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Mil atletas nas
“12 Horas de Minibasquete” 

Complexo
das Laranjeiras
voltou a ser
municipal

Quatro cidades com internet 
gratuita em espaços públicos
Rede wi-fi gratuita será instalada no par-
que José Guilherme e Parque da cidade, 
em Paredes, no Parque do Rio Ferreira em 
Rebordosa e Lordelo e na zona universi-
tária da CESPU, em Gandra.           —  Pág.  6 

Passe único da AM Porto
arranca a 1 de abril

Será possível viajar com um passe metro-
politano de 40 euros nos 17 municípios 
da Área Metropolitana do Porto, incluin-
do Paredes. —  Pág.  7

Entrevista | José Manuel,
treinador do Nun’Álvares 

“Vamos conseguir ficar
nesta Divisão de Elite”

O evento realiza-se no próximo fim de se-
mana, no Pavilhão Rota dos Móveis, onde 
serão realizados 120 jogos, envolvendo 
81 equipas representantes de 35 clubes.

—  Pág.  3

—  Pág.  13

A escritura pública da expropriação do Complexo Desportivo das
Laranjeiras foi assinada a 15 de março, estando aquele património
oficialmente na posse da autarquia. 
O objetivo da câmara é transformar o pavilhão gimnodesportivo
num multiusos e requalificar o “velhinho” estádio das Laranjeiras,

onde o União de Paredes deverá poder voltar a jogar.      —  Pág.  13
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P
or muito mal comparado que possa parecer, a nós, 
com o sentimento que a pele nos sugere, intuímos 
que a “regionalização” sempre esteve sobre a mesa 
da política, com intenções mais ou menos defi ni-
das, vindas lá dos tempos das tribos, intermeando-

-se com as monarquias, beetrias, coutos e honras. 
Está novamente na ordem do dia, com fortes tendências 

ideológicas, a “regionalização” que vem ocupando o espaço 
aberto nos interstícios das eleições, com avanços e recuos 
mais ou menos estratégicos e de acordo com a disposição 
dos partidos no xadrez do decorrer dos campeonatos e da 
distribuição das suas pedras.

Do nosso tempo, logo do espaço dos mais velhos, estão 
presentes na memória as divisões em províncias, cada uma 
com o seu governador civil para o despacho das decisões 
que o poder central entendia por bem e que esta forma se 
evitava custo e poupava tempo às pessoas. Havia uma estru-
tura de proporções relativamente modestas e dispondo do 
pouco aparato a apaziguar urgências, com sede nas chama-
das “capitais de distrito”.

 Há anos atrás, na sequência de um período de desbara-
tamento das fi nanças públicas e do aparecimento das con-
sequentes “vacas magras”, foram estas estruturas mandadas 
por água abaixo, num “aí vai água” irracional que, sem apelo 
nem agravo, causticou o país até ao osso.

À falta de uma justifi cação conveniente pode-se ques-
tionar se tal resolução fora ou não, uma tomada de estraté-
gia para, assim, dar lugar a uma estrutura burocrática mais 
conveniente para a agenciação de cargos políticos de certo 
relevo, mas como sempre de pouca utilidade para o povo e 
para as suas aspirações.

Sendo o nosso país, geografi camente falando, de pe-
queno porte, não será necessário um grande retalhamento 
territorial. Sugerimos, até, que as sedes de cada região fos-
sem instaladas em edifícios públicos já existentes, racionali-
zando e encontrando o rácio de concelhos, agregando-os, e 
nos seus edifícios devolutos fossem instaladas as sedes das 
regiões criadas.

Neste modelo vemos a forma mais económica da imple-
mentação regional mais lógica: agregação/concentração, 
economia de despesas, logo funcionários libertos para as 
estruturas regionais, pelo que teríamos a ocupação lógica 
dos edifícios sobrantes e a continuidade do pessoal ao ser-
viço do bem público.

E o país fi cava a ganhar, que é o mais importante e deve 
estar, sempre, acima dos interesses políticos e do carreiris-
mo estruturalmente usado e abusado.

Daqui, desta tribuna livre, tenham os senhores políticos 
a paciência de se absterem de ver no que apresentamos 
uma crítica acéfala ou tendenciosa, já que em democracia 
somos todos políticos e temos a liberdade de expressar as 
nossas opiniões, por modestas que sejam.

Numa próxima tomada de posição, sobre a regionaliza-
ção a efetivar numa sociedade democrática, onde o exercício 
de funções políticas constitui uma atividade nobre e onde 
os eleitos ou nomeados para lugares políticos teem por mis-
são essencial promover o bem comum. Sendo entendido 
que para tal exemplo poderão mesmo eventualmente e em 
certas circunstâncias, abdicar de interesses. Pedimos descul-
pa por entendermos que só assim há nobreza na atividade 
ao serviço do povo, só assim é que entenderemos todos a 
existência de políticos dignos de admiração que, felizmente, 
ainda os há e continuará a haver, para bem da sociedade.

Falar de
“Regionalização”

O 
MUNICÍPIO DE PARE-
DES marcou presença 
na Bolsa de Turismo de 
Lisboa 2019, que se rea-
lizou de 13 a 17 de mar-

ço, na FIL, integrando o stand da En-
tidade Regional do Turismo do Porto 
e Norte de Portugal (TPNP). 

O regresso, após um interregno 
de uma década, tem como objetivo 
afirmar a promoção turística do con-
celho com uma presença “especial-
mente focada nas belezas naturais 
e paisagísticas e no património do 
sul do território, na gastronomia 
genuína do tremoço, mel e broa 
de milho e, naturalmente, com o 
mobiliário de excelência, a indús-
tria exportadora que caracteriza 
Paredes”, defendeu o presidente da 
câmara, Alexandre Almeida, citado 
em nota de imprensa. 

A estratégia do município para 
atrair mais visitantes ao território 
passa por “apresentar uma iden-
tidade própria, mostrar as nossas 
potencialidades pouco exploradas 
no âmbito do património, reviver 
as tradições culturais e principal-
mente divulgar os eventos que nos 
ajudam a ‘dar vida a Paredes’”.

Nos cinco dias da Bolsa de Turis-
mo de Lisboa 2019, Paredes deu a 
provar produtos genuínos como o 
mel e a broa de milho de Aguiar de 
Sousa e os vinhos verdes da Quinta 
da Bela Vista, realizou sessões de di-
vulgação e de promoção de todo o 
território e apresentou em exposição 
permanente duas peças de mobiliá-
rio “do melhor que se produz no 
concelho”.

No dia 13 o historiador Joel Cleto 
animou o auditório do Turismo do 
Porto Norte com a lenda da Senhora 
do Salto, cuja Capela está localizada 

Paredes marcou presença na 
Bolsa de Turismo de Lisboa
►O município apostou na divulgação da gastronomia genuína, do património,
     das tradições culturais e da principal indústria do concelho, o mobiliário.

e pelo Parque Natural da Senhora do 
Salto, em Aguiar de Sousa.  

No dia 14, os visitantes do es-
paço de Paredes na BTL puderam 
ainda apreciar, ao vivo, a arte de tra-
balhar a madeira pelas mãos de um 

artesão.
O golfe foi outra das atrações do 

concelho de Paredes na BTL, com os 
visitantes a poderem experimentar a 
modalidade no put green do Paredes 
Golfe Clube, montado para o efeito.

►
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A EDIÇÃO ANUAL das “12 horas de 
Minibasquete”, evento despor-
tivo organizado pela Associação 
de Basquetebol do Porto e pela 

Federação Portuguesa de Basquetebol, por 
via do Comité Nacional de Minibasquete, 
realiza-se no próximo fim de semana, 23 e 
24 de março, no Pavilhão Rota dos Móveis, 

Pavilhão Rota dos Móveis recebe
“12 horas de Minibasquete” e cerca de mil atletas

►Durante o próximo fim de semana serão realizados 120 jogos, envolvendo 81 equipas representantes de 35 clubes de 9 associações
     distritais do país.

em Lordelo. 
 A prova realiza-se, pela primeira vez, no 

concelho de Paredes e conta com o apoio 
institucional da câmara municipal. Serão rea-
lizados 120 jogos, envolvendo 81 equipas re-
presentantes de 35 clubes, oriundos de 9 as-
sociações distritais do país, num total de mil 
atletas, abrangendo três escalões etários, dos 

8 aos 12 anos. 
Para além dos jogos calendarizados entre as 

equipas federadas, a manhã de sábado está des-
tinada a envolver equipas das escolas do conce-
lho, “numa verdadeira jornada de promoção 
e dinamização do Minibasquete em Paredes”, 
sublinha em comunicado a autarquia. Neste 
projeto participa ainda o “PAREDES BASKET”, 

do União Sport Clube de Paredes.
 Este evento interassociativo foi lançado 

em 2002, em Matosinhos, e já percorreu di-
versas localidades do Distrito do Porto, com 
o propósito de “promover o Minibasquete 
e proporcionar um intercâmbio enrique-
cedor de experiências desportivas aos jo-
vens participantes”, acrescenta a autarquia.

Complexo das Laranjeiras
volta à posse da Câmara de Paredes

►A escritura pública da expropriação foi assinada em Lisboa pelo presidente da câmara. O equipamento volta a ser municipal, 11 anos
     depois de ter sido vendido. 

O 
COMPLEXO DESPOR-
TIVO DAS LARANJEI-
RAS regressou à posse 
da câmara municipal 
de Paredes. A escritu-

ra pública da expropriação foi assi-
nada na passada sexta-feira, 15 de 
março, pelo presidente da câmara, 
Alexandre Almeida, e a Administra-
dora da massa insolvente.

O pavilhão gimnodesportivo, o 
estádio e os terrenos anexos voltam 
a ser municipais e o presidente do 
município garante que vai avançar, 
em breve, com a requalificação do 
espaço e a conversão num multiu-
sos. Alexandre Almeida considera 
que “o Complexo das Laranjeiras é 
um património fundamental para 
o desenvolvimento de Paredes”. 

“A requalificação do pavilhão 
gimnodesportivo e a sua conver-
são num multiusos é prioridade 
do município na estratégia de ‘dar 
vida à cidade de Paredes”, acres-
centou o autarca, citado na nota de 

imprensa do município.
O município pretende, ainda, 

avançar com “a requalificação do 
antigo estádio das Laranjeiras 
para que o União Sport Clube de 
Paredes volte a jogar no emble-
mático campo paredense”.

O valor da expropriação amigável 
foi de 1.601.226.51€, o mesmo valor 
que tinha sido oferecido pelo muni-
cípio em hasta pública, pelo anterior 

executivo, em 2017. A compra não 
chegou a ser efetuada por falta de vis-
to prévio do Tribunal de Contas. 

O “dossier” das Laranjeiras aca-
bou por transitar para a alçada do 
novo executivo que decidiu alte-
rar a classificação do espaço como 
zona de equipamentos desportivos 
e culturais para evitar interesses 
imobiliários. Cerca de um ano de-
pois de negociações, a expropria-

ção amigável foi aprovada em reu-
nião do executivo e na Assembleia 
Municipal, culminando agora com 
a assinatura da escritura pública do 
espaço.

Por outro lado, o executivo con-
seguiu que os 320 mil euros que 
foram dados de sinal para a compra 
em hasta pública fossem deduzidos 
no valor da expropriação. Em troca, 
o município irá pagar à massa in-

solvente cerca de 16 mil euros de 
Imposto Municipal sobre Imóveis 
relativos a 2017 e 2018.

Recorde-se que o Complexo Des-
portivo das Laranjeiras foi vendido 
pela câmara de Paredes em 2008, por 
8,5 milhões de euros, à Guedol Enge-
nharia S.A., que ali pretendia construir 
um centro comercial. A obra nunca 
chegou a avançar e, entretanto, a em-
presa declarou insolvência.
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NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Produção de artefactos de cimento
Comercialização materiais de construção civil

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

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

GRUPO S. LUIS www.tsluis.com

M
EIA CENTENA DE JO-
VENS DE PAREDES 
visitou, pela primeira 
vez, a Assembleia da 

República. Segundo a autarquia, a 
visita decorreu no passado dia 6 de 
março, no âmbito do plano anual de 
atividades do pelouro da juventude 

Cinquenta jovens de Paredes
visitaram a Assembleia da República
►Os jovens tiveram a oportunidade de conhecer, pela primeira vez, a “Casa da
     Democracia” e assistir ao plenário.

do município. 
A visita foi acompanhada pelo 

vice-presidente da câmara, Francis-
co Leal, e pelo vereador da juven-
tude, Paulo Silva. “O objetivo foi 
sensibilizar os jovens paredenses 
para o dever de cidadania”, refere 
a autarquia em nota de imprensa, 
explicando que a ação foi sugerida 
pelos jovens participantes do Fó-
rum da Juventude. 

“Estes jovens tiveram a opor-
tunidade de conhecer, pela pri-
meira vez, o edifício da Assem-
bleia da República, tomar contac-
to com a funcionalidade da “Casa 
da Democracia” e assistir ao ple-
nário”.

Em abril está prevista uma nova 
deslocação à Assembleia da Repú-
blica, com o segundo grupo consti-
tuído, também, por 50 jovens.

Câmara lança serviço
de fatura eletrónica

►O método está disponível para o pagamento de serviços relacionados com o
     ensino ou os resíduos.

O MUNICÍPIO DE PARE-
DES anunciou que vai 
passar a disponibilizar a 
adesão à fatura eletrónica 

no pagamento de serviços relacio-
nados com o ensino ou os resíduos. 
Este serviço vai permitir que os cida-
dãos recebam as faturas em formato 
eletrónico no endereço de email in-
dicado no formulário de adesão.

O método “é gratuito, amigo do 
ambiente e mais rápido e prático de 
aceder às faturas, com total como-
didade e segurança e permite o res-
petivo arquivo durante o período 
legal obrigatório (5 anos)”, garante a 
nota de imprensa do município. 

Além disso, estes documentos 
têm a mesma validade legal que 
a fatura em papel e servem como 
comprovativo para efeitos fi scais. 
“A fatura eletrónica enviada por 
e-mail é certifi cada, substitui o 
documento em papel e tem vali-

dade fi scal”, considera a autarquia.
A adesão à fatura eletrónica pode 

ser efetuada através dos serviços on-
line, preenchendo e submetendo o 
formulário em (www.cm-paredes.
pt), ou no Balcão Único da autarquia 
(dias úteis, das 9h00 às 16h30).

Ao aderir a este serviço, o re-

querente deixa de receber a sua 
fatura em formato de papel e pas-
sa a receber em fi cheiro eletrónico 
no endereço de e-mail, indicado no 
formulário de adesão.

Em qualquer altura, o requeren-
te poderá ativar ou cancelar o servi-
ço de faturação eletrónica.

A CÂMARA DE PAREDES 
anunciou que vai colo-
car, ainda este mês, novos 
equipamentos nos par-

ques infantis instalados no parque 
José Guilherme, no Parque da Cida-
de de Paredes, no parque de Bita-
rães e também nos Centros Escola-
res de Rebordosa e Paredes.

Segundo a autarquia, o proce-
dimento para a aquisição de novos 
equipamentos já foi lançado e repre-

Parques infantis recebem
novos equipamentos este mês
►Os espaços foram desmantelados em fi nais do ano
     passado porque “não cumpriam os requisitos que a
    ASAE exige”.

senta um investimento de 67.653.08€. 
Os parques infantis foram desmante-
lados, em fi nais do ano passado, por 
questões de segurança, por não cum-
prirem os requisitos que a ASAE exige.

“O investimento na reposição 
dos equipamentos nos parques 
infantis do concelho irá permi-
tir que as crianças usufruam das 
brincadeiras em novos entrete-
nimentos, mais atrativos e mais 
seguros”, garante a autarquia.

O
S BOMBEIROS VOLUN-
TÁRIOS DE CETE estão 
a promover um trail e ca-
minhada solidários com o 

objetivo de adquirir novos equipa-
mentos para a corporação. A iniciativa 
realiza-se a 31 de março e a instituição 
espera atrair cerca de 500 atletas.

A caminhada tem um percurso 
de oito quilómetros e tem início 
marcado para as 9h30. O trail de 15 
quilómetros está agendado para as 
9h, com partida e chegada no quar-
tel da instituição.

A caminhada tem um valor de 
cinco euros e o trail de oito euros 
e a verba angariada será aplicada 
em equipamentos de proteção in-
dividual para os bombeiros, dada a 
“elevada degradação e o núme-
ro insufi ciente de equipamentos 
para todos os operacionais”, expli-
cou ao nosso jornal o comandante 
da corporação, Noel Ferreira. 

Durante a prova os bombeiros 
vão também recolher produtos 
de primeira necessidade como lei-
te, produtos higiene, azeite, óleo, 
atum, salsichas, cereais, sal, açúcar e 

Bombeiros de Cete
promovem 1.º Trail

e Caminhada solidários
►A iniciativa pretende angariar verbas para
     os bombeiros e alimentos para a Cruz Vermelha
     entregar a famílias carenciadas.

fraldas, que serão entregues a famí-
lias carenciadas pela Cruz Vermelha.

Além da componente fi nanceira 
que permite ajudar os bombeiros, e 
também da vertente solidária, estas 
ações permitem que a instituição 
traga mais vida ao quartel e se apro-
xime ainda mais da população, refe-
re o comandante.

