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Os documentos de Prestação de Contas de 2018 foram 
aprovados, por unanimidade, na última reunião do exe-
cutivo. O passivo da câmara de Paredes foi reduzido em 
7 milhões de euros e passou de 103 para 96 milhões de 
euros. As dívidas de curto prazo sofreram uma redução 
de mais de 3,2 milhões de euros, tal como as dívidas a for-
necedores, que baixaram 2 milhões de euros, face a 2017. 

CÂMARA BAIXOU PASSIVO
EM 7 MILHÕES DE EUROS

A autarquia já abriu os concursos para as empreitadas de requalificação das escolas básicas e secundárias de Lor-
delo e Rebordosa. Com um custo global de 2,74 milhões de euros, as obras deverão estar concluídas antes do início 
do próximo ano letivo

Aprovados concursos para obras
nas EB 2/3 de Lordelo e Rebordosa

Compasso Pascal terá,
pela primeira vez, uma Juíza da Cruz

Celeste Pinto, 63 anos, professora aposentada, é a 
primeira mulher a carregar uma cruz no compasso 
em Castelões de Cepeda, tradição que se volta a 
cumprir este domingo.

Ministro garante apoio comunitário 
para resolver problema saneamento 

Paredes será um dos municípios a ter um tratamento 
de exceção, no âmbito do próximo quadro comunitá-
rio de apoio para resolver os atrasos no tratamento de 
efluentes.

Rebordosa sagra-se
campeão da Divisão de Elite

O Rebordosa sagrou-se campeão da Série 2 da Divisão 
de Elite da AF Porto e carimbou a presença no play-off 
que dá acesso à subida ao Campeonato de Portugal.

Criadas três novas
Equipas de Intervenção Permanente

Além de Baltar e Paredes, também os bombeiros de 
Cete, Lordelo e Rebordosa passam a ter equipas pro-
fissionalizadas de bombeiros, para garantir o socorro 
às populações.
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E
m geral, associamos os bancos de 
jardim, das alamedas, dos largos e 
outros locais apropriados à solidão 
dos reformados, dos velhos, em 
geral, a quem, em algumas locali-

dades do país, se trata por “valentes”!
É comum associar-se o banco do jar-

dim a um entardecer da vida e a uma afer-
rada tristeza. Muitos não acreditam que 
em qualquer idade se podem ter grandes 
sonhos. Não nos devemos aborrecer por 
nos chamarem velhos. Aqui chegados à 
idade madura, pode ser exatamente aqui 
que o olhar seja mais amplo e que os olhos 
cheguem mais além, e perscrutem a vida 
toda num simples minuto de silêncio. 

“Enquanto há vida há esperança”, é di-
tado popular, por isso, devemos ter sempre 
os olhos postos no futuro, porque o tempo 
não volta, nunca, para trás. Quantas vezes 
necessitamos de um estado de certa soli-
dão, de sentir alguma nostalgia, digamos 
até, uma sensação de romantismo, para 
mantermos vivos as emoções e os sentidos.

Tenhamos em conta os tempos que 
vivemos para que, de forma simbólica, os 
jardins e os seus bancos ainda sejam para 
muitos um lugar da sua juventude, de do-
çura e de encanto, para além de refúgio de 
vida e de recordações, por tal é perfeita-
mente compreensível e aceite a razão dos 
idosos que com frequência se vão sentar 
no seu banquinho do jardim.

É preciso e urgente dar às pessoas, a cada 
uma das pessoas, afi nal a todas elas, um ban-
co de jardim em que as mesmas possam ser 
implementadas, só pode signifi ca que o sis-
tema democrático se deixa fragilizar e que, 
assim, a solidariedade e o humanismo per-
dem sentido e que a pessoa humana se torna 
escrava das próprias conveniências sociais. 
Por isso, daí a razão que vemos duma gran-
de abertura de políticas humanísticas e soli-
dárias, da importância de uma abertura dos 
espíritos e mentalidades, de onde a urgência 
de colocar a pessoa humana no centro do de-
senvolvimento e de conjugar esforços para 
construção de um futuro mais harmonioso e 
com mais justiça social.

Estamos habituados a que o planeamen-
to tecnocrático não leve em consideração 
factores humanos e valores culturais. Certo é 
que impõe um modelo de desenvolvimento 
desajustado das necessidades e dos interes-
ses legítimos das populações, seja qual for a 
área de tal aplicação, seja um planeamento 
regional, seja o aumento da idade da reforma.

A tecnocracia económica e o avanço da 
ciência que cria mecanismos que à medida 
que vão sendo utilizados retiram postos de 
trabalho aos humanos e de receitas públi-
cas, é lógico que a sustentabilidade da Se-
gurança Social que temos colapse. Pode ser 
que se venha a encontrar qualquer forma 
legal de criação de receitas, que não sejam 
muito gravosas para os contribuintes. Mas 
enquanto não nos derem informação plau-
sível deverá proceder-se a uma taxação do 
equipamento que substitui o homem, os 
robóticos, porque não haverá desenvolvi-
mento justo sem solidariedade concreta. 

A idade de reforma
e o banco do jardim

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARE-
DES APROVOU, por unanimidade, 
em reunião do executivo realizada 
na passada terça-feira, 16 de abril, 
os documentos de prestação de 

contas do município, relativos ao ano de 2018. 
O presidente da câmara, Alexandre Almei-

da, lembrou a mensagem que escreveu na 
parte fi nal do relatório, onde assume ter como 
“premissa fundamental a gestão transpa-
rente, rigorosa, efi ciente e efi caz no sentido 
estrito de redução da dívida, bem como dos 
pagamentos em atraso para o alcance da 
estabilidade fi nanceira do município”.

“Palavra dada, palavra honrada”, frisou 
o autarca, lembrando que o esforço de redu-
ção da dívida e de estabilização fi nanceira do 
município está bem patente neste documen-
to, não obstante os “inúmeros compromis-
sos assumidos pelo anterior executivo, que 
originaram responsabilidades fi nanceiras 
em 2018 e continuarão a originar no pre-
sente ano e nos seguintes”.

Na declaração de voto apresentada, os 
vereadores do PSD afi rmaram votar favoravel-
mente por este ser um documento eminente-
mente técnico, que verte as opções políticas 
do executivo.

PASSIVO BAIXOU
7 MILHÕES DE EUROS

O passivo da câmara municipal de Pa-
redes foi reduzido em 7 milhões de euros, 

Contas de 2018 aprovadas 
sem votos contra. Passivo

baixou 7 milhões euros
►PSD votou favoravelmente por este ser um “documento eminentemente técnico” que verte as opções
     políticas do executivo socialista. 
►Presidente da câmara sublinhou os bons resultados alcançados no primeiro ano de mandato e o
     esforço de redução da dívida e de estabilização fi nanceira do município.

passando de 103 para 96 milhões de euros. 
As dívidas de curto prazo sofreram uma 
redução de mais de 3,2 milhões de euros, 
face a 2017, tal como as dívidas a fornece-
dores, que baixaram 2 milhões de euros. 
Quanto aos empréstimos de médio e longo 
prazo sofreram uma redução de mais de 1,8 
milhões de euros.

Em relação aos rácios de liquidez do mu-
nicípio, disse Alexandre Almeida, sofreram 
evoluções muito positivas, com a liquidez 
imediata a passar de 15,13% para 37,21% e a 
liquidez geral de 31,18% para 54,65%.

O autarca garantiu, ainda, que os “bons 
resultados só foram possíveis graças a uma 
gestão rigorosa que envolveu todos os res-
ponsáveis e colaboradores da autarquia”.

Os documentos revelam ainda uma 
poupança superior a um milhão de euros 
nos consumos de bens e serviços e uma re-
dução de 667 mil euros no custo das mer-
cadorias consumidas com os serviços que a 
autarquia presta aos munícipes e nas obras 
que executa por administração direta.

Em 2018 a autarquia pagou menos 311 
mil euros de juros e encargos financeiros e 
praticamente não utilizou a Conta Corrente 
Caucionada de curto prazo contratualizada 
e disponível para o ano de 2018.

O presidente da câmara, Alexandre Al-
meida, reforçou que tudo isto foi consegui-
do num contexto de uma forte atividade 
cultural, educativa e desportiva, e de inves-
timentos em obras e novos equipamentos. 
“Fizemos investimentos numa máquina 
para pavimentar ruas e noutro tipo de 
equipamentos. A câmara estava depau-
perada a esse nível”, sublinhou o autarca, 

garantindo que o executivo pretende man-
ter esta trajetória de rigor e eficácia em 
2019 e sobretudo reduzir o prazo médio de 
pagamentos a fornecedores, “que ainda 
é muito elevado, fruto do enorme dese-
quilíbrio herdado”.

Além disso, o executivo pretende tam-
bém avançar com “obras de grande signi-
ficado para o concelho”, como a requali-
ficação do Pavilhão Gimnodesportivo e do 
Estádio das Laranjeiras, a construção da 
piscina ao ar livre no parque da cidade de 
Paredes e da Casa da Juventude e a requali-
ficação das EB 2/3 de Lordelo e Rebordosa.

O executivo aprovou ainda a contra-
ção de um empréstimo de médio e longo 
prazo para financiamento da contraparti-
da nacional dos projetos de requalificação 
das EB 2/3 de Lordelo e Rebordosa, até ao 
montante de 1.653.962,50 euros. Após uma 
consulta à banca, a melhor alternativa foi 
apresentada pelo Banco Europeu de Inves-
timento (BEI), com um spread de 0,27%.

Na mesma reunião foi também aprova-
do o reconhecimento de interesse público 
municipal dos Passadiços da Senhora do 
Salto, que o executivo pretende construir 
no âmbito do projeto de desenvolvimen-
to do sul do concelho. O executivo está a 
preparar um estudo para avançar com a 
construção dos passadiços, que deverão li-
gar a Capela de Aguiar de Sousa, passando 
à Torre do Castelo. Antes de ser remetido 
à Comissão de Coordenação de Desenvol-
vimento Regional do Norte (CCDR-N) o as-
sunto deverá ser votado na próxima sessão 
da assembleia municipal, agendada para 
27 de abril.
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A CÂMARA DE PAREDES APRO-
VOU contratos interadministrati-
vos com cinco juntas de fregue-
sia, no valor de 304,41 euros. Os 

contratos dizem respeito a delegação de 
competências de manutenção e limpeza de 
ruas, pavimentação de vias e execução de 
muros.

O maior montante, 120 mil euros, foi 
atribuído à junta de Baltar para pavimenta-
ção de ruas e execução de muros. Segue-se 
a junta de Paredes, com 72 mil euros, para 
assegurar a limpeza das ruas da freguesia. 
A junta de Aguiar de Sousa vai receber 51 
mil euros, a de Louredo 50 mil e a de Beire 

Câmara celebra
contratos com cinco 
juntas de freguesia 

11.410 euros.
Os contratos foram aprovados, por una-

nimidade, na reunião de 10 de abril, mas o 
PSD ameaçou participar à Inspeção Geral 
das Finanças se não for incluído nos contra-
tos o objeto de financiamento, as ruas que 
vão ser limpas ou pavimentadas, os muros 
que vão ser executados e os custos implica-
dos.

O vice-presidente Francisco Leal expli-
cou que os contratos são idênticos aos que 
foram assumidos e votados pelo PSD no 
passado e clarificam as obras que vão ser 
executadas, tendo em conta a dotação or-
çamental.

Aprovado concurso para obras
nas E.B. 2/3 de Lordelo e de Rebordosa
►As empreitadas terão um custo global de 2.740 milhões de euros e deverão estar concluídas antes do início do próximo ano letivo.
►No conjunto, as duas escolas são frequentadas por cerca de 1.300 alunos.

O 
EXECUTIVO MUNICIPAL 
APROVOU, no dia 10 de abril, o 
lançamento do concurso públi-
co para as obras de remodelação 
e ampliação das escolas básicas 

e secundárias de Lordelo e de Rebordosa, que 
vão ter um custo global de 2.740.000.00 eu-
ros.

Os projetos resultam de um acordo de co-
laboração do município com o Ministério da 
Educação e contemplam, entre outras obras 
de beneficiação, a remoção das coberturas 
de fibrocimento, substituição de caixilharias e 
piso dos pavilhões.

As obras na Escola Básica e Secundária de 
Rebordosa – que ascendem a 1.350.000.00 
euros – preveem também a ampliação da co-
zinha, a remodelação do bar, a reorganização 
do polivalente. As salas de aulas também vão 
ser intervencionadas bem como o pavilhão 
gimnodesportivo, que terá balneários acessí-
veis para pessoas com mobilidade reduzida.

O mesmo processo será feito na secundá-
ria de Lordelo, com a substituição das placas 
de fibrocimento, a remoção dos painéis de 
amianto, a substituição da caixilharia e do 
pavimento, melhorias e reorganização das 
salas de aulas e das salas para os professores 
e intervenção profunda no pavilhão gimno-
desportivo.  

O valor estimado para o concurso público 
da empreitada é de 1.390.000.00 euros.

O vereador da educação Paulo Silva consi-
derou fundamental avançar com as obras nas 
duas escolas para que no próximo ano letivo 
possam funcionar com outra dignidade. 

Os procedimentos foram aprovados por 
unanimidade, mas o PSD deixou críticas à op-
ção do executivo. “Reconhecemos a perti-
nência e a urgência da obra, mas não exis-
te protocolo com o Ministério da Educação 
e não existe delegação de competências 
nesta matéria. Vocês dizem que tiveram 
uma herança tão má em relação à situação 
financeira do município, mas ainda dá para 
fazer fretes ao PS e suportar despesas que 
são competência do Governo”, disse Rui 

Moutinho, na declaração de voto do partido.
O vereador da educação Paulo Silva lem-

brou que este executivo conseguiu resgatar 
os dois milhões de euros de fundos comuni-
tários que há dois anos estavam à disposição 
do município. Além disso, acrescentou, numa 
reunião recente com a Secretária de Estado 
Alexandra Leitão, foi assumido por parte do 
Ministério da Educação o reforço desta ver-
ba. “Isso não está ainda concretizado, mas 
existe abertura do Ministério da Finanças 
para que Paredes seja incluído nesse paco-
te para o próximo Orçamento de Estado”, 
garantiu o autarca. 

De fora deste pacote deverão ficar as es-
colas da Sobreira, E.B. 2/3 de Paredes, E.B. 2/3 
de Cristelo e as Secundárias de Vilela e de Bal-
tar, mas Paulo Silva lembrou que haverá um 
valor significativo de fundos comunitários 
para distribuir, sendo que estes projetos po-
derão ser alvo de candidaturas.  
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O 
MUNICÍPIO DE PARE-
DES APROVOU, por 
unanimidade, a atri-
buição de um subsídio 
de 60 mil euros à Asso-

ciação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Cete para aquisição 
de uma ambulância.

A ambulância de socorro está 
totalmente equipada, com moni-
tor de sinais vitais, aspirador e des-
fibrilhador automático externo, e 
vai ajudar a colmatar uma “lacuna 
enorme na corporação”, garante o 
comandante Noel Ferreira.

Atualmente, a corporação de 
Cete dispõe de três ambulâncias 
de socorro, duas delas estão bas-
tante degradadas, para responder 
a um elevado número de solicita-
ções em emergência pré-hospi-
talar, uma média de 1.250 saídas 

Subsídio de 60 mil euros para aquisição
de ambulância para bombeiros de Cete

►A nova viatura está totalmente equipada e vai ajudar a colmatar uma “lacuna enorme na corporação”. Deverá ser apresentada à população
     em breve.

por ano.
O comandante Noel Ferreira 

assume que “de uma forma geral 
todo o parque automóvel está 
bastante envelhecido” e que “as 
ambulâncias de socorro eram a 
grande prioridade, para melho-
rar a capacidade de intervenção 
junto da comunidade”. 

