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Durante a festa realizada 
na Sobreira foram atri-
buídas medalhas e con-
decorações aos soldados 
da paz e distinguidas in-
dividualidades, entre elas 
o presidente da câmara, 
Alexandre Almeida, e o 
vereador da Proteção Civil, 
Elias Barros.

A corporação benzeu ain-
da o novo veículo tático 
de comando e uma nova 
ambulância de socorro, 
adquirida com um subsí-
dio de 60 mil euros entre-
gue pela autarquia. 
Em 94 anos de história 
este foi o primeiro aniver-
sário celebrado fora de 
portas.

Pág. 5

A “Praça Santos Grácio” em Paredes foi inaugurada na presença da família do solici-
tador que lutou pela liberdade e democracia.         —  Pág. 6 e 7

Santos Grácio homenageado
nas comemorações do 25 Abril

Bombeiros de Cete benzem viaturas
no 94.º aniversário

EN 319 vai ter passadeiras
com controlo de velocidade

As passadeiras com semáforos de controlo de velocidade vão ser colocadas pela IP 
em vários pontos da EN319, em Sobrosa, que é palco de vários acidentes.  — Pág. 2

Empresas de Paredes distinguidas
com estatuto PME Excelência 

Com 26 empresas galardoadas, Paredes é o concelho da região do Vale do Sousa 
com mais PME Excelência 2018.       — Pág. 4

Congresso do Aliados FC Lordelo
reúne treinadores de elite
Congresso do Aliados FC Lordelo

José Mota, Fernando Valente e Ivo Vieira são alguns dos 
nomes de destaque no primeiro congresso de treinadores 
do clube, que decorre a 1, 3 e 4 de maio.  —   Pág. 17
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A 
CÂMARA DE PAREDES está a 
elaborar um plano para remover 
o amianto em edifícios e equi-
pamentos públicos do concelho. 
Questionado pelo CDS na última 

reunião da Assembleia Municipal sobre as 
medidas que estão a ser tomadas pelo exe-
cutivo neste assunto, o presidente da câmara, 
Alexandre Almeida, garantiu que a autarquia 
tem um plano para 
remover, de forma 
gradual, as cobertu-
ras de fibrocimento 
existentes em vários 
edifícios públicos.

Depois de fazer 
um levantamento 
de todos os edifícios 
nestas situações, a 
autarquia pretende 
substituir, de forma 
gradual, as cober-
turas, retirando o 
amianto e todos os 
materiais com efei-
tos nocivos para a 
saúde. 

Os primeiros 
edifícios a serem 
inter vencionados 
serão as EB 2/3 de 
Lordelo e Rebor-

A 
I N F R A E S T R U T R A S 
DE PORTUGAL (IP) vai 
avançar com a constru-
ção de passadeiras com 
semáforos de controlo 

de velocidade em vários pontos da 
EN319, em Sobrosa, Paredes. A infor-
mação foi avançada pelo presidente 
da câmara de Paredes na última reu-
nião da Assembleia Municipal.

Em março a população da fre-
guesia manifestou-se contra a fal-
ta de condições daquele troço da 
EN319, exigindo a construção de 
passeios e passadeiras, a colocação 
de semáforos que limitem a veloci-
dade e uma rotunda no entronca-
mento do “Serralheiro”.

A via foi, entretanto, interven-
cionada pela IP e recentemente pa-
vimentada, mas a intervenção não 
acautelou medidas de segurança e 
motivou novas queixas dos mora-
dores.  

Na última assembleia municipal, 
o presidente da junta de Sobrosa, 

EN 319 em Sobrosa vai ter passadeiras 
com controlo de velocidade

►A IP vai avançar com a construção de várias passadeiras com semáforos que limitem a velocidade ao longo da EN319, que há muito
     eram reclamadas pelos moradores.

Em resposta o presidente Ale-
xandre Almeida assumiu que a IP 
vai avançar com a construção de 
várias passadeiras com semáforos 
que limitem a velocidade ao longo 
da EN319, nomeadamente junto à 
paragem de autocarros que foi re-
centemente colocada.

Segundo o autarca, será instala-

da uma nova paragem de autocar-
ros, com passadeira semaforizada 
com controlo de velocidade. Esta 
passadeira será realizada através 
de uma empreitada autónoma, pre-
vendo-se a sua instalação no final 
de maio de 2019.

Ainda no âmbito desta emprei-
tada será também colocada uma 

passadeira na Avenida do Visalto, 
junto à rotunda do “Serralheiro” 
que interceta a Avenida da Corre-
doura e a Avenida São José e uma 
passadeira na Avenida do Visalto, 
imediatamente a norte do restau-
rante “O Requinte”, antes do cruza-
mento com a rua do Visalto. Quanto 
aos passeios reivindicados, a IP diz 
não ter verba para concretizar, mas 
a câmara está disponível para cons-
truí-los, no âmbito de programas de 
apoio comunitário.

Sobre os problemas do en-
troncamento do “Serralheiro”, o 
presidente da câmara voltou a ga-
rantir que “não há condições para 
construir uma rotunda no local”, 
estando a ser avaliada outra opção, 
que passa por colocar a rua munici-
pal em sentido único. “É a melhor 
solução para aquele local. O pre-
sidente da junta está a negociar o 
alargamento da estrada junto ao 
restaurante e logo que nos trans-
mita o resultado dessas negocia-
ções nós cá estaremos para colo-
car o sentido único e pavimentar 
aquela rua”, frisou.

Reconhecido interesse 
municipal dos Passadiços 

da Senhora do Salto

Américo Castro, voltou a chamar a 
atenção para o problema. “A EN319 
é palco de inúmeros acidentes. É 
necessário melhorar as condições 
de circulação pedonal na zona. 
O alerta já foi dado agora falta 
agir”, reiterou o autarca, garantindo 
que a população voltará a manifes-
tar-se nas ruas se nada for feito. 

►A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade o projeto que
     vai ligar a Capela à Torre do Castelo de Aguiar de Sousa.

A 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PA-
REDES reconheceu, por unanimi-
dade, o interesse público municipal 
dos Passadiços da Senhora do Sal-
to, projeto que a câmara municipal 

de Paredes pretende dinamizar a curto prazo.
A proposta já tinha sido aprovada na 

reunião do executivo e voltou a merecer a 
concordância de todas as bancadas políticas 
na Assembleia Municipal, tendo em conta a 
importância do projeto para a dinamização 
turística da região.

O que está em estudo é a criação de um 
passadiço que vai começar junto à capela, 

passar pelos moinhos e seguindo até à Torre 
do Castelo de Aguiar de Sousa.

O presidente da junta de Aguiar de Sou-
sa disse não ter dúvidas que os passadiços 
na Senhora do Salto “vão dar a conhecer a 
muitas pessoas um lugar único das Ser-
ras do Porto e todas as maravilhas natu-
rais que tem”.

Já o presidente da junta de Parada de To-
deia, Albertino Silva, que também manifestou 
o seu apoio ao projeto, defendeu que “os 
passadiços merecem um rio despoluído” e 
uma “intervenção profunda nas margens 
do Rio Sousa”.

Câmara quer remover amianto
em edifícios públicos

►A autarquia tem em marcha um plano para remover o amianto
     de vários edifícios do concelho, nomeadamente as oficinas da
     câmara. 

HELENA NUNES
— texto —

dosa, mas Alexandre Almeida reconheceu 
também a necessidade de intervir noutras 
escolas do concelho, nomeadamente nas EB 
2,3 da Sobreira, de Paredes e Cristelo. “Deve-
ria ser o Ministério da Educação a fazê-lo, 
mas se não avançar, vamos ter de ser nós a 
pensar numa forma de fazer isso”, assumiu 
o autarca. 

Igualmente prioritária será uma interven-
ção nos edifícios das oficinas gerais da câma-
ra, que também têm coberturas de amianto. 

Foto: Junta de Freguesia de Sobrosa
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A 
D I S C U S S Ã O 
DOS DOCUMEN-
TOS ficou mais 
uma vez marcada 
pelas opiniões di-

vergentes entre PS e PSD so-
bre o estado das contas da au-
tarquia. Rui Silva do PS defen-
deu que o ano de 2018, o pri-
meiro do executivo socialista, 
foi marcado por uma “gestão 
transparente, responsável 
e cuidada, onde o rigor e a 
eficiência estiveram sempre 
presentes”.

E os números compro-
vam isso mesmo, defendeu. 
“Houve uma regressão no 
aumento do passivo, de 7 
milhões de euros. As dívi-
das de curto prazo baixaram 
três milhões de euros, os 
empréstimos de curto prazo 
diminuíram 1,8 milhões e as 
dívidas a fornecedores dois 
milhões de euros”.

Além do esforço de redu-
ção de contas Rui Silva garan-
tiu ainda que o concelho co-
nheceu uma dinâmica que não 
se via em várias áreas. “Não 
obstante as responsabilida-
des financeiras elevadas no 
próximo ano também serão 
realizados investimentos de 
grande impacto para o con-
celho, como a requalificação 
do pavilhão e do estádio das 
laranjeiras, a construção da 
piscina ao ar livre e da casa 

Contas aprovadas com 
abstenção de PSD e CDS

►Os documentos de prestação de contas do ano de 2018 foram aprovados com 24 votos
     a favor, e a abstenção dos eleitos do PSD e do CDS-PP. 

PUB

da juventude, a requalifica-
ção das EB 2/3 de Lordelo e 
Rebordosa”.

A análise da oposição foi 
bastante diferente. O PSD 
diz que o executivo conse-
guiu baixar o passivo em 6,7 
milhões de euros, e não 7 
milhões como referiu o PS, 
à custa do desinvestimento. 
Soares Carneiro garantiu que 
o ativo da câmara municipal 
diminuiu 8,6 milhões de eu-
ros no ano passado.

Quanto à dívida total do 
município, Soares Carneiro 
garantiu “que baixou de 50 
para 46,9 milhões de euros, 
porque a câmara deixou de 

investir 3,5 milhões de eu-
ros em relação a 2017”, algo 
que foi negado pelo presiden-
te da câmara de Paredes.

Quanto à redução do 
passivo Alexandre Almeida 
garantiu que foi conseguida 

com poupanças em diversos 
setores, como a recolha do 
lixo, fornecimentos e servi-
ços externos e taxas de juros, 
e que estas poupanças vão 
permitir voltar a baixar a taxa 
de IMI este ano.

Resultados da auditoria adiados
Os resultados da auditoria às contas da autarquia deve-

rão ser apresentados apenas na próxima sessão da assem-
bleia municipal, prevista para o mês de junho.

Questionado pelo CDS, o presidente da câmara explicou 
que a auditoria já foi concluída, mas o relatório não veio a tem-
po de ser apresentado nesta assembleia, como havia anun-
ciado anteriormente. Primeiro o documento será discutido 
internamente com os técnicos da câmara e só depois será 
levado a reunião de câmara e à assembleia municipal.

O VICE-PRESIDEN-
TE DA CÂMARA 
DE PAREDES, Fran-
cisco Leal, é o novo 

presidente da Associação de 
Municípios do Parque das Ser-
ras do Porto, constituída pelos 
municípios de Gondomar, Pa-
redes e Valongo.

A tomada de posse de-
correu na passada segunda-
-feira, 29 de abril, na reunião 
da Assembleia-geral realiza-
da no salão nobre da câmara 
de Paredes, onde cessou fun-
ções Cláudia Vieira, vereado-
ra da câmara de Gondomar.

Francisco Leal assumiu 
estar preparado para os no-
vos desafios da associação, 
que passam pela conclusão 
da nova sede do Parque das 
Serras do Porto, que está a 
ser construída em Valongo, 
e por dar continuidade aos 

Francisco Leal preside à Assembleia-geral 
do Parque das Serras do Porto

projetos e atividades em cur-
so.

Entre outros pontos em 
agenda, foram aprovados os 
documentos de prestação 

de contas do ano de 2018, 
que apresentam um saldo 
transitado de 160 mil euros, 
um “valor confortável para 
fazer face a alguns projetos 

da associação em via de se-
rem aprovados”, sublinhou 
o presidente da câmara de 
Gondomar, que preside tam-
bém à Comissão Executiva. 

HELENA NUNES
— texto —
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U
M TOTAL DE 2378 EM-
PRESAS foram distin-
guidas pelo Instituto 
de Apoio às Pequenas 
e Médias Empresas e à 

Inovação (IAPMEI) com o estatuto 
PME Excelência 2018. A cerimónia 
realizou-se na semana passada, no 
Altice Fórum Braga e contou com a 
presença do Primeiro-Ministro, An-
tónio Costa, e do Ministro Adjunto e 

Água é Vida - Captações, Lda - Outras atividades especializadas de 
construção diversas;
Agostinho Fernandes, Lda. - Fabricação de mobiliário de madeira para 
outros fins;
Alcino & Manuel, Lda. - Fabricação de estruturas de construções metálicas;
Atila - A. Trigueira & Irmão, Lda. - Comércio a retalho de material de 
bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos e materiais similares;
Both Wood, S.A. - Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins;
CFC, Ventilação e Ar Condicionado, Lda. - Fabricação de equipamento 
não doméstico para refrigeração e ventilação;
Colunex Portuguesa - Indústria e Distribuição de Sistemas de Des-
canso, S.A. - Comércio a retalho de mobiliário e artigos de iluminação;
Dom K - Estofos, Lda. - Fabricação de mobiliário de outros materiais 
para outros fins;
Farmácia Confiança de Paredes, Lda. - Comércio a retalho de produtos 
farmacêuticos;
Fenabel - Indústria de Mobiliário, Lda. - Fabricação de mobiliário de 
madeira para outros fins;
Gonçalrochas Móveis, Lda. - Fabricação de mobiliário de cozinha;
J. Dias - Indústria de Mobiliário, Lda. - Fabricação de mobiliário de cozinha;
J. Moreira da Silva & Filhos, SA - Fabricação de mobiliário de madeira 
para outros fins;
Luís Neves, Lda. - Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins;
Manuaço, S.A. - Fabricação de estruturas de construções metálicas;
Maxifardas - Vestuário para o trabalho, Lda. - Confeção de vestuário 
de trabalho;
Meia Madeira, Mobiliário e Carpintaria, Lda. - Fabricação de outras 
obras de carpintaria para a construção;
Meilex, Lda. - Outro comércio por grosso de bens de consumo;
Miguel Augusto Teixeira Barbosa, Lda. - Construção de redes de trans-
porte e distribuição de eletricidade e redes de telecomunicações;
Motivo de Júbilo, Lda. - Comércio por grosso de produtos químicos;
Novibelo - Indústria de Mobiliário, Lda. - Fabricação de mobiliário de 
madeira para outros fins;
P.R.N. - Informática, Lda. - Comércio a retalho de máquinas e de outro 
material de escritório, em estabelecimentos especializados;
Quadrivale - Quadros Eléctricos, Unipessoal, Lda. - Fabricação de ou-
tro equipamento elétrico;
Showing Signs - Design SA. - Atividades de design;
Soeiro - Centro Têxtil Lda. - Confeção de outro vestuário exterior em série;
Supermercados Osmaiores, Lda. - Comércio a retalho em supermerca-
dos e hipermercados;

Empresas de Paredes

PME Excelência 2018:

26 empresas de Paredes distinguidas
com estatuto PME Excelência 2018

►O IAPMEI voltou a distinguir as PME que se evidenciaram pelos seus desempenhos e indicadores de gestão.

da Economia, Pedro Siza Vieira.
Entre as empresas galardoadas 

estão 79 da região da Vale do Sousa. 
Paredes é o concelho da região com 
mais empresas distinguidas, 26, se-
guindo-se Felgueiras com 22, Paços 
de Ferreira com 12, Penafiel com 10, 
Lousada com 8 e Castelo de Paiva 
com uma.

O presidente da câmara de Pa-
redes, Alexandre Almeida, já felici-
tou as empresas paredenses “pela 
distinção, pelo excelente desem-
penho e rigor de gestão”. 

O IAPMEI, em parceria com o 
Turismo de Portugal, o Sistema Na-
cional de Garantia Mútua e os prin-
cipais bancos portugueses, home-
nagearam as melhores PME portu-
guesas, que se evidenciaram pelos 
seus desempenhos e indicadores 
de gestão.

As 2.378 empresas distingui-
das com o estatuto PME Excelência 
2018 são representativas de vários 
setores de atividade e são responsá-
veis por 86.606 postos de trabalho. 
A maioria encontra-se sediada nas 

regiões Norte e Sul do país, tendo 
maior concentração nos distritos de 
Lisboa (21,4%), Porto (18,3%), Avei-
ro (11,6%) e Braga (10,1%).