As inscrições para a prova podem 
ser realizadas através do endereço 
www.sportchip.net ou diretamente 
na central dos bombeiros de Cete.
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O CONSELHO MU-
NICIPAL DA EDU-
CAÇÃO DE PA-
REDES recusou a 

transferência de competên-
cias no domínio da educação 
para os órgãos municipais e 
para as entidades intermuni-
cipais do município em 2019. 

O parecer foi aprovado 
por unanimidade na reunião 
extraordinária de 11 de mar-
ço, na presença do presidente 
da câmara, Alexandre Almei-
da. A autarquia defende que 
“há ainda muita informação 
em falta para apoiar uma 
tomada de decisão, quanto 
à transferência de compe-
tências na área da educação 
já no ano de 2019”.

De acordo com o Decreto-
-Lei 21/2019, de 30 de janeiro, 
até 30 dias após a entrada em 
vigor do mesmo, os membros 
do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças, da 

Conselho Municipal da Educação
recusou transferência de competências

►O CME defende que há ainda muita informação em falta para apoiar uma tomada
     de decisão já no ano de 2019.

educação e das autarquias lo-
cais remetem a cada uma das 
câmaras municipais o projeto 
de mapa contendo os mon-
tantes do Fundo de Financia-
mento da Descentralização a 
transferir para os municípios 
no ano de 2019, o que ainda 
não se verificou.

A autarquia diz, ainda, 
que também os diretores dos 
agrupamentos escolares, em 
reunião anterior com o ve-
reador da educação, concor-
daram que o município não 
deve aceitar a transferência 
de competências em 2019 
tendo em conta “a falta de 

informação que apoie uma 
tomada de decisão funda-
mentada e consciente”.

A transferência de com-
petências na área da Educa-
ção terá, ainda, de ser votada 
pelo executivo e submetida 
à aprovação da Assembleia 
Municipal a realizar em abril.

Henrique Silva eleito presidente do
Conselho Científico da Bienal da Cerveira
►O artista plástico paredense foi eleito, por unanimidade, para presidir ao órgão que dá
     pareceres sobre a política cultural e expositiva da Fundação.

HELENA NUNES
— texto —

O ARTISTA PLÁSTI-
CO PAREDENSE 
HENRIQUE SILVA 
foi eleito, no início 

de março, presidente do Con-
selho Científico da Fundação 
Bienal de Arte da Cerveira 
(FBAC). Na mesma ocasião 
foram nomeados o vice-pre-
sidente Ignacio Barcia Rodrí-
guez (Facultad de Belas Artes 
de Pontevedra Universidad 
de Vigo) e a secretária Rute 
Rosas (Faculdade de Belas-Ar-
tes da Universidade do Porto).

“Composto por indivi-
dualidades de reconheci-

do mérito na cultura, este 
órgão tem como compe-
tências dar parecer sobre a 
política cultural da ativida-
de expositiva e divulgação; 
dar parecer sobre qualquer 
matéria de interesse da Fun-
dação, desde que lhe seja 
pedido pelo Conselho Di-
retivo e propor a realização 
de atividades culturais e a 
aquisição de novas peças”, 
refere o comunicado da FBAC.

A Bienal Internacional de 
Arte de Cerveira, a mais anti-
ga da península Ibérica, rea-
liza-se desde 1978. Em 2018 
recebeu 100 mil visitantes. A 
20.ª edição apresentou mais 
de 600 obras, 500 artistas de 

nal de Arte de Cerveira entre 
1995 e 2007 e em 2015 e vice-
-presidente da FBAC e coor-
denador cultural entre 2013 
e 2015. 

Em dezembro de 2016 foi 
nomeado presidente do Con-
selho de Fundadores da FBAC. 
Foi diretor executivo da Asso-
ciação Projeto – Núcleo de De-
senvolvimento Cultural, entre 
1995 e 2007 e da Cooperativa 
Árvore, entre 1978 e 1996.

Atualmente, é diretor do 
curso de Artes Plásticas e Mul-
timédia na Escola Superior 
Gallaecia.

Expõe regularmente des-
de 1958. Realizou mais de 50 
exposições individuais em 
França, Espanha, Bélgica, Suí-
ça, Brasil e Portugal, e mais de 
200 exposições coletivas en-
tre a Europa, América e Japão. 

35 países em 8.300 metros 
quadrados, num total de 14 
espaços expositivos.

Henrique Silva foi diretor 
artístico da Bienal Internacio-
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Debate “Política no feminino”
assinalou Dia Internacional da Mulher

►A palestra foi organizada pelo CDS-Paredes e contou com a participação de três mulheres que desempenham funções políticas. 

O 
CDS-PP DE PAREDES assinalou 
o Dia Internacional da Mulher com 
uma palestra sobre “Política no 
feminino”. A iniciativa decorreu 
na biblioteca municipal de Paredes 

e contou com a presença de Catarina Araújo, ve-
readora da câmara municipal do Porto, Andreia 

Neto, vereadora da câmara municipal de Santo 
Tirso e deputada do PSD, e Ana Raquel Coelho, 
vice-presidente do CDS-Paredes.

Além das histórias e do caminho percorri-
do pelas oradoras, e das dificuldades sentidas 
nos respetivos percursos profissionais e po-
líticos, a conferência abordou outros temas, 
como a violência doméstica, o papel na mu-
lher no quadro político, a conciliação entre a 
vida familiar e profissional, e o ainda existente 

contexto discriminatório com que as mulhe-
res se deparam no quotidiano.

Citada no comunicado do partido, Catari-
na Araújo defendeu que “a Igualdade de Gé-
nero é uma questão de direitos humanos, 
alcançá-la é um trabalho em curso e cons-
tituí um dos grandes desafios do mundo 
atual”. 

Andreia Neto relatou as dificuldades sen-
tidas nos primeiros tempos na Assembleia da 

República, “olhavam para mim de lado por 
apenas ter 30 anos, mas sobretudo por ser 
mulher”, recordou.

A vice-presidente do CDS-Paredes, Raquel 
Coelho, considerou ser “muito importante 
organizar debates desta natureza, porque 
apenas assim podemos travar a desigual-
dade entre homens e mulheres e promover 
a igualdade tanto na vida política como na 
profissional, mas também na vida pessoal”.

A
S QUATRO CIDADES DO CONCE-
LHO DE PAREDES vão ter internet 
gratuita em alguns espaços públi-
cos, num investimento de 15 mil 
euros.

Em Paredes, serão contempladas as zo-
nas do Parque José Guilherme e Parque da 
Cidade. Em Rebordosa e Lordelo a rede wi-fi 
gratuita será instalada no Parque do Rio Fer-
reira e em Gandra junto à zona universitária 
da CESPU – Cooperativa de Ensino Superior 
Politécnico e Universitário.

Na reunião do executivo realizada a 7 
de março, o presidente da câmara anun-
ciou a aprovação da candidatura de Pare-

des após o recurso apresentado. Citado 
na nota de imprensa, Alexandre Almeida 
explicou que depois de ter recebido ante-
riormente “a notícia de que o município 
não foi contemplado, visto que foi um 
dos primeiros a candidatar-se ao projeto 
WiFi4EU, a câmara recorreu da decisão e 
a candidatura foi aprovada na semana 
passada”

O projeto WiFi4EU, da Comissão Europeia, 
visa promover, gratuitamente, o acesso à 
internet sem fios em espaços públicos, con-
cedendo aos municípios com candidaturas 
aprovadas uma verba de 15 mil euros para 
proceder à instalação do serviço. 

►A candidatura do município ao projeto WiFi4EU foi aprovada e con-
templa uma verba de 15 mil euros para instalar a internet nestes locais.

Quatro cidades do concelho vão ter
internet gratuita em alguns espaços públicos
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R
OBERTO LEAL assumiu as funções de 
adjunto de comando dos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa. Bombeiro há 
13 anos, foi indicado para o cargo pelo 

comandante da corporação, Simão Barbosa. 
A proposta foi aceite pela direção da As-

sociação Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários de Rebordosa e homologada pela Au-
toridade Nacional de Proteção Civil. 

“Considerando o aumento da atividade 
operacional e as crescentes solicitações de 
intervenção no domínio das operações de 
proteção e socorro, assim como a sua com-
plexidade, a direção da AHBVR considera 
que esta nomeação era obrigatória para 
garantir a devida funcionalidade do corpo 
de bombeiros”, refere fonte da instituição.

A tomada de posse decorreu no passado 
dia 1 de março, data em que Roberto Leal pas-
sou a desempenhar as funções de adjunto de 
comando.

Passe único na AM Porto arranca a 1 de abril
►Será possível viajar com o passe metropolitano de 40 euros nos 17 municípios da AMP, incluindo em Paredes.

termunicipal, com o valor de 40 euros. Quem 
tem passes Z4 ou superior migra automa-
ticamente para o passe de 40 euros. Quem 
tem passes Z2 ou Z3 (passe municipal ou 
até 3 zonas contíguas) migra automatica-
mente para o passe de 30 euros.

O passe gratuito para crianças até aos 12 
anos deverá ser implementado em setembro, 
aquando do início do próximo ano letivo.

Tarifários no Tâmega
e Sousa até 40 euros

A Comunidade Intermunicipal do Tâmega 
e Sousa (CIM do Tâmega e Sousa) já definiu o 
novo tarifário a aplicar nas redes de transpor-
te municipal, intermunicipal e regional.

À semelhança do que acontece nas Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e Porto, os passes 
na CIM Tâmega e Sousa vão ficar mais baratos 
a partir de 1 de maio, garante aquela entidade 
numa nota publicada na sua página da inter-
net.

Será criado um “Passe CIM do Tâmega 
e Sousa”, com diferenciação de valores entre 
passes urbanos, municipais e intermunici-

pais/inter-regionais e estabelecido um teto 
máximo de 20 euros para os passes urbanos, 
30 euros para os municipais e 40 euros para 
intermunicipais/inter-regionais. 

Outra medida será a criação de um lote 
de 10 bilhetes pré-comprados, com redução 
tarifária de 50%.

Na região serão também implementadas 
medidas para aumentar a oferta de serviço e a 
extensão da rede de transportes públicos, no-
meadamente a conceção de um projeto-piloto 
com a designação “Rede Tâmega e Sousa – 
PART”, que visa o dimensionamento de uma 
rede de transportes entre as sedes dos muni-
cípios e o grande polo gerador de viagens, o 
Hospital Padre Américo, em Penafiel, com o 
objetivo de “garantir viagens mais cómo-
das, com velocidades comerciais mais altas 
e com frequências adequadas aos períodos 
de ponta, quer dos dias úteis, quer do fim de 
semana e do período escolar e não escolar, 
com passagem pelas estações de comboio 
da linha do Douro que atravessa a região”.

A segunda medida passará pela imple-
mentação de infraestrutura técnica de ges-
tão, com vista à criação da rede de transporte 
a pedido, no último trimestre deste ano.

HELENA NUNES
— texto —

O 
PASSE ÚNICO vai entrar em 
vigor a partir do próximo mês, 
para todos os operadores que 
integram o Sistema Intermodal 
Andante, estando prevista a im-

plementação dos restantes para maio.
Nos 17 municípios que integram a Área 

Metropolitana do Porto, onde Paredes está 
incluído, será possível viajar com o passe me-
tropolitano de 40 euros. 

O Passe Único terá duas modalidades, o 
municipal, ou de três zonas contíguas, cujo 
valor será de 30 euros, e o passe geral ou in-

A 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RE-
CREATIVA DE REBORDOSA come-
morou, no passado dia 2 de março, 
o 60.º aniversário com uma festa que 

juntou, no auditório da associação, alguns 
amigos, sócios, representantes de associa-
ções locais e elementos do executivo da junta 
de freguesia. 

No início da cerimónia foi feito um mi-
nuto de silêncio em homenagem às vítimas 
mortais do atropelamento do passado dia 
23 de fevereiro, junto à sede do Moto Clube. 
Seguiu-se a habitual entrega de lembranças 
às associações convidadas e a atuação da De-
satuna – Tuna Feminina da Escola Superior de 
Artes e Design do Porto. No final, foram canta-
dos os parabéns á ACR Rebordosa, terminado 
a festa com um porto de honra.

Associação Cultural e Recreativa
de Rebordosa fez 60 anos

►A coletividade assinalou a data com uma festa para os sócios,
amigos, representantes de associações locais e da junta de freguesia.

 A Associação Cultural e Recreativa de 
Rebordosa foi fundada em 1959 com o 
objetivo de realizar iniciativas culturais, 
desportivas e recreativas para dinamizar a 
freguesia. “Realizamos sempre uma sar-
dinhada, celebramos o 25 de Abril com 
um concerto da Tuna de Rebordosa e 
realizamos também anualmente uma 
prova de Btt”, garantiu a segunda secretá-
ria da direção Dulce Santos.

Além destas atividades, a ACR Rebordo-
sa colabora também com outras instituições 
locais, disponibilizando o seu salão para a 
realização de atividades culturais. No mes-
mo espaço são também dinamizadas ações 
de formação, ministradas por entidades par-
ceiras.

  Atualmente, a instituição conta com cer-
ca de 150 associados, sendo presidida por 
Manuel Silva, que assumiu funções no início 
do ano. O vice-presidente é Fernando Neves.

HELENA NUNES
— texto —

Roberto Leal é o novo
adjunto de comando

dos Bombeiros de Rebordosa
►A instituição considera que a nomeação era “obrigatória” para
     garantir a devida funcionalidade do corpo de bombeiros.
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MARIA AMÉLIA DIAS-MARTINS
Clipêutica - Psicopedagoga - Hipnoterapeuta

●Pós graduada em Hipnose Clínica  ●Doutorada em Ciências da Educação
●Mestrada em Educação Especial  ●Especializada em deficiência

C
omeço por dizer que os tagarelas e os irrequietos (miúdos ou 
graúdos) não desligam porque não percebem que necessitam 
de o fazer. E, quando procuram o “pause” não o encontram.

 Estou a falar daquelas pessoas que começam a falar 
do trânsito, passam para o carro do pai, para a mãe que foi ao 

hospital, o médico que não apareceu, o filho que ficou na escola, (...) e só 
conseguimos dizer: “- Ah sim?...e.... olhe...” (mas ninguém nos ouve!);

Ou daquela pessoa que chega, sistematicamente, atrasada a todos os 
lugares, completamente stressada, lamenta-se com voz agitada do muito 
que fez, do que ainda lhe falta fazer e que não vai conseguir terminar...

São pessoas com Perturbação de Hiperatividade com Défice de 
Atenção (PHDA). Trata-se de um transtorno neurobiológico, de causas 
genéticas, diagnosticado a 7 - 8% das crianças (cerca de 100 mil crianças 
em Portugal) e que, em  60% destas,  se mantem ao longo da vida. 

Até há pouco tempo acreditava-se que a PHDA era coisa das crianças 
e que desaparecia na idade adulta, mas isto nem sempre acontece. Isto 
leva a que a maior parte dos adultos com hiperatividade não saiba que 
a têm. Contudo, nervosismo, ansiedade, depressão, perturbações do 
sono, dificuldades no relacionamento familiar e social, na memória, (…) 
acabam por levar as pessoas com PHDA a procurar tratamento. 

Afinal, o que é a PHDA?
 A PHDA caracteriza-se por dois tipos de sintomas: falta de atenção 

e hiperatividade-impulsividade. 
As crianças são impulsivas e desatentas, tem dificuldade de concentra-

ção e na gestão do tempo, são incapazes de estar quietas ou em silêncio. Na 
escola, saem do seu lugar, são impacientes e não terminam as tarefas.

Os adultos são incapazes de ficar muito tempo parados (mexem 
pés, mãos, levantam-se), têm mudanças de humor repentinas, discutem 
por qualquer coisa, são desorganizados, esquecidos, distraídos, enga-
nam-se e erram com facilidade.

PHDA testa qualquer relacionamento.
A paciência e o amor são postos à prova a toda a hora e todos os dias.

“Só agora começo a perceber porque é que o meu pai berrava tanto 
comigo, eu não parava quieto em lado nenhum… a minha mulher passa 
a vida a dizer que o meu filho é igual ao pai… e é verdade” declarou o Joa-
quim, quando recebeu o diagnóstico do filho.

Rita, 45 anos e engenheira, sofre de ansiedade, nasceu numa aldeia 
onde a professora lhe chamava ‘cabeça no ar’ . “Eu andava sempre na lua e 
adorava os recreios! Mas era uma guerra para fazer os trabalhos de casa… 
quando vim para a Faculdade perdi-me entre os amigos e a cidade. Já tinha 
os meus filhos quando acabei o curso”.

Muitas vezes, professores e família perdem a cabeça. Há dias, o pai 
de um paciente dizia-me que tinha medo de levar o filho ao restaurante, 
porque ele só fazia asneiras e as pessoas diziam que eram os pais que 
não o sabiam educar. 

Para uma vida adulta mais saudável e feliz, o tratamento é fun-
damental e quanto mais cedo melhor!

Embora em algumas situações seja recomendável o uso de medica-
mentos, a minha experiência diz-me que uma terapia bem estruturada e 
organizada, com recurso a técnicas de hipnose clínica e à análise cuida-
da das dinâmicas familiares e dos ambientes, dá excelentes resultados.

