ferreira e repre-
sentantes de várias coletivi-
dades locais.

Durante a cerimónia foi 
também benzida uma nova 

viatura – uma ambulância 
de transporte de doentes 
não urgentes – que foi ad-
quirida pela delegação com 
o apoio financeiro da autar-
quia.

A delegação de Vilela da 
Cruz Vermelha Portuguesa 
foi fundada em 26 de junho 

de 1987. Conta atualmente 
com cerca de 93 membros 
ativos (entre voluntários e 
assalariados), equipa de so-
corro e transporte, posto de 
reserva do INEM, equipas de 
resposta a nível psicossocial, 
apoio à sobrevivência, juven-
tude e ação social.

Helena Nunes (texto)

Bênção da nova viatura
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Associação Recreativa e 
Musical de Vilela home-
nageou Domingos Barros, 
apresentando, no pas-
sado dia 2 de julho, uma 

marcha original, intitulada “Domingos 
Barros”, feita especifi camente para ho-
menagear o empresário paredense e 
reconhecer todo o apoio fi nanceiro 
que este tem dado à coletividade.

A marcha foi apresentada pela 
primeira vez ao público durante a 
atuação da banda nas Festas da Ci-
dade de Rebordosa. Na ocasião, o 
presidente da direção da Banda de 

  ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E MUSICAL DE VILELA COMPÔS UMA MARCHA ORIGINAL COM O NOME DE DOMINGOS BARROS, PARA 
AGRADECER TODO O APOIO FINANCEIRO QUE O EMPRESÁRIO TEM DADO À COLETIVIDADE.  Homenagem foi feita no dia 2 de julho, 
durante as festas da cidade de Rebordosa.  Presidente da Banda de Vilela diz que Domingos Barros é o grande benemérito da associação. 

Banda de Vilela homenageou
empresário DOMINGOS BARROSempresário 

Helena Nunes (texto) Música de Vilela elogiou o empresá-
rio paredense, dizendo que é gran-
de amigo da banda de Vilela e de 
todas as coletividades do concelho. 

“Domingos Barros é uma ex-
celente pessoa. Amigo do amigo 
e de todas as coletividades do 
concelho. E por isso a direção 
da banda entendeu que deveria 
fazer uma marcha para home-
nagear este nosso amigo. É uma 
recompensa por tudo aquilo que 
ele tem feito por nós”, sustentou 
Arnaldo Barros. 

Após a estreia ofi cial, a marcha 
“Domingos Barros” irá agora in-
tegrar o reportório da Banda de 
Vilela e será tocada em todos os 

concertos da banda ao longo do 
ano. “Teremos um ano de exclu-
sividade para andar a tocá-la em 
vários concertos, mas não tenho 
dúvida de que esta marcha, com 
esta força e caráter e a exemplo 
do seu homenageado, vai gran-
jear sucesso perante outras cole-
tividades”, reforçou o maestro da 
banda, garantindo que está já pre-
vista a gravação discográfi ca desta 
marcha. “É uma homenagem mui-
to bonita e sentida a um grande 
benemérito da nossa banda. E 
não tenho dúvidas que depois de 
fi car registada discografi camente 
irá granjear muito sucesso”, acres-
centou José Ricardo Teixeira.

Domingos Barros esteve no pú-
blico a assistir, juntamente com os 
fi lhos, o pai e outros elementos da 
família, e mostrou-se feliz e emocio-
nado com a homenagem. “Ficarei 
eternamente agradecido à Ban-
da de Música de Vilela por esta 
homenagem, que irei guardar no 
meu coração. A Banda de Vilela 
é um grande exemplo da cultura 
musical de Paredes e tem pres-
tigiado bastante o nosso conce-
lho. É por isso que digo que nós 
como paredenses devemos estar 
ao lado destas coletividades que 
engrandecem o nosso povo”, sub-
linhou Domingos Barros, garantin-
do que irá continuar a ajudar as co-

letividades do concelho enquanto 
puder. “Estas coletividades sobre-
vivem com poucos apoios e nes-
te contexto se as conseguirmos 
ajudar estamos a respeitar a terra 
onde vivemos”.

A Banda de Vilela tem 157 anos 
de existência, sendo atualmente com-
posta por 64 músicos. A banda vive 
sobretudo com as verbas dos concer-
tos que realiza nas diversas festas da 
região e com a ajuda de donativos de 
amigos como o empresário Domin-
gos Barros e a Cooperativa A Celer.

Durante a tarde, a Banda de Vi-
lela apresentou também ao público 
uma outra marcha de homenagem 
à Cooperativa A Celer.
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A 
gravidez é uma experiência única 
que envolve os níveis físico, emo-
cional, sociocultural e cognitivo da 
mulher, num processo interativo 

que a prepara para assumir o papel de mãe. 
Muitas das adaptações maternas são 

desconhecidas pela gestante e pela sua 
família, comprometendo muitas vezes a 
sua qualidade de vida durante a gestação. 
Das adaptações existentes, destacam-se as 
múltiplas alterações biomecânicas, de-
correntes dos ajustes hormonais, que avan-
çam progressivamente, comprometendo 
os músculos, as articulações e a coluna 
vertebral. Estas alterações originam dores 
e desconfortos permanentes, responsáveis 
pela insegurança e fragilidade da mãe 
para enfrentar toda a gravidez e o momen-
to do parto.

Esta situação deve ser minimizada, en-
corajando a mulher grávida a ter um papel 
ativo no seu próprio projeto de saúde, na 
procura de alternativas que a levem a 
viver a gravidez com toda a plenitude que 
esta fase merece. 

Um método que permite que as al-
terações físicas decorrentes da gravidez 
ocorram de forma mais controlada e con-
fortável é o PILATES CLÍNICO, que ajuda a 
melhorar a forma física, a força e a resistên-
cia, de forma segura e efi caz para a mãe e 
bebé.

Está comprovado que a mulher que 
teve uma prática regular deste método 
durante a gravidez enfrentará o momen-
to do parto com muito maior confi ança e 
determinação e a sua recuperação após 
o parto será muito mais rápida. 

O Pilates Clínico pré-parto é um méto-
do que incorpora alongamento e exercí-
cio físico numa só atividade, onde a segu-
rança do bebé e da mãe são a prioridade 
no planeamento dos exercícios. Durante as 
sessões, os exercícios e movimentos origi-
nais são adaptados à condição de cada grá-
vida. Além de lentos e com poucas repe-
tições, são coordenados pela respiração 
permitindo respeitar o ritmo e os limites de 
cada mulher.

O principal foco deste método é o “ci-
lindro de estabilidade”, constituído pelos 
músculos estabilizadores da parede abdo-
minal, coluna lombar, pavimento pélvico e 
diafragma respiratório, que durante a gravi-
dez fi cam extremamente comprometidos. 
Além disso, todos os grupos musculares 
são levemente trabalhados, com objetivo 
de preparar a mãe para os cuidados com o 
bebé. 

O Pilates Clínico é um ótimo método 
para disfrutar do exercício físico de for-
ma segura e efi caz para a mãe e bebé, 
proporcionando à mulher uma gravidez 
tranquila e confortável. Os exercícios são 
adaptados a esta fase da vida da mulher, 
focando os grupos musculares potencial-
mente acometidos pelas alterações decor-
rentes da gravidez. Além de ser essencial 
na fase pré-natal, é importante para que a 
recuperação pós-parto seja mais rápida.

PILATES
& GRAVIDEZ

VERA MOREIRA
Fisioterapeuta, Estúdio de Pilates ROPE

CLÍNICAS NUNO MENDES

 Festas da cidade e do concelho arrancaram no dia 7 e prolongam-se até à próxima segunda-feira, dia 
17 de julho.  PARQUE DA CIDADE DE PAREDES RECEBE ESTE SÁBADO E DOMINGO CONCERTOS DE 
XUTOS E PONTAPÉS E MARIZA.

Xutos e Pontapés e Mariza nas
Festas da Cidade de Paredes

A 
banda Xutos e Pontapés e a 
cantora Mariza são os cabeças 
de cartaz das Festas da Cidade 
de Paredes, que se realizam de 
7 a 17 de julho. As festividades 

em honra do Divino Salvador contam com 
um programa religioso e cultural diversifi ca-
do, com música e animação para diferentes 
faixas etárias.

Os Xutos e Pontapés atuam este sába-
do, dia 15, no palco das festas da cidade 
de Paredes, estando o concerto agendado 
para as 22 horas. A noite de domingo será 
reservada ao fado. O espetáculo da cantora 
Mariza terá início pelas 22 horas, no parque 
da cidade. Para hoje e amanhã estão agen-
dados os concertos de Quim Barreiros e 
Santamaria.

“À semelhança de anos anteriores, 
o cartaz inclui um amplo e variado pro-
grama religioso e cultural que promete 
atrair a Paredes milhares de visitantes de 
toda a região Norte e mesmo da vizinha 
Espanha”, salienta a organização.

A abertura ofi cial das festas decorreu no 
dia 7 de julho, com uma noite de fados na 
escadaria da Igreja Matriz de Paredes. Já no 
fi m-de-semana decorreu o torneio de fute-
bol de veteranos no estádio das Laranjeiras. 
A Praça José Guilherme foi palco da noite 
de ranchos, no dia 8, e de uma arruada de 
bombos, no dia 9.

As noites de segunda, terça e quarta-
-feira foram também animadas com muita 
música no centro da cidade, com atuações 
da Orquestra Ligeira do Vale do Sousa, a 
Opera Infantil “Rouxinol” e do Conservató-
rio de Música de Paredes.

O programa religioso tem o seu ponto 
alto este fi m-de-semana, com a eucaristia 
solene no domingo, dia 16, às 12 horas, an-
tecedendo a majestosa procissão em honra 
do Divino Salvador, padroeiro das paró-
quias da atual freguesia de Paredes, marca-
da para as 18 horas.

A encerrar as festividades, e aproveitan-

Helena Nunes (texto)

do o feriado municipal de 
segunda-feira, dia 17 de ju-
lho, a Praça José Guilherme 
recebe, a partir das 21h30, 
um espetáculo de dança. 
Uma hora depois terá lugar 
o desfi le das Marchas Lumi-
nosas, animado por diversos 
ranchos folclóricos, carros 
alegóricos, escolas de sam-
ba e grupos de bombos. O 
desfi le terá início na zona 
das piscinas, irá percorrer as 
principais artérias da cidade, 
terminando na Avenida da 
República.

De manhã terá lugar 
no salão nobre da câmara 
municipal de Paredes, pelas 
10h30, a habitual sessão so-
lene do feriado municipal.

As Festas da Cidade e do 
Concelho, em honra do Di-
vino Salvador, são organiza-
das pela Associação Abraçar 
Paredes, com o apoio da câ-
mara e da junta de Paredes.
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P
aulo Teles Silva, professor 
da Escola EB 2/3 de Paredes, 
é o candidato do Bloco de 
Esquerda (BE) à presidência 
da câmara de Paredes, nas 

próximas eleições autárquicas. O can-
didato foi oficialmente apresentado 
num jantar promovido pela Concelhia 
de Paredes do BE no dia 1 de julho, em 
Mouriz, Paredes, com a presença de 
Rui Nóvoa, representante do Secreta-
riado Distrital do Porto do BE.

O candidato assume que sempre 
foi uma pessoa de esquerda e por 

Paulo Teles é o candidato do Bloco
de Esquerda à câmara de Paredes

  PROFESSOR, DE 53 ANOS, DIZ TER “UM PROJETO CREDÍVEL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA O CONCELHO DE PARE-
DES”.  Sessão de apresentação decorreu no dia 1 de julho, em Mouriz, e contou com a presença de um representante do Secretariado Distri-
tal do Porto do Bloco de Esquerda.  Mónica Ferreira, de 37 anos, é a candidata do partido à Assembleia Municipal de Paredes. 

isso decidiu aceitar a vontade coletiva 
da concelhia de Paredes do BE, que 
entendeu propor o seu nome como 
candidato à presidência da câmara, 
por unanimidade. O docente, natural 
de Paredes, já tinha sido candidato à 
presidência da câmara de Penafiel, 
nas autárquicas de 2005 e 2009. 

Paulo Teles Silva considera que “o 
Bloco de Esquerda tem uma pro-
posta e um projeto credível de de-
senvolvimento sustentável para o 
concelho” e defende que “é tempo 
de mudar radicalmente as políticas 
desastrosas, despesistas e megaló-
manas do atual executivo, que le-
vou ao endividamento da câmara”, 

que diz ser um dos maiores do país.
Quanto às propostas e projetos 

que tem para o município, Paulo 
Teles Silva diz que o projeto do BE 
contempla mudanças em várias 
áreas, tendo como prioridades as 
áreas da saúde, educação, ação so-
cial, água, arruamentos e passeios, 
ambiente, urbanismo e cultura.

