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O Despacho dos Ministérios das Finanças e da Educação foi publicado em Diário da República e prevê a atribuição do montante em 2020. 

CARTÃO FAMÍLIA

Ministério avança com um milhão de euros
para obras nas escolas de Lordelo e Rebordosa

Bombeiros de Lordelo já têm
maquete do novo quartel

O novo edifício custará mais de um milhão de euros 
e terá capacidade para acolher 40 viaturas e 200 ele-
mentos da corporação. Maquete foi apresentada no 
49.º aniversário.     — Pág. 5

Avenida da República volta a 
ter trânsito em dois sentidos 
A medida será executada dentro de três meses.
Alterações na zona do tribunal e parque José Gui-
lherme ficam para uma segunda fase.      — Pág. 7

Sobreirense garante subida
à 1.ª Divisão Distrital 

—  Reportagem Especial  —

Balanço da época de futebol
Terminaram os campeonatos para os clubes do con-
celho. Convidamos os treinadores a fazer um balan-
ço da prestação das equipas na época 2018/2019.     

— Pág. 12

A formação da Sobreira sagrou-se campeã da 2.ª Di-
visão, Série 1, e garantiu a subida, numa época de 
sonho em que inaugurou também um novo com-
plexo desportivo.      — Pág. 13

O projeto foi lançado esta semana pelo município de Paredes e destina-se a apoiar as famílias 
que vivenciam situações de pobreza e exclusão social.
O cartão vai permitir aceder a diversos bens e serviços, como vestuário, calçado, produtos ali-
mentares, materiais escolares e até eventos culturais a preços mais reduzidos, através de uma 
rede de parceiros locais. — Pág. 3

— Pág. 3

vai apoiar os agregados mais
carenciados do concelho
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ESPECIALIDAS: Peixe fresco Picanha Plumas de porco preto Franguinho da guia

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

Almoços  |  Jantares  |  Serviço para foraAlmoços 

HORÁRIO: Segunda-feira - Abertura 10h00  |  Fecho 15h00  ●  De Terça-feira a Sábado - Abertura 10h00  |  Fecho 22h00
Descanso semanal: Domingo

M
uito se fala em Regio-
nalização, mas pouco 
ou nada, até ao mo-
mento, se vê. Pelo 

menos à imprensa local pouco 
ou nada chega.

É pela imprensa local que 
passa a mensagem para uma boa 
gestão do território e um bom 
caminho a seguir para se descer 
ao país real. Certo é que ao apro-
ximar-se o fi nal dos anos noven-
ta se levantaram parangonas a 
vaticinar que se devia dar início 
à regionalização do país antes do 
ano dois mil, já lá vão pelo me-
nos dezanove. Previa-se ou pelo 
menos publicitava-se que esta a 
regionalização era uma grande 
aposta no futuro e explicitava-se, 
à defesa, que regionalizar não é 
retalhar o país, arranjar mais bu-
rocracia ou amentar os impostos. 
Desejava-se, porém, o seu con-
trário, que é descentralizar o po-
der e desburocratizar a máquina 
administrativa.

Sendo que a regionalização é 
um processo democrático e não 
pode ser entendida como uma 
tragédia. O que deve, de facto, é 
ser entendida como uma impor-
tante reforma político-adminis-
trativa face às exigências e aos 
desafi os que se nos apresentam.

O desenvolvimento inte-
grado e participado das regiões 
deverá substituir o crescimento 
mal planeado e atenuar as assi-
metrias regionais entre o litoral 
urbano e o interior rural, sendo 
urgente fi xar as populações e 
combater com efi cácia as desi-
gualdades sociais.

Para melhor e mais justo 
trabalho, é preciso ouvir as po-
pulações. Qual a melhor forma é 
contar com a imprensa local e re-
gional, devendo esta ser apoiada 
pelas fi nanças centrais e locais, 
para que se possa manter”.

Sim à
Imprensa
Local

U
NIDOS PARTIRAM E MAIS UNIDOS CHEGARAM ao San-
tuário de Fátima. Foram cinco dias e mais de 200 quilóme-
tros percorridos a pé, por mais de mil peregrinos que saíram 
de Paredes em três grupos distintos, apoiados por associa-
ções do concelho.

O grupo maior, de 500 peregrinos, seguiu com a Associação Nossa 
Senhora dos Remédios – Obra do Bem-fazer.  A Obra de Caridade ao 
Doente e Paralítico (OCDP Paredes), apoiou este ano 410 peregrinos e o 
Rancho Regional de Paredes com 170. 

Na chegada ao Santuário de Fátima houve sorrisos e lágrimas e uma 
emoção impossível de conter, sobretudo para quem viveu esta expe-
riência pela primeira vez. 

Fé levou peregrinos a Fátima

“É uma experiência dolorosa,
mas muito gratifi cante”

Alexandre Almeida, presidente da câmara de Paredes

 “Vim agradecer a vida que tenho”
Juliana Barbosa, 29 anos, Rebordosa

 “Ajudar os outros já me está no sangue”
Armando Neves, 47 anos, Lordelo

Juliana não levou pro-
messa, foi em gratidão, para 
agradecer tudo o que Nossa 
Senhora lhe “tem concedi-
do” e também para pedir pro-
teção.

No percurso, além do 
esforço físico, das bolhas 
nos pés e das quebras nas 
pernas, há o desgaste emo-
cional que só é possível 
vencer com a ajuda dos vo-
luntários. “Há pessoas que 
fazem esta peregrinação 
há vários anos e que aju-
dam os peregrinos que 
estão mais debilitados. 
Ninguém pode ser deixa-
do para trás”. Ir num grupo 
organizado também torna 

as coisas mais fáceis e ajuda a dar 
força e ânimo para continuar. 

E depois de cinco dias de via-
gem a entrada no Santuário de Fá-
tima é “de uma emoção indescri-
tível”. “Vem-nos ao pensamento 
todos os momentos da viagem e 
pedimos que Nossa Senhora seja 
luz nas nossas vidas e de toda a 
nossa família”.

JULIANA BARBOSA, secretária, 
de 29 anos, fez a peregrinação 
a Fátima pela primeira vez, no 

grupo de peregrinos da Obra do 
Bem-Fazer e diz que é uma verda-
deira experiência de Fé. “Estou feliz 
por ter conseguido. Foi uma via-
gem dura, mas com muito apoio 
tanto da organização como dos 
peregrinos, consegui”. 

ARMANDO NEVES, 
47 anos, natural de 
Lordelo, mas a residir 

em Frazão, Paços de Ferreira, 
é presença habitual no gru-
po de peregrinos da Obra 
Caridade ao Doente e Para-
lítico. Há oito anos que faz a 
pé o caminho de Paredes a 
Fátima. 

A primeira aventura 
aconteceu fruto de uma 
promessa, em 2011. Foi 
para ajudar os que mais 
precisavam. Nos anos se-
guintes acabou por voltar 
a convite da obra. “Quan-
do me ligavam não tinha 
coragem para dizer que 
não. Ajudar os outros já 
me está no sangue,” ga-
rante o socorrista da Cruz 
Vermelha de Frazão. 

E por isso, este ano vol-
tou a seguir na cauda do 
grupo de peregrinos da OCDP, com 
o objetivo de não deixar ninguém 
para trás. “Sou uma referência 
para os postos de enfermagem. 
Quando eu passo sabem que não 
há mais ninguém para trás. Além 
disso, presto sempre apoio aos 
peregrinos mais debilitados para 
que não desistam”. 

Armando fez amizades para a 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
DE PAREDES também fez a 
peregrinação a Fátima pela 

primeira vez, no grupo do Rancho 
Regional de Paredes. “Todos nós 
temos uma motivação interior 
que nos faz ir a Fátima a pé”.