70% das PME Excelência 2018 
são empresas de pequena dimensão, 

25% são médias e 5% microempresas. 
A indústria e o comércio continuam a 
ser as atividades com maior represen-
tatividade, com 30,2% e 25,4%, res-
petivamente, seguindo-se o setor do 
turismo (19,8%) e dos serviços (12%).
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O
S BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE CETE assinalaram no passa-
do domingo, 28 de abril, o 94.º 
aniversário, o primeiro realizado 
fora do quartel da instituição, 

numa das cinco freguesias da área de inter-
venção da corporação, a Sobreira. 

Além do desfie apeado foram atribuídas 
medalhas e condecorações a vários soldados 
da paz do corpo ativo e do quadro de honra 
e distinguidas algumas individualidades que 
apoiam a instituição.

A corporação de Cete benzeu ainda duas 
novas viaturas, um veículo tático de comando 
e uma nova ambulância de socorro, adquirida 
com um subsídio entregue recentemente pela 
câmara municipal de Paredes. 

O presidente da direção, Paulo Pinto, 
aproveitou a sessão solene para agradecer 
aos bombeiros do corpo ativo, “a dedicação, 
disponibilidade e sacrifício e a vontade de 
melhoria constante” e ao comandante Noel 
Ferreira, “a capacidade em transmitir rigor, 
ordem e formação”.

Paulo Pinto agradeceu ainda à comissão 
fabriqueira da Igreja de Sobreira, aos presi-
dentes de junta e à Cruz Vermelha da Sobreira 
a disponibilidade para colaborar com os bom-
beiros e à população o apoio dado em várias 

iniciativas. “As dificuldades existem, o desa-
fio é permanente, mas o resultado é positi-
vo”, sublinhou o dirigente, agradecendo tam-
bém à câmara municipal a compreensão e o 
apoio, nomeadamente na aquisição da nova 
ambulância de socorro. 

Já o comandante da corporação, o Capitão 
Noel Ferreira, deixou elogios aos bombeiros 
“que se adaptaram a uma reestruturação in-
terna sem precedentes”, permitindo criar, no 
último ano, um método de trabalho estrutura-
do e dinamizar diversas ações, formar 16 novos 
tripulantes de ambulância de socorro, iniciar a 
operação de posto de reserva do INEM na Uni-
dade Destacada em Recarei, desenvolver par-
cerias para certificar a formação ministrada na 
corporação e criar a escolinha de infantes e ca-
detes que irá participar na competição nacional 
“Bombeirinho de ferro”. “Estarei sempre dis-
ponível como vosso comandante, mas acima 
de tudo como vosso líder e amigo. Considero 
ter os melhores bombeiros do mundo e es-
pero ter-vos dado o melhor comandante que 
possam desejar”.

Falando sobre a importância das duas via-
turas benzidas no aniversário, e em particular 
da nova ambulância de socorro oferecida pela 
autarquia, o comandante garantiu que “vai aju-
dar de forma decisiva a manter uma devida 
capacidade de socorro à população”. Noel Fer-
reira reconheceu ainda a extrema necessidade 
de a  continuar a renovar o parque automóvel, 

Bombeiros de Cete: aniversário assinalado com
condecorações e bênção de novas viaturas

►O 94.º aniversário foi celebrado pela primeira vez fora de portas, na freguesia da Sobreira, que integra a área de intervenção da corporação.

com mais uma nova ambulância de socorro, um 
veiculo de desencarceramento e novas viaturas 
de combate a incêndios.

“Agradeço a vossa
abnegação, dedicação

e entrega a esta missão”

“Só posso elogiar a vossa dedicação e 
trabalho neste último ano e meio. Muitas 
coisas foram feitas e os bombeiros de Cete 
estiveram sempre na linha da frente quando 
foi preciso”, salientou o vereador Elias Barros, 
lembrando a importância da criação do Plano 
Municipal de Alerta e Emergência, que permitiu 
agilizar os meios de socorro no terreno.

Reconhecendo a importância da Proteção 
Civil, Elias Barros garantiu que o executivo vai 
continuar a assumir o compromisso de pagar os 
subsídios a tempo e horas. Este ano a primeira 
tranche será paga, ainda, este mês e a segunda 
será entregue em outubro.

“Este é um dia especial na vossa vida e na 
vossa missão enquanto bombeiros voluntá-
rios”, afirmou ainda Alexandre Almeida. “Louvo 
e agradeço em nome pessoal e enquanto au-
tarca a vossa abnegação, dedicação e entre-
ga a esta missão”, referiu o presidente da câma-
ra, felicitando o corpo ativo da instituição. 

   O autarca garantiu ainda que o município 

tem tentado atender a todas as solicitações dos 
bombeiros, nomeadamente os de Cete, com a 
criação da Unidade Destacada em Recarei e mais 
recentemente a criação de Equipa Intervenção 
Permanente em todas as corporações do con-
celho. “Sei que esta corporação ambiciona ter 
um posto de emergência médica do INEM e 
nós estamos empenhados em que isso seja 
uma realidade o mais rapidamente possível”. 

 Medalhas e homenagens
a individualidades

e instituições

Além das habituais condecorações e 
promoções de bombeiros, neste aniversário 
a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Cete homenageou algumas 
individualidades que se revelam importantes 
para a corporação. Entre as figuras destacadas 
estiveram o presidente da câmara, Alexandre 
Almeida, o vereador da Proteção Civil, Elias 
Barros, o presidente da junta de Sobreira, João 
Gonçalves, o Padre Pedro Silva e a delegação 
da Sobreira da Cruz Vermelha Portuguesa.

Na mesma cerimónia foram também entre-
gues votos de louvor ao corpo ativo e ao departa-
mento de comunicação e imagem dos bombei-
ros de Cete. O Comandante Noel Ferreira também 
foi distinguido pelos bombeiros da corporação.
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“Queremos ser um concelho de Abril”
►O Salão Nobre da Câmara Municipal de Paredes voltou a abrir portas para a realização da sessão solene das comemorações do 25 de abril. 

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

N
O ANO em que se comemoram 45 
anos da “Revolução dos Cravos”, 
a habitual sessão solene contou 
com a presença do presidente da 
Assembleia Municipal, Batista Pe-

reira, do presidente do Município, Alexandre 
Almeida, e dos vereadores dos vários pelouros, 
e ainda com os representantes dos partidos 
políticos. À cerimónia assistiram diversos au-
tarcas e cidadãos paredenses.

Baptista Pereira foi o primeiro a usar da pa-
lavra e definiu o 25 de Abril como “o despertar 
de Portugal para o mundo”, mundo esse que 
estava afastado por um regime “puritano e 
hipócrita, discricionário, altamente corrup-
to e falsamente protetor”.

O presidente da Assembleia Municipal de 
Paredes citou dois escritores portugueses, So-
phia de Mello Breyner e Manuel Alegre para sa-
lientar a importância da “Revolução de abril” 
e as transformações que desenvolveu na socie-
dade da época e que tanta implicância possuem 
na sociedade atual. Baptista Pereira lembrou 
que “só depois da Revolução dos Cravos, Por-
tugal começou a partilhar livremente o co-
nhecimento do mundo e a entender o atraso 
de décadas em que o país se encontrava.” O 
dirigente socialista sustentou que todas as revo-
luções têm heróis e mártires da liberdade e que 
não podem ser esquecidos para nos recordar 
que as revoluções não são isentas de perigo.

Batista Pereira apelou à divulgação do co-
nhecimento, à promoção da cultura e da edu-
cação e ao diálogo no combate à intolerância 
e acrescentou ainda: “O dia 25 de Abril deve 
ser sempre recordado como um dia de vi-
tória, mas, também, como um aviso às ge-
rações futuras. Dias como estes não serão 
necessários se não permitirmos a instala-
ção de extremismos, ditaduras, de regimes 
opressivos e autoritários. Tudo depende de 
nós. É preciso continuar a avisar toda a gen-
te, dar notícias, informar e prevenir.”

Alexandre Almeida salientou os direitos 
conquistados com a “Revolução dos cravos” 
e sublinhou que esta data “contribuiu, e mui-
to, para o progresso do país.” 

O presidente do município paredense re-
cordou o avanço do poder local democrático 
nas freguesias e nos concelhos. Focando-se no 
concelho que governa, Alexandre Almeida ad-
mitiu a existência de problemas e dificuldades 
e concordou que “ainda há muito caminho a 
percorrer, sobretudo, no que toca ao sanea-
mento básico. Este problema precisa de uma 
resposta o mais rapidamente possível e esta-
mos a dar passos importantes nesse sentido.”

O representante máximo da autarquia 
paredense destacou a importância da demo-
cracia e dos valores que lhe estão associados 
e apelou ao voto de todos os cidadãos do con-
celho nas eleições europeias do próximo dia 
26 de maio: “Votem de acordo com as vossas 
ideias e opções. Mas votem. Votem por Por-
tugal e pela Europa.”

Alexandre Almeida terminou asseguran-
do: “Queremos ser um concelho de abril. 
Queremos ser um concelho de abril no sen-
tido de sermos um concelho moderno, cada 
vez com melhores condições de vida, aber-
to ao mundo e ao futuro”, mas lembrou que 
“Precisamos de uma câmara municipal com 
sustentabilidade, que só é possível, através 
de uma gestão de rigor, tal como temos 
feito e iremos manter. Estamos a cumprir 
a mudança necessária com rigor, trabalho, 
dedicação e verdade.”

“O direito ao voto não
é uma constelação
cénica eleitoral?”

- Jorge Ribeiro (CDS-PP)

Em representação do CDS-PP, Jorge Ri-
beiro invocou os valores de abril e mostrou-
-se preocupado com “a desvalorização do 
direito ao voto”, onde considerou haver um 
distanciamento crescente entre eleitos e elei-
tores. Jorge Ribeiro levantou uma questão: 
“Mas se o direito ao voto era uma conste-
lação cénica pré-eleitoral e eleitoral antes 
do 25 de Abril de 1974, será que não o é, 
nos dias de hoje?  Espero continuar a acre-
ditar que a resposta a tal pergunta seja 
negativa, porque, só assim, dias como o de 

hoje fazem sentido.”
Jorge Ribeiro considera que “o 25 de 

abril de 1974 não pode ser separado do 
25 de novembro de 1975” e lamentou que 
“a Assembleia Municipal, no ano passado, 
chumbou uma moção apresentada pelo 
CDS-PP que visava reconhecer o 25 de 
novembro como parte integrante de um 
processo que iniciou com o 25 de abril.” O 
representante do partido criticou ainda a pro-
liferação de falsos perfis, o insulto de forma 
gratuita a quem expresse publicamente uma 
opinião e as fake news, episódios que classi-
fica como “contraste evidente em relação 
aos ideais de abril.”

“Ser livre, ser
verdadeiramente
livre, é mais difícil

do que não ser”
 - Nuno Serra (PSD)

Nuno Serra, em representação do PSD Pare-
des, enalteceu “o grupo de homens corajosos 
responsável pela revolução”: “Para trás ficou 
um regime autoritário, de medo, opressão, 
censura, ficou, também, a guerra e ignorân-
cia, o subdesenvolvimento e o analfabetis-
mo de uma pobreza extrema. Na memória 
ficarão todos os que tombaram pela pátria e 
liberdade e que escreveram com sangue uma 
das mais negras páginas da história de Portu-
gal. A eles, e de uma forma especial, a todos 
os paredenses mortos em combate presta-
mos, também, a nossa homenagem.” 

Nuno Serra garante “Ser livre, ser ver-
dadeiramente livre, é mais difícil do que 
não ser.” O representante social-democra-
ta lembrou ainda: “O nosso compromisso 
é continuar a lutar sempre pelos valores 
de abril, na defesa do concelho de Pa-
redes” e defendeu que “a Revolução de 
Abril foi, também, uma importante data 
da afirmação do poder local e das autar-
quias. Portugal tem, hoje, um patrimó-
nio riquíssimo e único no mundo, onde 
as juntas de freguesia, pela sua proximi-

dade e trabalho desenvolvido são, pro-
vavelmente, o elo mais importante entre 
o regime e as populações. Hoje, mais do 
que nunca, é fundamental dotar as fre-
guesias de uma verdadeira autonomia 
e liberta-las da dependência municipal 
para que estas possam desenvolver um 
trabalho melhor, mais próximo e mais 
dinâmico na resolução dos problemas.” 
Nuno Serra concluiu expressando: “O ca-
minho não será fácil, é preciso coragem, 
firmeza e experiência, mas, acima de 
tudo, competência e determinação.”

“Esta data é nossa, dos de 
esquerda e direita,

dos crentes da
democracia plural”

- Rui Silva (PS)

A representar o PS Paredes discursou Rui 
Silva, que defendeu que esta é a comemora-
ção de uma data que não está associada a um 
partido, mas sim, a um povo que acredita na 
democracia: “Esta data é nossa, dos da es-
querda e da direita, dos crentes na demo-
cracia plural, dos amantes da liberdade, 
da igualdade de oportunidades, da justiça 
para todos, da liberdade de associação, da 
liberdade económica, do princípio de se-
paração de poderes, da superioridade do 
poder político sobre todos os outros pode-
res, da liberdade religiosa.”

No seu discurso, Rui Silva defendeu que 
“Hoje, mais do que nunca, impõem-se no-
vas lutas contra os fundamentalismos, fa-
natismos e radicalismos que estão a tentar 
minar alguns dos valores conquistados ao 
longo da evolução civilizacional.” O líder da 
bancada do Partido Socialista na Assembleia 
Municipal manifestou que o 25 de abril é o dia 
indicado para refletir no que tínhamos antes e 
no que temos agora e concluindo afirmando: 
“Abril está vivo na ação dos homens e das 
mulheres que continuam a acreditar que é 
possível continuar a construir uma socie-
dade mais justa e mais solidária.”
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Homenagem a Santos Grácio

A
s comemorações dos 45 anos do 25 
de Abril culminaram com o descerrar 
de uma placa em memória de Santos 
Grácio, que dá agora nome ao, até en-

tão, conhecido “Largo da feira”. A mudança do 
nome para “Praça Santos Grácio” foi a forma 
que a Câmara Municipal de Paredes encontrou 
para homenagear o “paredense de coração”, 
que tanto lutou pela liberdade e pela democra-
cia e que, em 1958, à passagem do General Hum-
berto Delgado, por Paredes, fez ouvir a sua voz 
exclamando: “Meu General, estamos fartos de 
ditadura. O povo precisa de pão e liberdade”.

Santos Grácio foi também dirigente des-

portivo do União Sport Clube de Paredes 
e um dos mentores das festas da vila e do 
concelho de Paredes. Solicitador de profi s-
são, Santos Grácio ocupou ainda o cargo na 
administração do hospital da Misericórdia de 
Paredes durante 10 anos.

Na homenagem ao cidadão que, se fosse 
vivo, completaria cem anos de idade, esteve 
presente a família, representada pela esposa 
e fi lhos.

Em ambas as cerimónias e, no percurso a 
pé realizado entre a câmara e o Largo da Feira, 
o acompanhamento musical esteve a cargo 
da Banda Filarmónica de Cete. 

Detetada estirpe da legionella
nos balneários da secundária de Paredes

►Os balneários deverão reabrir esta semana, logo após serem conhecidos os resultados das ações de controlo para a eliminação da bactéria.

U
MA INSPEÇÃO DE RO-
TINA de recolha de 
água permitiu detetar a 
presença de uma estirpe 

da bactéria legionella nos bal-
neários da escola secundária de 
Paredes, que se encontram en-
cerrados desde o final da semana 
passada.

“As análises físico-químicas 
e microbiológicas ocorreram 
após recolha de 10 amostras em 
pontos comuns de desenvolvi-
mento de bactérias”, referiu a 
Parque Escolar em comunicado. 
Duas dessas amostras detetaram 
a presença da bactéria, de 100 uf-
c/L no balneário dos professores e 

de 63 ufc/L no balneário mascu-
lino, “mesmo assim, muito infe-
riores a concentrações determi-
nadas como preocupantes que 
são de 1.000 ufc/L”.

A Parque Escolar solicitou o 
encerramento dos balneários e 
procedeu ao choque químico dos 
circuitos hidráulicos e a ações 
complementares de atuação para 
a eliminação da bactéria.

