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Associação Florestal
Vale do Sousa

comemorou “bodas de prata”

A adesão de Paredes ao passe único vai ter ganhos signifi cativos para as famílias. Os maiores descontos verifi cam-se 
nos passes combinados CP e metro a partir de Paredes até ao Porto. Os passes já estão disponíveis este mês em sis-
tema intermodal na CP e metro e em sistema monomodal em três operadores rodoviários. _________________Página 2

A adesão de Paredes ao passe único vai ter ganhos signifi cativos para as famílias. Os maiores descontos verifi cam-se 
nos passes combinados CP e metro a partir de Paredes até ao Porto. Os passes já estão disponíveis este mês em sis-
tema intermodal na CP e metro e em sistema monomodal em três operadores rodoviários. _________________

Poupanças com 
passe único
podem chegar
a 81 euros

Inaugurado Complexo
Desportivo da Sobreira

As obras foram realizadas pela câmara de Paredes e implicaram a construção de raiz de um novo recinto desportivo,
que vai estar ao serviço do ISC Sobreirense.  
O equipamento vem satisfazer uma antiga aspiração do clube, que está prestes a completar 89 anos de existência e
tem atualmente cerca de 145 atletas, a competir nos escalões de formação e equipa sénior. _____Pág. 13

Reportagem
Secção de basquetebol USC Paredes

Títulos nacionais
no campeonato

de show e precisão

Atletas da Associação Desportiva de Pati-
nagem Artística de Paredes destacaram-
-se nas categorias de Quartetos Juniores 
e Grupos Pequenos. ____________Pág. 15

Secretário de Estado Miguel de Freitas 
disse que estão disponíveis 16 milhões 
de euros para concretizar a rede primária 
de segurança e defesa da fl oresta contra 
incêndios. _____________________Pág. 5

“Queremos ter todos
os escalões a competir” Pág. 12
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O
S DESCONTOS do passe úni-
co Andante já estão disponí-
veis, desde 1 de abril, em três 
operadores rodoviários, com 
deslocações para o Porto 

ou entre as freguesias do concelho. Para 
quem viaja de comboio de Paredes para 
a zona industrial do Porto, por exemplo, 
a poupança pode chegar aos 81 euros. E 
mesmo dentro do concelho, as poupanças 
podem chegar aos 20 euros por mês.

Até 1 de maio a Gondomarense, Ro-
donorte e Valpi asseguram o Andante em 
regime monomodal, prevendo-se que o 
regime intermodal seja introduzido a 1 de 
maio. Nesta altura, todos os operadores já 
estarão a funcionar em regime intermodal 

Poupanças dos paredenses com o
Passe Único podem ir até 81 euros

►Os descontos já estão disponíveis, este mês, em três operadores rodoviários, em sistema
     monomodal, sendo alargados ao regime intermodal a partir de 1 de maio.

É 
hora de afi rmar que sobre o 25 de Abril de 
há 45 anos, há muito, ainda, a debater. Acei-
temos que acerca de tal acontecimento ha-
verá opinião a mais e lucidez e doutrina a 
menos. Que, por enquanto, não vemos luzir 

no horizonte um pensamento novo, um largo fôlego 
de ideal, nem estruturada consciência crítica e inte-
lectual que funcione como um factor mobilizador. 
E quando a política pouco representa na esfera da 
consciência e da moral o desencanto toma conta 
das pessoas.

O tempo vai passando acelerado e continuamos 
a não ouvir a alma nacional, a subestimar os valores 
portugueses e a considerar que a classe política é 
de outro mundo. Certo é que essa classe é o que é, 
discute entre si, mas subalterniza o debate com os 
cidadãos. Efetivamente há uma democracia formal, 
mas não há, de forma genérica, uma democracia so-
cial, mas falta, ainda, uma democracia de cariz par-
ticipativo.

 Num país de desigualdades profundas, onde a 
crise é essencialmente estrutural, o comentário ba-
nal é mais forte do que o raciocínio inteligente.

Portugal não vive tempos de facilidades e se os 
sacrifícios devem ser repartidos, que sejam os de 
cima a dar o exemplo, para que a política saia presti-
giada e a democracia seja dignifi cada.

Sendo preciso levantar o nosso país, a pessoa 
humana tem de estar no centro do desenvolvimen-
to. É urgente combater as desigualdades sociais e as 
justiças económicas, tal como, ainda, um espaço co-
letivo para criar emprego e riqueza, bem como uma 
nova mentalidade empresarial e uma nova cons-
ciência das colaboradores.

É bem verdade que vivemos numa hora decisiva 
em que ou recuperamos a confi ança em nós pró-
prios ou caímos na estagnação, quer das ideias, quer 
das mentalidades e da economia. Também é preciso 
valorizar a ciência política, prestigiar a ciência políti-
ca, de prestigiar o regime democrático, de enobre-
cer culturalmente a sociedade, de reconhecer méri-
tos e vocações, de premiar os melhores e incentivar 
os que estão desmotivados. 

Estamos de acordo que ainda há reformas de 
fundo a fazer, como sempre haverá. E, porém, a 
estabilidade política e governativa que permite o 
enriquecimento e a promoção de emprego. É pre-
ciso criar trabalho, colocar o emprego em primeiro 
plano, na medida em que as pessoas desejam ver 
resolvidos os seus problemas principais.

Cada vez mais o futuro exige um empenhamen-
to coletivo e o aprofundamento dos direitos dos ci-
dadãos.

Não esquecer que são as políticas sociais e soli-
dárias que determinam o sucesso de qualquer go-
verno. Quarenta e cinco anos depois do 25 de Abril, 
ainda é preciso dignifi car o estatuto do trabalhador, 
governar para o futuro, investindo na educação dos 
jovens, encurtar as diferenças entre a cidade e o 
campo.

O objetivo principal é defender o estado social 
e a segurança dos mais pobres, tendo em vista as 
exigências da globalização. 

Tomemos em conta que o século XXI não pode 
ser o século da exclusão, mas sim da harmonia so-
cial.

45 anos de
25 de abril

HELENA NUNES
— texto —

à exceção da Alba-
no Esteves Martins 
e Filhos e da Trans-
dev Douro, cuja 
adesão está pen-
dente de questões 
de software, garan-
tiu o presidente da 
câmara de Paredes, 
durante uma confe-
rência de imprensa 
realizada na segun-
da-feira.

Quanto ao com-
boio, transporte 
com maior procu-
ra no concelho, o 
passe único já está 
a funcionar em re-
gime intermodal e 
possibilita a utiliza-
ção de diferentes 
meios de transpor-
tes na Área Metro-
politana do Porto.

A adesão de Paredes ao passe único, 
– que passa a custar 30 euros (até três zo-
nas) e 40 euros (para todas zonas) – terá 
ganhos signifi cativos para os agregados 
familiares, que vão ter um maior rendi-
mento mensal disponível, reforçou Ale-
xandre Almeida.

Mais utilizadores
implica reforço

do estacionamento
junto às estações

Na Valpi, por exemplo, empresa que 
tem o maior número de linhas no con-
celho (55), as poupanças chegam aos 50 
euros nos trajetos Baltar-Porto e Paredes-
-Porto, onde até agora o passe custava 90 

euros. Em percursos dentro do concelho, 
como Baltar-Paredes ou Gandra-Paredes, 
as poupanças serão de 10 e 20 euros, res-
petivamente.

Na CP também haverá poupanças sig-
nifi cativas, sendo superiores a 50 euros 
para os utilizadores do comboio regional 
que faz a ligação Paredes-Porto.

Os maiores descontos verificam-
-se nos passes combinados CP e metro 
a partir de Paredes até ao Porto. Por 
exemplo, o trajeto até à zona industrial 
do Porto, que custava 121,40€, custa 
agora 40€, traduzindo-se numa pou-
pança de 81,40 €/mês.

A viagem Paredes-Póvoa de Varzim, 
cujo passe fi cava por 129,10€ passa tam-
bém a custar 40€, numa poupança supe-
rior a 89€.

O autarca paredense acredita que 
esta redução dos preços irá potenciar o 
aumento do número de utilizadores de 
transportes públicos no concelho, em par-
ticular o comboio, sendo, por isso, neces-
sário acautelar o estacionamento junto às 
estações.

Alexandre Almeida garantiu que o 
novo parque de estacionamento projeta-
do para os terrenos da antiga ETAR da ci-
dade será fundamental para dar resposta 
a esta nova realidade. Numa primeira fase, 
este parque irá dotar a cidade de mais 
250 lugares de estacionamento, poden-
do, numa fase seguinte, ser duplicada a 
capacidade com a construção de um piso 
superior.

“Paredes é a estação com mais uti-
lizadores em toda a linha do Douro e 
as estações de Cete e Recarei/Sobreira 
estão logo a seguir”, sublinhou o autarca, 
garantindo que o executivo está também 
a acautelar, em sede de PDM (Plano Dire-
tor Municial), o alargamento futuro dos 
parques de estacionamento das estações 
de Recarei/Sobreira e Terronhas.
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Plano  Desenvolvimento para sul do concelho
vai potenciar agricultura e turismo

►Além de um banco de terras, o projeto integra um concurso de hortícolas gigantes e várias medidas de incentivo ao turismo local.

O primeiro pro-
jeto a arran-
car no âmbi-

to deste plano é o 1.º 
concurso internacio-
nal de hortícolas gi-
gantes denominado 
“O maior da minha 
aldeia”, o primeiro 
do género a ser rea-
lizado em Portugal, 
que consiste numa 
competição entre 
produtores, amado-
res ou profissionais, 
onde serão premia-
dos os produtos hortofrutícolas 
de maior peso/dimensão.

Haverá quatro categorias dife-
rentes, com prémios para as maio-
res abóboras, melancias, melões e 
tomates.

Concurso internacional
de hortícolas gigantes 

A primeira edição do concurso 
acontece em setembro, em Aguiar 
de Sousa, mas a ideia é rodar nos 
anos seguintes pelas cinco fregue-
sias que integram o projeto, expli-
cou a vereadora Beatriz Meireles.

Beatriz Meireles, vereadora da cultura

O 
PROGRAMA chama-
-se “Cá Paredes” e 
pretende potenciar o 
crescimento económi-
co e social e promover 

a valorização ambiental do territó-
rio do sul do concelho através de 
projetos estruturantes nas áreas do 
turismo e do agroalimentar.

Apresentado pelo município, 
na semana passada, este programa 
integra as freguesias de Aguiar de 
Sousa, Cete, Parada de Todeia, Re-
carei e Sobreira que, além de serem 
mais rurais e menos industrializadas 
que as restantes, têm um território 
com terras de cultivo, floresta e pai-
sagem natural, potencialidades que 
devem ser desenvolvidas de forma 
a melhorar a vida dos que lá resi-

dem, a atrair turistas e novos mo-
radores, defendeu o presidente da 
câmara na apresentação do projeto.

Este projeto vai ser desenvolvi-
do com a marca identitária “Cá Pa-
redes”, que congrega o que é de 
cá, o que é produzido cá e o que 

temos cá para mostrar”, congre-
gando vários subprojectos, entre 
eles um banco de terras. O objetivo 
da autarquia é alugar terras sem de-
senvolvimento agrícola e colocá-las 
à disposição de jovens empreende-
dores que as queiram cultivar. 

Entre os vários subprojectos, 
estão também a implementação de 
um programa de valorização dos 
recursos florestais e a estruturação 
de circuitos de comercialização de 
produtos locais, estimulando o seu 
consumo através das escolas, IPSS’s 

e restaurantes do concelho.
Noutra vertente, pretende-se 

promover o desenvolvimento turís-
tico da zona sul do concelho, com 
a criação de um passadiço que irá 
ligar a Senhora do Salto à Torre do 
Castelo e a criação de um parque de 
campismo em Aguiar de Sousa.

Na mesma freguesia, o municí-
pio pretende, ainda, recuperar um 
pavilhão abandonado na zona de 
Senande, transformando aquele 
espaço num centro de apoio a ati-
vidades de desporto e lazer e num 
auditório para acolher debates e 
exposições. 

PUB
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Paredes vai ter ecovia pedagógica para
valorizar trilhos da “engenharia da água”

►A água será o elemento de ligação do percurso que liga as freguesias de Cristelo, Vila Cova de Carros e Duas Igrejas.

O 
MUNICÍPIO DE PARE-
DES vai avançar com a 
criação de uma ecovia 
pedagógica, que irá 
envolver a valorização 

dos trilhos pedagógicos de Cristelo, 

Vila Cova de Carros e Duas Igrejas, 
onde a água será o elemento de li-
gação do percurso.

O projeto “Ecovia n.2” foi apre-
sentado no Dia Mundial da Água, 
celebrado a 22 de março, e irá inte-
grar as iniciativas a realizar no âmbi-
to do projeto Caminhar pelo Patri-
mónio dinamizado pela vereadora 

da cultura, Beatriz Meireles.
Em nota de imprensa, a autarquia 

diz que “o trilho pedagógico está a 
ser desenhado em torno da ‘enge-
nharia da água’, com diversos moti-
vos de interesse como o aqueduto 
de Vila Cova de Carros, a ribeira do 
Cardal, as represas, os charcos, os 
tanques, as minas e as levadas”.

Para além dos pelouros do Am-
biente e da Cultura da câmara de 
Paredes, o projeto da “Ecovia n. 2” 
conta com a parceria do Agrupamen-
to de Escolas de Cristelo, das juntas de 
freguesia de Paredes, de Cristelo e de 
Duas Igrejas, do Paredes Golfe Clube e 
um grupo de cidadãos.

O trilho experimental da “Ecovia 

n.2” está previsto para dia 15 de junho, 
ocasião para a comunidade experien-
ciar o percurso pedagógico pelas três 
localidades do concelho de Paredes.

A apresentação do projeto da 
“Ecovia n. 2” a cargo dos professores 
Ângelo Neto e Adelino Sousa, dirigiu-
-se aos alunos do Agrupamento de 
Escolas de Cristelo.

Comissão Municipal de Proteção Civil defende mais ações
de sensibilização e fi scalização na limpeza de terrenos

►O aumento das ações de sensibilização junto da população e da fi scalização pode ajudar a evitar fogos fl orestais.

A 
COMISSÃO MUNICIPAL DE 
PROTEÇÃO CIVIL defende o 
aumento das ações de sensibi-
lização junto da população e da 
fi scalização relativamente à lim-

peza de terrenos, para evitar fogos fl orestais.
A recomendação foi feita por todas as 

entidades que integram a comissão, na reu-
nião extraordinária de 27 de março, realizada 
a pedido da Comissão Nacional de Proteção 
Civil, nos municípios abrangidos pelo Despa-
cho 744/2019, que defi ne as freguesias prio-
ritárias em termos de fi scalização e limpezas 
dos terrenos confi nantes e inseridos com es-
paços fl orestais.

No concelho de Paredes são conside-
radas freguesias de intervenção prioritária, 
Aguiar de Sousa, Sobreira e Recarei.

Em nota de imprensa, o município ex-
plica que esta reunião, que foi presidida 

ações de gestão de combustível, nas re-
des secundárias”.

Durante o encontro, o município apre-

sentou o balanço do trabalho realizado em 
2018, no âmbito da limpeza das estradas 
municipais das freguesias prioritárias, terre-
nos municipais, fi scalização das freguesias 
prioritárias e das zonas industriais e centros 
escolares.

No ano passado, foram efetuados 356 
processos de limpeza de terrenos de priva-
dos, fogo controlado em mais de 15 hecta-
res, onde estiveram envolvidos os bombeiros 
voluntários de Cete, a Associação Florestal 
do Vale do Sousa, técnicos de fogo controla-
do, com a coordenação da câmara municipal.

O pelouro da Proteção Civil, a cargo do 
vereador Elias Barros, procedeu também à 
limpeza dos terrenos municipais, notifi cou 
proprietários, efetuou gestão estratégica de 
combustíveis, com recurso a fogo controla-
do e realizou ações de voluntariado para as 
fl orestas e ações de sensibilização em várias 
freguesias, como Aguiar de Sousa, Recarei, 
Sobreira e Astromil, através da distribuição 
de panfl etos e fl yers informativos.