Sobre o estado atual do conce-
lho, Paulo Teles Silva diz que “Pa-
redes está estagnado e atrofiado 
por uma asfixia financeira da qual 
só é responsável o atual executi-
vo, prepotente e arrogante, que 
comete sempre o mesmo erro, de 
não ouvir os anseios da população 

Paulo Teles (candidato à Câmara) e Mónica Ferreira (candidata à Assembleia Municipal) Candidatos à Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia

Helena Nunes (texto) nem as outras forças políticas”.
O candidato reiterou que o Bloco 

de Esquerda rejeitará todas “as pro-
postas despesistas, megalómanas 
e inúteis”, como “cidades inteligen-
tes” e “criativas”, “rotundas desne-
cessárias, pontes megalómanas 
projetadas sobre o rio Ferreira 
nunca realizadas, estátuas pirosas 
e um imenso rol de falsas promes-
sas como o parque radical, que os 
jovens não conseguem encontrar”.

“O trabalho
desenvolvido pelo
atual executivo do
PSD foi desastroso”

- Paulo Teles Silva, candidato 
do BE à presidência da câmara

Paulo Teles Silva teceu duras 
críticas a alguns dos projetos e pro-
postas do executivo do PSD, como 
“a cidade desportiva, que con-
tinua a ser uma miragem” e a ci-
clovia de Paredes, “que não serve 
para nada, depois de terem sido 
gastos 150 mil euros em bicicle-
tas que estão a enferrujar num 
armazém”. O candidato do BE à 
câmara de Paredes diz que o traba-
lho do executivo de Celso Ferreira 

foi desastroso e “senão o pior de 
todos os executivos do PSD que 
passaram pela câmara”.

Se vencer as eleições, no dia 
1 de outubro, Paulo Teles Silva vai 
solicitar uma auditoria às contas do 
município para descobrir “a origem 
dos “buracos financeiros e imple-
mentar medidas para os corrigir”.

O Bloco de Esquerda nunca con-
seguiu eleger vereadores e mem-
bros para a assembleia municipal, 
mas Paulo Teles Silva diz que esta é 
a altura de o BE participar nos des-
tinos do concelho, elegendo mem-
bros para os dois órgãos. “Apelo a 
todos os paredenses que no pró-
ximo dia 1 de outubro votem em 
plena consciência e ajudem a al-
terar as políticas do concelho de 
Paredes”, reforçou o candidato.

No mesmo jantar foi apresenta-
da a candidata do BE à Assembleia 
Municipal de Paredes, Mónica Fer-
reira, de 37 anos, operadora de caixa, 
natural de Rebordosa. Foram tam-
bém apresentados os candidatos a 
oito juntas de freguesia: Ana Ribeiro 
em Astromil, João Santos em Pare-
des, Paulo Santos em Rebordosa, 
Miguel Vieira em Gandra, Ismael Mo-
reira da Silva em Vandoma, Belmiro 
Sousa em Baltar, Ângelo Querido em 
Lordelo e Gabriel Santos em Cete.

Um ciclista de 45 anos de idade ficou ferido com alguma gravidade 
ao ter sido atropelado em Lordelo por um veículo ligeiro, que se 
colocou em fuga. O atropelamento aconteceu na passada segun-

da-feira, dia 3 de julho, na EN209, em Lordelo, Paredes.
Fonte dos bombeiros de Lordelo informou que alguns populares 

que presenciaram o acidente viram um “carro escuro” a fugir do local. 
Segundo a mesma fonte, a vítima apresentava queixas numa perna e 
escoriações nos braços, cara e na cabeça.

O ciclista de 45 anos foi assistido no local pelos bombeiros e pela 
equipa médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa, 
sendo depois transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

O caso foi entregue à GNR de Lordelo.

Ciclista atropelado
por condutor que se

colocou em fuga
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A
lberto Soares Car-
neiro, advogado 
com uma vasta 
experiência polí-
tica e autárquica, 

é oficialmente o novo Gover-
nador do Distrito 1970, para 
o mandato de 2017-2018. A 
cerimónia de transmissão de 
mandatos decorreu no pas-
sado dia 1 de julho, na Praça 
José Guilherme, em Paredes, 
e contou com a presença de 
mais de 450 rotários de norte 
a sul do país, refere a nota de 
imprensa do clube.

Enumerando vários dos 
projetos humanitários inter-
nacionais que contam com 
o apoio dos rotários, entre 
eles a rede de escolas co-
munitárias em 9 aldeias do 
Niassa, Moçambique, pro-
movido pelo Rotary Clube 
de Vila Real, o projeto para 
o tratamento de glaucoma e 
das cataratas na Índia, do RC 
Senhora da Hora, o projeto 
de saúde oral em diversas al-
deias de Cabo Verde, promo-

Novo Governador do Rotary Distrito 
1970 promete “apoiar mais causas”

  ALBERTO SOARES CARNEIRO É O NOVO GOVERNADOR DO ROTARY DISTRITO 1970, DESDE O PASSADO DIA 1 DE JULHO.  Cerimó-
nia de Transmissão de Mandatos contou com a presença de mais de 450 rotários de todo o país.

Helena Nunes (texto) vido pelo RC de Amarante ou 
o centro de simulação bio-
médica em Cabo Verde, para 
treino de profissionais de 
saúde e estudantes de me-
dicina, desenvolvido pelo RC 
de Coimbra e Sever do Vou-
ga, Alberto Soares Carneiro 
prometeu “apoiar mais cau-
sas locais, nacionais e inter-
nacionais”.

“Naturalmente não 
podemos fazer tudo. Nin-
guém pode. Mas podemos 
fazer muitas coisas. E em-
bora não possamos fazer 
tudo, não nos recusamos a 
fazer aquilo que podemos 
fazer. E isso já faz muita di-
ferença”, sustentou o novo 
Governador do Rotary Dis-
trito 1970, garantindo que a 
maior parte destes projetos 
terão continuidade neste 
novo mandato.

“O Rotary, uma rede 
global de mais de 35000 
clubes espalhados por 200 
países e regiões adminis-
trativas de todo o mundo, 
dá-nos a possibilidade, a 
todos, sem exceção, de ter-

mos um propósito, de dar 
um sentimento superior à 
nossa vida”, acrescentou Al-
berto Soares Carneiro.

 As áreas de foco do Ro-
tary são a promoção da paz, a 
prevenção e o tratamento de 
doenças, os recursos hídri-
cos e o saneamento, a saúde 
materno-infantil, a educação 
básica e alfabetização e o 
desenvolvimento das econo-
mias locais.

O Rotary Distrito 1970 
é constituído por 91 clubes, 
sendo o maior dos dois Dis-
tritos do país (Distrito 1970 e 
Distrito 1960). Tem aproxima-
damente 2300 membros, in-
cluindo os jovens do Interact 
e Rotaract.

 Soares Carneiro é advo-
gado, tem 51 anos, e uma 
vasta experiência política e 
autárquica. Foi vereador da 
câmara municipal de Paredes 
e oficial das Forças Armadas 
Portuguesas. É membro co-
-fundador do Rotary Clube 
de Paredes (1993) e exerceu 
diversas funções e atividades 
rotárias desde esse ano.

 APRESENTAÇÃO DECORRE ESTA SEXTA-FEIRA, DIA 14, PELAS 21 HORAS, NO SALÃO 
NOBRE DA CÂMARA DE PAREDES.  Livro da autoria do investigador paredense Ivo Rafael 
Silva, reúne as biografias dos paredenses que combateram na I Guerra Mundial.

 “Paredenses na Grande Guerra”
apresentado esta sexta-feira

O 
livro “Pareden-
ses na Grande 
Guerra” vai ser 
a p r e s e n t a d o 
esta sexta-feira, 

dia 14 de julho, pelas 21 ho-
ras, no salão nobre da câmara 
municipal de Paredes. A obra, 
da autoria de Ivo Rafael Silva, 
reúne as biografias de 163 
paredenses que combateram 
na I Guerra Mundial (1914-
1918) e resulta de uma in-
vestigação histórica do autor, 
iniciada há quatro anos.

O resultado desta investi-
gação é agora publicado em 
livro, numa parceria editorial 
da câmara de Paredes e o 
Centro de Estudos Intercultu-
rais do Instituto Superior de 
Contabilidade e Administra-
ção do Porto (ISCAP).

O trabalho incluiu ainda 
dois poemas de guerra es-
critos por dois combatentes 
paredenses durante a sua 
missão militar, que foram 
guardados pelas respetivas 

famílias durante cerca de 100 
anos e onde estes relatam a 
sua experiência de guerra.

O livro inclui ainda um 
capítulo dedicado ao perío-
do da Primeira República 
no concelho de Paredes, um 
tema nunca antes tratado 
pela historiografia local.

Durante os últimos dois 
anos o autor foi publicando 
alguns dos textos que agora 
surgem neste livro no seg-
mento de cultura do jornal O 
PAREDENSE. No mês passa-
do foi publicado o primeiro 
texto do capítulo dedicado 
ao período da Primeira Repú-
blica.

O investigador do Cen-
tro de Estudos Interculturais 
do ISCAP é autor de vários 
artigos em publicações cien-
tíficas. A sua tese de mestra-
do “Contributos da Tradução 
para a Historiografia Portu-
guesa: Narrativa da Expedição 
a Portugal em 1832”, foi eleita, 
em 2011, a melhor tese do 
ISCAP na área dos Estudos 
Interculturais.

Helena Nunes (texto)
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P
elo terceiro ano consecuti-
vo, os alunos do Conserva-
tório de Música de Paredes 
apresentaram o concerto 
“Notas em Nós”, espetácu-

lo que marca o final do ano letivo. O 
evento levou centenas de pessoas 
ao Pavilhão Rota dos Móveis, em 
Lordelo, para assistir à atuação dos 
mais de 230 alunos do conservató-

Conservatório de Música
apresentou espetáculo “Notas em Nós”

 CONCERTO DECORREU NO DIA 1 DE JULHO, NO PAVILHÃO ROTA DOS MÓVEIS, EM LORDELO, E MARCOU O ENCERRAMENTO DO 
ANO LETIVO.  Evento envolveu a participação de 26 professores e mais de 230 alunos do Conservatório de Música de Paredes.

rio (com idades entre os 3 e os 18 
anos) e dos 26 professores.

O espetáculo deste ano não 
teve um tema específico, como nas 
edições anteriores, mas voltou a 
premiar o público com performan-
ces de qualidade protagonizadas 
pela orquestra de guitarras, a or-
questra de cordas, o ensemble de 
flautas, o coro feminino, a orquestra 
de sopros e o coro masculino.

Quanto aos temas musicais 

apresentados, abrangeram diferen-
tes géneros, desde a música tradi-
cional portuguesa, fado e o pop-
-rock português. O espetáculo abriu 
com a música que venceu o Festival 
da Eurovisão deste ano “Amar pe-
los Dois”, interpretada pela aluna 
do 5.º grau Sofia Avelino e acompa-
nhada ao piano pela professora Ana 
Freijo.

O tema “É tão bom”, de Sérgio 
Godinho, que foi interpretado por 

todos os alunos e professores do 
Conservatório de Música de Pare-
des, ditou o encerramento. Durante 
a tarde houve também lugar para 
algumas homenagens dos alunos 
finalistas aos professores e funcio-
nários do conservatório.

O espetáculo “Notas em Nós” 
foi organizado pelo grupo de do-
centes do conservatório e produ-
zido pela Associação Cultural José 
Guilherme Pacheco, com a colabo-

ração de diversas entidades, no-
meadamente a câmara e a junta de 
Paredes. E foi a estas entidades, aos 
pais e em particular aos alunos, que 
o diretor do conservatório, Daniel 
Lemos, agradeceu no final, por mais 
uma vez se terem envolvido na con-
cretização deste evento que pro-
move os jovens talentos musicais e 
a formação musical especializada e 
contribuiu para o desenvolvimento 
cultural da região.

Helena Nunes (texto)

A 
autarquia de Paredes 
vai apoiar com 150 mil 
euros a construção dos 
arranjos exteriores da 
nova Unidade de Cui-

dados Continuados que está a ser 
construída em Gandra.

Segundo a nota de imprensa  
o protocolo entre a câmara e a as-
sociação sem fins lucrativos Olhar 
Atento foi assinado no passado dia 
1 de julho.

A Unidade de Cuidados Conti-
nuados que está a ser edificada na 
Avenida dos Desportos, em Gandra, 
vai custar cerca de 1 milhão de eu-
ros e é comparticipada em 75% pela 
Administração Regional do Norte, 
IP (ARS Norte, IP), em resultado de 
uma candidatura  já aprovada.