Os balneários deverão reabrir 
esta semana, logo após serem 
conhecidos os resultados de uma 
contra-análise e das ações de con-
trolo para a eliminação da bacté-
ria em todo o circuito hidráulico. 
A Parque Escolar assegura, ainda, 
que não existiram contaminações 
de qualquer espécie na comuni-
dade escolar.
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O 
estado é mau gestor. Esta foi a 
conclusão do governo angola-
no. Decidiu privatizar, incluin-
do no petróleo. 

Nós, por cá, sabemos isso há muito 
tempo. Mas, insistimos em obrigar os con-
tribuintes a pagar as asneiras dos gesto-
res públicos. “Asneiras”, usando um termo 
simpático, pois as mais das vezes tem a ver 
com corrupção. Em linguagem simples. 

A “nossa” Caixa Geral de Depósitos 
foi delapidada. Concedeu empréstimos 
duvidosos, aos milhões. Ou melhor, talvez 
aos biliões. 

É mau demais. Não somos ingénuos e 
bem sabemos que “os favores” tem (sem-
pre) contrapartida. Os portugueses pa-
garam. Os pobres pagam com o suor do 
seu trabalho, já de si mal remunerado. Não 
está certo. 

Mau, também, ver o circo que os polí-
ticos, de todos os partidos, arranjam para 
esconder dos portugueses a verdade. Trata-
-se do nosso dinheiro e há quem ache que 
não temos direito a saber como o gastam. 
Ao “ouvir” as “razões” de cada partido para 
esconderem a verdade dos portugueses, 
só podemos aumentar a nossa desilusão. 
Aqueles que elegemos para governarem o 
“nosso reino” tomam-nos por lerdos. 

Devia ser proibido, por lei, que aqueles 
conotados com partidos fossem nomea-
dos para gestores de empresas públicas. Os 
eleitos deviam remeter-se ao importantís-
simo papel de fiscalizadores atentos. Não 
deviam ter o duplo papel de administra-
dores e fiscalizadores. Bem sabemos que 
nunca exercem as duas funções ao mesmo 
tempo. “Eles” revezam-se. Mas, na essência, 
direta ou indiretamente, são sempre os 
mesmos, ou dos mesmos “clubes”. 

Haverá esperança de que algum dia 
não assistamos impotentes a ver roubar o 
nosso suor?

*Jornalista, Presidente da Associação Nacional da 
Imprensa Regional 

EDUARDO OLIVEIRA COSTA*

BILHETE POSTAL

A “CAIXA”

Bombeiros de Rebordosa
vencem nos distritais de manobras

►Três equipas dos bombeiros voluntários de Rebordosa venceram nas respetivas categorias o Concurso
     Distrital de Manobras para bombeiros, que decorreu a 13 de abril, no Marco de Canaveses.

disputar os melhores lugares nesta fase na-
cional do concurso. 

Corporação já prepara
viagem à Suíça

A corporação rebordosense já se prepara 
para viajar até Marpigmy, na Suíça, onde vai 
disputar o concurso internacional de mano-
bras de cadetes. A competição realiza-se de 

A
S DUAS EQUIPAS DE CADETES, 
feminina e masculina, conquistaram 
o primeiro lugar nas suas categorias, 
bem como a equipa sénior feminina. 

A corporação de Rebordosa competiu ainda 
na categoria seniores masculinos, mas sem 
ser pontuada.   

O estádio municipal do Marco de Cana-
veses acolheu o evento, onde marcaram pre-
sença representantes da Liga dos Bombeiros 
Portugueses e da Federação dos Bombeiros 
do Distrito do Porto.

Participaram no campeonato os Sapa-
dores Bombeiros do Porto, os bombeiros de 
Paço de Sousa, Rebordosa, Marco de Canave-
ses e Carvalhos e ainda os cadetes dos bom-
beiros voluntários de Cete.

Este ano foram também premiados as 
equipas do BSB do Porto (profissionais A), 
Paço de Sousa (voluntários A e feminina) e 
Marco de Canaveses (voluntários B).

As equipas vencedoras vão disputar, nos 
dias 16 e 17 de junho, em Rio Maior, o Con-
curso Nacional de Manobras. Aqui serão apu-
rados os melhores para disputar uma terceira 
fase a nível europeu. À semelhança dos últi-
mos anos, os bombeiros de Rebordosa vão 

14 a 21 de julho. 
A corporação já soma 17 internacionaliza-

ções e um 3.º lugar conquistado no concurso, 
disputado na Polónia. 

O comandante, Simão Barbosa, garante 
que as equipas partem sempre para estes con-
cursos com a ambição de vencer, mas sobretu-
do com o objetivo de representar o seu país da 
melhor maneira. “Reconhecemos a dificulda-
de do desafio, mas acreditamos que pode-
mos conseguir um bom resultado”, remata.

A BIBLIOTECA MUNI-
CIPAL DE PAREDES 
dispõe, no seu acervo 
bibliográfico, de uma 

edição limitada da obra Os Lu-
síadas, de Luís Vaz de Camões, 
publicada em 1880. Trata-se de 
uma edição limitada de Emílio 
Biel, comemorativa do terceiro 
centenário da morte do gran-
de poeta português, datada de 
10 de junho de 1880 e que foi 
editada no Porto.

A Biblioteca Municipal de 
Paredes conta atualmente 
com 32 794 livros registados 

Biblioteca municipal
tem edição d’Os Lusíadas 

publicada em 1880
e “outros tantos em fase de 
catalogação”. Do seu espólio 
destaca-se ainda uma publi-
cação de carácter religioso de 
1576, considerado o livro mais 
antigo existente nesta biblio-
teca.

No Dia Mundial do Livro e 
dos Direitos de Autor, assina-
lado a 23 de abril, a autarquia 
recordou que a comemoração 
desta data tem como objetivo 
reconhecer a importância e a 
utilidade dos livros, assim como 
incentivar hábitos de leitura na 
população.
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U
M INCÊNDIO deflagrou, na tarde do 
passado sábado, 27 abril, numa fá-
brica de estofos situada em Lordelo, 
Paredes.

O alerta foi dado pelas 15 horas e o incên-
dio só entrou em fase de rescaldo por volta 
das 17h30. 

No combate às chamas estiveram envolvi-

Incêndio consumiu fábrica
de estofos em Lordelo

►Mais de cem bombeiros de várias corporações combateram as
     chamas que deflagraram nas instalações da fábrica Suffa no
     passado sábado, 27 abril.

Foto: PAULO PINHEIRO

dos 118 bombeiros, apoiados por 35 viaturas 
de nove corporações de bombeiros: Lordelo, 
Baltar, Rebordosa, Cete, Paços de Ferreira, Va-
longo, Penafiel e Freamunde.

O incêndio consumiu as instalações da 
fábrica de estofos Suffa, situada nas proximi-
dades do quartel dos bombeiros de Lordelo, e 
que dá trabalho a cerca de 90 pessoas.

O
S FUNCIONÁRIOS da Conservató-
ria do Registo Civil de Paredes cum-
priram, na semana passada, dois 
dias de greve em protesto pela falta 

de condições de trabalho e a inexistência de 
uma plataforma de cadeira de rodas de aces-
so à conservatória, que está avariada há cinco 
meses, privando os cidadãos de mobilidade 
reduzida de se dirigirem a estes serviços.

A paralisação de dois dias causou constran-
gimentos a dezenas de pessoas que foram sur-
preendidas com o encerramento dos serviços e 
pretendiam tirar ou renovar o cartão de cidadão. 
O mesmo aconteceu em Paços de Ferreira, onde 
a Conservatória do Registo Civil, Predial, Comer-
cial e Automóvel encerrou durante toda a sema-
na em protesto contra a falta de funcionários e o 
excesso de procura dos serviços.

O Sindicato de Trabalhadores dos Registos 
e Notariado (STRN) acusa o Ministério da Justi-
ça e o Instituto dos Registos e Notariado de não 
dar resolução a todos os problemas reportados 
pelos trabalhadores, nomeadamente a avaria há 
cinco meses da plataforma de cadeira de rodas 
que dá acesso à conservatória, “privando os ci-

Trabalhadores da Conservatória
de Paredes denunciam

falta de condições 

dadão de mobilidade reduzida, assim como 
os pais que transportam os seus filhos me-
nores em carrinho de bebé, de se dirigirem à 
mesma em condições dignas”. 

O STRN repudia a posição da tutela, que 
“ignora os habitantes de Paredes com mo-
bilidade reduzida”, num claro arrepio às me-
didas vertidas na Resolução n.º 111/2017 que 
a Assembleia da República recomendou ao 
Governo e defende que o Direito que assiste a 
todas as pessoas de Paredes não é nem pode 
ser “um faz de conta”.

Os trabalhadores da Conservatória do Regis-
to Civil de Paredes queixam-se também da falta 
de condições de trabalho, de instalações inade-
quadas que prejudicam a privacidade no atendi-
mento dos cidadãos, bem como de deficiências 
em matéria de higiene, saúde e segurança para 
trabalhadores e cidadãos que usam os serviços.

Há ainda queixas relacionadas com o mau 
estado da iluminação, das casas de banho e das 
cadeiras, da falta de climatização adequada e 
das falhas de segurança dos trabalhadores, que 
já levaram a que uma trabalhadora tivesse sido 
bloqueada, fisicamente, dentro do seu posto de 
trabalho por um utente. O sindicato considera 
ser necessária a presença, permanente, de um 
agente da GNR nas instalações.

►Os trabalhadores da Conservatória do Registo Civil de Paredes
     fizeram dois dias de greve, denunciando a falta de condições de
     trabalho e instalações inadequadas. 

HELENA NUNES
— texto —

A DELEGAÇÃO DE VILELA da Cruz Ver-
melha Portuguesa vai voltar a organi-
zar, de 29 de maio a 8 de junho, mais 
uma edição do Salão do Móvel, inici-

ativa integrada nas Festas em Honra da Nossa 

Cruz Vermelha Vilela organiza 
XXV Salão do Móvel

Senhora da Hora.
Este ano, em virtude das obras no salão 

paroquial, o evento será realizado num novo 
local, na loja ao lado da Pint’art, junto à rotun-
da do escuteiro Baden Powell, em Vilela.

Ao longo dos 11 dias de certame será 
possível encontrar cerca de uma centena de 
peças de mobiliário e artigos de decoração, 
fornecidas por fabricantes locais e entregues 
à Cruz vermelha de Vilela, para posteriormen-
te serem vendidas a preços simbólicos. 

As receitas do evento revertem a favor da 
instituição que presta assistência social e hu-
manitária no concelho e na região.

►Cerca de uma centena de peças de mobiliário e artigos de decoração
vão ser vendidos a preços simbólicos, para ajudar a instituição.
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HORÁRIO: Segunda-feira - Abertura 10h00  |  Fecho 15h00  ●  De Terça-feira a Sábado - Abertura 10h00  |  Fecho 22h00
Descanso semanal: Domingo

MARGARIDA GONÇALVES
—  Nutricionista  — 

CLÍNICAS NUNO MENDES

E
liminar por completo o consumo de doces do seu 
dia-a-dia nem sempre é tarefa fácil, não só porque 
é algo que nos dá prazer, mas também porque 
as tentações se encontram por todo o lado… No 
entanto, existem situações na nossa vida em que 

sessar ou pelo menos reduzir o seu consumo é fundamen-
tal, não só por uma questão de manutenção de peso mas 
também por uma questão de saúde. Por isso mesmo, hoje 
iremos abordar algumas dicas importantes para um me-
lhor controlo do consumo destes alimentos: 
1. Reduza o consumo de doces aos poucos: retirar os do-
ces da sua alimentação de um dia para o outro pode não ser 
boa ideia, pois provavelmente irá voltar a ingerir-los, e em 
quantidades maiores. O ideal é reduzir o seu consumo gra-
dativamente até se sentir capaz de parar completamente;
2. Faça várias refeições ao longo do dia: fi car muitas ho-
ras em jejum faz com que o organismo procure uma fonte 
rápida de energia, e a vontade de comer açúcares dispara e 
torna-se difi cil de controlar; 
3. Mantenha os doces longe da sua vista: ter doces por per-
to só aumenta a vontade de ingeri-los, por isso, evite tê-los em 
casa, no escritório, na carteira ou noutros locais de fácil acesso;
4. Troque um doce por uma peça de fruta: de sabor 
igualmente doce a fruta pode ser uma alternativa quando 
aquele apetite incontrolável por doces ataca; 
5. Aposte no consumo de alimentos ricos em fi bras e 
proteínas: alimentos ricos em fi bras como frutas, legumes 
e leguminosas, proteínas como ovos, laticineos, carne e 
peixe,  ajudam a prolongar a sensação de saciedade, evi-
tando assim o desejo incontrolável por doces;
6. Consuma alimentos ricos em triptofano: o Triptofano 
é uma substância presente em alguns alimentos, como 
queijo, carne, peixe, ovos, amendoins, amendoas e ervilhas, 
que age na produção de serotonina, uma hormona que 
ajuda a diminuir o stresse, a ansiedade e a fome;
7. Abstraia-se com outras atividades para não estar 
sempre a pensar em comida: Porque muitas vezes não é 
fome, mas apenas desejo de comer, procure manter o cor-
po e especialmente a cabeça ocupados. Ligar para alguém, 
realizar tarefas domésticas, levar o seu animal de estimação 
a passear ou praticar exercicio fi sico são alguns exemplos 
de atividades que poderá realizar para se abstrair;
8. Nos dias difícies aposte em Alimentos SOS:
Ter por perto alguns alimentos saciantes ou com textura/
caraterísticas semelhantes aos que gosta pode ser uma boa 
opção (p.e. gelatina e os tremoços sem sal). Se lhe apetecer 
mesmo comer um doce, o melhor será fazê-lo depois do 
almoço e optar por aquelas sobremesas com menor teor 
de açúcar e com baixa quantidade de calorias;
9. Em dias de festa, congele as sobras ou ofereça aos 
amigos: se depois da festa sobraram muitos doces, e já 
sabe que vai andar os próximos dias a come-los, congele-
-os ou reparta-os pelos amigos;
10. Hidrate-se: A sede pode ser facilmente confundida com 
a fome, por isso beba água de forma regular ao longo do dia.

Sabemos que cumprir tudo isto nem sempre é um proces-
so fácil, por isso, se tem dúvidas ou sente difi culdade em atingir 
o seu objetivo, peça ajuda, aconselhe-se com um Nutricionista.

Controlar o consumo de doces:
UMA QUESTÃO DE 

PESO OU DE SAÚDE?
A IGREJA MATRIZ 

DA SOBREIRA vai 
receber obras de 
conservação, orça-

das em 100 mil euros, e que 
visam a recuperação do te-
lhado, a pintura das paredes 
interiores e exteriores e a 
substituição do soalho.

O protocolo de fi nancia-
mento foi assinado pelo se-
cretário de Estado das Autar-
quias Locais, Carlos Miguel, 
com a fábrica da igreja de 
São Pedro da Sobreira, presi-
dida pelo padre Pedro Silva. 

O protocolo terá uma 
comparticipação do governo 
de 50 mil euros.

O presidente da câmara 
de Paredes, Alexandre Almei-
da, considera que “esta igre-
ja assume importância his-
tórica no território, trata-se 
de um edifício emblemáti-
co de arquitetura religiosa 
que importa preservar”.

Citado em comunicado, 
o autarca assumiu ainda que 

Obras de conservação na igreja da
Sobreira orçadas em 100 mil euros
►O protocolo de fi nanciamento terá uma comparticipação do governo de 50 mil euros, sendo
     o restante suportado pela paróquia, a junta e a câmara municipal.

N
UNO MELO, depu-
tado do CDS no Par-
lamento Europeu 
visitou, na passada 

Deputado Nuno Melo visitou
empresa têxtil em Paredes

►O eurodeputado do CDS visitou a empresa Crialme, em Sobrosa, e verifi cou a importância da
     empresa inserida no setor internacional têxtil.

quarta-feira, 24 de Abril, a 
empresa Crialme, em Sobro-
sa, numa jornada dedicada 
ao reconhecimento empre-

sarial do concelho de Pare-
des. 

A comitiva liderada por 
Nuno Melo, integrava ainda, 

Fernando Barbosa, presi-
dente da Distrital do Porto 
do CDS, José Miguel Garcez, 
presidente da Concelhia de 
Paredes do CDS, Isabel Me-
néres Campos, presidente da 
Concelhia do Porto do CDS, 
Moisés Coutinho, presiden-
te da Concelhia de Paços de 
Ferreira e Victor Pereira, pre-
sidente da Concelhia de Gaia 
do CDS. 