HELENA NUNES
— texto —

pelo presidente da câmara, Alexandre Al-
meida, visou “articular e efetivar a coor-
denação essencial ao desencadear das 
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Associação Florestal do Vale de
Sousa comemora “bodas de prata”
►A cerimónia foi presidida pelo secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento
     Regional e serviu para apresentar o projeto “Casa da Floresta das Serras do Porto, Paiva e
     Sousa”, que se vai desenvolver na antiga Escola Básica N.º 2 de Aguiar de Sousa.

A 
A S S O C I A Ç Ã O 
FLORESTAL DO 
VALE DO SOUSA 
(AFVS) assinalou, 
no passado dia 30 

de março, o seu 25.º aniversá-
rio. A cerimónia, realizada no 
salão nobre da câmara mu-
nicipal de Paredes, contou 
com a presença do secretário 
de Estado das Florestas e do 
Desenvolvimento Regional, 
Miguel de Freitas.

O secretário de Estado sa-
lientou que a comemoração 
destes 25 anos da AFVS ser-
ve, sobretudo, “neste tempo 
de mudança, para olhar 
para o futuro”. Miguel de 
Freitas afirmou “que, todos 
juntos, vamos ter de fazer 
melhor.” 

O responsável pela pasta 
das Florestas e do Desenvol-
vimento Regional garantiu 
que “o Estado foi procuran-
do ajustar políticas públi-
cas a questões concretas” 
e, por isso, deixou a garantia 
que já estão disponíveis 16 
milhões de euros para a con-
cretização da rede primária 
de segurança e defesa da flo-
resta contra incêndios.

Miguel de Freitas de-
fendeu que “é essencial 
ultrapassar fronteiras nos 
municípios” e garantiu estar 
disponível “para trabalhar 
com os seis municípios que 
compõem o território e 
com a Associação Florestal, 
para termos um projeto pi-
loto conjunto para a região 
e de partilha de custos por 
parte de todos.”

O secretário de Estado 
das Florestas e do Desenvol-
vimento Regional lembrou 
ainda que é imperativo mu-
dar a paisagem, caso contrá-
rio, as medidas adotadas não 
surtirão o devido efeito.

Também Alexandre Al-
meida parabenizou a institui-
ção pelo seu 25º aniversário e 
pela “estreita proximidade 
da AFVS ao território pare-
dense.” O presidente da câ-
mara de Paredes sublinhou o 
pioneirismo da organização, 
por ser a primeira de nível 
sub-regional, criada no âmbi-
to do movimento de fomen-
to do associativismo florestal.

O responsável do muni-
cípio salientou a importân-

cia do trabalho da AFVS na 
“sensibilização da popula-
ção paredense e na capa-
cidade de empreender a 
união entre proprietários 
florestais.” Um trabalho que 
ganha ainda mais relevância 
quando conjugado com o 
turismo, desporto e lazer que 
estarão associados no novo 
projeto da instituição.

O projeto, apresentado 
na cerimónia, denominado 
por Casa da Floresta das Ser-
ras do Porto, Paiva e Sousa 
vai desenvolver-se na antiga 
Escola Básica N.º 2 de Aguiar, 
em Aguiar de Sousa, localiza-
da em pleno Parque das Ser-
ras do Porto. Trata-se de um 
projeto coordenado pela As-

sociação Florestal do Vale do 
Sousa e pela Associação “In-
centivar Partilha.” A “Casa 
da Floresta” irá contribuir 
para promover as diversas 
iniciativas relacionadas com 
o ordenamento dos espaços 
florestais destinados a fins 
recreativos, educativos e te-
rapêuticos. Terá, igualmente, 
um papel importante na es-
tratégia de dinamização do 
turismo local.

Uma iniciativa que deixa 
orgulhoso Américo Mendes, 
presidente da AFVS, acredi-
ta que “o projeto tem tudo 
para continuar a desenvol-
ver um bom trabalho em 
prol da sustentação das 
florestas”.

CRISTINA BORGES
— texto e fotos —
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O MUNICÍPIO DE PAREDES vai 
apoiar e incentivar os grupos de 
teatro no concelho, através de 
um programa destinado às asso-

ciações e que prevê prémios monetários de 
participação.

O programa “Paredes no Palco”, apre-
sentado na Casa da Cultura, no âmbito das 
comemorações do Dia Mundial do Teatro, 

D
OIS JOVENS MÚSICOS 
DE PAREDES vão partici-
par no Concurso Interna-
cional de Instrumentos de 

Sopro “Terras de La Salette”, em 
Oliveira de Azeméis, informou a or-
ganização.

Rafael Moreira Pinto e Duarte 
Alexandre Ferreira de Carvalho vão 
estar na competição que se vai rea-
lizar entre os dias 8 e 13 de abril.

Talento musical de Paredes é
revelado em Oliveira de Azeméis
►Dois jovens de Paredes vão competir no Concurso Internacional de Instrumentos
     de Sopro que junta artistas de Portugal, Espanha, Itália e Brasil.

“Os concorrentes demos-
trarão a sua qualidade artísti-
ca junto de um júri internacio-
nal que avaliará a execução mu-
sical de uma peça obrigatória 
conforme estipula o regulamento 
do concurso que reúne, este ano, 
351 concorrentes”, refere a nota de 
imprensa. 

Além de músicos nacionais, 
o maior concurso do género rea-
lizado em Portugal junta artistas 
de Espanha, Itália e Brasil e integra 
os escalões infantil, juvenil, júnior 

e sénior nos instrumentos de ma-
deiras (flauta transversal, oboé, cla-
rinete, fagote e saxofone) e metais 
(trompete, trompa, trombone, tuba 
e bombardino).

Trata-se de uma organização 
conjunta da autarquia e da Academia 
de Música de Oliveira de Azeméis 
que, a partir desta edição, passará a 
ter periodicidade bienal. 

Os prémios, superiores a 35 mil 
euros, serão entregues aos vence-
dores a 13 de abril, no cineteatro 
Caracas.Rafael Moreira Pinto

Município vai apoiar e incentivar teatro 
irá apoiar e dinamizar a produção teatral nas 
diversas manifestações artísticas, através de 
um conjunto de iniciativas que possam con-
tribuir para uma “mudança cultural signifi-
cativa e sustentada no concelho”, sublinha 
a autarquia.

O programa inclui, ainda, o “Paredes no 
Palco Júnior”, destinado a crianças e jovens 
dos 6 aos 16 anos, que procura proporcionar 

o gosto pelas artes cénicas e facultar os co-
nhecimentos necessários à compreensão das 
manifestações estéticas e culturais e o aper-
feiçoamento da expressão artística a crianças 
e jovens.

O protocolo assinado entre a autarquia e 
as associações do concelho prevê um apoio 
financeiro para a contratação de monitores/
formadores e um prémio de participação no 

programa “Paredes no Palco” e “Paredes 
no Palco Júnior” de 150€ e 100€, respeti-
vamente.

Prevê, ainda, a realização de um Festi-
val de Teatro, Dança e Música, a ser reali-
zado entre maio e junho de 2020, estando 
previstos três prémios: 500€ para o primei-
ro classificado, 250€ para o segundo e 100€ 
para o 3.º.

O
S FINS DE SEMANA GAS-
TRONÓMICOS regressam 
a Paredes na próxima sex-
ta-feira e até domingo. Ca-

brito assado no forno a lenha, acom-
panhado de arroz, e sopa seca são as 
duas iguarias que constam da emen-
ta dos restaurantes que aderiram à 
iniciativa organizada pelo município 
de Paredes, em parceira com o Turis-
mo do Porto e Norte de Portugal.

O tremoço, que simboliza a tra-
dição dos paredenses, “conhecidos 
como tremoceiros”, também, fará 
parte desta edição dedicada à di-
vulgação da gastronomia típica do 
concelho.

Serão três dias dedicados a sa-
borear o que melhor se faz em Pa-
redes, nos cinco restaurantes que 
aderiram à iniciativa: Restaurante o 
Rei, em Mouriz, “Os Frades”, em Vi-

Fins de semana gastronómicos
regressam a Paredes

►A iniciativa realiza-se de 5 a 7 de abril e promove a gastronomia típica, o património local e alguns dos espaços culturais  do concelho.

lela, a Casa dos Frangos, em Baltar, 
a Casa do Baixinho, em Paredes e a 
Cozinha da Terra, em Louredo.

Da iniciativa também fazem 
parte três empreendimentos turísti-
cos, mais concretamente a Casa de 
Louredo, a Casa da Estrebuela e a 
Casa da Torre.

Além da promoção destas igua-
rias, a iniciativa procura também 
promover o património local e al-
guns dos melhores espaços cultu-
rais do concelho. Serão realizadas 
visitas guiadas às Minas de Ouro de 
Castromil (marcação prévia), ao par-
que da Nossa Senhora do Salto, em 
Aguiar de Sousa (marcação prévia), 
ao Circuito de Arte Pública de Pare-
des e à Casa da Cultura e também 
aos monumentos que integram 
a Rota do Românico, Mosteiro de 
Cete, Ermida da Sra. do Vale, Capela 
da Quintã, Baltar, Torre do Castelo 
de Aguiar de Sousa e Torre dos Al-
coforados, em Lordelo.

HELENA NUNES
— texto —
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P
OUCOS SÃO os que não se 
devem lembrar da história 
do pequeno Guilherme, um 
menino de Paredes, de qua-

tro anos, a quem foi diagnosticada 
uma leucemia linfoblástica aguda 
(células tipo T) e que faleceu em ou-
tubro do ano passado.

Depois de terem lutado contra a 
doença ao lado do filho, Marisa Mota 
e Mário Monteiro decidiram criar uma 
associação, sem fins lucrativos, para 
ajudarem outras crianças e as famílias 
que lutam contra esta doença.

Assim nasceu a Associação Gui, 
que foi constituída numa cerimónia 
realizada na Biblioteca Municipal de 

Paredes, a 23 de março, dia em que 
o pequeno Guilherme completaria 
cinco anos de vida.

Entre os membros desta asso-
ciação estão os pais, amigos e fa-
miliares do Gui, cuja história de luta 
gerou uma onda de solidariedade 
no concelho e na região.

“O objetivo é tornar
o caminho destas

famílias um
bocadinho melhor”

O pequeno Guilherme lutou con-
tra uma leucemia durante mais de 
dois anos. Os primeiros tratamentos 
correram bem e o menino entrou em 

fase de manutenção, até sofrer uma 
recaída, em janeiro do ano passado. 

Seguiram-se tratamentos mais 
agressivos e, depois, o processo 
para encontrar um dador de me-
dula compatível para realizar um 
transplante.

Família e amigos organizaram 
diversos eventos e campanhas de so-
lidariedade e de angariação de novos 
dadores e a comunidade paredense 
envolveu-se nestas iniciativas, na ten-
tativa de salvar a vida do Guilherme.

Chegou a ser encontrado um 
dador compatível, mas a notícia não 
chegou a tempo de salvar o peque-
no Gui, que já tinha células cancerí-
genas no sistema nervoso central e 
acabou por falecer no hospital, em 
outubro de 2018. 

Nova Associação Gui quer ajudar crianças com cancro

►Foi criada pelos pais do Guilherme para homenagear o menino que lutou vários anos contra uma leucemia.
►O objetivo é ajudar, de diversas formas, as crianças do IPO do Porto e as famílias. 

Para os pais, a ideia de criar a as-
sociação foi uma forma de ultrapassar 
a dor e a saudade e de “dar continui-
dade à história do Guilherme”. “Sa-
bemos das dificuldades por que 
passamos, os problemas, as an-
gústias e queremos ajudar outras 
crianças e pais que estejam a pas-
sar pela mesma situação. Temos 
aqui hoje mães do IPO que sabem 
daquilo que estou a falar e esta as-
sociação nasce precisamente para 
ajudar. Queremos dar aos nossos 
meninos um brinquedo, dar um 
miminho às mães e aos pais, por-
que sabemos o que é estar um ou 
dois meses fechados num quarto 
de hospital”, garantiu a mãe do Gui, 
Marisa Mota e presidente da asso-
ciação, assumindo que “o objetivo 

é tornar o caminho e a luta destas 
famílias um bocadinho melhor”.

Em termos práticos, a Associação 
Gui quer entregar brinquedos e aju-
dar a concretizar alguns dos sonhos 
das crianças com cancro, do IPO do 
Porto, e ajudar também as famílias, 
dar apoio psicológico ou jurídico, 
permitir que os pais possam ir jantar 
fora, que possam fazer uma massa-
gem, ir ao cabeleireiro ou até passar 
mais tempo com outros filhos.

O objetivo da Associação Gui 
é organizar eventos e caminhadas, 
com o objetivo de angariar verbas, 
de forma a apoiar estas famílias. A 
vereadora Beatriz Meireles é a ma-
drinha da associação e prometeu 
fazer o que estiver ao seu alcance 
para ajudar nesta missão.
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N
ada de novo no protesto do presi-
dente da Câmara do Porto contra 
o organismo público que não au-
toriza uma obra decidida pela au-

tarquia. Os técnicos de Lisboa decidem 
obras que os autarcas eleitos promete-
ram fazer. Os cidadãos votam, mas quem 
decide são os senhores da pasta preta, no 
ar condicionado de um bom gabinete da 
capital. O caso das urgentes obras no ta-
buleiro inferior da Ponte D. Luís I, também 
no Porto, é um study case. Em primeiro, 
porque as obras numa ponte de uma cida-
de dependem da sua dona, centralizada 
em Lisboa - no caso, a Estradas de Portu-
gal. Mas, mesmo com a decisão desta es-
trutura nacional de fazer obras foi preciso 
dois anos para um departamento técnico 
do Estado reprovar a proposta e obrigar a 
outra decisão. 

E a ponte espera, prejudicando os 
milhares que por ela atravessam e o tu-
rismo, tão fluente naquela zona. Ficamos 
sempre à espera que técnicos não eleitos 
na distante capital decidam. 

Os exemplos servem para mostrar 
o quanto é urgente criar regiões, com 
poderes de decisão eleitos e com ver-
dadeiro poder de decidir sobre as suas 
prioridades e o seu território. O cons-
tante adiamento da tão badalada re-
gionalização do país prejudica o nosso 
desenvolvimento. Lisboa continua lon-
ge do país. Já não se justifica. Sobretudo, 
numa época em que Portugal já não é 
“apenas paisagem” em relação à capi-
tal. Temos cidades com muito potencial. 
Económico, social, cultural, turístico. Re-
gionalizar é preciso. Não deve continuar 
a adiar-se o futuro do nosso país.

*Jornalista, Presidente da Associação Nacional
da Imprensa Regional 

EDUARDO OLIVEIRA COSTA*

REGIÕES
PRECISAM-SE

BILHETE POSTAL

O 
CABEÇA DE LISTA DO PAR-
TIDO SOCIALISTA (PS) às 
eleições europeias, Pedro 
Marques, esteve no jantar 
comemorativo do Dia da Mu-

lher realizado pela concelhia de Paredes, 
no passado dia 22 de março, e que juntou 
mais de 300 mulheres, informou o partido 
em nota de imprensa.

O jantar contou com a participação do 
líder do PS/Porto, Manuel Pizarro, da de-
putada e também candidata às próximas 
eleições europeias pelo distrito do Porto, 
Isabel Santos, da presidente das Mulheres 
Socialistas, Teresa Fernandes e da vereado-
ra da câmara municipal, Beatriz Meireles.

Citado na nota de imprensa, o presiden-
te da concelhia do PS-Paredes, José Carlos 
Barbosa, defende que este jantar “repre-
senta uma clara demonstração” da capa-
cidade de mobilização do partido para “os 
desafios eleitorais que se avizinham”. “O 
PS em Paredes está cheio de vitalidade 
e com gente capaz de lutar pela causa 
socialista”, sustenta José Carlos Barbosa, 
mostrando-se “orgulhoso da força e da 
união demonstrada pelas mulheres so-

►O candidato socialista às eleições europeias esteve no jantar do Dia Internacional da
     Mulher e garantiu que quer “conquistar um novo contrato social para a Europa, com
     mais emprego e menos desigualdades”.