Nesta viagem de mais de 200 
quilómetros, Alexandre Almeida 
partilhou com muitas outras pes-
soas “um momento especial, de 
grande fé e esperança”. Ao nível 
físico foram os pés que mais sen-
tiram difi culdades, diz o autarca. 
“Ninguém, por mais bem prepa-
rado que esteja fi sicamente, está 
preparado para fazer 40 km por 
dia a caminhar. É uma experiên-
cia dolorosa em termos físicos, 
mas muito gratifi cante em ter-
mos mentais”.  Alexandre Almeida 
elogia, por isso, o trabalho realizado 

pelas três associações do concelho 
que apoiam os peregrinos neste 
longo caminho até Fátima.

Além do desgaste físico houve 
outras difi culdades, como a passa-
gem pelos troços movimentados 
do IC2, ou os dias de muita chuva e 
de muito calor. 

A chegada ao Santuário foi “um 
momento de grande alívio e de 
agradecimento, quer a Nossa Se-
nhora de Fátima, como aos volun-
tários que nos acompanharam e a 
quem tivemos oportunidade de 
dar um abraço”.

Alexandre Almeida agradece 
também aos paredenses as inúme-
ras mensagens de estímulo e apoio 
que recebeu ao longo do percurso 
e deseja que todos os que fi zeram 
esta caminhada de fé sejam ouvi-
dos nas suas preces.

vida, sobretudo entre aqueles que 
viveram momentos mais compli-
cados nesta peregrinação. Quando 
chegou ao Santuário, a sensação 
foi de dever cumprido. “Atrás vi-
nha um padre, de 74 anos, e uma 
outra senhora, que estavam com 
bastantes difi culdades físicas e 
foi muito bom poder ajudá-los a 
concluir a peregrinação”.

D.R.
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ROTEGER pessoas em situações 
de maior vulnerabilidade eco-
nómica, assegurar a igualdade 
de oportunidades e de direitos 
e proteger todos aqueles que vi-

venciam situações de pobreza e exclusão 
social são os grandes objetivos do novo 
“Cartão Família” lançado pelo município de 
Paredes, que vai proporcionar a estes agre-
gados familiares o acesso a bens e serviços 
a preços reduzidos.

O projeto foi apresentado na passada 
segunda-feira, no salão nobre do municí-
pio, numa cerimónia que serviu para assi-
nalar o Dia Internacional da Família.

“Não podíamos assinalar este dia de 
uma forma melhor do que esta, com a 
apresentação de um projeto especialmen-
te pensado para ajudar as famílias que 
mais necessitam de apoio”, reforçou o pre-
sidente da câmara, na abertura da cerimónia.

Alexandre Almeida garantiu que o “Car-
tão Família” vai permitir que os agregados 
familiares mais carenciados no concelho 
possam aceder a bens e serviços, nomea-
damente vestuário, calçado e produtos 
alimentares, a preços mais reduzidos e até 
consultas médicas com condições mais 
vantajosas em instituições de saúde devi-
damente protocoladas. 

As famílias abrangidas poderão ainda 
participar de forma gratuita nas atividades 
de cariz cultural organizadas pelo municí-
pio de Paredes. 

A propósito do Dia Internacional da Fa-
mília, Alexandre Almeida relembrou que 
apesar das mudanças no paradigma tra-
dicional da família esta continua a ser o 
núcleo vital da nossa sociedade e um pilar 
fundamental da educação dos paredenses 
de amanhã.

“Como autarcas temos a obrigação de 
apoiar por exemplo a natalidade, mas tam-
bém as famílias e o município tem apoiado 
as famílias do concelho através de outras 
iniciativas como a tarifa social da água, 
saneamento e resíduos sólidos que acaba-
mos de lançar e o aumento do número de 
creches, que está a ser preparado em con-
junto com o pelouro da educação”. 

“CARTÃO FAMÍLIA” vai apoiar os mais
carenciados com bens e serviços a preços reduzidos

Ministério da Educação avança com um milhão de 
euros para obras nas escolas Lordelo e Rebordosa

►O despacho conjunto dos Ministérios das Finanças e Educação já foi publicado em Diário da República. 

►O “cartão família” é gratuito, pessoal e intransmissível e permitirá o acesso a bens e serviços a preços mais reduzidos.
►Presidente da câmara diz que o projeto foi pensado para ajudar as famílias que necessitam de mais apoio.

HELENA NUNES
— texto —

Projeto defende
a igualdade

de direitos das famílias 

Para a vereadora da educação, Beatriz Mei-
reles, este “é um projeto integrador, para 
todas as famílias e que surge da urgência 
em defender a igualdade de direitos e de 
oportunidades das famílias paredenses” 
que infelizmente não têm as condições eco-
nómicas adequadas para adquirirem vestuá-
rio, calçado, produtos alimentares, materiais 
escolares, mas também cultura e outros bens 
e serviços. 

Para isso, o projeto conta com uma rede 
de parceiros que permitem o acesso a estes 

bens a custos mais reduzidos, tal como já 
acontece com os apoios na aquisição de ócu-
los, tratamentos dentários e próteses auditi-
vas. O objetivo, garante a vereadora, é refor-
çar também o dinamismo do comércio local 
e fomentar o sentido de responsabilidade 
social.

Para já a rede integra nove parceiros, de 
diversas áreas, mas o município pretende 
que o projeto se torne mais descentralizado e 
abrangente, contando para isso com a ajuda 
dos presidentes de junta. 

As entidades protocoladas serão identi-
ficadas através de um dístico com a imagem 
alusiva ao projeto.

O “Cartão Família” é grátis e será atribuí-
do mediante requerimento e análise da situa-
ção socioeconómica dos agregados familia-

res, de acordo com o Regulamento Municipal 
para a Atribuição de Apoios Sociais, por parte 
do pelouro de Ação Social da autarquia.

Destina-se a famílias carenciadas residen-
tes no concelho de Paredes há pelo menos 6 
meses, que se encontrem em situação de ca-
rência económica comprovada, apresentem 
um rendimento mensal per capita do respeti-
vo agregado familiar igual ou inferior a 50% o 
valor do IAS, por cada elemento e não se en-
contrem a beneficiar de apoios de outras en-
tidades para o mesmo fim, sendo um cartão 
identificativo pessoal e intransmissível.

Para aderir, as famílias têm de preencher 
um formulário que está disponível na pági-
na da internet da autarquia e entregar toda 
a documentação necessária para análise do 
processo.

HELENA NUNES
— texto —

O MINISTÉRIO DA EDU-
CAÇÃO vai avançar com 
um milhão de euros para 
obras “urgentes” nas 

escolas básica e secundária de Lor-
delo e Rebordosa. O Despacho n.º 
4605/2019, Portaria n.º 311/2019 
dos Ministérios das Finanças, Admi-
nistração Interna e Educação já foi 
publicado em Diário da República e 
prevê a atribuição de um milhão de 

euros, em 2020, para a reabilitação 
e modernização das escolas.

Em comunicado a autarquia refe-
re que após diligências do presidente 
da câmara, Alexandre Almeida, em 
reunião com a Secretária de Estado da 
Educação, Alexandra leitão, a gover-
nante comprometeu-se em avançar 
com a verba para as obras nas secun-
dárias de Lordelo e Rebordosa.

Em abril, a câmara de Paredes 
lançou o concurso público das 
obras de requalificação destas esco-
las, no valor global de 2,74 milhões 

de euros.
As empreitadas resultam de 

um acordo de colaboração entre a 
autarquia e o Ministério de Educa-
ção. As obras vão contribuir para 
melhorar a segurança e conforto de 
cerca de cerca de 1300 alunos, que 
frequentam as duas escolas.

 Estão previstas obras de remoção 
das coberturas de fibrocimento, subs-
tituição das caixilharias e piso dos pa-
vilhões, entre outras melhorias.  

O prazo de execução das obras, 
para cada empreitada, é de 240 dias.



4
Quinta-feira

16 de maio 2019

SOCIEDADE

HELENA NUNES
— texto —

PUB

Rua do Paço, 122 | 4580-281 Beire Paredes
Tlf. +351 255 785 340 * Fax +351 255 780 302
E-mail: trafego@tsluis.com

NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Produção de artefactos de cimento
Comercialização materiais de construção civil

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

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

GRUPO S. LUIS www.tsluis.com

Paredes é o 17.º município
com melhor governação do país

►Segundo o “Rating Municipal Português”, apresentado pela Ordem dos Economistas.
►Lisboa Porto e Oeiras são os três municípios mais sustentáveis.