Acompanharam também 
a visita os representantes 
da Assembleia Municipal do 
CDS Paredes, António Mace-
do Lemos e Jorge Ribeiro da 
Silva, entre representantes 
locais do CDS. O eurodeputa-
do centrista ainda teve tem-
po para passar pela junta de 
freguesia de Sobrosa, e en-
contrar-se com o presidente 
de junta e assinar o Livro de 
Honra.

os 100 mil euros a investir 
nas obras não chegam para 
tudo e referiu que “50% da 
verba será comparticipada 
pelo governo”, sendo que 
os outros 50 mil euros resul-
tam do envolvimento da pa-

róquia, da junta de freguesia 
da Sobreira e da câmara de 
Paredes.

Segundo o secretário de 
Estado das Autarquias Locais, 
Carlos Miguel, “esta é uma 
parceria entre o governo 

e a paróquia, que terá um 
compromisso informal da 
câmara de Paredes que 
também apoia a obra”.

O município comprome-
te-se ainda a terminar a esca-
daria no exterior da igreja.
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A PROMOV REBORDOSA, 
Associação Social, Cultural, 
Desportiva e Recreativa 
homenageou, no passado 

dia 12 de abril, instituições e atletas 
no âmbito desportivo, nomeada-
mente nas modalidades de ande-
bol, artes marciais e futebol.

A gala serviu para reconhecer, 
valorizar e premiar os agentes des-
portivos que mais se destacaram 
nos últimos anos e decorreu no 
âmbito da cerimónia do 14.º ani-
versário da instituição, realizada no 
auditório d’A Celer. 

Além dos inúmeros convidados, 
marcaram presença na cerimónia 

Promov Rebordosa distinguiu
atletas na 1ª. Gala do Desporto
►A iniciativa serviu para reconhecer e valorizar os agentes desportivos que mais
      se destacaram nos últimos anos, no 14.º aniversário da instituição.

o vereador da câmara de Paredes, 
Elias Barros, a presidente da junta 
de Rebordosa, Salomé Santos, e os 
restantes elementos do executivo e 
o presidente da Associação de An-
debol do Porto. 

Foram entregues 20 prémios 
em diferentes categorias. A Associa-
ção Moto Clube de Rebordosa foi 
distinguida com o Prémio Solida-
riedade. A atleta Catarina Morgado 
recebeu o Prémio Artes Marciais. No 
andebol, Eduardo Eusébio e João 
Pedro foram distinguidos como 
Atletas do Ano nos escalões de in-
fantis e iniciados, respetivamente. 
Hugo Carvalho e Clara Silva recebe-
ram os troféus de Atleta Revelação 
masculino e feminino.

Ainda no andebol, foram distin-

guidos Micael Magalhães - Treinador 
do Ano, Ricardo Azevedo - Treinador 
Revelação, Carla Salomé Rocha - Di-
rigente do Ano e Elisabete Gouveia 
– Prémio Equipa Masters Feminino. 

No futebol, foram distinguidos 
os treinadores das equipas de juve-
nis e juniores do Rebordosa Atlético 
Clube (RAC), Tiago Leal e Daniel Car-
valho, que se sagraram Campeões 
de Série e vão disputar a subida ao 
Campeonato Nacional.

O Prémio Reconhecimento foi 
entregue a Joaquim Barbosa uma fi-
gura reconhecida na freguesia pela 
dedicação ao RAC, clube do qual é 
roupeiro há já 30 anos.

O Prémio Figura Alto Prestígio 
do clube foi para o jogador e treina-
dor, da terra, Carlos Barbosa (Heré-
dia) e o Prémio Símbolo da Cidade 
foi entregue ao atual presidente do 
RAC, Joaquim Barbosa, que já leva 
mais de 20 anos ao serviço do clube.

Na cerimónia, foram premiadas 
também algumas figuras e entidades 
que contribuíram para o desenvol-
vimento da cidade de Rebordosa. 
O ex-presidente da A Celer, Manuel 
Moreira, recebeu o Prémio Personali-
dade da cidade, a junta de Rebordo-
sa foi distinguida com o Prémio Grati-
dão, e a câmara municipal de Paredes 
recebeu o Prémio Entidade do Ano.

HELENA NUNES (texto )

PAULO PINHEIRO (fotos )

Moto Clube - prémio solidariedade

No andebol foram distinguidos dirigentes, atletas e treinadores

Joaquim Barbosa, presidente do RAC - prémio símbolo da cidade



12
Quinta-feira

2 de maio 2019

ECONOMIA  &  NEGÓCIOS

D
ois mil e dezoito foi um ano de 
sucesso para a Novibelo, empresa 
que se dedica à produção de mo-
biliário personalizado, que rece-
beu, pela primeira vez, a distinção 

de PME Líder e PME Excelência’18.
Num universo de 2.378 empresas galar-

doadas, apenas 51 receberam em palco a 
distinção, em sete categorias. A Novibelo, 
empresa do grupo Casa Ferreira, foi distin-
guida na categoria de Mais Crescimento e 
o prémio foi entregue ao diretor executivo 
do grupo, Manuel Ferreira, natural do Mar-
co de Canaveses.

A aposta na internacionalização repre-
sentou um crescimento bastante significa-
tivo para a Novibelo, que no ano passado 
conseguiu duplicar o volume total de fatu-
ração, e inaugurou umas novas instalações.

O Centro Empresarial da Novibelo, si-
tuado em Cete, Paredes, tem 42 mil metros 
quadrados de área coberta e concentra, 
num único local, a nova fábrica da Novibe-
lo e um segundo edifício onde funcionam 
outras empresas do grupo, que prestam 
serviços em áreas como construção, eletri-
cidade, carpintaria, transporte e logística 
de eletrodomésticos, entre outros.

O grupo Casa Ferreira tem atualmente 
14 empresas e seis delas estão sediadas 
neste centro empresarial. A Novibelo, a 
Josnog Engenharia e Construção, a Josnog 
Imobiliária, a Josnog Carpintaria Técnica, a 
HAP – Home Appliances Platform e a Ilus-
cos.  

O Centro Empresarial da Novibelo acolhe-
rá também um showroom da Eichholtz, uma 
conhecida marca holandesa de decoração de 
interiores, da qual a Novibelo é representante 
oficial em Portugal.

DAR VIDA A PROJETOS
DE SONHO

A Novibelo conta com uma equipa de 57 
colaboradores experientes na conceção de 
mobiliário personalizado. É reconhecida pela 
sua capacidade em criar, produzir e montar 
mobiliário residencial feito à medida, produ-
zindo também para hotéis, escritórios e res-
taurantes. 

A empresa trabalha com conceituados 
gabinetes de arquitetura e design e distin-
gue-se no mercado pela capacidade de dar 
vida a projetos de sonho, feitos à medida de 
cada cliente, com matérias primas e acaba-
mentos de qualidade e assegurando um ser-
viço de excelência.

Desde 2007, a Novibelo já conseguiu con-
quistar clientes em várias partes do mundo, 
exportando atualmente para 14 países: Es-
panha, França, Inglaterra, Holanda, Itália, Lu-
xemburgo, Angola, Suíça, Dubai, Israel, Rús-
sia, Chipre, EUA e Canadá.

O Grupo Casa Ferreira emprega atualmen-
te cerca de 400 pessoas. As 14 empresas estão 
ligadas a vários setores de atividade, mas são 
dirigidas pelo mesmo empresário. Natural do 
Marco de Canaveses, Manuel Ferreira esco-
lheu Paredes para fixar uma parte importante 
dos seus negócios, primeiro com a Novibelo 
em 2007 e, mais tarde, com outras seis empre-
sas do grupo, contribuindo ativamente para o 
desenvolvimento económico e para a criação 
de emprego na região. 

 A empresa do Grupo Casa Ferreira é reconhecida pela criação de mobiliário personalizado de
      excelência e exporta para 14 países em todo o mundo. 

Internacionalização leva Novibelo
ao estatuto PME Excelência’18
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HELENA NUNES
— texto —

DESPORTO
Penalva do Castelo, 0 — União de Paredes, 0

N
A 32.ª JORNADA DO CAMPEO-
NATO DE PORTUGAL, o União 
Sport Clube de Paredes deslocou-
-se ao Parque Desportivo de San-
t´Ana para defrontar o já despro-

movido, Penalva do Castelo.
Sem vencer há oito jornadas consecuti-

vas, os paredenses mostraram vontade em in-
verter o ciclo de maus resultados e entraram 
bem na partida. A equipa de Eurico Couto 
teve o domínio, durante quase todo o encon-
tro, mas as decisões precipitadas na finaliza-
ção influenciaram a falta de golos.

Apesar das várias investidas criadas pelos 
paredenses, os unionistas não foram mesmo 
capazes de evitar o nulo no marcador, que se 
manteve até ao fim da partida.

Com o empate, o Paredes manteve o ciclo 
de jogos sem vencer, são, agora, sete as par-
tidas sem conseguir pontuar. A turma orien-
tada por Eurico Couto ocupa o oitavo lugar 
da tabela classificativa, com 43 pontos. Já, o 
Penalva do Castelo está na 16.ª posição, em 
zona de despromoção, e tem 28 pontos.

Paredes continua sem vencer
Eurico Couto:

“Decisões precipitadas,
que diminuíram a confiança
e aumentaram a ansiedade”

No final do jogo, Eurico Couto apontava: 
“Controlámos, em grande parte, o jogo. 
Tivemos um volume ofensivo muito supe-
rior, mas com decisões muito precipitadas 
que diminuíram a confiança e aumentaram 
a ansiedade, isso retirou-nos qualidade no 
momento de finalizar voltamos a não ser 
eficazes.”

Sobre a série de maus resultados, o técni-
co paredense justifica: “O campeonato é de 
extrema exigência. Existe, neste momen-
to, um cansaço acrescido e acumulado 
natural dessa exigência. Por esse motivo 
a tarefa de cada jogador dificulta-se e isso 
interfere no sucesso das nossas ações co-
letivas e individuais, juntando todos os 
castigos e lesões a que temos sido expos-
tos. Contudo, faltam dois jogos e vamos 
trabalhar afincadamente para conquistar 
pontos”. 

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

ARQUIVO

E
M DIA DE COMEMORAÇÕES DA LI-
BERDADE, as ruas da cidade de Pare-
des encheram-se de jovens atletas que 
participaram no Paredes Duatlo 2019, 

organizado pelo clube Paredes Aventura, em 
parceria com o município de Paredes e com 
o apoio da Delegação do Norte da Federação 
de Triatlo de Portugal.

Durante a manhã, 140 jovens dos vários 
escalões de formação participaram no Pare-
des Duatlo Jovem BTT, no parque da cidade. 
As provas destes escalões integraram o Cir-

Paredes Duatlo 2019 juntou centenas de atletas

cuito Norte Jovem e Circuito Douro Norte 
Jovem. Realizou-se também um Baby-Duatlo, 
crianças até aos 3 anos, e um Mini-Duatlo, 
para crianças dos 4 aos 6 anos.

“O Paredes Aventura venceu por equipas, 
obteve inúmeros pódios e vários vencedores 
nos diversos escalões”, garantiu Vítor Andrade.

Da parte da tarde, as provas do Paredes 
Duatlo 2019 concentraram-se no Parque 
José Guilherme. Na distância de sprint (5 km 
corrida + 20 km ciclismo + 2,5 km corrida) a 
prova contou para o Campeonato Norte de 
Clubes de Duatlo Estrada e para o Campeona-
to Douro Norte de Clubes de Duatlo Estrada. 
O parque José Guilherme foi também palco 

do Campeonato Douro Norte Individual de 
Duatlo Estrada, onde foram conhecidos os 
campeões Douro Norte da modalidade.

O Paredes Aventura teve dois desses cam-
peões, Pedro Pacheco no grupo de idade 20-
24 e Francisco Oliveira em cadetes, além de 

outros pódios individuais.
Após a prova realizou-se a I Gala Triatlo 

Norte, onde foram entregues os prémios re-
lativos à época 2018 aos diversos vencedores 
nos mais variados Circuitos de Duatlo Estrada, 
Duatlo Cross e Triatlo.

Clube representado nos Campeonatos do Mundo Multidesporto

O Paredes Aventura, clube integrado na As-
sociação Cultural e Musical de Paredes, tem a 
maior escola de triatlo da zona norte e uma das 
maiores do país, que conta com mais de 40 atle-
tas nos escalões de formação e 36 atletas adultos 
federados na Federação de Triatlo de Portugal.

O clube está  a participar nos Campeona-
tos do Mundo Multidesporto, em Pontevedra, 
Espanha. Dez atletas vão participar na prova 
de triatlo longo que se realizará no próximo 
sábado, 4 de maio, em representação da se-
leção nacional.
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O 
ALIANÇA DE GANDRA em-
patou a zero na receção ao Vila 
Meã, em partida disputada no 
Complexo Desportivo Cidade de 
Gandra, a contar para a 33.ª jor-

nada, da Divisão Elite.
Num encontro, com ambas as equipas a 

repartirem as oportunidades de se colocarem 
em vantagem, só faltaram mesmo os golos.

A primeira parte foi pautada por um 
equilíbrio total entre ambos os emblemas, 
com os conjuntos a aplicarem-se mais na 
linha defensiva. 

No segundo tempo, surgiram mais opor-
tunidades, mas sem verdadeiras concretiza-
ções. O Vila Meã foi o primeiro a chegar com 
perigo à baliza gandarense, mas os homens 
da casa não se deixaram ficar e também res-
ponderam, mas sem mostrar pontaria afiada.

Apesar das oportunidades criadas, os 
adeptos saíram do Complexo Desportivo da 
Cidade de Gandra sem festejar qualquer golo, 
não impedindo a qualidade mostrada por 
ambas as equipas.

Gandra e Vila Meã empatam sem golos
►Num jogo pautado pelo equilíbrio, só faltaram mesmo os golos no encontro disputado no Complexo Desportivo da Cidade de Gandra

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

Quando falta apenas uma jornada para o 
fim do campeonato e com os dois conjuntos 
a terem a sua posição já definida na tabela 
classificativa, o Aliança de Gandra a ocupar o 
12.º lugar, com 40 pontos e o Vilã Meã, na 8.ª 
posição, com 43.

Mário Rocha:
“A atitude dos meus

jogadores foi muito positiva”

No final do encontro, Mário Rocha afirmava: 
“Perante o lugar ocupado por ambas as equi-
pas na tabela classificativa, o fim do campeo-
nato e, no nosso caso, a meia-final da taça, 
os treinadores mexeram nas equipas e assis-
tiu-se a um jogo equilibrado. Ambas as equi-
pas foram agressivas e conseguiram criar 
oportunidades, pena é que os adeptos não 
tivessem podido gritar ao golo, porque esses 
culminam neste espetáculo, que é o futebol. 
O empate foi um resultado justo, mas tê-lo-ia 
sido mais se tivessem havido golos.”

Apesar do resultado final, o técnico gan-
darense garante: “O jogo não teve a inten-
sidade, mas teve qualidade e momentos 

muito bons. A atitude dos meus jogadores 
foi muito positiva.”

Sobre a falta de concentração dos atletas 
devido ao jogo da taça, Mário Rocha assume: 
“Admito que os jogadores possam não es-

tar tão concentrados por causa desse jogo 
da taça, mas isso não influenciou a atitude 
muito positiva dos atletas que entraram 
em campo e estou muito satisfeito com o 
desempenho deles.”

O REBORDOSA entrou em campo 
num belo momento de fair-play 
demonstrado pela equipa do Erme-
sinde. Os ermesindenses fizeram o 

chamado “túnel de campeão”, por onde os 
rebordosenses entraram, aplaudidos de pé, 
pelos colegas de profissão. 

A entrada pareceu ter dado motivação à 
equipa da casa, que entrou forte no encontro, 
e conseguiu colocar-se em vantagem, logo 
aos 14 minutos. Sérgio Cardoso assistiu Vítor 
Teixeira, que apareceu à entrada da área, a fi-
nalizar. Estava feito o 1 – 0.

O Rebordosa dominava e podia ter 
ampliado a superioridade, mas não soube 
aproveitar as oportunidades criadas. Quem 
aproveitou foi o Ermesinde que conseguiu 
chegar ao empate, ainda antes do interva-

Aliados desliza em Amarante

O ALIADOS DE LORDELO empatou a 
três bolas na deslocação ao Vila Caiz. 
Com o empate e a vitória do Tirsen-
se, a equipa de Juvenal Brandão viu 

assim confirmado o afastamento de um dos 
lugares de disputa do play-off de subida.