Candidato às europeias esteve
em jantar do PS/Paredes

que juntou mais de 300 mulheres

cialistas de Paredes”.
A aposta do cabeça de lista do PS às 

europeias, Pedro Marques, afirmou perante 
as três centenas de convidadas que “o par-
tido promove uma efetiva igualdade de 

género, tanto salarial como em todos os 
aspetos da vida em sociedade, e o com-
bate à violência doméstica e a todas as 
formas de discriminação”. Pedro Marques 
assumiu ainda o objetivo de conquistar 
“um Novo Contrato Social para a Europa. 
Mais emprego, menos desigualdades, 
contas certas” e considerou essencial Por-
tugal ficar com pelouro dos fundos estrutu-
rais na próxima Comissão Europeia.

Já o presidente Federação Distrital do 
PS/Porto, Manuel Pizarro, destacou que “o 
PS apresenta às eleições europeias uma 
lista inteiramente paritária, coerente 
com o nosso percurso continuado em de-
fesa da igualdade de género. Aqui está 
uma razão mais para apoiar o PS”.

Com o lema “Somos Europa”, a candi-
data Isabel Santos revelou que “a impor-
tância na melhoria da condição de vida 
dos portugueses passa cada vez mais 
pela União Europeia”, deixando a men-
sagem de que “há uma nova esperança 
assente no crescimento económico, com 
mais e melhor emprego, que prossegue 
em manter as contas públicas em ordem. 
Esta é a visão do PS, uma visão progres-
sista”, defendeu.
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A 
queda de cabelo é um 
assunto com o qual nos 
deparamos constan-
temente, quer por vias 
publicitárias - televisão, 

blogs, revistas, entre outros - quer 
por se tratar de uma situação com 
a qual nos familiarizamos.

Efetivamente, trata-se de um 
tema muito abordado, contudo, é 
também um facto que são forne-
cidas informações muito díspares, 
relativamente a este assunto.

Quem é que nunca ouviu di-
zer que se não secarmos o cabe-
lo ele cai? Ou que lavar o cabelo 
diariamente provoca queda? 

Passo assim a esclarecer, tal 
não passam de mitos sem qual-
quer base científi ca a comprová-
-lo.  No entanto, existem mesmo 
alguns hábitos que são prejudiciais 
para o nosso couro cabeludo e que 
podem estar na origem da queda 
de cabelo. Assim sendo, e tendo 
como base que cada caso é um 
caso, e que o que pode explicar a 
queda capilar numa pessoa pode 
não se aplicar noutra, torna-se im-
portante perceber quais os mitos e 
as verdades acerca deste tema. 

Vamos então começar:
● Lavar o cabelo diariamente 
apodrece a raiz do cabelo pro-
vocando queda

Mito: Não é o ato de lavar o ca-
belo que o faz cair, até porque a lava-
gem do cabelo não interfere no bul-
bo capilar (raiz dos fi os de cabelo). O 
cabelo que acaba por cair durante a 
lavagem, já se encontrava em fase 
de queda, por isso, iria cair de qual-
quer forma. A queda só é mais acen-
tuada pela maior manipulação do 
cabelo, tal como se verifi ca quando 
escovamos o mesmo. 

● Secar o cabelo com secador 
aumenta a queda 

Mito: Esta é uma questão que 
não tem uma resposta simples. De 
facto, se não usado corretamente 
o secador pode danifi car o cabelo 
e provocar a sua queda. Contudo, 
o seu uso correto e moderado não 
prejudica o cabelo. Mas então o 
que deve fazer? O ideal é utilizar o 
secador na temperatura média, 
mantendo alguma distância entre 
o secador e o cabelo. O uso de pro-
tetores térmicos antes de utilizar 
o secador é também aconselhado.

● Usar o cabelo apanhado causa 
queda de cabelo

RAQUEL GONÇALVES
Enfermeira 

Clínicas Nuno Mendes

Queda
de cabelo:

MITOS
E VERDADES

Verdade: Os penteados com 
apanhados e o uso de elásticos 
devem sim ser evitados. Quan-
do apanhamos o cabelo durante 
muito tempo provocamos uma 
queda de cabelo por tração, isto 
é, os fi os de cabelo que ainda não 
se encontravam em fase de queda 
são arrancados.

● A alimentação infl uencia a 
queda de cabelo

Verdade: Uma alimentação 
adequada é essencial para a saúde 
dos fi os de cabelo, assim, a falta de 
alguns nutrientes poderá sim levar 
a que o cabelo fi que fraco e acabe 
por cair. Outro fator que tem tam-
bém infl uência comprovada sobre 
a queda capilar, são as mudanças 
drásticas dos hábitos alimentares, 
nomeadamente, as dietas rigo-
rosas. Isto porque para um cabe-
lo forte e bonito é imprescindível 
uma alimentação rica em proteí-
nas, vitaminas e minerais.

● O stress interfere na queda
Verdade: O stress provoca al-

terações químicas que têm como 
consequência a queda de cabelo. 
É verdade que nem toda a gente 
apresenta queda capilar quando 
stressada, há pessoas que desen-
volvem outros problemas de saú-
de, como é o caso da Hipertensão 
arterial. Do mesmo modo, nem 
toda a gente apresenta hiperten-
são arterial quando sob stress. 
Cada pessoa tem diferentes mani-
festações face ao stress, contudo, é 
certo que o stress é uma das prin-
cipais causas de queda de cabelo

● As estações do ano infl uen-
ciam a queda capilar

Verdade: São muitas as pes-
soas a referirem sentir um aumen-
to da queda de cabelo no início do 
Outono e, menos intensamente, 
no início da primavera, mas será 
que existe associação? A verda-
de é que o ciclo de crescimento 
capilar faz com que estas sejam 
alturas de maior queda. De facto, 
a queda capilar sazonal existe e, 
apesar de ainda não estar muito 
bem esclarecida, parece relacio-
nada com as alterações no padrão 
de secreção hormonal, que ocor-
rem face às alterações climáticas 
características de cada estação.

● Não é possível reverter a que-
da de cabelo

Mito: Caso a origem da queda 
não seja o fator genético pode ser 
possível reverter todo o quadro 
atuando na sua causa. Para isso, 
o tratamento deve ser iniciado 
o mais cedo possível, de modo a 
evitar a perda do volume capilar. 
Se o quadro estiver muito avança-
do, poderão ser necessárias me-
didas complementares como é o 
caso do laser e, em última instân-
cia, do transplante capilar.

Face a tudo isto, podemos 
concluir que existem vários mitos 
acerca da queda capilar, ao des-
mistifi cá-los poderá cuidar melhor 
do seu cabelo fazendo frente a 
este problema. Assim, tenha uma 
alimentação equilibrada, aprenda 
estratégias de gestão do stress e 
tenha hábitos capilares adequa-
dos. O seu cabelo agradece!

A C O N -
C E L H I A 
DE PA-
R E D E S 

DO PCP realizou 
no passado dia 23 
de março, em Re-
bordosa, o jantar 
comemorativo do 
98.º aniversário do 
partido.  Presentes 
no jantar estiveram 
cerca de cem mili-
tantes do concelho 
de Paredes, além 
dos membros da 
concelhia, repre-
sentantes da orga-
nização regional 

Comunistas de Paredes comemoraram
98.º aniversário do partido em Rebordosa
►Paulo Raimundo, membro do Comité Central do PCP, destacou que
     um jantar com tanta gente é “um sinal de força e renovação” do partido
     no concelho de Paredes.

do Porto e também do secretariado 
do Comité Central do PCP, informou 
o partido em nota de imprensa. 

As intervenções políticas da 
noite foram inauguradas por Álvaro 
Pinto, que lembrou os militantes já 
falecidos e destacou o seu contri-
buto “na luta que cada vez mais 
é urgente e necessária, tanto em 
Paredes, como em todo o país”.

Citado no comunicado, o res-
ponsável pela concelhia, Cristiano 
Ribeiro, referiu-se ao longo percur-
so histórico quase centenário do 
PCP, dizendo que “a luta que os 
comunistas travaram e travam 
por aquilo que são as suas con-
vicções, não é fácil em Paredes, 
como em nenhuma outra parte”. 

O médico e eleito municipal pela 
CDU referiu-se particularmente à 
forma como a comunicação social 
tem “silenciado a voz do PCP, fa-
zendo muitas vezes de conta que 
o partido não tem eleitos e que 
nem sequer existe”.

O convidado Paulo Raimundo, 
membro do secretariado do Co-
mité Central do PCP, começou por 
referir desde logo que “não es-
tava à espera de um jantar com 
tanta gente”, vendo nisso “um si-
nal claro de força e renovação” 
do partido no concelho de Pare-
des. Lembrou também o papel do 
partido na história do país, con-
siderando que “os inimigos do 
PCP continuam a não perdoar a 

luta anti-fascista e a luta social 
e política que o partido fez pelo 
25 de Abril e suas conquistas”. 
Paulo Raimundo referiu-se tam-
bém à actualidade, sublinhando 
o “papel fundamental” do PCP 
para “arrumar a troika de vez” e 
para “abrir caminho a um novo 
rumo e a novas perspectivas 
de futuro para o povo e para o 
país”.

No fi nal, Álvaro Pinto anunciou 
que no próximo sábado, 13 de abril, 
o concelho irá receber a visita de 
João Ferreira, cabeça-de-lista da 
CDU às próximas eleições euro-
peias, num almoço-convívio que 
decorrerá na freguesia de Parada de 
Todeia.  
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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

“- Ai que peso… parece que nem posso com a cabeça. Há dias que nem 
consigo ouvir os meus fi lhos. Ai… fi co tão enjoada! Ai… dói-me assim 
aqui... na nuca, parece que tenho o pescoço preso.” 

 “Ai… parece que tenho dentes cravados! De noite estou sempre a acor-
dar e, de manhã … ai, é um desespero para me conseguir levantar com tan-
tas tão dores nas costas!”

Sentir dor todos os dias e ter de ir trabalhar não é fácil para nin-
guém. Se ao trabalho juntarmos a lida da casa e tratar dos fi lhos, 
percebemos que a vida de muita gente é particularmente difícil.

“Quando me levanto é um cansaço tão grande… Ai, a cabeça parece 
que estoura… Tenho sempre picadelas nas pernas, os braços pesados, do-
res costas… Ai, dói-me tudo!”

 A dor é uma experiência vivida pela quase totalidade das pessoas. 
Umas vezes como um sintoma, outras como a própria doença, a verdade 
é que é ela que nos leva mais depressa à procura de assistência. 

A dor aguda dura menos de 30 dias.
A dor crónica tem uma duração superior a 3 meses.

A dor crônica tem sido um enorme desafi o para os profi ssionais de 
saúde. Afeta mais mulheres do que homens e é a segunda patologia pre-
dominante em Portugal.

São as mulheres as maiores sofredoras de fi bromialgia, lombalgia, 
artrite reumatoide, osteoartrite, disfunção da articulação temporoman-
dibular, dor ginecológica e celafeias.

A Associação Portuguesa para o Estudo da Dor estima que 43% dos 
doentes portugueses são afetados por enxaquecas há mais de dez anos, 
61% dizem sentir dores corporais todas as semanas.

Estudos nacionais e internacionais mostram que a hipnose clini-
ca conduz consistentemente a uma diminuição signifi cativa da dor 

A hipnose é usada desde a época em que não existiam anestésicos. 
No século XIX, James Esdaile, médico francês, realizou mais de 2 000 ci-
rurgias por meio da “hipnoanestesia”

Hoje, a hipnose clínica é um precioso auxiliar no tratamento físico e psi-
cológico, em casos de ansiedade, traumas, fobias, alergias,… bem como no 
controle da dor em hospitais de todo o mundo e, também, em Portugal. 

Diferente da hipnose de palco, que vemos nos espetáculos, a 
hipnose clínica é uma técnica de tratamento segura, efi caz e de lar-
go espetro no alívio de diferentes tipos de dor física e psicológica.

As sessões de hipnose clínica são realizadas com a participação da 
pessoa, podendo ser feita com transe ou sem transe hipnótico. O paciente 
não dorme, permanece consciente, lembra-se de tudo, fi ca centrado no 
objetivo a tratar, faz uso da imaginação e usa a sua capacidade de fala. 

Joana, 23 anos, chegou à consulta de hipnose clínica com diagnóstico 
de colón irritável e uma infi nidade de sintomas; muitas dores, problemas de 
sono, tremuras, suores,… As cólicas intestinais e os vómitos eram debilitan-
tes. O tratamento com uso de hipnose clínica ajudou-a a controlar a dor, a 
encontrar sentido na vida e a encarar o futuro com esperança. 

Não chega tratar a dor isoladamente, deve dar-se resposta à incompreen-
são sentida pelo paciente, às suas inseguranças e medos. Técnicas utilizadas 
na hipnose clínica visam, numa 1ª fase, elevar a auto-estima e o respeito por 
si própria, para encontrar o seu equilíbrio pessoal. Os passos seguintes são a 
ressignifi cação e alívio da experiência da dor e dos contextos onde ela ocorre. 

A dor não é “só” dor. Tem uma grande componente emocional e social: 
quanto maior for o nervosismo, ansiedade ou stress, maior a dor e o seu 
impacto O resultado fi nal do tratamento é a qualidade de vida.

Ai… Ai… Ai…
O Poder da Hipnose Clínica

no Controle da Dor

MARIA AMÉLIA DIAS-MARTINS
Psicopedagoga - Hipnoterapeuta

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

O GRUPO CRÉDITO AGRÍ-
COLA apresentou um 
resultado líquido conso-
lidado de 112,5 milhões 

de euros no exercício de 2018, re-
forçando a solvabilidade do Grupo 
e uma saudável rentabilidade. 

Em nota de imprensa, o banco 
defende que na base deste desem-
penho esteve, essencialmente, o 
Produto Bancário Recorrente do 
negócio bancário (excluindo Resul-
tados com Operações Financeiras) 
que apresentou um aumento de 20 
milhões de euros, face a 2017, para 
469,8 milhões de euros.

“No negócio bancário, a car-
teira de crédito bruto a clientes 
ascendeu a 9,96 mil milhões de 
euros, um aumento de 5,6% face 
a 2017, em contraciclo com o mer-
cado que registou uma quebra de 
1,6%, o que consubstancia um 
reforço de quota de mercado em 
0,4 p.p. para os 5,4%”, refere na 
mesma nota.

Em 2018, os recursos totais de 
clientes aumentaram em 1.011 mi-
lhões de euros, um crescimento de 
6,8 % face a 2017, com os depósitos 
de clientes a aumentar de 12,6 mil 
milhões de euros para 13,9 mil mi-
lhões de euros (+10,4% face a 2017), 
superando o aumento de 4,8% re-

com 112,5 milhões
de lucros em 2018

►A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Paredes fi nalizou o ano de
    2018 com um resultado líquido de 937.291,85 euros, alcançando um
   ativo líquido de 111.474.848,00 euros.

gistado no mercado bancário na-
cional, evidenciando a confi ança 
depositada no Grupo Crédito Agrí-
cola e permitindo um aumento da 
quota de mercado para 7,5%.

Relativamente à Caixa de Cré-
dito Agrícola Mútuo de Paredes 
(CCAM de Paredes), fi nalizou o ano 
de 2018 com um resultado líquido 
de 937.291,85 euros, alcançando 
um ativo líquido de 111.474.848,00 
euros, o que permitiu atingir um rá-
cio de CET1 (Common Equity Tier 1) 
de 30.50%.

“A CCAM de Paredes, integra 
um grupo fi nanceiro sólido, de 

capitais exclusivamente nacio-
nais, que agrega atualmente 656 
agências e aposta numa relação 
de proximidade e confi ança com 
os seus clientes e associados”. 

O Crédito Agrícola, o único ban-
co cooperativo em Portugal, é uma 
instituição fi nanceira de capitais 
exclusivamente nacionais, presente 
em todo o território nacional e com 
a maior rede de Agências do país (se-
gundo press releases dos bancos com 
referência a dezembro 2018), sendo 
reconhecido pelo mercado, como o 
melhor Banco da sua categoria, pela 
“Escolha do Consumidor 2019”.

U
M HOMEM DE PAREDES, de 52 
anos, foi detido a 27 março, pelo 
Núcleo de Investigação e Apoio 
a Vítimas Específicas (NIAVE) de 

Penafiel na posse de arma proibida, no 
âmbito de uma investigação por violência 
doméstica.

Segundo a GNR, o suspeito efetua-
va ameaças à companheira, de 46 anos, 
obrigando-a a refugiar-se em instituições 
e casas de familiares por várias ocasiões, 
com receio que o mesmo pudesse atentar 
conta a sua própria vida.