Tão importante como o tratamento, a família precisa de conhecer a 
forma especial de agir e pensar das pessoas com PHDA para poder alcan-
çar a paz. Acredite nelas e apoie-as, vai descobrir que são pessoas muito 
intuitivas e sensíveis que, quando tratadas, são muito competentes. 

OS TAGARELAS QUE NÃO
PARAM QUIETOS

CHTS realiza 30 a 50
consultas semanais

de incontinência urinária
►A doença continua a ser um tabu, o que impede de encontrar uma cura, seja
     através de cirurgia, fisioterapia ou medicação.

A 
UNIDADE DE INCON-
TINÊNCIA URINÁRIA 
DO CENTRO HOS-
PITALAR TÂMEGA E 
SOUSA (CHTS) realiza, 

semanalmente, 30 a 50 consultas. 
Esta patologia afeta cerca de 600 
mil portugueses, mas apenas 10 por 
cento procura ajuda médica. O as-
sunto continua a ser um tabu para 
muitas pessoas, o que as impede de 
encontrar uma cura, seja através da 
cirurgia, fisioterapia ou medicação. 

A taxa de cura é de cerca de 90 
por cento, pelo que procurar ajuda 
médica é imperioso. A ideia ficou 
patente nas intervenções de vários 
especialistas que marcaram presen-
ça num encontro sobre o tema, or-
ganizado pelo Centro Hospitalar Tâ-
mega e Sousa, para assinalar o Dia 
Mundial da Incontinência Urinária, 
comemorado a 14 de março.

“Construir soluções com pro-
fissionais dedicados” foi o mote 
para um debate onde se falou so-
bre os vários tipos de incontinência 
urinária, os diferentes tratamentos, 
numa discussão aberta também à 
participação dos doentes.

Com repercussões a nível pes-
soal e familiar, a doença pode, tam-
bém, “afetar seriamente a vida 
profissional”, como defendeu o 
presidente do Conselho de Admi-
nistração, Carlos Alberto, citado no 
comunicado do CHTS. 

Após uma cirurgia à próstata, na 

sequência de um parto com uma 
fase de expulsão muito prolongada 
ou, mesmo, em jovens que praticam 
desportos de alto impacto, a incon-
tinência urinária pode instalar-se, 
tendo um grande impacto psicoló-
gico, emocional, social e económi-
co na vida das pessoas. Todas estas 
vertentes foram abordadas neste 
encontro, onde houve lugar, tam-
bém, à descoberta de uma nova 
abordagem, que poderá passar por 
práticas como a hipnose.

O diretor do Serviço de Urologia 
do CHTS, Joaquim Lindoro, acredita 
que esta é “mais uma opção a ex-
plorar” no tratamento da doença, 
realçando que “as opções terapêu-
ticas são cada vez mais diversifi-
cadas e eficazes”.

Citado na mesma nota, Rogério 
Pacheco, enfermeiro responsável 
pelo Serviço de Urologia, alertou: “É 
fundamental que as pessoas este-
jam atentas a esta problemática e 
peçam ajuda através do médico 
de família”.

Além do recurso à fisioterapia 
e aos fármacos, as soluções para 
os casos mais complicados podem 
passar, no caso de uma incontinên-
cia pós-cirurgia radical da próstata, 
por exemplo, pela colocação de um 
esfíncter artificial ou, nos casos mais 
acentuados de perdas de urina por 
esforço, o uso de redes para suporte 
da uretra. Seguindo as tendências 
mais atuais, o CHTS recorre também 
ao botox no tratamento desta pato-
logia.

HELENA NUNES
— texto —

Apreendidos mais de 24 mil 
artigos de vestuário contrafeito
►A proprietária da fábrica de confeções foi constituída arguida e sujeita a termo 
de identidade e residência.

A 
GNR apreendeu 24.419 
peças de vestuário contra-
feito, com um valor esti-
mado de 204 mil euros. A 

ação decorreu no passado dia 12 de 
março, em Paços de Ferreira. 

No âmbito de uma denúncia 
por ruído de vizinhança, os militares 

da GNR apuraram que se tratava de 
uma fábrica de confeções, que se 
dedicava à produção de vestuário 
contrafeito de diversas marcas re-
gistadas, explica a GNR em comu-
nicado. 

Além do vestuário foram 
apreendidos 65 quilos de tecido e 
outros componentes utilizados no 
processo de produção e seis máqui-
nas de costura.

“O objetivo principal destas 
apreensões é garantir o cumpri-
mento dos Direitos de Autor e Di-
reitos Conexos e da Propriedade 
Industrial, visando essencialmen-
te o combate à contrafação, ao uso 
ilegal de marca e a venda de arti-
gos contrafeitos”, acrescenta a GNR.

A proprietária da fábrica, de 47 
anos, foi constituída arguida e sujeita 
a termo de identidade e residência.

HELENA NUNES
— texto —

PUB
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Q
uando uma pessoa se aproxima de mim a solicitar um tra-
tamento de Reiki, tenho a certeza que está pronta para li-
bertar as velhas energias, padrões e/ou crenças que já não 
fazem sentido. Ela pode estar totalmente consciente disso 
ou saber apenas, num nível subconsciente, que o que está 

a fazer, nesse momento, não funciona. A ideia de experimentar uma ses-
são de Reiki para equilibrar os seus chakras parece ser a correta.

O Reiki, é uma técnica de cura energética que pode ajudar a aliviar ou 
reduzir a dor e o desconforto, equilibrando os centros de energia do corpo, 
mais comumente conhecidos como chakras. É um processo natural que aju-
da no relaxamento e na cura, removendo bloqueios para um melhor fl uxo de 
energia no seu corpo. A razão pela qual o Reiki pode ser tão poderoso e efi -
caz, é porque essa energia Universal infunde nos seus chakras e no seu corpo. 

Como o Reiki ajuda a limpar os bloqueios de energéticos dos nossos 
chakras, não é surpresa que um paciente se sinta mais seguro, calmo e rela-
xado depois de uma sessão. Alguns até adormecem durante o tratamento! 
Quer esteja acordado ou a dormir, o Reiki funciona para o bem maior do 
paciente. Também, o Reiki, ajuda a reconectar-se com o coração, realinhan-
do com o nosso Eu Superior (a nossa identidade essencial e verdadeira).

A grande maioria das pessoas vivem um quotidiano cheio de preo-
cupações e de afl ições que sobrecarrega o sistema nervoso simpático. E 
o que acontece quando o sistema nervoso simpático é constantemente 
solicitado? O nosso corpo entra em modo de luta ou fuga e todos os 
nossos instintos de sobrevivência são colocados em primeiro lugar.

Quando isso acontece, a frequência cardíaca aumenta, há difi culda-
de em respirar profundamente, os músculos contraem-se, causa a dila-
tação das pupilas, transpiração e as glândulas suprarrenais são ativadas, 
disparando os níveis de cortisol (“a hormona do stress”) para auxiliar a 
lidar com essa fonte de stress. A adrenalina é outra hormona de luta ou 
fuga, que, também é libertada pelas glândulas suprarrenais. Esta hor-
mona prepara o corpo para grandes esforços físicos, estimula o coração, 
eleva a tensão arterial e fornece a energia extra de que precisamos para 
lidar (ou fugir!) de uma situação stressante.

Consegue imaginar o que acontece ao nosso organismo quando 
estamos em modo de sobrevivência? Basicamente, as glândulas su-
prarrenais são sobrecarregadas, o sistema nervoso sente-se atingido e 
fi camos fatigados. Com isto, podemos reagir de forma exagerada e até 
desenvolver dores e tensões físicas que não são causadas por traumas 
físicos. Esta é uma indicação clara de que aquilo com que estamos a lidar 
energicamente, agora se manifestou numa questão física.

Além disso, podemos absorver energias que não nos pertencem. Isso 
pode fazer com que alguns de nós se sintam irritados, deprimidos, exaus-
tos e possivelmente esgotados, stressados   e excessivamente ansiosos.

Então, como é que o Reiki nos devolve o sentimento de coragem 
e de calma? Quando usamos o Reiki para limpar os restos energéticos 
dos chakras e reconectar com nosso amor-próprio e com o amor pelos 
outros, tornámo-nos conscientes dos padrões destrutivos nos quais nos 
apegamos. É quando podemos começar a aprender como quebrá-los. 

Portanto durante uma sessão de Reiki, as pessoas sentem-se mais 
calmas e podem respirar de uma forma mais completa, profunda e fácil. 
Os músculos começam a libertar a tensão, o ritmo cardíaco fi ca mais se-
reno e a função das glândulas suprarrenais normaliza.

Existe um profundo sentimento de que tudo vai fi car bem, apesar 
de todas as lutas.

E você, como é que está a gerir o seu stress e ansiedade?

DIANA MACHADO
—  Clínicas Nuno Mendes  —

Como é que o Reiki
pode ajudar a reduzir

o stress e a ansiedade? N
O PASSADO 
DIA 2 DE MAR-
ÇO, o ROPE 
– Reabilitação 
e Otimização 

de Performance, celebrou 
o seu 4.º aniversário com 
a realização de um Open 
Day.

Entre Workshops de 
Nutrição e Podologia, 
sessões de Treino e Pila-
tes Clínico para adultos e 
crianças, foram várias as 
atividades abertas à co-
munidade a decorrer neste 
espaço dedicado à saúde e 
bem-estar.

Olhares de surpresa, 
curiosidade e sorrisos eram 
uma constante no fi nal de 
cada uma das atividades 
realizadas sob o acompa-
nhamento atento de pro-
fi ssionais especializados 
em cada uma das áreas.

De dispositivos lumi-
nosos sensíveis ao toque 
e acionados através de 
smartphones, utilizados 
no treino da capacidade 
de reação, a aparelhos es-
pecifi camente desenhados 
para a prática de pilates e 
até uma sala para o estudo 
da biomecânica, onde são 
analisados todos os parâ-
metros do movimento, este 
espaço dispõe de capaci-
dade de resposta para um 
alargado leque de patolo-
gias ou necessidades dos 
seus clientes. 

A alta tecnologia e um 
espaço fora do comum 
eram tema de conversa en-
tre grande parte dos par-
ticipantes no decorrer do 
evento.

Uma empresa integra-
da no Grupo Saúde Nuno 
Mendes, que conta com 
serviços que vão da fi sio-
terapia aos estudos gené-
ticos, o ROPE propõe-se a 
trazer tratamentos de elite 
ao cidadão comum sem 
que o custo seja um obs-
táculo.

assinalou 4.º aniversário
com Open Day

►Empresa integrada no Grupo Saúde Nuno Mendes disponibiliza tratamento de
     elite ao cidadão comum a preços ajustados.
►Dia de aniversário foi aberto à comunidade, com atividades para adultos e
     crianças.

PUB

ESPECIALIDAS: Peixe fresco Picanha Plumas de porco preto Costelinhas de borrego

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

Almoços  |  Jantares  |  Serviço para foraAlmoços 

HORÁRIO: Segunda-feira - Abertura 10h00  |  Fecho 15h00  ●  De Terça-feira a Sábado - Abertura 10h00  |  Fecho 22h00
Descanso semanal: Domingo
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A 
TAXA DE RECICLAGEM 
NO VALE DO SOUSA 
aumentou para 39% em 
2018, cenário que deixa 
a região mais perto de 

atingir a meta definida pelo Plano 
Estratégico para os Resíduos Urba-
nos para o ano 2020. 

Os dados constam do Relatório 
Anual da Ambisousa, empresa in-
termunicipal que trata os resíduos 
dos seis municípios do Vale do Sou-
sa – Castelo de Paiva, Felgueiras, 
Lousada, Paços de Ferreira, Paredes 
e Penafiel –, publicado na sua pági-
na da internet.

Ambisousa acredita que metas de
reciclagem para 2020 serão superadas

►Relatório Anual da empresa revela que em 2018 a taxa de reciclagem no Vale do Sousa foi de 39%, aumentando três pontos percentuais
     face a 2017.

Em média cada habitante da re-
gião encaminhava para reciclagem 
27kg de resíduos, o que se traduz 
num incremento de 4kg/hab.ano 
face a 2017. “A continuar assim, a 
meta de retomas de recolha sele-
tiva definida para 2020 será supe-
rada”, sustentam os responsáveis 
no relatório.

Em termos globais, é o municí-
pio de Lousada que está mais perto 
de cumprir a meta para 2020. Em 
2018, o volume de resíduos enca-
minhados para reciclagem foi de 
30kg/hab.ano, um aumento de 8kg/
hab.ano face ao volume registado 
no ano anterior.

Seguem-se os municípios de 
Paços de Ferreira com um volume 

Percentagem por município

Gráfico - volume de resíduos por habitante

de resíduos de 28kg/hab.ano, Pare-
des e Penafiel com 27kg/hab.ano, 
Castelo de Paiva com 26kg/hab.ano 
e Felgueiras com 25kg/hab.ano.

Taxa de reciclagem
aumentou para 39%

Em 2018 foram produzidas 140 
toneladas de resíduos urbanos no 
Vale do Sousa, dos quais 93% foram 
enviados para aterro e apenas 7% 
encaminhados para unidades de 
triagem e valorização.

Segundo o relatório da Am-
bisousa, esta variação mantém a 
tendência que se tem vindo a re-
gistar desde 2014, continuando a 

deposição em aterro a ser a forma 
preferencial de tratamento final dos 
resíduos urbanos produzidos na sua 
área de influência.

Em 2018, registou-se um aumen-
to de 4,7% dos resíduos urbanos en-
viados para aterro em todos os mu-
nicípios do Vale do Sousa (mais 5819 
toneladas), com maior expressão em 
Paredes (68%), Penafiel (5,8%) e Pa-
ços de Ferreira (4,0%).

As estações de triagem da Am-
bisousa rececionaram um total de 
10 toneladas de resíduos, a maioria 
encaminhada pelos seis municípios 
(9.243 toneladas) e as restantes pro-
venientes de projetos. “Com este 
resultado a Ambisousa viu, pela 
primeira vez, superada a barreira 
das dez mil toneladas de material 
potencialmente valorizável”, refe-
re a entidade no relatório.

Em 2018 a taxa de reciclagem 
no Vale do Sousa foi de aproxima-

damente 39%, registando um au-
mento de três pontos percentuais 
face a 2017. Em termos absolutos, 
o município de Paredes mantém-se 
como o que mais contribuiu para 
a reciclagem, com 27% do total de 
resíduos rececionados, seguindo-se 
Penafiel e Paços de Ferreira, com 
22% e 18%, respetivamente.

Relativamente à meta de “reto-
mas de recolha seletiva” imposta à 
Ambisousa pelo PERSU 2020 (32kg/
habitante no ano 2020), os cálculos 
de 2018 permitem uma perspetiva 
otimista, já que os seis municípios 
atingiram um valor global de 27kg/
hab-ano, conseguindo um aumen-
to de 4kg/hab.ano face a 2017.

O relatório diz que estes núme-
ros representam “o esforço que a 
Ambisousa e os municípios têm 
feito neste sentido”, com vista “a 
superar a meta das retomas de re-
colha seletiva definida para 2020”.

Castelo de Paiva Felgueiras Paços de Ferreira Paredes PenafielLousada Global
AMBISOUSA

Resultado 2018 (kg/hab. ano Meta PERSU 2020 (kg/hab. ano)
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A 
NOVA UNIDADE DE TRIAGEM 
DE LUSTOSA, em Lousada, vai 
permitir reforçar a recolha seleti-
va e triagem de resíduos urbanos 
na região, com recurso a novos 

equipamentos e a mais recente tecnologia 
de separação automatizada. 

O equipamento foi inaugurado no pas-
sado dia 8 de março pelo Ministro do Am-

Ministro do Ambiente inaugurou nova 
unidade de triagem de Lustosa

►A obra implicou um investimento da Ambisousa superior a seis milhões de euros, apoiada por fundos comunitários.

biente e da Transição Energética, João Pedro 
Matos Fernandes e o Secretário de Estado 
do Ambiente, Carlos Martins, e resulta de 
um investimento superior a seis milhões de 
euros realizado pela Ambisousa - Empresa 
Intermunicipal de Tratamento e Gestão de 
Resíduos Sólidos, com o apoio de fundos co-
munitários.

A obra permitiu passar para quase o do-

bro a área coberta do equipamento, (que 
tem agora mais de três mil metros quadra-
dos) e também reforçar a triagem de resí-
duos provenientes da recolha seletiva.

Em 2016, a Ambisousa avançou com 
uma candidatura ao POSEUR, para refor-
çar a recolha seletiva e triagem de resíduos 
urbanos (RU), com o objetivo de contribuir 
para o cumprimento dos objetivos e metas 

que estão definidos no PERSU 2020 (Plano 
Estratégico Resíduos Sólidos urbanos), refor-
mulando a estação de triagem de Lustosa e 
também de Penafiel.

No caso de Lustosa a intervenção envol-
veu a demolição completa das antigas instala-
ções, enquanto em Penafiel a intervenção pre-
vista serviu para adaptar a instalação às novas 
necessidades de triagem do papel-cartão.
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Os melhores produtos e um
atendimento de excelência

A Papelaria ‘A Capa’ é gerida por um casal de Gondomar que tem negócios em Baltar desde 1989.
Funciona no centro comercial ‘O Sol’ e disponibiliza vários tipos de serviços aos clientes. 