O objetivo desta unidade é pres-
tar cuidados de convalescença, re-
cuperação e reintegração de doen-
tes crónicos e pessoas em situações 
de dependência, com doenças in-
curáveis em estado avançado e em 
fase final de vida.

A unidade de longa duração e 
manutenção deverá estar concluída 

 Município assinou protocolo com a Associação Olhar Atento, comprometendo-se a apoiar a construção dos arranjos exteriores com 150 
mil euros.  Unidade de Cuidados Continuados está a ser edificada na Avenida dos Desportos, em Gandra, está orçada em 1 milhão de euros.

Câmara vai apoiar Unidade
de Cuidados Continuados em Gandra

até ao final deste ano e vai contri-
buir com mais 22 camas para a Rede 
Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados. 

Na região
há uma longa
lista de espera

De acordo com os dados da Ad-
ministração Regional de Saúde do 
Norte, na região existem 144 camas 
que integram a Rede Nacional de 
Cuidados Continuados, divididas 
por quatro instituições.

No Hospital da Santa Casa da 
Misericórdia de Lousada há uma 
Unidade de Média Duração e Reabi-
litação com 30 camas protocoladas. 
Em Paços de Ferreira, estão a funcio-
nar desde 2009 duas unidades, com 
um total de 49 camas. Em Paredes, 
há uma unidade de média duração 
e reabilitação, com 17 camas e uma 
unidade de cuidados continuados 
de convalescença, com 16 camas, 
no Hospital Particular de Paredes. 
Já no concelho de Valongo, existem 

desde 2008 duas unidades, uma de 
longa duração e manutenção e uma 
de média duração e reabilitação, no 
Hospital de São Martinho, com um 
total de 32 camas.

Segundo os dados da ARS Nor-
te, atualizados diariamente na pá-
gina da internet, neste momento 
não existem vagas em nenhuma 
destas quatro instituições da re-

gião. Isto porque há medida que os 
utentes recebem alta, as camas são 
imediatamente ocupadas porque 
há centenas de utentes em lista de 
espera para entrar.



10
Quinta-feira

13 de julho 2017

SOCIEDADE

  A CIDADE DE LORDELO VOLTOU A HOMENAGEAR UM CONJUNTO DE PERSONALIDADES PELO MÉRITO CÍVICO, DESPORTIVO, CUL-
TURAL E EMPRESARIAL.  19.ª edição do “Lordelo Agradece”, cerimónia organizada pela junta de freguesia local, decorreu no passado dia 
1 de julho, no salão paroquial. 

Lordelo voltou a distinguir
personalidades de relevo da freguesia

Helena Nunes (texto)

A 
cidade de Lorde-
lo voltou a home-
nagear este ano 
um conjunto de 
personalidades 

de relevo da freguesia, na 
habitual cerimónia promovi-
da pela junta de freguesia na 
data em que se assinala o ani-
versário da elevação de Lor-
delo a Cidade, a 1 de julho.

O evento “Lordelo Agra-
dece”, que já vai na 19.ª edi-
ção, ganhou mais expressão 
a partir de 2003, como forma 
de assinalar a elevação de 
Lordelo à categoria de cida-
de. “Assinalamos 14 anos 
deste importante aconteci-
mento”, destacaram os apre-
sentadores do evento.

Este ano o salão paro-
quial voltou a encher-se para 
uma noite especial e carre-
gada de simbolismo em que 
a cidade reconheceu o mé-
rito de seis personalidades e 
instituições que, “com o seu 
trabalho, esforço e dedica-
ção, contribuíram para o 
engrandecimento da cida-
de de Lordelo”.

A medalha de mérito cul-
tural foi este ano entregue 
à associação Astro Fingido, 

PUB

fundada em Março de 2008 
com o objetivo de criar espe-
táculos de teatro. O prémio 
serviu para reconhecer “a ex-
celência das criações deste 
grupo, bem como a forma-
ção artística e o trabalho 
comunitário que realizam”.

Depois de, em 2016, a 
cidade ter distinguido com 
a Medalha de Mérito Empre-
sarial Rodrigo Pedrosa, dono 
das tintas Divercol, este ano 
a homenagem foi feita a ou-
tro empresário da terra, Ma-
nuel Gonçalves Fernandes, 
fundador da empresa “Suffa 
Design”.

“A empresa proporcio-
na ao mercado nacional 
e internacional soluções 
de design e decoração de 
interiores com um caráter 
inovador e personalizado, 
levando o nome de Lordelo 
a qualquer ponto do mun-
do”, sublinhou a junta de fre-
guesia.

A homenagem de Mé-
rito Cívico foi feita a título 
póstumo a Jorge Martins 
da Rocha, apontado como 
“um homem de grandes 
paixões”, que dedicou a 
sua vida ao socorrismo e ao 
voluntariado. 

A Medalha de Mérito 
Social foi entregue ao gru-

po de catequistas da paró-
quia de Lordelo, composto 
por 120 catequistas, dividi-
dos por três centros de ca-
tequese: o centro do Vinhal, 

o centro da Igreja e o centro 
de S. José.

A homenagem serviu 
para reconhecer a importân-
cia que os catequistas têm 

na missão de evangelizar os 
mais jovens e “o esforço que 
fazem para cumprir com 
amor e dedicação a missão 
que lhes foi confiada”.

Na área do desporto a 
cidade de Lordelo reconhe-
ceu este ano o talento do 
ciclista Rui Vinhas, vencedor 
da edição do ano passado da 

Fotos: PAULO ALEXANDRE
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Peça já
uma simulação!...

Volta a Portugal em bicicleta 
que, apesar de ter nascido 
em Sobrado, Valongo, foi em 
Lordelo que decidiu viver e 
constituir família.

A última distinção da noi-
te foi entregue ao presiden-
te do Aliados Futebol Clube 
de Lordelo, Filipe Carneiro. 
O dirigente recebeu a mais 
alta condecoração da cida-
de das mãos do presidente 
da câmara de Paredes, Celso 
Ferreira. “Desde cedo que 
o associativismo lhe corre 
nas veias. O gosto em ser 
lordelense faz dele um ver-
dadeiro defensor de causas 
em prol desta cidade. Subiu 
a pulso na carreira sempre 
com Lordelo no coração e 
nos atos. Ele confunde-se 
com a realidade diária da 
sua cidade urbe que ama e 
que o ama”, justifi cou a junta 
de freguesia.

Filipe Carneiro subiu ao 
palco, acompanhado dos 
dois fi lhos, para receber a 
medalha de Ouro da Cidade 
de Lordelo.
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A 
junta de Rebordosa ho-
menageou, no dia 28 de 
junho, quatro institui-
ções da freguesia com 
a Medalha de Mérito, re-

conhecendo o seu contributo para 
o engrandecimento da cidade. 

Este ano, a junta presidida por 
Elias Barros decidiu homenagear a 
Associação para o Desenvolvimen-
to de Rebordosa “pelo excelente 
trabalho que tem feito em prol da 
comunidade local”, nos 28 anos de 
existência.

A instituição particular de soli-
dariedade social apoia atualmente 
cerca de 400 utentes em diferentes 
valências e emprega cerca de 105 
trabalhadores, empenhando-se na 
melhoria constantemente dos seus 
serviços. “Esta associação é gran-
de não só pelo tamanho e núme-
ro de funcionários, mas também 
pela qualidade do seu trabalho”, 
destacou Fernando Magalhães, pre-
sidente da direção. 

A atual direção da ADR quer 
avançar com a construção de um 
centro de demência, orçado em 2 
milhões de euros, mas o investi-
mento estará pendente da apro-
vação da candidatura ao Portugal 
2020. Isto porque a atual direção 
quer “preservar a estabilidade fi-
nanceira e acautelar o futuro da 
instituição”, frisou o dirigente.

A segunda Medalha de Mérito 
da Cidade foi entregue ao Agrupa-
mento de Escuteiros 1030 de Re-
bordosa, fundado em fevereiro de 
1994, composto atualmente por 70 
jovens escuteiros (dos 6 aos 25 anos) 

  ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE REBORDOSA, AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 1030, MOTO CLUBE DE REBORDOSA E GRUPO DESPORTIVO DA PORTELA RECEBERAM A MAIS ALTA CONDECORAÇÃO DA CIDADE.
 Cerimónia encheu o salão nobre da junta e serviu para assinalar também o 14.º aniversário da elevação de Rebordosa a cidade. 

Quatro instituições de Rebordosa receberam Medalha de Mérito 

e 13 dirigentes. “Esta homenagem 
é um estímulo para continuarmos 
o nosso trabalho na formação dos 
mais jovens. Esperamos que eles 
sejam cidadãos responsáveis e 
dedicados à comunidade”, refor-
çou o chefe Gabriel Moreira. 

A terceira instituição homena-
geada foi o Moto Clube de Rebor-
dosa, fundado em julho de 2001, 
por um grupo de amigos, contan-
do atualmente com 225 associa-
dos. Agradecendo o gesto da junta, 

o atual presidente, Simão Barbosa, 
partilhou “esta homenagem jus-
ta” com os seus antecessores e 
reforçou que “ser motociclista 
é muito mais do que andar de 
mota e beber umas cervejas. É 
ser amigo e estar sempre pronto 
a ajudar os outros sem receber 
nada por isso”. 

Nos últimos anos a coletividade 
tem organizado e apoiado diversas 
atividades solidárias em prol dos 
bombeiros e de pessoas carencia-

das da freguesia, para além de orga-
nizar diversos passeios e convívios 
de motares. 

A última medalha foi entregue 
ao Grupo Desportivo da Portela, 
que se dedica atualmente à orga-
nização de diversas atividades de 
caráter desportivo, destacando-se 
o Grande Prémio de Atletismo, que 
todos os anos atrai à cidade cen-
tenas de atletas. A coletividade, 
fundada em 1975, promove ainda 
a prática de outras modalidades, 

como o futebol, o ciclismo (BTT) e 
danças de salão. 

Em nome de todos os elemen-
tos que passaram pelos órgãos 
sociais da instituição, o atual pre-
sidente, Abel Moreira, agradeceu a 
homenagem e garantiu que o GDP 
irá continuar a trabalhar para dar 
mais visibilidade e valor à cidade de 
Rebordosa. 

“Este dia é
especial para mim”
- Elias Barros, presidente da junta

Há 3 anos que a junta de Rebor-
dosa entrega Medalhas de Mérito a 
instituições e personalidades no dia 
do aniversário da elevação a cidade, 
celebrado a 1 de julho. 

Este ano a cerimónia foi diferen-
te do habitual, não só por ter sido 
antecipada para não coincidir com 
as festas da cidade, mas também 
porque foi a última em que Elias 
Barros participou, na qualidade de 
presidente da junta.

O autarca não se irá recandida-
tar à presidência da junta nas pró-
ximas eleições e aproveitou o mo-
mento para agradecer todo o cari-
nho que recebeu da população nos 
últimos anos. “Este dia é especial 
para mim porque é o dia em que 
faço as últimas homenagens en-
quanto presidente da junta. Para 
mim foi um orgulho ter a oportu-
nidade de servir a população des-
ta terra durante 8 anos”, disse Elias 
Barros, garantindo que Rebordosa 
terá sempre um lugar especial no 
seu coração.

Helena Nunes (texto)
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  ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE REBORDOSA, AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 1030, MOTO CLUBE DE REBORDOSA E GRUPO DESPORTIVO DA PORTELA RECEBERAM A MAIS ALTA CONDECORAÇÃO DA CIDADE.
 Cerimónia encheu o salão nobre da junta e serviu para assinalar também o 14.º aniversário da elevação de Rebordosa a cidade. 

Quatro instituições de Rebordosa receberam Medalha de Mérito 

Junta recebeu votos de louvor dos Escuteiros e de
João Santos, deputado do PSD na Assembleia de Freguesia 

Durante a cerimónia de homenagem e en-
trega de medalhas de mérito a institui-
ções da freguesia, o executivo da junta 

de Rebordosa também foi homenageado com 
um voto de louvor proposto pelo Conselho de 
Agrupamento de Escuteiros 1030 de Rebordosa 
e aprovado por unanimidade no dia 31 de maio 
deste ano.

O louvor foi atribuído à junta de Rebordo-
sa, na pessoa do seu presidente, Elias Barros, 
“amigo e benemérito do agrupamento”, para 
reconhecer “os extraordinários serviços pres-
tados ao agrupamento”, “a disponibilidade e 

prontidão no patrocínio das suas atividades” e a 
contribuição “generosa e louvável” que tem dado 
para a construção da futura sede do agrupamento.

Elias Barros e o seu executivo foram também 
louvados pelo deputado do PSD da Assembleia 
de Freguesia de Rebordosa, João Santos, durante a 
sessão ordinária de 29 de junho.