Na residência do suspeito, a GNR 
apreendeu vário material, uma arma de 
fogo de calibre 6,35mm, uma carabina, 
duas catanas, duas bestas, duas armas de 
ar comprimido, um bastão, 62 munições 
de vários calibres, cinco flechas para arma 
besta, um arpão de pesca e uma mira te-
lescópica.

Os factos foram remetidos ao Tribunal 
Judicial de Penafiel.

Detido por fazer ameaças à mulher
tinha várias armas em casa
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O 
GRUPO LMS – CO-
MÉRCIO DE AUTO-
MÓVEIS foi criado 
em 2001 por Luís 
Miguel Santos, um 

empresário do ramo que come-
çou a vender automóveis na sua 
residência, situada na Portela, 
Penafiel, abrindo, pouco tempo 
depois, o primeiro stand nesta 
mesma freguesia. 

Em 2012 o grupo expandiu-se 
para Paredes e adquiriu um anti-
go stand automóvel, no centro da 
cidade e no ano passado abriu um 
terceiro espaço no Alto de Sete 
Pedras, em Oldrões, Penafiel.

Com 18 anos de experiência, 
a LMS dedica-se ao comércio de 
viaturas nacionais e destaca-se 
no ramo automóvel por trabalhar 
com marcas de gama superior e 
carros com características bastan-
te específicas. O forte são os mo-
delos da marca BMW, com quem 
a LMS trabalha diretamente, mas 
Vítor Santos, consultor e gerente 
da empresa, garante que a frota 
é diversificada e abrange outras 
marcas como Wolkswagen, Fiat e 
Audi.

A LMS vende veículos para 
todo o país e ilhas também atra-
vés de plataformas digitais, como 
stand virtual, olx e autosapo, além 
do site lmsautomoveis.pt e da pá-
gina do Facebook, LMS – comér-
cio de automóveis.

Nos últimos três anos, a em-
presa conseguiu triplicar o volu-
me de vendas e o stock, dispondo 
atualmente de mais de 170 viatu-
ras para venda. Além disso a LMS 
contratou sete novos funcionários 
para responder ao crescimento 
acentuado.

Apesar de ser um stand de 
automóveis, a LMS tem condições 
para trabalhar como concessioná-
rio, tendo capacidade autónoma 
para fazer crédito automóvel, 
trabalhando diretamente com 
quatro financeiras. A empresa 
já cumpre o novo regime jurídi-
co dos intermediários de crédito, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
81-C/2017, de 7 de julho, estando 
registada e autorizada pelo Banco 
de Portugal a exercer a atividade 
de intermediário de crédito.

No ano passado a empresa 
recebeu a visita de PJSR, um co-
nhecido youtuber português, que 
promoveu no seu canal um vídeo 
a conduzir um BMW M6 da LMS – 
comércio de automóveis.

Comércio de automóveis
O grupo criado em 2001 dispõe de três stand’s, dois em Penafiel e um
     em Paredes, na Avenida Francisco Sá Carneiro, no centro da cidade.

Stand de Paredes

Stand da Portela - Penafiel

ECONOMIA  &  NEGÓCIOS
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É 
A PRIMEIRA LIGAÇÃO AO 
USC PAREDES, mas Raúl 
Santos conta já com uma 
longa carreira no basque-
tebol nacional. Jogador de 

basquetebol do F. C. Porto, 3 vezes 
campeão Nacional sénior, 3 vezes 
vencedor da Taça de Portugal, 3 
vezes vencedor da Supertaça, 60 
vezes internacional A da Seleção 
Nacional são apenas alguns dos 
palmarés conquistados pelo, agora, 
treinador que aceitou o desafio de 
orientar o clube paredense.

Como surgiu a ideia de criar 
esta secção nova de basque-
tebol no União Sport Clube de 
Paredes? 

Surgiu da possibilidade de cria-
ção de novas modalidades de com-
petição no concelho de Paredes e 
da apresentação da proposta aos 
representantes do município e do 
clube, que se mostraram bastante 
agradados e recetivos em relação 
à ideia. 

Como foi preparada esta sec-
ção? 

A secção arrancou comigo 
como coordenador e com o Rui 
Cunha como diretor. Temos ainda 
uma treinadora a trabalhar connos-
co, que é responsável pelo escalão 
de minibasquete. Eu estou com os 
sub14 masculinos e femininos, e 

►Raúl Santos é o coordenador e treinador das equipas de basquetebol do emblema paredense.

CRISTINA BORGES
— texto e fotos —

União Sport Clube de Paredes
cria secção de basquetebol

Treinos 
3.ªs e 5.ªs feiras, no Pavilhão Mu-
nicipal de Paredes
18h30 às 20h00 - Minis e Sub-
14M/F
20h às 21h30 - Sub14/16/18M 

com os Sub16 e Sub18 masculinos. 
Que importância tem, para o 

clube, a criação desta nova secção? 
Esta modalidade foi já represen-

tada, no concelho, pela, já extinta, 
ADC Paredes, que foi onde eu co-
mecei a jogar basquetebol e que me 
permitiu um dia chegar ao topo da 
modalidade com jogador. No entan-
to, o USC Paredes não tem um pas-
sado ligado à modalidade. A escolha 
recaiu pelo facto de este ser um clube 
representativo da cidade e do conce-
lho, e como tal, importante para um 
projeto de basquetebol que se pre-
tende público se poder desenvolver. 
Para o clube, ter várias modalidades 
só o torna mais eclético, abrangente 
e mais popular, permitindo aos jo-
vens diversidade na escolha do des-
porto que querem praticar. 

Quais são os objetivos do clube 
para esta secção de basquetebol? 

O objetivo principal é permitir 
que os jovens do concelho possam 
praticar basquetebol no concelho e 
no clube e, também, poderem com-
petir e fazer a sua carreira despor-
tiva em acompanhamento com os 
seus estudos em Paredes. Um dia, a 
partir dos atletas formados, temos 
como objetivo construir equipas se-
niores (M/F) em competição. 

Que desafio é este? 
Da nossa parte, o desafio é ensi-

nar e proporcionar competição em 
basquetebol, em todos os escalões, 
em Paredes. Para os pais e jovens 
deste concelho, especialmente, os 
que não praticam desporto, o desa-
fio está em colocar o filho a praticar 

uma modalidade coletiva que, de to-
dos os pontos de vista, só lhes pode 
trazer vantagens, em termos de cres-
cimento mental físico e social.

A BASE ESTÁ
NA FORMAÇÃO

Ao contrário da secção de hó-
quei, que começou por investir 
numa equipa sénior, no basque-
tebol começaram pela criação de 
uma equipa de formação. Porquê? 

Ambas as soluções são boas para 
se construir equipas a praticarem 
desporto coletivo de competição. 
Ter uma equipa sénior é importante, 
porque será onde um dia os atletas 
de formação poderão aspirar a jogar 
e competir no escalão máximo. Nós 
decidimos começar pela formação e 
aí a parte financeira teve uma palavra 
importante, porque os custos para 
uma equipa sénior são mais elevados. 

Tem sido fácil captar jogado-
res para esta modalidade? 

Não tem sido fácil, mas come-
çámos o projeto há cerca de dois 
meses e temos 38 atletas no total. 
Pretendemos continuar a divulgar e 
a promover o desporto de basque-
tebol no concelho de Paredes, por-
que queremos ter todos os escalões 
a competir.

Quantos jogadores e equipas 
têm atualmente?

Temos 16 minis a treinarem 

connosco (7 aos 12 anos de idade), 
que formam uma equipa de sub12 
M/F e uma equipa de sub10 M/F. 
Vamos entrar em competição, em 
Abril, nas concentrações/competi-
ções distritais. 

Temos também já a treinar 4 
atletas femininos de escalão sub14F 
e ainda uma equipa de Sub16 e de 
Sub18, ambas masculinas. Estas 
equipas irão fazer a sua primeira 
competição em dois torneios or-
ganizados pelo clube, em finais de 
Maio. Pretendemos competir nestes 
escalões no início da próxima época 
desportiva. 

Que mensagem gostaria de 
deixar aos paredenses sobre esta 
nova secção do União Sport Cube 
de Paredes? 

Jovens atletas, venham treinar 
connosco e jogar basquetebol. 

Pais, agarrem esta oportunidade 
de os vossos filhos poderem praticar 
um desporto organizado, coletivo e 
de competição, que poderá acompa-
nhar os seus estudos, desenvolven-
do-os no ponto de vista físico mental 
e social, promovendo o bem-estar a 
felicidade e a auto-estima dos jovens, 
num desporto fantástico. 

DESPORTO
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— texto —

O 
ISC SOBREIRENSE E 
A CÂMARA MUNI-
CIPAL DE PAREDES 
inauguraram no passa-
do domingo, 31 mar-

ço, o novo Complexo Desportivo da 
Sobreira, que vai melhorar as condi-
ções para a prática desportiva.

A cerimónia foi presidida pelo 
presidente da câmara, Alexandre 
Almeida, e contou com a presença, 
entre outros convidados, do vice-

INAUGURADO NOVO COMPLEXO
DESPORTIVO DA SOBREIRA

►As obras implicaram a construção de raiz de um novo recinto desportivo que vai estar ao serviço do ISC Sobreirense,
    que está prestes a completar 89 anos de existência.

-presidente da Associação de Fute-
bol do Porto, José Neves.

“O campo relvado é um proje-
to que vem satisfazer uma antiga 
e legítima aspiração dos atletas, 
simpatizantes e dos sobreirenses 
em geral, e vem dotar a fregue-
sia de uma insfraestrutura mais 
adequada às atuais exigências e 
contribuir para a formação des-
portiva, cívica e social dos nossos 
jovens”, sublinhou o presidente do 
clube Manuel Barros, pedindo o 
apoio de todos para avançar com a 
construção das estruturas de apoio, 

designadamente, os balneários e as 
bancadas.

Para o presidente da junta de 
Sobreira, João Gonçalves, o novo 
complexo é o resultado da inter-
pretação pessoal dos sobreirenses 
em ver o seu campo de jogos re-
qualificado e deve estar aberto à 
comunidade para ser aproveitado 
por todos.

As obras no Complexo Des-
portivo da Sobreira implicaram a 
construção praticamente de raiz de 
um novo recinto desportivo, com 
movimentação de terras, execução 

de muros de suporte, colocação de 
sintético, de sistema de rega e de 
iluminação.

“Espero que seja um estímu-
lo adicional para que o ISC So-
breirense alcance a subida à 1.ª 
Divisão distrital, que há muito 
ambiciona”, reforçou o presidente 
da câmara, Alexandre Almeida, de-
fendendo que o novo complexo vai 
também contribuir para o desporto 
de formação e para fomentar o de-
senvolvimento do sul do concelho.

O autarca garantiu que a au-
tarquia pretende cumprir o acordo 

com o particular que cedeu o terre-
no para a construção do novo cam-
po e vai unir esforços para a cons-
trução de uma bancada coberta e 
balneários novos.

Durante a cerimónia de inau-
guração do novo complexo, foram 
também homenageadas algumas 
das velhas glórias do clube, que foi 
fundado em novembro de 1930. O 
ISC Sobreirense tem atualmente 
cerca de 145 atletas, seis equipas 
de formação e uma equipa sénior, 
que lidera a 2.ª Divisão Distrital da 
AF Porto.

PUBPUB

DESPORTO
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D
epois da derrota, da jornada anterior, 
frente ao Rebordosa, o Aliados que-
ria dar uma boa resposta, em casa, 
frente aos seus adeptos. Porém, os 

ermesindenses também precisavam de pon-
tos, para fugir à zona de descida, e também 
procuraram o golo.

Frente a um adversário bem organizado 
defensivamente, o Aliados só conseguiu des-
bloquear o caminho da baliza, à passagem 
do minuto 38, após um cruzamento do lado 
esquerdo, executado por Silvério, Diogo Bran-
dão fez o 1 – 0 para os da casa.

O resultado manteve-se até ao intervalo 
e, na segunda parte, os lordelenses voltaram 
a entrar pressionantes. A qualidade individual 
dos homens comandados por Juvenal Bran-
dão veio ao de cima e permitiu ao Aliados am-
pliar a vantagem. Aos 55 minutos, Pedrinho, 
assistido por Pinto, fez o 2 – 0 e, a 15 minu-
tos do fim, Maurício fixou o resultado final ao 
apontar o terceiro golo dos da casa.

Com a vitória, e beneficiando do empate 
do Tirsense, o Aliados reduziu para dois pon-
tos a diferença para o segundo lugar. Atual-
mente, a equipa lordelense ocupa o 3.º posto, 
somando 55 pontos. Já, o Ermesinde manteve 
os 31 e está seis pontos acima da zona de des-
promoção.

O 
Rebordosa deslocou-se ao terreno 
do Lousada, com o objetivo de al-
cançar a vitória e ficar a apenas um 
ponto de conquistar um dos luga-

res de acesso ao play-off de subida.
Tonanha promoveu várias substituições 

no onze titular, face a uma gestão do plan-
tel, que já leva 30 jornadas sem “arredar pé” 
do topo da tabela classificativa. Ainda assim, 
o conjunto orientado por Pedro Vilaça não 
estava disposto a facilitar a tarefa ao líder e 
assistiu-se a uma primeira parte equilibrada, 
mas sem grande qualidade.

No segundo tempo, os rebordosenses es-
tavam dispostos a mexer no marcador, mas 
não foram capazes de concretizar as oportu-
nidades de golo que criaram.

As equipas anularam-se mutuamente, na 
defesa e no ataque, e, por isso, o resultado 
não viria a alterar-se até ao final do encontro.

Com este empate, o Rebordosa fica a ape-
nas três pontos de garantir um dos lugares 
que dá acesso à disputa pela subida de divi-

O 
Nun’Álvares perdeu na receção ao 
São Pedro da Cova pela margem mí-
nima. Num jogo de grande intensi-
dade, dentro e fora de campo, a der-

rota da equipa de José Manuel foi ainda agra-
vada pelos resultados dos adversários diretos.

Os gondomarenses chegaram a Recarei 
com o objetivo de marcar cedo. O conjunto 
orientado por Armando Soares impos um rit-
mo rápido e intenso e obrigou a uma concen-
tração máxima da linha defensiva recareden-
se. Postiga foi chamado a intervir duas vezes, 
nos primeiros minutos, e conseguiu evitar o 
golo madrugador dos visitantes.

O Nun’Álvares apostava, sobretudo, nas 
transições rápidas, mas as perdas de bola no 
meio-campo e as falhas no último passe difi-
cultavam o objetivo dos homens da casa.

No segundo tempo, a tarefa complicou 

Um passo atrás
Nun’Álvares, 0 — S. Pedro da Cova, 1

Caiz. Já, o Sp. Cova ocupa a 5.ª posição, com 
53 pontos, a quatro pontos do 2.º lugar.

 
José Manuel:

“Estivemos muito
condicionados”

No fim do encontro, José Manuel falava da 
importância que tinha para a sua equipa ven-
cer a partida: “Era um jogo com um grau de 
dificuldade elevado, tendo em conta as po-
sições classificativas, de ambas as equipas. 
É um adversário, que joga para outro pata-
mar, e extremamente motivado. Nós vínha-
mos de um bom ciclo e era extremamente 
importante manter os níveis de confiança.”

O técnico recaredense falou ainda de al-
guns condicionalismos do encontro. “Hoje, 
sentimos sempre que o jogo estava con-
dicionado por um conjunto de situações 
que nós fomos percebendo, ao longo da 

partida, que nos iam impedir de ven-
cer. Estivemos muito condicionados e 
nós, treinadores, temos algumas limi-
tações nesse sentido. Há coisas difíceis 
de controlar.”

Sobre a complicação das contas da 
manutenção, José Manuel referiu: “Nós 
vamos ter uma caminhada até à úl-
tima jornada, até lá, não vale a pena 
fazer contas.”

Armando Santos:
“Temos a certeza de que 

vamos conseguir”

Do outro lado, Armando Santos re-
conhecia: “Sabíamos que ia ser um 
jogo muito complicado, frente a uma 
equipa que precisa muito de pontos, 
e isso verificou-se dentro de campo. 
O Nun’Álvares vinha de bons resulta-
dos, nos jogos anteriores, mas a nossa 

equipa está muito forte e focada. Assumi-
mos sempre o encontro e podíamos ter fei-
to mais golos, por isso, acho que o resulta-
do final peca por escasso.”