Os lordelenses entraram, praticamente, a 
perder, no encontro. Um canto, a favor dos ama-
rantinos, logo aos três minutos, colocou o Vila 
Caiz em vantagem. A equipa paredense  “correu 
atrás do prejuízo” e conseguiu responder, à pas-
sagem do minuto 35, com o remate de Carlão, 
que deu o empate no marcador até ao intervalo.

No segundo tempo, o Aliados assumia o 
jogo, mas um penálti, assinalado aos 55 mi-
nutos, tirou confiança aos lordelenses. Na 

conversão da grande penalidade, Gato voltou 
a colocar o Vila Caiz em vantagem. O Aliados 
voltou a ter de se esforçar para minimizar os 
estragos, mas a equipa orientada por Renato 
Coimbra não facilitava e voltou a concretizar 
por intermédio de Miguelinho.

A perder por 3 -1, faltaram aos lordelenses 
melhores decisões no último terço para conse-
guirem finalizar as jogadas. Ainda assim, o 3-2 
conseguido por Maurício deu esperança aos 
visitantes, que conseguiram empatar o encon-
tro, já nos descontos, com o golo de Celso.

Com o empate, a equipa de Juvenal Bran-
dão cimentou o 5.º lugar e soma agora 59 
pontos. O Vila Caiz, que já tinha assegurado a 
manutenção, ocupa o 16.º posto, com 33.

Juvenal Brandão:
“Não conseguimos o objetivo e estamos muito tristes”

No final do jogo, Juvenal Brandão des-
vendava o que correu mal à sua equipa: “Jo-
gámos perante um adversário aguerrido, 
que fez uma época, na minha opinião, de 
grande mérito e teve excelentes períodos. 
A viagem a este campo é incomodativa, o 
tempo que se fez sentir foi anormal (muito 
calor e abafado) e, por isso, é todo um con-
junto de situações que ajudam a explicar as 
dificuldades. Não são desculpas, são factos. 
Fizemos tudo para ganhar, mas não conse-
guimos. Não vamos para nenhum jogo em 
excursão, nem para cumprir calendário.”

Apesar das oito alterações na equipa ti-
tular, o técnico lordelense rejeita qualquer 
desconcentração devido ao jogo da taça: 
“De maneira nenhuma. Não deixei nin-
guém de fora da convocatória por opção 

técnica. Temos muitos titulares lesiona-
dos. Jogou o melhor 11 titular para ga-
nharmos este jogo.”

Com a vitória do Tirsense, o Aliados per-
deu, definitivamente, as hipóteses de al-
cançar o 2.° lugar, sobre o desfecho, Juvenal 
Brandão responde assim: “Parabéns a todos 
os que conseguiram os seus objetivos. O 
campeonato é uma prova de regularidade 
e os mais regulares ficaram nos 2 primeiros 
lugares. Nós tentamos de tudo, mas não 
conseguimos. Assumo claramente a res-
ponsabilidade, embora ache que a minha 
equipa tenha tido uma reta final muito 
boa, só que não tínhamos margem de erro. 
Foi pena, mas foi um percurso interessan-
te. A tristeza é muito grande por não ter-
mos conseguido.”

Aliados de Lordelo, 3 — Vila Caiz, 0 Ermesinde, 1 — Rebordosa, 2

Gestão mantém registo vitorioso
lo, por intermédio de Herdeiro.

Na segunda parte, os homens da casa vol-
taram a entrar dominadores e conquistaram 
o golo, no início do segundo tempo. Frazão, 
um júnior da formação do clube, ampliou a 
vantagem com um remate colocado à entra-
da da área.

Até ao final do encontro, o Rebordosa 
conseguiu dominar e ainda podia ter dilatado 
a vantagem. Contudo, o conjunto ermesin-
dense aplicou-se e conseguiu superiorizar-se 
nos últimos 15 minutos da partida sem, no 
entanto, ter feito valer essa superioridade em 
matéria de golos.

Com a vitória, o Rebordosa passou a so-
mar 73 pontos e mantém-se líder isolado da 
Divisão de Elite. O Ermesinde ocupa o 15.º lu-
gar, com 34. 

Tonanha:
“Queremos chegar ao play-off
com toda a gente operacional”

No final da partida, Tonanha considerava: 
“Foi um bom jogo da nossa equipa, com 
uns primeiros 20 minutos muito bons, 
em que acabámos por fazer um golo, mas 
podíamos ter feito mais. O Ermesinde foi 
para o intervalo empatado, mas penso 
que o resultado mais justo seria a nossa 
vitória. Na 2.ª parte, voltámos a entrar 
fortes e fizemos o golo. A partir daí, con-
trolámos o jogo e, só nos últimos 15 mi-
nutos, é que o Ermesinde tentou chegar à 
igualdade, mas sem grande perigo. A vitó-
ria aceita-se.”

O técnico do Rebordosa agradeceu a 

forma como o Ermesinde parabenizou os 
campeões, mas lembra que, para já, os seus 
homens só pensam no campeonato, apesar 
de ter feito alguma gestão no plantel: “Que-
ro agradecer ao Ermesinde a receção e 
homenagem que nos fizeram, enquanto 
campeões. A minha equipa ainda está to-
talmente focada no campeonato e, neste 
momento, só pensamos em fazer o maior 
número de pontos possível. Neste jogo 
deu para fazer alguma gestão, gerir o es-
forço de uns e dar minutos a outros, para 
chegarmos ao play-off com toda a gente 
operacional.”
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Surpresas
na 1.ª e 2.ª

Divisão Distrital
►Decisões ao rubro na 1.ª e 
2.ª Divisão Distrital da Asso-
ciação de Futebol do Porto: 
Sobreirense pode subir, Bal-
tar em risco de descer.

N
O ÚLTIMO ESCALÃO da maior 
associação de futebol do país, 
o Sobreirense voltou a recupe-
rar a liderança da prova. A equi-

pa paredense venceu o Gervide por 2 – 0 
e ascendeu assim ao primeiro lugar da 
tabela classificativa, com mais um ponto 
que o segundo classificado, o Ferreira. A 
duas jornadas do fim do campeonato, os 
sobreirenses estão cada vez mais perto 
de serem campeões de divisão, numa 
luta que será disputada até ao final do 
campeonato.

Também na mesma divisão, o Van-
doma conquistou uma vitória “fora de 
portas”, frente a um adversário direto, 
o Pedras Rubras B. A equipa paredense 
venceu por quatro bolas e conseguiu 
reduzir para quatro os pontos para o 3º 
classificado. O Vandoma está no 4.º lu-
gar, com 54 pontos, o Pedras Rubras B 
ocupa a 3.ª posição, com 58.

Na 1.ª Divisão Distrital, na penúlti-
ma jornada da prova, o Baltar voltou a 
perder e vê agora em risco a sua per-
manência na competição. A equipa bal-
tarense perdeu por 1 – 2 no dérbi do 
concelho frente ao Sobrosa e, em caso 
de derrota na próxima jornada e vitó-
ria dos adversários diretos, a equipa de 
Baltar pode mesmo descer à 2.ª Divisão 
Distrital.

Na mesma competição, Aliados de 
Lordelo B e Parada contabilizaram am-
bos um empate. Os lordelenses empa-
taram a uma bola na receção ao Lamo-
so. Já, o Parada deslocou-se a Paços de 
Ferreira para defrontar o Penamaior, 
onde apurou um empate a dois golos 
frente aos pacenses. O Parada manteve 
o 7.º lugar e soma 38 pontos, o Aliados 
de Lordelo B sustentou a 9.ª posição, 
com 36. 

Taça AF Porto

A 
PRIMEIRA MÃO das meias-finais da Taça da Associa-
ção de Futebol do Porto realizou-se no Estádio Cida-
de de Lordelo e colocou frente a frente duas equipas 
do concelho paredense. Os gandarenses entraram 

melhor na partida e colocaram-se em vantagem, logo aos 
quatro minutos. Diogo recebeu a bola de costas para a baliza 
e, com um pontapé de bicicleta, inaugurou o marcador.

Os lordelenses viram-se obrigados “a correr atrás do pre-
juízo” e procuraram aplicar-se no setor ofensivo para alcançar 
o empate, que só aconteceu em cima do intervalo. Os homens 
da casa beneficiaram de uma grande penalidade, que foi con-
vertida por Fonseca, estabelecendo assim a igualdade no mar-
cador, à ida para o período de descanso.

No segundo tempo, o Aliados entrou melhor e dispôs de 
várias oportunidades para se colocar em vantagem, objetivo 
que acabou por concretizar, à passagem do minuto 55, com 
o golo de Pedrinho.

Aos 65 minutos, os lordelenses ficaram em desvantagem 
numérica, depois da expulsão, por acumulação de amarelos, 
de Diogo Brandão, que tinha entrado no intervalo. Ainda as-
sim, os pupilos de Juvenal Brandão conseguiram segurar a 
vantagem por 2 – 1, até ao final da partida.

►O Aliados de Lordelo venceu o Aliança de Gandra, por 2 – 1, na primeira mão das meias-finais da Taça AF Porto. A 
equipa de Juvenal Brandão esteve em desvantagem, mas conseguiu dar a volta ao marcador. 

Aliados em vantagem para a segunda mão

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

A CASA DO BENFICA EM PAREDES 
voltou às competições de atletismo 
e esteve presente no 22.º Grande 
Prémio de Atletismo de Campo, or-

ganizado pela junta de freguesia de Campo e 
Sobrado, com a colaboração da câmara mu-
nicipal de Valongo e de várias associações 
locais.

O evento juntou mais de 1.000 atletas, de 
vários pontos do país, que competiram nos 
vários escalões da prova, dos benjamins A aos 
veteranos. A secção de atletismo da Casa do 
Benfica em Paredes esteve representada com 
14 atletas e conquistou um total de oito pó-
dios, entre eles quatro primeiros lugares. 

Rafael Jesus, Mariana Pereira, Rafael Bessa 
e Jorge Jesus conquistaram os melhores re-
sultados individuais, vencendo as respetivas 
provas nos escalões de benjamins B masculi-
nos, benjamins B femininos, infantis masculi-
nos e iniciados masculinos.

Alexandre Moreira conseguiu o segundo 
lugar na corrida de iniciados masculinos e Tia-
go Mendes foi terceiro classificado. Ainda nos 
iniciados, Beatriz Magalhães cortou a meta na 

Atletismo da CBP conquista oito pódios em Valongo
►A secção de atletismo da CBP venceu as provas de benjamins masculino e feminino e de infantis e
     iniciados masculinos e somou, ainda, um segundo e três terceiros lugares. 

4.ª posição, ficando muito perto do pódio. Já 
Inês Magalhães foi 8.ª, Cláudia Mendes 9.º e 
Sofia Sousa 14.ª classificada.

Nos infantis, Lara Silva foi 3.ª classificada e 

Ana Santos terminou a prova na 14.ª posição. 
Nos juvenis, destaque, ainda, para o pódio de 
André Lopes (3.º classificado) e o 6.º lugar de 
Hélder Ferreira.
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A CASA DO POVO DE SOBREIRA 
organizou no dia 19 de abril a 1.ª 
edição do Torneio da Páscoa em An-
debol, na categoria de Infantis Femi-

ninos, organizado com o objetivo de promo-
ver a modalidade no clube e no concelho e 
angariar novas atletas.

Para além do clube organizador, a 1.ª edi-
ção do torneio contou com a participação do 
Clube de Andebol de Baltar, do Académico FC 
e do Associação Recreativa e Cultural de Al-
pendorada.

T
IAGO FERREIRA, ci-
clista da W52/FC Por-
to esteve presente na 
55.ª edição da Volta à 

Turquia, que decorreu de 16 a 
21 de abril. 

O ciclista de 24 anos, na-
tural de Rebordosa, fez parte 
do grupo de sete atletas que 
a W52/FC Porto levou para a 
Turquia: os portugueses Ra-
fael Reis, Ricardo Mestre, Ed-
gar Pinto e Samuel Caldeira e 
os espanhóis Gustavo César e 
Raúl Alarcón. 

Na primeira etapa do cer-
tame, com 156 quilómetros, 
que ligou Istambul a Tekir-
dag, o corredor do concelho 
de Paredes terminou na 107.ª 
posição da geral, numa etapa 
ganha pelo irlandês Sam Ben-
net. 

O corredor da Bora-hans-
grohe esteve novamente em 

Ciclista de Rebordosa
esteve na Volta à Turquia

►Tiago Ferreira esteve com a W52/FC Porto na primeira prova de
     World Tour realizada pela formação portuguesa.

HELENA NUNES
— texto —

destaque na segunda etapa da prova, 
que ligou Tekir a Eceabat (183 km). 
Fabio Jakobsen (Decenink Quick-S-
tep) venceu a terceira etapa e Caleb 
Ewan (Lotto Soudal) venceu a etapa 
mais longa desta edição, com 194 
quilómetros.

Felix Grosschartner (BORA – hans-
grohe) venceu a etapa rainha da pro-
va, com 160 quilómetros e um Prémio 
de Montanha de Categoria Especial, e 
passou a liderar também a Geral Indi-
vidual.

A melhor classificação dos ciclis-
tas da W52/FC Porto na sexta e última 
etapa da prova, que ligou Sakarya a 
Istanbul, foi de Edgar Pinto, 5.º classi-
ficado na geral individual. O rebordo-
sense Tiago Ferreira terminou na 68.ª 
posição.

Na classificação por equipas a for-
mação da W52/FC Porto terminou na 
5.ª posição, tendo ficado à frente de 
equipas de categoria superior.

CA Baltar vence
1.º Torneio de Páscoa da 

Casa do Povo de Sobreira
►A 1.ª edição da prova contou com a presença das equipas de Baltar,
     Académico e Alpendorada.

“Com muito público na bancada, o 
torneio, em regime de campeonato, teve 
jogos de grande intensidade e de grande 
convívio entre as equipas em competição”, 
refere a nota de imprensa do clube.

No final, o CA Baltar venceu o torneio, so-
mando três vitórias em três jogos, em segun-
do ficou a equipa do ARC Alpendorada, com 
sete pontos, e em terceiro a recém-criada 
equipa da CP Sobreira, com cinco pontos. A 
formação do Académico FC ficou em 4.º lugar, 
com três pontos.
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O
ITO ATLETAS da Associação PS Ar-
tes Marciais, de Paços de Ferreira, 
participaram no Campeonato do 
Mundo de Artes Marciais, que de-

correu de 11 a 14 de abril, nas Caldas da Ra-
inha. A prova foi organizada pela Federação 
Portuguesa de Lohan Tao e juntou 8 mil atle-
tas de mais de 70 países.

Os atletas da Associação PS Artes Marciais 
conquistaram um total de 31 medalhas, 11 tí-
tulos de campeões mundiais, 12 de vice-cam-

O ALIADOS FC LORDELO vai organi-
zar o 1.º Congresso de Treinadores, 
creditado pelo IPDJ, contando com 
vários treinadores de campeonatos 

profissionais, como oradores convidados. 
O clube confirmou já as presenças de José 

Mota, Fernando Valente e Vítor Oliveira no con-
gresso que vai decorrer nos dias 1, 3 e 4 de maio.

Pelo auditório da Fundação A Lord, em 
Lordelo, vão passar ainda outros treinadores 
de campeonatos profissionais, como Gil An-
drade, adjunto de Jorge Simão nas passagens 
pelo Chaves, Braga e Boavista, Filipe Ribeiro, 
treinador do Merelinense FC, Álvaro Pacheco, 

O K A R T Ó D R O -
MO DE BALTAR 
volta a ser o pal-
co do arranque 

do Vodafone Rally de Por-
tugal 2019, prova que se 
irá realizar de 30 de maio 
a 2 de junho, no norte e 
centro do país.

O shakedown de 4,6 
quilómetros de extensão, 
com os últimos metros a 
serem disputados na pista 
do kartódromo, vai contar 
com os principais pilotos 
da prova, que terão de 
passar três vezes pelo cir-
cuito, num teste de veloci-

11 medalhas de ouro
no Campeonato do Mundo

de Artes Marciais
►Nas Caldas da Rainha, os atletas da Associação PS Artes Marciais
     conquistaram um total de 31 medalhas, 11 de ouro, 12 de prata e
     8 de bronze.

peões e 8 terceiros lugares.
“Durante quatro dias de competição os 

atletas mostraram grande empenho e de-
dicação na entreajuda uns com os outros, 
e quando assim é o seu treinador só pode 
estar orgulhoso deste grupo de trabalho”, 
sublinhou o técnico Paulo Sousa.