A 
papelaria ‘A Capa’ é uma das em-
presas mais tradicionais de Bal-
tar e assinalou, no passado dia 1 
de março, 25 anos de existência 
com uma festa especialmente 

dedicada aos clientes e amigos.
 “Fizemos um convite alargado a 

várias entidades, desde juntas de fre-
guesia, câmara municipal, escolas, in-
fantários e empresas. Além de um dj, 
tivemos gomas e balões para os mais 
novos e ofertas para os adultos. Foi 
um dia muito preenchido e cheio de 
surpresas”, conta o empresário Francisco 
Silva, que quis festejar o aniversário junto 
daqueles que ajudaram a empresa a cres-
cer nestes 25 anos.

Francisco e a mulher, Laura Batista, têm 
negócios em Baltar desde 1989, ano em que 
abriram a primeira ourivesaria na freguesia. 
Naturais de Gondomar, terra de ourives, 
foi no negócio do ouro que se mantiveram 
durante alguns anos até se aventurarem 
noutros ramos. Chegaram a ter lojas de 
desporto, de telecomunicações e até um vi-
deoclube e em 1994 assumiram a gestão da 
Papelaria A Capa.

De lá para cá, o casal foi apostando no 
crescimento do negócio. Além dos artigos 
de papelaria, apostaram na venda de livros 
escolares e literatura variada, gift’s para di-
versas idades, jogos para adultos, material 
de artes e de escritório e na realização de al-
guns serviços de artes gráfi cas: impressão a 
cores, produção de encadernações, cartões 

de visita, fl yer’s, catálogos, convites para ani-
versários e outras ocasiões, cartões de empre-
sas e até pequenos livros.

A empresa dispõe ainda de um serviço 
pay-shop que permite o carregamento de te-
lemóveis, títulos de transporte e o pagamen-
to de várias contas como telefone, eletricida-
de, gás, televisão, portagens, entre outros, e 
é um ponto de entrega de encomendas via 
DHL e VaspExpress.

Loja online é uma
ambição para futuro
Com o passar dos anos a empresa foi-

-se adaptando à evolução do mercado e 
às necessidades do cliente, mas manteve-
-se sempre fiel aos seus princípios, nunca 
descurando a qualidade dos produtos e o 
atendimento de excelência. “A confian-
ça, a qualidade e o profissionalismo são 
os três pilares desta empresa, que está 
sempre a tentar inovar para oferecer ao 
cliente produtos diferentes”.

Atendendo às novas tendências, a Pape-
laria A Capa está cada vez mais adaptada aos 
meios digitais, de forma a facilitar a interação 
e comunicação com os clientes e pretende, 
no futuro, abrir uma loja online, para con-
quistar novos mercados. “As compras online 
estão a crescer e a empresa tem de estar 
preparada para esta realidade e encará-la 
como uma estratégia para crescer e chegar 
a mais clientes”, sublinha.
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C
HAMA-SE JOSÉ MANUEL ALVES 
COELHO, mas todos o conhecem 
por Zé Manel. Tem 52 anos e é 
natural de Paços de Ferreira e faz 
da consultadoria imobiliária a sua 

profissão. A par desta, ser treinador é outra 
paixão que alimenta. Já com um vasto per-
curso desportivo, com passagens pelo Monte 
Córdova, Sanfins, Raimonda, Sobrado, Leões 
de Seroa e Caíde Rei são as cores do Nun’Álva-
res que veste atualmente. 

Chegou ao clube de Recarei no mês pas-
sado e desde então tem vindo a recuperar e 
encurtar distâncias para os adversários. Che-
gou a altura de conhecer José Manuel, o trei-
nador do Sport Clube Nun’Álvares. 

Assumiu o comando técnico do Nun’Ál-
vares numa altura muito complicada. O 
que levou a assumir este cargo e quais fo-
ram as principais dificuldades? 

José Manuel trouxe esperança a Recarei
►O novo treinador do Nun’Álvares chegou à equipa no mês passado e já conseguiu reduzir a vantagem pontual, que permite à equipa
     de Recarei sonhar com a manutenção.

A 
EQUIPA DE RECAREI 
venceu por 1 – 0 e vê, 
agora, mais perto a pos-
sibilidade de deixar os lu-
gares de despromoção.

Num jogo de extrema importân-
cia para os objetivos da turma recare-
dense, o Nun’Álvares recebeu o Vilari-
nho com o único objetivo de conquis-
tar a vitória. Contudo, o conjunto de 
Santo Tirso também necessitava de 
pontos e não estava disposto a facili-
tar. A equipa tirsense entrou melhor e, 
durante os primeiros 20 minutos, con-
seguiu estar por cima no encontro.

Aos poucos, os homens da casa 
conseguiram equilibrar o encontro 

3.ª vitória consecutiva para o Nun’Álvares
►O Nun’Álvares somou três importantes pontos na receção ao Vilarinho. 

e, aos 30 minutos, beneficiaram de 
uma grande penalidade desperdi-
çada por Tozé. 

Na segunda parte, Postiga foi ob-
rigado a aplicar-se para defender uma 
grande oportunidade do Vilarinho. Na 
outra baliza, foi Apolónio a desapro-
veitar outra grande ocasião de golo.

Mas, os festejos iam mesmo 
acontecer, no último lance da par-
tida. João Teixeira, de forma irre-
preensível, deu a vitória ao Nun’Ál-
vares após a execução de um pon-
tapé de livre direto.

Uma explosão de alegria que 
permite aos recaredenses ganhar 
um novo fôlego, uma vez que vol-

tou a encurtar a distância para os 
adversários diretos, e tem agora os 
mesmos 24 pontos que o primeiro 
classificado acima da linha d’água, o 
Vila Caiz, emblema que defronta na 
próxima jornada.

José Manuel
“Os níveis de confiança

estão melhores”

No fim do jogo, José Manuel 
não tinha dúvidas quanto à justiça 
do resultado: “Apesar do Vilari-
nho ter sido uma equipa que nos 
causou muitas dificuldades, acho 

que tivemos mais oportunidades 
flagrantes para marcar e a vitória 
pela margem mínima aceita-se.”

Sobre a recuperação da sua equi-
pa, o técnico recaredense garante: 
“Ainda nada está resolvido, pois a 
ponta final do campeonato vai ser 
muito difícil, com equipas que es-
tão a jogar para a subida de divisão 
e o grau de dificuldade vai ser mui-
to maior. Contudo, os níveis de con-
fiança da equipa estão melhores, 
portanto estamos muito motiva-
dos para continuar a trabalhar pois 
estamos no caminho certo. E, quan-
do esses jogos chegarem, espero 
estarmos à altura das exigências.”

As dificuldades são muitas, os jogadores 
estão desmotivados, alguns poderão não 
acreditar que é possível, o plantel tem alguns 
desequilíbrios e temos de encontrar as solu-
ções no próprio grupo. No entanto, o meu tra-
jeto e a minha experiência dão-me confiança 
para transmitir aos jogadores a tranquilidade 
que é precisa para ultrapassar este ciclo me-
nos positivo e fazer-lhes sentir a qualidade e 
experiência que existe no plantel. 

Alguns atletas fazem parte da história do 
Nun’Álvares, pelas subidas que o clube conse-
guiu até chegar à Divisão de Elite, e, quando 
lhes fazemos realçar todos estes pontos posi-
tivos, os atletas sentem a confiança de quem 
chega para os ajudar e as coisas podem ser 
ultrapassadas. 

Desde a sua chegada conseguiram 
recuperar vários pontos. O que conside-
ra que a sua equipa técnica alterou neste 
plantel? 

Começámos por lhes fazer acreditar na 
qualidade do grupo e na humildade que 

é preciso ter neste ciclo negativo. Incuti-
mos-lhes que, só é possível ultrapassar isto, 
com muito trabalho. Procurámos melhorar 
os níveis físicos para estarmos mais capa-
zes de discutir os jogos, olhos nos olhos, 
com os adversários. E, nas finais que vamos 
tendo pela frente, estarmos o mais tranqui-
los possível para podermos conquistar os 3 
pontos. 

“Vamos conseguir ficar
nesta Divisão de Elite”.

A seis jornadas do fim do campeonato, 
o Nun’Álvares ainda acalenta a esperança 
de garantir a manutenção? O que ainda 
podemos esperar do Nun’Álvares nesta 
época 2018/2019?

Podemos esperar um Nun’Álvares a acredi-
tar e a dar o seu melhor para conquistar os três 
pontos em cada jogo e, assim, atingir o objeti-
vo da manutenção nesta Divisão de Elite.

Quais serão, na sua opinião, as princi-
pais dificuldades nesta derradeira fase do 
campeonato?

O calendário, pois ainda temos alguns jo-

gos com adversários que lutam pela subida 
de divisão.

Como se define enquanto líder de uma 
equipa de futebol?

Profissional naquilo que faço, responsável, 
exigente, confiante no meu trabalho e amigo 
dos atletas. Estou sempre do lado deles e dis-
ponível para os ouvir e ajudar a resolver os 
problemas, que nestas divisões são bastantes.

 
Para si, quais são os valores essenciais 

para uma equipa ter sucesso?
Temos vários temas que muitos não 

põem em prática: o profissionalismo (mesmo 
não tendo as melhores condições podemos 
adaptar-nos e criar essas condições no clube, 
para que haja mais rigor; criar as condições 
para que os atletas se sintam acarinhados e 
valorizados no clube); a humildade (uma vir-
tude no atleta que faz com que este se adapte 
às mais diversas condições); e a honestidade 
(a maior virtude de um atleta).

Que mensagem gostaria de deixar a 
este grupo de trabalho e aos adeptos?

Todos juntos neste projeto vamos acreditar 
que vamos conseguir ficar nesta Divisão de Elite.
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A EQUIPA DE EURICO 
COUTO recebeu um 
dos adversários diretos 
na tabela classificativa, 

mas não conseguiu inverter o 
resultado negativo conquistado 
pelos visitantes ainda antes do 
intervalo. O golo solitário de Da-
vid deu a vitória ao conjunto de 
Águeda, que fez valer a eficácia. 

Os paredenses dominaram 
durante todo o encontro, mas 
não conseguiram acertar no alvo, ao longo de 
todo o encontro.

Apesar da derrota, o Paredes mantém a boa 
prestação no Campeonato de Portugal. A equi-
pa paredense ocupa a 8.ª posição, com 41 pon-
tos, o Águeda tem mais um e está no 6.º lugar.

Eurico Couto
“Resultado

completamente injusto”
No fim da partida, Eurico Couto mostrava-

-se visivelmente insatisfeito com o resultado 
do encontro: “É um jogo com um resultado 

O ALIADOS DE LORDELO VENCEU 
na receção ao Vila Meã por 4 – 0. O 
triunfo permitiu à equipa de Juve-
nal Brandão ascender ao terceiro 

lugar da Divisão de Elite.
Os lordelenses entravam em campo cons-

cientes de que a vitória frente ao Vila Meã 
os colocaria no pódio da classificação. Ainda 
assim, os visitantes entraram melhor nos pri-
meiros minutos do encontro, mas sem conse-
guir marcar qualquer golo. A partir dos dez 
minutos, os da casa tomaram conta do jogo 
e concretizaram, logo ao minuto 14, com um 
remate fora de área de Gilmar.

O avançado lordelense estava inspirado 
e, aos 27 minutos, voltou a “faturar”, desta 
vez, com um remate cruzado. O Aliados “não 
tirava o pé do acelerador” e, logo a seguir, 
voltou a converter, por intermédio de Silvério.

Com uma estrutura defensiva irrepreensí-
vel, o ataque também se mostrava afinado e, 
antes do intervalo, Maurício isolou-se e atirou 
para o 4 – 0, antes do intervalo.

No segundo tempo, os comandados de Ju-
venal Brandão limitaram-se a gerir a partida fren-
te a um Vila Meã sem argumentos para reagir.

A vitória colocou o Aliados de Lordelo em 

N
O TERRENO DO BARROSAS, o 
Aliança de Gandra perdeu por uma 
bola e contabilizou nova derrota, a 
quinta consecutiva, em jogos a con-

tar para a Divisão de Elite.
Depois da pesada derrota frente ao Nun’Ál-

vares, na jornada anterior, o Aliança de Gandra 
deslocou-se a Barrosas com o objetivo de re-
gressar às vitórias e deixar uma boa imagem da 
equipa. Foi exatamente isso que fez o conjunto 
de Mário Rocha, que entrou melhor no encon-
tro, e sem perder o foco na baliza adversária.

Os gandarenses dominaram durante toda 
a primeira parte e, só falharam mesmo, na al-
tura de finalizar.

Na segunda parte, o Barrosas chegou à 
vantagem através de um lance de bola para-
da. Aos 47 minutos, Paulo Jorge fez o 1 – 0, 
através de um pontapé de canto.

O Gandra não desistia e tudo fazia para 
tentar concretizar em golo as oportunidades 
criadas. Nem os 16 cantos, a favor, e, os cerca 
de 30 ataques criados, foram suficientes para 
os visitantes conseguirem marcar, contaram 
também algumas defesas do guardião da 
equipa da casa. 

Apesar da maior posse de bola e do domí-
nio dentro de campo, o Aliança de Gandra não 
conseguiu mesmo evitar a derrota. Esta é já a 
quinta consecutiva para o campeonato e fez 
os gandarenses descer ao 13.º lugar da tabela 
classificativa, contabilizando 32 pontos. Já, o 
Barrosas subiu ao 10.º posto e soma agora 36.

►26.ª jornada do Campeonato de Portugal, o Paredes
     perdeu na receção ao Águeda por uma bola sem resposta. 

Derrota amarga para o Paredes
CRISTINA BORGES

— texto —

completamente injusto, dominámos todo 
o jogo, apresentamos boa qualidade e ti-
vemos muitas situações para concretizar. 
O adversário, com um ou dois remates, que 
fez à baliza acabou por fazer golo e tem 
mérito por aproveitar a qualidade indivi-
dual dos seus jogadores.”

Apesar da derrota, o técnico paredense deu 
os parabéns aos seus jogadores: “Os meus jo-
gadores estão de parabéns pelo trabalho que 
desenvolveram, sobretudo, na primeira par-
te. Nós aprendemos e percebemos o que nos 
falta, para que seja possível o clube atingir 
outro patamar. Faltam 8 jornadas e queremos 
os 45 pontos que são o nosso objetivo inicial.”

Rebordosa tropeça na Lixa

O REBORDOSA deslocou-se ao terre-
no do Lixa para defrontar a equipa 
local, com quem empatou a dois 
golos. A equipa de Tonanha vol-

tou a ceder para o segundo classificado, mas 
mantém ainda uma vantagem de sete pontos.

O conjunto de Tonanha tinha pela frente 
uma equipa lixense disposta a regressar às 
vitórias perante o seu público e, os coman-
dados de To Jó, assumiram isso mesmo, en-
trando melhores na partida. À passagem da 
meia hora de jogo, os homens da casa coloca-
ram-se em vantagem com um remate, fora de 
área, executado por João Moreira.

O Rebordosa foi para o intervalo em des-
vantagem no marcador, mas queria alterar o 
cenário, no segundo tempo. A equipa visitante 
rapidamente se superiorizou e fez uso desse do-
mínio para estabelecer a igualdade. Cláudio apa-
receu isolado frente ao guardião da casa e, com 
um toque subtil, colocou o marcador empatado.

A turma de Tonanha foi à procura da re-
viravolta, que conseguiu mesmo dez minutos 
depois, através da conversão de um livre dire-
to cobrado por Sérgio Cardoso. Mas os golos 
não ficaram por aqui, o Lixa conseguiu o em-

pate, com um golo de Polo, aos 76 minutos.
O empate final permitiu ao Rebordosa 

ceder, novamente, pontos ao segundo clas-
sificado. A equipa de Tonanha mantém a li-
derança da tabela classificativa, agora com 
60 pontos, mais sete que o Tirsense. Já, o Lixa 
ocupa o sétimo lugar e soma 45 pontos.

Tonanha
“A pressão é a natural”
No final do jogo, Tonanha afirmava: “Foi 

um bom jogo de futebol, entre duas boas 
equipas, que dominaram em diferentes 
partes do encontro e, por isso, acaba por 
ser um resultado justo.” 

Tonanha descarta a pressão quanto aos seis 
jogos que restam do campeonato e assegura: 
“A pressão é a natural. Temos estado sempre 
com alguma margem e continuamos o nosso 
caminho para chegar ao final nos 2 primeiros 
lugares, que é o mais importante.” Até ao fim 
do campeonato, o técnico rebordosense garan-
te: “O Rebordosa vai tentar vencer os jogos 
todos, como até aqui, e acredito que vamos 
conseguir alcançar o objetivo principal.”

Aliados chega ao pódio
3.º lugar com 52 pontos, a apenas um ponto 
de um dos lugares que dá acesso à disputa da 
fase de subida. Já, o Vila Meã desceu ao 12.º 
posto, com os mesmos 33 pontos.