O técnico gondomarense assumiu que “O 
objetivo era marcar cedo, para evitar que 
eles saíssem lá detrás, mas não foi possível. 
O jogo foi desenrolando para uma situação 
mais complicada, mas, face à qualidade 
dos meus jogadores, conseguimos vencer.”

Sobre a hipótese de ainda chegar a um 
dos lugares que dá acesso à fase de subida, 
Armando Soares não tem dúvidas: “Nós não 
temos esperança. Nós temos a certeza de 
que vamos conseguir. As outras equipas 
vão ter de se mexer muito para que o São 
Pedro da Cova não chegue lá.”

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

para o conjunto de Recarei. Através do bati-
mento de um pontapé livre, o Sp. Cova che-
gou à vantagem, com o golo de Luan, que 
apareceu ao segundo poste a cabecear, para 
o fundo das redes da baliza de Postiga.

Depois do golo sofrido, o Nun’Álvares ain-
da tentou, por várias vezes, chegar ao tento 
do empate, mas as falhas na finalização não 
permitiram à equipa recaredense somar qual-
quer ponto.

A derrota acaba por ser ainda mais dolo-
rosa para a turma de José Manuel, que viu os 
opositores diretos vencerem e aumentarem 
a distância face à zona de despromoção. O 
Nun’Álvares está agora no primeiro lugar da 
“linha d’água”, com 25 pontos, menos três 
que o adversário imediatamente acima, o Vila 

Lousada, 0 — Rebordosa, 0

Só faltam três (pontos)
são, tem, atualmente, 64. Já, o Lousada man-
teve-se no oitavo lugar, com 41 pontos.

Tonanha:
“Vamos tentar já

no próximo domingo”
No fim do jogo, Tonanha declarava: “Po-

díamos e devíamos ter vencido o jogo, se 
tivéssemos concretizado todas as opor-
tunidades que criámos. O resultado acei-
ta-se, porque na finalização não fomos 
eficazes, mas, a haver um vencedor, sem 
dúvida, que teríamos sido nós.”

Sobre as alterações no onze inicial e a possi-
bilidade de alcançar um dos lugares de subida, 
na próxima jornada, o técnico rebordosense 
garante: “Jogámos com a margem que temos 
face aos nossos adversários e conseguimos 
conquistar mais um ponto. Faltam três (pon-
tos), nas próximas quatro jornadas, mas 
vamos tentar já, no próximo domingo, con-
quistar o apuramento para a 2.ª fase.”

Aliados de Lordelo, 3 — Ermesinde, 0

Passo importante
na luta pelo 2.º lugar

Juvenal Brandão:
“Jogadores estão com

uma força incrível”
No final da partida, Juvenal Brandão 

reconhecia: “Embora o adversário tenha 
lutado até à exaustão e tenha tentado 
que a diferença não fosse de três golos, 
os nossos jogadores provaram a quali-
dade que têm e, de um momento para 
o outro, fizerem golos. Nós construímos 
e criámos oportunidades e finalizámos 
com sucesso.”

Com a vitória e, beneficiando dos resulta-
dos dos adversários, o Aliados reduziu apenas 
para dois, os pontos para o 2.º classificado. 
Ainda assim, o técnico lordelense mostra-se 
cauteloso: “Logicamente que termos con-
seguido reduzir a desvantagem para o 2.º 
lugar que nos deixa satisfeitos. No entan-
to, temos que ganhar os quatro jogos que 
faltam até ao final e esperar que o Tirsense 
ainda perca um desses jogos. Não vai ser 
fácil, até porque nós temos jogos muito 
difíceis e que vão exigir muito de nós, mas 
estamos muito confiantes. Estes jogadores 
estão com uma força incrível e os adeptos 
têm ajudado muito.”
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D
epois de três jogos consecutivos 
sem vencer, o Sporting de Espinho 
não era, certamente, o adversário 
desejado para o Paredes regressar às 

vitórias. A equipa visitante ocupa o 3.º lugar 
da tabela classificativa e mantém ainda viva 
a esperança de alcançar um dos lugares que 
dá acesso à fase de subida. Talvez por isso, a 
equipa de Espinho tenha entrado domina-
dora na partida. Contudo, as oportunidades 
criadas só viriam a concretizar-se antes da ida 
para o intervalo, através de Wilson Rodrigues, 
que abriu o ativo, aos 45 minutos.

No segundo tempo, o Sporting de Espi-
nho voltou a pressionar e Wilson Rodrigues 
bisou ao apontar o segundo, aos 53 minutos.

Antes do apito final, tempo ainda para o 
golo de Leo Cordeiro, aos 80 minutos, que de-
finiu o 0 – 3 final.

Apesar deste resultado, o Paredes mante-
ve o oitavo lugar da tabela classificativa, com 
os mesmos 41 pontos. Já, o Sporting de Espi-

F
oi um fim-de-semana cinzento 
para as equipas do concelho de 
Paredes que militam na 1.ª Divi-
são Distrital da AF Porto. O Para-

da perdeu por 1 – 2, em casa, frente ao 
Raimonda. Mas, Aliados de Lordelo B e 
Baltar sofreram derrotas mais pesadas. 
Os lordelenses sofreram uma derrota por 
0 – 4 na receção, frente ao líder da prova, 

Lixa, 2 — Gandra, 2

Intensidade e compromisso

União de Paredes, 0 — Espinho, 3

Derrota pesada
nho encurtou a distância para o 2.º posto (48 
pontos) e está, agora, a três pontos de um dos 
lugares que dá acesso à subida de divisão.

Eurico Couto:
“Os números

são exagerados”

No final do encontro, Eurico Couto conside-
rava: “O Sp. Espinho dominou a partida geral 
e impôs uma intensidade e agressividade 
muito alta. Nós fomos tendo capacidade co-
letiva para controlar, contudo, o golo sofrido 
nos descontos da primeira parte retirou con-
centração e discernimento à nossa equipa e 
não fomos capazes de reagir a essa adversi-
dade no segundo tempo.” O técnico pareden-
se acrescentou ainda: “A vitória é justa, mas 
os números são exagerados. Temos de conti-
nuar o nosso trabalho, focados em melhorar 
e ser muito competitivos em todos jogos.”

Jornada negra na 1.ª divisão distrital
o Lagares. O Baltar consentiu um infortú-
nio por 2 – 4, no terreno do “lanterna ver-
melha”, o Baião B. Razões para sorrir, só o 
Sobrosa, que venceu em Penamaior, pela 
margem mínima, e afastou-se assim dos 
lugares de despromoção.

Na 2ª Divisão Distrital, Sobreirense e 
Vandoma descansaram na realização da 
28.ª jornada da prova.

O 
Aliança de Gandra deslocou-se à 
Lixa para defrontar a equipa local. 
Num jogo que se previa de grande 
intensidade, fruto das caraterísticas 

de ambas as equipas, as expectativas não saí-
ram defraudadas.

Apesar de jogar fora de portas, o Gandra 
entrou melhor na partida. A equipa orientada 
por Mário Rocha dominava o encontro e foi 
com naturalidade que abriu o marcador, à pas-
sagem da meia hora de jogo, com o golo de 
João Moreira. Os visitantes ainda dispuseram 
de várias oportunidades para ampliar a vanta-

gem, mas a pontaria não se mostrou afinada.
Nos últimos 15 minutos do primeiro tem-

po, o Lixa quis tomar “as rédeas” da partida e 
começou a impor o seu jogo. A equipa de To 
Jó fazia antever o que aconteceria na segun-
da parte. Nas já conhecidas transições rápidas 
do emblema lixense, os da casa conseguiram 
a reviravolta no marcador, primeiro através de 
Polo, aos 55 minutos, depois, por intermédio 
de Ekene, aos 75.

Os gandarenses nunca se deram por sa-
tisfeitos e João Moreira usou a cabeça para 
voltar a empatar a partida, com um cabecea-
mento executado ao segundo poste, mesmo 
“ao cair do pano.”

O empate permitiu às duas equipas subir 
um degrau na tabela classificativa. O Aliança de 
Gandra ascendeu ao 11.º posto e soma 36 pon-
tos, o Lixa subiu ao sexto lugar e contabiliza 46.

Mário Rocha:
“Resultado justo”

No final do encontro, Mário Rocha consi-
derava: “Foi um jogo com muita intensida-
de, onde as equipas dominaram em partes 
diferentes da partida e, por isso, penso que 
o resultado é justo.”

Sobre o facto de as posições estarem, pra-
ticamente, definidas para as duas equipas, o 
técnico gandarense sublinha: “Tanto o Lixa, 
como nós, somos pessoas corretas com quem 
trabalha connosco e, por isso, os atletas só 
têm de o ser também. Vamos dar o nosso 
melhor até ao fim do campeonato, indepen-
dentemente, da posição da tabela se alterar 
ou não.” Mário Rocha acrescentou ainda: “Além 
disso, há também a questão da renovação. Os 
jogadores querem continuar nos seus clubes 
e, para isso, têm de mostrar rendimento e ati-
tude em todos os jogos disputados.”

V
ÁRIAS EQUIPAS que integram a As-
sociação Desportiva de Patinagem 
Artística de Paredes (ADPA) destaca-
ram-se no Campeonato Nacional de 

Show e Precisão de Patinagem Artística, dis-
putado a 23 e 24 de março, em Sines.

A disputar os títulos nacionais nas cate-
gorias de Precisão Júnior, Quartetos Juvenis, 
Quartetos Juniores, Quartetos, Grupos Junio-
res, Grupos Pequenos e Grupos Grandes esti-
veram mais de 380 atletas, segundo a Federa-
ção de Patinagem de Portugal

O quarteto “The Queen”, da ADPA ficou 
em primeiro lugar na categoria de quarteto 

ADPA conquista títulos
nacionais no campeonato

de show e precisão
►Atletas da Associação Desportiva de Patinagem Artística de Paredes
     destacaram-se nas categorias de Quartetos Juniores e Grupos
     Pequenos. 

juniores. As atletas Cristiana Oliveira, Rita Sil-
va, Ana Filipa Sousa e Alexandra Silva sagra-
ram-se bicampeãs nacionais e garantiram o 
apuramento para o Campeonato Europeu.

Na categoria de Grupos Pequenos vence-
ram os “The Project”, com o tema “Queda Li-
vre”, ficando os atletas Nuno Bessa, Ricardo Mar-
tins, Bruna Pinheiro, Patrícia Ferreira, Ana Filipa 
Sousa, Alexandra Silva, Maria João Quelhas, Inês 
Tavares, Ana Fraga e Nuno Fernandes igualmen-
te apurados para o Campeonato Europeu.

Em destaque estiveram também outros 
dois quartetos de iniciados da ADPA, que 
competiram pela primeira vez na categoria 
acima, tendo alcançado 7.º e 8.º lugares com 
os temas “Cruella” e “The Litle Trump”, res-
petivamente.

“Para nós é um 
orgulho ver atletas 
tão novos e tão bem 
posicionados”, des-
tacou a associação 
em nota de imprensa.

Nestes dois gru-
pos competiram Ma-
ria João Barros, Maria 
Liz Soares, Renata 
Sereno, Gabriela Vito-
ria, Gonçalo Pinheiro, 
Afonso Sousa, Paulo 
Gouveia e Bernardo 
Morais, sendo os trei-
nadores Filipe Sereno 
e Nuno Bessa.
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D
OIS ATLETAS DO GINÁ-
SIO FREEMOTION CLU-
BE LORDELO apuraram-
-se para o Campeonato 

ATLETAS DO GINÁSIO FREEMOTION CLUBE LORDELO
NO NACIONAL DE KICKBOXING

►Leonor Costa e Pedro Barbosa garantiram o apuramento para o Campeonato Nacional de Kickboxing, que vai ser disputado em junho, na
     Figueira da Foz.

Nacional de Kickboxing. Leonor 
Costa e Pedro Barbosa garantiram 
o apuramento durante o regional 
norte de kickboxing, disputado a 
23 e 24 de março em Guimarães.

Leonor Costa foi disputar a 
final na disciplina de ringue e 

ganhou com evidencia a uma ri-
val do Boavista FC, sagrando-se 
campeã regional e garantindo a 
passagem direta aos nacionais. Já 
Pedro Barbosa teve uma batalha 
mais difícil para assegurar o apu-
ramento. “Sendo vencedor sem 

adversário teve que dar o peso 
do seu escalão e perder 1 kg 
em apenas uma hora”, garante a 
nota de imprensa do clube.

O ginásio Freemotion Clube 
de Lordelo esteve representado 
por quatro atletas, tendo Beatriz 

Pacheco e Rafael Silva ficado pe-
las meias finais na disciplina de 
light kixk.

O Campeonato Nacional de 
Kickboxing está agendado para 
29 e 30 de junho na Figueira da 
Foz.

ANTÓNIO SOUSA VENCE PRIMEIRA PROVA
DO CAMPEONATO DO MINHO DE XCO

►O atleta de Paredes foi feliz em Paredes de Coura, alcançando uma vitória na categoria de master 50. 

A
NTÓNIO SOUSA não po-
dia ambicionar resultado 
melhor para o arranque 
do Campeonato Regional 

do Minho de XCO. O atleta pareden-
se voltou a conquistar o 1.º lugar do 
pódio no seu escalão (master 50), 
no 8.º Btt Xco Paredes de Coura, a 
24 de março. 

A prova foi organizada pela As-
sociação de Ciclismo do Minho e 
pela câmara municipal de Paredes 
de Coura.

António Sousa venceu ainda 
distanciado dos adversários, com 
o tempo 46:54.02, estreando-se da 
melhor forma o novo equipamento 
para a nova época. Em segundo lu-
gar ficou Rodolfo Lopes, da equipa 
de Vila do Conde AXPO/FirstBike 
Team, com 48:44.96 e em terceiro 
João Amaro, da equipa Batotas de 
Ponte de Lima, com 52:04.04.

Na categoria prin-
cipal, os grandes ven-
cedores foram João 
Simões, da equipa 
Tomatubikers/Toyo-
ta-Macedo&Macedo 
e Daniela Pereira, da 
Saertex Portugal.

Em Juniores 
venceu Tiago Sou-
sa (AXPO/FirstBike 
Team/Vila do Conde) 
e Joana Santos (Toma-
tubikers/Toyota-Ma-
cedo&Macedo) e nos 
cadetes destacaram-
-se João Cruz (AXPO/
FirstBike Team/Vila do 
Conde) e Catarina Lo-
pes (Batotas/Ponte de Lima). Ruben 
Cajide venceu em master 30 e Antó-
nio Viana em master 40.

Na classificação por equipas, a 

AXPO/FirstBike Team/Vila do Conde 
foi a grande vencedora, seguindo-
-se a Saertex Portugal/Edaetech e o 
Batotas/Ponte de Lima.
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-Sabes como se vai para ali?
Antes de saber como se ia para “ali”, esta-

va algures perdida nos meus pensamentos. 
Quase a cair para um poço de onde tão cedo 
não sairia. A água turva do abismo mistura-
va-se com perguntas e sem respostas que, 
tal como o canto de uma sereia, me seduzia, 
para depois talvez me matar.

Naquele dia, fui, porém, salva por esta 
pergunta tão simples.

- Como se vai para ali? – retorqui. 
- Através de uma porta secreta no escri-

tório onde costuma estar o Sr. João.

Com seis anos entramos para a esco-
la e com dezoito anos terminamos o 
ensino obrigatório. Durante todo este 
percurso, o futuro está mais presente 

na nossa mente do que o próprio presente. 
Captamos a informação que nos transmitem, 
armazenamos todas aquelas letrinhas por 
uma ou duas semanas, copiamos para o pa-
pel, tiramos boa nota e repetimos o processo! 
O ânimo de adquirir conhecimento desvane-
ceu-se e estes doze anos são vividos na ânsia 
de um futuro promissor. A meu ver, a escola 
não carrega sozinha às costas o peso mons-
truoso de nos preparar para esse futuro. 