Além das ambulâncias de so-
corro, a corporação necessita de 
uma nova viatura de desencarce-
ramento e de renovar os veículos 
de combate a incêndios florestais, 
garantiu o comandante, lembran-
do que os bombeiros voluntá-
rios de Cete têm a maior área de 
atuação própria do distrito, com 
uma mancha florestal contígua 
de grande dimensão, com cerca 
de 18 mil hectares. Abrange as 
freguesias de Aguiar de Sousa, 
Cete, Parada de Todeia, Recarei e 
Sobreira, onde residem cerca de 
17 mil pessoas.

HELENA NUNES
— texto —

Zeferino Silva apresentou livro Bosque das Romãzeiras
►O antigo professor da escola secundária de Paredes lançou o livro no passado dia 6 de abril, na escola onde lecionou. 

O 
AUDITÓRIO da escola 
secundária de Paredes foi 
pequeno para receber to-
dos os que quiseram estar 

na apresentação do livro “Bosque 
das Romãzeiras”, de Zeferino Silva, 
editado pela Hexágono. A sessão 
juntou mais de duzentas pessoas, 
incluindo a vereadora da cultura 
Beatriz Meireles e o presidente da 
junta de Paredes, Artur Silva. 

O livro foi apresentado por So-
ledade Santos e Miguel Queirós. A 
coordenar os trabalhos esteve An-
tónio Aresta, presidente da Assem-
bleia-geral da Hexágono, e encerra-

ram a sessão os autores das agua-
relas e poemas, Regina Lamares e 
Zeferino Silva.

A Hexágono recolheu da apre-
sentação do livro esta ideia maior: 
a viagem é a grande ferramenta 
poética que esculpe a obra. Viagem 
mais de vinda do que de ida, sendo 
a vinda, todavia – para desconcerto 
do leitor –, também uma viagem de 
ida para um lugar desconhecido de 
regresso. É um Ulisses saudoso de 
Laertes quem exclama: “Ainda não 
estou na minha terra”. É este mais 
um tropo presente em todo o livro, 
que é de certo modo a chave de lei-
tura do título, o bosque mítico das 
romãzeiras. 

Zeferino Silva, numa interven-

ção emocionada, citou Silesius, afir-
mando que é através do silêncio que 
ouvimos. E acrescentou: “julgo ser 
também boa verdade que o olhar 
atento dispensa conversas e ouve 

o invisível. O silêncio é o criador 
das palavras essenciais”. Sobre 
as palavras que integram os seus 
textos, disse sentenciosamente: 
“São carne e luz. E silêncio. Como 

nós. As palavras são irmãs gé-
meas do silêncio”.

O livro “Bosque de Romãzei-
ras” estará, brevemente, disponível 
nas livrarias da cidade. 

HELENA NUNES
— texto —
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Ministro do Ambiente garantiu apoio 
para resolver problema do saneamento 

►João Pedro Matos Fernandes disse que os municípios com atraso no tratamento de efluentes vão ter um tratamento de exceção no próximo
     quadro comunitário. Paredes será um dos municípios abrangidos por uma “linha de financiamento comunitária”.

U
M CONJUNTO DE MU-
NICÍPIOS com atraso nos 
processos de recolha e 
tratamento de efluentes, 
entre eles Paredes e Oli-

veira de Azeméis, terá um tratamen-
to de exceção no âmbito do próximo 
quadro comunitário de apoio. 

A garantia foi deixada pelo Mi-
nistro do Ambiente, no final da ce-
rimónia do auto de consignação e 
lançamento da primeira pedra da 
obra de ampliação e remodelação 
da Estação de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) de Campo, Valon-
go, em resposta ao desafio lançado 
pelo presidente da câmara de Pare-
des, Alexandre Almeida, que “pe-
diu uma linha de financiamento 
comunitária”, para resolver o pro-
blema do saneamento no concelho.

João Pedro Matos Fernandes 
garantiu que, “por motivos de in-

teresse público, há um conjunto 
de municípios, entre eles Paredes 
e Oliveira de Azeméis, que têm 
de ter um tratamento de exceção 
no contexto do próximo quadro 
comunitário de apoio para recu-
perarem do atraso que objetiva-
mente têm relativamente à reco-
lha e tratamento de efluentes”.

O Ministro do Ambiente afir-
mou estar previsto no “quadro co-
munitário de apoio que vai come-
çar em 2020, que esses projetos 
sejam desenvolvidos e possam 
ser financiados”.

Paredes e Valongo
investem na

ampliação da
ETAR de Campo

A obra de ampliação e remo-
delação da ETAR de Campo, Va-
longo, está orçada em mais de 5 

milhões de euros e vai permitir 
duplicar a capacidade de trata-
mento da infraestrutura, conce-
bida em 1996 para servir a popu-
lação das freguesias de Valongo, 
Campo e Sobrado, do concelho de 
Valongo, bem como as freguesias 
da Gandra, Rebordosa, Lordelo, 
Duas Igrejas, Astromil e Vilela, do 
concelho de Paredes.

A obra vai receber uma con-
tribuição de quase 3,3 milhões de 
euros de fundos comunitários, no 
âmbito do Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos (POSEUR), sendo a 
parte restante suportada pelos mu-
nicípios de Valongo e Paredes. 

Para o presidente da câmara de 
Paredes, Alexandre Almeida, este “é 
um esforço financeiro que iremos 
fazer de bom grado, pois estare-
mos a investir na resolução do 
mais grave problema do conce-
lho”, disse o autarca citado na nota 
de imprensa.

Já o presidente da câmara de 

Valongo, José Manuel Ribeiro, disse 
tratar-se do “primeiro dia do fim 
de um calvário para as popula-
ções, devido ao mau cheiro que se 
fazia sentir há mais de 15 anos”. 
O autarca disse ainda que a ETAR de 
Campo, por abranger uma popula-
ção de “cerca de 100 mil habitan-
tes, torna-a importante para 1% 
da população portuguesa”.

A ETAR de Campo é uma em-
preitada da Be Water/Águas de Va-
longo. O projeto de ampliação de-
verá estar concluído em dezembro 
de 2020 e consiste na construção 
da terceira linha de tratamento e 
ajustamentos em alguns órgãos de 
tratamento, nomeadamente uma 
etapa adicional no processo de tra-
tamento da fase sólida, que inclui a 
construção de um digestor anaeró-
bio mesófilico com aproveitamento 
do biogás para aquecimento. 

Isso vai permitir aumentar a ca-
pacidade de tratamento da ETAR de 
51.317 habitantes para 98.278 habi-
tantes.

PUB

Rua Serpa Pinto, 129 LJ 11  |  4580-204 PAREDES
Telf./Fax.: 255 783 633  ●  Telm.: 913 660 844 | 914 613 916
geral@fmferraz.pt  ●  www.fmferraz.pt
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O
S TRÊS JOVENS MÚSICOS DE PA-
REDES que participaram no Con-
curso Internacional de Instrumen-
tos de Sopro “Terras de La Salette” 

foram laureados.
Rafael Moreira, da classe de Trompete do 

Professor Sérgio Pereira, conquistou o 2.º prémio 
na categoria júnior. Duarte Carvalho, da classe 
de clarinete do Professor Frederic Cardoso, foi 
laureado com o 2.º prémio na categoria infantil 
e Tiago Maia, também da classe de clarinete do 
Professor Frederic Cardoso, foi laureado com o 
3.º prémio ex-aequo, na categoria júnior.

O evento decorreu em Oliveira de 
Azeméis, de 8 a 13 de abril, e reuniu, além de 
músicos nacionais, artistas de Espanha, Itália 
e Brasil.

J
Á ESTÃO ABERTAS as inscrições para 
a Bolsa de Voluntários do Paredes 
Handball Cup’19 – o segundo tornei-
ro internacional de andebol, que vai 

decorrer na cidade de Paredes de 3 a 7 de 
julho.

Os voluntários podem inscrever-se no 
site do evento. Nesta edição será o município 
a gerir diretamente todos os voluntários. A 
cada elemento será atribuído um kit de parti-
cipação, com acesso a vários serviços ao lon-
go do torneio.

Durante cinco dias serão disputados 600 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARE-
DES e a Associação NATIVA – Na-
tureza, Invasoras e Valorização 
Ambiental celebraram um proto-

colo de colaboração, com a duração de 12 
meses, que visa o combate e controle da 
Vespa velutina ou asiática.

O objetivo, explica a autarquia, é a eli-
minação e controlo da vespa, utilizando 
técnicas inovadoras, de uma forma menos 
dispendiosa, com a colocação de armadi-
lhas de captura e da utilização de biocidas 

Paredes vai distribuir
armadilhas para capturar 

vespas asiáticas

específicos para o extermínio desta espécie 
invasora.

O acordo com a Nativa, associação am-
bientalista vocacionada para a gestão de 
espécies invasoras, prevê ainda a realiza-
ção de reuniões com as juntas de fregue-
sia, apicultores e população interessada 
na identificação e localização dos ninhos 
vespeiros.

Durante o mês de abril estão previstas 
ações de divulgação do projeto, onde será 
disponibilizada documentação informativa.

►As armadilhas seletivas são gratuitas e podem ser solicitadas no
     serviço municipal de Proteção Civil.

Inscrições para bolsa de 
voluntariado do Paredes 

Handball Cup
jogos em 14 pavilhões espalhados pelo con-
celho. Além da competição de andebol in-
door, o torneio contempla ainda as modalida-
des de andebol adaptado e andebol de praia, 
esta última disputada no parque da cidade de 
Paredes, e integrada no Circuito Europeu de 
Andebol de Praia.

“A par da competição serão criados 
momentos de animação, diversão e con-
vívio, de forma a divulgar o torneio, a mo-
dalidade desportiva e a cidade de Paredes, 
procurando envolver toda a comunidade”, 
explica a autarquia.

Jovens premiados no Concurso Internacional
de Instrumentos de Sopro

Tiago Maia Duarte Carvalho Rafael Moreira
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Inaugurado arranjo urbanístico
junto ao centro de saúde de Cristelo
►A obra permitiu criar 31 lugares de estacionamento para os utentes da unidade de saúde e
     uma área de lazer, onde foram plantados carvalhos e vegetação autóctone.

D
EPOIS DE AL-
GUNS AVANÇOS 
E RECUOS ficou 
finalmente con-
cluído o arranjo 

urbanístico e paisagístico do 
Outeiro, que permitiu criar 31 
lugares de estacionamento e 
passeios junto ao centro de 
Saúde de Cristelo, dando res-
posta a uma medida há muito 
reclamada pela população. 

A unidade de saúde 
abrange mais de 10 mil uten-
tes, das freguesias de Cristelo, 
Sobrosa, Duas Igrejas e Vilela.

A obra custou mais de 

207 mil euros, foi financiada 
pela câmara municipal de Pa-
redes e permitiu deixar “uma 
marca de qualidade urbana 
arquitetónica, de integração 
paisagística e de recupera-
ção também da memoria e 
identidade deste espaço”, 
sublinhou o presidente da câ-
mara no seu discurso inaugu-
ral, garantindo que o Outeiro 
foi transformado numa área 
ambiental de lazer, onde foram 
plantados carvalhos ciprestes e 
vegetação autóctone.

Aos jornalistas, o autarca 
reconheceu ainda as dificul-
dades de execução da obra, 
que foi planeada pelo ante-
rior executivo, e as derrapa-

gens em termos de execução.
O projeto foi desenvol-

vido pelo arquiteto Ricardo 
Bessa, que lembrou o Outeiro 
como um lugar de encontros, 
que estava desligado. “Foi re-
movido o talude para abrir 
o espaço e clarear toda a 
zona, tornando todo o espa-
ço circulável e o estaciona-
mento confortável para os 
utentes e trabalhadores do 
centro de saúde. Remode-
lamos também a montanha, 
dando-lhe reflorestação, 
com espécies autóctones.”

O presidente da junta de 
Cristelo, Carlos Franclim, mos-
trou-se agradado com o resul-
tado final da obra, que come-

çou a ser idealizada em 2001, 
mas só foi projetada em 2013. 
“A obra vai melhorar a mo-
bilidade e acessibilidade dos 
utentes do centro de saúde, 
que ultrapassa a freguesia de 
Cristelo. É o primeiro espaço 
verde que a freguesia tem e 
esperamos que ainda possa 
ser melhorado no futuro”.

Carlos Franclim acredita 
que este poderá ser o ponto 
de partida para avançar com 
outro projeto que envolve a 
recuperação do Castro que 
fica no Monte da Igreja e a 
criação de uma mancha ver-
de desde a igreja até ao Ou-
teiro e do Outeiro até à escola 
primário e o Calvário.
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EDUARDO OLIVEIRA COSTA*

BILHETE POSTAL

D
iz-se que o valor de uma 
pessoa não está nas 
vezes que cai, mas na-
queles que se levanta. 

A afirmação também será válida 
para um país. Portugal já caiu, 
várias vezes, e sempre se levan-
tou. Mas, pelo caminho, o povo 
sofre. A última vez que caímos foi 
pesada e ainda não recuperamos. 
Foram os nossos impostos que 
salvaram o banco do Estado, a 
Caixa Geral de Depósitos. Cinco 
mil milhões. Para perceberemos 
a dimensão do valor, poderemos 
lembrar que nos Estados Unidos 
acham que este valor é muito alto 
para construir o famoso muro na 
fronteira com o México...

Ficamos perturbados quando 
descobrimos os motivos porque 
tivemos que pagar essa fortuna 
para salvar da falência o banco do 
Estado. Empréstimos astronómi-
cos e ruinosos que beneficiaram 
alguns. Dados para especular em 
ações de outros bancos, em em-
preendimentos imobiliários duvi-
dosos e outras megalomanias. 

Isto porque era suposto que 
um banco público servisse para 
beneficiar a economia das em-
presas e das pessoas, que não tem 
acesso a crédito da chamada ban-
ca comercial. Devia servir para fa-
zer serviço público, acautelando 
que receberia de volta os valores 
emprestados, mas que financiava 
a economia real e que ajudava a 
melhorar a vida das pessoas. 

Por isso, custa mais estes cinco 
mil milhões que tivemos que dar à 
“nossa” Caixa. Porque foram des-
baratados em negócios ruinosos 
que nada tiveram a ver com o ver-
dadeiro serviço que o banco do 
Estado tem que prestar ao país, 
às empresas, às pessoas. 

*Jornalista, Presidente da Associação 
Nacional da Imprensa Regional 
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O
S AUTARCAS de Paços de 
Ferreira, Felgueiras, Lou-
sada, Paredes e Valongo 
foram recebidos, ontem à 

tarde, na residência oficial do Primei-
ro-Ministro, António Costa, a quem 
sensibilizaram para a importância 
da construção da linha ferroviária do 
Vale do Sousa. Na reunião participou, 
também, o Secretário de Estado Ad-
junto e dos Assuntos Parlamentares, 
Duarte Cordeiro.

Em nota de imprensa, os autarcas 
defendem que a linha ferroviária do 
Vale do Sousa, entre Felgueiras e Va-
longo, “é de vital importância para 
o desenvolvimento da região, onde 
existe meio milhão de habitantes 
e uma economia pujante, estando 
neste momento a ser realizado um 
estudo da responsabilidade da CIM 
Tâmega e Sousa, trabalho técnico 

Autarcas da região sensibilizaram
Primeiro-Ministro para a construção

da linha férrea do Vale do Sousa

que está a ser coordenado pelo es-
pecialista em transportes, Profes-
sor Álvaro Costa”.

 “O primeiro ministro mani-
festou o seu agrado pela dinâ-

 Os presidentes de Câmara 
Humberto Brito, Nuno Fonseca, Pe-
dro Machado, Alexandre Almeida e 
José Manuel Ribeiro foram também 
recebidos pelo novo ministro que 
tutela o Planeamento e Infraestru-
turas, Pedro Nuno Santos, tendo 
reivindicado a construção da linha 
ferroviária do Vale do Sousa, cujo o 
estudo técnico se encontra já pre-
visto no Plano Nacional de Investi-
mentos 2020/2030.