P
AREDES está entre os mu-
nicípios do país com me-
lhor governação e ocupa 
o 17.º lugar numa lista de 
308 municípios, informou 

a câmara de Paredes com base no 
Relatório do Rating Municipal Por-
tuguês apresentado no início deste 
mês, no âmbito de uma conferência 
da Ordem dos Economistas.

Segundo a autarquia, no ran-
king nacional Paredes surge na 
121.ª posição, o que representa “re-
conhecimento do trabalho e mé-
rito do executivo, funcionários e 
colaboradores da autarquia”, sen-
do “mais um estímulo para con-
tinuar o esforço de governação 
efi ciente para que Paredes seja 
motivo de orgulho”.

O relatório avalia os 308 muni-
cípios portugueses em quatro di-
mensões – a governação municipal, 
o serviço aos cidadãos, o desenvol-
vimento económico e social e a sus-
tentabilidade fi nanceira e apresen-
ta os resultados por município.

PSD acusa executivo de divulgar dados de forma “enviesada”

O 
PSD-PAREDES acu-
sou o executivo so-
cialista de “enganar 
os paredenses” ao 
divulgar, de forma “en-

viesada”, dados do recente estudo 
da Ordem dos Economistas. Numa 
conferência de imprensa realizada 
na sede do partido, o líder dos so-
ciais democratas disse que “o exe-
cutivo optou por mostrar apenas 
uma parte da realidade de forma 
a induzir os paredenses em erro”.

Ricardo Sousa garantiu que o 
post publicado no Facebook do mu-
nicípio, com o título ‘Paredes: 17.º 
Município com melhor gover-
nação do país’, pretende passar a 
mensagem que Alexandre Almeida 
está a governar muito bem, mas tal 
não corresponde à verdade. 

Neste indicador de governança (e 
não governação) são medidos itens 
como a taxa de abstenção, a trans-
parência do município, o orçamento 
participativo ou a participação públi-
ca nas reuniões, “que nada têm a ver 
com a boa gestão que Alexandre 
Almeida quer vender aos pareden-
ses”, sustentou o presidente do PSD.

Ricardo Sousa disse também 
que o executivo omitiu outros da-
dos importantes deste estudo que 
provam que Paredes caiu 155 luga-
res no que diz respeito aos serviços 
prestados aos cidadãos, onde são 
medidos itens como serviços eco-
nómicos, água e saneamento bá-
sico, acesso e qualidade dos trans-
portes urbanos ou apoios sociais. 
“Este é o ponto que melhor mede 
o desempenho do executivo e é 
justamente aquele em que Pare-
des apresenta a pior classifi ca-
ção, passando de 74.º para 229.º, 
o que representa uma queda de 
155 lugares face a 2016”, argu-
mentou o presidente da comissão 
política, garantindo que “estes 
resultados corroboram as con-
clusões de um outro estudo da 
Bloom Consulting, que evidencia 
uma regressão do concelho”.

O líder dos sociais democratas 
criticou ainda o executivo munici-
pal por estar mais interessado em 
promover a imagem do presidente 
nas redes sociais do que em defi nir 
estratégias para melhorar a vida das 
pessoas.

Lisboa, Porto e Oei-
ras surgem como os 
três municípios mais 
sustentáveis do país. 
Já os municípios de 
Celorico da Beira, Góis 
e Alijó são os menos 
sustentáveis.

O estudo teve por 
base um modelo par-
ticipativo e contou, 
na defi nição dos indi-
cadores e respetivos 
ponderadores, com a 
participação ativa de 
académicos interna-
cionais e, em Portugal, 
do Tribunal de Contas, 
da DGAL – Direção 
Geral das Autarquias 
Locais, da IGF – Inspe-
ção Geral de Finanças, 
da ANMP – Associação 
Nacional de Municí-
pios Portugueses, do 
TIAC – Transparência e 
Integridade, Associa-
ção Cívica, entre outras 
entidades e individuali-
dades do sector.
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Bombeiros de Lordelo
apresentam maquete do novo

quartel no 49.º aniversário
►O novo edifício vai ter capacidade para acolher 40 viaturas e 200 elementos da corporação.
►Na cerimónia, Rui Neves foi também promovido a segundo comandante.

O
S BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS 
DE LORDELO 
comemoraram, 
no passado dia 

11 de maio, o 49.º aniversário 
com uma cerimónia onde foi 
apresentada a maquete do 
novo quartel da instituição.

O edifício ficará situado 
junto ao posto da GNR de 
Lordelo, tem uma área total 
de 5.407 metros e dará res-
posta às necessidades mate-
riais e de recursos humanos 
da instituição.

A cerimónia foi presidi-
da pelo vice-presidente da 
câmara, Francisco Leal, e 
incluiu, ainda, a promoção 
de Rui Neves a segundo 
comandante. Foi também 
benzida uma viatura de 
combate a incêndios flo-
restais - que foi requalifi-
cada - e promovidos vários 
elementos do corpo de 

bombeiros, entre eles Paulo 
Sousa, promovido à catego-
ria de chefe.

Investimento
será superior
a um milhão

de euros

“O novo quartel vai 
permitir que o corpo ativo 
preste um serviço mais efi-
caz à população”, sublinhou 
o presidente da direção, Mi-
guel Ferreira, garantindo que 
as atuais instalações já não 
respondem àquilo que são as 
necessidades da corporação. 

 “As camaratas já são 

apertadas para os bombei-
ros que temos e os balneá-
rios estão a precisar de se-
rem renovados. Além disso 
temos em média, 10 viatu-
ras ao tempo porque não 
temos espaço para as guar-
dar no interior do quartel”.

A escritura da compra do 
terreno foi assinada em janei-
ro e a direção dos bombeiros 
avançou desde logo com o 
projeto. O desejo é que a “nova 
casa” possa ser inaugurada no 
próximo ano, na celebração do 
50.º aniversário da instituição.

“Já temos os empreitei-
ros definidos e só falta a 
câmara aprovar o projeto 
para as obras avançarem”, 
sublinha o dirigente. 

O novo quartel vai ter 
uma nave com capacidade 
para 40 viaturas e espaço 
para albergar os cerca de 200 
elementos da corporação. 

A obra vai implicar um 
investimento superior a um 
milhão de euros e será finan-
ciada pela associação huma-
nitária, pela câmara munici-
pal, empresas do concelho e 
a comunidade em geral.
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EDUARDO OLIVEIRA COSTA*

BILHETE POSTAL

É 
justo parabenizar os contribuin-
tes portugueses pela capacidade 
de contribuírem para os cofres 
do Estado. Agora é a vez de dar 

dinheiro dos nossos impostos ao “Novo 
Banco”. Totalizará dois mil milhões. De-
pois dos cinco mil milhões para a “Caixa”. 

A nossa capacidade para mandar 
dinheiro para o Terreiro do Paço é es-
pantosa. Parece que há dinheiro para 
tudo. Parece que o orçamento do Esta-
do é um poço sem fundo. E não é assim. 
Falta dinheiro para os enfermeiros, para 
os médicos, para os professores, e para 
outros setores cujo patrão é o Estado. 
Falta dinheiro para a saúde, o bem es-
sencial, com vergonhosas listas de 
espera. Como o caso daquela senhora, 
com a respeitável idade de 78 anos, que 
está a sofrer há dois anos à espera de 
uma cirurgia à coluna. Esta senhora não 
compreenderá porque há tantos milha-
res de milhões para os bancos e não há 
dinheiro para a sua cirurgia. 