Na altura em que o ensino foi criado, a me-
morização era, de facto, uma arma poderosa. Os 
professores eram os únicos com acesso ao con-
teúdo e, por isso, depois de o passarem para os 
alunos estes tinham de o amarrar às suas memó-
rias com cordas grossas e resistentes. Quando 
deixavam a escola, exerciam exaustivamente a 

Agrupamento de escolas de Vilela
..................................................................................................................................................................................................................

● Ariana Moreira

Já sei como
se vai para ali

E, foi assim, que através do compartilha-
mento de um sorriso, eu também sorri.

Nunca saberei bem o que fazem pessoas 
tão boas neste mundo, pensava eu, perdido. Um 
sorriso tão sincero e uns olhos tão brilhantes po-
deriam ter-me feito acreditar em qualquer coisa 
que me pudesses ter dito naquele dia. Mas não 
me disseste nada para além de uma suposta 
entrada secreta num escritório de uma igreja e 
uma pergunta: “Está tudo bem?” Menti, quando 
disse que estava, mas a partir daquele momen-
to eu também consegui acreditar…

Obrigada!
“Nunca saberás quantas vidas transformas-

te, mas elas saberão” (autor desconhecido).

Sombras
encontradas

E
la pegou no postal que eu lhe tinha 
dado como se fosse um tesouro que 
ao menor toque podia perder a magia.

À frente daquele imenso auditó-
rio, leu-o sem olhar para mim… não queria 
que as pessoas soubessem que era meu.

Mas, não conseguiste evitar, mandaste-

A escola prepara-me para
um futuro promissor 

● Carlota, 11º VB

mesma profissão até não exercerem mais pro-
fissão nenhuma. Neste momento, com o avan-
ço da tecnologia, mudanças de hábitos e de 
estilo de vida, é importante a utilização do co-
nhecimento para além das folhas de papel que 
irão ter um número de zero a vinte no topo, até 
porque as competências exigidas no mundo lá 
fora também as ultrapassam. 

A verdade é que o futuro é um cenário 
incerto e é inverosímil prever os conteúdos 
que serão exigidos para os empregos do fu-
turo, mas é certo que os profissionais estarão 
sempre numa montanha russa de aquisição 
de novos conhecimentos, por isso, a con-
quista de um perfil independente e, de certa 
forma, autodidata, tem de ser o alvo de cada 
um de nós, os estudantes. Criatividade, inte-
ligência emocional, flexibilidade, são as pala-
vras de ordem quando se pretende trabalhar 
em áreas como a nanotecnologia e a psica-
nálise, por exemplo. As máquinas têm um 
lugar explícito em qualquer emprego, mas 
cabe-nos a nós descobrir, interagir e criar. 

No entanto, os professores continuam a ter 
um papel significativo neste percurso, enquan-
to orientadores e mediadores do ensino. 

Assim, o ambiente escolar proporciona o 
desenvolvimento intelectual dos alunos, mas 
são estes que têm de se preparar para o futuro 
promissor que tanto ambicionam. 

-me um beijo e as lágrimas já me escorriam 
pelos olhos, que se escondiam por entre as 
sombras na janela.

“Sou amor, só não me vê quem não me 
sente.”

E tu sentiste…

PUB
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Escola Daniel Faria - Baltar
......................................................................................................

● Joana Sousa, n.º 14 – 7.º E 

M
aria e Bruna eram duas amigas 
verdadeiras, “as melhores ami-
gas” desde o infantário e jura-
vam que nunca se iriam separar 

durante as suas vidas. Mas, um dia, a Maria 
anunciou:

- Amiga, vou viajar!
- Uau, que fixe! Para onde vais? – per-

guntou a Bruna.
- Vou para Paris, mas será uma viagem 

sem regresso! – afirmou Maria.
- O quê?! O que queres dizer com isso?
- Estou a brincar, vá não leves as coisas 

demasiado a sério!
- Quando é que vais?
- Partirei brevemente, talvez de madru-

gada…. Vou ter com o meu pai, ele ofere-
ceu-me a viagem. Morro de saudades dele, 
compreendes?

- Claro, amiga!
As duas jovens despediram-se com lá-

grimas de tristeza. Nunca se haviam sepa-
rado anteriormente por tanto tempo, por 
isso não sabiam viver uma sem a outra e já 
sentiam saudades.

No dia seguinte, quando a Bruna via o 
telejornal na televisão à hora do almoço, 
interromperam a emissão para informar 
que houvera um acidente de viação em 
Lisboa, que envolvia uma jovem do Porto, 
de nome Maria. A Bruna foi a correr contar 
aos seus pais e pediu-lhes que a levassem 
ao hospital onde a sua amiga estava em 
observações. 

Quando lá chegou, perguntou imedia-
tamente pelo estado de saúde da amiga, 
ao que lhe responderam que, caso não re-

O AMOR NÃO TEM LIMITES

O
lá! Eu sou a Flor e tenho imensos 
amigos, mas aquele que conside-
ro o meu melhor amigo é o Artur. 
Ele já teve um fraquinho por mim, 

porém nessa altura ainda éramos crianças e 
eu não liguei muito a isso. 

Aos 19 anos de idade comecei a namo-
rar com o Pedro, mas o Artur ficou um pouco 
estranho e deixou de me falar. Não aceitou 
ser apenas meu amigo.

Hoje de manhã, quando cheguei à facul-
dade, ouvi uns rumores sobre algo de que 
não gostei: o meu namorado andava com 
outra rapariga. Eu recusei acreditar! Fui a 
correr até ele furiosamente e disse-lhe:

- Ouve: é verdade que tu andas a trair-
-me?

Ele respondeu com prontidão:
- O quê?! Ela é minha prima, Flor, acre-

dita!
Na verdade, estas palavras pareciam-me 

sinceras, por isso fiquei mais aliviada. Eu não 
queria acreditar no que me esperava e que 
me tinha esforçado por ele para nada…

No dia 27 de outubro de 2018, os meus 
pais descobriram que eu namorava com o 
Pedro e proibiram-me de continuar a man-
ter esse relacionamento. Eu não quis saber 
da decisão dos meus pais, contei ao meu 
namorado o sucedido e decidimos fugir e 
ir morar para bem longe dali. À tarde, com-
binámos tudo para fugirmos nessa noite. E 
assim foi, fugimos e fomos para uma casa 
abandonada que, por coincidência, ficava 

perto da do meu melhor amigo, o Artur. 
- Amanhã encontraremos algo melhor 

para viver, mas por agora, serve muito bem, 
não concordas? – perguntou-me o Pedro.

- Claro que sim, o que interessa é estar-
mos juntos! – respondi-lhe com ingenuida-
de.

Na manhã seguinte, acordei, o Pedro 
não estava lá ao meu lado e nisto, reparei 
que estava um bilhete ao meu lado, que di-
zia:

“Tu vieste comigo para esta casa escura 
e nem percebeste que os meus planos não 
consistiam em fugir contigo, mas sim com 
o meu verdadeiro amor. Tu, ingenuamente 
caíste nesta armadilha, mesmo quando te 
disse que ela era minha prima! Agora, per-
deste todas as tuas amizades, incluindo o 
teu amiguinho Artur.”

Já a chorar, eu arrumei as minhas coisas 
e fui bater à porta do próprio Artur. 

- Olá, Flor, o que fazes aqui? Hoje é do-
mingo!

- Preciso imenso de um abraço amigo! – 
respondi.

O Artur estava zangado comigo, no en-
tanto ajudou-me a recuperar tudo o que 
tinha antes e desde esse dia, começámos a 
namorar. O amor que sentíamos era forte e 
protetor, sem limites!

Atualmente, ambos temos 24 anos e já te-
mos em comum um filho lindo, perfeito, ma-
ravilhoso, fruto de um amor verdadeiro. Pelo 
meu filho, o meu amor não tem limites!... 

● Cristina Nunes, n.º 6 – 7.º H

TUDO POR AMOR! 
cebesse um coração não teria hipóteses de 
sobreviver. A Maria precisava de um trans-
plante para poder sobreviver!

Por coincidências da vida, os pais da 
Bruna receberam um telefonema a dizer 
que a sua sobrinha Catarina tinha acabado 
de falecer no IPO, vítima de leucemia. Nes-
se instante, Bruna não hesitou, quis falar 
com os tios para considerarem a hipótese 
de doarem o coração da Catarina. Era a úni-
ca hipótese que Maria teria de sobreviver e 
falou sobre esta com os médicos, que co-
meçaram a tomar diligências nesse sentido.

Como os tios aceitaram salvar Maria, se-
guiu-se o transplante e uma série de trata-
mentos rigorosos. Também eles conheciam 
bem esta jovem e queriam ajudá-la, além 
disso, era uma forma de se perpetuar a 
existência da Catarina aqui na terra. 

A cirurgia fora um êxito e a recupera-
ção da Maria estava a decorrer da melhor 
maneira, o seu organismo aceitou de forma 
positiva o novo órgão. Os pais da jovem 
ficaram-lhes eternamente gratos, porque 
a sua filha parecia ter “ressuscitado” para a 
vida!

No seu diário, Bruna escreveu: “Sal-
vei-te, minha querida amiga, pois o cora-
ção da minha prima Catarina restituiu-te a 
vida. Lá no céu, certamente, sentir-se-á or-
gulhosa da sua atitude nobre, onde será re-
compensada por Deus! Já não sofrerá mais, 
pobrezinha!”

A relação de amizade entre as duas 
jovens ainda saiu mais fortalecida do que 
nunca, uma vez que tudo foi feito por 
amor!

DIA DA ÁRVORE

N
o dia 21 de março assinalou-se o 
Dia da Árvore!

Na Escola Básica N.º 1 de So-
breira, esta manhã foi vivida inten-

samente!
Os alunos do 4.º ano estavam entusias-

mados com a plantação das árvores que os 
próprios haviam trazido, dando cumprimen-
to a um dos objetivos do plano de ativida-
des no âmbito do Programa Eco-Escolas.

Juntaram-se a nós colaboradores da 

E
ste ano foi-nos proposto o 
desafio de sermos uma “Eco-
-Escola”.

Ainda com pouca informa-
ção, lá arregaçámos as mangas e, com 
pensamento positivo, assumimos este 
compromisso.

Dos temas propostos, ficou des-
tinado às turmas do 1.º e do 2.º ano 
trabalhar os Resíduos.

Como primeira tarefa e, como a 
época assim o sugeria, aceitámos o 
desafio de construir uma máscara sobre um 
fruto, com pacotes de sumo de uma marca 
conhecida. 

Ideias não faltaram e o fruto foi escolhido!
Em casa, fomos juntando os pacotes da 

tal marca, que recolhemos dos vizinhos e 
conhecidos e que, em vez de serem deposi-

Junta de Freguesia e da Câmara Municipal 
de Paredes, que nos ofereceu três árvo-
res (Ácer) para melhor preencher o recinto 
escolar e proporcionar alguns espaços de 
sombra para nos protegerem nos dias mais 
quentes.

Foi uma manhã maravilhosa e muito 
produtiva.

Comprometemo-nos a cuidar das 
nossas árvores para que possam crescer 
e embelezar a nossa escola! 

Escola Básica N.º 1 de Sobreira
......................................................................................................

● Alunos do 4.º A

● Alunos do 1.º A e 2.º A

Desafio Tetra Pak – Eco-Escolas

tados no ecoponto ou no lixo, iriam dar vida 
a um trabalho das turmas.

Mãos à obra! 
Após alguns dias de empenho, eis que 

concluímos o trabalho e o resultado foi mes-
mo espetacular!

Então, como gostam dele? Ao natural ou 
em sumo?

PUB
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

VIDA SOCIAL E DESPORTIVA (III)

D
e fora da «união» de clubes pa-
redenses ficou, como dissemos 
no último artigo, o Onze Estre-
las, que era de fundação recente 
(1923). As razões para essa recusa, 

apresentadas em assembleia geral do clu-
be por João Nunes de Sousa Pinheiro, foram 
reproduzidas em artigo publicado n’O Novo 
Paredense (07/12/1924). Transcrevemo-lo em 
seguida: 

«Considerando que a união dos Clubs 
Sportivos de Paredes, tende a desvirtuar o 
grande esforço moral e material que um pu-
nhado de rapazes tem empregado na manu-
tenção do bom nome e prestígio deste Club. 
Considerando que é um erro entregar em 
mãos alheias o nosso domínio, que é o nosso 
organismo, porque dessa forma sucumbirá a 
nossa independência e o nosso património. 
Considerando que não é por esta forma, que 
todos quantos aqui têm trabalhado desinte-
ressadamente, merecem ser contemplados. 
Considerando que tudo que hoje constitui 
propriedade nossa, foi adquirido, com au-
xílio de todos, a par de muito esforço, não 
deverá por isso, nunca por qualquer motivo, 
em tempo algum constituir propriedade ou 
ser administrado por outrem. Consideran-
do ainda, quanto à direcção do «Paredense 
Sport Club» que já é do domínio de todos 
nós, julgo do meu dever e em defesa do nos-
so interesse expor o seguinte: 1.º - A Direc-
ção do «Paredense Sport Club» que depôs o 
seu mandato nas eleições últimas, apesar de 
constituída por elementos categorizados, re-
solveu: a) Na primeira Assembleia Geral ela-
borar os Estatutos de comum acordo e bem 
assim o problema da bandeira, e nada fize-
ram; b) Em segunda Assembleia Geral, onde 
assistiram representantes de todos os Clubs 
Sportivos de Paredes, foi também aprova-
da uma proposta para organização de uma 
Associação de Foot-Ball de harmonia com 
todos os organismos, que fariam represen-
tar-se pelos seus delegados, já nomeados 
para tal fim, e também nada constituíram; 2.º 
- Porque não concordo com a união que aca-
ba de propor-nos sendo de parecer que ela 
nunca deve existir, submeto a vossa aprecia-
ção mais o seguinte: 1.º É minha opinião que 
seja mantido o caminho da independência 
seguindo até hoje; 2.º Se qualquer união se 
fizer entre os restantes organismos e nos seja 
solicitado auxílio, se lhe preste, sem despres-
tígio da nossa independência; 3.º Que todos 
os sócios, trabalhem sempre em prol da nos-
sa causa, angariando o maior número de só-
cios possível, para que possamos caminhar 
avante, dando o exemplo de inteira solida-
riedade e boa organização Sportiva dentro 
da medida das nossas forças, para que assim 
possamos fazer brilhar em toda a parte as 
nossas “Onze Estrelas”.»

No início de 1924, o Onze Estrelas era 
presidido por Daniel Rodrigues da Costa. A 
direcção tinha como secretários José Coelho 
Garcez e Ernesto de Sousa Rangel, como te-
soureiro Reinaldo Guedes da Rocha, como 
captain geral João Nunes de Sousa Pinheiro e 
captain de campo José Augusto da Silva Lou-
reiro. Joaquim Ferreira Barbosa Júnior presi-
dia à assembleia-geral, sendo vice-presidente 
desta Joaquim Moreira da Rocha, 1.º secretá-
rio António Teixeira de Sousa e 2.º secretário 
Joaquim Pereira Garcez Júnior. A 29 de Maio 
desse mesmo ano foi inaugurada a sua sede, 

«Que todos os sócios, trabalhem sempre em prol da nossa causa, angariando o maior número de sócios 
possível, para que possamos caminhar avante, dando o exemplo de inteira solidariedade e boa organiza-
ção Sportiva dentro da medida das nossas forças, para que assim possamos fazer brilhar em toda a parte 
as nossas “Onze Estrelas”.»

sita na Rua 5 de Outubro. Em 1932, a sede 
passaria para a Rua Conde Ferreira.

Precisamente na altura em que se con-
sumava o nascimento do União, a direcção 
do Paredense tomava a decisão de impedir 
que o Onze Estrelas jogasse no seu campo 
(O Novo Paredense, 21/12/1924). Apesar do 
protesto feito à Mesa da Irmandade – que se 
baseava no fundamento de que o terreno da 
Misericórdia (ou «do Hospital») era de usu-
fruto de todos os clubes da vila e não apenas 
do Paredense –, certo é que a partida com 
os vizinhos penafidelenses do Onze Verdes 
acabaria mesmo por não se realizar. Pouco 
tempo depois, em Março de 1925, o Onze Es-
trelas decide alugar um terreno para campo 
de jogos pela quantia de 1200$00 anuais. O 
«Campo do Olival», assim designado, seria 
desde então a casa desportiva deste «team» 
paredense.