João Santos do PSD declarou na sua intervenção 
que “mesmo não tendo concordado com a can-
didatura do atual presidente da junta há 8 anos, 
e nem sempre concordando com algumas ati-
tudes, louva o presidente e todo o executivo da 
junta pelo bom serviço prestado à comunidade”.
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 JOSÉ LUÍS TEIXEIRA VAI DEIXAR A PRESIDÊNCIA DO POLO AQUÁTICO DE PAREDES, ENTREGANDO A GESTÃO DA EQUIPA SÉNIOR À 
COMISSÃO DE PAIS QUE JÁ DIRIGE A FORMAÇÃO DO CLUBE.  O dirigente mostra-se orgulhoso por ter ajudado a manter viva a modali-
dade em Paredes e por ter conseguido nestes 12 anos conquistar todos os trofeus que havia para ganhar na modalidade.

JOSÉ LUÍS TEIXEIRA deixa a presidência
da equipa de Polo Aquático 

Helena Nunes (texto)

da equipa de Polo Aquático 

J
osé Luís Teixeira anun-
ciou, no final da época 
2016/2017 que vai deixar 
a presidência da equipa 
sénior de Polo Aquático de 

Paredes. O dirigente assume que 
nos últimos dois anos foi prepa-
rando internamente a estrutura 
do clube para conseguir sair tran-
quilamente, entregando a gestão 
da equipa sénior a um grupo de 
pessoas que estivesse preparado 
para assumir as responsabilida-
des.

 “Todos os ciclos têm um fi m. 
12 anos à frente de uma institui-
ção é muito tempo. O presidente 
da câmara sairá por limitação de 
mandatos e eu também vou sair, 
por imposição própria”, sublinha o 
dirigente, que se diz cansado, mas 
ao mesmo tempo satisfeito por ter 
cumprido todos os objetivos com 
que se comprometeu. 

“Ultrapassei largamente aqui-
lo a que me comprometi. Nunca 
pensei que ia ganhar tudo o que 
havia para ganhar no Polo Aquá-
tico em Portugal. E felizmente 
isso fez com que o Polo Aquático 
fosse hoje reconhecido de uma 
outra forma”. 

Do trabalho realizado nestes 
12 anos, José Luís Teixeira destaca 
não só os trofeus conquistados ao 
longo das épocas, mas também a 
importante aposta na formação, “o 
viveiro do clube”, que permite as-
segurar a continuidade do projeto 
que iniciou em 2005.

Nessa altura, em que José Luís 
Teixeira e Manuel Cancela Oliveira 
assumiram a direção do projeto, o 
Polo Aquático era uma secção dos 
serviços sociais totalmente gerida 
pela câmara municipal, concreta-
mente pelo pelouro do desporto, 
que geria toda a logística das equi-

pas, inscrições dos atletas e a mar-
cação de jogos.

“Quando Celso Ferreira as-
sumiu funções na câmara, o clu-
be de natação passou a ser geri-
do autonomamente, pelos pais 
dos atletas, mas suportado com 
os subsídios atribuídos pela 
autarquia”, recorda o dirigente, 
falando das dificuldades sentidas 
na altura. 

“O Polo Aquático de há 12 
anos tinha uma dimensão com-
pletamente diferente. Naquela 
altura foi difícil assumir esta 
responsabilidade porque tive-
mos de construir um clube au-
tónomo e praticamente de raiz. 
Houve uma enorme evolução 
desde essa altura. Começamos 
por estar nas fases finais dos 
play-off’s, depois passamos às 
meias-finais, até acabarmos 
campões”.

Ao contrário da natação, que 
acabou por ser dissolvida anos de-
pois, o projeto do Polo Aquático 
vingou e fez grande sucesso no con-
celho, graças ao empenho da estru-
tura diretiva e atletas e ao apoio de 
um grupo de amigos que sempre 
ajudou nos momentos complica-
dos. Entre eles a Padaria Flora, a 
Halcon Viagens Paredes, a Century 
21, o vereador Manuel Fernando 
Rocha e o Dr. Luciano Gomes, que 
“desbloqueou muitas situações 
complicadas para o clube”, primei-
ro como adjunto do presidente e 
depois como chefe do gabinete da 
presidência.

José Luís Teixeira faz ainda 
questão de agradecer “o apoio 
fundamental” da câmara de Pare-
des e do seu presidente. “Se o polo 
aquático existe hoje é graças a 
Celso Ferreira”, sublinha o dirigen-
te, mostrando-se feliz por a equipa 
ter conseguido retribuir o esforço 
da autarquia, trazendo títulos inédi-
tos para o concelho. 

Para além das duas 
presenças em compe-
tições europeias, a 
equipa sénior con-
quistou 2 campeo-
natos nacionais, 3 
Taças de Portugal 
e 3 Supertaças. 
Na última épo-
ca a equipa 
voltou a 
conquistar 
dois trofeus 
e só não 
venceu o 
campeona-
to nacional, 
muito em 
parte pelo desgaste físico dos seus 
atletas, diz o presidente. 

“Temos 9 atletas na seleção 
nacional. Estes atletas treinam 
de segunda a sexta, jogam ao sá-
bado e vão para a seleção ao do-
mingo. Quando chegam ao fi nal 
da época estão extremamente fa-
tigados e isso prejudicou-nos no 
play-off . Infelizmente a Federação 
não foi sensível aos nossos pedi-
dos e manteve a data do play-off ”, 
explica José Luís Teixeira, admitindo 
que o adiamento dos jogos poderia 
ter dado ao Paredes mais hipóteses 
para discutir o título.

Ainda assim, o balanço da épo-
ca não poderia ser mais do que po-
sitivo, tendo em conta que a equipa 
conseguiu vencer a Taça de Portu-
gal e a Super Taça.

Equipas passam a
ser geridas por uma

comissão de pais 

Na próxima época a equipa sé-
nior já será gerida por uma comis-
são de pais, criada há dois anos para 
dirigir as seis equipas da formação 
do clube, que integram cerca de 70 

atletas. Será Diamantino Sousa, o 
pai de um destes jogadores, a assu-
mir formalmente o cargo de presi-
dente.

“São pessoas que estão de-
dicadas ao Polo Aquático, são 

de Recarei, os filhos jogam 
nas equipas da formação e, 

por isso, facilmente con-
seguirão estar mais pre-
sentes do que eu estaria.”, 
sublinha o dirigente, que 
continuará disponível para 
ajudar o clube quando for 

necessário.
José Luís Teixeira dia acre-
ditar nas capacidades deste 

grupo para dar con-

tinuidade ao projeto do Polo Aquá-
tico. Garante que deixou o clube 
fi nanceiramente estável e dotado 
de todas as ferramentas necessárias 
para continuar um caminho laurea-
do de sucessos e trofeus.
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 Técnico, de 31 anos, vai orientar a equipa sénior do União de Paredes pela quarta época consecutiva.  EURICO COUTO 
RECEBEU OUTRAS PROPOSTAS, MAS PREFERIU FICAR NO USC PAREDES PELO PROJETO E O SENTIMENTO QUE O LIGA 
AO CLUBE.  Plantel da próxima época vai contar com vários reforços, entre eles o ex-goleador do Gandra, Jorginho. 

E
urico Pinto Couto vai ser 
o timoneiro da equipa 
principal do União Sport 
Clube de Paredes, pela 
quarta época consecutiva. 

O treinador, de 31 anos, decidiu 
ficar no comando técnico da equi-
pa paredense na próxima época 
2017/2018, em detrimento de ou-
tros convites que recebeu.

“Apesar de terem surgido 
outras propostas, decidi perma-
necer em Paredes devido ao pro-
jeto apresentado pelo clube e ao 
sentimento que me liga ao União 
Sport Clube de Paredes”, escreveu 
o técnico paredense na sua página 
oficial do facebook. 

Nas últimas semanas, o União 
de Paredes anunciou ainda a con-
tratação de alguns reforços vin-
dos de divisões superiores, como 
o experiente defesa-central Pedro 
Ribeiro (ex-Penafiel), Madureira (ex-
-Rebordosa), Seixas (ex-Académica 
B), Joel (ex-Gandra) e Jorginho (ex-
-Gandra).

Jorginho é reforço
para o ataque

O goleador Jorginho, ex-Alian-
ça de Gandra, vai reforçar o 
ataque do União de Paredes, 

na próxima época. O jogador anun-
ciou a mudança na sua página do 
facebook, onde escreveu que espe-
ra estar à altura dos novos desafios 
que o esperam no Paredes. 

Em declarações à Rádio Voz 
Desportiva, Jorginho assumiu que 
das várias propostas que recebeu 
a do União de Paredes acabou por 
ser a melhor e a que o motivou para 
continuar a jogar. “É um projeto 
ambicioso. Disputar a Super Taça 
AF Porto e jogar na Taça de Portu-
gal, foram situações importantes 
na minha decisão final”.

No arranque da próxima época 
Jorginho voltará a disputar a Super 
Taça da Associação de Futebol do 
Porto, frente ao Canelas FC Gaia 
2010, à semelhança do que aconte-
ceu na época 2016/2017, ao serviço 
do Aliança de Gandra.

O jogador, natural de Rebordo-
sa, jogou as duas últimas épocas em 
Gandra, apontando 49 golos com a 
camisola do clube. Foi eleito o me-
lhor marcador da Divisão de Elite 
da AF Porto na época 2015/2016, 
quando marcou 32 golos. Na última 
época, em que a equipa de Gandra 
se estreou no Campeonato de Por-
tugal, o jogador apontou 16 golos.

Helena Nunes (texto)

EURICO PINTO COUTO
continua no União de Paredes

O 
Aliados Futebol Clube 
de Lordelo já anunciou 
o nome do novo trei-
nador da equipa sénior 
da próxima época. Tra-

ta-se de Pedro Barroso, um jovem 

 TÉCNICO, DE 31 ANOS, FOI ANUNCIADO PELA DIREÇÃO DO CLUBE LORDELENSE NA SEMANA PASSADA.  Barroso esteve ao serviço 
do Rebordosa na última época, levando a equipa à fase de subida da Divisão de Elite.

PEDRO BARROSO
vai treinar o Aliados de Lordelo

treinador, de 31 anos, que tinha 
estado ao serviço do Rebordosa na 
última época, levando a equipa a 
disputar a fase de subida da Divisão 
de Elite da Associação de Futebol 
do Porto.

Pedro Barroso acabou por sair 
do Rebordosa a 5 jornadas do fim 
do campeonato, sendo substituído 

por Andrés Madrid.
Para além da experiência da úl-

tima época, Pedro Barroso treinou 
ainda nos escalões de formação do 
FC Penafiel, Paredes e Freamunde, 
fazendo parte da equipa técnica de 
Carlos Pinto nos capões, em Tonde-
la e em Chaves. Antes de chegar à 
Divisão de Elite Barroso esteve tam-

bém em Felgueiras, como adjunto.
Na última época, a equipa do 

Aliados foi treinada por José Augus-
to Santos, de 53 anos, que chegou 
ao clube na 23.ª jornada do cam-
peonato para substituir Juvenal 
Brandão. Apesar de o clube ter con-
seguido assegurar a manutenção 
na Elite, a temporada acabou por 
revelar mais dificuldades do que 
era esperado, facto que terá levado 
a direção do clube a dispensar José 
Augusto.

Agora, com Pedro Barroso, o 

Aliados de Lordelo garante que a 
nova época será preparada com 
“ambição e forças renovadas”.

Nas últimas semanas, o clube 
já anunciou a contratação de três 
jogadores: o médio Carlão, o defesa 
central Rui Alves e o defesa esquer-
do Paulo Monteiro, de 26 anos, que 
na última época alinharam pelo 
Rebordosa. Outra das caras novas 
do plantel é Nando Ramos, o late-
ral direito, de 24 anos, formado no 
Penafiel, e que na época passada 
vestiu a camisola do Alpendorada.

Helena Nunes (texto)
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A
ndré Mouta voltou a 
conquistar o 3.º lugar 
do pódio na segunda 
jornada do Campeona-
to Nacional de Super 

Enduro – Bradol 2017, disputada 
em Castelo Branco, no passado dia 
24 de junho.

Diogo Vieira foi o mais rápido na 
Super Pole e nas três finais realiza-
das. Venceu a primeira e a terceira, 
ficando em terceiro lugar na segun-
da final, mas acabou por fechar o 
dia com quatro pontos de vanta-
gem sobre João Ribeiro, novamente 
o segundo classificado.

A terceira posição do pódio 
coube novamente ao piloto de Lor-
delo, Paredes, André Mouta, que 
terminou na frente de Joel Vieira e 
Rita Vieira.

Albano Mouta, pai de André, 
conquistou o 3.º lugar na classe 
Open, somando dois segundos e 
um quarto lugar nas três corridas da 
noite. A vitória nesta classe coube a 
Norberto Teixeira. Em segundo lu-
gar ficou Márcio Barbosa.