O projeto da linha férrea do Vale 
do Sousa, orçado em 300 milhões de 
euros, é considerado um importante 
instrumento de coesão territorial, so-
cial e económico de uma das regiões 
mais jovens do país, com índices de 
desenvolvimento aquém do dese-
jado, e onde laboram mais de 36 mil 
empresas, que faturam mais de 6,5 
milhões de euros anuais.

mica e congregação de vontades 
dos cinco autarcas em concreti-
zarem um projeto de dimensão 
regional e nacional”, acrescenta a 
mesma fonte.

Bombeiros de Cete, Lordelo e Rebordosa
com Equipas de Intervenção Permanente
►Todas as corporações do concelho passam a ter equipas profissionalizadas de bombeiros para assegurar em
     permanência as missões de Proteção Civil.

O CONCELHO DE PARE-
DES vai ter mais três no-
vas Equipas de Interven-
ção Permanente (EPI). Os 

protocolos foram assinados no iní-

cio deste mês e permitem constituir 
equipas profissionalizadas de cin-
co bombeiros nas corporações de 
Cete, Lordelo e Rebordosa, que se 
juntam às associações humanitárias 
de Baltar e Paredes que já tinham 
constituído estas equipas.

O facto de Paredes ter sido, em 

2018, o concelho da Área Metropo-
litana do Porto com o maior núme-
ro de ignições de fogos florestais, 
justifica a criação de EIP em todas as 
corporações de bombeiros.

As EIP, compostas por cinco ele-
mentos, visam assegurar, em per-
manência e em prontidão, as mis-

sões de Proteção Civil e de socorro 
às populações. Para além do com-
bate a incêndios e do socorro, as 
atribuições das EIP passam, ainda, 
pelo desencarceramento ou apoio 
a sinistrados, no âmbito da urgência 
pré-hospitalar, entre outras áreas de 
intervenção.

O financiamento é suportado 
em partes iguais pela autarquia e 
pela Autoridade Nacional de Emer-
gência e Proteção Civil.

Assumindo como prioridade 
do executivo a Proteção Civil, o 
presidente da câmara de Paredes, 
Alexandre Almeida, defende que “a 
criação de três novas EPI’s no con-
celho reforça a capacidade opera-
cional das cinco corporações de 
bombeiros na eficiência da prote-
ção civil e na melhoria das condi-
ções de prevenção e prestação de 
socorro”.
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Compasso em Castelões de Cepeda
tem este ano uma juíza da Cruz

►Celeste Pinto é a primeira mulher a carregar uma cruz no compasso pascal que vai percorrer as ruas da paróquia no domingo de Páscoa.

Celeste Pinto
juiz da caldeira no Compasso em 2018

D
OMINGO DE PÁSCOA é dia de 
compasso. Uma oportunidade 
para receber a cruz de Cristo 
em casa e juntar a família. Na 
paróquia de Castelões de Ce-

peda este ano o Compasso Pascal terá pela 
primeira vez uma Juíza da Cruz. 

Celeste Pinto, 63 anos, professora apo-
sentada, é a primeira mulher a carregar 
uma cruz no compasso. Nascida e criada 
em Castelões de Cepeda, Paredes, Celes-
te foi a única dos quatro irmãos a estudar 
num colégio de freiras, primeiro no Colégio 
de São José de Bairros, em Lousada e mais 
tarde no Colégio da Nossa Senhora da Con-
ceição, em Guimarães. “O meu pai queria 
ter uma filha freira ou um filho padre. 
Mas não teve uma coisa nem outra”, as-
sume. 

Celeste saiu do colégio no 5.º ano, pas-
sou um ano pelo liceu e entrou para o ma-
gistério, onde tirou o curso de professora 
do 1.º ciclo.

Deu aulas em várias escolas do país e 
nos últimos anos lecionou na escola de 
Duas Igrejas, antes de se aposentar em 
2013.

É uma mulher de fé e sempre esteve 

ligada à igreja, contribuindo em várias ini-
ciativas da paróquia, sempre que é neces-
sário. Há dois anos o marido foi convidado 
para ser Juiz da Cruz, mas devido à sua ocu-
pação profissional acabou por ser Celeste a 
aceitar a missão. “Se o meu pai fosse vivo 
nunca negaria e, por isso, decidi aceitar, 
com o apoio da minha família e do Padre 
Vitorino. Sinto-me feliz por ser a primei-
ra mulher a ser Juíza da Cruz e sei que o 
meu pai ficaria orgulhoso”.

“É uma missão
importante e espero

estar à altura”

Antes de ser juíza da Cruz, Celeste Pinto 
andou um ano no compasso como juiz da 
caldeira, acompanhando o anterior juiz da 
cruz na visita pascal. Este ano vai carregar, 
pela primeira vez, a cruz do compasso de 
Castelões de Cepeda, tarefa que considera 
ser “importante para dar seguimento à 
tradição”, mas também para “tentar apro-
ximar cada vez mais as pessoas da igre-
ja”.

“É uma missão importante e espero 
estar à altura. Quem já foi juiz da cruz 
diz que este dia fica para sempre na 
lembrança e eu acredito que comigo 

também vai ser especial”, assume Celes-
te Pinto, garantindo que a sua família tam-
bém vai estar envolvida nesta missão. “O 
meu marido e o meu filho vão andar nas 
equipas do compasso e a minha nora vai 
estar em casa a fazer outros serviços. 
Todos vão ajudar para que corra tudo 
bem”.

No domingo, as ruas da paróquia vão 
ser percorridas por 12 cruzes, 12 equipas de 
seis elementos, onde se incluem o ministro, 
que representa o pároco e transporta a 
cruz, dois acólitos que levam a caldeira da 
água benta e a campainha e dois elemen-
tos que transportam pastas para as ofertas.

Ao todo são cerca de 80 pessoas envol-
vidas na organização do evento, incluindo 
dois coordenadores para assegurar que as 
equipas mantêm o percurso habitual. An-
tónio Ribeiro coordena o compasso de Cas-
telões de Cepeda há já 24 anos e garante 
que esta é uma tradição que diz muito às 
pessoas da paróquia.

Um dos momentos mais simbólicos 
deste dia é a tradicional recolha das cru-
zes para a igreja matriz, acompanhada por 
duas bandas de música, que junta, todos os 
anos, centenas de pessoas na avenida prin-
cipal da cidade. A Juíz da Cruz em entrevista ao nosso jornal

SOCIEDADE
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Quisto pilonidal:
COMO PREVENIR?

O 
quisto pilonidal (quisto piloso), trata-se 
de uma inflamação na pele originada 
pelo crescimento interno de pelos, sen-
do constituído por folículos pilosos, restos 
celulares, glândulas sebáceas e glândulas 

sudoríparas.
Com base nos últimos estudos, trata-se de um pro-

blema mais comum em homens do que em mulheres 
(proporção de 3:1) sendo a sua incidência mais signifi-
cativa até aos 30 anos.

A sua localização é mais frequente na região do 
sacro, axila e virilhas e manifesta-se por sensação de 
desconforto com edema (inchaço), rubor (vermelhi-
dão), calor e Dor ao toque, podendo o seu tamanho 
variar, em média, entre 1 a 5 cm.

Possíveis causas
● Uso de roupas apertadas;
● Longos períodos sentado; 
● Obesidade;
● Muita densidade pilosa; 
● Higiene inadequada;
● Traumatismo no local; 
● Fatores hormonais;
● Sentido de crescimento do pelo; 
● Caraterísticas da pele. 

Métodos Preventivos

É fundamental que se tomem medidas para a pre-
venção do quisto pilonidal, tais como evitar o uso de 
roupas apertadas, evitar estar longos períodos sentado, 
perder peso para diminuição do tecido gordo, higiene 
do local com sabão antisséptico para prevenção de in-
feções bacterianas e manter a pele hidratada e livre de 
excesso de humidade.

Um método com eficácia comprovada na prevenção 
primária e secundária do quisto pilonidal é a depilação/
epilação permanente a laser. O objetivo do tratamen-
to é eliminar os pelos pela raiz tanto na zona do quisto 
como na zona circundante. Este é um tratamento que 
pode ser realizado antes e após a cirurgia de remoção 
do quisto pilonidal. De facto, durante o processo de 
cicatrização da ferida resultante da remoção do quisto 
pilonidal, a eliminação dos folículos pilosos da zona é 
fundamental ao permitir que este processo ocorra mais 
rapidamente. No entanto, há contraindicações que 
devem ser tidas em conta, que podem influenciar 
a realização do laser como por exemplo, a toma de 
medicamentos fotossensíveis, tatuagens no local, 
pigmentações, pele não íntegra, gravidez, entre ou-
tros, havendo sempre a necessidade de uma avaliação 
holística de cada pessoa.

Sendo este um problema que acomete cada vez 
mais pessoas, torna-se importante estar alerta toman-
do atitudes preventivas, pois tal como diz o ditado mais 
vale prevenir do que remediar.

O
S CANDIDA-
TOS DA CDU 
(Coligação De-
mocrática Uni-
tária PCP-PEV) 

às próximas eleições euro-
peias estiveram num almo-
ço convívio que reuniu, em 
Parada de Todeia, dezenas 
de militantes e apoiantes do 
partido da CDU do concelho 
de Paredes e não só.

O almoço contou com a 
presença do cabeça de lista, 
João Ferreira, e dos candida-
tos Diana Ferreira e Tiago Oli-
veira, o mandatário da CDU 
no distrito do Porto, Alfredo 
Maia, o presidente da Junta 
de Parada de Todeia, Alber-
tino Silva, e os membros da 
concelhia de Paredes do PCP.

Citado na nota de im-
prensa, o cabeça de lista da 
CDU, João Ferreira, fez ques-
tão de recordar a vitória da 
CDU em Parada de Todeia 
nas últimas eleições euro-
peias, dizendo que é sua 
“profunda convicção de 
que vai voltar a repetir-se 
um bom resultado” nas elei-
ções deste ano.

Ao referir-se à importân-
cia do voto na lista que enca-

Parada de Todeia
recebeu candidatos da CDU

às eleições europeias
►O cabeça de lista João Ferreira mostrou-se convicto num bom resultado eleitoral e garantiu
     que “a CDU foi a força política que mais trabalhou no Parlamento Europeu”.

beça, João Ferreira referiu que 
“como se tem visto, aliás, 
pelas medidas positivas 
recentemente alcançadas, 
sempre que a CDU cresce, 
o país avança”. O candida-
to disse ser importante uma 
“posição reforçada nas ins-
tâncias europeias, no sen-
tido de prosseguir a luta 
contra os efeitos nefastos 

da Política Agrícola Comum, 
contra as sanções e ataques 
a países soberanos, contra 
as privatizações, nomeada-
mente da água e saneamen-
to, e por uma política de 
desenvolvimento e de pro-
gresso que esteja de facto 
ao serviço dos trabalhado-
res e dos povos europeus”.

João Ferreira fez ainda 

um balanço do trabalho feito 
na última legislatura, dizendo 
que “a CDU foi a força polí-
tica que mais trabalhou no 
Parlamento Europeu”. Apon-
tando o dedo aos adversários, 
o eurodeputado referiu que é 
“muito difícil encontrar nes-
tes últimos anos votos do 
PS que não tivessem estado 
alinhados com PSD e CDS”.

C
ARLOS ALBERTO DA SIL-
VA, atual presidente do 
Conselho de Administração 
do Centro Hospitalar Tâme-

ga e Sousa (CHTS), foi reconduzido 
no cargo e fi cará à frente dos desti-
nos do CTHS por mais três anos.

O novo Conselho de Administra-
ção foi constituído a 4 de abril, atra-
vés de nomeação do Conselho de 
Ministros. Foram também nomea-
dos os vogais Cármen Dias Carneiro, 
André da Fonseca e Silva, Augusta 
Maria Fernandes Morgado e José Ri-
beiro da Costa Nunes.

O Centro Hospitalar Tâmega e 
Sousa integra o hospital Padre Amé-
rico, em Penafi el e o hospital de Ama-
rante, e serve mais de 500 mil habi-
tantes de 12 municípios da região.

PUB PUB

Carlos Alberto reconduzido
no Conselho Administração CHTS
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Paulo Rangel esteve na I Convenção
Autárquica do PSD-Paredes

►O candidato social democrata às eleições europeias esteve na convenção autárquica e evidenciou a qualidade dos elementos que
     integram a lista do PSD, uma lista “paritária”, “com gente de todas as idades e de todas as áreas”. 

O 
CABEÇA DE LISTA do Partido 
Social Democrata (PSD) às elei-
ções europeias, Paulo Rangel, 
esteve na I Convenção Autárqui-
ca organizada pela concelhia de 

Paredes, em Sobrosa, no dia 6 de abril, e que 
juntou cerca de duas centenas de participan-
tes, autarcas e militantes.

A convenção contou com a participação 
do líder do PSD/Porto, Alberto Machado, de 
vários autarcas, dos vereadores da câmara 
municipal e de vários membros da Assem-
bleia Municipal. 

Citado na nota de imprensa, o presidente 
da concelhia do PSD/Paredes, Ricardo Sousa, 
defendeu que este evento contribuiu para 
a “construção de um partido mais forte e 
coeso” e que “permitirá mostrar nas legis-
lativas que estamos fortes e preparar o ca-
minho para as autárquicas”. 

O cabeça de lista às eleições europeias 
apelou à participação no próximo ato eleito-
ral, evidenciando a qualidade dos elementos 
que integram a lista do PSD, uma lista “pari-
tária”, “com gente de todas as idades e de 
todas as áreas”. 

Paulo Rangel avançou, ainda, com ou-
tros argumentos para votar PSD: “A atuação 
deste governo é má. Temos de lhe mostrar 
o cartão laranja nas próximas eleições”. 
“Este governo dá com uma mão e tira com 
as duas”, afirmou, exemplificando com o 

trital do PSD/Porto defendeu que a proximi-
dade com a população deve ser a estratégia 
do partido para atingir bons resultados. Sobre 
as eleições europeias Alberto Machado lem-
brou a elevada taxa de abstenção para apelar 
à participação de todos neste ato eleitoral, 

defendendo “o projeto credível do PSD” 
e denunciando os sucessivos enganos do 
governo. “O cidadão está farto de ser en-
ganado”, sustentou, exemplificando com as 
nomeações familiares no governo e a subida 
dos impostos indiretos.

O líder da distrital mostrou-se ainda con-
fiante numa vitória social democrata nas le-
gislativas e autárquicas e na capacidade de o 
partido reconquistar a câmara de Paredes. 

A convenção laranja contou também com 
o testemunho dos autarcas sociais-democra-
tas, que não deixaram de avaliar a atuação 
do atual executivo autárquico em Paredes. O 
vereador Rui Moutinho considerou que o exe-
cutivo socialista está “a anos luz daquilo que 
eram as expectativas” e criticou a ausência 
de um projeto de desenvolvimento sustentá-
vel para o concelho. “O que salva este execu-
tivo é o facto de ter recebido algumas boas 
heranças que lhe permitem mostrar traba-
lho”, acrescentou o vereador, referindo-se ao 
Complexo das Laranjeiras.

Já a vereadora Hermínia Moreira de-
nunciou aquilo que designa como o “fe-
char de portas” aos cidadãos por parte da 
Câmara Municipal, e um executivo que é 
“parco em ideias” e que dá “tratamento 
privilegiado” dos presidentes de junta do 
PS. “Há pessoas que não sabem lidar com 
a vitória. Alexandre Almeida não sabe o 
que fazer com ela”.

“aumento de impostos indiretos”, com “os 
cortes nos serviços públicos” e na proteção 
civil. “Um Estado decente não corta nos re-
cursos de forma a que as pessoas não este-
jam seguras”, rematou.