Juvenal Brandão
“Queremos terminar nos
dois primeiros lugares”
No final do encontro, Juvenal Brandão re-

conheceu as qualidades do desempenho da 
sua equipa: “O resultado demonstra a eficá-
cia na primeira parte. Defendemos muito 
bem e obrigámos o adversário a errar, tive-
mos sempre a baliza contrária na mente e 
fomos agressivos e eficazes na finalização.”

Com a vitória, o Aliados ascendeu ao 3.º lu-
gar da tabela classificativa, um posto que não 
ilude o técnico lordelense: “Não há nenhum 
sentimento especial. Apenas satisfeito pela 
vitória e pelo bom jogo. Foi mais uma, de 
muitas vitórias, que temos de ter para chegar 
aos dois primeiros lugares. Não nos importa-
mos de andar a época toda fora dos 2 primei-
ros lugares e atingi-los na última jornada. O 
que queremos é terminar lá.”

Gandra volta a escorregar
Mário Rocha

“É uma derrota
difícil de aceitar”

No fim da partida, Mário Rocha estava 
visivelmente abalado pelo resultado da 
sua equipa: “Este foi dos jogos, enquanto 
treinador, que mais me custou a derrota. 
É uma derrota difícil de aceitar, por tudo 
o que fizemos, ao longo dos 90 minutos. 
Foi a partida mais bem conseguida da 
minha equipa, esta época, fora de casa, 
mas quando a sorte não acompanha é 
difícil.”

O técnico do Aliança de Gandra apontou 
a finalização como único defeito da equipa 
que procurava dar outra resposta: “Perante o 
que nos tinha acontecido, na semana ante-
rior, procurávamos dar uma boa resposta 
dentro de campo. Durante a semana, tra-
balhámos bastante a vertente psicológi-
ca da equipa e chegamos a Barrosas com 
uma postura muito positiva. Fizemos um 
fantástico jogo e a nossa única falha foi a 
finalização.”

Apesar do resultado, Mário Rocha não 
deixou de dar os parabéns ao seu plantel: “Os 
jogadores fizeram um belíssimo trabalho, 
mas, neste momento, a sorte não está com 
eles. Agora vamos continuar a trabalhar, 
como fizemos esta semana, para regressar 
às vitórias, porque este grupo merece.”
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N
A 1.ª Divisão Distrital da AF Por-
to, Aliados de Lordelo B e Baltar 
empataram a um golo no dérbi 
do concelho paredense. As duas 

equipas defrontaram-se, em jogo a contar 
para a 23.ª jornada da prova, e não foram 
além de um empate. Os golos foram apon-
tados por Sabiá, aos 50 minutos, e Russel, 
aos 70, de grande penalidade. O resultado 
atirou os baltarenses para o 10.º lugar da 
tabela, com 29 pontos, já o Aliados de Lor-
delo B manteve-se no 7.º posto, com 30.

Ainda nesta divisão, o Parada aplicou 
uma goleada por 5 -1, em casa, ao Lixa B. 
Os golos de Peru, Lourenço (com um bis), 
Nuno e Guedes deram a vitória à equipa 
da casa. Silveira apontou o golo dos lixen-
ses. O Parada ascendeu assim ao 8.º lugar e 
soma agora 30 pontos. O Lixa B desceu ao 
11.º e manteve os 25.

FUTSAL
2.ª DIVISÃO NACIONAL – SÉRIE B

(Manutenção)
2.ª jornada 

Retorta , 4 – Paredes, 2 
Próxima jornada: Paredes folga

1.ª e 2.ª divisão Distrital
Sortes diferentes para

as equipas do concelho
CRISTINA BORGES

— texto —

Fernando Valente gostava de 
voltar a treinar no estrangeiro
►Treinador paredense está livre no mercado depois de ter rescindido
     contrato com o Varzim, da II Liga, na sequência dos maus
     resultados da equipa. 

D
EPOIS DE TER rescindido con-
trato com o Varzim, Fernando 
Valente está disponível para 
abraçar um novo desafio pro-
fissional, de preferência no es-

trangeiro. O treinador paredense assume 
que tem estado a fazer contactos nesse 
sentido e espera conseguir concretizá-los 
em breve.

“Se houvesse a possibilidade de re-
gressar ao estrangeiro seria aquilo que 
gostava de fazer, mas acima de tudo, 
quero continuar a fazer o que gosto e 
continuar a passar a mensagem de que 
é possível atingir resultados a jogar de 
uma maneira diferente da que se joga 
em Portugal, valorizando o jogo e os jo-
gadores”.

Conhecido por colocar as equipas a 
praticar um futebol de qualidade, Fernan-
do Valente garante que apesar dos maus 
resultados no Varzim, conseguiu fazer um 
importante trabalho de valorização dos 
jogadores. “Alguns deles acabaram por 
sair e isso acabou por fragilizar a equi-
pa. Esta é uma realidade que faz parte da 
vida de um treinador, mas que tornou o 
desafio mais difícil”.

Em termos de resultados não consegui-
mos corresponder àquilo que as pessoas 
estavam à espera e, neste caso, o mais fácil 

é optar pela saída do treinador”. 
O técnico de 59 anos diz que não se arre-

pende de nada e que vai continuar a aceitar 
desafi os difíceis, que de resto têm sido um 
traço característico da sua carreira.

Recorde-se que Fernando Valente es-
teve recentemente na China a treinar a 
equipa de sub-19 do Shandong Luneng e 
conseguiu ganhar quase todos os trofeus 
da formação da China.

No fi nal do ano passado o treinador pare-
dense decidiu regressar a Portugal e ao futebol 
português para treinar o Varzim, da 2.ª Liga.

Maus resultados ditaram 
saída do Varzim

O emblema poveiro anunciou a resci-
são do contrato com o treinador paredense 
após a derrota frente ao Farense, por 3-0, 
na 25.ª jornada do campeonato da II Liga, 
que empurrou o Varzim para os lugares de 
descida de divisão.

Os maus resultados e a posição na tabe-
la classificativa foram, aliás, os dois motivos 
apontados pelo clube para rescindir com o 
treinador paredense, num comunicado pu-
blicado na sua página oficial na internet.

Nos últimos três meses em que orien-
tou a equipa, os poveiros somaram apenas 
quatro vitórias, três empates e oito derro-
tas. César Peixoto foi o homem escolhido 
para substituir Fernando Valente.

PUB
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Na 2.ª Divisão, o Sobreirense perdeu 
pela margem mínima no terreno da equi-
pa portuense, a Marechal Gomes da Costa. 
O único tento da partida foi marcado por 
Gonçalo Abreu, aos 74 minutos. Apesar da 
derrota, os paredenses não largaram o 1.º 
lugar, mas têm agora apenas um ponto de 
vantagem sobre o 2.º classificado.

Resultado diferente, obteve o Vando-
ma, ao vencer na receção ao Campo Lírio 
por 4 – 1. O bis de Bravo (10’ e 27’) e Moura 
(16’ e 35’) garantiram a vitória da equipa do 
concelho, que está no 3.º lugar da tabela 
classificativa, com 46 pontos.

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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BILHETE POSTAL

EDUARDO OLIVEIRA COSTA*

A
umenta a nossa auto-estima 
de portugueses ver tantos jo-
gadores a terem sucesso em 
clubes estrangeiros. Jogadores 
e treinadores. Portugal é um 

alfobre que dá ao ‘planeta futebol’, pelo 
mundo, muitos talentosos jogadores, que 
conquistam taças, decidem jogos, são no-
tícia por boas razões. 

De tempos a tempos, surge uma estrela 
mais brilhante. Já foi Futre, já foi Figo. Para 
não ir mais para trás. Agora é Cristiano Ro-
naldo. Ainda é. A sua longevidade como jo-
gador destacado como ‘o melhor do mundo’ 
ultrapassa as melhores expectativas. Quando 
muitos já o dão como estrela em fim de car-
reira, ele mostra a todos o muito que vale e 
o muito que tem ainda para dar. ‘O melhor 
do mundo’ em várias e diferentes Ligas euro-
peias (portuguesa, inglesa, espanhola e italia-
na). A todas se adapta para surpreender com 
os seus inacreditáveis golos. 

Amanhã virão outros ‘cristianos’ e ‘figos’.
Sobretudo, há que lembrar a grande 

aposta que os clubes portugueses fazem 
na “Formação”, buscando incessantemente 
novos talentos entre os jovens apaixonados 
pelo futebol. Foi assim que um Cristiano de 
um clube desconhecido da Madeira foi parar 
ao Sporting e daí para o que é hoje. 

O mérito vai muito para os grandes 
clubes, que não desistem de dar oportu-
nidade a muitos. Tornam-se “exportado-
res” de talentos. 

No futebol, como em tantos outros seto-
res, temos um grande punhado de talentos 
reconhecidos no mundo. Temos razões para 
estarmos orgulhosos do país que somos. Pe-
queno, mas grande em ‘talentos’. O que faz 
grande um país não é o seu tamanho, mas 
sim o seu povo. Orgulhemo-nos! 

*Jornalista, Presidente da Associação Nacional
da Imprensa Regional 

EXPORTADORES 
DE TALENTOS

PUB
A CIDADE DE VALONGO voltou a 

ser palco da prova de abertura do 
Campeonato Nacional de Trial 4x4, 
que consagrou o campeão Cláudio 

Ferreira (Auto Higino), vencedor na classe 
Super Proto e em termos absolutos.

Cláudio Ferreira chegou a Valongo com 
a vantagem do seu lado e confirmou o favo-
ritismo. Liderou a prova desde cedo e saiu 
de Valongo na liderança da Classe Absoluto 
e da Super Proto, com 25 pontos.

Na segunda posição, a uma volta do lí-
der, ficou o madeirense Laurindo Mendon-
ça, que arrecadou também o 3.º lugar em 
termos absolutos.

O PILOTO PAREDENSE Tiago Tei-
xeira venceu a prova inaugural do 
Campeonato de Portugal de Kar-
ting, disputada a 9 e 10 de março, 

no kartódromo internacional da região Oeste 
e juntou mais de 75 participantes.

Teixeira venceu na recém-criada classe 
X30 Super Shifter Sénior e terminou na 2.ª po-
sição da geral.

No sábado, e logo durante os treinos, o pi-
loto de Paredes garantiu o melhor tempo da 
classe e da geral e também venceu na manga 
de qualificação, obtendo a volta mais rápida 
(45.048’s).

No domingo, Tiago Teixeira teve um arran-
que menos bom, acabou por ser 3.º classificado  
na segunda manga de qualificação – 2.º na classe 
sénior. Ainda assim, e com o segundo lugar da 
grelha final, o piloto de Paredes esteve sempre 
na luta com os seus adversários mais diretos e de-
fendeu a vitória na class X30 Super Shifter Sénior, 
terminando na 2.ª posição da geral.

O piloto diz que “o fim de semana aca-
bou por ser positivo. Aliás, bem melhor 

Tiago Teixeira vence prova inaugural
do Campeonato Portugal de Karting
►O piloto de Paredes venceu na recém-criada classe X30 Super Shifter Sénior e terminou
     na 2.ª posição da geral.

que o Open, onde fui forçado ao abando-
no. Ganhei a classe e fui segundo da geral, 
o que deu para comprovar que é possível 
ser rápido mesmo na segunda posição sem 
tocar em pilotos mais lentos”. 

Quanto ao campeonato, Tiago Teixeira diz 

que ainda há muitas jornadas para cumprir, 
mas que o objetivo continua a ser o mesmo 
– “vencer”.

A segunda prova do Campeonato de Por-
tugal de Karting decorre a 13 e 14 de abril, no 
Kartódromo de Fátima.

Equipa de Lordelo volta ao pódio
nos Trilhos do Paleozoico

►Marco Faria destacou-se a nível individual, conquistando o 1.º lugar no seu escalão e o 2.º lugar da geral.
►A equipa conquistou o 2.º lugar por equipas na prova de 23 km.

Campeonato Nacional de Trial 4x4
arrancou em Valongo

►Cláudio Ferreira confirmou o favoritismo e venceu a prova de
     abertura do CN Trial 4x4, garantindo a liderança da classe
     Absoluto e Super Proto.

A fechar o pódio da Classe Super Proto 
ficou outro madeirense, Sérgio Ferreira. 

Na classe Proto, o vencedor foi Marcelo 
Lopes (Team Lucrofusão), que saiu de Valon-
go como líder da classe, com 26 pontos. Já na 
Classe Extreme venceu Carlos Gomes (Team 
Rafael e Gomes) e na Promoção o bicampeão 
de 2016 e 2017, João Fernandes (Jovi Team).

Destaque, ainda, para as vitórias de Car-
los Martins e João Pinto (Reciclopeças Team) 
na classe UTV/Buggy e da dupla Tiago Costa 
e Rodrigo Pinto (Super Print) em FUN.

A segunda prova do Campeonato Portu-
gal de Trial 4x4 realiza-se no próximo fim de 
semana, (6 e 7 abril), no Crato.

A EQUIPA DÁ-LHE GÁS TRAIL TEAM 
FISIODUO, que pertence à Associa-
ção Dá-lhe Gás, de Lordelo, Paredes, 
voltou aos pódios na 7.ª edição dos 

Trilhos do Paleozoico, disputada a 16 e 17 de 
março, nas Serras de Santa Justa, Pias e Casti-
çal, em Valongo.

Realizada em pleno Parque das Serras do 
Porto, a primeira prova do Circuito Trilhos de 
Valongo 2019, que juntou cerca de dois mil 
atletas, foi coorganizada pelo Grupo Dramá-

tico e Recreativo da Retorta e pela Câmara de 
Valongo, tendo como diretor de prova o ultra-
maratonista Luís Pereira.

A equipa de Lordelo alcançou o 2.º lugar 
por equipas nos 23 quilómetros, pontuável 
para o Circuito Nacional de Trail Série 100. Em 
termos individuais, o destaque foi para Marco 
Faria, que conquistou o 2.º lugar da geral, com 
o tempo 1h56m e ainda o 1.º lugar no seu es-
calão (M40).

Em comunicado, a equipa garante que 
vai continuar a lutar pelos objetivos a que se 
propôs no início da época, de forma a colocar 
atletas no top 3 e concluir o circuito no pódio 
em termos coletivos.

O próximo teste será no dia 7 de abril, em 
Braga, no Trail da Geira Romana.
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T
odos os anos se comemora, no dia 
14 de março, o número mais famoso 
do mundo, o Pi. Para celebrar esta 
data de forma especial, no Agrupa-

mento de Escolas Daniel Faria, realizaram-se 
diversas atividades, no âmbito da disciplina 
de Matemática. 

Fomos desafiados a elaborar mnemóni-
cas, com base na imaginação e criatividade 
de cada um, em que cada palavra corres-
pondia ao mesmo número de letras que 
o indicado pelos algarismos do número 
π (Pi), que foram expostas na Biblioteca e 
apresentadas a concurso. Pintámos os 250 
primeiros algarismos do Pi, que expusemos 
no átrio da Escola Secundária.

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

Alunos do 7.º ano (turmas E, F, G e H)

14 de março
Dia Internacional do π 

E
m fevereiro, as turmas do 3.º A e B 
da Escola Básica de Recarei realiza-
ram uma saída de campo. A profes-
sora pediu-nos que tirássemos uma 

fotografia mental, de tudo o que iríamos 
ver e, depois, faríamos um desenho sobre 
a nossa descoberta.

No decorrer da nossa “visita” vimos 
muitas coisas interessantes e, algumas 
que já conhecíamos, tais como: os líque-
nes, coberto vegetal, árvores de folha ca-
duca e persistente,…             

A turma 3.ºA partilhou connosco o 
que eram plantas briófitas, vimos uma 
árvore autóctone (sobreiro) e uma árvore 
exótica (eucalipto). Recordámos os pon-
tos cardeais, a volta, quarto de volta, es-

M
ais um ano, mais um mês, mu-
dam-se os tempos, mas há tra-
dições que se mantêm ou ten-
tam manter, foi o que fizeram as 

crianças e adultos da Escola Básica nº 1 de 
Sobreira. As crianças do Jardim de Infância 
deste estabelecimento de ensino vivencia-

Elaborámos ainda o símbolo do Pi com 
material reciclado, que expusemos no por-
tão da escola e, utilizando também material 
reciclado, executámos um fantástico quadro 
com o símbolo de Pi, que ainda se encon-
tra exposto. Durante todo o dia, realizámos 
vários desafios matemáticos alusivos a este 
extraordinário número.

Na nossa opinião, esta atividade exi-
giu o nosso esforço, mas o resultado final 
surpreendeu toda a comunidade escolar e 
foi uma excelente oportunidade para se ce-
lebrar e divulgar a Matemática. Foi um dia 
em pleno, em que a Matemática foi a rainha 
e fomos ainda surpreendidos com um mere-
cido miminho. 

Visita de estudo
ao Dino Parque

N
o passado dia 8 de março de 2019, 
no âmbito da disciplina de Ciências 
Naturais, os alunos do 7.º ano de 
escolaridade do Agrupamento de 

Escolas Daniel Faria, Baltar, realizaram uma 
visita de estudo ao Dino Parque – Lourinhã. 