Clube organizado, legalizado, eclécti-
co – além do futebol participava em provas 
de ciclismo e «pedestrianismo» – com sede, 
campo de jogos e dezenas de associados – 
muitos deles nomeados n’O Novo Paredense a 
partir da sua edição de 15 de Março de 1925 
– o Onze Estrelas Foot-Ball Club Paredense 
(na década de 30, como referimos, passara a 
chamar-se Onze Estrelas Sporting Club Pare-
dense) era, nesta altura, o mais sólido clube 
desportivo de Paredes. 

No princípio da década de 30, porém, os 
problemas começaram a surgir. Em Maio de 
1933, o clube muda a sua sede da Rua Conde 
Ferreira para a Avenida da República (onde já 
tinha estado a sede da Assembleia Sportiva) e 
vê-se forçado a entregar o campo do Olival, 
«visto que a renda anual de 900$00 [era] pe-
sadíssima nos tempos que [corriam]». Pouco 
depois, as Onze Estrelas desapareceriam para 
sempre da «constelação» desportiva pare-
dense.

Nessa mesma década, quem, por outro 
lado, ia crescendo e somando sucessos des-
portivos era o União. No Campeonato Promo-
cionário de 1931/32, os unionistas despacha-
vam os adversários do concelho com resulta-
dos esmagadores: 8-0 ao Vasco da Gama de 
Recarei, 9-0 ao Nun’Álvares da mesma locali-
dade e 19-0 ao Imperial Sobreirense.

Como já anteriormente fizemos referên-
cia, o Sport Clube Nun’Álvares foi o primeiro 
clube de futebol a ser fundado fora da sede 
do concelho (1922). No entanto, ainda du-

rante a Primeira República, despontavam 
e eram notícia outros grupos «de sport» 
noutras freguesias. Na edição de 5 de Abril 
de 1926 d’O Novo Paredense, por exemplo, 
noticiava-se que estava «em organização 
na freguesia de Rebordosa um novo grupo 
de Foot-Ball, sendo o seu fundador o nosso 

amigo Joaquim Moreira dos Santos e seu 
irmão António que, segundo nos consta, já 
contam com valiosas adesões». A 14 de Ju-
nho seguinte, o mesmo órgão dava conta da 
realização de «um grande festival sportivo, 
em benefício das obras do campo do Aliança 
S. Club, de Gandra».

Nesta mesma altura, nasce também o Clu-
be de Caçadores de Paredes. No dia 23 de Abril 
de 1925, Abílio Monteiro de Sousa Magalhães 
comunicava ao Governo Civil que havia sido 
constituída a «associação sportiva denomi-
nada “Club de Caçadores de Paredes”, cujos 
fins [eram] o desenvolvimento físico e moral» 
(ADP, AC/GCPRT/J-C/114/00811). No entanto, 
num artigo d’O Novo Paredense de 12 de Ou-
tubro de 1924, é referido que a sua existência 
remontava a 4 de Março de 1923, sendo que 
a legalização se dera no ano seguinte, a 16 de 
Agosto.

Para além dos que caçavam animais, havia 
também quem se ocupasse da sua protecção. 
Por volta de 1923 fora estabelecida, em Pare-
des, uma delegação da Associação Protectora 
dos Animais, que teve como responsável José 
Ferreira da Rocha (Anuários, 1924-26).

O Onze Estrelas decidiu ficar de fora da união dos clubes de Paredes.
Acabaria por se extinguir cerca de uma década depois.

PUB
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FICHA TÉCNICA

Dia 13
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Espetáculo de bailado Dom Quixote, com Acade-
mia de Dança da Boavista

Dia 6
Atafona do linho (engenho raro)
Das 10h00 às 16h00 – Visitas gratuitas, no âmbito do Dia 
Nacional dos Moinhos

Dia 7
Moinho do Cabril
Das 09h00 às 17h00 – Visitas gratuitas, no âmbito do Dia 
Nacional dos Moinhos

Dias 13 e 14
Largo do Adro
11.ª edição da Feira do Vinho

Dia 5
Biblioteca e Arquivo Municipal 
14h15 – 13.ª edição do Concurso Nacional de Leitura: fi nal 
intermunicipal CIM Tâmega e Sousa

Dia 4
Complexo Desportivo
09h00 – IV Taça de Desporto Escolar

Dia 5
Casa das Videiras
21h00 – Apresentação do livro “Bestiário Tradicional Portu-
guês”, com a presença do autor Nuno Matos Valente

Dia 7
Praça das Pocinhas
09h00 – Dia Nacional dos Moinhos Abertos: percurso históri-
co-ambiental, visita ao Moinho do Meio em laboração de pro-
va de broa de milho caseira

A partir do dia 8
Escola Básica de Cristelos, Caíde de Rei, Lustosa e Nevo-
gilde
Das 09h00 às 17h30 – Férias 5 Estrelas

Dia 7
Rua do Comércio, Freamunde
Atividades do Dia Municipal do Bombeiro

Dia 7
Museu do Móvel
17h00 – Inauguração da exposição fotográfi ca APPImagem, 
da Associação Portuguesa dos Profi ssionais da Imagem

Dia 10
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Bailarina”

Dia 13
Biblioteca Municipal
10h30 – Sábados em Família: atividade “coelhos da Páscoa 
em garrafas de plástico”

Dia 14
Museu Municipal
11h00 – Aula de yoga no museu, inspiradas na exposição 
permanente da sala de arqueologia

Dia 17
Auditório da Biblioteca Municipal
14h00 – Cinema de animação: “Ozzy, o rápido e peludo”

0636
Falecimento do autor do “Livro das Timolo-
gias”, Isidoro de Sevilha, fonte principal do 
enciclopedismo medieval;
____________________________________

1284
Afonso X, o Sábio, rei de Leão e Castela, morre 
em Sevilha. Era avô de D. Dinis e tinha 62 anos, 
sendo o osso rei fi gura importante na pacifi ca-
ção da Península Ibérica. É autor da primeira 
matriz jurídica portuguesa e inspirado poeta a 
quem pertenceu “As cantigas de Santa Maria” e 
o “Livro das Leis”, ou das “Sete Partidas”;
____________________________________

1388
O mosteiro de Sana Maria da Vitória, mais 
conhecido por mosteiro da Batalha é doado 
pelo rei D. João I aos frades dominicanos;
1618 – Acusado de intrigas junto da rainha-
-mãe, Maria de Medicis, o cardeal de Riche-
lieu é exilado em Avignon;
____________________________________

1753
Guiné Portuguesa. O capitão mor de Cacheu 
tomou posse efetiva da ilha de Bolama tendo 
erguido no seu principal porto um padrão 
com as armas dos reis de Portugal para co-
memorar o acto que foi seguido de três car-
gas de mosqueteria, decorreu o facto sem 
qualquer oposição de indígenas Bijagos;
____________________________________

1774
Oliver Goldsmidt, escritor britânico, morre 
em Londres, com 46 anos;
____________________________________

1793
Charles-François du Pirier Dumouriz, general 
francês, reforma-se em 1763, terminada a 

guerra dos Sete Anos, passa-se para os Aliados, 
oferece os seus serviços aos revolucionários da 
Córsega e desempenha missões secretas em 
Portugal, Espanha, Polónia, Suécia e Hungria;
____________________________________

1812
Os EUA iniciam um embargo de 90 dias como 
forma de garantir que todos os barcos ame-
ricanos estarão a salvo quando rebentar a 
guerra contra a Inglaterra;
____________________________________

1817
Morre, em Paris, com 58 anos, André de Mas-
sena, Marechal de França e duque de Rivoli, 
que comandou a terceira invasão de Portugal;
____________________________________

1819
Nasce, no Rio de Janeiro, a que viria a ser ra-
inha de Portugal, D. Maria II;
____________________________________

1849
Mouzinho da Silveira morre, em Lisboa, com 
68 anos;
____________________________________

1887
Guiné Portuguesa. Tratado de paz, obediên-
cia e vassalagem do rei Fuladir Dembel, no 
presídio de Farim;
____________________________________

1911
A médica Carolina B. Ângelo dirige-se à co-
missão recenseadora do 2.º Bairro (Lisboa) 
requerendo a sua inclusão nos cadernos elei-
torais, sendo-lhe favorável a decisão; 
____________________________________

1917
Entrada das primeiras tropas portuguesas nas 

trincheiras em Flandres e a morte do primei-
ro soldado português em combate, de nome 
António Gonçalves Curado;
____________________________________

1919
Morte de Francisco Marto, um dos três viden-
tes de Fátima, com 10 anos;
____________________________________

1931
Sob o comando do general Sousa Dias, dá-se 
a Revolta da Madeira contra a ditadura por-
tuguesa;
____________________________________

1943
Holocausto. Na Polónia ocupada pelos nazis 
é aberta a câmara de gás n.º 5, do campo de 
extermínio de Auschwitz;
____________________________________

1945
A Áustria torna-se independente;
____________________________________

1947
Início da greve no sector da construção naval, 
em Lisboa, tendo o ditador Salazar ordenado 
o assalto das forças policiais contra os mani-
festantes;
____________________________________

1949
Assinado, em Washington, o Tratado do Atlân-
tico Norte (OTAN-NATO) pelos EUA, França, 
Reino Unido, Bélgica, Holanda, Itália, Dina-
marca, Islândia, Noruega, Canadá e Portugal;
____________________________________

1960
Independência da colónia francesa do Sene-
gal, paredes meias com a então Guiné Por-
tuguesa;

1968
Assassínio de Martin Luther King, 39 anos, 
pastor protestante e líder da defesa dos di-
reitos cívicos dos negros norteamericanos;
____________________________________

1969
Pela primeira vez, na história da medicina, 
médicos do hospital de Houston, Texas, im-
plantam um coração artifi cial num homem 
de 43 anos, que sobreviveu apenas quatro 
dias;
____________________________________

1972
Os EUA reconhecem a independência do 
Bangladesh;
____________________________________

1973
Sob forte vigilância da PIDE, polícia política 
da ditadura, tem início, em Aveiro, o III Con-
gresso da Oposição Democrática;
____________________________________

1981
Com 87 anos, morre Leo Kanner, nome fun-
dador da pedopsiquiatria;
____________________________________

1991
UNITA e MPLA iniciam, em Portugal, nego-
ciações para a paz em Angola;
____________________________________

2002
Assinado o Memorando de Entendimento 
que põe fi m a 27 anos de guerra civil;
____________________________________

2005
Proibida a venda de tabaco a menores de 16 
anos.

De 8 a 17
Felgueiras
Projeto Educativo de Férias Escolares “À descoberta...da Pás-
coa”, com ofi cinas de danças, ateliers de culinários, etc.
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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

GOMES DE SOUSA

UM INQUISIDOR DE RECAREI
Agosto de 1749. Padrinhos João da Silva, irmão 
do pai e Perpétua, irmã da mãe.

- Manuel nasceu no mesmo lugar a 25 de 
Outubro de 1752. - Manuel Coelho da Silva ca-
sou na Sobreira a 19 de Setembro de 1780 com 
Maria da Cunha, filha de Manuel da Cunha e de 
Josefa da Rocha, neta paterna de João da Cunha 
e de Ana Antónia, neta materna de Manuel da 
Rocha e de Maria Antónia, todos de Recarei. 
Com geração em ‘Famílias da Sobreira’.

- Perpétua nasceu 20 de Março de 1754. Pa-
drinhos António da Silva Sobreira, irmão do pai, 
assistente nas partes do Brasil e por ele seu pai, 
João da Silva Sobreira e Natividade, solteira, filha 
de José Coelho, cunhada.

- José nasceu 21 de Novembro de 1755. - 
José Coelho da Silva casou na Sobreira a 22 de 
Janeiro de 1776 com Maria Joaquina Barbosa de 
Castro, natural da Sobreira, filha de Carlos Bar-
bosa da Silva e de Luzia Francisca, de Castromil, 
neta paterna de Manuel João, de Castromil e de 
Margarida Barbosa, natural de Parada de Todeia, 
neta materna de Diogo Garcia Dinis e de Sera-
fina Francisca, de Castromil. Testemunhas João 
Lourenço de Morais Alão. Era reitor Francisco 
Inácio de Morais Alão. Com geração em ‘Famílias 
da Sobreira’. Avós dos padres António e Bernardi-
no Coelho da Silva.

- Custódio nasceu na Costa de Recarei a 6 
de Novembro de 1757. Madrinha Natividade tia 
materna. - Padre Custódio José da Silva Leal. No-
tário do Santo Ofício.

- António nasceu no Covo de Recarei a 8 de 
Janeiro de 1760.

- Bernardo nasceu no Covo a 11 de Novem-
bro de 1761. Testemunha Manuel da Fonseca 
Rodrigues, in minoribus, de Quintã.

Seu pai era natural do lugar de Alamela, sua 
mãe de Recarei, o avô paterno do lugar de Bus-
telo e a avó Ana da Silva, e não Antónia da Silva, 
da Alamela, seu avô materno de Recarei e a avó 
de Castromil, todos da mesma freguesia de São 
Pedro da Sobreira, ‘os quias todos são e foram la-
vradores de boa nota’.

O referido Comissário José Caetano de Frei-
tas Barros que foi encarregado das diligências 
ou interrogatório das testemunhas na Sobreira, 
para admissão do padre Custódio Leal a um lu-
gar da Inquisição, era Abade de Santa Marinha 
de Lodares.

Escreveu no seu relatório que “o dito habili-

tando é de boa vida e costumes com bom juízo, e 
capacidade para servir ao Sato Ofício no emprego 
de Notário, e sem dúvida muito capaz de dar boa 
conta dos negócios de segredo, e suposição que 
lhe forem cometidos: basta-se limpa e abastada-
mente com bom tratamento, usa de suas ordens 
de Missa, tem um bom património no lugar do 
Guardão, freguesia de São Miguel de Gandra, onde 
não fui por me informar do seu actual rendimento 
líquido, e livre para ele dito habilitando, por ficar 
distante da freguesia do habilitando uma grande 
légua, e nem uma dúvida terei em la ir para maior 
averiguação, determinando assim Vossas Senho-
rias, pois as pessoas com quem me informei não 
disseram, nem sabem o seu rendimento, só dois 
informantes disseram que rendia oito moedas de 
ouro, casa uma de 4800 réis”. 

As pessoas que informaram o dito Comis-
sário foram: Manuel João Afonso, lavrador, de 
Recarei; Manuel Ferreira da Silva, mestre ferreiro, 
de Recarei; Manuel António de Paula, lavrador, 
de Recarei; Manuel Gonçalves, carpinteiro, de 
Recarei; Custódio Luís da Silva, lavrador, da Ala-
mela junto a Recarei; Manuel Vieira, lavrador de 
terras arrendadas, natural de Guilhufe e morador 
no Cabido junto a Recarei, Manuel Gonçalves, la-
vrador, do Cabido; Manuel António de Oliveira, 
do Outeiro; Manuel António, lavrador de terras 
arrendadas, de Casconha, de setenta anos; outro 
Manuel António, de Casconha, de oitenta e cinco 
anos e Maria da Sousa, viúva de Manuel da Cruz, 
do lugar de Recarei, de noventa e quatro anos. 

Estas testemunhas foram inquiridas na ca-
pela de Santa Águeda.

Outra diligência ordenada pelos Inquisidores 
de Coimbra foi feita da igreja de São Lourenço das 
Pias a cargo do abade local, o Comissário António 
Pereira Dinis, natural da freguesia da São Marti-
nho de Várzea do Douro, sendo secretário o padre 
Bernardino José Pinto da freguesia de Silvares. 

Nos pareceres finais concordam os Inqui-
sidores que nem na sua pessoa, nem pelos ditos 
seus pais e avô paterno tem infâmia ou inabilida-
de alguma para o referido emprego: que é de boa 
vida e costumes, de vinte e nove anos de idade, e 
com juízo … que nunca foi casado, nem tem filho 
algum ilegítimo, e que conserva um trato decente, 
que sustenta com o rendimento do seu patrimó-
nio, e de boas fazendas que lhe deixou sua mãe.

O padre Custódio José do lugar de Recarei 
faleceu de malina a 20 de Abril de 1822.

O 
padre Custódio José da Silva Leal 
teve Provisão de Notário passada 
pela Inquisição de Coimbra a 27 de 
Junho de 1786.