Já o presidente da Comissão Política Dis-
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ESTRUTURA EFICAZ – CLIMATIZAÇÃO, 
as soluções mais eficientes e de qualidade

A empresa repara, vende e instala equipamentos de climatização, apostando nas melhores marcas do mercado e nos materiais mais
     adequados para cada solução.

A 
Estrutura Eficaz situa-
-se na Rua 25 de Abril, 
n.º 1015/E, em Mou-
riz, bem às portas da 
cidade de Paredes. A 

empresa foi criada em 2006 apro-
veitando o know-how que, Bruno 
Ribeiro, de 36 anos, adquiriu ao 
longo de 18 anos como técnico 
na área da termotecnologia de 
climatização.

O empresário e a esposa, Cris-
tiana Carvalho, de 29 anos, dedi-

caram-se por conta própria à repa-
ração, venda e instalação de todo 
o tipo de material e equipamentos 
de climatização, nomeadamente 
ar condicionados, painéis solares, 
bombas de calor, esquentadores, 
etc.

Acompanhando a tendência 
do mercado, a Estrutura Eficaz dis-
põe também de várias soluções de 
climatização eficientes e amigas do 
ambiente. 

Na Estrutura Eficaz a máxima é 

prestar sempre serviços de qualida-
de, com recurso aos materiais mais 
adequados para cada tipo de insta-
lação. A missão á satisfazer o cliente 
e, por isso, a empresa recomenda 
sempre as melhores marcas do mer-
cado, sem olhar a preços. O objetivo 
é garantir que o cliente recebe um 
bom serviço e a empresa mantem 
os elevados padrões de qualidade. 

“Não queremos ser conheci-
dos por sermos os mais baratos, 
mas por sermos os melhores do 

mercado”, garantem os empresá-
rios.

Atualmente já comercializam 
para todo o país e fornecem orça-

mentos gratuitos, deslocando-se 
ao local para analisar o tipo de 
instalação que o cliente precisa. E 
sem compromisso!

Se precisa de uma solução de climatização para a 
sua casa ou empresa peça um orçamento à Estrutura         
Eficaz, através do email geral@estruturaeficaz.pt ou 
do telefone 223 241 406/ 966 715 544.
Pode também consultar o portefólio da empresa no 
site www.estruturaeficaz .pt ou no facebook.

PUBPUB
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ASTAVA A VITÓRIA, ou o 
empate (em caso de perda 
de pontos do Tirsense), à 
equipa de Tonanha para 
festejar o título de campeã 

de série da Divisão de Elite. A hipoté-
tica facilidade de conquistar um dos 
principais objetivos da época apode-
rou-se dos rebordosenses que entra-
ram desconcentrados e permissivos 
na partida. O Sousense aproveitava a 
descontração e relaxamento dos ho-
mens da casa e conseguiu, por várias 
vezes, chegar com perigo à baliza 
defendida por Luís Barros.

A equipa da Foz do Sousa pres-
sionava e viu mesmo ser-lhe anulado 
um golo por volta dos 35 minutos de 
jogo. Mas, os sousenses não desis-
tiam e conseguiram concretizar as 
oportunidades criadas, ainda, antes 
do intervalo. Dinando foi mais forte e 
colocou os visitantes em vantagem.

No segundo tempo, uma infeli-
cidade de João colocou o marcador 
novamente empatado, depois de 
este ter introduzido a bola na pró-
pria baliza, aos 66 minutos.

Com o golo do empate, os rebor-

►O Rebordosa Atlético Clube sagrou-se campeão da Série 2 da Divisão de Elite da AF Porto depois de vencer, em casa, o Sousense por 3 – 2.

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

REBORDOSA SAGRA-SE
CAMPEÃO DA DIVISÃO DE ELITE

dosenses “acordaram” e foram atrás 
do tento que lhes poderia permitir 
festejar o título de campeão. A equipa 
de Tonanha cedeu espaço e o Sousen-
se aproveitou. Dinando voltou a colo-
car o conjunto Jorge Baptista na fren-
te do marcador depois de um remate 
colocado, à entrada da área.

Apesar da desvantagem, o Re-
bordosa mostrou a razão pela qual 
está há 32 jornadas no 1.º lugar da 
tabela classificativa e, através de Íta-
lo, aos 82 e 84 minutos, estabeleceu 
o resultado final em 3 – 2.

A vitória permitiu aos rebordo-
senses festejar o título de campeão 
da série 2 da Divisão de Elite e ca-
rimbar a presença no play-off que 
dá acesso à subida ao Campeonato 
de Portugal. A turma de Tonanha so-
mou 70 pontos, o Sousense tem 46.

Tonanha:
“Estamos muito

felizes, mas ainda 
não ganhamos nada”

No final do jogo, Tonanha ana-
lisava: “Foi um bom jogo, apesar 
de termos entrado mal na parti-

da. Entrámos muito relaxados e, 
por muito que eu tente incutir 
responsabilidade, obviamente, 
que a minha equipa tem algum 
relaxamento, que é normal. São 
muitas jornadas nas pernas e o 
adversário, pela qualidade que 
tem, soube aproveitar essa des-
contração e criou-nos bastantes 
dificuldades. Na segunda parte, 
entrámos melhor, fomos mais 
agressivos e sorriu para nós, 
mas podia ter sorrido para qual-
quer uma das equipas.” 

O técnico rebordosense mos-
trava-se visivelmente satisfeito com 
a conquista do objetivo. “Quero 
frisar o grande caráter dos meus 
jogadores e a grande vontade 
em vencer. Hoje, só foi possível 
vencer, porque eles acreditaram 
até ao fim. O objetivo final é subir 
de divisão, mas, independente-
mente, de o conseguirmos ou não 
atingir, acho que foi um excelen-
te campeonato que o Rebordosa 
fez. É um marco histórico para o 
clube.”

Quanto ao play-off, Tonanha 
garante: “A equipa vai estar a 
100% para disputar a fase final.” 

No entanto, o técnico acrescenta: 
“Alguém se vai sentir injusti-
çado no final, porque não faz 
sentido uma equipa ser campeã 
de série, mas não subir de divi-
são. Por isso, estamos conten-
tes, mas na realidade ainda não 
conseguimos nada.”

Jorge Baptista:
“Resultado

é enganador”

Do outro lado, Jorge Baptis-
ta considerava: “O resultado é 
enganador. Na 1ª parte foi-nos 
anulado um golo limpo e num 
lance a terminar o jogo que, na 
minha opinião, não há grandes 
dúvidas, de que é grande pena-
lidade. Portanto, acho que ga-
nhámos o jogo dentro de cam-
po, mas, cá fora, o resultado não 
vai ser a nosso favor. Fomos me-
lhores, o Rebordosa criou-nos 
algumas situações mais com-
plicadas, mas, em determinado 
momento, parecia que nós é 
que poderíamos vencer a série. 
Não foi isso que aconteceu e, 
por isso, parabéns ao Rebordo-

sa que venceu esta série com 
todo o mérito.”

O técnico destacou ainda a 
atitude e entrega dos seus atle-
tas: “Estamos satisfeitos com os 
jogadores pela época que fize-
ram. Temos um plantel bastante 
curto em que, por vezes, é difícil 
trabalhar, mas isso não se de-
monstra na qualidade de jogo 
que temos vindo a apresentar. 
Nós temos a nossa dignidade e 
temos trabalhado para que os 
resultados sejam bons e para 
que a equipa produza bom fute-
bol.” Numa altura em que o Sou-
sense já não terá a sua posição 
alterada, o técnico admite. “Moti-
var os jogadores para estas par-
tidas em que já não há nada a 
perder nem a ganhar tem sido a 
parte mais difícil, mas os atletas 
têm-se mostrado disponíveis 
para dignificar o emblema do 
clube em todos os jogos.” 

Sobre o campeonato, Jorge 
Baptista atirou: “A sensação que 
fica é que, se calhar, com um 
plantel mais completo e exten-
so poderíamos ter discutido de 
outra forma este campeonato.”
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Aliados Futebol Clube de Lordelo 
perdeu por 2 – 3, na receção ao Vi-
larinho. A equipa de Juvenal Bran-
dão viu assim, quase em definitivo, 

afastada a possibilidade de chegar a um dos 
lugares que dá acesso à subida de divisão.

Contra todas as expectativas, o Vilarinho 
entrou em Lordelo praticamente a vencer. Um 
penálti convertido por Mika, logo aos dez mi-
nutos, deu vantagem aos visitantes.

Os lordelenses tiveram de “correr atrás 
do prejuízo” e conseguiram empatar a par-
tida, por intermédio de Maurício, ainda antes 
dos vinte minutos.

O jogo foi empatado para o intervalo, 
mas, na segunda parte, o Vilarinho voltou a 
entrar mais forte. A turma orientada por Mar-
cos Nunes faturou aos 52 minutos, através de 
Peto e aos 75 por Neiva. 

O Aliados tentou, de todas as formas, che-
gar à vitória e Fonseca ainda conseguiu redu-
zir, a dez minutos do fim.

Apesar das investidas, os lordelenses não 
conseguiram evitar a derrota e, praticamente, 
deixaram escapar a possibilidade de chegar a 
um dos lugares que dá acesso à subida de di-
visão. A equipa de Juvenal Brandão caiu para 
a quarta posição e está, agora, a cinco pontos 
do segundo classificado, o Tirsense. O Vilari-
nho ocupa o 12.º posto e contabiliza 38.

Juvenal Brandão:
“É frustrante

e dececionante”

No final do jogo, Juvenal Brandão estava 
visivelmente abalado pelo desfecho do en-

Aliados de Lordelo, 2 — Vilarinho, 3

Aliados “entrega
ouro ao bandido”

CRISTINA BORGES
— texto —

contro: “Frustração e deceção. Não esperá-
vamos facilidades em nenhum dos nossos 
jogos, mas trabalhámos imenso para os 
ganhar. Não conseguimos. Embora não 
sirva de nada, assumo inteiramente a res-
ponsabilidade.”

Sobre as razões para não terem con-
seguido vencer o encontro, o técnico lor-
delense aponta: “Não atacamos bem e 
defendemos pior. Tentamos, de todas as 
formas, mas sem a inteligência e lucidez 
do costume. Aos jogadores não se pode 
apontar nada.” Juvenal Brandão descarta 
pressão acrescida nos jogadores e salienta 
o trabalho de todo o balneário: “A equi-
pa estava pressionada desde que aqui 
cheguei há 12 jogos. Em todos os jogos 
tínhamos de ganhar e jogamos para ga-
nhar. Os jogadores foram sempre ambi-
ciosos e jogaram sempre no limite. Sou-
beram jogar sob pressão. Isto é futebol. 
Aconteceu o que não queríamos, mas um 
jogo destes, menos conseguido, aconte-
ce numa época. Contudo, nós não tínha-
mos margem para que ele acontecesse.”

Apesar do desânimo e tristeza, o trei-
nador do Aliados destacou: “É frustrante 
e dececionante termos perdido algo que 
fomos acalentando por mérito próprio. 
Chegamos a esta jornada com a hipótese 
do apuramento, porque estes jogadores 
deram tudo, acreditaram e fizeram toda 
a gente acreditar. O ambiente vivido no 
clube, por jogadores, direção e adeptos, 
nestes tempos, foi fenomenal. Todos fi-
zeram tudo uns pelos outros. No final 
deste jogo os adeptos ficaram, apoiaram 
os jogadores, não houve assobios, críti-
cas nem apupos. Isto é fantástico e se a 
tristeza já era enorme pela derrota, com 
estas atitudes ainda magoa mais.”

J
á fora da luta de objetivos ambiciosos 
no que respeita ao campeonato da épo-
ca atual, Lousada e Aliança de Gandra 
defrontaram-se no Complexo Desporti-

vo da Vila Lousadense, em jogo a contar para 
a 32.ª jornada da Divisão de Elite.

Fruto do jogo do próximo dia 19 de abril 
para os quartos-de-final da Taça Brali, Mário 
Rocha promoveu várias mexidas na equipa. 
Apesar das mudanças, os gandarenses en-
traram fortes e dominadores e adiantaram-se 
no marcador, à passagem dos vinte minutos, 
com o golo de Diogo.

Os visitantes tinham o controlo do encon-
tro e conseguiram ampliar a vantagem ainda 
antes do intervalo, novamente, por intermé-
dio de Diogo.

No segundo tempo, o Lousada tentou 
reagir, mas não foi capaz de derrubar a defen-
siva gandarense que se mostrou atenta e em-
penhada. O resultado final não iria por isso so-
frer alteração e o Aliança de Gandra consegui-
ria mesmo somar os três pontos, perfazendo 
assim os 39, que o colocam no 11.º lugar. Já, o 
Lousada manteve os 41 e ocupa a 9.ª posição.

Mário Rocha:
“Os miúdos responderam 
de uma forma fantástica”

No final do encontro, Mário Rocha mostra-
va-se visivelmente satisfeito com o resultado 
e a exibição dos seus jogadores: “Sabíamos 
que, pela classificação de ambas as equi-
pas, seria um jogo para dar oportunidade 

Lousada, 0 — Aliança de Gandra, 2

Aliança de Gandra
vence em Lousada

aos jovens e foi isso que fizemos, também 
devido ao jogo importante da taça. O re-
sultado, ao intervalo, era de 0 – 2, mas po-
dia ter sido mais, apesar do respeito que 
tenho pelo adversário. Na segunda parte, 
o adversário reagiu, mas nós estivemos 
muito bem no aspeto defensivo.”

O técnico gandarense destacou ainda 
a atitude e o desempenho dos seus atle-
tas: “Os miúdos responderam de uma 
forma fantástica. Jogámos com oito jo-
vens entre os 19 e os 20 anos e tivemos 
uma qualidade de jogo muito elevada. 
Estou muito contente com a atitude dos 
miúdos, porque é fruto do trabalho que 
tem vindo a ser feito ao longo da época 
e eles responderam, muitíssimo bem, ao 
que lhes foi pedido.” Mário Rocha acres-
centou ainda: “Nesta fase, em que já não 
lutamos por nenhum objetivo ambicioso 
no campeonato, isso nota-se em campo, 
porque os jogadores estão mais descon-
traídos e as coisas correm melhor, como 
foi o caso deste jogo.”

Apesar de já não lutar por um objetivo 
ambicioso, o Aliança de Gandra pode ainda 
subir mais uns degraus na tabela classifica-
tiva e terminar a época melhor posicionado. 
Sobre este facto, Mário Rocha garante: “É isso 
mesmo. Podendo ficar num lugar acima, é 
lógico que não vamos querer ficar abaixo. 
Contudo, ainda temos o jogo da taça e, se 
conseguirmos o objetivo de passar à próxi-
ma fase, a luta agora é mesmo essa. Vamos 
dar o nosso melhor e tentar acabar na me-
lhor posição possível.”

O
bjetivos opostos no jogo da 32.ª 
jornada da Divisão de Elite disputa-
do entre Nun’Álvares e Tirsenses. Se, 
por um lado, os recaredenses esta-

vam “obrigados a vencer” para acalentarem 
a esperança de se manterem na Divisão de 
Elite, por outro, o Tirsense não podia perder 
pontos para não deixar escapar um dos luga-
res que pode dar acesso à subida de divisão. 

Perante esta luta, por ambos os emble-
mas na conquista dos seus objetivos, assistiu-
-se, em Recarei, a uma primeira parte equili-
brada e disputada. Com poucas oportunida-
des de golo para ambas as equipas, o Tirsense 
foi o emblema mais eficaz. Mesmo em cima 
do intervalo, os visitantes chegaram à vanta-
gem com um cabeceamento de Vilaça.

No segundo tempo, o conjunto orientado 
por José Manuel entrou melhor e conseguiu 
empatar logo aos 54 minutos, por intermédio 
de Tozé. A turma de Recarei ganhava um novo 
ânimo, mas viu a motivação desvanecer com o 
golo apontado por Soares, seis minutos depois.