A viagem foi longa, mas recompensado-
ra, já que os alunos tiveram a oportunidade 
de visitar o maior museu ao ar livre de Por-
tugal, onde puderam descobrir o fantástico 
mundo dos dinossauros e dos animais pré-
-históricos. Ao longo da visita guiada pelo 
parque, percorreram algumas das mais im-
portantes épocas da história da Terra e ob-
servaram mais de uma centena de modelos 
de dinossauros e outros animais à escala 
real, relacionando a sua morfologia com o 
modo de locomoção, hábitos alimentares e 
habitats. Entre os modelos que mais cativa-
ram os alunos estão os famosos saurópodes, 
os grandes dinossauros de pescoço longo, 
bem como os exemplares dos mais peri-

gosos predadores carnívoros, mas também 
o famoso Lourinhanosaurus antunesi, que 
está associado a um dos maiores ninhos de 
dinossauros da Europa, que foi descoberto 
na região da Lourinhã, e os gigantes Super-
saurus lourinhanensis e o Lourinhasaurus 
alenquerensis, animais tão grandes que não 
poderiam ser caçados por predadores solitá-
rios. Além dos percursos ao ar livre, foi ainda 
possível contactar com algumas das mais 
importantes descobertas paleontológicas 
do nosso país, que fazem parte do espólio 
da exposição do Museu da Lourinhã.

Desta forma, a visita de estudo ajudou 
a compreender a importância dos fósseis 
para a reconstituição da história da vida na 
Terra e a conhecer as grandes etapas da his-
tória da Terra. 

À DESCOBERTA
......................................................................................................

Texto coletivo dos alunos do 3.ºB     ●     Agrupamento de Escolas da Sobreira

querda, direita, de entre outras…
Descobrimos excrementos de coelho, 

uma pegada de javali, cogumelos, erva 
cortadeira, larvas, solos férteis e inférteis, 
um pequeno curso de água e um charco 
temporário. Vimos e recolhemos alguns 
tipos de rocha do nosso meio circundan-
te.

Um dos nossos amigos meteu a mão 
num formigueiro e deixou que as formi-
gas subissem pela sua mão. Pegou tam-
bém numa aranha que surpreendente-
mente caiu no momento em que íamos 
tirar uma fotografia. Foi divertido este 
contacto com a natureza.

Concluímos, portanto, que a natureza 
é de facto a melhor sala de aula!

Mantendo a tradição
das Janeiras

......................................................................................................
● Educadores e Docentes do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Sobreira

ram mais uma vez o costume de cantar as 
janeiras à comunidade local. 

Este evento possibilitou alargar as rela-
ções culturais e sociais entre escola-comu-
nidade. Foi também muito gratificante veri-
ficar a satisfação das pessoas e instituições 
que nos receberam. 

PUB
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

VIDA SOCIAL E DESPORTIVA (II)
«Entendo que é possível a união dos agrupamentos desportivos de Paredes, desde o momento em que to-
dos os elementos que os compõem, se lembrem de que todos somos paredenses, não havendo, por isso, 
motivos para divisões.»

N
a sequência do fim da prática despor-
tiva do Sporting, em 1917, foi funda-
do o Paredes Sport Club que, segundo 
Evaristo Leal, «acabou passado um 
ano». Delfim Pinto da Costa refere 

que «sem a experiência e o amparo dos “velhos” 
a mocidade paredense levou tão longe entusias-
mos e rivalidades que, um ano depois, todo o ac-
tivo e passivo do Clube foi parar à Administração 
do Concelho, depois de uma desavença formidá-
vel» (USCP, 1924-1974, Bodas de Ouro, p. 11).

Em Agosto de 1918, o Club Paredense e o 
Sporting fundem-se, dando origem à Assembleia 
Sportiva de Paredes (Barreiro, 1922:101). A nova 
agremiação herdou o emblema do Sporting, 
como se vê pela foto anexa (colecção particular 
de Jorge Graça). A Assembleia teria vida longa 
e chegaria à contemporaneidade. A título de 
exemplo, na década de 80 do séc. XX, acolheria 
nas suas instalações uma «rádio pirata» – Rádio 
Paredes, que mais tarde viria a tornar-se na Rádio 
Terra Verde –, onde, entre outros profissionais, 
iniciaria a carreira o jornalista paredense Carlos 
Daniel (Reis et al., 2014:161 e ss.). 

 No princípio da década de 20, a imprensa 
local noticiava já a existência de mais alguns clu-
bes no concelho e que se dedicavam, sobretu-
do, à prática do «foot-ball». Em 18 de Janeiro de 
1922, era formalmente constituído na freguesia 
de Recarei o Sport Clube Nun’Álvares, o primeiro 
a ser fundado fora da sede do concelho. É hoje, 
com 97 anos, o mais antigo clube do concelho 
ainda em actividade. 

No dia 4 de Dezembro de 1923, nascia o 
Onze Estrelas Futebol Clube Paredense, cujos esta-
tutos seriam aprovados em 1925. Mais tarde (dé-
cada de 30), por razões que ignoramos, o clube 
passou a designar-se Onze Estrelas ‘Sporting’ Club 
de Paredes. 

José do Barreiro refere nas Correcções e Acres-
centos (1924) da sua monografia que «havia na 
vila quatro clubs de sport: Paredense, Comercial, 
Aliança e Onze Estrelas; mas em Dezembro de 
1924, fusionaram-se os três primeiros num só, 
chamado União Sport Club de Paredes, que tem 
mais de duzentos sócios» (op. cit.:745). Antes de 
irmos ao União, debrucemo-nos sobre aqueles 
que lhe deram origem. 

Temos notícia de três jogos do Aliança Sport 
Club, dois dos quais com o Onze Estrelas. Um em 
Janeiro de 1924, que terminou num empate 
sem golos, e outro no mês seguinte, com vitó-
ria do Onze Estrelas por 2-1. Em Novembro, no 
«campo do Hospital», o Aliança defronta e vence 
o Salvadorense SC, de Amarante, por 7-3 (O Novo 

Paredense, 02/11/1924). 
Acerca do Comercial Sport Club podia ler-se, 

na edição d’O Novo Paredense de 24 de Fevereiro 
do mesmo ano, uma frase sintomática: «O Co-
mercial não está – embora o pareça, inactivo». 
Nesse mesmo mês, era noticiado que «um gru-
po de sócios e amigos» deste clube, se juntava 
para a criação de um «grupo cénico». 

Quanto ao Paredense Sport Club, sabemos 
que tinha grande proximidade institucional 
com a Irmandade da Misericórdia. Jogava nos 
seus terrenos, junto do Hospital, onde numa 
primeira fase jogariam todas as demais equipas 
de Paredes. A 24 de Fevereiro de 1924, realiza 
uma assembleia dos seus associados com os da 
Assembleia Sportiva, para tratar de «assuntos de 
interesse geral» (O Novo Paredense, 24/02/1924). 
Nesse mesmo dia, a sua equipa de futebol des-
locava-se a Recarei para defrontar o Nun’Álvares, 
que se reforçou para a circunstância com um 
craque do Futebol Clube do Porto, Júlio Cardoso, 
e com Carlos Ferreira Júnior, um campeão nacio-
nal de… boxe. Os paredenses perderam por 3-1, 
resultado que o jornal O Novo Paredense classi-
ficou de «vitória moral» para os visitantes. Se-
gundo Delfim Costa «o capitão do seu grupo foi, 
durante muito tempo, José Maria Pereira Leite, 
considerado como um dos melhores extremos 
esquerdos do País, pelas suas exibições no Aca-
démico, do Porto, onde se iniciou na prática do 
futebol» (USCP, 1924-1974, Bodas de Ouro, p. 11). 

No início de 1924 tínhamos, assim, quatro 
clubes de futebol na pequena vila de Paredes. 
Em face desta realidade, a 26 de Outubro des-
se ano, alguém sob pseudónimo «Alexandre», 
escrevia um artigo n’O Novo Paredense com um 

título sugestivo: «Será possível a união dos agru-
pamentos desportivos de Paredes?». E concreti-
zava da seguinte forma:

«Entendo que é possível a união dos agru-
pamentos desportivos de Paredes, desde o 
momento em que todos os elementos que os 
compõem, se lembrem de que todos somos 
paredenses, não havendo, por isso, motivos 
para divisões, sendo certo que não há elemen-
tos suficientes e devidamente preparados para 
cada grupo poder apresentar-se conveniente-
mente sem envergonhar a terra, e aqueles que 
compreendem o desporto como ele é. A falta 
de conhecimentos técnicos dos diversos ramos 
de desporto, no nosso meio, é simplesmente 
derivado de falta de unidade colectiva. Abun-
dam estes conhecimentos num ou noutro in-
divíduo, o que eles não estão é difundidos na 
massa popular que unicamente se interessa, 
jogando e vendo por curiosidade. Só é possível 
o desenvolvimento rápido da causa desportiva, 
que tanto beneficia uma terra, assim como o de-
senvolvimento físico da sua população, quando 
nos congregamos em defesa dela aproveitando, 
desta forma todas as energias e conhecimentos 
debaixo duma orientação segura. Desta manei-
ra, deixa o “Onze Estrelas” de passar o tempo a 
sonhar com o “Aliança”, com o “Paredense”, com 
o “Comercial”, com os “Onze Verdes” [de Penafiel], 
etc. e vice-versa, para passarem todos a sonhar 
exclusivamente com o desenvolvimento do seu 
club que é o de todos. Por conseguinte, rapazes 
de Paredes, só há um caminho a seguir: é po-
rem de parte todos os caprichos pessoais que 
nenhum valor têm, e juntarem-se em benefício 
comum e da nossa terra natal que tem um valor 

inolvidável. Depois quando não couberem de-
baixo da mesma bandeira em virtude de terem 
adquirido o desenvolvimento necessário, então 
podereis separar-vos porque já não haverá in-
convenientes, antes pelo contrário. Os animais 
criam os filhos e depois vêem-nos fugir mas só 
quando eles já não precisam dos sábios conhe-
cimentos dos pais. Por enquanto é muito cedo 
para pensardes em ser alguma coisa de valor 
sem o auxílio um dos outros. Só podereis adqui-
rir alguns benefícios depois de muitos sacrifícios 
o que não sucederiam se todos se unissem visto 
que a união faz a força.»

Mais do que premonitório, este artigo era no 
fundo um anúncio de o que já se estava a pre-
parar. Nesta altura, seria constituída uma comis-
são encarregada de lançar bases para uma nova 
e agregadora formação desportiva, composta 
por elementos representativos de cada uma 
das agremiações existentes. No livro das Bodas 
de Ouro do USCP, Delfim Costa procura elencar 
os membros dessa mesma comissão, mas fá-lo 
de forma um tanto confusa. O autor refere que 
Henrique Teixeira e António Ribeiro de Sousa re-
presentavam o Industrial (sic), mas o clube com 
esse nome – que também existiu em Paredes (In-
dustrial Sport Clube de Paredes) – só fora fundado 
mais tarde (nota: existiu um outro Industrial em 
Lordelo – conhecido por «arranca-tocos» –, que 
se fundiria com a União Desportiva local – «pa-
nelinhas» – e originaria o Aliados FC de Lordelo); 
Evaristo Leal e José Vieira da Silva, representavam 
o Paredense; João Nunes Pinheiro e Amândio 
Ferreira Marques, do Onze Estrelas; e Delfim Pinto 
da Costa e Joaquim de Sousa Faria, do Comercial. 
Ficamos sem saber quem representou o Aliança. 
Seriam aqueles a quem o citado livro refere como 
sendo do Industrial? Os associados do Paredense 
e do Comercial aprovaram a fusão por unanimi-
dade. Os do Aliança Sport Club por maioria, com 
apenas um voto contra. Por último, o Onze Es-
trelas Futebol Clube Paredense, decidiu manter a 
sua independência, recusando aderir ao projecto 
(USCP, 1924-1974, Bodas de Ouro, p. 12). 

No dia 13 de Dezembro de 1924, é então 
realizada a assembleia constitutiva que faz nas-
cer o União Sport Clube de Paredes. Em Setembro 
do ano seguinte, a novel entidade promove uma 
prova de natação e, a 22 de Novembro, inaugura 
o seu campo de jogos.

(Continua)

Emblemas do Sporting (esq.) e da Assembleia Sportiva (dir.)

PUB
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FICHA TÉCNICA

1763
Nasce Jean Paul (Johann Paul Richter);
____________________________________

1801
Derrota dos franceses junto a Alexandria 
por Ralph Abercromby;
____________________________________

1803
Conclusão do Código Civil francês, dito “Có-
digo de Napoleão”, infl uenciando os diplo-
mas posteriores, na Europa;
____________________________________

1846
Nascimento de Rafael Bordalo Pinheiro, ca-
ricaturista e ceramista, criador da célebre 
fi gura do Zé Povinho e fundador dos jornais 
“Os Pontos nos ii”, “Mappa de Portugal” e, 
também, de “O António Maria”;
____________________________________

1870
Guiné Portuguesa. Os negociantes da vila 
de S. José de Bissau reuniram-se para tratar 
da criação de um imposto cujo produto se 
destinaria à construção de um cais, tendo 
oferecido ao governador geral de Cabo Ver-
de donativos em dinheiro e materiais para 
serem aplicados em obras públicas;
____________________________________

1905
A Pérsia e o reino Unido fi rmam o acordo 
militar que tem em vista impedir o avanço 
russo no Médio Oriente;

1915
Distribuição do primeiro de dois números da 
revista Orpheu, fundada por Luís de Montal-
vor, com Fernando Pessoa, Mário de Sá Car-
neiro e, ainda, de José de Almada Negreiros;
_____________________________________

1918
Grande Guerra de 1914-18. Início da segunda 
batalha de Somme;
_____________________________________

1939
O ditador alemão Adolf Hitler renuncia ao 
pacto de não agressão com a Polónia e recla-
ma a devolução de Danzig;
_____________________________________

1947
Guiné Portuguesa. Iniciaram-se os trabalhos 
de construção da passagem submersa de 
Contuboel, no rio Geba;
_____________________________________

1961
Guerra colonial. Inicia-se a retirada de 3500 fa-
zendeiros do Norte de Angola, área de confl i-
to entre a UPA e forças armadas portuguesas;
_____________________________________

1962
Lopes de Almeida, ministro da Educação, proíbe 
as festividades do Dia do Estudante, facto que 
desencadeia a dita crise académica de 1962;
_____________________________________

1971
Aprovação do programa de base da intersin-

dical, reivindicando a liberdade de associação 
e o direito à greve;
_____________________________________

1974
Mário Soares, líder do PS exilado em Paris, 
afi rma ao jornal Estado de São Paulo serem 
“urgentes soluções nacionais” que ponham 
termo à ditadura em Portugal;
_____________________________________

1990
A Namíbia, depois de 115 anos de adminis-
tração colonial, sendo Sam Nujoma, líder da 
SWAPO o primeiro Presidente;
_____________________________________

1993
O Centro Cultural de Belém abre ao público, 
em Lisboa;
_____________________________________

1997
António Lobo Antunes, autor do romance o 
“Manual dos Inquisidores”, recebe o Prémio de 
Melhor Livro Estrangeiro publicado em França;
_____________________________________

2004
Apresentada no salão do Livro de Paris a tra-
dução chinesa do “Livro do Desassossego”, de 
Fernando Pessoa, sob o pseudónimo de Ber-
nardo Soares;
_____________________________________

2006
Começo da discussão pública da proposta de es-
tratégia nacional para as fl orestas portuguesas;

2007
Instituído pela Fundação da Casa de Mateus, 
Vila Real, o “Prémio D. Dinis 2006”, foi atribuí-
do ao poeta Fernando Echevarria pelo seu 
livro Epifanias;
____________________________________

2008
Conclusão de um relatório da organização 
ecologista WWF, publicado no Dia Mundial 
da Floresta, segundo o qual a superfície da 
fl oresta mundial está a desaparecer a um rit-
mo equivalente a 40 mil campos de futebol 
por dia;
____________________________________

2009
Visita a Angola do Papa Bento XVI, proferin-
do uma homilia na catedral de São Paulo, 
Luanda, presidindo, ainda, a um encontro 
no estádio dos Coqueiros;
- No XI Congresso da UGT, os 800 delegados 
reelegem o socialista João Proença para se-
cretário-geral e o social-democrata João de 
Deus para a presidência da mesma central 
sindical;
____________________________________

2010
O socialista Carlos César, presidente do 
Governo Regional dos Açores, é eleito 
unanimemente para a presidência da Co-
missão das Ilhas da Conferência das Re-
giões Periféricas Marítimas da Europa, na 
reunião que decorreu em Ponta Delgada.