Há uns anos, no período da Troika, 
o ministro das finanças à época teve a 
coragem de anunciar um “enorme” au-
mento de impostos, que pôs os portu-
gueses de tanga. Volvidos tantos anos, 
os altos impostos continuam a sair dos 
bolsos dos pobres portugueses e vão 
encher os cofres, que ficam vazios para 
suportar os prejuízos dos bancos. Tal-
vez não haja melhor solução, mas não 
podemos evitar sentir que somos espo-
liados, euro a euro, para ver montanhas 
de euros a sair para salvar bancos da fa-
lência. 

Os contribuintes portugueses estão 
de parabéns. Pela capacidade de “contri-
buir”, mantendo-se mudos e quedos. 

*Jornalista, Presidente da Associação Nacional da 
Imprensa Regional 

MUDOS
E QUEDOS

PUB

A CÂMARA DE PAREDES pagou, no 
passado dia 9 maio, a primeira tranche 
de 50% do subsídio entregue anual-
mente às corporações de bombeiros 

do concelho e às delegações da Cruz Vermelha.
Este ano a verba para as associações huma-

nitárias e para a Cruz Vermelha aumentou 20%, 
conforme deliberação aprovada pelo executivo 
na reunião realizada a 2 de maio. “Isto é prova 
que na Proteção Civil estamos a apoiar todas 
as corporações e se no futuro podermos aju-
dar ainda mais também iremos fazê-lo”, ga-
rantiu o vereador da Proteção Civil, Elias Barros.

O subsídio entregue aos bombeiros vo-
luntários de Baltar, Cete, Lordelo, Paredes 
e Rebordosa será de 30 mil euros, a dividir 
em duas tranches, que representa um au-

Câmara entregou primeira tranche de
subsídios aos bombeiros e cruz vermelha

►Este ano as verbas foram aumentadas em 20%. ►A segunda tranche será paga em outubro.

mento de 4.600 euros para cada uma das 
cinco associações humanitárias do conce-
lho. A primeira transferência de 15 mil eu-
ros foi efetuada a 9 de maio e a segunda 
será entregue em outubro.

As delegações de Vilela e de Sobreira da 
Cruz Vermelha passam a receber um subsídio 
de 3.600 euros cada, que representa um au-
mento de 600 euros face ao ano passado.

Na reunião realizada entre o vereador da 
Proteção Civil, as direções e comandos das 
respetivas associações humanitárias e os diri-
gentes das delegações da Cruz Vermelha do 
concelho foi também estabelecido o progra-
ma do Dia Municipal do Bombeiro, que será 
comemorado a 10 de junho, numa cerimónia 
a realizar durante a tarde, em Lordelo.

O período crítico de incêndios, a limpeza dos 
terrenos, a logística associada ao combate aos 
fogos e a ativação do Plano Municipal de Alerta 
e Emergência foram outros temas abordados.

Q
UATRO ALUNOS do Conserva-
tório de Música de Paredes foram 
premiados no XIII Concurso Luso-
-Espanhol de Fafe, organizado pela 

Academia de Música José Atalaya.
Pedro Moreira, da classe de guitarra do 

professor Daniel Lemos, foi laureado com o 

Alunos do Conservatório premiados
no Concurso Luso-Espanhol de Fafe

►O evento decorreu nos dias 4 e 5 de maio e reuniu diversos jovens instrumentistas de Portugal e Espanha.

3.º prémio na categoria VI (até 20 anos). Na ca-
tegoria II (até 11 anos) distinguiram-se Tiago 
Jordão e Duarte Carvalho, da classe de clari-
nete do professor Frederic Cardoso, com uma 
Menção honrosa e o 2.º prémio da categoria.

Também da classe do professor Frederic 
Cardoso, Tiago Maia foi distinguido com o 2.º 

prémio na categoria V (até 20 anos).
O Concurso Luso-Espanhol decorreu nos 

dias 4 e 5 de maio e reuniu diversos jovens ins-
trumentistas de Portugal e Espanha, que tive-
ram oportunidade de divulgar o seu trabalho 
e contactar com instrumentistas de diferentes 
escolas, níveis etários e vivências musicais.
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A 
AVENIDA DA REPÚBLICA vai 
voltar a ter trânsito nos dois 
sentidos, dentro de aproxima-
damente três meses. Segundo 
o presidente da câmara de Pa-

redes, Alexandre Almeida, a alteração de-
verá ser concretizada após a conclusão da 
rotunda que está a ser construída junto ao 
Posto de Turismo de Paredes.

Avenida da República com trânsito
em dois sentidos dentro de três meses

►A medida será implementada daqui a três meses e o executivo garante que não serão necessárias obras de fundo.  

O 
PRESIDENTE DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA, 
Humberto Brito, acompanhado pelo 
vice-presidente da câmara municipal 
de Paredes, Francisco Leal, o vereador 

do Ambiente de Paços de Ferreira, Paulo Ferreira, 

Autarcas visitaram obras na ETAR de Arreigada
►A segunda fase das obras na Estação de Tratamento de Águas Residuais de Arreigada decorre a bom ritmo. 

e o executivo da junta de Lordelo, liderado por 
Nuno Serra visitaram, no dia 7 de maio, as obras 
em curso na Estação de Tratamento de Águas Re-
siduais de Arreigada, em Paços de Ferreira.

A visita foi acompanhada por Inês Andra-
de, da Administração da Região Hidrográfica 

do Norte, da Agência Portuguesa do Ambien-
te, I.P., a entidade fiscalizadora, e técnicos dos 
dois municípios.

Nesta fase dos trabalhos, os constrangi-
mentos no Rio Ferreira irão manter-se até ao 
mês de novembro deste ano, data prevista 

para a entrada em funcionamento da nova 
ETAR, que terá o dobro da capacidade e vai 
integrar tecnologias mais avançadas.

O objetivo é resolver o problema de des-
cargas poluentes que afetam o Rio Sousa, so-
bretudo em Lordelo, Paredes.

“Logo que a rotunda fique pronta va-
mos fazer a experiência do trânsito nos 
dois sentidos e ver como é que as coisas se 
desenvolvem”, garantiu Alexandre Almeida 
no final da reunião do executivo.

O autarca garantiu que as alterações de 
trânsito na avenida vão ser estudadas me-
diante a reação das pessoas, “tendo em con-
ta que estiveram muito tempo com o trân-
sito num só sentido”.  

Nesta primeira fase, não haverá necessi-
dade de fazer obras de fundo, estando previs-

ta apenas a colocação de um traçado amarelo 
a dividir a via. “Depois, mediante a receti-
vidade, vamos ter de equacionar a ques-
tão de alargar um bocado mais a via e de 
modificar até a forma do estacionamento, 
porque estamos a estudar um parque de 
estacionamento bem perto”.

Alexandre Almeida garante que a medida 
vai ao encontro da vontade da maioria dos co-
merciantes, que foram ouvidos durante a cam-
panha eleitoral, sendo por isso esta uma das pro-
postas que constava do seu programa eleitoral.

Ciclovia pode
vir a ser retirada

Para já a alteração de trânsito será feita 
até à Caixa Geral de Depósitos. Numa segun-
da fase também serão feitas mudanças na 
zona do Tribunal e do Parque José Guilherme.

O executivo está também a estudar uma 
solução para a circulação automóvel junto às 
escolas, onde também deverá ser recupera-
do o trânsito em dois sentidos. “Estamos a 
analisar as implicações que a reformulação 
do estádio das Laranjeiras e do Pavilhão 
Gimnodesportivo podem ter nesta artéria”.

Questionado pelos jornalistas sobre a 
situação da ciclovia, o presidente admitiu 
que pode vir a ser retirada se for necessá-
rio mais espaço para a circulação automó-
vel. “Numa primeira fase vai continuar, mas 
se for necessário retiramos até porque nin-
guém a utiliza. Paredes é um concelho em 
que as ciclovias não funcionam dada a sua 
especificidade em termos de relevo”.  

Quanto às bicicletas que foram adquiri-
das para serem utilizadas nesta ciclovia e que 
acabaram por ser encostadas nas oficinas da 
câmara municipal, por estarem danificadas, 
Alexandre Almeida garante que foi possível 
recuperar cerca de 50, que vão ser distribuí-
das por alguns parques de lazer do conce-
lho. “Vamos ter uma entidade responsável 
pela gestão destas bicicletas e as pessoas 
vão poder utilizá-las no parque da cidade, 
no parque do Rio Ferreira em Rebordosa e 
Lordelo e no parque de Louredo”, explicou.