O Nun’Álvares tudo fez para conseguir 
empatar o marcador e relançar a partida, mas o 
golo de Bobô, aos 70 minutos, deitou por terra a 
esperança dos homens da casa que já não con-
seguiram responder até ao final do encontro.

Nun’Álvares, 1 — Tirsense, 3

Nun’Álvares confirma
descida de divisão

►O Nun’Álvares viu confirmada a despromoção à Divisão de Honra
     depois de perder por 1 – 3, na receção ao Tirsense.

O Nun’Álvares viu assim consumada a 
descida à Divisão de Honra, apenas com 25 
pontos somados até ao momento. Já, o Tir-
sense está cada vez mais próximo de garantir 
um lugar no play-off que pode dar acesso à 
subida ao Campeonato de Portugal.

José Manuel: 
“A descida de divisão dei-

xa-nos muito tristes”

No final do jogo, José Manuel não es-
condia a tristeza de ver confirmada a descida 
divisão: “A despromoção, que vimos hoje 
confirmada, deixa-nos muito tristes. Em 
determinada altura, sentimos que podia 
ser possível, mas fui sempre muito reserva-
do depois daquele jogo frente ao Vila Caiz.” 

Sobre o jogo, o técnico recaredense afir-
mou: “O Tirsense marcou três golos e nós 
só marcámos um, no entanto, acho que 
não se sentiu muita diferença entre uma 
equipa que está a jogar para subir e outra 
para não descer. Na minha opinião, a dife-
rença esteve nos lances de pormenor e nas 
bolas paradas, nesses momentos, o Tirsen-
se foi mais forte e concentrado.”

Na 1.ª Divisão, vitória para ambas as 
equipas do concelho de Paredes. O 
Sobreirense goleou o Codessos por 

6 – 1 e reforçou assim a liderança da pro-
va. Os sobreirenses ocupam o 1.º lugar da 
tabela classificativa com mais um ponto 
do que o segundo classificado. 

O Vandoma também venceu, a equipa 
paredense derrotou o Sporting da Cruz 
por duas bolas sem resposta e ascendeu 
ao 4.º posto, somando 51 pontos, a qua-
tro do 2.º lugar, que dá acesso à subida 
de divisão.

Na 2.ª Divisão, o Aliados de Lordelo B 
“arrancou uma vitória suada” na 
receção ao Sobrosa. Aos cinco mi-

nutos de jogo, os lordelenses já perdiam 
por 2 – 0, mas responderam de imediato 
e, nos primeiros dez minutos do encon-
tro, a partida já se encontrava empatada 
a duas bolas. O Sobrosa voltou a colocar-
-se na frente do marcador, à passagem da 
meia hora, mas, no segundo tempo, os 

Saldo positivo
na 1.ª e 2.ª Divisão Distrital

homens da casa impuseram-se e estabe-
leceram o 5 – 4 final. Uma partida cheia 
de golos, que deixou tudo na mesma na 
classificação. O Aliados de Lordelo B man-
teve o 9.º lugar, com 32 pontos, o Sobrosa 
é décimo, com menos dois.

O Parada também conseguiu somar 
pontos no terreno do Torrados. A equi-
pa do concelho esteve a perder desde o 
primeiro minuto de jogo, mas conseguiu 
empatar depois do golo de Agostinho, a 
vinte minutos do fim. O empate fez o Pa-
rada descer ao oitavo lugar da classifica-
ção com 37 pontos. O Torrados manteve a 
quinta posição com 48.

Só o Baltar não conseguiu somar pon-
tos na 27.ª jornada da 1.ª Divisão Distrital. 
A equipa baltarense voltou a sofrer uma 
derrota pesada, desta vez, na receção ao 
líder do campeonato, o Lagares. O União 
Sport Clube de Baltar somou a quarta der-
rota consecutiva e tem, atualmente, 29 
pontos, ocupando o 11.º lugar. O Lagares 
é líder com 63.

►A jornada foi positiva para as equipas paredenses que militam
     na 1.ª e 2.ª Divisão Distrital da AF Porto.
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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

A 
equipa de Eurico Couto procurava 
inverter a série de maus resulta-
dos dos últimos jogos e mostrou 
isso mesmo no jogo frente aos 

cinfanenses. Aos três minutos da partida, 
Ismael colocou o Paredes em vantagem. A 
equipa da casa mostrava-se atrevida e po-
dia ter dilatado o marcador, logo a seguir, 
mas falhou a finalização.

Sem aproveitar as oportunidades, os 
paredenses viram o Cinfães chegar ao em-
pate, à passagem da meia hora de jogo, por 
intermédio de Miguel Batista.

O jogo foi empatado para o intervalo e, 
no segundo tempo, os cinfanenses entra-
ram mais fortes. Aos 55 minutos, Everton, 
de longa distância, colocou o Cinfães em 
vantagem.

Apesar do domínio do jogo e do maior 
número de oportunidades, o Paredes não 
conseguiu evitar a derrota e adensou o 
mau momento da equipa. O conjunto de 
Eurico Couto ocupa o oitavo lugar da ta-
bela classificativa, com 42 pontos, mas não 
consegue vencer há cinco partidas conse-
cutivas. Já o Cinfães conseguiu fugir aos lu-

►O Paredes perdeu na receção ao Cinfães por 1 – 2.

União de Paredes já leva 
cinco jogos sem ganhar

CRISTINA BORGES
— texto —

gares de despromoção e ocupa o primeiro 
“lugar de salvação” (13.º), com 37.

Eurico Couto:
“A quebra de rendimento 

faz-nos crescer”

No final do encontro, Eurico Couto as-
sumia: “Tivemos uma boa entrada em 
jogo, com um golo aos dois minutos e a 
possibilidade de aumentar a vantagem 
logo a seguir. Essa facilidade retirou 
foco e concentração coletiva e permitiu 
ao adversário adquirir confiança que au-
mentou com um golo concretizado. Só 
voltamos ao jogo depois do sofrer o se-
gundo e aí não tivemos capacidade para 
concretizar as oportunidades e aprovei-
tar o domínio.”

 Quanto à quebra de rendimento da 
equipa, o técnico paredense justifica: “A 
quebra de rendimento está sempre re-
lacionada com vários fatores e contex-
tos, mas faz parte e é desta forma que 
se cresce. O mais importante é termos 
consciência do caminho a percorrer e da 
exigência a que ele obriga.”

A EQUIPA Dá-lhe Gás Trail Team Fi-
sioduo, que pertence à Associação 
Dá-lhe Gás Running Team, con-
quistou dois pódios na XII Ultra 

Geira Via Nova Romana, disputada a 7 de 
abril, em Amares, Braga.

Os atletas da formação lordelense com-
petiram na prova de 18 quilómetros, que in-

R
ICARDO COSTA assumiu a presidên-
cia do Nun’Alvares, depois de Amân-
dio Guimarães ter pedido a demissão 
por motivos pessoais. A nova direção 

foi eleita no passado dia 12 de abril em As-
sembleia-geral e manteve praticamente to-
dos os elementos da direção anterior.

Amândio Guimarães estava no Nun’Álva-
res desde 2014 e durante os seus mandatos 

Ricardo Costa assume
presidência do Nun’Álvares

conseguiu diversas obras importantes para 
o clube, nomeadamente a colocação do 
sintético. Ao nível desportivo, contou com 
várias subidas de divisão da equipa sénior. 

O novo presidente vai assumir funções 
durante os próximos dois anos, sendo um 
dos maiores fi nanciadores do clube pare-
dense e sócio do emblema há já alguns 
anos.

Equipa de Trail de Lordelo
soma pódios em Braga

tegra o Campeonato Nacional de Trail, Serie 
100. Abílio Martins alcançou o 1.º lugar no 
escalão M40 e a nível coletivo a equipa so-
mou o segundo lugar do pódio, seguindo na 
luta pelo campeonato nacional.

A próxima prova será o Ultra Trail da Gar-
dunha, em Castelo Branco, agendado para 4 
de maio.
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Infantis Sub 13
A equipa dos infantis Sub 13, liderada por Tiago Sousa, apu-
rou-se para a fase de Playoff de subida de divisão, após ter ter-
minado a 2.ª Divisão Distrital, em 2.º Lugar. Os lordelenses irão 
defrontar, na fase seguinte, o Várzea FC, o AD Lousada e o S. 
Lourenço do Douro. 

A FORMAÇÃO DE JOVENS ATLETAS EM PAREDES

Iniciados Sub 15
Os lordelenses do escalão de iniciados Sub 15 terminaram, no 
primeiro posto, o campeonato da 2.ª Divisão Distrital, série 8. 
Os festejos de campeão de série garantiram a presença na fase 
de subida, que será disputada frente a FC Felgueiras, UDS Ro-
riz e ARS Martinho.

Os infantis A, juvenis e juniores A do Aliados Futebol Clube de 
Lordelo já se encontram na 1.ª Divisão Distrital da AF Porto, 
como tal, a garantia da manutenção na prova é um objetivo 
alcançado extremamente complicado e que foi alcançado por 
estas três equipas da formação lordelense.

Aliados Futebol
Clube de Lordelo

Iniciados Sub15
Os iniciados Sub 15 do Paredes, comandados pelo treinador 
Carlos Valente, terminaram em 2.º lugar do campeonato e 
garantiram o apuramento para o play-off de apuramento de 
campeão. Em caso de vitória do play-off, ou mesmo o segundo 
lugar, a equipa pode ascender ao campeonato nacional do res-
petivo escalão. A próxima fase será disputada frente às equipas 
do Salgueiros, Grijó e Nogueirense.

União Sport Clube
de Paredes

Juvenis Sub17
A militar na 2.ª Divisão Distrital, série 8, a equipa de juvenis 
Sub 17 do Paredes, orientada por Miguel Aguiar, alcançou o 
1.º lugar da prova. A vitória da segunda fase assegura a subida 
à 1.ª Divisão Distrital e a possibilidade de discutir o título de 
campeão regional.

Iniciados Sub 15
Os jovens iniciados Sub 15 do Nun’Álvares terminaram a 2.ª 
Divisão Distrital em 1.º lugar, da série 9, e, por isso, alcançaram 
um lugar na fase de disputa de subida de divisão. A equipa, 
orientada pelo professor Carlos Silva, tem como adversários o 
AD Marco 09, o FC Penafiel e Rebordosa. 

Sport Clube
Nun’Álvares

Juvenis Sub 17
Os recaredenses, do escalão de iniciados Sub 17, terminaram 
a 2ª Divisão Distrital em 2.º lugar e estão agora a discutir a su-
bida à 1.ª Divisão do escalão. A equipa de Anthony Lopes terá 
como opositores o CD Aves, o USC Paredes e o ARS Martinho.

Juniores Sub 19
A equipa de António Coelho apurou-se para a 2.ª fase da 2ª 
Divisão Distrital de Juniores Sub 19 da AF Porto. Depois de 
ter terminado a competição no 2.º posto da tabela classi-
ficativa, a equipa de Recarei tenta agora a promoção à 1.ª 
Divisão.

Rebordosa
Atlético Clube

Iniciados Sub 15
Dimas Pedrosa e a sua equipa terminaram a primeira fase no 
2.º lugar do campeonato, dando acesso à fase final de subida 
de divisão. A equipa dos iniciados do Rebordosa Atlético Clu-
be irá defrontar o Penafiel B, o Nun´Álvares e o Marco 09.

Juvenis Sub 17
Os juvenis Sub 17 foram os grandes vencedores do campeo-
nato. A equipa de Daniel Carvalho terminou o campeonato 
no 1.º Lugar e desta forma irá disputar a subida de divisão 
diante o Marco 09, Tuias e Amarante. 

Juniores Sub 19 
A equipa de Tiago Leal já se encontra a disputar o play-off de 
subida de divisão, após se ter consagrado vencedora do cam-
peonato. A equipa rebordosense lidera, atualmente, esta fase 
e tem pela frente Nun´Álvares, FC Alpendurada, Tuias, FC Lixa 
e Barrosas. 

Aliança de Gandra

O Aliança de Gandra também tem quatro escalões a competir 
na 2.ª Divisão Distrital da AF Porto. Infantis, Iniciados, Juvenis e 
Juniores representam o emblema gandarense na prova, mas, 
na época 2018/2019, nenhum dos escalões conseguir o apura-
mento para a disputa da fase seguinte da competição.

►São mais de mil jovens, que representam os quatro principais emblemas do concelho paredense, ao nível da formação de atletas de futebol.

CRISTINA BORGES
— texto —
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Agrupamento de Escolas Daniel Faria, Baltar
......................................................................................................

Cerimónia de Entrega de Diplomas aos/às 
formandas do Centro Qualifica

Processos de RVCC Escolar – Nível Básico e Nível Secundário

N
o passado dia cinco de abril, no âmbi-
to da “Escola em Ação” - atividade do 
Plano Anual de Atividades do Agrupa-
mento de Escolas Daniel Faria, Baltar, 

Paredes, realizou-se a “Entrega de Diplomas” a 
oitenta e quatro formandos/as do Centro Quali-
fica, na Escola Secundária Daniel Faria de Baltar. 
Estes/as obtiveram a Certificação de Equivalên-
cia ao 9.º e ao 12.º anos, através do desenvolvi-
mento dos respetivos processos de RVCC.

Esta atividade vem reforçar a importância 
das finalidades da Rede dos Centros Qualifica 
de Paredes. A Rede foi formalizada no dia vinte 
e oito de fevereiro, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal, com a Assinatura da Carta de Com-
promisso. Esta iniciativa, que partiu da Câmara 
Municipal de Paredes, integra todos os Centros 

Qualifica do concelho, constituindo uma ver-
dadeira aposta na formação de adultos e na 
valorização da Aprendizagem ao Longo da 
Vida através das sinergias que se poderão es-
tabelecer entre os vários Centros. 

O Centro Qualifica do Agrupamento de 
Escolas Daniel Faria de Baltar, Paredes, assu-
me um caráter peculiar,  pelo facto de ser o 
único do concelho a funcionar num Agrupa-
mento de Escolas do Ministério da Educação.

A cerimónia, de “Entrega de Diplomas”, 
contou com a presença do Diretor, Dr. An-
tónio Aguiar, do Vereador da Educação, Dr. 
Paulo Silva, e de toda a equipa do Centro 
Qualifica. Os/as Formandos/as fizeram-se 
acompanhar das suas famílias, recebendo 
palavras de reconhecimento pelo esforço 
empreendido e de incentivo para continua-
rem a investir na sua formação.

Foi um momento de confraternização 
muito agradável. Teve-se oportunidade de 
ouvir fado, cantado por uma Aluna do 12.º 
Ano do Agrupamento, Luciana Silva. Um 
grupo de Formandos/as leram frases alusivas 
à formação e à aprendizagem ao longo da 
vida. A cerimónia terminou com um convívio, 
onde todos puderam degustar um bolo.

Saint Patrick’s Day

S
aint Patrick’s Day (Paddy’s Day) é uma 
festa anual comemorada no dia 17 de 
março nos países de língua inglesa, 
celebrando a morte de São Patrício, 

padroeiro da Irlanda. Nesse dia, as pessoas 
vestem-se de traje verde e branco, saindo às 
ruas numa caminhada festiva. 

Os professores de Inglês e os alunos dos 
7.º e 8.º anos de escolaridade do Agrupa-
mento de Escolas Daniel Faria, de Baltar, de-
cidiram-se juntar-se às comemorações de St. 
Patrick’s Day. No dia 18 de março, no interva-
lo das 10.15h às 10.35, os alunos desfilaram 
vestidos com máscaras e cartazes alusivos 
ao dia (Escola Secundária) e com cartazes e 
diversos tipos de trevos (Escola Básica). Os 
desfiles foram acompanhados com música 
típica irlandesa em ambas as escolas.