Até 23 de março
Casa da Cultura de Paredes
Das 10h00 às 17h00 – Exposição coletiva de pintura “Ho-
rizontes” de António Aguiar e Célia Silva

Dia 26 março
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Teatro de fantoches: “Tal pai, tal fi lho” de Ana Oom

Dia 27 março
Museu A Lord
14h30 – Atelier de culinária: bolo de leite

Dia 28 março
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: crocodilo e girafa – uma fa-
mília igual às outras, de Daniela Kulot

Dia 31 março
Junto ao quartel dos bombeiros de Cete
09h00 – 1.º Trail solidário e caminhada, organizada pelos 
Bombeiros Voluntários de Cete

Dia 24 março
Largo do Conde
09h00 – Feira agrícola

Dia 21 março
Casa das Artes de Felgueiras
18h00 – Palestra “Entender Autismo”

Dia 22 março
Casa das Artes de Felgueiras
21h30 – Harmos Festival – Tandru Trio

Dia 29 março
Casa das Artes de Felgueiras
21h30 – Concerto de Virgem Suta

De 22 a 24 de março
Praça das Pocinhas
Festival Internacional de Camélias de Lousada

Dia 30 março
Auditório Municipal
21h30 – Noites acústicas com Capitão Fausto

Dia 23 março
Biblioteca Municipal
10h30 – Sábados em família: atividade “yoga para pais e 
fi lhos”

Dia 24 março
Museu Municipal
11h00 – Aula aberta de yoga

Dia 27 março
Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Os piratas”

Dia 31 março
Museu Municipal
15h00 – Ao domingo no museu: atividade “Abraçar Penafi el”

Dia 23 março
Parque Urbano de Paços de Ferreira
Das 10h00 às 18h00 – Apresentação do novo sistema de 
mobilidade elétrica

Dia 24 março
Parque Urbano de Paços de Ferreira
9h30 – I Grande Prémio de Ciclismo Manuel Sousa – Capital 
do Móvel

Dia 25 março
Biblioteca Municipal
15h30 – Conversas na biblioteca

Dia 29 março
Centro Interpretação da Cultura Local
21h00 – Encontros de música de câmara
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GOMES DE SOUSA

O DR. MANUEL CABRALLer para saber

21 – GUINÉ
PORTUGUESA

Cacheu, cidade antiga

P
or motivo da comemoração do IV Centenário da 
Fundação da Cidade de Cacheu (1588-1988) o 
INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, 
editou em livro uma série de documentos antigos 
sobre as várias etapas da velha colónia. Na coor-

denação da obra esteve Carlos Pinto Lopes, um dos irmãos 
“Pinto Lopes” que, à aventura foram parar à Guiné, deixan-
do por lá vasta descendência. Tudo aconteceu por reação 
à atitude de seus pais, industriais de transportes, ao tem-
po os conhecidos coches, que aumentaram os salários aos 
empregados, esquecendo os filhos de proceder ao mesmo 
gesto.

Porque os transportes continuam a ser o modo de vida 
dos descendentes brancos de cá, os mulatos de lá tiveram 
de cuidar da sua vida, e o Carlos é uma bandeira do conti-
nente africano.

Já referimos os “Pinto Lopes” por algumas vezes, nunca 
de mais, para evocar as épocas dos descobrimentos e o seu 
crepúsculo.

Na edição em apreço e em atenção ao passado de Ca-
cheu, lá vamos encontrar estruturadas quatro categorias 
sociais: Os mansas; Os escravos; Os grumetes; O gentio, se-
guindo-se a descrição identificativa das principais etapas 
da atribulada história de Cacheu.

No quadro das referidas comemorações desenvolveu-
-se uma intensa atividade académica e cultural (que levou 
à publicação de livros, documentos, montagem de exposi-
ções, etc.) que culminou com a realização do colóquio “Ca-
cheu, Cidade Antiga”, em novembro de 1988.

Manuel Ferreira Coelho

O 
dr. Manuel Neto 
Cabral nasceu no 
lugar do Laran-
jal, na cidade de 
Penafiel, a 11 de 

Agosto de 1888. Filho natural 
de Maria Deolinda da Silva 
Neto, solteira, ocupada no 
serviço de casa. Neto materno 
de António Joaquim da Silva 
Neto e de Margarida Emília da 
Silva

Nasceu acidentalmente 
em Penafiel pois sua família 
era de Vila Cova de Vez de Aviz.

António Joaquim e Mar-
garida Emília casaram em 
Meinedo a 8 de Dezembro de 
1856.

Ele era filho de **José An-
tónio da Conceição, da Porte-
la, Meinedo e de Maria Joa-
quina da Silva, de São João de 
Macieira, Lousada; neto pater-
no de António da Conceição e 
de Rosa Maria; neto materno 
de Manuel da Costa e de Ana 
Maria, do Talho de Riba, Ma-
cieira, arcebispado de Braga. 

Ela era filha de Joaquim 
José de Sousa, de Abragão e 
de Maria Joana da Conceição, 
de Robins, de Vila Cova de Vez 
de Aviz; neta paterna de José 
de Sousa e de Ana Maria, de 
Velhas, Abragão; neta mater-
na de Manuel Joaquim Gon-
çalves e de Maria Joaquina da 
Silva, de Rubins.

António e Margarida tive-
ram os seguintes filhos nas-
cidos em Rubins [Robins ou 
Roubins]:

1. Maria. Nasceu a 16 de 
Outubro de 1857. Padrinhos 
os tios Miguel Rocha Moreira 
e sua mulher Maria Emília da 
Conceição. - Maria Deolinda. 
Solteira. Mãe do dr. Manuel 
Cabral. Faleceu em Vila Cova a 
21 de Maio de 1919.

2. José. Nasceu a 25 de No-
vembro de 1858. Faleceu em 
Vila Cova de Vez de Aviz a 19 
de Setembro de 1949.

3. António. Nasceu a 17 
de Agosto de 1861. Padrinhos 
o avô José António da Con-
ceição e a tia Albina Rosa da 
Silva, de Meinedo. Faleceu em 
Vila Cova de Vez de Aviz a 30 
de Novembro de 1930.

4. Augusto. Nasceu a 11 de 
Fevereiro de 1863. Faleceu em 
Vila Cova de Vez de Aviz a 30 
de Agosto de 1957.

5. Emília. Nasceu a 30 de 
Janeiro de 1865.

**José António da Concei-
ção casou em Meinedo a 19 de 
Dezembro de 1823 com Maria 
Joaquina da Costa. Perante o 
padre Luís Pinto da Cunha, do 

Brunhal, Meinedo. - Ele, filho 
de António da Conceição e de 
Rosa Maria, da Portela; neto 
paterno de João da Conceição 
e de Catarina Teixeira, da Por-
tela; neto materno de Manuel 
Ferreira e de Mariana Ribeiro, 
de Gato, Bustelo. – Ela, filha 
de Manuel da Costa e de Ana 
Maria, de Talhos / dos Talhos 
de Cima, São João de Maciei-
ra, Lousada; neta paterna de 
Manuel da Costa e de Maria 
Angélica, de Talhos de Riba, 
neta materna de João de Sou-
sa e de Maria Josefa, de Raba-
da de Baixo, de Santa Maria ou 
Nossa Senhora da Natividade 
de Alvarenga, Lousada, arce-
bispado de Braga.

O dr. Manuel Cabral foi 
MÉDICO POR DECRETO: um 
dos muitos, muitos, do seu 
tempo e talvez o único da nos-
sa região.

Vejamos o seu percurso 
académico:

Manuel Neto Cabral matri-
culou-se na Academia Politéc-
nica do Porto no ano lectivo 
de 1907 para 1908 nas seguin-
tes cadeiras: - 1ª - Geometria 
analítica, álgebra superior e 
trigonometria; 6ª - Física geral; 
7ª - Química inorgânica; 10ª - 
Botânica e 18ª – Desenho.

No ano seguinte matri-
culou-se nas cadeiras - 2ª - 
Cálculo diferencial e integral, 
cálculo das diferenças e das 
variações; 8ª - Química orgâni-
ca e analítica, química analíti-
ca; 11ª - Zoologia e 18ª – De-
senho.

Em 1909 matriculou-se 
nas cadeiras - 1ª - Geometria 
analítica; 8ª - Química orgâni-
ca e analítica, química analíti-
ca; 9ª - Mineralogia e geologia; 
18ª - Desenho topográfico e 
desenho de máquinas; e 19ª - 
Física matemática.

E finalmente no ano lecti-
vo de 1910 para 1911 matricu-
lou-se apenas na 4ª cadeira:- 
Geometria descritiva. 

No mesmo ano de 1910 
para 1911 matriculou-se no 1º 
ano na Faculdade de Medici-
na da Universidade do Porto. 
Reprovou no exame da 1ª 
cadeira - Anatomia descritiva 
e na 14ª – Histologia - obteve 
um S11.

No ano seguinte obteve 
um S13 na Anatomia descri-
tiva do 1º ano. Na 2ª cadeira 
- Fisiologia obteve um S10 e 
reprovou na 15ª - Anatomia 
topográfica.

No ano de 1912 para 1913 
fez exame da 15ª cadeira - 
Anatomia topográfica e obte-

ve um S13 e faltou aos exames 
de Matéria médica, Patologia 
externa, Anatomia patológica 
e de Patologia geral.

E no último ano faltou a 
todos os exames: - Matéria 
médica, Patologia externa, 
Anatomia patológica e Pato-
logia geral.

Na próxima notícia encon-
tramo-lo como soldado, n.º 
160 do Regimento de Infanta-
ria de Reserva n.º 32, a ser pro-
movido POR DECRETO de 3 de 
Junho de 1916, a Alferes Mili-
ciano Médico para o Regimen-
to de Infantaria n.º 6. [Ordem 
do Exército de 1916, 2ª série, 
n.º 12, de 12 de Junho, p246].

Provavelmente o Exército 
promoveu o aumento e aper-
feiçoamento dos seus conhe-
cimentos médicos…

Foi mobilizado para ser-
vir no Corpo Expedicionário 
Português, integrado no Regi-
mento de Infantaria n. 13, em-
barcou em Lisboa a 22 de Abril 
de 1917 e chegou a França no 
dia 26.

Promovido a Tenente Mi-
liciano Médico por decreto 
de 24 de Setembro de 1917 
permanecendo no quadro do 
Regimento de Infantaria n.º 6. 
[Ordem do Exército de 1917, 
2ª série, n.º 14, de 30 de Se-
tembro, p556].

Embarcou de regresso a 
Portugal a 30 de Abril de 1919.

Sobre a sua acção no cam-
po da batalha encontramos 
referências, por exemplo, na 
tese de doutoramento de Mi-
guel Nunes Ramalho, um tan-
to contraditórias: 

Continuando a leitura do 
mesmo relatório, o coman-
dante vai referindo que, com o 
aparecimento do contramestre 
de corneteiros do batalhão 17, 
resolveu enviar para a frente as 
suas companhias aproveitan-
do para tecer rasgados elogios 
aos tenentes médicos António 
Anastácio Gonçalves e Manuel 
Neto Cabral, que cinco meses 
antes, em Cambrin, se tinham 
portado com grande valen-
tia, particularmente o médico 

Anastácio Gonçalves, que re-
unia às qualidades de assidui-
dade e zelo inexcedíveis as de 
coragem, abnegação e espírito 
de sacrifício. A verdade é que no 
dia 9 de Abril o batalhão 13 fica-
ra sem assistência médica, por-
que os referidos oficiais tiveram 
o cuidado de se deslocar para a 
base quando se aperceberam 
da violência da ofensiva.

Noutro relatório lemos 
que 

A Batalha de Cambrai, tra-
vada entre 26 de Novembro e 
6 de Dezembro, resultou numa 
vitória aliada, se bem que as 
forças do C.E.P. tivessem sofri-
do pesadas baixas. Durante os 
bombardeamentos, Anastácio 
Gonçalves, acompanhado pelo 
seu colega Manuel Neto Cabral, 
deslocaram-se da retaguarda 
para as primeiras linhas, (…) 
a fim de prestar socorro da 
sua profissão aos feridos que 
houvesse e procedimento igual 
adoptaram sempre, estes dois 
oficiais médicos na ocasião 
em que o Batalhão estava nas 
linhas pois acudiam sempre 
às partes mais batidas, para aí 
exercerem a sua acção e então 
o médico Gonçalves, que era o 
mais antigo e por isso o dirigen-
te do serviço da sua especialida-
de, reunia às qualidades de as-
siduidade e zelo inexcedíveis as 
de coragem, abnegação e espí-
rito de sacrifício, permanecen-
do sempre junto dos doentes 
e feridos a quem tratava com 
carinho e desvelo, animando-
-os nas transes mais dolorosas. 
[Batalhão de Infantaria nº13. 
Relatório da acção deste bata-
lhão na Batalha de La Lys].

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

PUB PUB
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HISTÓRIA e CULTURA

DUNQUERQUE

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

ARMANDO MOREIRA (MARCO)

“O breve rumor de
estranhos mares”

Eu gostava de ouvir
o que o menino ouvia

n’ ”O breve rumor de estranhos mares”
do qual nos fala o Daniel no seu poema

Talvez eu entenda alguma coisa
esse estranho rumor

quando fixo o meu olhar
no voo das gaivotas

ou quando as pombas
poisam no meu ombro

e descem à palma da minha mão
para comer o pão que lhes levo

já previamente esmigalhado

As pombas também descobriram que
eu sou amigo das pombas

Entretanto “O breve rumor de estranhos 
mares”

minha constante bebedeira de maresia
minha paixão pelo mar

Eu - marco
“Filho das flores irmão do mar 

pintor do sol”
amante do amor e da liberdade

No horizonte passam barcas à vela
uma brisa ligeira de mar as leva

suavemente
sobre as ondas da esperança

quisera eu ir dentro delas
ser marinheiro de sonhos marinhos

e ouvir também o que o menino ouvia
n’”O breve rumor de estranhos mares”

O testemunho com o qual o Daniel Faria
nos presenteou na sua poesia

09/12/2014

Dor e saudade
É para mim muito doloroso este dia

vinte e sete de Dezembro de cada ano 
que passa

era Segunda Feira
ainda cheirava a natal

e tu partiste minha mãe e tu partiste
sem ao menos uma palavra

nem um adeus
apenas me deixaste o teu silêncio

apenas com esta dor com esta saudade
já lá vão muitos anos

Deixaste-me a casa deixaste-me a casa 
sem ti

a casa assim vazia
sem o teu sorriso sem a tua alegria

onde tu eras rainha

Agora choro a tua ausência
onde as próprias pedras choram comigo

ao vento que assobia
por sobre o velho telhado

da casa soalheira mas cansada onde nasci
é muito doloroso para mim este dia

minha MÃE

Cete, 27 de Dezembro 2013

Continuação da edição anterior
62. P. M. Dr. Fr. José de S. Boaventura. 1748-52.

Natural de Arrifana de Sousa (actual Pe-
nafiel), ali foi baptizado a 29 de Abril de 1684. 
Seu nome civil era José Aranha. Tomou hábito 
em Tibães dia 1.º de Março de 1704. Antes de 
Travanca, foi Abade de Arnoia (1731). Tam-
bém teve um mandato anormal, de 4 anos, 
porque a Santa Sé deu indulto geral nesse 
sentido, para se acertarem os triénios. Termi-
nado o mandato, ficou conventual em Travan-
ca, e ainda em 1756 (7 de Julho) data deste 
mosteiro uma censura ao Sermão impresso 
de Fr. Manuel de S. Luís. (176).

63. P. P. Fr. Manuel de S. Bento. 1752-55.
Natural de S. Mamede de Vila Verde (Anti-

go concelho de Unhão, hoje Felgueiras), ali foi 
baptizado a 6 de Junho de 1704. Chamava-se 
no século Manuel Rebelo de Oliveira, e era 
filho de João Rebelo de Oliveira e Maria Car-
valho. Tomou o hábito beneditino em Tibães 
a 23 de Março de 1720. O Padre Prégador Fr. 
Manuel de S. Bento não teve outra abadia se-
não esta de Travanca, onde “fez muitas obras 
e consertou todo o mosteiro, que estava mui-
to arruinado” (177).

64. P. P. Fr. António de Santa Clara. 1755-56.
Natural de S. Pedro do Sul, na matriz da-

quela vila foi baptizado a 22 de Julho de 1699. 
Chamava-se no século António Cardoso, e era 
duma família muito beneditina: seu pai João 
Cardoso Ferreira, Sargento Mor do concelho 
de Lafões, era irmão de Frei Manuel Cardo-
so; e sua mãe Mariana de Chaves era irmã de 
Frei José de S. Domingos, que foi Dom Abade 
Geral da Congregação (1752-55). O nosso An-
tónio Cardoso, seguindo o exemplo de seus 
tios, tomou hábito em S. Bento da Vitória 
do Porto a 21 de Dezembro de 1717, com o 
nome supra. Feita a profissão, ouviu Artes em 
Basto (Dr. Fr. Manuel da Ascensão) e Teologia 
em Coimbra. Foi conventual no Porto muitos 
anos, até que o elegeram Dom Abade de Al-
pendorada (1743). Não concluíu o seu triénio 
em Travanca, porque, falecendo em 1756 o 
Geral P. M. Dr. Fr. Paulo de S. José, foi Frei An-
tónio de Santa Clara eleito para lhe suceder 
no cargo. Morreu no mosteiro do Couto de 
Cucujães, por volta de 1772/73 (178).