Recorde-se que a Rede de Bicicletas Parti-
lhadas foi lançada em 2011 pelo executivo de 
Celso Ferreira e implicou um investimento de 
130 mil euros, na aquisição de 80 bicicletas e 
na instalação de cinco locais de aparcamento 
na cidade. O projeto acabou por ficar parado 
devido às deficiências dos equipamentos.
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MARIA AMÉLIA DIAS-MARTINS
Psicopedagoga - Hipnoterapeuta

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

DORMIR NÃO É UMA
PERDA DE TEMPO

O sono de má qualidade está relacionado com o aparecimento de 
perda de imunidade, tensão alta, alterações hormonais, alterações res-
piratórias, dificuldades de atenção, irrequietude, tristeza e irritabilidade, 
mudanças do humor, insucesso escolar, problemas de comportamentos, 
ansiedade, depressão, obesidade ou perda de peso…

Mexer muito na cama, terrincar os dentes, custar a adormecer, 
acordar de noite, falar a dormir, pesadelos, insónia, pernas inquie-
tas, cansaço ou dores de cabeça ao acordar são sinais de alarme.

Valorize as suas horas de descanso. Higienize o seu sono: afaste-se 
de ecrãs 1 hora antes de se deitar, jante pouco e 2 horas antes, reduza a 
luz ambiente, crie silêncio e temperatura amena, reduza o esforço físico. 
Procure um médico para saber se está com alguma doença ou causa 
física que perturbe o seu sono. Trata-se, não facilite! Há muitas formas 
de tratamento que vão desde medicamentos até à Hipnose Clínica, a 
qual consegue excelentes resultados, pois determina e trata aquilo que 
desencadeia estas alterações.

< 4 meses - variável 
4-12 meses - 12-16 horas
1-2 anos - 11-14 horas

3-5 anos - 10-13 horas

6-12 anos - 9-12 horas;
13-18 anos – 8-10 horas
+ 18 anos – 7-8 horas

As horas de sono
variam ao longo

da vida

Cristiano Ronaldo não passa
sem as suas oito horas de sono diárias 

A qualidade do sono é uma preocupação da ciência. 45% da popu-
lação mundial é afetada por distúrbios de sono e 25% dos portugueses 
sofre de insónia crónica, especialmente as mulheres e os idosos.

A Associação Portuguesa do Sono alerta: 
“Os portugueses, ao contrário de outros povos, deitam-se tarde”, “dor-

mem pouco e sem regra”, “têm pouco respeito pelo sono”, e consideraram 
que “dormir é uma perda de tempo” e que “trabalhar é mais importante do 
que dormir”.

“Devemos dormir quando a natureza está a dormir”.
     O sono é coordenado pela melatonina, produzida por uma glân-

dula cerebral. É o “relógio interno” que nos faz dormir e acordar em ciclos 
de 24 horas. Quando escurece, inicia-se a libertação da melatonina; com 
a luz da manhã o nível de melatonina cessa e a pessoa acorda.

A natureza não tem atualizações para fazer downloads.

“Quando não consigo dormir, pego no telemóvel e fico a jogar… vou ao 
Instagram… até de manhã”, explica o Francisco, que está em engenharia 
e veio à consulta por ter dificuldade em estudar.

     A tecnologia está a confundir tudo. Agora a escuridão tem a luz 
da televisão, do telemóvel, do computador… os seres vivos vivem ro-
deados por telas com luz, que desregulam o ritmo do organismo. Com 
tanta luz à noite, o corpo reduz a produção de melatonina e a pessoa 
não consegue dormir bem.

Mas nem sempre é só uma desregulação biológica causada pela luz, 
por vezes também existe algo interior que nos mantém acordados.

Tudo o que não conseguimos aceitar, não nos deixa dormir

“é um castigo, viro para um lado, viro para o outro… a noite toda nisto”

“Deito-me à meia-noite, lá para as duas adormeço mas passado uma 
hora já estou acordado outra vez. Depois fico ali para ali às voltas … é a 
noite toda nisto!”

     
Os constrangimentos da vida, tudo o que queremos fazer, o que não 

gostamos de ouvir, as injustiças que recebemos, o que tememos… difi-
cultam o nosso sono e põem em perigo a nossa saúde, o nosso trabalho 
e o nosso bem-estar.

O sono tem uma função fundamental para um desenvolvimento 
físico, mental e intelectual harmonioso. 

O 
TRIBUNAL de Ins-
trução Criminal do 
Marco de Canaveses 
colocou em prisão 
preventiva um jovem 

de 25 anos que foi detido pelo 
Núcleo de Investigação Criminal 
de Penafiel por posse e tráfico de 
droga. 

O jovem dedicava-se à planta-

U
M HOMEM, de 62 anos, 
foi detido no passado 
dia 2 de maio por violên-
cia doméstica contra a 

mulher e um dos filhos. A inves-
tigação realizada pelo Núcleo de 
Investigação e Apoio a Vítimas Es-
pecíficas de Penafiel apurou que 
“o agressor exercia violência 

Prisão preventiva para jovem
que plantava e vendia canábis
►O suspeito, de 25 anos, utilizava estufas com sistema de ventilação e aquecimento
     para plantar canábis no interior das suas residências.

ção de canábis no interior das suas 
residências, utilizando para o efeito 
estufas dotadas de sistema de ven-
tilação e aquecimento. Para além da 
canábis o suspeito vendia ainda ha-
xixe e MDMA.  

A investigação da GNR dura-
va há seis meses. Foram realizadas 
duas buscas domiciliárias e uma a 
um veículo, tendo sido apreendi-

dos 3834 doses de resina de haxixe, 
910 doses de liamba, 77 doses de 
MDMA, sete sementes de planta de 
canábis, três estufas para o cultivo 
da droga e diverso material, desde 
balanças, facas para o corte do estu-
pefaciente, quatro telemóveis e um 
veículo. 

Foram também apreendidos 
8255 euros em dinheiro.

O NÚCLEO de Investigação 
Criminal de Penafiel da 
GNR recuperou, em Paços 

de Ferreira, uma moto furtada em 
Lordelo, Paredes. Um homem de 
24 anos foi constituído arguido. 

Segundo a GNR, o suspeito 
tem antecedentes criminais pelos 
crimes de furto e tráfico de estu-
pefacientes e já cumpriu pena de 
prisão efetiva.

No decorrer da investigação, 
os militares apuraram que o veí-
culo tinha sido furtado em mea-
dos de fevereiro deste ano, na 
freguesia de Lordelo, concelho de 
Paredes.

GNR recuperou moto furtada em Lordelo

Agredia mulher e filho
com dificuldades de locomoção
►O homem já tinha sido arguido num outro processo de violência doméstica e
     ficou proibido de contactar as vítimas. 

psicológica e física sobre a sua 
esposa, de 58 anos, e contra um 
dos filhos do casal”, de 39 anos, 
uma vítima especialmente vulne-
rável uma vez que sofre de gran-
des dificuldades de locomoção.

Segundo a GNR, o processo 
contra o agressor tinha sido sus-
penso provisoriamente até feve-

reiro deste ano, uma vez que o 
mesmo já tinha sido arguido num 
outro processo-crime por violên-
cia doméstica contra as mesmas 
vítimas.

Presente a um juiz no Tribunal 
de Instrução Criminal do Marco 
de Canaveses, o suspeito ficou 
proibido de contactar as vítimas.

O suspeito ficou com termo 
de identidade e residência e o 

veículo foi entregue ao legítimo 
proprietário.



9
Quinta-feira

16 de maio 2019

SOCIEDADE

HELENA NUNES
— texto —

PUB

“Empreendedorismo e Mobi-
lidade” foi o tema central do coló-
quio que levou à Casa da Cultura 
de Paredes, a 30 de abril, um grupo 
de empreendedores para conversar 
com jovens alunos. 