Dois professores, dois membros do 
pessoal não docente e dois alunos do 9.º 

ano fizeram parte do júri que escolheu a 
melhor máscara e o melhor trevo, na es-
cola secundária e na escola básica, respe-
tivamente. Foram distribuídos prémios à 
melhor máscara, à aluna Érica Ribeiro nº 8, 
do 7.ºH e ao melhor trevo, à aluna Beatriz 
Garcês, nº 4, do 8. B.

António Sousa reforça
liderança na Taça de Portugal
►O atleta paredense voltou a vencer na segunda prova da Taça de
     Portugal de XCO.

A
NTÓNIO SOUSA voltou a impor-se 
e venceu a corrida de master 50 da 
segunda prova da Taça de Portugal 
de Cross Country Olímpico (XCO), 

disputada a 7 de abril, em Marrazes, Leiria.
O atleta paredense cortou a meta 

1h09m36’s, somando quase dois minutos de 
vantagem para o segundo classificado, Rodol-

fo Lopes (AXPO/FirstBike Team/
Vila do Conde). Em terceiro fi-
cou Carlos Nunes, a quatro mi-
nutos e meio do vencedor.

Mário Costa (AXPO/FirstBi-
ke Team/Vila do Conde) e Rocio 
García (BH Templo Cafés UCC) 
venceram as corridas de elite. O 
francês Brice Dujardin (Creuse 
Oxygene) foi o melhor júnior e 
no setor feminino destacou-se 
Ana Santos (AXPO/FirstBike 
Team/Vila do Conde). 

As corridas de cadetes fo-
ram conquistadas por João 
Cruz (AXPO/FirstBike Team/
Vila do Conde) e Laura Simão 
(BTT Loulé/Elevis). André Fili-
pe (CPR A-do-Barbas/AKIplast/
PVS) e Raquel Marques (AXPO/
FirstBike Team/Vila do Conde) 
venceram em master 30, Davide 

Inácio (Automóveis Ribeiro/GDVP) e Filomena 
Paulo (Róódinhas/Santos Silva) em masters 40.

Fábio Luiz (Marrazes/Gui/Brejinho/Bike-
Zone Leiria) foi o único paraciclista presente. 
A AXPO/FirstBike Team/Vila do Conde ganhou 
a classificação por equipas. 

A próxima ronda da Taça de Portugal de 
XCO será disputada a 12 de maio, no Fundão.

categoria Super 1600, com 
o Citroen Saxo S1600, onde 
competiram 14 pilotos. 

Em condições climatéricas 
terríveis, João Ribeiro conse-
guiu arrancar na frente e aca-
bar por vencer. O piso enla-
meado em muito dificultou o 
desempenho dos pilotos, des-
de as corridas de qualificação 
até às meias-finais e finais, dis-
putadas sob chuva torrencial, 
na tarde de domingo. 

Foi necessário disputar duas 
meias-finais, para definir a gre-
lha de partida da última corrida. 
João Ribeiro venceu a primeira 
meia-final, sendo a segunda 
meia-final ganha por José Edu-
ardo Rodrigues (Peugeot 206).

Na final, João Ribeiro foi 
para a frente enquanto José Eduardo Rodri-
gues e Ricardo Soares batalhavam pelo se-
gundo lugar. A corrida acabou por terminar 
com a vitória do piloto baltarense, seguido de 
Ricardo Soares em segundo e Mário Teixeira 
em terceiro. Sérgio Dias foi quarto.

A próxima ronda do campeonato está 
agendada para 11 e 12 de maio, em Castelo 
Branco.

João Ribeiro vence primeira
ronda do Nacional de Ralicross
►O piloto baltarense conseguiu arrancar na frente e acabou por vencer
      no mítico palco de Lousada.

J
OÃO RIBEIRO entrou da melhor forma 
no Campeonato, conquistando uma vi-
tória na jornada inaugural do Nacional 
de Ralicross/ Kartcross e Super Buggy, 

disputada a 6 e 7 de abril, em Lousada. O 
piloto natural de Baltar, Paredes, venceu na 
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Dia aberto no Agrupamento de Escolas de Sobreira
..................................................................................................................................................................................................................

● Alunos do clube de jornalismo

pirâmides às caravelas, e testaram o conheci-
mento dos alunos nas várias áreas do saber, 
descobrindo alguns campeões nos três ciclos. 

O Departamento de Expressões espalhou 
arte por todo o lado, das decorações do poli-
valente às pinturas faciais, à bijutaria e cons-
trução de pequenas lembranças. O desporto 
também esteve por sua conta: carrinhos de 
rolamentos

A brincar a brincar, o Programa de Edu-
cação para a Saúde alertou para os riscos da 
exposição solar e deu conselhos para prevenir 
o cancro da pele. Houve ainda outros jogos 
educativos para aprender a ser saudável.

A Biblioteca dinamizou um cantinho de 
leitura e de brincadeiras com letras.

O 7.º A apresentou a máquina do tempo e 
o 7.º C apresentou uma peça de teatro basea-
da n’ O Cavaleiro da Dinamarca.

O 6.º B preparou a apresentação de profis-
sões e demonstrou o que faz uma costureira, 
uma profissão tradicional e ainda muito ne-
cessária.

Alguns alunos do 8.º ano ajudaram a or-
ganizar o peddy-paper pela escola, atividade 
destinada a alunos do 1.º ciclo para descobrir 
a sua escola do futuro.

Os alunos de 9.º ano tiveram um papel 
essencial na colaboração que prestaram na 
realização das mais diversas atividades.

De tarde, houve ainda tempo para ouvir 
antigos alunos e entregar certificados de Ci-
dadania a alunos que se destacaram pela sua 
responsabilidade, solidariedade para com os 
colegas e participação na vida da escola. O 
vereador do pelouro da Educação, Desporto 
e Juventude da Câmara Municipal de Pare-
des, Paulo Silva, esteve presente nesta breve 
cerimónia. O encerramento deste dia de festa 

fez-se ao som da Banda da GNR.
O Dia Aberto só foi possível devido à 

dedicação de todo o pessoal docente e 
não docente, das associações de pais e 
encarregados de educação, de familiares 
dos alunos, de entidades que se associa-
ram como a Cruz Vermelha, a Banda da 
GNR, os Bombeiros de Baltar e de Cete, 
profissionais de Medicina Dentária, de 
Enfermagem e de Podologia e, claro, das 
crianças e jovens. 

Eis o meu testemunho,
sob a forma de RAP, do quanto
a vida me ensinou este ano….

Estou aqui para falar
do quanto a escola é importante
Sair sem notas para um
Trabalho pesado e esgotante
Mais vale se esforçar mais um pouco
E podia um dia ser mais relevante
E quem pensar que não sei do que falo
Ouçam que quase mandei o meu 9 ano pelo ralo
Pensava que era melhor ir trabalhar 

E ter dinheiro para gastar
Mas ela mudou-me de ideias
Por isso agradeço à minha mãe
Ela só quer que eu um dia seja alguém
E hoje sei que é bastante notório
Que o ensino obrigatório
É para o nosso bem
A escola ajuda muito
Torna-te mais maduro
E não esquecendo que faz o teu futuro
Sei que este poema ficou pequeno e se calhar não ficou mui-
to bom 
Mas na minha visão o que importa é a intenção
Aqui estão as melhores escolhas a se fazer
Pelo menos para mim
Até uma próxima e obrigado por me ouvirem até ao fim.

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

● Nuno Oliveira, 9.º VA

O
s dias são sempre diferentes, mas 
só alguns permanecem na me-
mória. O dia 5 de abril ficará com 
certeza na lembrança de todos os 

que estão ligados ao Agrupamento de Es-
colas de Sobreira. Nesta data, celebrou-se o 
Dia Aberto.

Este dia foi pensado para ser uma expe-
riência de envolvimento de toda a comuni-
dade educativa em atividades organizadas 
para todos os alunos do agrupamento e 
para quem os acompanhasse. E assim foi. 
Crianças e jovens, do pré-escolar ao 9.º ano, 
juntaram-se na escola sede do agrupamen-
to num dia sem aulas, mas com muito para 
aprender. 

O pré-escolar preparou histórias, mode-
lagem, construções e até uma pescaria… 

O 1.º ciclo trouxe o Parque das Serras à 
escola para mostrar a diversidade e riqueza 
da fauna e flora da natureza de Paredes. Mas 

também trouxeram a música dos cavaqui-
nhos e jogos de Matemática.

O Departamento de Ciências Naturais, 
Exatas e de Tecnologias de Informação e 
Comunicação desdobrou-se entre expe-
riências com vulcões, mostrando que a 
Ciência é divertida, a vida do rio Sousa, ob-
servações ao microscópio, jogos matemáti-
cos, oficina de Origamis e de Talentos, e até 
a comemoração dos 50 anos da chegada do 
Homem à Lua.

As Línguas prepararam uma sala multi-
cultural e, entre quatro paredes, foi possível 
ver um cantinho de Portugal, de França, da 
Alemanha, do Reino Unido e dos Estados 
Unidos, bem como trabalhos realizados pelos 
alunos, no âmbito da articulação interdiscipli-
nar. Ainda houve tempo para uma corrida de 
panquecas.

As Ciências Humanas mostraram o en-
genho humano em épocas diferentes, das 
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A PASTORAL DOS BISPOS

o seu QUINZENÁRIO de eleição

gação do ideal cristão. No plano político, os 
bispos deixavam a escolha dos partidos ao 
critério de cada um, mas não poderiam «ja-
mais cooperar, admitir a menor cumplici-
dade nem sequer dar aprovação a coisa al-
guma que signifique ou origine hostilidade 
ao catolicismo». Podiam os fiéis católicos, 
por isso, votar em candidatos de qualquer 
partido, desde que estes defendessem a 
Igreja (Seabra, 2009:63 e ss). Para os jacobi-
nos, a natureza do documento não oferecia 
dúvidas: era uma ‘declaração de guerra’.

A publicação da Pastoral tarda e só che-
ga aos destinatários em Fevereiro de 1911. 
No dia 26, é dada a ordem da sua distribui-
ção pelas dioceses, recomendando-se que 
fosse feita a respectiva leitura (faseada) 
pelos párocos, bem como a necessária ex-
plicação nas missas de todas as paróquias.  

O ministro da Justiça, Afonso Costa, é 
lesto a reagir. Ordena de imediato às au-
toridades que ajam rapidamente no senti-
do de impedir a leitura de um documento 
onde, entre outras passagens consideradas 
«subversivas», se podiam ler frases que se 
tomavam por afrontas ao republicanismo: 
«Depois do nome de Católicos, nenhum 
cognome nos seja mais caro que o de Por-
tugueses» (Moura: 2004:55). 

As ordens de proibição da leitura foram 
acatadas por quase todos os bispos. A ex-
cepção veio da diocese do Porto, onde D. 
António Barroso, por acção voluntária e 
com grande perspicácia, como veremos, 
conseguiu fazer com que a Pastoral fosse 
amplamente lida e divulgada em todo o 
território portucalense. Sem surpresa, o 
próprio bispo e muitos dos seus párocos 
iriam acabar por sofrer na pele as conse-
quências da «ousadia».

(Continua)

«[Tendo sido] proibido aos párocos das freguesias o lerem nas missas a pastoral ultimamente publicada 
pelos Bispos; neste sentido, ordeno-vos que na presença de duas testemunhas assim o façais saber ao 
pároco dessa freguesia e por vós vigiareis se ele cumpre ou não estas determinações e em caso de deso-
bediência assim mo comunicareis.»

A
inda não havia assentado a 
poeira do motim popular pro-
vocado pela detenção do pá-
roco de Vandoma, e já o admi-
nistrador do concelho, António 

Augusto, tinha motivos para desencadear 
novas diligências que visavam, uma vez 
mais, alguns párocos do concelho.

Os ecos dos acontecimentos de 20 de 
Fevereiro entretanto noticiados pela im-
prensa, não contribuíam para a imagem 
de tranquilidade e de respeito pela ordem 
que o administrador desejava passar. As-
sim, no dia 27, António Augusto procura 
«estancar» a «sangria» de notícias incon-
venientes acerca de o que ia sucedendo 
em Paredes, dando instruções directas ao 
chefe da estação de telégrafo postal nos 
seguintes termos: «Tendo-se reconhecido 

que algumas pessoas mal intencionadas 
têm feito expedir telegra mas dando no-
tícias alarmantes acerca de tumultos, ou 
da mais insignificante alteração da ordem 
pública, produzindo assim alarme injustifi-
cado quer no país, quer no estrangeiro, o 
que muito prejudica o bom nome da Repú-
blica Portuguesa, ficais por este prevenidos 
de que qualquer telegrama noticiando tu-
multos ou alteração da ordem, não poderá 
ser expedido sem o visto desta administra-
ção. Nestas disposições ficam incluídos os 
telegramas cifrados» (RCEAC, reg. n.º88). 
Outros ofícios, com o mesmo teor, foram 
também remetidos aos chefes das estações 
do caminho-de-ferro de Paredes, Cete e Re-
carei (idem, reg. n.º92).

No mesmo dia em que impõe a «lei da 
rolha» aos serviços de telecomunicações, 
o administrador coloca os regedores em 
estado de alerta e intima os párocos do 
concelho a não lerem em público um docu-
mento conjunto dos prelados portugueses 
e que ficaria conhecido como a Pastoral dos 
Bispos. Estava-se perante uma nova polé-
mica nacional, que acabaria por ter, tam-
bém, naturais repercussões em Paredes.

O ofício enviado aos regedores tinha o 
seguinte teor: «[Tendo sido] proibido aos 
párocos das freguesias o lerem nas missas a 
pastoral ultimamente publicada pelos Bis-
pos; neste sentido, ordeno-vos que na pre-
sença de duas testemunhas assim o façais 
saber ao pároco dessa freguesia e por vós 
vigiareis se ele cumpre ou não estas deter-
minações e em caso de desobediência as-
sim mo comunicareis» (RCEAC, reg. n.º89). 

Em carta dirigida aos sacerdotes, o ad-
ministrador fazia eco das ordens recebidas: 
«Por ordem do ilustre cidadão Governador 
Civil do Distrito do Porto, comunico-vos 
que vos é expressamente proibido a leitura 
à missa conventual ou a distribuição pelo 
povo da vossa freguesia da Pastoral Colec-

tiva do Episcopado Português, dirigida ao 
Clero e fiéis de Portugal. Em caso de deso-
bediência sereis relaxados ao poder judi-
cial. Para vossa salvaguarda aconselho-vos 
a que deveis submeter à apreciação da au-
toridade administrativa qualquer pastoral 
circular, ou documento, para lerdes à missa, 
ou distribuirdes pelo povo e que sejam ten-
dentes a preparar o espírito público contra 
as instituições, Governo Provisório ou leis 
da República. Ordeno-vos que acusareis a 
recepção desta circular» (idem). 

O famoso e proibitivo documento fora 
concertado pelos préstites portugueses no 
final do ano em que se dera a Implantação 
da República. Dois meses haviam bastado 
para que se acumulasse um bom leque de 
actos legislativos plenamente demonstrati-
vos da vontade do novo regime em guer-
rear frontal e acerrimamente a Igreja Cató-
lica e seus membros. Expulsão dos jesuítas, 
padres detidos, culto limitado, ataques à 
imprensa católica, legislação adversa e ra-
dical face aos princípios morais da Igreja, 
eram já motivos bastantes para uma toma-
da de posição dos líderes eclesiásticos, que 
ainda assim alguns consideraram «tardia». 
Entre os signatários do manifesto estava o 
bispo do Algarve, D. António Barbosa Leão, 
natural da freguesia de Parada de Todeia.