Na jornada inaugural do Cam-

 PILOTO DE LORDELO CONQUISTOU O 3.º LUGAR EM CASTELO BRANCO, CLASSIFICAÇÃO QUE JÁ TINHA ALCANÇADO NA JORNADA 
INAUGURAL, DISPUTADA EM MAÇÃO.  Segunda ronda do Campeonato Nacional de Super Enduro – Bradol, decorreu no parque de des-
portos motorizados de Castelo Branco.  O campeão nacional de trial, Diogo Vieira, voltou a vencer a prova.

Segundo pódio para André Mouta
no Nacional de Super Enduro

PUB

 GINHO ASSINOU CONTRATO POR NUM ANO COM O CLUBE DE FELGUEIRAS 
QUE JOGA NO CAMPEONATO DE PORTUGAL.  Jogador de 32 anos, natural de 
Paredes, diz que o projeto do clube é aliciante e que o objetivo é ajudar o grupo a 
conquistar a subida de divisão.

GINHO reforça
a defesa do Felgueiras

O 
FC Felgueiras assegu-
rou a contratação do 
defesa Ginho. Na última 
temporada o jogador, 
de 32 anos, tinha esta-

do ao serviço do Cinfães, que com-
pete no Campeonato de Portugal.

Ginho assinou contrato no final 
do mês de maio com o emblema 
de Felgueiras, que milita na série B 
do Campeonato de Portugal, onde 
joga também a equipa do Aliança 

de Gandra, do concelho de Paredes.
Neste novo desafio profissional 

o jogador paredense pretende aju-
dar o clube a cumprir o principal 
objetivo: a subida de divisão. “O 
projeto do Felgueiras é aliciante e 
isso fez com que visse com bons 
olhos o convite do clube para in-
tegrar o plantel”, disse ao nosso 
jornal o jogador.

Ginho pode atuar em Felgueiras 
como defesa central ou lateral es-
querdo. O contrato é válido por um 
ano, com outro de opção.

 Paulo Jorge Malheiro ou Ginho, 

Helena Nunes (texto) como é conhecido, nasceu em Pa-
redes a 8 de junho de 1985. Fez a 
sua formação no FC Porto, estando 
depois quatro épocas ao serviço do 
União Sport Clube de Paredes. Gi-
nho soma ainda passagens pelo Pe-
nafiel, Trofense, União da Madeira, 
Desportivo das Aves e Cinfães. 

Do seu vasto currículo fazem 
ainda parte duas aventuras no es-
trangeiro: No Ayia Napa, do Chipre 
(época 2012/2013) e no Cherno 
More, da Búlgária, onde ven-
ceu o campeonato principal, em 
2015/2016.

peonato Nacional de Super Enduro 
– Bradol 2017, disputada em Mação, 
André Mouta já tinha conquistado o 
3.º lugar na classe Prestige. Já Alba-

no Mouta abriu a jornada com uma 
vitória na classe Open, ficando na 
frente de Márcio Barbosa e Ricardo 
Rios.

O próximo duelo do Super En-
duro- Bradol 2017, será no dia 29 
de julho em Castanheira de Pera, a 
terceira etapa da época e que an-

tecede o duelo em Baltar, Paredes, 
marcado para 12 de agosto.

A prova em Baltar será dispu-
tada no kartódromo, onde André 
Mouta será certamente um dos pi-
lotos mais acarinhados pelo públi-
co. O campeonato termina a 23 de 
setembro, em Fafe.

Já quanto ao Campeonato Na-
cional de Enduro, André Mouta é 
5.º da geral, a 2m41,073s do líder 
do campeonato, Diogo Vieira. A 
próxima prova do campeonato e a 
penúltima do calendário será dis-
putada no próximo domingo, dia 16 
de julho, em Souselas.

CLASSIFICAÇÕES:
Classe Prestige 
1.º Diogo Vieira (58 pontos) 
2.º João Ribeiro (54 pontos) 
3.º André Mouta (50 pontos) 
4.º Joel Vieira (39 pontos) 
5.º Rita Vieira (32 pontos)

Classe Open  
1.º Norberto Teixeira (60 pontos) 
2.º Márcio Barbosa (51 pontos) 
3.º Albano Mouta (43 pontos) 
4.º David Pinto (39 pontos) 
5.º Ricardo Rios (35 pontos)

Helena Nunes (texto)
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 PILOTO DE PAREDES CONQUISTOU 2.º LUGAR NA CATEGORIA DE INICIAÇÃO, FICANDO A SEIS SEGUNDOS DO VENCEDOR, JOÃO 
NOVO.  60.º Ralicross de Lousada decorreu nos dias 1 e 2 de julho, no Eurocircuito da Costilha.   

FRANCISCO SILVA foi segundo
no Ralicross de Lousada

O 
Eurocircuito da Costi-
lha, em Lousada, vol-
tou a marcar oficial-
mente a abertura da 
época 2017 do Cam-

peonato Nacional de Ralicross e 
Kartcross. A prova, organizada pelo 
Clube Automóvel de Lousada, jun-
tou 74 pilotos, num fim-de-semana 
de grande espetáculo, entre eles o 
piloto Francisco Silva, que preten-
dia repetir a vitória do ano passado, 
na categoria de iniciação. 

Contudo, o Citroen Sazo do jo-
vem piloto de Paredes voltou a ter 
problemas logo na tarde de sábado, 
dia 1 de julho, condicionando des-
de logo as aspirações do piloto de 
lutar pela vitória na sua categoria. 

Francisco Silva não conseguiu ali-
nhar nos treinos oficiais e na primei-
ra corrida de qualificação. 

No segundo dia da prova, 
Francisco Silva conseguiu bater 
a forte concorrência e venceu a 
corrida inicial do dia. Durante a 
tarde, foi terceiro, mas na grelha 
final acabou por ser penalizado 
por não ter conseguido alinhar 
nas provas da véspera. 

Ainda assim, o piloto conse-
guiu recuperar até ao segundo 
posto, nas sete voltas que com-
puseram a derradeira corrida do 
campeonato.

O 2.º lugar acabou por ser um 
prémio de consolação para o tra-
balho da equipa de Francisco Silva 
na recuperação do Citroen Saxo. 
“Mais uma vez a sorte não quis 
nada comigo, no dia de sábado. 

Não participei na primeira cor-
rida e isso penalizou-me quanto 
ao lugar na grelha de partida, 
para a final. Mesmo assim não 
baixei os braços e lutei até ao 
baixar da bandeira de xadrez, 
mas em sete voltas, era impos-
sível recuperar a diferença para 
o vencedor”, referiu o piloto no 
final da prova.

Francisco Silva cruzou a meta 
com pouco mais de seis segundos 
de diferença do vencedor, o piloto 
João Novo Jr. Na 3.ª posição ficou 
Rafael Rocha.

Com esta classificação con-
tinua tudo em aberto quanto ao 
título na categoria de iniciação. 
Esta foi a quarta prova do cam-
peonato. A próxima etapa será 
disputada nos dias 29 e 30 deste 
mês, em Montalegre.

Helena Nunes (texto)

PUB
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ESPAÇO ESCOLA e CULTURA

U
m grupo formado por alunos da 
turma do 1.º A da Escola Básica 
de Recarei e do 5.º D da Escola 
Básica e Sobreira participou, 
no passado dia 17 de junho, no 

“Braga Capital do Cavaquinho”, even-
to que tem por lema “A Tradição que nos 
Acompanha” e que pretende promover os 
grupos que tocam cavaquinho.

Este projeto fez parte do programa de 
S. João de Braga e desenrolou-se, este ano, 
nos dias 17 e 18 de junho.

A organização teve conhecimento do 
trabalho que tem sido desenvolvido nestas 
duas turmas e contactou a professora, por 
considerar que “o futuro da nossa cultura 
está nos jovens que pudermos sensibi-
lizar, para que utilizem os instrumentos 
tradicionais, e preservem as nossas tra-
dições”.

Numa tarde muito, muito quente, no 
palco montado em frente ao Teatro Circo, 
com um crachá de um cavaquinho, ofere-
cido pela organização, os alunos tocaram 
e cantaram uma sequência de músicas 

...............................................................................................................................................................................................................................
ALUNOS DO 1.º A e PROFESSORA MARGARIDA RODRIGUES  ●  Escola Básica de Recarei

BRAGA CAPITAL DO CAVAQUINHO

PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

Ivo Rafael Silva
ivo_rafael@sapo.pt 

Afonso Costa

«Foi, porventura, entre 1910 e 
1930, o mais querido e o mais 
odiado dos Portugueses. O seu 
nome simbolizou toda uma po-
lítica, mesmo um regime, até. 
Endeusaram-no como talvez nin-
guém neste país, desde D. Miguel 
e até Salazar.»

outros tantos –, passou regularmente por Pa-
redes durante um determinado período da 
sua vida. Eventualmente até dada essa inevi-
tável interacção e proximidade com os pare-
denses, Afonso Costa terá servido de inspira-
ção, dir-se-ia até de forma decisiva, a alguns 
dos mais notáveis protagonistas políticos e 
administrativos locais do pós-5 de Outubro.

A. H. de Oliveira Marques (1972:15-6) 
descreveu-o da seguinte forma: «Foi, por-
ventura, entre 1910 e 1930, o mais querido e 
o mais odiado dos Portugueses. O seu nome 
simbolizou toda uma política, mesmo um 
regime, até. Endeusaram-no como talvez 
ninguém neste país, desde D. Miguel e até 
Salazar. Como eles, tornou-se um mito, um 
Messias, depois de ter sido arauto de uma 
situação e o estadista que, acaso mais a ra-
dicou em sete anos apenas de acção intermi-
tente, mas fecunda. Esteve sempre entre os 
dois mais votados candidatos republicanos 
ao Parlamento, onde quer que se propuses-
se jamais perdendo uma eleição desde 1906. 
(…) O seu retrato apareceu reproduzido mi-
lhares e milhares de vezes, em livros, em jor-
nais, em cartazes, em panfletos, em azulejos, 
em pratos de barro e de latão. (…) Deram o 
seu nome, ou adjectivos com ele relaciona-
dos, a ruas, escolas, centros sociais, bairros 
populares, até a bens de consumo e animais 
domésticos. Sei de uma cadela que houve 
nome «Afonsina», aí por 1913. Uma estatís-
tica de nomes de bebés revelaria a profusão 
de «Afonsos» nascidos entre 1906 e 1925. 
(…) O ódio que lhe tiveram também não 
conheceu limites. Acusaram-no de concus-
sionário, de utilizar e até fabricar a lei para 
proveito próprio, dos numerosos amigos e 
da sua clientela de advogado, de enriquecer 
à custa da política. A sua casa na Serra da Es-
trela disse-se ser feita de mármore, vindo dos 
palácios públicos da nação. Odiaram-no por 
ter sido o principal fautor da entrada de Por-
tugal na Guerra. (…) Falar em Afonso Costa, 
para quase todo o católico bem formado, era 
o mesmo que falar do diabo. Fora o homem 
que expulsara os Jesuítas, que «correra» 
com os frades e com as freiras, que deixara 
os sacerdotes a pedir esmola, que proibira 

as procissões, que deportara os bispos, que 
criara o divórcio, que insultara, em suma, a 
consciência católica da nação e promovera a 
corrupção da família e da sociedade. Fora o 
arrogante, possesso de Satanás, que afirma-
ra poder acabar com a religião em Portugal 
em duas gerações.»

Ora, o que terá então trazido tão distinta 
personalidade ao nosso concelho? Que rela-
ções teria com as gentes de cá, o mais famo-
so dos republicanos portugueses?

Será na qualidade de proeminente advo-
gado e já lente catedrático de Coimbra, que 
Afonso Costa, com a sua estatura franzina e 
bigode cuidado, chegará à então pequena 
vila e comarca de Paredes. Será causídico 
num dos mais badalados casos judiciais do 
período final da monarquia, e que correra, 
entre 1903 e 1908, nas instâncias do então 
Tribunal Colectivo desta localidade. 

Tratara-se de um caso muito rapida-
mente publicitado e politizado – o «Caso 
Djalme» –, que pôs repórteres do jornal O 
Mundo à porta do edifício dos antigos Paços 
do Concelho – e, claro está, também sede do 
tribunal –, em missão de permanente acom-
panhamento noticioso. O réu, de seu nome 
Alfredo Djalme Martins de Azevedo, na oca-
sião residente em Paredes, era um distinto 
militar, membro do Partido Republicano e 
maçom, um dos organizadores iniciais da 
malograda insurreição de 31 de Janeiro – na 
qual, entretanto, não participara por ter sido 
destacado para Moçambique –, e que se en-
contrava agora a braços com o libelo de «fal-
sificação de títulos de crédito». O processo 
foi, contudo, considerado e propagandeado 
como acto de perseguição política. Na altu-
ra, a monarquia ameaçava ruína, e a repú-
blica, com a saliência dos seus destacados 
defensores - como Djalme de Azevedo -, já 
acenava no horizonte.