O seu requerimento para ad-
missão ao referido cargo diz assim:

Senhora 
Diz Custódio José da Silva Leal clérigo presbí-

tero de São Pedro filho legítimo de José da Silva 
Sobreira e de Maria Antónia Coelho neto paterno 
de Manuel João e Antónia da Silva neto materno 
de José Coelho e Úrsula Antónia todos naturais, e 
baptizados na freguesia de São Pedro da Sobreira 
concelho de Aguiar de Sousa comarca de Penafiel 
bispado do Porto, que na dita terra não há Notário 
algum desse Santo Tribunal, e porque o suplicante 
deseja o sobredito emprego por nele concorrerem 
os predicados necessários 

por isso 
pede a Vossas Majestades se dignem, prece-

dendo as diligências do estilo, admitir o suplicante 
para o emprego de Notário

Espera receber mercê.
Este requerimento recebeu seguinte despa-

cho da Inquisição de Lisboa:
Depositando [caução] o suplicante os Inquisi-

dores de Coimbra informem cada seu parecer. Lis-
boa, 23 de Maio de 1784.

E este da Inquisição de Coimbra:
Informe o Comissário José Caetano de Freitas 

Barros. Coimbra, no Santo Ofício em mesa 18 de 
Agosto de 1784. Almeida. [Manuel de Almeida de 
Azevedo e Vasconcelos].

Seu pai José nasceu na Lamela de Recarei a 
19 de Março de 1707. Sua mãe Maria nasceu na 
Costa de Recarei a 4 de Março de 1723. 

Eis a família mais próxima, os seus irmãos:
- Maria nasceu na Costa de Recarei a 2 de 

DUNQUERQUE

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

Continuação da edição anterior

69. Fr. José de Santa Maria. 1767-70.
Natural de S. Pedro de Canedo (Feira), era 

sobrinho dos DD: Abades Gerais Dr. Fr. José de 
Santa Maria e Fr. Paulo da Assunção, que eram 
de Arrifana de Sousa (Penafiel) – pelo que, ou 
porque aí vivesse quando se apresentou ao 
hábito, Aquino o dá por natural daquele alfo-
bre beneditino. José Pereira Leal, que tal era o 
seu nome civil, nasceu a 17 e foi baptizado a 
23 de Dezembro de 1721. Tomou hábito em 
Tibães a 14 de Dezembro de 1739, adoptando 
o nome do primeiro daqueles seus tios. Fez 
a Filosofia em Carvoeiro (Mestre Dr. Fr. João 

de Jesus Maria) e a Teologia em Coimbra. Foi 
Subprior em Santo Tirso e Prior em Lisboa 
durante dois triénios (1755-1761). Sacristão 
muitos anos em S. Bento da Vitória (Porto). E 
exercia neste último mosteiro o cargo de Mes-
tre de Noviços, quando foi eleito Dom Abade 
de Travanca. Depois disso, ainda foi Presi-
dente, e logo a seguir Abade em Santo Tirso 
(1780), Definidor Mor (1783), 3.ª vez Abade 
de Santo Tirso (1786) e 2.ª vez Definidor Mor 
(1789). Após tantos serviços prestados à Con-
gregação, recolheu-se a Santo Tirso, onde o 
Capítulo Geral lhe concedeu a graça de ter um 
criado. Ainda viveu quase doze anos, vindo a 
falecer de gota a 21 de fevereiro de 1804. Jaz 
sepultado no cruzeiro da igreja de Santo Tirso, 
junto à capela de Santíssimo, frente ao altar 
de S. Bento (183).

Em Travanca, fez a casa da Livraria (Biblio-
teca).

70. P. P. Fr. Fernando de S. José. 1770-73.

Era natural de Font’Arcada (Penafiel), do 
lugar de Cima-de-vila de Cima, e chamava-
-se no século Fernando António Cirne. Filho 
de Manuel de Magalhães e D. Luísa Maria de 
Andrade Machado; baptizado a 10 de Setem-
bro de 1715. Tomou hábito em Tibães a 29 de 
fevereiro de 1732. Antes de ser Dom Abade 
de Travanca, foi-o de Arnoia (1764) e estava 
como Procurador em Braga quando veio para 
Travanca. Depois, foi Procurador no Porto 
(1773) e Dom Abade de Paço de Sousa (1777), 
à beirinha da sua terra natal, onde faleceu a 
22 de Setembro de 1783 (184).

71. P. P. Fr. José de Santa Ana Tavares. 1773-76.
Natural de Ovar, filho de Salvador da Ro-

cha Tavares e D. Ana Maria de Sousa Vareiro, 
foi admitido na Ordem pelo Geral Fr. José de 
Santa Maria em Dezembro de 1730. Antes de 
ser Dom Abade de Travanca já o fora da Estre-
la, em Lisboa (1761) e de S. Romão de Neiva, 
dois triénios (1755 e 1767). Depois de Travan-

ca, ainda foi Dom Abade de Paço de Sousa 
(1780) e 3.ª vez de S. Romão (1789). Morreu 
em Santo Tirso, a 11 de Agosto de 1792 (185).

Neste tempo faleceu o Dom Abade Geral 
Fr. João Baptista, “e esteve o Capítulo Geral 
empatado hum pouco de tempo e Presiden-
te da Congregação o Nosso Revm.º Fr. Fran-
cisco Lobo”, diz o Costumeiro de Travanca. O 
Geral Fr. João Baptista da Gama fora eleito, 
como todo o estado-maior da Congregação 
em Maio de 1773; porém morreu a 29 de 
Junho de 1775, antes do fim do triénio. O 
normal seria que se elegesse um novo Geral 
que completasse o que faltava do triénio, até 
Maio de 1776; mas, em vez disso, recorreu-se 
ao expediente de nomear um Presidente. Na 
Congregação Portuguesa dava-se esse título 
a um superior administrativo, interino, que 
governava (a Congregação ou o mosteiro) 
enquanto não fosse eleito o superior regular. 

(Continua na próxima edição)
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Rebordosa

Agostinho Moreira Ferreira 
Faleceu

Agostinho Moreira Ferreira faleceu no passado 
dia 22 de março, com 77 anos de idade. Era natural 
de Rebordosa e residente na Rua Nossa Senhora da 
Ajuda, n.º 88B, Rebordosa, Paredes. Era divorciado 
e deixa na maior dor seus fi lhos, netos e demais família.

Lordelo

José Carneiro Alves Lamas
Faleceu

José Carneiro Alves Lamas faleceu no passado dia 22 de março, 
com 79 anos de idade. Era natural de Lordelo e residente na Rua do 
Pombal, n.º 94, Lordelo, Paredes. Era casado com Rita Ferreira de 
Castro que deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos, noras, gen-
ros, netos e demais família.

Paredes

Maria Luísa
da Silva Rodrigues

Faleceu
Maria Luísa da Silva Rodrigues faleceu no pas-

sado dia 29 de março, com 50 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Guilhufe, Penafi el e residente na Rua Nova 
Monte de Passagem, n.º 42, freguesia de Paredes. Era viúva de José 
Francisco Ribeiro de Sousa e mãe de Elisa Liliana e Helena Margarida 
Rodrigues de Sousa.

Agradecimento
Suas fi lhas e demais família vêm por este meio extremamente 

sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agrade-
cer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, aquando do fale-
cimento e do funeral.

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, 
dia 6 de abril, pelas 19 horas, na igreja matriz de Paredes. Anteci-
padamente agradecem a todas as pessoas que participem neste ato 
religioso.

Vilela 

José Maria da Silva Leal
Faleceu

José Maria da Silva Leal faleceu no passado dia 
27 de março, em Orléans, França, com 65 anos de 
idade. Era natural da freguesia de Vilela, Paredes e 
residente na Avenida do Mosteiro, n.º 478, freguesia 
de Vilela, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Suas fi lhas e demais família vêm por este meio extremamente 

sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agrade-
cer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, aquando do fale-
cimento e do funeral.

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, 
dia 6 de abril, pelas 18 horas, na igreja paroquial de Paredes. Anteci-
padamente agradecem a todas as pessoas que participem neste ato 
religioso.

Bitarães

José Maria
de Sousa Moreira

Faleceu
José Maria de Sousa Moreira faleceu no pas-

sado dia 19 de março, com 74 anos de idade. Era 
natural de Bitarães, Paredes. Era casado com Rosa de Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Maria Ferreira da Cunha
Faleceu

Maria Ferreira da Cunha faleceu no passado dia 
19 de março, com 77 anos de idade. Era natural de Lor-
delo, Paredes e residente na Rua Ponte Velha, Lordelo, 
Paredes. Era casada com Manuel Mendes de Oliveira.

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 do funeral, bem como 
a missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram o seu pareço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Vandoma

Maria Joaquina
Seabra Pinto

Faleceu
Maria Joaquina Seabra Pinto faleceu no dia 28 

de março, com 85 anos de idade. Era natural e resi-
dente em Vandoma, Paredes. Era viúva de Alcino da 
Rocha Moreira.

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 do funeral. Participam 
também que a missa de 7.º dia será celebrada domingo, dia 7 de abril, 
pelas 10 horas, na igreja paroquial de Vandoma. Antecipadamente agra-
decem a todas as pessoas que participem neste ato religioso.

Sobrosa

José Nogueira da Cruz
Faleceu

José Nogueira da Cruz faleceu no dia 29 de 
março, com 76 anos de idade. Era natural de Vilela, 
Paredes e residente em Sobrosa, Paredes. Era viú-
vo de Maria Branca Moreira Neto.

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 do funeral. Partici-
pam também que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 6 de 
abril, pelas 20h30, na igreja paroquial de Sobrosa. Antecipadamente 
agradecem a todas as pessoas que participem neste ato religioso.

Lordelo

António Moreira
Faleceu

António Moreira faleceu no passado dia 29 de 
março, com 85 anos de idade. Era natural de Lordelo, 
Paredes e residente na Rua do Reina, n.º 20, Lordelo, 
Paredes. Era viúvo de Fernanda Maria Pereira Moreira.

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 
7.º dia será celebrada quinta-feira, dia 4 de abril, pelas 19h30 na igreja 
paroquial de Lordelo, agradecendo, desde já, a todos os que participa-
rem nesta eucaristia.

Duas Igrejas

Rita Coelho Nunes
Faleceu

Rita Coelho Nunes faleceu no passado dia 24 de 
março, com 88 anos de idade. Era natural de Duas 
Igrejas, Paredes e residente na Rua do Agro, n.º 103, 
Duas Igrejas, Paredes. Era solteira.

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

Maria Odete Matos Moura
Faleceu

Maria Odete Matos Moura faleceu no passado 
dia 23 de março, com 86 anos de idade. Era natural 
de Miragaia, Porto e residente na Rua Albano Jesus 
Amaral, n.º 1 (ADIL), Lordelo, Paredes. Era viúva de 
Jacinto Vieira da Costa Moura.

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

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

Duas Igrejas

Maria Nunes Barbosa
Faleceu

Maria Nunes Barbosa faleceu no passado dia 
24 de março, com 92 anos de idade. Era natural de 
Duas Igrejas, Paredes e residente na Avenida 13 de 
Maio, n.º 794, Duas Igrejas, Paredes. Era viúva de 
Alfredo Ferreira Leal.

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

Rosa Maria
Carneiro Dias Pacheco

Faleceu
Rosa Maria Carneiro Dias Pacheco faleceu no 

passado dia 1 de abril, com 46 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua do Ronfe, n.º 281, 
Lordelo, Paredes. Era casada com José Joaquim Gonçalves Pacheco.

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

possibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhe 
foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que de outro 
modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7.º dia será cele-
brada domingo, dia 7 abril, pelas 11 horas na igreja paroquial de Lordelo, 
agradecendo, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Lordelo

Armanda Maria Campos 
Ferreira Marques 

Faleceu
Armanda Maria Campos Ferreira Marques fale-

ceu no passado dia 30 de março, em França, com 57 
anos de idade. Era natural de Lordelo, Paredes e residente na Estrada 
Nacional 209, prédio Mariano, Lordelo, Paredes. Era casada com Or-
lando Ferreira Marques.

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que de ou-
tro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7.º dia será 
realizada sábado, dia 6 de abril, pelas 19h30 na igreja paroquial de Lorde-
lo, agradecendo, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

NECROLOGIA

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

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

FUNERÁRIA PATRÍCIA BRITO & SILVA, LDA. 
Rua Bombeiros Voluntários, n.º 102 – LORDELO | Tlf. 224 007 396 | Tlm.937 818 122

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

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o seu
QUINZENÁRIO

de eleição
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Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos prin-
cípios orientadores da informação 
livre, rigorosa e isenta.

2 – Defesa fi rme dos valores mais 
emblemáticos do concelho de Pa-
redes em áreas como a política, re-
ligião, desporto, sociedade e do seu 
património cultural e arquitetónico.

3 – Respeito e tratamento igualitário 
para todos os cidadãos, independen-
temente da sua cor, raça, religião, na-
cionalidade ou sexo.

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

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 10 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRAS

AMEIXA
CEREJA
MARACUJÁ

PERA
UVAS
ANANÁS

BANANA
MORANGO
TANGERINA

PALAVRAS CRUZADAS

1. Usado em automóveis; 2. Nome de um lindo pássaro; 3. O que 
é muito gostoso; 4. Registro de um tempo determinado; 5. Sinô-
nimo de fi nalizou; 6. Instrumento usado para medir o tempo; 7. 
Parente nascido da mesma mãe; 8. Ingrediente usado para fritar 
pastéis; 9. Responsável pela nossa respiração; 10. Geralmente 
comemos no café da manhã.

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 3/11

PROCESSO Nº 5/08L
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação 

atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado de 2019/03/27, 
dá-se conhecimento que está aberto um período de consulta pública, re-
lativo ao pedido de alteração solicitado por Luís Filipe Ferreira Neto (reqtº 
709/19), com residência em Travessa de Cerqueda, nº 61, freguesia de Lor-
delo, concelho de Paredes, ao lote nº 2, descrito na Conservatória do Registo 
Predial nº 3908/20120105, consistindo na alteração da mancha de constru-
ção e na redução do número de pisos de 3 para 2, sito na RUA DE SANTA 
MARTA, LORDELO, deste concelho.

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

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

Paredes, VINTE E NOVE de MARÇO de DOIS MIL E DEZANOVE.

O Vereador do Pelouro 1,

O Gestor de procedimento,

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

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 4/99

PROCESSO Nº 5/96L
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação 

atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado de 2019/03/27, 
dá-se conhecimento que está aberto um período de consulta pública, relativo 
ao pedido de alteração solicitado por SIMÃO FERNANDO CARNEIRO DA SILVA 
(reqtº 727/19), com residência em TRAVESSA DE S. PEDRO, Nº 50, freguesia de 
LORDELO, concelho de PAREDES, ao lote nº 5, descrito na Conservatória do Re-
gisto Predial nº 1961/19990623, consistindo na alteração e ampliação da man-
cha de construção, sito em RUA JAIME PACHECO, LORDELO, deste concelho.

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

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

Paredes, VINTE E NOVE de MARÇO de DOIS MIL E DEZANOVE.

O Vereador do Pelouro 1,

O Gestor de procedimento,

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

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 2/14A

PROCESSO Nº 9/04L
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação 

atualizada, e em conformidade com os despachos datados de 2019/03/26 e 
2019/03/31, dá-se conhecimento que está aberto um período de consulta 
pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por MUNICÍPIO DE PA-
REDES (reqtº 1806/19), aos lotes nºs B5, B6, B7.1, B7.2, B7.3, B7.4, B7.5 e B8, 
consistindo na ampliação das áreas dos lotes B5 e B6, sendo eliminados os 
lotes B7.1, B7.2, B7.3, B7.4, B7.5 e B8, sitos em PARQUE EMPRESARIAL BALTAR 
/ PARADA, deste concelho.

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

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

Paredes, UM de ABRIL de DOIS MIL E DEZANOVE.

O Vereador do Pelouro 1,

O Gestor de procedimento,

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

DIOSPIRO
MELANCIA
PÊSSEGO

Saiba como receber o jornal

em sua casa visitando-nos:
Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ

4580-113 PAREDES
(223 272 917 | 930 589 960

oparedense@gmail.com    

www.oparedense.pt
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