Sob o título Pastoral Colectiva do Episco-
pado Português ao Clero e fiéis de Portugal, 
o documento é extenso, porém directo e 
abrangente. Critica a legislação que aten-
tara contra as ordens religiosas, que pro-
movera a abolição do juramento e dos dias 
santos, a proibição do ensino religioso, o 
encerramento da Faculdade de Teologia e a 
lei que instituía o divórcio. Impele os cató-
licos a manterem-se unidos e fiéis à Igreja, 
defendendo-a dos ataques e obedecendo 
aos seus preceitos. Incentiva a que nin-
guém deixe de manifestar a sua fé em pú-
blico, nem abdique da divulgação e propa-

D. António Barbosa Leão, natural de Parada de 
Todeia, foi um dos bispos subscritores da nota 
pastoral que irritou os republicanos (IP n.º309)

PUB
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HISTÓRIA e CULTURA

ARMANDO MOREIRA (MARCO)

À memória de
Manuel António Pina
Quando parte desta vida um amigo meu
é uma parte de mim que também parte

o Manuel António Pina partiu
partiu já lá vão alguns anos

o Pina o meu grande amigo e companheiro
partiu desta vida naturalmente descon-

tente

Recebi a infausta notícia na casa
do marco em Cête

fiquei quedo e mudo
sem vontade de acreditar

tombou assim uma parte de mim
como as folhas no Outono

tombam da árvore

Petrificado revoltado exausto
na esquina do tempo

debruçado sobre a sombra da noite
a ouvir os acordes fúnebres

das aves negras agoirentas do meu lugar
rasgar o silêncio
o meu silêncio

as minhas lágrimas
e nos meus ouvidos ainda

o eco das tuas palavras
das tuas histórias
dos teus poemas

Meu caro amigo Pina
porque partiste assim tão cedo

eu sei que não partiste por vontade tua
tu sempre disponível para ajudar

os injustiçados que te batiam à porta
os socialmente recalcados e humilhados

pelo poder da sempre hipocrisia do chefe
os jovens teus alunos que tão carinho-
samente

ajudaste a crescer

Ainda recordo Pina
aquele nosso esquivo encontro

quando nos cruzamos no hospital
eu pelo corredor de saída

tu pelo corredor de acesso em cadeira de 
rodas

ao dares por mim nesse fugidio encontro
levantaste a tua mão numa saudação de 

adeus
que eu não sabia nem sonhava

ser o último
o último adeus Pina

porque incrivelmente
foi mesmo o último adeus

Pina meu amigo e companheiro
tu partiste

e contigo também partiu assim
a minha parte que nos unia

Armando Moreira (Marco)

Nota:   O poema à memória do Manuel 
António Pina foi iniciado logo após a notí-
cia da sua morte, mas só agora resgatado 
à gaveta e terminado no dia 21 de Março 

de 2019” Dia Mundial da Poesia”
A poesia cuja importância para autores 

poetas como o poeta brasileiro Jorge de 
Lima “está acima do mundo, acima do 

tempo, acima da vida.”

GOMES DE SOUSA

O 
dr. Acácio José Alves Pereira 
nasceu na Casa da Boavista, em 
Santa Eulália de Sobrosa, conce-
lho de Paredes, a 14 de Junho de 
1906.

Filho de José Alves Moreira e de Maria 
Francisca Gomes Pereira casados naquela fre-
guesia a 25 de Outubro de 1883.

O José, filho natural de Luzia Alves e esta 
filha de Manuel Alves Moreira, natural de Re-
bordosa e de Maria Coelho Duarte, natural de 
Sobrosa, nasceu em Vilar, Sobrosa, a 6 de Agosto 
de 1858. Baptizado pelo padre José Coelho da 
Silva; madrinha Bernarda Alves, tia materna.

A Maria Francisca, baptizada como Maria 
Rosa, filha de Albino Gomes, lavrador caseiro, 
natural de São João Evangelista de Eiriz e de 
Maria Rita, assedadeira, natural do Salvador de 
Meixomil, ambos de Paços de Ferreira, nasceu 
no Souto, Eiriz, a 28 de Agosto de 1863.

Albino Gomes e Maria Rita Gomes casarem 
em Meixomil a 7 de Janeiro de 1862. Ele, com 33 
anos, 8 meses, pouco mais, natural de Eiriz, filho 
de António Gomes e de Maria Marques, do Rego, 
em Eiriz, neto paterno de José Gomes e de Jose-
fa Machado, neto materno de Manuel Marques 
e de Caetana Marques. Ela, com 29 anos e meio, 
natural de Meixomil, filha de Domingos José 
Pereira e de Maria Gomes, das Portas, Meixomil, 
neta paterna de Bernardo José Pereira e de Ana 
Ferreira, neta materna de António Gomes e de 
Custódia Maria Neto. 

José Alves Moreira herdou a Casa da Boavis-

O DR. ACÁCIO PEREIRA
ta de sua tia e madrinha Bernarda Moreira Alves 
[irmã da mãe Luzia] que casou em Sobrosa a 22 
de Novembro de 1868 com Bernardino Pereira, 
natural de Freamunde, filho de José Pereira e de 
Genoveva de Beça ambos de Freamunde. Ber-
nardino faleceu em Vilar a 14 de Abril de 1888. 
- Bernarda faleceu a 21 de Novembro de 1909.

José e Maria Francisca tiveram os seguintes 
filhos nascidos na Casa da Boavista, em Sobrosa:

1 – Joaquim. Nasceu a 21 de Fevereiro de 
1885. Padrinhos Bernardino Pereira e Bernar-
da Alves, de Vilar, Sobrosa. Casou em Sobrosa 
a 25 de Abril de 1909 com Zeferina de Sousa 
e Castro, filha de António de Sousa e Castro, 
natural de Sobrosa e de D. sofia Borges da Sil-
va Coelho, natural de Castelões de Cepeda, a 
qual nasceu na Casa da Aldeia, em Sobrosa, 
a 28 de Dezembro de 1879 e faleceu a 30 de 
Dezembro de 1953. Tiveram três filhos.

2 – Fortunato. Nasceu a 16 [e baptizado a 28] 
de Janeiro de 1887. Padrinhos Joaquim Gomes 
Pereira, negociante na Província do Maranhão e 
assistente em Lisboa, representado por José Joa-
quim Coelho Pinto, de Real, desta de Sobrosa.

3 – Felícia. Nasceu a 3 de Fevereiro de 
1889. Casou na conservatória do registo civil 
de Lousada a 31 de Maio de 1927 com José 
Barbosa de Freitas, natural de Louredo. En-
viuvou a 26 de Janeiro de 1950. Faleceu em 
Castelões de Cepeda a 16 de Janeiro de 1975.

4 – Luzia. Nasceu a 18 de Junho de 1891.
5 – António. Nasceu a 5 de Novembro de 

1893. Padre António Alves Pereira de Castro. Pro-
fessor no Colégio Diocesano dos Carvalhos, em 
Pedroso. Coadjutor em Matosinhos. Pároco de 
Casais de 1920 a 1949. – Pároco de São Paio de 
Casais e de sua anexa Nespereira, de 1925 a 15 
de Outubro de 1947, na Vigararia do 1º Distrito 
de Lousada. Faleceu a 2 de Maio de 1949.

6 – Ana. Nasceu a 8 de Maio de 1896.
7 – Manuela. Nasceu a 13 de Agosto de 1898.
8 – Cândida. Nasceu a 21 de Janeiro de 

1901. Cândida Augusta Alves Pereira, profes-
sora do ensino primário.

9 – Ana. Nasceu a 15 de Maio de 1903. Ana 
Alves Pereira faleceu em Sobrosa a 16 de Março 

de 1972.
10 – Acácio. Nasceu a 14 de Junho de 1906. 

Faleceu a 13 de Abril de 1976. Casou com D. Adé-
lia Coelho da Silva Barbosa, natural de Mouriz. 

Tiveram quatro filhos e entre eles o Enge-
nheiro Civil José Maria Barbosa Alves Pereira que 
casou na Sé Nova de Coimbra a 12 de Março de 
1972 com Isolina Rosa Prior Ladeira, de Figueiró 
dos Vinhos, professora do ensino primário em 
Vila do Conde, filha de Cipriano da Silva Ladeira 
e de D. Lucinda Rosa Prior Ladeira. 

E o Médico António Alberto Barbosa Alves 
Pereira. Matriculou-se na Faculdade de Medi-
cina da Universidade do Porto no ano lectivo 
de 1960. Chefe de serviço de infecciologia do 
serviço de doenças infecciosas do Hospital de 
São João.

Dr. Acácio José Alves Pereira. Matriculou-se 
na Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto no ano lectivo de 1926 para 1927. 

Foram seus condiscípulos, desde o primeiro 
ano, António Barbosa Leão Costa, filho de João 
Ferreira da Costa, natural de Mouriz e José Alves 
Leão, filho de Manuel Barbosa da Cunha Leão e 
Ana Alves da Rocha, natural de Parada, que foi 
acabar o curso a Coimbra.

Era proprietário da Quinta do Reguengo, 
em Oldrões, morava em Mouriz, quando os pe-
dreiros ‘ameaçaram’ o Castelo de Penafiel! (In-
tervenção da comissão municipal de cultura de 
Penafiel, 8 de Agosto de 1963).

O dr. Acácio foi Presidente da CM de Paredes 
de 1969 a 1972. Foi no seu tempo “a instalação 
duma Secção Liceal em Paredes – Secção do Li-
ceu Garcia de Orta, do Porto”, com aulas a iniciar 
a 10 de Outubro de 1972.

Patrono da Rua e da Travessa Doutor Acácio 
Alves Pereira em Mouriz [4580-082].

Patrono da Rua e da Travessa Doutor Acácio 
Alves Pereira em Sobrosa [4580-733].

Em Julho de 2016 a CM de Paredes lançou 
um concurso público para a “elaboração do li-
vro sobre os presidentes da câmara municipal 
de Paredes desde a criação do concelho”. A 
falta de notícias sobre este projecto editorial 
pode ser uma boa notícia…

DUNQUERQUE

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

Continuação da edição anterior

E 
porque não se fez então, em 1755, 
uma eleição normal? Por causa de in-
gerências abusivas do omnipotente 
ministro de El-Rei D. José, o Marquês 

de Pombal, que alimentava a ideia de reduzir 
a menos de metade os mosteiros da Congre-
gação, vendendo os outros. Atribuíu-se mes-
mo ao desgosto que tal projecto lhe causou, 
o falecimento prematuro do Geral. De modo 
que, “empatado” o Capítulo, sustada a eleição 
normal, foi nomeado “presidente” da Congre-
gação o P. Fr. Francisco de Santa Cecília Lobo, 
que era Visitador 1.ª da mesma. Entretanto, 
chegou o Maio de 1776, em que acabavam 
os mandatos dos Abades locais e devia reu-
nir-se Capítulo electivo. Também não foi per-
mitido. Até que, em Agosto, e também por via 
autoritária (Breve do Núncio), foi nomeado 
Geral o dito Santa Cecília Lobo, o qual, com 
um Definitório igualmente nomeado, proveu 
seis abadias, e nas outras pôs presidentes. Tra-
vanca esteve neste segundo caso, e teve dois 
presidentes:

71-A. P. P. Fr. Jerónimo de Santa Teresa. 

1776. Era natural de Cadeade (Paço de Sousa). 
Havia nome civil de Jerónimo Borralho de An-
drade, e era filho do Capitão do mesmo nome 
e de sua mulher Maria Barbosa de Mendonça. 
Entrara na Ordem em 1732 (186) e antes de 
ser nomeado presidente de Travanca já fora D. 
Abade de Bustelo (1758). Em Travanca esteve 
apenas uns meses; nomeado para igual posto 
em Bustelo, aí faleceu em 1778.

71-B. P. P. Fr. Jacinto de S. Paulo. 1777. Tam-
bém pouco tempo esteve presidente. Porque, 
falecendo El-Rei a 24 de Fevereiro de 1777 e 
caindo o Marquês, tudo “virou” e a normalida-
de foi reposta. Foi então eleito Abade, e é o 
seguinte.

72. P. P. Fr. Jacinto de S. Paulo. 1777-80.
Natural de Braga, estava conventual em 

Travanca em 1770. Talvez ainda ali estivesse 
como tal em 1777, quando nomeado pre-
sidente. Sucedeu-se a si próprio, mas como 
Dom Abade ao presidente. Esta eleição aba-
cial foi em julho de 1777. E depois do seu 
abaciado em Travanca, Frei Jacinto de S. Paulo 
ainda foi Dom Abade de Pombeiro (em 1783) 
e em Paço de Sousa (em 1786, salvo erro). Fa-

leceu em Travanca, por 1790/91.

73. P. P. Fr. José do Desterro. 1780-83.
Natural de Mértola, seu nome civil era 

José Caetano da Rocha. Filho de Manuel da 
Ascensão e Rocha e de D. Maria Teresa Freire 
(que eram de Coimbra, mas ele andava “ser-
vindo as Varas de S. Majestade”), nasceu a 24 
de Março de 1720. Depois, o pai foi transferido 
para Vila Real, onde o filho se criou. Tomou há-
bito em Tibães, dia 1.º de Novembro de 1734. 
Fez o seu coristado em Santo Tirso, onde 
cantou Missa. Depois, foi estudar Filosofia e 
Teologia em Rendufe; e voltando para Santo 
Tirso, findo o colégio, ali foi Subprior, Sacristão 
Mor e Mestre de Noviços. Este último cargo, 
também o exerceu em Lisboa. Estava outra 
vez conventual em Tibães, foi Sacristão Mor 
em Paço de Sousa e Porteiro Mor no Porto, 
donde passou a cumprir o seu triénio abacial 
em Travanca. No fim do mandato, voltou para 
Santo Tirso, onde tornou a ser Sacristão Mor, 
aí morrendo a 9 de Abril de 1792. Jaz sepulta-
do no lanço do claustro que vai da porta tra-
vessa da igreja para a escada (187).