Eminentes figuras paredenses do meio 
e da época – algumas só o serão um pou-
co mais tarde – intervirão activamente no 
processo. Belmiro Augusto de Oliveira, por 
exemplo, ao tempo administrador do conce-
lho e mais tarde presidente de câmara, assu-
mirá um papel de relevo do lado da acusa-

ção. Este então farmacêutico e comendador, 
homem respeitado e assaz influente na loca-
lidade, não será poupado pelo vigor e acin-
te com que o enérgico Afonso Costa tratará 
alguns dos intervenientes processuais, como 
veremos mais tarde.

Afonso Costa teve os seus ídolos, apaixo-
nados admiradores em todo o país e Paredes 
não foi excepção. Depois de 1910, o mais 
fervoroso – e polémico – dos republicanos 
paredenses, António Augusto Gonçalves de 
Carvalho, dará a uma das suas filhas, nascida a 
2 de Dezembro de 1910, o elucidativo e muito 
simbólico nome “Outubrina Afonso”. Num ar-
tigo intitulado “Os Nomes de Baptismo”, o in-
signe historiador e linguista Leite de Vascon-
celos, refere-se concretamente a esta escolha: 
«Com efeito, indivíduos há que de tal maneira 
se apaixonam pela política, que se tornam 
por ela verdadeiros fanáticos e assim, para ex-
teriorizarem, na medida do possível, as suas 
opiniões, impõem aos filhos nomes que as 
traduzam bem. Assim se explica a existência 
de uma Outubrina, em memória da revolução 
republicana desse mês». Em seguida, reme-
te para a nota de rodapé onde se lê: «Se me 
não falha a memória, o Sr. Dr. Carneiro Pache-
co [que residiu em Bitarães, Paredes e veio a 
ser ministro da Educação Nacional do Estado 
Novo], disse-me que o nome completo dado 
à criança era Outubrina Afonso Costa» (Revis-
ta Lusitana, Vol. XXXI, pp. 9-10). O autor só se 
equivocara na data de nascimento – foi De-
zembro e não Outubro – e no apelido – Costa 
– que Outubrina nunca teve. 

António Augusto terá, muito provavel-
mente, conhecido o seu ídolo durante o fa-
moso «Caso Djalme», no qual interveio, aliás, 
como uma das várias testemunhas. Em Maio 
de 1911, António Augusto e Djalme deslo-
cam-se a Braga para «cumprimentar o digno 
ministro da Justiça [Afonso Costa], em nome 
do povo do concelho de Paredes. O ilustre 
homem de estado recebeu os represen-
tantes do nosso concelho com inequívocas 
provas de agrado e consideração, deixando 
a ambos muito penhorados pelas amabilida-
des com que os distinguia», lia-se na edição 
n.º 8 do jornal republicano O Povo.

N
ão há abordagem possível à Pri-
meira República sem menção a 
Afonso Costa (Seia, 06/03/1871 – 
Paris, 11/05/1937). É-o no pano-
rama da História a nível nacional, 

e curiosamente também, no nosso caso, no 
plano local ou concelhio. 

Essa figura maior dos primeiros decénios 
do século XX – amada por uns e odiada por 

tradicionais e outra de músicas infantis. Na-
quela tarde, eram os artistas mais jovens e 
conseguiram o aplauso dos muitos que os 
ouviram.

O entusiasmo foi grande! Para os mais ve-
lhos, os de 5.º ano, esta era apenas mais uma 

apresentação em público, mas para os mais 
novos, os do 1.º ano, era uma estreia. O em-
penho e a responsabilidade eram, no entanto, 
comuns!

À saída do palco, cada um recebeu um 
certificado de participação e a professora, 

para além deste, recebeu um mapa da an-
tiga cidade de Braga e um belo quadro com 
um cavaquinho de cerâmica. 

Este foi o segundo momento de encon-
tro dos dois grupos. O primeiro tinha sido 
numa noite dessa semana, na véspera do 
feriado, num ensaio geral realizado nas es-
cadas da igreja.

Estão já agendados novos encontros, 
um associado ao “Projeto das 100.000 
árvores” das Escolas do Futuro, em que 
os alunos do 1.º ano estiveram envolvidos 
e outro no âmbito da ‘Semana das Associa-
ções’, promovida pela Junta de Freguesia de 
Recarei.
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Efemérides 13 de julho

Paredes

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 13 a 26 de julho

Castelo de Paiva

1491
Morte do infante D. Afonso, filho único e 
herdeiro de D. João II e de D. Leonor. Tinha 
16 anos;
____________________________________

1647
Na Ribeira das Naus, em Lisboa, é criada a 
Aula de Fortificação e Arquitetura Militar;
____________________________________

1793
Revolução Francesa. Jean Marat, elemento 
da Comissão de Observação da Convenção, 
é assassinado por Charlotte Corday;
____________________________________

1832
Descoberta a nascente do rio Mississipi. De-
sagua por um delta no golfo do México;
____________________________________

1878
O Império Otomano é dissolvido pelo Trata-
do de Berlim;
____________________________________

1911
A Universidade de Lisboa, provisoriamente 
instalada na Sociedade de Geografia, entra 
em funcionamento;
____________________________________

1917
Guiné Portuguesa. Tomada de posse do car-
go de governador interino do tenente-coro-

nel de infantaria Ivo de Sá Ferreira;
_____________________________________

1930
No Uruguai, dá-se início ao primeiro Campeo-
nato do Mundo de Futebol;
_____________________________________

1936
O deputado José Calvo Sotelo é morto em 
Madrid, facto que acelera o começo da Guerra 
Civil de Espanha; 
_____________________________________

1943
II Guerra Mundial. Fracasso da ofensiva nazi 
alemã em Kursk, na URSS;
_____________________________________

1946
Guiné Portuguesa. Com assistência do go-
vernador da colónia, Comandante Sarmento 
Rodrigues, realizou-se em Canchungo a ceri-
mónia de lançamento da primeira pedra para 
a construção do depósito elevado de águas à 
povoação. Concluído em junho de 1947;
- Concluída a construção das fontes de Empa-
da e Ioriel e iniciada a de Fulacunda;
- Entrada em funcionamento, depois de al-
guns anos de interrupção, a Colónia Penal da 
Ilha das Galinhas, tendo sido recuperados os 
edifícios e fornecido uma embarcação com 
motor para a ligação com Bolama. Procede-se 
a grandes plantações de árvores de fruto no 
local;

- Foi concedida dotação para a reparação da 
ponte-cais de Bolama; 
- Está em construção a fonte de Binar e em ar-
ranjo a de Bula; as obras terminaram no fim  
do ano; 
- Em Bafatá prosseguem os trabalhos de con-
solidação das pistas do campo de aviação;
_____________________________________

1951
Morte de Arnold Schoenberg, compositor e 
mentor da dita segunda escola de Viena. Aos 
76 anos;
_____________________________________

1954
Frida Kahlo, artista plástica mexicana, morre, 
com 47 anos;
_____________________________________

1958
D. António Ferreira Gomes, “famoso bispo do 
Porto”, escreve uma carta ao ditador Oliveira 
Salazar, onde crítica a política corporativa do 
regime, que considera “para espoliar” os ope-
rários do direito natural de associação. Exila-
do durante 10 anos, a PIDE vigiou-o até ao 25 
de abril de 1974;
_____________________________________

1973
Publicado o Decreto 353/73, que prevê a inte-
gração de milicianos no Quadro Permanente 
das Forças Armadas, acelera a criação do MFA;

1974
Com o assalto à sede do PCP em Rio Maior, 
iniciam-se ações violentas contras as sedes 
de organizações e partidos políticos de es-
querda, conhecida por “Verão Quente”;
____________________________________

1986
Guiné-Bissau - Mário Soares, presidente da 
República, pede a comutação da pena de 
morte para 12 personalidades;
____________________________________

1988
Abolida a pena de morte no Haiti;
____________________________________

2002
Encontrado morto o coreógrafo russo Ev-
gueni Panfilov, pioneiro da dança contem-
porânea na antiga URSS;
____________________________________

2004
“Prémio José Afonso” é ganho por Filipa Pais 
pelo disco “A Porta do Mundo”;
____________________________________

2007
No Porto, o Tribunal de S. João Novo absol-
ve os 16 jornalistas acusados de violação do 
segredo de justiça no âmbito do processo 
Casa Pia;
- A edição de 2007 do “Prémio Sophia de Mel-
lo Breyner Andresen é atribuído ao poeta Fer-
nando Echevarria por “Obra Inacabada”.

Dia 14
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Apresentação do livro/DVD “O Povo que ainda 
canta” de Tiago Pereira  

Dia 15
Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Oficina Estenopeica – o mundo mágico da foto-
grafia analógica

Dia 19
Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Angry birds – o filme”

Dia 22
Centro Cultural do Rancho Folclórico de Paço de Sousa
21h45 – 37.º Festival Luso/Checo de Folclore

Dia 26
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Vaiana”

Dia 14
Salão nobre dos Paços do Concelho
21h00 – Apresentação do livro “Paredenses na Grande 
Guerra”, de Ivo Rafael Silva

Dia 15
Parque da cidade de Paredes
22h00 – Concerto de Xutos e Pontapés, Festas da cidade e 
do concelho 2017

Dia 16
Parque José Guilherme, Paredes
15h00 – Atuação das bandas de música de Baltar e Cete

Dia 16
Parque da cidade de Paredes
22h00 – Concerto de Mariza, festas da cidade e do concelho 
2017

Dia 17
Salão nobre dos Paços do Concelho
10h30 – Sessão solene do feriado municipal

Dia 26
Fundação A Lord
15h00 – Comemoração do Dia Mundial dos Avós

Dia 14
Largo do Conde de Paiva
21h00 – “Todos a Payva” evento teatral, envolvendo profis-
sionais da ACE/Teatro do Bolhão do Porto e agentes socio-
culturais locais, no âmbito da Bienal da Cultura

Dia 15
Centro de Interpretação da Cultura Local
18h00 – Apresentação do livro “Parte(s) de nós”, um mosai-
co-poema das gentes e lugares de Castelo de Paiva, da auto-
ria de Elisabete Morais e António Martins

Dia 15
Largo da Feira de Sobrado
22h00 – Fados no largo, com António Laranjeira e grupo de 
fados e a colaboração da Orquestra Ligeira de Castelo de Paiva

Dia 26
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h30 – Atelier “vamos brincar com as tintas”

Dia 15 
Praça da República, Felgueiras
21h30 – Concerto da cantora Luísa Sobral, integrado na Gala 
Anual de Estilismo e Calçado 

Dia 17
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
Exposição de pintura “Os rostos e os gestos”, de Graça Damas 
e Josete Fernandes

Dia 22
Escola Secundária de Airães
21h30 – XXXII Festival Internacional de Folclore – Airães 2017

Dia 26
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
Das 15h00 às 16h30 – Oficina de leitura e expressão plásti-
ca – Comemoração do dia mundial dos avós

Dias 14, 15 e 16
Auditório Municipal
21h30 e 16h00 – Teatro musical: “Do Cabaré para o Conven-
to”, espetáculo realizado pelos alunos do curso de verão

Dia 20
Espaço Aje
18h00 – Inauguração da exposição “50 anos de hóquei”

De 20 a 23
Avenida Senhor dos Aflitos
Das 12h00 à meia-noite – Festival Tradicional de Lousada, 
com produtos regionais e música

Dia 22
Quinta de Cáscere, Quinta de Vila Verde, Parque Urbano e 
Moinhos de Pias
Das 08h00 às 23h00 – LousadaBlitz “Ser biólogo por um dia”

Dia 22
Avenida Senhor dos Aflitos
22h00 – Concertos de Cláudia Martins e Minhotos Marotos

Dia 15
Solar dos Brandões, Paços de Ferreira
15h00 – Arlequins e saltimbancos – programação para fa-
mílias (Festival Confluências)

Dia 15
Solar dos Brandões, Paços de Ferreira
16h00 – Há música na quinta – ciclo de concertos (Festival 
Confluências)

Dia 16
Solar dos Brandões, Paços de Ferreira
15h30 – Allegro – concerto de grupo local: Castanholas de 
Freamunde – Pedaços de Nós (Festival Confluências)

Dia 16
Solar dos Brandões, Paços de Ferreira
17h30 – Sonatas e Tocatas – concerto de comunidade, 
Quarto Andamento (Festival Confluências)

Dias 21 e 22
Parque Urbano de Paços de Ferreira
Das 8h às 17h – Park Festival: festival de bandas emergentes
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GOMES DE SOUSA

o seu QUINZENÁRIO de eleição

VI – PENAFIEL
N.º 64 – Igreja de Cabeça Santa

BOLETIM MONUMENTOS

 Igreja de Cabeça Santa – Penafi el
A fachada principal, vendo-se a torre posteriormente construída;

Igreja de Cabeça Santa – Penafi el
A mesma fachada depois das obras.