65. P. P. Fr. Francisco de Jesus Maria. 1756-58.
Nasceu em Braga a 7 e foi baptizado a 

12 de Abril de 1714, filho de Duarte Mendes 
de Vasconcelos e D. Mariana Brísida Xavier 
Rubim. Seu nome civil era Francisco Jácome 
Calheiros. Seus pais e avós eram “das primei-
ras pessoas desta cidade (de Braga) e da Vila 

de Viana”. Os Rubins eram “procedidos de 
Amesterdão”. Francisco Jácome tomou hábito 
em Tibães a 26 de Dezembro de 1733, com o 
nome supra. Antes de eleito para Travanca, já 
o fora para o Couto de Cucujães (1755); mas 
vagando Travanca com a promoção do an-
terior, em 1756, ele foi transferido para aqui, 
para lhe completar o triénio. Depois, ainda foi 
Abade de Ganfei (1758) e Lisboa (1761) (179).

66. Fr. João de S. Bento. 1758-61.
Inglês de nação, nasceu em Londres, Rua 

de Suvanali, junto a Cheselstrit, freguesia de 
Cripilgatt (seguimos a grafia aportuguesada 
da inquirição). Era filho legítimo de Guilher-
me Porni e de Cidi Porni (o Livro do Noviciado 
escreve Porne). “Não trouxe certidão (de nas-
cimento), ne lhe será fácil podela aver. E con-
fessa elle d.º João de S. Bt.º, saira da sua pátria 
de quinze annos de idade, e à perto de oito, q 
anda fora della; e q fizera vinte e dous annos e 
o mês de outubro de mil e settecentos e vinte 
e dous”. Abjurou a heresia e procurou o santo 
hábito, “desprezando algumas conveniências 
temporais que se lhe ofereciam” (segundo de-
poimento de Fr. Bernardo de Santo Agostinho, 
monachus et presbyter Congregationis Anglo-
-Benedictinae, confessor das RR. MM. Inglesas 
da O. de St.ª Brísida). Também prestou informa-
ções um jovem inglês, Francisco Lestertun, que 
acompanhara o inquirido na conversão “e era 
ocultamente Católico Romano”. O candidato 
vivia em Lisboa, onde, depois de convertido, 
esteve por algum tempo ajudante de Porteiro 

em S. Bento da Saúde. Os inquiridores foram 
Fr. Afonso dos Prazeres e Fr. José de S. Bento; 
admitiu-o o Geral Fr. António de S. Lourenço, a 
16 de março de 1723. Tomou hábito em Tibães 
a 31 de Março do mesmo ano. Algures o vimos 
apontado como Doutor; comummente, como 
Padre Mestre. Antes da de Travanca, teve a aba-
dia de Palme, que serviu no triénio de 1752-55, 
e foi Visitador 2.º no de 1755-58 (180).

67. Fr. Matias da Conceição. 1761-64.
De S. João da Madeira, onde nasceu a 2 e 

foi baptizado a 12 de Novembro de 1709, era 
filho de António Soares da Costa Corte-Real e 
D. Catarina do Amaral; chamava-se no sécu-
lo Matias Soares Corte-Real. Não faça dúvida 
dizê-lo Aquino natural da Vila da Feira; eram 
dali sua mãe e seus avós maternos. Tomou 
hábito em Tibães a 9 de Novembro de 1726. 
Foi Travanca a sua primeira abadia; depois, 
ainda teve as de Rendufe (1767) e Couto de 
Cucujães (1773), junto à sua terra natal (181).

68. Fr. Luís de S. Bernardo. 1764-67.
Do lugar de Mafomedes, Santo Adrião de 

Cever (Penaguião), chamava-se no século Luís 
Cardoso Osório, e era filho de João Cardoso Osó-
rio e D. Helena Pinto de Barros. Foi admitido na 
Ordem pelo Geral Fr. Manuel dos Serafins, a 8 de 
Janeiro de 1733. Antes de Abade de Travanca, 
fora Procurador Geral da Congregação (1761-
64). Faleceu em Alpendorada, em 1793 (182).

(Continua na próxima edição)
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Rebordosa

Rosa Moreira Leites
Faleceu

Rosa Moreira Leites faleceu no passado dia 7 
de março, com 97 anos de idade. Era natural de Re-
bordosa e residente na Rua de Santa Luzia, n.º 188, 
Rebordosa, Paredes. Era viúva de Alcino Ferreira 
dos Santos e deixa na maior dor seus filhos, netos e restante família.

Rebordosa

Carmindo Ferreira da Silva
Faleceu

Carmindo Ferreira da Silva faleceu no passado 
dia 16 de março, com 97 anos de idade. Era natural de 
Rebordosa e residente na Rua Professor Alberto Ran-
gel, n.º 301, Rebordosa, Paredes. Era viúvo de Alzira 
Ribeiro da Silva e deixa na maior dor seus filhos, netos e demais família.

Rebordosa

Carmindo Moreira Barbosa
Faleceu

Carmindo Moreira Barbosa faleceu no passado 
dia 5 de março, com 89 anos de idade. Era natural 
de Rebordosa e residente na Travessa de S. Marcos, 
n.º 63, Rebordosa, Paredes. Era viúvo de Maria Rosa 
Ferreira de Brito e deixa na maior dor seus filhos, netos e demais família.

Baltar 

Alberto Moreira da Silva
Faleceu

Alberto Moreira da Silva faleceu no passado dia 
14 de março, com 83 anos de idade. Era natural de 
Gandra, Paredes e residente na Rua Egas Moniz, n.º 
9, Baltar, Paredes. Era casado com Maria da Glória 
Freitas Nogueira.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Mouriz

Maria da Glória
da Silva Moreira

Faleceu
Maria da Glória da Silva Moreira faleceu no 

passado dia 7 de março, com 63 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residen-
te na Rua Ribeiros Altos, n.º 147, Mouriz, Paredes. Era divorciada de 
António Alberto da Silva Barbosa.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Beire

Manuel António
Ferreira de Almeida

Faleceu
Manuel António Ferreira de Almeida faleceu no 

passado dia 9 de março, com 54 anos de idade. Era 
natural de Fânzeres, Gondomar e residente em Beire, Paredes. Era 
solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Bitarães

Serafim de Sousa Torres
Faleceu

Serafim de Sousa Torres faleceu no passado dia 
17 de março, com 77 anos de idade. Era natural de 
Guilhufe, Penafiel e residente em Bitarães, Paredes. 
Era casado com Maria Manuela Pinto Moreira Torres.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Joaquim Coelho
da Silva (Costela)

Faleceu
Joaquim Coelho da Silva faleceu no passado dia 

12 de março, com 80 anos de idade. Era natural de 
Arreigada, Paços de Ferreira e residente na Rua Santa Tecla, n.º 437, 
Lordelo, Paredes. Era viúvo de Alexandrina Barbosa da Silva.

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

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

Lordelo

Fernando Jorge
Nunes da Silva 

Faleceu
Fernando Jorge Nunes da Silva faleceu no pas-

sado dia 10 de março, com 44 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua da Costa 
Verde, n.º 100, Lordelo, Paredes. Era solteiro.

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

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

Paredes

Joaquim Viana
Ribeiro Bessa

Faleceu
Joaquim Viana Ribeiro Bessa faleceu no passa-

do dia 8 de março, com 60 anos de idade. Era natu-
ral de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua Dr. António 
Mendes Moreira, n.º 37, 6.º Dto., Paredes. Era casado com Rosa Maria 
de Sousa Mendes.

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

Rita Oliveira
de Barros Paranhos

Faleceu
Rita Oliveira de Barros Paranhos faleceu no 

passado dia 11 de março, com 56 anos de idade. 
Era natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua da Beleza, n.º 46, 
Lordelo, Paredes. Era casada com Aurélio José Rodrigues Paranhos. 

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.

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVISO
O Município de Paredes admite

candidaturas para os seguintes concursos: 

Procedimento concursal comum para recrutamento de um técnico 
superior — área de desporto — grau de complexidade III — em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. Aviso n.º4266/2019.Código da Bolsa de Emprego 
Público:OE201903/0391;

Procedimento concursal comum para recrutamento de nove 
lugares de assistentes operacionais — área de auxiliar de ação 
educativa — grau de complexidade I — em regime de contra-
to de trabalho em funções públicas por tempo indetermina-
do. Aviso n.º4267/2019. Código da Bolsa de Emprego Públi-
co:OE201903/0392;

Procedimento concursal comum para recrutamento de um técnico 
superior - área de serviço social - grau de complexidade III - em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. Aviso n.º 4268/2019. Código da Bolsa de Emprego 
Público: OE201903/0393;

Procedimento concursal comum para recrutamento de um técnico 
superior — área de ambiente — grau de complexidade III —em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. Aviso n.º 4269/2019.Código da Bolsa de Emprego 
Público: OE201903/0394;

Procedimento concursal comum para recrutamento de sete luga-
res de assistentes operacionais — área de jardineiro — grau de 
complexidade I — em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. Aviso n.º4270/2019. Código 
da Bolsa de Emprego Público:OE201903/0395;

Procedimento concursal comum para recrutamento de dois lu-
gares de assistentes operacionais — área de nadador salvador — 
grau de complexidade I — em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. Aviso n.º4271/2019. 
Código da Bolsa de Emprego Público:OE201903/0397;

A formalização das candidaturas deverá ocorrer até ao próximo dia 
28 de março de 2019, nos termos do aviso publicado no Diário da 
República II Série n.º52, de 14 de março de 2019.

Paços do Concelho de Paredes, 14 de março de 2019

O Presidente da Câmara,

 

AVISO
O Município de Paredes admite

candidaturas para os seguintes concursos: 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA RECRUTAMENTO DE 
DOIS LUGARES DE ASSISTENTES OPERACIONAIS – ÁREA DE SERVI-
ÇOS GERAIS – GRAU DE COMPLEXIDADE I- EM REGIME DE CONTRA-
TO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETER-
MINADO. AVISO N.º 3829/2019. CÓDIGO DA BOLSA DE EMPREGO 
PÚBLICO:OE201903/0252;

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA RECRUTAMENTO DE 
OITO LUGARES DE ASSISTENTES OPERACIONAIS – ÁREA DE CAN-
TONEIROS DE LIMPEZA – GRAU DE COMPLEXIDADE I- EM REGIME 
DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO 
INDETERMINADO. AVISO N.º 3830/2019. CÓDIGO DA BOLSA DE 
EMPREGO PÚBLICO:OE201903/0253;

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA RECRUTAMENTO DE 
DOIS LUGARES DE ASSISTENTES OPERACIONAIS - ÁREA DE MO-
TORISTAS DE PESADOS - GRAU DE COMPLEXIDADE I- EM REGIME 
DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO 
INDETERMINADO. AVISO N.º 3831/2019. CÓDIGO DA BOLSA DE 
EMPREGO PÚBLICO:OE201903/0254;

A formalização das candidaturas deverá ocorrer até ao próximo dia 
25 de março de 2019, nos termos do aviso publicado no Diário da 
República II Série n.º49, de 11 de março de 2019.

Paços do Concelho de Paredes, 11 de março de 2019.

O Presidente da Câmara,

(Alexandre Almeida, Dr.) 
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PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 9 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRAS

PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU

1. Local onde se realiza experiências; 2. Substância que ingerimos 
para combater dor ou doença; 3. Narração de eventos fi ctícios ou não; 
4. Coordenação responsável em manter a ordem e a segurança em 
uma sociedade; 5. O que não consegue compreender ou desvendar; 
6. O que é muito gostoso; 7. Instrumento usado para medir o tempo; 8. 
Ingrediente usado para fritar pastéis; 9. Carro equipado para atender e 
transportar enfermos e feridos; 10. Nome de um lindo pássaro.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Certifi co narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Car-

tório, em 14 de março de 2019, de fl s. 130 a fl s. 132 do livro de notas para 
Escrituras Diversas nº 151-A, foi lavrada uma escritura de Justifi cação 
Notarial, na qual foram justifi cantes:

MANUEL FERNANDO MARTINS DO NASCIMENTO, CF 156 567 
512, e mulher, ANA BELA MARTINS GONÇALVES DO NASCIMENTO, 
CF 156 575 353, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, na-
turais ele da extinta freguesia de Campo, concelho de Valongo e ela da 
extinta freguesia de Figueiró da Serra, concelho de Gouveia, residentes na 
Rua Alberto Coelho Moreira, n.º 125, na freguesia de Gandra, concelho de 
Paredes, titulares dos cartões de cidadão da República Portuguesa com os 
números de identifi cação civil 03410839 4 ZY3 e 02645851 9 ZZ5, válidos, 
respetivamente, até 17/05/2022 e 18/05/2022.

Mais certifi co que eles, nessa escritura, declararam o seguinte:
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem 

do seguinte bem imóvel:
Prédio urbano, composto por casa de dois pisos para habitação 

com anexo, com a área coberta de cem metros quadrados e a área 
descoberta de oitocentos e oito metros quadrados, sito na Rua Alberto 
Coelho Moreira, n.º 125, na freguesia de Gandra, concelho de Pare-
des, a confrontar de norte com Raul dos Anjos, de sul com Albino Alves 
Nascimento, de nascente com herdeiros Casa Caetano e de Poente 
com Rua Alberto Coelho Moreira, não descrito na Conservatória de 
Registo Predial de Paredes, mas inscrito na matriz predial urbana 
em nome do justifi cante marido sob o artigo 1305 (desconhecendo-se 
qual o anterior artigo por falta de documentos e dado o tempo decorri-
do), ainda sem valor patrimonial atribuído, ao qual atribuem o valor de  
sessenta mil, quatrocentos e noventa euros.

Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o 
domínio do referido prédio.

Que o mesmo foi construído por eles outorgantes no prédio que 
adquiriram, ainda com a natureza de prédio rústico (desconhecendo 
qual o artigo matricial à data dado o tempo decorrido) no ano de mil no-
vecentos e setenta, em dia e mês que não conseguem precisar, à data 
já casados um com o outro e no indicado regime de bens, por compra 
verbal feita a António João Martins Sousa Castro, viúvo, residente que 
foi na Rua do Outeiro, na freguesia de Águas Santas, concelho de 
Maia, ato que nunca foi formalizado.

Que, não obstante isso e deste então usufruem do supra iden-
tifi cado prédio, gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, 
demarcando-o, avivando as estremas, passando a habitá-lo após a 
conclusão da edifi cação, tratando da sua conservação e limpeza, pa-
gando os respetivos impostos, com ânimo de quem exercita um direito 
próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente, fazen-
do-o de boa fé por ignorar lesar direito alheio, pacifi camente porque 
sem violência, contínua e publicamente, à vista e com o conhecimento 
de toda a gente e sem oposição de ninguém.

Que esta posse exercida de forma pacifi ca, continua, pública e de 
boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio por 
usucapião, que expressamente invocam, justifi cando o seu direito de 
propriedade para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado 
o modo de aquisição, não detêm qualquer documento formal extrajudi-
cial que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)
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Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Cete

CONVOCATÓRIA
Nos termos legais e estatutários, convocam-se os senho-

res associados da Associação de Bombeiros Voluntários de 
Cete, no pleno uso dos seus direitos, a reunirem-se em As-
sembleia-geral, que terá lugar no próximo dia 24 de março de 
2019, pelas 10horas, no salão nobre do quartel dos bombeiros 
voluntários de Cete, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Leitura da ata da assembleia anterior.
2. Apresentação, discussão e aprovação do relatório de con-
tas do exercício de 2018
3. Discussão de outros assuntos do interesse dos associados.

Nota: Se à hora marcada não houver quórum, a assembleia 
funcionará meia hora depois, no mesmo local, com qualquer 
número de associados e com a mesma ordem de trabalhos.

Cete, 8 de março de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia-geral

Dr. Saúl André Ferreira

Bombeiros Voluntários de Lordelo

CONVOCATÓRIA
Francisco Manuel Moreira Leal, Presidente da Assem-

bleia-geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Lordelo, torna público que, nos termos dos Es-
tatutos, é convocada Assembleia-geral ordinária para o dia 
29/03/2019, a realizar no salão nobre da associação, pelas 
20:30h, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um – Apreciação, discussão e votação do Relatório e 
Contas e do Parecer do Concelho Fiscal referentes ao ano 
de 2018.

Nos termos do Art.º 32 do § único dos Estatutos, se à hora 
marcada não houver a presença de metade dos sócios, a as-
sembleia funciona meia hora depois, em segunda convocatória.

Lordelo, 11 de março de 2019

O Presidente da Assembleia-geral

Dr. Francisco Leal

C O N V O C A T Ó R I A
Em função do disposto pelo n.º 1 do artigo 23.º e do dis-

posto na alínea b) do n.º 2 do art.º 22 dos estatutos, convo-
cam-se os associados da ADIL – Associação para o Desenvol-
vimento Integral de Lordelo – a reunir em Assembleia-geral, 
pelas 20:30 horas, no dia 26 de março de 2019, na sede da 
associação, com a seguinte ordem de trabalhos:

ORDEM DE TRABALHOS
Apresentação, discussão e votação do Relatório de Ativi-

dades e contas da gerência de 2018, bem como do parecer 
do Conselho Fiscal;

Discussão de outros assuntos de interesse para a associação.

Lordelo, 6 de março de 2019

O Presidente da Assembleia-geral da ADIL

Dr. Rui José Fernandes da Silva

De acordo com o estabelecido pelo n.º 1 do art.º 24.º, se à hora 
marcada na convocatória não estiverem presentes mais e me-
tade dos associados com direito a voto, a assembleia reunirá 
30 minutos mais tarde com qualquer número de sócios.
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