(Continua na próxima edição)
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FICHA TÉCNICA

Dia 18 abril
Auditório da Biblioteca Municipal
21h30 – Apresentação do livro “Forte de Peniche, Memória, 
Resistência e Luta”

Dia 23 abril
Biblioteca Municipal
21h30 – Dia Mundial do Livro – visita guiada à Oficina de 
conservação e restauro de documentos gráficos na bibliote-
ca e arquivo municipal de Felgueiras

Dia 24 abril
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação “Zootropolis”

Dia 27 abril
Arquivo Municipal
15h30 – Conferência “No Arquivo com…”: “Por louvor a Nos-
sa Senhora: A venerável Ordem Terceira do Carmo”, por Sofia 
Fernandes

Dia 28 abril
Museu Municipal
15h00 – Atividade “Ao domingo no museu: de mão em mão”

Dias 23 e 30 abril
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: “As mãos não são para bater”, 
Martine Agassi

Dia 27 abril
Auditório da Fundação A Lord
15h30 – Dia Mundial do Livro: espetáculo de teatro e entre-
ga de prémios de mérito

Dia 28 abril
Parque da cidade de Paredes
09h30 – Caminhada solidária “Pelas cores da igualdade”, 
para apoiar o EMAÚS

Dia 25 abril
Salão nobre da câmara municipal
10h00 – Cerimónia oficial das comemorações do 25 de Abril

Dia 25 abril
Auditório municipal
17h00 – Concerto do 110.º aniversário da Banda Musical de 
Fornos

Dia 19 abril
Praça Dr. Machado de Matos
20h30 – 3.ª edição da Gala do desporto 

Dia 23 abril
Biblioteca e Arquivo municipal
21h30 – Apresentação da exposição “Ribeira Sacra – Douro” e 
Serão Literário do Vale do Sousa

Dia 23 abril
Biblioteca Municipal
Abertura da exposição: “Na cidade dos sacos” – os combaten-
tes lousadenses na I Guerra Mundial

Dia 25 abril
Auditório Municipal
21h30 – “As histórias das canções” de Fernando Tordo – Co-
memorações do 25 de Abril

Dia 25 abril
Parque Urbano 
15h00 – Festival concelhio de folclore

Dia 27 abril
Auditório Municipal
21h30 – Noites acústicas: espetáculo de Legendary Tigerman

Dia 27 abril
Casa das Videiras, Parque Urbano
09h30 – Biolousada: atividade “Os rios…muito mais que água”

1785
Derrotada a proposta de William Pitt, 
primeiro ministro inglês, com a qual 
pretendia reformar o parlamento;
____________________________________

1791
Luís XVI é impedido pela multidão de se 
deslocar a St. Cloud, o que confirma a 
sua situação de prisioneiro;
____________________________________

1792
Tomás António Gonzaga, poeta por-
tuguês, natural do Porto, é condena-
do a degredo perpétuo, em Moçam-
bique;
____________________________________

1797
Assinada a paz preliminar entre a Fran-
ça e a Áustria, na localidade de Leoben;
____________________________________

1802
Erasmus Darwin morre a 18 de abril, 
com 71 anos, em Derby. Foi poeta e na-
turalista; 
____________________________________

1804
Teodoro de Almeida, padre da Congre-
gação do Oratório e filósofo, autor de 
várias obras, entre elas a Recreação Filo-
sófica, morre na cidade de Lisboa, onde 
nascera, aos 82 anos;
____________________________________

1835
Portugal é dividido em 17 distritos 
administrativos, em concelhos e fre-
guesias, tendo cada distrito um go-
vernador civil, responsável pela segu-
rança pública;

1842
Antero de Quental, filósofo e poeta, nas-
ce em Ponta Delgada, Açores;
____________________________________

1925
Na sequência da tentativa de golpe mi-
litar chefiado pelo general monárquico 
Sinel de Cordes, por Filomeno da Câmara 
e Raul Esteves, é declarado o estado de 
sítio em todo o país;
____________________________________

1926
Guiné Portuguesa. Foi sepultado o cóne-
go Pedro Tertuliano Ramos, assassinado 
a 17 de Abril, pelas 16 horas, a tiros de 
revólver;
____________________________________

1928
Tomada de posse da pasta da Instrução 
pelo Eng.º Duarte Pacheco, diretor do 
Instituto Superior Técnico;
____________________________________

1946
Guiné Portuguesa. Foi aumentado para 
40.000 contos o limite legal da circulação 
de notas na Colónia, podendo esse limite 
ir a 45.000 contos nos meses do 1.º se-
mestre de cada ano;
____________________________________

1946
Guiné Portuguesa. Segundo ofício do 
presidente da Câmara do Porto, dirigi-
do ao governador da Colónia, aquele 
organismo, associando-se às comemo-
rações do V Centenário da Descoberta 
da Guiné, deliberou em sua reunião, de 
12 de fevereiro último, atribuir o nome 
da Guiné a uma das ruas da cidade do 
Porto e a outra o nome do grande na-

vegador e descobridor Nuno Tristão;
- Fundada em 1920, a Assembleia da 
Sociedade das Nações vota a sua dis-
solução e a transferência de todos os 
ativos para a Organização das Nações 
Unidas;
____________________________________

1947
Guiné Portuguesa. O governador da 
Colónia, comandante Sarmento Rodri-
gues partiu, de avião, para Dacar, a fim 
de apresentar cumprimentos ao presi-
dente da República Francesa, esperado 
no dia 20 em visita oficial à A.O.F. Na 
ausência do governador assumiu a En-
carregatura do Governo o Dr. António 
Francisco Borja Santos, chefe da Repar-
tição Central dos Serviços de Adminis-
tração Civil;
____________________________________

1951
Morte do marechal Óscar Carmona, 81 
anos, antigo presidente da República;
- A Alemanha Federal, França, Itália, Bél-
gica e Luxemburgo assinam, em Paris, o 
tratado fundador da primeira comuni-
dade europeia, o Tratado do Carvão e do 
Aço;
____________________________________

1955
Albert Einstein, físico suíço e depois 
norteamericano, de origem alemã, 
morre em Princeton. Nascido em Ulm, 
em 1879 e em 1905 publica na Anna-
len der Physik, cinco artigos, o mais 
célebre, o quarto, expõe, “num estilo 
de concisão espantosa, uma das des-
cobertas mais importantes do princí-
pio do século: a relatividade restrita”. 
Recebe o prémio Nobel da Física em 

1921 “pelo seu contributo para o es-
tudo do efeito da relatividade (ainda 
controversa nessa época). Lutou até à 
morte, ativamente contra a prolifera-
ção das armas nucleares. Em abril de 
2019, a Ciência confirmou toda a sua 
teoria pela descoberta e filmagem do 
célebre “Buraco Negro” na atmosfera;
____________________________________

1980
Independência da Rodésia, com o nome 
transformado em Zimbabué, depois de 
90 anos de colonização inglesa;
____________________________________

1995
Acordo ortográfico ratificado pelo Brasil;
____________________________________

2005
Inicia-se o Conclave, em Roma, para a 
eleição do sucessor de João Paulo II.

Albert Einstein
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Astromil

Fernando Moreira Pereira
Faleceu

Fernando Moreira Pereira faleceu no passado 
dia 14 de abril, com 85 anos de idade. Era natural e 
residente na freguesia de Astromil, Paredes. Era viú-
vo de Ana Rosa Barbosa Meireles e deixa na maior 
dos seus filhos, netos e restante família.

Louredo

Deolinda de Sousa Bessa
Faleceu

Deolinda de Sousa Bessa faleceu no passado 
dia 9 de abril, com 90 anos de idade. Era natural e 
residente em Louredo, Paredes. Era viúva de Abílio 
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.

Bitarães

Sérgio José Ferreira Xavier
Faleceu

Sérgio José Ferreira Xavier faleceu no passado 
dia 9 de abril, com 39 anos de idade. Era natural de 
Castelões de Cepeda, Paredes e residente em Bita-
rães, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 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.

Vila Cova de Carros

Orquídea
Rodrigues Malheiro 

Faleceu
Orquídea Rodrigues Malheiro faleceu no passa-

do dia 13 de abril, com 76 anos de idade. Era natural 
de Campanhã, Porto e residente na Rua do Calvário, n.º 142, Vila Cova 
de Carros, Paredes. Era viúva de José Barbosa Garcês.

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 fo-
ram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que de outro modo 
lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta invo-
luntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada 
segunda-feira, dia 22 de abril, pelas 20 horas na igreja de Vila Cova de Car-
ros, agradecendo, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Duas Igrejas

António Moreira Dias
Faleceu

António Moreira Dias faleceu no passado dia 
14 de abril, com 65 anos de idade. Era natural de 
Frazão, Paços de Ferreira e residente na Rua Santo 
António, n.º 252, Duas Igrejas, Paredes. Era casado 
com Maria da Conceição Nunes de Sousa Dias.

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 sábado, dia 27 de abril, pelas 19 horas na 
igreja de Paredes, agradecendo, também, desde já, a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

Lordelo

Amadeu Barbosa Carneiro 
Faleceu

Amadeu Barbosa Carneiro faleceu no passado 
dia 4 de abril, com 81 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua Nossa Senhora 
do Alívio, n.º 301, (Vinhal), Lordelo, Paredes. Era ca-
sado com Deolinda Ferreira Carneiro.

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.

Mouriz

Lilita Maria Ruão Marques
Faleceu

Lilita Maria Ruão Marques faleceu no passado 
dia 9 de abril, com 59 anos de idade. Era natural de 
Besteiros, Paredes e residente na Rua da Cruz, n.º 
84, Mouriz, Paredes. Era casada com José Fernando 
da Silva Meireles.

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.

Bitarães

José Alves da Silva
Faleceu

José Alves da Silva faleceu no passado dia 6 de 
abril, com 83 anos de idade. Era natural e residente 
em Bitarães, Paredes. Era casado com Justina de 
Jesus Freire.

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.

Louredo

José Maria da Costa Sousa
Faleceu

José Maria da Costa Sousa faleceu no passado 
dia 3 de abril, com 49 anos de idade. Era natural e 
residente em Louredo, Paredes. Era divorciado.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Sobrosa

José Pinto de Bessa
Faleceu

José Pinto de Bessa faleceu no passado dia 7 
de abril, com 85 anos de idade. Era natural e resi-
dente em Sobrosa, Paredes. Era casado com Maria 
Amélia Rosa Neto.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Sobrosa

Maria Luísa D’Oliveira
Faleceu

Maria Luísa D’Oliveira faleceu no passado dia 9 
de abril, com 90 anos de idade. Era natural de So-
corro, Lisboa e residente em Sobrosa, Paredes. Era 
viúva de António Ferreira Nogueira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Baltar

Maria da Conceição
Barbosa Campos

Faleceu
Maria da Conceição Barbosa Campos faleceu 

no passado dia 11 de abril, com 73 anos de idade. 
Era natural de Baltar, Paredes e residente na Tra-
vessa do Areal Vivendas Cândido, n.º 10, Baltar, Paredes. Era casada 
com Eduardo Nogueira.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Baltar

Maria Adelaide
Ferreira Teixeira

Faleceu
Maria Adelaide Ferreira Teixeira faleceu no pas-

sado dia 6 de abril, com 88 anos de idade. Era natural 
de Baltar, Paredes e residente na Rua do Outeiro, n.º 
324, Baltar, Paredes. Era viúva.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Baltar 

José Fernando
dos Santos Costa e Silva

Faleceu
José Fernando dos Santos Costa e Silva faleceu 

no passado dia 10 de abril, com 68 anos de idade. 
Era natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua 
Senhora da Paz, n.º 105, Baltar, Paredes. Era viúvo de Maria Cecília 
Ferreira dos Santos.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Vandoma

José Carlos Dias dos Santos
Faleceu

José Carlos Dias dos Santos faleceu no pas-
sado dia 29 de março, com 56 anos de idade. Era 
natural de Vandoma, Paredes e residente na Rua do 
Lagar, n.º 96, Vandoma, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Rosa Celeste Ferreira Lopes
Faleceu

Rosa Celeste Ferreira Lopes faleceu no passado 
dia 13 de abril, com 85 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Lordelo e residente na Rua da Nossa 
Senhora da Ajuda, n.º 54, Rebordosa, Paredes. Era 
viúva de Valdemar Moreira de Almeida e deixa na maior dor seus fi lhos, 
genros, noras, netos e demais família.

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

NEGROLOGIA   |   PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

SOPA DE LETRAS

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1- Festa anual que os Cristãos celebram em memória da 
ressurreição de Cristo; 6- Observavam; 9- Cifra; 10- Gran-
de massa de água salgada; 11- Nome da 21.ª letra do alfa-
beto grego; 12- Uma dezena; 13- Doutor (abrev.); 14- Sua-
ve ao tacto; 17- Neste lugar; 19- Dia da semana, em que 
se celebra a Páscoa, depois de 21 de Março (Equinócio 
da Primavera), entre 22 de Março e 25 de Abril; 21- Salto 
brusco; 22- Elas; 23- Relativo a muro; 25- Concordância 
dos sons fi nais de dois ou mais versos; 27- Argola; 28- 
Imposto; 29- Composição poética de assunto elevado e 
destinada ao canto; 31- Da mesma forma que.; 32- Nome 
dado a Jesus no Novo Testamento; 34- Prefi xo (monta-
nha); 35- A tua pessoa; 36- Gostei muito de; 37- Rastreio; 
38- Bolo ou presente que os padrinhos dão pela Páscoa 
aos afi lhados ou os paroquianos ao párocos.

VERTICAIS
2- Festa dos (…), a Páscoa dos Judeus; 3- Partícula apas-
sivante que indica que um verbo está na voz passiva; 4- 
Imagem de Cristo pregado na cruz; 5- Elemento de forma-
ção de palavras que exprime a ideia de ovo; 6- Conjunto 
de cartas jogadas em cada lance e que são recolhidas pelo 
parceiro que ganha; 7- Avançar; 8- Mãe de Jesus; 10- A 
mim; 12- Ponto fundamental e indiscutível de uma crença 
religiosa; 13- Que contém duas vezes a mesma quantida-
de; 15- Antes do meio-dia (abrev.); 16- Prefi xo (negação); 
18- Período do ano litúrgico católico, que decorre, como 
preparação penitencial da Páscoa, desde Quarta-feira de 
Cinzas; 19- Prestar para; 20- Alternativa; 24- Que tem uma 
disposição com raios que saem de um centro; 25- Festa 
comemorativa da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém;  
26- Contração dos pronomes “me” e “a”; 31- Tinta para pin-
tar ou tingir; 32- Companhia da União Fabril; 33- Possuir.

Alegria
Amar
Amor
Aventura
Brincadeira

Brincar
Carinho
Crescer
Criança
Exploração

Família
Garotada
Infância
Infantil
Jogar

Mimar
Petiz
Recreio
Respeito
Sonhar
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste 

Cartório, em 07 de janeiro de 2019, de fls. 48 a fls. 50 do livro de 
notas para Escrituras Diversas nº 149-A, foi lavrada uma escritura 
de Justificação Notarial, na qual foram justificantes:

VÍTOR MANUEL REBELO DE BARROS, CF 178 208 698, 
e mulher, LEONOR SOARES LEAL BARROS, CF 188 312 315, 
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele 
de Angola e ela da freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, 
onde residem na Rua do Alardo, n.º 136, titulares dos cartões de 
cidadão da República Portuguesa com os números de identificação 
civil 08925846 0 ZZ2 e 10274857 8 ZY2, válidos até 01/09/2020 e 
29/01/2019.

Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam o seguinte:
Que o primeiro outorgante marido é dono e legítimo possui-

dor, com exclusão de outrem do seguinte bem imóvel:
Prédio urbano, composto de edifício de rés-do-chão e andar 

com logradouro, com a área coberta de seiscentos e oito metros 
quadrados e a área descoberta de dois mil e trinta metros quadra-
dos, sito na Rua das Laceiras, n.º 199 (antigo Lugar de Laceiras), 
na freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, a confrontar de 
norte com Rua das Laceiras, de sul com Raimundo Costa Coelho 
Dias, de nascente com Eduardo da Rocha e de Poente com cami-
nho público, não descrito na Conservatória de Registo Predial 
de Paredes, mas inscrito na matriz predial urbana em nome da 
justificante marido sob o artigo 2026 (que provém do artigo rústico 
3284 da mesma freguesia) ainda sem valor patrimonial atribuído, 
ao qual atribui o valor de cento e vinte e nove mil e vinte euros.

Que não é detentor de qualquer título formal que legitime o 
domínio do referido prédio.

Que o mesmo foi construído por eles outorgantes no prédio 
que o primeiro outorgante marido adquiriu, ainda com a natureza 
de prédio rústico (à data inscrito na matriz sob o artigo rústico 3284 
da freguesia de Rebordosa) no ano de mil, novecentos e oitenta e 
nove, em dia e mês que não consegue precisar, à data ainda sol-
teiro, maior, por compra verbal feita a Piedade Ferreira da Silva, di-
vorciada, residente que foi no lugar de Vilar de Aquem, da freguesia 
de Rebordosa, concelho de Paredes, ato que nunca foi formalizado.

Que, não obstante isso e deste então usufrui do supra identi-
ficado prédio, gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, 
demarcando-o, avivando as estremas, passando a ocupá-lo após a 
conclusão da edificação, tratando da sua conservação e limpeza, 
pagando os respetivos impostos, com ânimo de quem exercita um 
direito próprio, sendo reconhecido como seu dono por toda a gente, 
fazendo-o de boa fé por ignorar lesar direito alheio, pacificamente 
porque sem violência, contínua e publicamente, à vista e com o 
conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém.

Que esta posse exercida de forma pacifica, continua, pública 
e de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do 
prédio por usucapião, que expressamente invoca, justificando o 
seu direito de propriedade para efeito do seu ingresso no registo 
predial, já que, dado o modo de aquisição, não detém qualquer 
documento formal extrajudicial que lhe permita fazer prova do seu 
direito de propriedade perfeita.

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
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