Em nota de imprensa, o clube adianta que 
foram também distinguidos na gala Hall Of 
Fame com o prémio de mérito desportivo Paulo 
Sousa, Pedro Barbosa, Diogo Gonçalves, Daniel 
Neto, João Sousa, Rafael Pinto e Diogo Pinto e 
com o prémio seleções os atletas Daniel Neto, 
Diogo Gonçalves, Pedro Barbosa e Paulo Sousa.

Aliados de Lordelo organiza
1.º Congresso de Treinadores
►O evento decorre no auditório da Fundação A Lord, em Lordelo nos
     dias 1, 3 e 4 de maio
►José Mota, Fernando Valente e Vítor Oliveira, são alguns dos nomes
     confirmados.

atual treinador do Fafe que já passou pelo FC 
Penafiel, Lixa, Moreirense, Boavista e o Lieta-
va Jonava, na Lituânia e ainda Ricardo Soares 
que já passou pelos Caçadores das Taipas, 
Lixa, CA Felgueiras, FC Felgueiras, Ribeirão, 
Vizela, Chaves, Aves e Académica. 

Confirmada está também a presença de 
Paulo Meneses, presidente do FC Paços de 
Ferreira, que irá integrar um painel especial 
constituído por presidentes de clubes.

No dia 1, o congresso decorre entre as 10h 
e as 19 horas. Na sexta, dia 3, entre as 19h e as 
23 horas e no sábado, dia 4, entre as 10h e as 
19 horas.

José Mota Fernando Valente Vítor Oliveira

Rally de Portugal volta a arrancar
com o shakedown em Baltar

►O kartódromo de Baltar volta a receber as primeiras emoções da
     prova, a 30 de maio. 

dade aos carros, que acontece bem próximo 
dos espetadores.

A 53.ª edição do Rally de Portugal marca 
o regresso da prova ao centro do país, com a 
cerimónia oficial de partida a realizar-se em 
Coimbra. Depois haverá ainda passagens pe-
los troços da Lousã, Góis e Arganil. Mais a nor-
te, os pilotos vão passar por Vieira do Minho, 

Cabeceiras de Basto, Amarante e Fafe, que 
volta a dominar o último dia de competição, 
com a já incontornável classificativa de Fafe-
-Lameirinha.

A edição deste ano do Vodafone Rally de 
Portugal volta a integrar uma passagem pelo 
Eurocircuito de Lousada, onde se vai disputar, 
a 31 de maio, a única Super Especial da prova.



18
Quinta-feira

2 de maio 2019

ESPAÇO ESCOLA

Agrupamento de Escolas Daniel Faria, Baltar
......................................................................................................

● Mariana Pinto, n.º 14 - 7.º H

A andorinha perdida

H
uuummmmmmm! Que belo dia!... 
Acordei bem disposto e lembrei-
-me que era o dia 21 de abril, do-
mingo de Páscoa! Então, fui tomar 

o pequeno-almoço e, em seguida, vesti-me 
para ir para a casa da minha avó esperar pelo 
compasso, para beijar a cruz.

Na casa da minha avó, cumprimentá-
mo-nos e falámos sobre alguns assuntos 
da atualidade. Entretanto, fomos almoçar. 
Em seguida, sentei-me no sofá para ver 
alguns filmes, como por exemplo, o de 
“Jesus Cristo”, o “Hobbit” e o “Senhor dos 
Anéis”. Enquanto estava a ver televisão, a 
minha mãe, a minha madrinha, a minha 
avó e a minha tia estavam a segredar so-
bre assuntos aleatórios, que eu não estava 
a prestar atenção. 

Passado algum tempo, era a hora de ir 
caçar os ovos que a minha madrinha Carla 
escondera. Nesta tarefa, teria a ajuda da mi-
nha irmã Beatriz e da prima Sara. Íamos lidar 

dos os dias ao parque depois das aulas e a 
andorinha azul aparecia sempre. Comecei 
a conversar com ela, a levar-lhe comida e 
decidi dar-lhe um nome: Azulinha. Não 
era o nome mais bonito que lhe podia 
atribuir, apercebi-me disso conforme fui 
crescendo. 

Infelizmente, não podia trazê-la para 
a minha casa, porque assim morria e, 
como não o podia fazer, ia visitá-la todos 
os dias. Tratava-a como se fosse a minha 
melhor amiga. Ela guardava todos os 
meus segredos.

Estava tudo bem, até que, um dia, 
quando a fui visitar, apareceu como de 
costume, porém depois aconteceu o pior. 
Na verdade, alguém alvejou a pobre Azu-
linha, que agora era mais uma andorinha 
ferida, sem vida... Até hoje não tenho a 
certeza se realmente ela estava morta, 
porque foi tal o choque que nem sabia 
o que fazer. Acabei por fugir do parque 
aterrorizada e voltei para casa. 

Depois de a ter perdido, fiquei muito 
triste, todos os dias chorava. Era muito 
difícil, já estava tão acostumada a ir vê-la 
todos os dias! Durante o resto da prima-
vera, não voltei ao parque, mas depois, 
comecei a ir novamente.

Hoje em dia, continuo a frequentá-lo, 
pelo menos uma vez por semana, e guar-
do para sempre esta história da minha an-
dorinha perdida.

H
oje vou falar-vos da minha an-
dorinha favorita. Tudo começou 
quando, numa tarde de sol, na 
primavera, fui passear para o Par-

que da Cidade, no Porto. Gostava tanto de 
lá ir! Sentia-me livre, afastada de tudo o 
que era prejudicial, lá podia relaxar à von-
tade. Havia um lago onde podia alimentar 
os patos… Estas eram só algumas das coi-
sas que gostava de fazer neste parque, já 
para não falar da praia que ficava mesmo 
ao lado, bastava atravessar a estrada. Eu 
era uma frequentadora assídua, quase to-
das as semanas gostava de passar por ali.

Num dia de primavera, quando lá me 
encontrava, vi uma andorinha que anda-
va perdida, solitária e tinha algo de espe-
cial…não era uma andorinha qualquer! O 
que a distinguia de todas as outras era a 
sua cor azul. Sim, esta andorinha era azul! 
Era algo que eu pensava que apenas exis-
tia nos contos de fadas., mas ela apareceu 
mesmo à minha frente e era real.

A partir desse momento, passei a ir to-

......................................................................................................
● Hugo Fernandes, n.º 12 - 7.ºE   

O mistério do ovo
da Páscoa desaparecido

com uma caçada de dez chocolates, três 
ovos Kinder, cinco barras individuais e um 
chocolate pequeno. 

A procura começou, em dez minutos, 
a minha irmã encontrou o primeiro ovo de 
chocolate. Em trinta minutos, já tínhamos 
arrecadado dois ovos, cinco barras e o cho-
colate. Mas, faltava-nos um ovo de choco-
late! Procurámos, procurámos, até que no 
meio dos arbustos, eu vi algo…era o Coelho 
da Páscoa!!

- O que fazes aqui? A roubar ovos? – per-
guntei-lhe eu.

- Bem, estou aborrecido! Estão sempre 
a roubar-me os ovos! – disse o Coelho da 
Páscoa.

- Mas, tu és o verdadeiro Coelho da Pás-
coa! Tu dás os ovos às crianças.

- Sim, mas agora estou sempre a ser 
pressionado para lhes dar mais ovos. – quei-
xou-se o pobre Coelho.

- Mas, sabes como é, as crianças são 
cada vez mais exigentes. É verdade, estás a 
dever-me uma coisa, não estás?

- Ahhhhh, tens razão, o ovo Kinder! Aqui 
o tens, meu rapaz!

Depois de me dar o ovo, o Coelho da 
Páscoa fugiu num ápice, sem deixar rasto.

A seguir, voltei para junto da minha fa-
mília, para terminarmos a caça aos ovos do 
dia de Páscoa. Estávamos estafados! 

Não contei nada sobre a conversa que 
tivera com aquele coelho ternurento, é um 
segredo só nosso!

A 
nossa Visita de Estudo, mais uma vez, 
foi um sucesso! Nem a chuva que caiu 
à tarde nos estragou a visita!

De manhã voltámos a Serralves 
e a mais um Bioblitz. Pudemos explorar me-
lhor o que já sabíamos sobre insetos, fungos 
e árvores e aprender outras coisas novas. É 
sempre um prazer explorar um pouco mais 
a biodiversidade!

De tarde, fomos ao Parque da Cidade ao 
Pavilhão da Água. Pudemos acompanhar um 
rio desde a nascente até à foz e experimentar 
muitas atividades com a água.

Foi um dia cheio de descobertas, sem 
dúvida!

Já na sua 6.ª edição, o Bioblitz, enquanto 
evento científi co e pedagógico de referência, 
promove a educação para a sustentabilidade 
através da comunicação em ciência sobre a 
biodiversidade do Parque de Serralves. 

A Escola Básica de Sobreira deslocou-se ao 
evento no dia 2 de abril, das 10h às 16h, com as 
turmas A e B de 7.º ano.

Os alunos participaram nas Ofi cinas Científi -
cas e Pedagógicas/Saídas de campo, orientadas, 
respetivamente, pela equipa de Educadores do 
Serviço Educativo Ambiente e Artes e investi-
gadores do CIBIO, com as temáticas seguintes: 
Árvores e arbustos; Anfíbios; Briófi tas. Participá-
mos também na Ofi cinas Pedagógicos LIPOR 
“Decompositores da Compostagem”. Algumas 
das experiências mais signifi cativas foram a ob-

.....................................................................................................
● Alunos do 3.º A da Escola Básica de Recarei

Agrupamento de Escolas de Sobreira

Visita de Estudo:
Bioblitz e Pavilhão da Água

servação, à lupa, de girinos de algumas espécies 
existentes no Parque como o sapo-parteiro-co-
mum, rã-verde, salamandra-de-pintas-amare-
las e tritão-de-ventre-laranja e a saída de campo 
com observação de alguns exemplares de anfí-
bios do Parque no lago. Destacaram-se, ainda, 
as observações em lupa binocular de espécies 
de decompositores presentes numa caixa de 
compostagem e a saída de campo com identifi -
cação de árvores do Parque. 

À semelhança do ano anterior foi uma 
experiência ímpar, com a possibilidade de co-
nhecimento da biodiversidade de um espaço 
privilegiado e de contacto com investigadores.

Os alunos puderam, igualmente, visitar 
em autonomia, na hora de almoço, os restan-
tes espaços do Parque e Fundação de Serralves 
e visitar algumas das exposições associadas 
ao Bioblitz: Exposição “Lobo Ibérico” (ACHLI); 
Exposição fotografi a de Natureza (Carlos Ve-
nade); Exposição LIPOR e os seus 8 Municípios 
(Bordalo II); Exposição “Demonstração de Solu-
ções Baseadas na Natureza” CMPorto; Exposi-
ção “Charnecas das Serras do Porto.

Aproveitámos ainda a possibilidade de 
visitar a exposição patente nos jardins de Ser-
ralves da artista plástica Joana Vasconcelos. A 
peça favorita da maioria dos alunos foi uma 
chaleira gigante, dentro da qual se permitiram 
fotografar.

Foi um dia extraordinário. Os alunos ado-
raram!

Professora Olívia Pena
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A PASTORAL DOS BISPOS (II)

o seu QUINZENÁRIO de eleição

D
. António Barroso 
recebe o telegra-
ma de Afonso 
Costa a proibir a 
leitura da Pasto-

ral às nove e meia da noite de 
sexta-feira, dia 24 de Feverei-
ro. O prelado decide atrasar a 
resposta para ganhar tempo 
e, assim, assegurar a sua lei-
tura. Responde apenas no 
sábado e informa o ministro 
de que mandara suspender a 
leitura na cidade, «onde era 
mais fácil aos republicanos 
provocar desacatos» (Seabra, 
2009:65). Fora da cidade, na 
imensa periferia da diocese 
do Porto, o texto da Pastoral 
seguiu o seu caminho. 

Afonso Costa tomou 
conhecimento da atitude e 
perguntou ao bispo se a or-
dem da proibição da leitura 
fora ou não dada para «igre-
ja alguma do bispado». D. 
António Barroso respondeu 
que mandara suspender a 
leitura «apenas aos da cida-
de», dado que «não podia 
prevenir os restantes» (ibid., 
idem). Consequentemente, 
no domingo, dia 26, a esma-
gadora maioria dos párocos 
diocesanos lê o documento 
‘proibido’ nas suas missas. 

Poucos dias depois, a 7 
de Março, D. António Barroso 
é chamado de urgência ao 
gabinete de Afonso Costa e 
julgado ali mesmo, de forma 
sumária. No dia 9, é publica-
da a sua destituição e decre-
tada a proibição de voltar a 
qualquer ponto do território 
da diocese até nova ordem 
do Governo da República. 

«A autoridade concelhia terá sido, por certo, informada de que a leitura continuava a ser feita, pelo menos, nestas 
seis paróquias do concelho. Contudo, no âmbito deste marcante episódio da confl itualidade político-religiosa da 
Primeira República, será muito particularmente o pároco de Gandra, P.e José Joaquim da Silva Machado, a estar na 
mira da autoridade republicana paredense.»

O prelado só regressaria ao 
Porto a 3 de Abril de 1914 
(idem).

Ora, como tantos outros, 
os párocos de Paredes obe-
deceram às ordens do bispo 
e procederam à leitura da 
Pastoral. Como vimos no ar-
tigo anterior, o administrador 
do concelho havia ofi ciado 
aos regedores e párocos no 
sentido de impedirem a dis-
seminação da mensagem. 
António Augusto fê-lo, po-
rém, demasiado tarde. 

Os ofícios da autoridade 
republicana datam de segun-
da-feira, dia 27, sendo que 
parte da Pastoral, senão mes-
mo a totalidade, já havia sido 
divulgada nas eucaristias 
do dia anterior. Em Paredes, 
como no resto da diocese, a 
contemporização estratégica 
do bispo resultou na pleni-
tude. A autoridade civil não 
teve tempo de travar a mar-
cha dos acontecimentos. 

A divulgação do docu-
mento foi feita e, como tal, 
vários sacerdotes tiveram de 
sofrer as consequências. Por 
ter lido a Pastoral, o pároco 
de Vilela, P.e João Mateus, é 
detido no dia 4 de Março e 
enviado para o Porto. O bispo 
chamou a si a responsabilida-
de pelos párocos da diocese, 
pelo que o abade de Vilela 
não chega a dar entrada nos 
calabouços. Pernoita em casa 
do seu amigo e condiscípulo 
pároco de Ramalde, regres-
sando a Vilela no dia seguin-
te. Os seus paroquianos vão 
esperá-lo à Estação de Pare-
des e encontram-no já pelo 

caminho, conduzindo-o «em 
triunfo» até à igreja do mos-
teiro da localidade (in Memo-
riam do Padre João Mateus, 
Porto: Tip. Fonseca, 1956).

No dia 6 de Março, o ad-
ministrador ofi cia aos páro-
cos de Baltar, Beire, Castelões 
de Cepeda, Cete, Parada de 
Todeia e Vandoma, no sen-
tido de cumprirem «o aviso 

feito em 27 de Fevereiro úl-
timo sobre a leitura da Pas-
toral nas missas» (RCEAC). 
A autoridade concelhia terá 
sido, por certo, informada de 
que a leitura continuava a ser 
feita, pelo menos , nestas seis 
paróquias do concelho de 
Paredes. Contudo, no âmbito 
deste marcante episódio da 
confl itualidade político-reli-

giosa da Primeira República, 
será muito p articularmente 
o pároco de Gandra, P.e José 
Joaquim da Silva Machado, a 
estar na mira da autoridade 
republicana paredense.

No dia 8 de Março, o pa-
dre Silva Machado é chama-
do à presença do administra-
dor. À semelhança de o que 
acontecera uns dias antes 
com o abade de Vandoma, 
P.e Silva Gonçalves, a popu-
lação da paróquia de Gan-
dra solidariza-se com o seu 
pastor e desloca-se em peso 
até à sede do concelho. O 
jornal Comércio de Penafi el 
(11/03/1911) fala numa mul-
tidão de «mais de 500 pes-
soas», que foi chegando pela 
estrada, enquanto o sacerdo-
te se deslocara até Paredes 
em «tramway». Para ajudar a 
manter a ordem, a autorida-
de administrativa vê-se mes-
mo forçada a requisitar uma 
força militar de Artilharia 4 
(Penafi el). 