A iniciativa organizada pelo 
Colégio Casa-Mãe, em Baltar, possi-
bilitou a alunos do ensino básico e 
secundário e à comunidade conhe-
cer experiências de empreende-
dorismo apresentadas na primeira 
pessoa por seis empresários. 

Marlene Maia, da empresa de 
conservação e restauro Dalmáti-
ca, Laurindo Oliveira, professor e 
expandindustria e Tito Couto, da 
Booktailors foram os convidados do 
painel da manhã. Da parte da tar-
de, a iniciativa reuniu à mesa João 
Rebelo Martins, piloto e coucher, 
Mário Gil e João Gil Mesquita, da VR 
Portal e Domingos Barros, fundador 
da empresa Fibromade.

Abordamos o empresário pa-
redense sobre a sua intervenção, 
que começou por dar os para-
béns à Casa-Mãe, enaltecendo a 
iniciativa, e deixou uma palavra 

Empreendedores partilharam
experiências com alunos de Paredes 

►O colóquio organizado pelo Colégio Casa-Mãe convidou empresários a partilhar experiências de empreendedorismo com os estudantes. 

de apreço a Lídia Coelho, “pela 
grande empresária que é, sendo 
um excelente exemplo de em-
preendedorismo, prestigiando 
o nosso concelho”.

Domingos Barros falou depois 

da sua experiência de cerca de 50 
anos de empresário e transmitiu 
uma mensagem positiva e de co-
ragem para o futuro destes jovens. 
“A cultura e o conhecimento são 
dos pilares mais importantes no 

desenvolvimento dos países. O 
mundo hoje está próximo e cada 
vez mais globalizado e devemos 
estar atentos ao que se passa e ao 
que nos rodeia. Conhecer o mun-
do e outras culturas é fundamen-

tal para o desenvolvimento das 
pessoas e dos países”. 

O empresário considerou tam-
bém “importante saber distin-
guir as ilusões, da realidade da 
vida, saber bem o que queremos 
e àquilo a que nos propomos”. “O 
sucesso só é possível com muito 
trabalho, muita dedicação e com-
petência para se conseguir ultra-
passar os obstáculos e as dificul-
dades que vão aparecendo”.

Domingos Barros falou ainda 
da sua experiência de vida e das 
dificuldades que teve enquanto 
empresário e garantiu que “como 
em tudo tive de aprender com os 
bons e maus momentos”.

Apesar dos tempos muito in-
certos e de grande instabilidade, o 
empresário vê o futuro com perspe-
tivas positivas e acredita na deter-
minação e coragem empreendedo-
ra das novas gerações. “Além disso, 
hoje, o nível cultural felizmente é 
bem mais elevado, o que permite 
a estes jovens mais possibilidade 
e melhores acessos ao desenvol-
vimento e criação de novas tec-
nologias, para poderem encarar 
melhor a sua vida profissional 
para o futuro”, frisou.
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A 
pele é o nosso maior órgão e tem como função vital a pro-
teção (através do mecanismo de barreira, não permitindo a 
entrada de agentes patogénicos), mas também a função de 
regulação da temperatura e sensibilidade do organismo. É 
dividida em três camadas: epiderme, derme e hipoderme.

Ter uma pele saudável não se trata só de uma questão estética, mas 
sim de saúde, pois a nossa pele refl ete o interior do nosso corpo.

A fl acidez cutânea é uma alteração da pele que afeta principalmente 
mulheres – devido as variações hormonais que apresentam – mas tam-
bém os homens são afetados.

Pratique exercício físico
A prática de exercício físico moderado poderá também ajudar a me-

lhorar a fl acidez cutânea. No entanto, devemos perceber que fl acidez 
cutânea é diferente de fl acidez muscular, podendo ambas estar presen-
tes na maioria dos casos.

A realização de exercício físico de forma excessiva pode ter um efeito 
inverso, aumentando a produção de radicais livres pelo nosso organis-
mo, potenciando assim o envelhecimento precoce. Alimentos com vi-
tamina C e E, carotenoides e selénio são antioxidantes que ajudam no 
combate dos radicais livres. Outros hábitos que também aumentam a 
produção de radicais livres são o tabagismo, a ingestão de bebidas al-
coólicas em excesso e a exposição solar de forma excessiva, devendo, 
por isso, também ser evitados para termos uma pele saudável. 

Tenha em atenção a sua dieta
Para que a nossa pele seja saudável é importante que a nossa dieta 

seja equilibrada, nutrindo o nosso corpo com todos os nutrientes ne-
cessários para a constante regeneração da pele. Para tal, o consumo de 
alimentos ricos em proteínas é primordial, pois os principais constituin-
tes da pele que conferem fi rmeza e elasticidade são duas proteínas: a 
elastina e o colagénio.

Quando pensamos em proteínas não nos devemos limitar ao con-
sumo de alimentos de origem animal. Existem imensos vegetais ricos 
em proteínas que podem ser incluídos numa dieta saudável e que ao 
mesmo tempo irão aumentar o aporte de vitaminas e minerais. Como 
exemplo podemos referir os espinafres, as couves, os brócolos, os cogu-
melos, entre muitos outros.

Não nos podemos esquecer também das gorduras de boa qualida-
de, uma vez que as membranas celulares das nossas células são forma-
das por gorduras. Podemos dar como exemplo de boas gorduras o aba-
cate, o azeite e os ovos. As gorduras saturadas e os alimentos ricos em 
açúcar devem ser evitados.

A ingestão de água é de extrema importância, para que haja uma 
hidratação de dentro para fora. Pode optar por bebidas não açucaradas 
como chá, caso não consiga beber a quantidade de água sufi ciente para 
manter a sua pele hidratada.

Os cuidados acima referidos podem ser complementados com trata-
mentos de saúde estética específi cos para a fl acidez. De uma forma ge-
ral, o principal objetivo de qualquer tratamento que atue para combater 
a fl acidez é provocar uma infl amação controlada de forma a estimular a 
produção de colagénio para aumentar a fi rmeza da pele. A altura ideal 
para a sua realização é de Inverno, no entanto podem ser realizados du-
rante o ano inteiro. 

VERA TEIXEIRA
—  Fisioterapeuta dermatofuncional  —

CLÍNICAS NUNO MENDES

O QUE PODE FAZER
PARA MELHORAR

A FLACIDEZ CUTÂNEA?

PUB

U
M CONDUTOR acusado 
do furto de gasóleo no 
valor de cinco euros pode 
vir a ser julgado em tribu-

nal. O caso aconteceu em abril do 
ano passado, num posto de abas-
tecimento localizado em Gandra, 
Paredes. 

Segundo o JN, que cita a acu-

U
MA MULHER com cerca 
de 50 anos sofreu ferimen-
tos na sequência de um 
atropelamento durante as 

festas da Nossa Senhora do Salto, 
em Aguiar de Sousa, Paredes.

Segundo o Correio da Manhã, o 
acidente aconteceu no largo da Se-
nhora do Salto, onde decorriam as 
festas religiosas. O condutor fugiu 
do local sem prestar assistência à víti-
ma, que acabou por ser transportada 
para o Hospital Padre Américo, em 
Penafi el, com uma fratura num braço.

A GNR está a investigar o caso.

Furto de cinco euros de gasóleo
pode ir a julgamento

►O advogado do automobilista diz que a situação é absurda e custará centenas
     de euros aos contribuintes. 

sação do Ministério Público, o con-
dutor abasteceu o carro com 3,63 
litros de gasóleo simples – no valor 
de cinco euros – fechou o tampão e 
abandonou o local sem proceder ao 
pagamento. Acabou por ser acusa-
do de furto, com base nos testemu-
nhos das funcionárias do posto de 
abastecimento e nas imagens das 

câmaras de videovigilância. 
Ao mesmo jornal, o advogado 

do automobilista garante que a 
situação é “absurda”, custará cen-
tenas de euros aos contribuintes e 
podia ter tido outra solução. Para 
impedir que o caso chegue a julga-
mento o advogado já pediu a aber-
tura de instrução. 