Q
uando o Professor Au-
reliano Pessegueiro, 
natural de Baltar, era 
estudante, havia na 
Faculdade de Medici-

na do Porto vários prémios: - Barão 
de Castelo de Paiva, Visconde de 
Macedo Pinto e Rodrigues Pinto, 
pagos pelos juros dos respectivos 
legados. Além destes havia os pen-
sionistas do Legado Nobre [Bruno 
Alves Nobre] e do Legado Assis. Os 
do primeiro legado eram obrigados 
a adoptar o apelido ‘Nobre’.

Actualmente, além de nume-
rosos prémios atribuídos pela Fa-
culdade de Medicina aos docentes, 
investigadores, doutorandos e mes-
trandos, há os seguintes prémios 
para os alunos:

Abílio Gonçalves Marques, D. 
Adelaide Fontes, Doutor Alberto 
Brochado, Anatomia Patológica Ge-
ral, Professor Aureliano Pesseguei-
ro, Barão de Castelo de Paiva, Dr. 

Prémio Prof. Aureliano Pessegueiro
Cândido de Pinho, Desembargador 
Almeida Ribeiro, Eduarda [instituí-
do pelos pais dr. Fernando Augusto 
Furriel e dr.ª Maria Amélia Castro e 
Silva Junqueira], Faria Guimarães, 
Doutor Gonçalves Moreira, D. Idalina 
de Almeida, João Alberto Gonçalves 
de Macedo Pinto, Prof. Lopes Mar-
tins, Dr. Luís Pinto da Fonseca, Ma-
galhães Lemos, Maximiano Lemos, 
Natália Gomes Ferreira, Roentgen 
Curie, Professor Rodrigues Pinto, 
Professor Doutor Rocha Pereira, Rui 
da Silva Carvalho, Professor Silva Pin-
to, Professou Doutor Teixeira Bastos, 
Professor Tiago de Almeida, Dr. Tito 
Fontes, Vicente José de Carvalho, Vis-
conde de Macedo Pinto e Professor 
Manuel Miranda Magalhães.

Há mais um atribuído pela Fun-
dação Professor Ernesto Morais e 
várias bolsas de estudo por mérito.

A primeira notícia do Prémio 
Aureliano Pessegueiro vem no 
Anuário da Universidade do Porto, 
vol. XV, 1960-61: - «Pela Sr.ª D. Maria 
de Oliveira Leite dos Santos Pesse-
gueiro, um prémio a atribuir anual-
mente ao aluno mais classifi cado em 
«Propedêutica Médica e Semiótica 
Laboratorial), da Faculdade de Medi-
cina, constituído pelo rendimento de 
Esc. 20 000S00 que põe à disposição 
da Universidade.» (pág. 30).

Só foi instituído em 1965. O re-
gulamento foi aprovado, pela por-
taria 21138, pelo Subsecretário de 
Estado da Administração Escolar, 

Alberto Carlos de Brito.
Arquivamos aqui a Portaria n.º 

21138:
Manda o Governo da República 

Portuguesa, pelo Ministro da Edu-
cação Nacional, aprovar o Regula-
mento do Prémio Prof. Aureliano 
Pessegueiro, que baixa assinado 
pelo director-geral do Ensino Supe-
rior e das Belas-Artes.

Ministério da Educação Nacio-
nal, 3 de Março de 1965. - Pelo Mi-
nistro da Educação Nacional, Alber-
to Carlos de Brito, Subsecretário de 
Estado da Administração Escolar.

REGULAMENTO DO PRÉMIO
PROF. AURELIANO PESSEGUEIRO

Artigo 1.º É instituído, em home-
nagem à memória do professor da 
Faculdade de Medicina da Univer-
sidade do Porto Doutor Aureliano 
Nazaré dos Santos Pessegueiro, um 
prémio com a designação de «Prémio 
Prof. Aureliano Pessegueiro», o qual 
será constituído pelo rendimento 
anual da importância de 20.000$00.

Art. 2.º A importância do prémio 
será convertida em certifi cado de ren-
da perpétua, assentado à Faculdade 
de Medicina.

Art. 3.º O prémio será atribuído 
anualmente a um aluno pobre e dis-
tinto, com a classifi cação mínima de 
17 valores no exame da disciplina de 
Propedêutica Médica.

§ único. Na hipótese de haver 
vários candidatos, será escolhido o 
aluno mais pobre, embora não seja o 
mais classifi cado.

Art. 4.º Não havendo candidatos 
nas condições indicadas no artigo 
anterior, o prémio será atribuído ao 
aluno distinto com mais elevada mé-
dia geral.

Art. 5.º Em caso de igualdade de 
condições, será o prémio atribuído por 
sorteio entre os alunos qualifi cados.

Art. 6.º A designação do aluno 
a quem deve ser atribuído o prémio 
será feita pelo conselho escolar da 
Faculdade de Medicina e transmitida 
ao reitor da Universidade.

Art. 7.º A entrega do prémio 

compete ao reitor da Universidade 
e terá lugar, em princípio, na sessão 
inaugural dos trabalhos escolares do 
ano lectivo imediato ao da decisão 
do conselho escolar da Faculdade de 
Medicina.

Direcção-Geral do Ensino Supe-
rior e das Belas-Artes, 3 de Março de 
1965. - O Director-Geral, João Ale-
xandre Ferreira de Almeida.

Diário do Governo, n.º 52, I série, 
3 de Março de 1965, pág. 246.

Não é fácil fazer a lista dos me-
lhores alunos, com difi culdades 
económicas, da disciplina de Prope-
dêutica Médica a quem foi atribuí-
do o prémio «Prof. Aureliano Pesse-
gueiro» que já fez cinquenta anos.

Apesar disso aqui fi cam alguns 
nomes: Alberto Mota em 1988, Pau-
lo Gonçalves Dias em1999, Patrícia 
Fernandes Dias de Madureira Rodri-
gues + Armando Jorge Pereira Dias 
em 2005, Carolina Afonso Andresen 
Guerreiro em 2008, João Ferreira 
Martins em 2011, José Araújo Ladei-
ras Lopes, em 2009. 

O ano em que mais alunos re-
ceberam o prémio foi em 2004 
para 2005: - Ágata Juliana Correia 
Guedes de Gouveia Mota + João 
Manuel Ferreira Martins + Marta Ca-
rolina Marques da Ponte + Ricardo 
Henriques Castro + Ana Beatriz Pe-
reira Abrantes Borges de Almeida + 
Vera Lúcia Castro Mendes da Silva + 
Filipe Crista La Fuente Isaac de Car-
valho + Rita Valença Filipe.
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Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA
OS DEZASSETE BRASÕES

Póvoa de Varzim

“A primeira vez que reparei nela, era uma noite dos princípios de Agosto, tinham-se inau-
gurado os candeeiros da Avenida dos Banhos. Achavam que tinham a forma de forcas, e isso 
alimentou por muito tempo a malícia pobre da sociedade. Porque há malícias pobres e malícias 

Santo Tirso

ricas. As primeiras são domésticas e quando muito saem do jardim a respirar o aroma das ervi-
lhas de cheiro. As outras voam mais alto, fabricam as guerras e as depressões dos intelectuais”.

[Agustina Bessa-Luís]

Póvoa de Varzim. Câmara municipal. Igreja românica de Rates.

“O mosteiro de Santo Tirso teria sido construído sobre um templo romano, achando-se na 
sua área um túmulo dum soldado de nome Silvano, capitão de legião do Império. No ano de 
770, Era de Cristo, o mosteiro já existia e tinha como padroeiro S. Nicolau, que originou o culto 
profano do Pai Natal. Os mouros arrasaram o mosteiro, e até que a Província foi resgatada pelo 

Infante D. Aboazar, filho do rei Ramiro de Leão, Santo Tirso permaneceu sempre como que um 
arraial da cristandade, tendo na sua paisagem qualquer coisa de finamente secreto”.

[Agustina Bessa-Luís]

Santo Tirso. Museu Nacional de Escultura Contemporânea (ar livre). Monte Córdova. Santuário de Nossa Senhora da Assunção.

PUB PUBPUB
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Rebordosa

Elias Marques Dias
Faleceu

Elias Marques Dias faleceu no passado dia 4 de 
julho, com 67 anos de idade. Era natural e residente 
na freguesia de Rebordosa, Paredes, na Travessa 
de Vales, n.º 13-B. Era casado com Felicidade Morei-
ra dos Santos Dias que deixa na maior dor juntamente com seus filhos, 
nora, genro e restante família.

Rebordosa

Mário da Costa
Magalhães

Faleceu
Mário da Costa Magalhães faleceu no passado 

dia 29 de junho, com 78 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes, na Rua de Monte 
Alto, n.º 42. Era solteiro e deixa na maior dor seus irmãos, sobrinhos 
e demais família.

Paredes

Maria da Glória
Nunes Ribeiro

Faleceu
Maria da Glória Nunes Ribeiro faleceu no passa-

do dia 4 de julho, com 85 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Beire, Paredes e residente na Rua Marginal do Rio 
Sousa, n.º 135, Paredes. Era viúva de Augusto Monteiro.

Paredes

Carmelindo Gaspar
da Costa Mota

Faleceu
Carmelindo Gaspar da Costa Mota faleceu no 

passado dia 7 de julho, com 79 anos de idade. Era 
natural de Guilhufe, Penafiel e residente na Rua Padre Américo, n.º 
105, Paredes. Era casado com Francisca da Rocha Pinto de Almeida.

Paredes

Manuel de Deus Silva
Faleceu

Manuel de Deus Silva faleceu no passado dia 
22 de junho, com 86 anos de idade. Era natural de 
Borbela, Vila Real e residente na Rua 5 de Outubro, 
n.º 5, Paredes. Era casado com Maria da Conceição 
Ferreira.  

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.

Sobrosa

Maria Benilde
Barros dos Santos

Faleceu
Maria Benilde Barros dos Santos faleceu no 

passado dia 10 de julho, com 75 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Sobrosa, Paredes. Era casada com 
José Maria Rodrigues Barbosa.

Agradecimento 
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amiza-
de que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral. Par-
ticipam também que a missa de 7.º dia será celebrada na quarta-feira, 
dia 19 julho, pelas 21 horas, na igreja paroquial de Sobrosa. 

Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
neste ato religioso.

Bitarães

Maria Alexandra
de Almeida Machado

Faleceu
Maria Alexandre de Almeida Machado faleceu 

no passado dia 2 de julho com 42 anos de idade. 
Era natural e residente em Bitarães, Paredes. Era divorciada de José 
Augusto Barbosa Nogueira.

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 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.

Lordelo

Jaime Barbosa de Oliveira
Faleceu

Jaime Barbosa de Oliveira faleceu no passado 
dia 3 de julho com 55 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Lordelo, Paredes e residente em Fran-
ça. Era divorciado.

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 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.

Bitarães

José da Silva Moreira
Faleceu

José da Silva Moreira faleceu no passado dia 
10 de julho com 83 anos de idade. Era natural de 
Gondalães e residente em Bitarães, Paredes. Era 
casado com Rosa Moreira da Rocha.

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 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.

Mouriz

Augusto Nunes Coelho
(Augusto Borga)

Faleceu
Augusto Nunes Coelho faleceu no passado dia 

7 de julho, com 87 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Mouriz, concelho de Paredes e residente na Rua da Agre-
la, n.º 83, em Mouriz, concelho de Paredes. Era viúvo de Maria José 
Ferreira Nunes e Pai de Maria Eduarda, Celina Maria, José Augusto e 
Vítor Fernando Nunes Coelho.

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

meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, 
aquando do falecimento e do funeral. 

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, 
dia 15 de julho, pelas 17h30 horas, na Igreja de Mouriz. Antecipadamen-
te agradecem a todas as pessoas que participem neste ato religioso.

Vandoma

Maria Amélia Barbosa de Sá
Faleceu

Maria Amélia Barbosa de Sá faleceu no passado 
dia 5 de julho, com 65 anos de idade. Era natural de 
Vandoma e residente na Rua Travessa da Boavista, 
n.º 9, Vandoma, Paredes. Era casada com António 
Joaquim Nogueira Baltar.

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

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

Lordelo

Nelson Dias Ferreira
Faleceu

Nelson Dias Ferreira faleceu no passado dia 2 
de julho com 61 anos de idade. Era natural de So-
brado, Valongo e residente na Rua Santa Tecla, n.º 
418 B, Lordelo, Paredes. Era casado com Maria de 
Fátima da Silva Rodrigues.