 Interrogado sobre a lei-
tura do documento do epis-
copado português, o sacer-
dote responde que «não só 
o leu e explicou, como (…) 
havia de o ler enquanto o seu 
prelado não lhe ordenasse o 
contrário». Ante aquilo que 
considerava ser uma «atitude 
de rebeldia» e em «obediên-
cia a ordens superiores», An-
tónio Augusto dá de imedia-
to ordem de prisão ao abade, 
remetendo-o ao cuidado do 
Governo Civil do Porto. Aí 
o P.e Silva Machado terá re-
considerado a sua posição e 
prometido interromper a lei-

tura, «no que melhor faltou» 
depois, segundo o mesmo 
administrador.

A confl itualidade de 
António Augusto com este 
sacerdote em particular ti-
nha antecedentes. No dia 9 
de Dezembro de 1910, por 
exemplo, o administrador 
de Paredes havia escrito ao 
congénere do concelho de 
Valongo no sentido de in-
quirir um cidadão morador 
em Balselhas, freguesia de 
Campo, sobre se havia com-
prado ou não dois túmulos 
de «madeira de acastanho, 
guarnecidos a talha doura-
da», pelo valor de «mil reis» 
ao pároco de Gandra. Trata-
va-se de um túmulo de «va-
lor arqueológico», que havia 
sido alegadamente negocia-
do pelo sacerdote para pro-
veito próprio.

Além disso, havia ain-
da a questão da suspensão 
administrativa do jornal De-
fesa. Segundo o administra-
dor, o padre Silva Machado 
«era um dos societários» 
desse semanário clerical, 
pelo que a ordem suspensi-
va do jornal «muito o [terá] 
exasper[ado]». «Não vendo 
possibilidade de vingar-se 
de mim, mais acirrou e inve-
terou o ódio dos seus paro-
quianos contra os membros 
da comissão paroquial e 
regedor», afi rmara António 
Augusto Gonçalves de Car-
valho, nos autos de um pro-
cesso que fora, entretanto, 
movido ao sacerdote. 

D. António Barroso foi julgado de forma sumária por ter
permitido a leitura da Pastoral na sua diocese (IP 20/03/1911)

PUBPUB
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A
penas uma vez encontramos as-
sim identificado este pároco da 
Sobreira: João António de Castro 
e Vasconcelos, Comissário do Tri-
bunal do Santo Ofício, Reitor da 

Paroquial Igreja de São Pedro da Sobreira 
da Comarca de Penafiel Bispado do Porto… 
numa certidão de óbito passada a 13 de 
Agosto de 1793.

Este reitor iniciou o seu múnus pastoral 
nesta paróquia em Julho de 1781 e em Maio 
de 1784 requereu entrada no Tribunal da In-
quisição de Coimbra como Comissário:

Senhora,
Diz João António de Castro e Vasconcelos fi-

lho legítimo de António Luís de Castro e Vascon-
celos, Capitão Comandante da vila da Póvoa de 
Lanhoso, natural, e baptizado na freguesia de 
São Miguel de Taíde do mesmo concelho, e de 
D. Maria Teresa de Almeida natural da freguesia 
de São Paio da vila de Guimarães. Neto paterno 
de Luís Ribeiro de Castro e Vasconcelos, e de Ma-
riana da Silva ambos do lugar do Barro fregue-
sia de Taíde concelho de Lanhoso. Neto mater-
no de Sebastião de Almeida Machado natural 
da freguesia de São Paio da vila de Guimarães, e 
de Inácia Maria de Oliveira natural da freguesia 
de São Sebastião da mesma vila. 

De presente Reitor na freguesia de São Pedro 

GOMES DE SOUSA

Um Inquisidor na Sobreira
da Sobreira concelho de Aguiar de Sousa, Comar-
ca de Penafiel bispado do Porto; que ele suplicante 
tem sumo desejo de ser Comissário desse Santo Tri-
bunal por não haver outro na dita terra; e porque 
concorrem no suplicante os predicados idóneos, e 
tem de renda mais de duzentos mil réis, por isso

Pede a Vossas Majestades se dignem, prece-
dentes os informes do estilo, admitir o suplican-
te para o emprego de Comissário.

Espera receber mercê. 
A este requerimento foi aposto o seguinte 

despacho:
Informe o Comissário José Caetano de Frei-

tas Barros, e os Notários Manuel José Álvares de 
Faria e António José Antunes dos Reis. 

Coimbra no Santo Tribunal em Mesa 13 de 
Julho de 1784. Almeida.

O Comissário José Barros interveio no 
processo do Comissário Custódio José da Sil-
va Leal, de Recarei.

O Notário Manuel Faria era estudante quan-
do foi admitido como Familiar do Santo Ofício. 
Depois de receber ordens de presbítero reque-
reu o emprego de Notário e recebeu a respectiva 
Provisão a 19 de Junho de 1774. Era filho de João 
Álvares de Faria, natural de Guimarães.

O Notário António dos Reis era natural de 
São Gens de Calvos, do concelho de Póvoa de 
Lanhoso, filho de José Antunes e Maria José Ro-
drigues Reis. Teve Provisão em Outubro de 1783.

O padre João António de Castro e Vas-
concelos nasceu no lugar do Barro, em São 
Miguel de Taíde, a 6 de Março de 1757. Foi seu 
padrinho o padre João António de Melo de 
Barros Pereira, abade de São Tiago de Oliveira, 
do concelho de Lanhoso.

Seu irmão António – capitão António Luís 
de Castro e Vasconcelos – nasceu a 12 de Mar-
ço de 1752. Baptizado pelo padre Manuel de 
Mesquita Vieira e Araújo, Administrador do 
Santuário de Nossa Senhora do Porto d’Ave. 
Padrinhos António de Almeida Machado, fi-

lho de Sebastião de Almeida Machado e de 
Inácia de Oliveira, da rua de Alcobaça e Teresa 
Maria da Cunha, mulher do capitão António 
da Cruz Vieira, de Brunhais, deste concelho. 
Testemunha o capitão Agostinho Luís Barbo-
sa Colaço de Vasconcelos, de Porto d’Ave.

O padre João António de Melo de Barros Pe-
reira, abade de São Tiago de Oliveira, concelho 
de Lanhoso, comarca de Guimarães, teve pro-
visão de Comissário a 20 de Setembro de 1763. 
Irmão inteiro do Familiar do Santo Ofício João de 
Barros Barbosa de Abreu e Lima. ‘No tempo de 
estudante tivera na cidade de Braga um filho na-
tural chamado Manuel António’. Filho do tenen-
te-coronel de cavalos Pedro de Barros Barbosa e 
de D. Arcângela Micaela de Melo Pereira e Sam-
paio, da Casa da Carcaveira, freguesia de Santa 
Maria de Sá, termo de Ponte de Lima.

Agostinho Luís Barbosa Colaço de Vas-
concelos e Castro, filho de João Colaço de 
Vasconcelos, teve Alvará e Foro de Escudeiro 
Fidalgo a 18 de Julho de 1755, por mercê de 
D. José e ficou a receber 750 réis de moradia 
por mês e um alqueire de cevada por dia.

O pai do padre João António, António 
Luís, nasceu no Barro, Taíde, a 27 de Novem-
bro de 1730. Sua mãe Maria Teresa nasceu na 
Rua de Alcobaça, em São Paio, de Guimarães, 
a 16 de Junho de 1720.

Os avós paternos Luís Ribeiro de Castro e 
Mariana Rodrigues da Silva casaram em Taíde 
a 7 Setembro de 1722. Ele era filho de João 
Rodrigues Vieira e de Ana Maria, moradores 
em São Miguel de Taíde. Luís Ribeiro era viúvo 
de Mariana de Afonseca, filha de Domingos 
de Afonseca e de Maria Rodrigues, de Infesta, 
Santo Estêvão de Geraz. – Ela era filha de João 
Luís e de Margarida Rodrigues da Silva, do lu-
gar da Cruz, em Taíde.

Sebastião e Inácia tiveram ainda Francis-
co que nasceu na Rua de Alcobaça a 28 de 
Setembro de 1721 e António que nasceu na 

mesma rua a 8 de Abril de 1723; padrinhos 
Jerónimo de Oliveira e Maria de Oliveira mo-
radores em casa dos pais da criança.

A avaliação final do processo do padre 
João António de Castro e Vasconcelos, a car-
go dos Inquisidores José António Ribeiro da 
Mota e Manuel de Almeida de Azevedo e Vas-
concelos, foi exarada nestes termos:

Tomámos informação com o Comissário 
José Caetano de Freitas Barros, e com os No-
tários Manuel José Álvares de Faria, e António 
José Antunes dos Reis, acerca da geração, e 
mais requisitos do padre João António de Cas-
tro e Vasconcelos que pretende ser Comissário 
do Santo Ofício, conteúdo na petição junta, que 
Vossa Majestade nos manda informar: e acha-
mos, que assim ele com seus Pais, e Avô paterno, 
nunca foram hereges apóstatas da Nossa Santa 
Fé Católica, nem cometeram Crime de lesa Ma-
jestade Divina, ou humana, pelo qual fossem 
sentenciados, ou condenados nas penas esta-
belecidas nas leis deste Reino, nem increram em 
infâmia pública de Direito: que é de boa vida, 
e costumes, com capacidade para servir ao 
Santo Ofício na ocupação de Comissário, que 
pretende: é Pároco colado da freguesia de São 
Pedro da Sobreira, que lhe renderá anualmente 
duzentos mil réis, e se trata com decência; e re-
presenta ter de idade 28 até 30 anos: nunca foi 
casado, nem consta que tenha filhos ilegítimos.

À vista do que nos parece estar em termos 
de Vossa Majestade lhe fazer a mercê que pede. 
Vossa Majestade mandará o que for servida.

Coimbra no Santo Ofício em Mesa 22 de 
Outubro de 1784.

Teve Provisão de Comissário a 31 de Janei-
ro de 1786.

Faleceu na Sobreira a 1 de Dezembro de 
1815 e foi sepultado na capela-mor. Fez testa-
mento. Pagarão seus herdeiros as oblatas do 
costume … e mandarão fazer os ofícios do dia 
do óbito, o do mês, e o do ano.

DUNQUERQUE

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

Continuação da edição anterior

74. P. M. Dr. Fr. Manuel da Con-
ceição. 1783-86.

Natural de Ponte de Aliviada, 
na foz do rio Ovelha (freguesia 
hoje incorporada na de Várzea 
de Ovelha, Marco de Canavezes), 
deve ter nascido por volta de 
1737. Não encontramos notícias 
do seu currículo monástico, mas 
do seu currículo universitário 
apuramos que se matriculou na 
Faculdade de teologia em 1758, 
frequentando com regularidade 
os cursos até 1764 e graduando-
-se a 17 de Julho de 1765. Foi len-
te conductário na Universidade 
de Coimbra, mas, ao que parece, 
“riscado” como jacobeu, em vir-
tude da Ordem Régia de 17 de 
Dezembro de 1768. Entrando nos 
cargos trienais da Congregação, 
começou por Travanca, onde fez 
o seu primeiro triénio abacial em 
1783; e findo o mandato, ficou 
aqui, lendo Teologia Moral. De-
pois, foi Dom Abade em Pombeiro 
(1789), Coimbra (1795), Travanca 
2.ª vez (infra), e Dom Abade geral 
da Congregação (1807). Jaz neste 
mosteiro de Travanca, onde veio a 
falecer por fins de 1817 (188).

75. P. P. Fr. António de S. José. 
1786-89.

Era seu nome civil António 
José. Natural do lugar de Coura, S. 
Tomé de Bitarães (antigo concelho 
de Aguiar de Sousa, hoje Paredes), 
era filho de António Luís dos Santos 
e Josefina Caetana. Foi admitido 
na Ordem Beneditina pelo Geral 
Fr. Sebastião de S. Plácido, a 4 de 
Abril de 1746. Em 1770 estava con-
ventual no Colégio de S. Bento de 
Coimbra. No triénio de 1780-83 foi 
Dom Abade de Bustelo, junto à sua 
terra natal. E depois deste triénio 
em Travanca, apenas sabemos que 
morreu no Couto de Cucujães em 
1793 (189).

76. P. P. Fr. Francisco de Santa 
Maria. 1789-92.

Pensamos tratar-se dum mon-
ge natural de Vila Boa do Bispo, do 
actual concelho de Marco de Cana-
vezes, baptizado naquela fregue-
sia a 4 de Outubro de 1738, e que 
tomou hábito em Tibães a 28 de 
Abril de 1754. Em 1770 esteve con-
ventual em Paço de Sousa. Depois 
deste seu abaciado em Travanca, 
foi Presidente em Arnoia durante 
nove anos (1792-1801). Nesta úl-
tima data foi Abade de S. Romão 

de Neiva. Em 1808 foi eleito para 
acabar o triénio do Dom Abade de 
Pendorada, que falecera; esta elei-
ção foi a 8 de Julho de 1808, mas o 
eleito também não levou a acabo o 
mandato, falecendo em princípios 
de 1810.

77. P. P. Fr. José Xavier da Concei-
ção Veras. 1792-95.

Natural da cidade do porto, 
filho do Desembargador Pas-
coal Ferreira de Veras e D. Joana 
Inácia, foi baptizado a 30 de De-
zembro de 1732, e tomou hábito 
em Tibães a 13 de Fevereiro de 
1753. Em 1770 estava conventual 
em Bustelo; mas a sua primeira 
abadia foi Pombeiro (1786), a se-
gunda esta de Travanca (1792) – 
e depois a de Bustelo (1798) e a 
de Pendorada (1804). Faleceu em 
Bustelo, em 1816 (190).

78. P. P. Fr. António da Ressurrei-
ção. 1795-97.

Seu nome civil era António 
José Rebelo Vieira. Natural de S. 
Martinho de Terreiros (Póvoa de 
Lanhoso), aí foi baptizado a 29 de 
Setembro de 1729. Foram seus pais 
Brás Rebelo Marinho Falcão, Cava-
leiro professo na Ordem de Cristo, 

e D. Teresa Josefa Vieira Mendes. 
Tomou hábito em Tibães a 11 de 
Abril de 1746. Foi Dom Abade de 
Rendufe três triénios: 1777, 1783 e 
1780. Nos intervalos, servia a Con-
gregação como Mestre de Noviços 
(em Tibães, 1780-83) ou no Defini-
tório. Até que em 1795 aceitou ser 
eleito para Travanca, mas não aca-
bou o triénio, vindo a falecer em 
1797 (191).

79. P. P. Fr. Bernardo da Concei-
ção Beltrão. 1797-98.

Natural da vila e freguesia de Ca-
rapito (actual concelho de Aguiar da 
Beira), filho de António José de Gou-
veia Freire Beltrão e D. Isabel Bernarda 
de Lucena e Almeida. Foi baptizado a 
6 de Agosto de 1749, e chamava-se 
no século Bernardo de Gouveia Bel-
trão. Tomou hábito em Tibães a 18 de 
Outubro de 1765. Antes de ser eleito 
para completar este triénio em Tra-
vanca, fora Dom Abade de Carvoeiro 
em 1795; a sua eleição para Travanca 
foi em Junta de 6 de Dezembro de 
1797. Faleceu em Alpendorada em 
Novembro de 1810. (192).

80. P. P. Fr. Tomás do Sacramen-
to. 1798-1801.

O eleito para fazer este triénio 

em Travanca foi o P. Fr. José de Santo 
António, de Caíde de Rei, que aca-
bava de ser Dom Abade em Rendu-
fe. Porém não aceitou. 

Fr. Tomás do Sacramento (To-
más José Antunes) nascera em 
Braga, paróquia de S. João do 
Souto, a 6 e fora baptizado a 7 de 
Agosto de 1743. Era filho de As-
cênsio Antunes e Joana de Araú-
jo. Admitido na Ordem, onde já 
tinha um irmão (P. P. Fr. Custódio 
da Conceição), tomou hábito em 
Tibães dia 1.º de Maio de 1758 e 
professou a 20 de Agosto do ano 
seguinte. Foi corista em Lisboa, 
fez a Filosofia em Rendufe e a Teo-
logia em Arnoia, onde celebrou a 
primeira Missa a 8 de Novembro 
de 1767. Exerceu o ministério no 
Porto e em Rendufe. Depois, em 
Santo Tirso, foi sucessivamente Vi-
gário, Mestre de Noviços (1785) e 
Sacristão Mor. Só teve esta abadia 
de Travanca. E pouco depois de 
acabar o seu triénio, voltou para 
Santo Tirso, onde também pouco 
depois faleceu, sendo sepultado 
no lanço do claustro que vai da 
Sacristia para a porta da horta 
(193).