Condutor fugiu após atropelamento
em Aguiar de Sousa

A LUSODIESEL, empresa de reparação e ma-
nutenção automóvel situada em Paredes, 
vai comemorar, no próximo dia 26 de 
maio, o 40.º aniversário com a realização 

de um peddy paper nas ruas da cidade de Paredes.
O objetivo é proporcionar uma atividade dife-

rente e divertida aos clientes e à comunidade em 
geral. 

O Peddy paper terá início pelas 9 horas e um 
percurso de aproximadamente cinco quilómetros, 
com partida e chegada na Lusodiesel, - na Rua Dr. 
José Firmino, n.º 66, passando pela estação, pelo 
parque da cidade e pela câmara municipal.

Podem participar equipas de dois a quatro ele-
mentos e haverá prémios para os três primeiros 
classifi cados: 1.º prémio - 100 euros, 2.º prémio 
- 50 euros e 3.º prémio - 25 euros, a descontar em 
serviços efetuados na Lusodiesel.

  Cada equipa terá de doar um produto ali-
mentar para ser oferecido a uma instituição social 
do concelho. Depois da prova haverá, ainda, um 
almoço convívio, com bolo de aniversário e várias 
surpresas.

Lusodiesel assinala 40.º
aniversário com “Peddy Paper”

►A iniciativa realiza-se a 26 de maio, no centro da cidade de Paredes e também
     tem uma componente solidária.

, empresa de reparação e ma-
nutenção automóvel situada em Paredes, 

José Firmino, n.º 66, passando pela estação, pelo 

Podem participar equipas de dois a quatro ele-

almoço convívio, com bolo de aniversário e várias 
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ECONOMIA  &  NEGÓCIOS

M
ateriais e serviços de qualidade 
são as duas grandes marcas de 
referência da NOVO BRILHO, 
lavagem e manutenção auto, 
localizada na Avenida dos Bom-

beiros Voluntários, n.º 387, em Rebordosa.  
A empresa abriu ao público em outubro 

de 2018, pelas mãos de Pedro Serôdio e Fer-
nando Sousa, e funciona nas instalações da 
extinta oficina Albano Esteves Martins, com 
nova gerência.

Esta oficina já foi um ponto de referência 
na cidade de Rebordosa e a NOVO BRILHO 
pretende recuperar a imagem da casa, apos-
tando em materiais e serviços de qualidade.  
“O objetivo é que o cliente sai daqui satis-
feito e que vá recomendar a nossa casa a 

A sua oficina de confiança, em Rebordosa
 A empresa funciona na antiga oficina da Albano Esteves Martins e realiza serviços de mecânica geral e lavagem auto.

Os serviços são feitos, preferencialmente, por marcação, e podem ser 
agendados através do telefone 221 104 551 / 917 402 821, do email 

novobrilhoautomail.com ou pelo facebook novobrilhoauto.

outros amigos, porque nestas áreas a me-
lhor publicidade é o boca-a-boca”, sublinha 
Lúcia Ferreira, responsável pela área adminis-
trativa e comercial.

Na oficina de mecânica são realizados 
serviços de mecânica geral, serviços rápidos, 
eletricista auto, testes de diagnóstico, carre-
gamento e higienização de ar condicionado, 
centro de pré-inspeção, venda e montagem 
de pneus e alinhamento de direção, por um 
técnico mecatrónico, com anos de experiên-
cia em várias marcas e com formação cons-
tante na área.

A NOVO BRILHO dispõe ainda de uma 
área de lavagem auto, que assegura os servi-
ços de lavagem normal, lavagem de estofos e 
parafinação

PUB PUB
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Balanço da época das equipas do concelho
CLUBE / COMPETIÇÃO PRESTAÇÃO BALANÇO DOS TREINADORES

Campeonato de Portugal
8.º lugar

46 pontos

Divisão Elite

1.º lugar
76 pontos

“É um balanço excelente. Fizemos uma grande campanha. Estivemos, da primeira à última jorna-
da em 1º lugar e sempre com uma diferença pontual signifi cativa, isso é meramente elucidativo 
da nossa superioridade ao longo de todo o campeonato.” 

Tonanha

Eurico Couto

Divisão Elite

5.º lugar
59 pontos

Juvenal Brandão

Divisão Elite
13.º lugar
40 pontos

Mário Rocha
“A nossa ambição era fi car nos primeiros seis lugares, não conseguimos, e estamos frustrados 
por isso. Ainda assim, conseguimos fazer um desempenho tranquilo e trazer jovens de qualidade 
para o mundo de futebol.” 

Divisão Elite

17.º lugar
25 pontos

“O balanço, visto na perspetiva objetivo, não foi aquilo que pretendíamos. Penso que a minha 
chegada ao clube foi um pouco tardia e, na altura, já não foi fácil equilibrar o plantel dentro do 
orçamento do clube. A equipa melhorou ligeiramente, mas não o sufi ciente.” 

José Manuel

1.ª Divisão Distrital
8.º lugar

39 pontos

“Fizemos fez uma época dentro das expectativas, visto que o objetivo da manutenção foi alcan-
çado a 6 jornadas do fi m.
Tivemos um início de campeonato difícil, mas estou muito satisfeito pelos meus jogadores, pela 
direção e também pelos sócios.” 

David Barbosa

1.ª Divisão Distrital

9.º lugar
36 pontos

1.ª Divisão Distrital
10.º lugar
34 pontos

1.ª Divisão Distrital 15.º lugar
29 pontos

2.ª Divisão Distrital

1.º lugar
65 pontos

Renato Guimarães

União Sport Clube de Paredes

“O início não foi fácil, começamos a trabalhar tarde com jogadores com falta de ritmo e com uma 
mentalidade derrotista. Ao longo dos treinos e jogos, os jogadores começaram acreditar que era 
possível fazer um campeonato digno da qualidade, as vitórias começaram a aparecer e fi zemos 
um bom campeonato.” 

Rebordosa Atlético Clube

Aliados F. C. de Lordelo

Aliança de Gandra

Sport Clube Nun’Álvares

Futebol Clube de Parada

Aliados F. C. de Lordelo
— Equipa B —

Centro Cultural e D. Sobrosa

União S. C. Baltar

Imperial S. C. Sobreirense

2.ª Divisão Distrital

Clube Futebol Vandoma 4.º lugar
60 pontos

Rui Moreira

“Queríamos ter conseguido o apuramento para o play-off  de subida e ter ganho a taça. Os joga-
dores foram brilhantes na recuperação que fi zeram. O ambiente criado pelos adeptos à volta da 
equipa foi fantástico e estão todos de parabéns.” 

“Sabíamos que ia ser muito mais difícil que a época anterior mas os objetivos eram os mesmos. 
Ainda assim, conseguimos o 9º lugar, à frente de todas as equipas que subiram no ano anterior 
e que estavam na nossa série. Este projeto tem tudo para dar certo é preciso é acreditar no valor 
dos atletas e dar-lhes as oportunidades.” 

Nuno Silva

“O balanço só pode ser positivo. As coisas não começaram bem, as soluções não eram muitas, 
visto que o plantel tinha poucos jogadores, mas os atletas aplicaram-se, trabalharam bem e de-
ram o máximo e até acabámos por garantir a manutenção mais cedo do que o esperado.” 

Carlos Martins

O treinador do Baltar não quis prestar declarações ao nosso jornal.

“Esta época carateriza-se por uma época de grande esforço e dedicação. Praticamos um bom 
futebol e aumentamos a qualidade do plantel em relação ao ano passado. Fomos vencendo 
algumas batalhas e perdendo outras, mas conseguimos vencer a guerra.” 