Agradecimento
Sua esposa e restante família vêm por este meio extremamente 

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

Mouriz

Laura da Silva
Faleceu

Laura da Silva faleceu no passado dia 3 de julho 
com 97 anos de idade. Era natural de Baltar, Pare-
des e residente na Rua de Peneirada, n.º 9, Mouriz, 
Paredes. Era viúva de José Joaquim Pinto de Sousa. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Deolinda Dias Ferreira Tuna
Faleceu

Deolinda Dias Ferreira Tuna no passado dia 6 de 
julho com 84 anos de idade. Era natural de Lordelo e 
residente na Rua de Penhas Altas, n.º 433, Lordelo, 
Paredes. Era viúva de Joaquim Moreira (Bento). 

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

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

Duas Igrejas

Abílio Valentim
Machado Nogueira

Faleceu
Abílio Valentim Machado Nogueira faleceu no 

passado dia 2 de julho com 28 anos de idade, em 
Marselha, França. Era natural de Ferreira, Paços de Ferreira e resi-
dente na Travessa de Santo António, n.º 71, Duas Igrejas, Paredes. 
Era solteiro. 

Agradecimento
Sua mãe e demais família vêm por este meio extremamente sen-

sibilizados 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 faleci-
mento e funeral, bem como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

Lordelo

Fernando Dias de Seabra 
Faleceu

Fernando Dias de Seabra faleceu no passado 
dia 10 de julho com 80 anos de idade. Era natural 
de Lordelo e residente na Rua Estrada Nacional 209, 
n.º 3349, Lordelo, Paredes. Era viúvo de Ana Rosa 
Moreira Coelho. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 15 
de julho, pelas 19h30, na igreja paroquial de Lordelo, agradecendo, 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias

dos falecidos SENTIDOS PÊSAMES 

NECROLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

AGÊNCIA FUNERÁRIA XAVIER NETO
Av. Padre Manuel Pinto Abreu, 98 - SOBROSA | Tlf.255 873 803 | Tlm. 914 654 999

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

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

T COUTO AGÊNCIA FUNERÁRIA
 (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) 

 Rua Dr. José Magalhães, n.º 70 Paredes | Tlf. 255 777 264 | Tlm. 917 245 839

T COUTO AGÊNCIA FUNERÁRIA
 (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) 

 Rua Dr. José Magalhães, n.º 70 Paredes | Tlf. 255 777 264 | Tlm. 917 245 839

T COUTO AGÊNCIA FUNERÁRIA
 (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) 

 Rua Dr. José Magalhães, n.º 70 Paredes | Tlf. 255 777 264 | Tlm. 917 245 839

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

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

Maria Rosa
Moreira da Silva

Faleceu
Maria Rosa Moreira da Silva faleceu no passado 

dia 1 de julho, com 76 anos de idade. Era natural e 
residente na freguesia de Rebordosa, Paredes, na Rua de Fijô, n.º 20-
B. Era casada com Manuel Joaquim Nunes Moreira que deixa na maior 
dor juntamente com seus fi lhos, noras, genros, netos e demais família.

Rebordosa

Vitorina de Freitas
Faleceu

Vitorina de Freitas faleceu no passado dia 4 de 
julho, com 78 anos de idade. Era natural e residente 
na freguesia de Rebordosa, Paredes, na Rua da Pre-
sa da Bouça. Era viúva de Alberto dos Santos Tomás 
e deixa na maior dor seus fi lhos, noras, genros, netos e restante família.

Rebordosa

Aprígio Ribeiro Martins
Faleceu

Aprígio Ribeiro Martins faleceu no passado dia 
6 de julho, com 85 anos de idade. Era natural e resi-
dente na freguesia de Rebordosa, Paredes, na Rua 
Escola da Quintã, n.º 18. Era viúvo de Laurinda Mo-
reira da Silva e deixa na maior dor seus fi lhos, noras, genros, netos e 
restante família.

Rebordosa

Júlio da Rocha Carvalho 
Faleceu

Júlio da Rocha Carvalho faleceu no passado 
dia 10 de julho, com 61 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes, na 
Av. 25 de Abril, n.º 51. Era casado com Ana Maria 
Carvalho da Silva que deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos 
e restante família.

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

PUB

NECROLOGIA   |   PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

CERTIFICADO
Certifi co narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste 

Cartório, em sete de julho de dois mil e dezassete, de folhas cento 
e treze a cento e quinze do livro de notas para “Escrituras Diversas” 
número cento e vinte e sete – A, foi lavrada uma escritura de Justifi -
cação Notarial, na qual foi Justifi cante:

Padre Armando Mendes Neto, solteiro, maior, natural da freguesia de 
Torno, concelho de Lousada, residente na Rua da Igreja, n.º 172, Bitarães, 
na freguesia e concelho de Paredes, titular do cartão de cidadão da Repúbli-
ca Portuguesa com o número de identifi cação civil 03818822 8 ZY7, válido 
até 26/10/2020, que outorga na qualidade de Pároco da Freguesia de São 
Tomé de Bitarães, concelho de Paredes e em representação de:

“FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO 
TOMÉ DE BITARÃES”, pessoa canonicamente ereta, com sede na 
referida Rua da Igreja, n.º 172, Bitarães, na freguesia e concelho de 
Paredes, com o NIPC 501 424 784, a qual goza de personalidade jurí-
dica, tendo a sua existência sido participada ao Governo Civil do Porto, 
nos termos da Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa, 
qualidade e poderes para o ato que verifi quei por uma declaração pas-
sada pelo Secretaria Geral da Diocese do Porto.

Mais certifi co que ele, nessa escritura, declarou o seguinte:
Que a sua representada “Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

São Tomé de Bitarães” é dona, com exclusão de outrem, do seguinte imóvel:
Prédio urbano, composto por edifício de rés-do-chão, andar e lo-

gradouro, com a área coberta de duzentos e trinta e seis vírgula quarenta 
metros quadrados e a área descoberta de trezentos e oitenta vírgula ses-
senta metros quadrados, a confrontar de norte, sul, nascente e poente 
com Município de Paredes, sito na Rua Nossa Senhora dos Chãos (Lu-
gar de Chãos), na freguesia e concelho de Paredes (extinta freguesia 
de Bitarães), não descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Paredes, mas inscrito atualmente na respetiva matriz predial urbana em 
nome da sua representada sob o artigo 10406 da freguesia de Paredes 
(que corresponde ao artigo urbano 1651 da extinta freguesia de Bitarães), 
com o valor patrimonial de €108.640,00, ao qual atribui igual valor.

Que o aludido prédio foi adquirido pela sua representada, por volta 
do ano de mil e novecentos e dois, em dia e mês que não consegue 
precisar, por doação verbal feita por Serafi m Pacheco e mulher Rosa 
de Sousa, casados que foram sob o regime da comunhão geral de 
bens e residentes no lugar de Chãos, na extinta freguesia de Bitarães.

Que, efetivamente, a sua representada, “Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia de São Tomé de Bitarães”, é dona e legítima possuidora 
do mencionado prédio há mais de cem anos, posse que sempre exerceu 
de forma pública, pacífi ca, contínua, sem interrupção e ostensivamente, 
sem oposição de quem quer que fosse, fruindo-o e dele extraindo todas 
as utilidades e proveitos, com ânimo de quem é dono, designadamente, 
cuidando da sua conservação e limpeza, nele realizando atividades de 
culto, bem como pagando as contribuições devidas.

Porém, como a sua representada vem possuindo desde então o 
mencionado prédio, na forma acima referida, adquiriu o mesmo por 
usucapião, que expressamente invoca, justifi cando o direito de proprie-
dade para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o 
modo de aquisição, não detém qualquer documento formal extrajudicial 
que lhe permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.

A Notária, 
Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura do dia 

seis de Julho de dois mil e dezassete, exarada a folhas 149 do Livro 
80-A, deste Cartório;

MARIA OLGA COELHO BARBOSA DE BARROS MOTA, NIF 
142.696.048 e marido FRANCISCO MARTINS RIBEIRO DA MOTA, 
NIF 116.562.820, casados sob o regime da comunhão geral, residentes 
na Rua Estrada Nacional 209, n.º 5584, freguesia de Lordelo, concelho 
de Paredes, de onde ela é natural, sendo ele natural da freguesia de 
Gandra, do mesmo concelho;

Declararam, com exclusão de outrem, são donos e legítimos pos-
suidores dos seguintes prédios:

UM) Rústico, composto de terreno de pastagem, sito no Gaveto 
da Rua das Agras e Rua da Torre, freguesia de Lordelo, concelho de 
Paredes, com a área de seiscentos e oitenta e nove metros quadra-
dos, a confrontar de norte com Manuel Moreira Neto, de sul e poente 
com Rua das Agras e de nascente com Rua da Torre, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na matriz 
respectiva, em nome da justifi cante mulher sob o artigo 3869, com o 
valor patrimonial de 275,60€;

DOIS) Rústico, composto de terreno a pastagem, sito na Rua das 
Agras, freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, com a área de qua-
trocentos e vinte e três metros quadrados, a confrontar de norte 
com Manuel Moreira Neto, de sul com António Conceição Coelho, de 
nascente com Rua das Agras e de poente com caminho pedonal, não 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscri-
to na matriz respectiva, em nome da justifi cante mulher sob o artigo 
3870, com o valor patrimonial de 169,20€.

Que os mencionados prédios advieram à sua posse por doação ver-
bal feita por Jerónimo de Lemos Barros e mulher Júlia Coelho Barbosa, 
residentes que foram no lugar de Viveiro, da referida freguesia de Lordelo, 
concelho de Paredes, em data que não podem precisar do ano de mil no-
vecentos e sessenta e nove, acto que nunca chegou a ser formalizado.

Que, desde essa data, têm possuído os ditos prédios em nome 
próprio e sem a menor oposição de quem quer que seja, desde o seu 
início, posse que sempre exerceram sem interrupção e ostensivamen-
te, à vista e com conhecimento de toda a gente e traduzida no amanho 
das terras, cortando os matos, bem como em todos os demais actos 
materiais de fruição, pagando os respectivos impostos, sendo, por isso, 
uma posse pacífi ca, porque exercida sem violência, contínua e pública.

Como esta posse assim exercida o foi sempre de forma corres-
pondente ao exercício do direito de propriedade, acabaram por adquirir 
os prédios por usucapião, que invocam para justifi car o direito de pro-
priedade para fi ns de registo predial, dado que este modo de aquisição 
não pode ser comprovado extrajudicialmente de outra forma.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.
Paços de Ferreira, 06 de Julho de dois mil e dezassete.

O Notário,
Arnaldo da Silva Martins

Registo n.º 685
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FICHA TÉCNICA

Passado [é] Presente

O
lhe-se de onde se olhar nada 
nos ameniza a vista. É o caos 
que reina diante de quem 
chega à procura de um mo-
numento nacional, caso único 

no concelho de Paredes, na freguesia de 
Cete. A começar pelos contentores para o 
lixo, mas para estes é fácil a solução, já o 
mesmo não acontece com as ruínas à volta, 

O
lhado de relance, um livro com este título, pousado sobre qualquer secretária, 
na montra de uma livraria, na estante de uma biblioteca ou a cirindar num 
qualquer arquivo, pode chamar a atenção pela gravura, em manuscrito, pelas 
referências a “Perpétuo socorro” à atenção de uma “Pedra-Maria”, a quem se 
aconselha “Paz, Paciência”, etc.

Claro que se, por acaso, é colocado na caixa do correio com uma enxúndia de papéis 
propagandísticos das “próximas…”, logo se percebe!

Pois então conclui-se que o título do livro é mais longo, ou seja:

Actas
Do Centenário do Nascimento

De Monsenhor Moreira das Neves
(1906-2006)

17 e 18 de Novembro de 2006

Concluindo-se pela referência do Depósito Legal que foi impresso em 2009 e, em esca-
la, distribuídos em 2017, quase 11 anos depois da sessão e quase 8 depois da impressão, 
com a cor ideal, alguns dos intervenientes já faleceram e se alguns o viram publicado e o 
receberam, outros partiram sem ver publicado o produto do seu labor, confi ados na pro-
messa feita pelo representante da câmara de Paredes, no decurso da sessão.

ASSIM NÃO!...

Restos mortais do 
Mosteiro de Cete

ACTAS ou Forma
de Branqueamento

os restos mortais do convento e da casa do 
foral do Couto, onde quase não se acredita 
que até possa viver gente!

Mas vive, até que venha alguém com 
maior consciência e afi nco. Este estado de 
coisas tem nome, que a História não deixará 
de registar.

E tempo em tempo. E foi-lhe apontado 
um tempo de resolução!