(Continua na próxima edição)
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Efemérides 2 de maio

Paredes

Felgueiras

Lousada Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 2 a 14 de maio

Castelo de Paiva
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FICHA TÉCNICA

1660
Nascimento de Alessandro Scarlatti, compo-
sitor italiano e fundador da ópera napolita-
na e da forma cantata, no período barroco;
____________________________________

1772
Nascimento de Friederich von Hardenberg 
(Novalis);
____________________________________

1776
A missão americana a Paris obtém da França 
um empréstimo de um milhão de libras;
____________________________________

1808
Começa em Madrid a sublevação espanhola 
contra os franceses;
____________________________________

1895
Reorganizado o território britânico no sul de 
África, sob o nome de Rodésia;
____________________________________

1937
Guiné Portuguesa. A Missão Cinegráfica às 
colónias de África depois de ter percorrido 

os principais pontos desta colónia, filmou os 
principais pontos desta colónia, filmou em úl-
timo lugar os costumes dos indígenas Bijagós 
e depois de ter desembarcado em Canhaba-
que regressou a Cabo Verde a bordo do vapor 
“28 de Maio”;
_____________________________________

1945
II Guerra Mundial. O campo de concentração 
nazi de Theresienstadt é libertado e posto 
sob a supervisão da Cruz Vermelha Interna-
cional;
- Berlim rende-se às forças soviéticas;
_____________________________________

1956
No Médio Oriente, entra em vigor o acordo de 
cessar-fogo entre Israel e a Síria;
_____________________________________

1982
Guerra Malvinas/Falklands. Os submarinos 
britânicos torpedeiam o cruzador argentino 
general Belgrano;
_____________________________________

1983
Condenado pelo tribunal de Vila Nova de 

Ourém o padre espanhol Juan Fernandez 
Kronhn, a seis anos e meio de prisão pela ten-
tativa de assassinar o Papa João Paulo II, no 
santuário de Fátima;
_____________________________________

1984
Portugal, Moçambique e África do Sul assi-
nam o acordo tripartido sobre a barragem de 
Cahora Bassa;
_____________________________________

1991
Assinado pela Comunidade Europeia e pela 
EFTA o Acordo para o Mercado Económico 
Europeu;
_____________________________________

1998
Cimeira do Euro. Apresentação da moeda úni-
ca europeia;
_____________________________________

2002
Decorridos cinco meses de cerco israelita ao 
quartel-general de Yasser-Arafat, em Ramal-
lah, este é dado por findo;

2004 
Inaugurada em Lisboa, na área de Chelas, a 
Avenida de Francisco Salgado Zenha;
____________________________________

2007
O Prémio Troféu Latino da União Europeia é 
entregue ao historiador José Mattoso;
____________________________________

2009
Morte do dramaturgo brasileiro Augusto 
Boal, 78 anos, embaixador da UNESCO para 
o teatro;
____________________________________

2011
Morte de Leonid Abalkin, economista da 
U$RSS, membro da Academia de Ciências e 
Conselheiro de Mikhail Gorgatchov;
- Morte do cineasta Fernando Lopes, 76 
anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lis-
boa, vítima de cancro;
____________________________________

2013
Banco Central Europeu baixa a taxa de juro 
diretora para o mínimo de sempre de 0,50%.

Dia 4
Casa da Cultura de Paredes
Das 15h00 às 18h00 – Workshop pintura em azulejo 

Até dia 13
Casa da Cultura de Paredes
Das 09h00 às 17h00 – Exposição de esculturas “Santos na 
Casa”, de Francisco Rodrigues

Dia 11
Rio Douro, Pedorido, Castelo de Paiva
10h00 - XXVIII Encontro de Hidroaviões 

Dia 2
Casa da Cultura Leonardo Coimbra
09h00 às 18h00 – Exposição de fotografia, pintura, escultu-
ra e poesia “Ribeira Sacra – Douro”, organizada pela Associação 
Cultural Galego-Portuguesa “Cultura que Une”

Dia 4
Biblioteca Municipal e Casa da Cultura Leonardo Coimbra
Das 15h00 às 16h00 – Ateliers pedagógicos Dia da Mãe

Dia 4
Casa das Artes de Felgueiras
21h00 – Comédia “Insónia”, com Fernando Mendes

Dia 9
Biblioteca Municipal e Casa da Cultura de Barrosas
Das 15h00 às 16h30 – Dia da Europa, ateliers criativos

Dia 3
Auditório Municipal
21h30 – Espetáculo “Faz-te Homem”, da companhia Yellow 
Star, no âmbito do Festival Internacional de Artes do Espetá-
culo

Dia 4
Auditório Municipal
21h30 – Peça de teatro “Óscar, El Niño dormido” da compa-
nhia El Espejo Negro - Festival Internacional de Artes do Es-
petáculo

Dia 4
Pavilhão Municipal
21h00 – VIII Sarau de dança promovido pela School Dance

Dia 5
Auditório Municipal
21h30 – Espetáculo “BOCAge” pelo grupo Magiabrangente - 
Festival Internacional de Artes do Espetáculo

Dia 9
Centro de Interpretação do Românico
14h00 – Dia da Europa, visita à exposição “Direitos Humanos 
para todos e em toda a parte”

Dia 10
Casa das Videiras
21h00 – Palestra “Aldeias Sonoras” com a presença de Luís 
Costa

Dia 10
Salão nobre da câmara municipal
21h00 – Conferência “Ambiente e ordenamento do territó-
rio”, integrada no Ano Municipal do Ambiente e da Cidada-
nia

Dia 11
Monte do Pilar 
10h00 – “Trash challenge” – grande operação de limpeza no 
Monte do Pilar

Dia 3
Biblioteca Municipal
21h00 – Inauguração da exposição de pintura “África Mi-
nha”, de Maria Emília Galhardo

Dia 3
Auditório da Biblioteca Municipal
21h30 – Apresentação do livro “do Alentejo à Andaluzia”, de 
Joaquim Martinho

Dia 4
Auditório da Biblioteca Municipal
10h30 – Sábados em família: atividade “venha rir com o seu 
filho – uma sessão de risoterapia”

Dia 8
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Chicken Little”

Dia 11
Biblioteca Municipal
10h30 – Sábados em família: atividade “celebrar o dia da fa-
mília com um vaso de flores”
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FICHA DE ASSINATURA

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

COMO PAGAR A SUA ASSINATURA:
Cheque à ordem de PRD - O Paredense - Comunicação, Unipessoal, Lda.;

Transferência bancária através do NIB: 0018 0003 38710984020 04
                                                      (Banco Santander Totta);
Depois de efetuada a transferência envie o comprovativo para o 
e-mail oparedense@gmail.com

Nas nossas instalações

Rua da Igreja Velha, 71 - Loja AJ  |  4580-113 PAREDES

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com



Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€

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. 

PASSATEMPOS 

DESCUBRA AS 10 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRASPALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU

HORIZONTAIS:
3. São (…), ilha do Grupo Oriental, onde fi ca Ponta Delgada; 
5. Ilha do Grupo Ocidental, é a mais pequena ilha do 
arquipélago dos Açores; 6. São (…), ilha do Grupo Central; 
8. Ilha do Grupo Central, onde fi ca a cidade da Horta; 13. Ilha 
do Grupo Ocidental; 14. Nome de um fruto, um dos produtos 
famosos nos Açores; 15. Cetáceo que quase desapareceu 
dos mares dos Açores devido à caça excessiva (agora é uma 
espécie protegida); 16. Os Açores são ricos em pastos onde 
há muitas vacas que produzem o leite que dá origem a este 
famoso produto do arquipélago. 

VERTICAIS
1. Ilha do Grupo Central, aqui fi ca a cidade de Angra do 
Heroísmo; 2. É a segunda maior ilha do arquipélago, 
pertencente ao Grupo Central, e a mais montanhosa, nela se 
situa o ponto mais alto de Portugal (2351 metros); 4. Número 
de ilhas que formam o arquipélago dos Açores; 7. Santa (…) 
ilha do Grupo Oriental, a primeira a ser descoberta pelos 
navegadores portugueses; 9. Terrenos planos originados 
pelos desabamentos das arribas provocados pelas torrentes 
das ribeiras (nas ilhas chove muito); 11. Fazem parte da bela 
paisagem açoriana (a ilha das Sete Cidades, na ilha de São 
Miguel, é a mais conhecida); 12- Oceano onde fi ca situado o 
arquipélago dos Açores.

Bola
Bolota
Batata

Limão
Lama
Latoeiro

Queque
Limonada
Amora

Banana
Boneca
Bonita

Papaia
Duque

Pêra
Papel
Romã

Saiba como
receber o jornal 

  

em sua casa
visitando-nos:

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

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

Joaquim dos Santos
Faleceu

Joaquim dos Santos faleceu no passado dia 30 
de abril, com 96 anos de idade. Era natural de Ca-
pela, Penafiel e residente na Rua Escola das Lages, 
n.º 13, Cete, Paredes. Era viúvo de Maria Rosa da 
Silva Rocha.

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam 
que a missa de 7.º dia será celebrada terça-feira, dia 7 de maio, pelas 
19h30 no Mosteiro de Cete, agradecendo também, desde já, a todos 
os que participarem nesta eucaristia.

Rebordosa

Américo Joaquim
da Silva Nunes

Faleceu
Américo Joaquim da Silva Nunes faleceu no pas-

sado dia 17 de abril, com 73 anos de idade. Era natu-
ral de Rebordosa e residente na Rua da Carvalha, n.º 25, Rebordosa, 
Paredes. Era casado com Maria Elisa Ferreira dos Santos que deixa na 
maior dor juntamente com suas filhas, genros, netos e demais família.

Rebordosa

Maria Ribeiro Ermida
Faleceu

Maria Ribeiro Ermida faleceu no passado dia 
17 de abril, com 87 anos de idade. Era natural de 
Vandoma e residente na Rua Professora Dona Maria 
Santos, n.º 91, Rebordosa, Paredes. Era viúva de 
Francisco Dias da Silva e deixa na maior dor seus filhos, genros, noras, 
netos e demais família.

Lordelo

Jerónimo Barbosa Coelho
Faleceu

Jerónimo Barbosa Coelho faleceu no passado 
dia 26 de abril, com 69 anos de idade. Era natural 
de Arreigada, Paços de Ferreira e residente na Rua 
de Cerqueda, n.º 425, Lordelo, Paredes. Era casado 
com Helena Maria Veiga da Silva Coelho.

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. Comu-
nicam que a missa de 7.º dia será celebrada quinta-feira, dia 2 de maio 
pelas 19h30, na igreja paroquial de Lordelo, agradecendo também, 
desde já, a todos os que se dignarem a comparecer nesta eucaristia.

Besteiros

José Moreira dos Santos
Faleceu

José Moreira dos Santos faleceu no passado dia 
16 de abril, com 82 anos de idade. Era natural de 
Besteiros, Paredes e residente na Travessa 20 de 
Junho, n.º 39, Besteiros, Paredes. Era casado com 
Maria dos Santos Bessa.

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, bem 
como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

Lordelo

Mário Ferreira de Brito 
Faleceu

Mário Ferreira de Brito faleceu no passado dia 
22 de abril, com 59 anos de idade. Era natural de Lor-
delo, Paredes e residente na Rua Albano Jesus Ama-
ral, n.º 1 (ADIL), Lordelo, 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, bem 
como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

Lordelo

António Alves Leal
(Toni Leal)

Faleceu
António Alves Leal faleceu no passado dia 27 de 

abril, com 67 anos de idade. Era natural de Lordelo, 
Paredes e residente na Rua do Cosme, n.º 139, Lordelo, 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. Comu-
nicam que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 3 de maio 
pelas 19h30, na igreja paroquial de Lordelo, agradecendo também, 
desde já, a todos os que se dignarem a comparecer nesta eucaristia.

Lordelo

Adelino Alves Neto 
Faleceu

Adelino Alves Neto faleceu no passado dia 21 de 
abril, com 81 anos de idade. Era natural de Frazão, 
Paços de Ferreira e residente na Rua do Cruzeiro 
do Vinhal, n.º 80, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria Celeste Barbosa Pacheco.

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, bem 
como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

Lordelo

Belmiro Augusto
da Silva Moreira Ribeiro

(Belmiro do Reina)
Faleceu

Belmiro Augusto da Silva Moreira Ribeiro faleceu no passado dia 
16 de abril, com 72 anos de idade. Era natural de Lordelo, Paredes e 
residente na Rua do Reina, n.º 38, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria Rosa da Silva Carneiro da Costa Ribeiro.

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.

Vandoma

Miguel Fernando Monteiro 
Faleceu

Miguel Fernando Monteiro faleceu no passado 
dia 21 de abril, com 69 anos de idade. Era natural de 
Novelas, Penafiel e residente na Rua Camilo Castelo 
Branco, n.º 20, Vandoma, Paredes. Era casado com 
Maria da Conceição Cunha da Silva.

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, 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.

Beire

Maria Olívia Martins
Ribeiro de Pinho

Faleceu
Maria Olívia Martins Ribeiro de Pinho faleceu no 

passado dia 18 de abril, com 80 anos de idade. Era 
natural e residente em Beire, Paredes. Era viúva de Luís Ferreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Bitarães

Arminda Moreira Freire
Faleceu

Arminda Moreira Freire faleceu no passado dia 
18 de abril, com 83 anos de idade. Era natural de 
Penafiel e residente em Bitarães, Paredes. Era viúva 
de Cândido Ribeiro Barbosa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

EXTRATO/JUSTIFICAÇÃO
CERTIFICO, narrativamente, para efeitos de publicação, que por 

escritura lavrada neste Cartório, no dia de hoje, de folhas cento e de-
zassete a folhas cento e dezanove, do livro de notas para escrituras 
diversas número cento e setenta e três – A, JOSÉ MANUEL TEIXEIRA 
COELHO e mulher MARIA DE JESUS FERREIRA RIBEIRO, casados 
sob o regime da comunhão de adquiridos, ele natural da freguesia de 
Ferreira, concelho de Paços de Ferreira e ela da freguesia de Silvares, 
concelho de Lousada, residentes na Rua Adolfo Bentes, números 65 e 
67, da freguesia de Frazão Arreigada, concelho de Paços de Ferreira, 
NIFS 147 004 195 e 196 497 914, fizeram as declarações constantes 
da certidão anexa, que com esta se compõem de três laudas e vai 
conforme o original.

Paços de Ferreira e Cartório Notarial, doze de abril de dois mil e 
dezanove.

A Notária,

(Lic. Sónia de Jesus Pires Fernandes)

I – Que o primeiro outorgante marido é dono e legítimo possui-
dor, com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel:

Prédio rústico, composto de terreno agrícola, com a área de 
mil oitocentos e cinquenta e nove metros quadrados, a confrontar 
de norte com Maria Julieta Gomes Bessa, de sul com Maria de 
Fátima Teixeira Coelho, de nascente com Rua de Taio e de poente 
com Cândida Maria Teixeira Coelho, sito no Lugar de Ferrugenta, 
da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na 
respetiva matriz, em nome do justificante marido, sob o artigo 3853 
da referida freguesia de Lordelo, sendo de 470,00 euros o seu va-
lor patrimonial, a que atribuem o valor de quatrocentos e setenta 
EUROS.

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

III – Que o primeiro outorgante marido entrou na posse do re-
ferido prédio, por compra e venda verbal que dele fez, no estado 
de solteiro, maior, a Maria Barbosa de Barros, viúva, residente que 
foi no Lugar de Ferrugenta, da freguesia de Lordelo, concelho de 
Paredes, em data que não pode precisar mas sabe ter sido no ano 
de mil novecentos e oitenta e nove, sem que no entanto ficasse a 
dispor de título formal que lhe permita o respetivo registo na Con-
servatória do Registo Predial, mas, desde logo, entrou na posse 
e fruição do identificado prédio, em nome próprio, posse que as-
sim detém há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de 
quem quer que seja.

Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 
oposição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente em 
nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do pré-
dio, nomeadamente, adubando-o, amanhando-o, cultivando-o e 
colhendo os seus frutos, agindo sempre por forma correspondente 
ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o 
imóvel, quer suportando os respetivos encargos, quer pagando as 
suas contribuições e impostos, mantendo-o sempre na sua inteira 
disponibilidade.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua, públi-
ca e de boa fé, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, 
que o primeiro outorgante marido invoca, justificando o direito de 
propriedade, para o efeito de registo, dado que esta forma de aqui-
sição não pode ser comprovada por qualquer outro título formal 
extrajudicial.
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FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349
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FUNERÁRIA DE REBORDOSA
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NECROLOGIA   |   DIVERSOS

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
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