DESPORTO

“No início do campeonato éramos condenados à descida por todos. Um mês e meio menos con-
seguido fez desconfi ar apenas os que não conhecem o caráter deste grupo e os êxitos que tem 
tido nos últimos anos. A qualidade do nosso trabalho permitiu alcançar mais um feito fantástico 
de todo o grupo.” 
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DESPORTO

F
OI uma época de sonho 
vivida pelo Imperial Sport 
Clube Sobreirense. No ano 
em que inaugurou o campo 
sintético, o clube, que tem 

já 80 anos de história, sagrou-se 
campeão da 2.ª Divisão Distrital, sé-
rie 1, e garantiu a subida de divisão.

A vitória, por 6 – 2, frente ao 1.º 
Maio Figueiró, no último jogo da 
época culminou na festa pela con-
quista de um objetivo planeado 
desde o início da época. Uma tem-
porada “magnífica, que carateriza 
o grande esforço e trabalho por 
parte de todos”, palavras do líder 
Renato Guimarães.

O técnico de 32 anos é o co-
mandante de um plantel que con-
quistou “o sonho no novo com-
plexo desportivo há muito ambi-
cionado.” Para Renato Guimarães 
“esta instituição já merecia ser 
valorizada pelo trabalho que já 
vem a ser desenvolvido há quatro 
anos”. Já para o presidente, Manuel 
Barros, esta conquista “é o afirmar 
da vitalidade e qualidade quer 
dos jogadores quer da estrutura 
do Sobreirense, sendo também 
um marco no processo de cres-
cimento que procuramos para o 
clube.” Manuel Barros mostra-se 
muito orgulhoso e emocionado e 
não esconde: “Para mim era um 

►Além da equipa sénior, clube conta com seis escalões de formação (SUB 10, SUB11, infantis, iniciados, juvenis e juniores) e alberga um
     total de 150 atletas. 

SOBREIRENSE GARANTE SUBIDA À 1.ª DIVISÃO DISTRITAL
CRISTINA BORGES

— texto e fotos —

Rui Liedson

Atleta de 41 anos é a cara do 
clube que já representou por oito 
épocas.

O avançado, que é o melhor 
marcador da equipa admite: “Este 
é um feito histórico para o clube 
e para a Vila da Sobreira. Nós es-
tamos muito felizes por realizar 
o sonho de muitas famílias, não 
só da subida de divisão, mas 
também, da construção do novo 
complexo.”

O SOBREIRENSE entrou 
a perder no play-off de 
apuramento de cam-
peão da 2.ª Divisão Dis-

trital. A equipa orientada por Re-
nato Guimarães perdeu por 2 – 0, 
na deslocação ao Varziela.

Numa partida com duas par-
tes distintas, o Sobreirense até en-
trou forte e dominador no primei-
ro tempo. O conjunto visitante 
conseguiu impor a sua dinâmica 

de jogo e, aos 15 minutos de jogo, 
esteve perto do golo, mas a bola 
foi à trave.

Embora com domínio sobrei-
rense no encontro, foi o Varziela a 
mostrar-se mais eficaz e a colocar-
-se em vantagem, à passagem da 
meia hora de jogo.

Os visitantes ainda criaram 
algumas oportunidades de golo 
antes do intervalo, mas não foram 
capazes de desfazer a desvanta-
gem até ao período de descanso.

No segundo tempo, os sobrei-
renses entraram dispostos a inver-

ter a desvantagem no marcador, 
mas aos 5 minutos, os representan-
tes do concelho de Paredes sofre-
ram o reverso, num lance de infeli-
cidade, onde fizeram um autogolo.

Com uma desvantagem de 
dois golos, o Sobreirense tudo 
tentou para alterar o resultado, 
mas a emoção sobrepôs-se à ra-
zão e condicionou a dinâmica de 
jogo dos visitantes.

O Sobreirense entrou assim 
“com o pé esquerdo” e perdeu no 
primeiro jogo de apuramento de 
campeão da 2.ª Divisão Distrital.

Renato Guimarães:
“Emoção sobrepôs-se

à razão”

No final da partida, Renato Gui-
marães assumiu: “O primeiro jogo 
do play-off demonstrou que neste 
apuramento de campeão vamos 
ter jogos com grande intensidade.” 
O técnico explicou as razões para o 
desfecho do resultado: “correu-nos 
mal o facto do nível emocional se 
ter sobreposto à razão, isso tirou-
-nos critério na hora de decidir.”

Sobre o impacto que resultado 
pode ter no decorrer e nas contas 
deste play-off, Renato Guimarães é 
categórico: “Penso que este resulta-
do não vai ter impacto nas contas 
deste play-off, pois ainda faltam 
cinco jogos para disputar. Eu defen-
dendo que as contas só se fazem no 
final da prova e que o importante 
é como acaba e não como começa. 
Acho que ainda podemos acreditar 
e, se recordarmos como foi o nosso 
trajeto anterior, começamos mal 
logo na 1.ª jornada, mas sagrámo-
-nos campeões no final.”

Sobreirense perde no primeiro jogo do play-off
CRISTINA BORGES

— texto —

sonho, desde que assumi a pre-
sidência, juntamente com o novo 
campo. Era um objetivo há muito 
desejado e que agora foi conse-
guido.”

Esta é já a terceira subida de 
divisão do clube, um processo pre-
parado de forma pensada e estrutu-
rada: “Organizamos uma estrutu-

ra diretiva para a equipa sénior, 
planeamos o plantel atempa-
damente e com rigor e estabe-
lecemos prioridades a nível de 
infraestruturas que permitissem 
o bom desempenho a nível de 
treino e de jogo”, explica Renato 
Guimarães. Depois de um trabalho 
tão cuidado, o técnico não esconde 
o brio desta conquista e garante: 
“Esta subida, para mim, significa 
o culminar de 14 anos de trabalho 
e compromisso, da minha parte, 
para com o clube. Para o clube 
esta subida significa que somos 
capazes de sonhar e de alcançar 
patamares mais altos.”

O caminho “não foi fácil” e 
Renato revela que “as principais 
armas desta equipa para con-
quistar este objetivo foram, so-
bretudo, a qualidade do plantel e 
da estrutura técnica e diretiva do 
departamento sénior.”

O APURAMENTO
DE CAMPEÃO

Ainda a saborear o título de 
campeão, o Sobreirense está já a 
disputar o play-off de apuramento 
de campeão da divisão. Uma prova 

que o técnico não esconde: “Penso 
que vai ser bastante competiti-
vo e equilibrado, pois estão pre-
sentes as quatro equipas mais 
consistentes e personalizadas do 
campeonato.” Apesar das dificul-
dades, Renato Guimarães acredita: 
“Acho que podemos vencer este 
play-off, temos que manter os 
nossos princípios e o nosso jogo 
dinâmico e consistente.”

Nesta fase da competição, o So-
breirense terá pela frente Varziela, 
Macieira e Ferreira.

A época 2019/2020

Apesar de ainda estar em com-
petição, o clube pensa já na próxi-
ma época. Renato Guimarães não 
tem dúvidas: “Acho que a presença 
na 1.ª divisão dará mais projeção 
ao nome clube.” O líder do plantel 
traça já os objetivos para a próxima 
temporada: “Alcançarmos a meta-
de superior da tabela classificati-
va, o que reflete a boa adaptação 
da equipa à divisão, assim como, 
a competência do plantel.”

Manuel Barros concorda com 
o técnico e afirma que “os planos 
passam por realizar uma boa 

época, encarando a nova divisão 
de forma séria e competente.” O 
presidente acrescenta ainda que “é 
importante solidificar a equipa 
sénior na 1.ª Divisão e garantir 
melhor formação, tendo nela a 
base do clube”. Ainda assim, Ma-
nuel Barros lembra que é preciso 
“mais exigência e trabalho e, por 
consequência, mais qualidade.”
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DESPORTO

P
ERANTE mais de três mil especta-
dores, Vilarinho e Aliança de Gandra 
entraram em campo no Estádio da 
Mata Real sob um verdadeiro clima 
de festa e euforia. Ambas as equipas 

mostravam vontade de vencer a Taça Distrital 
da Associação de Futebol do Porto.

Durante o primeiro tempo, os emblemas 
protagonizaram um jogo onde reinou o equi-
líbrio e sem grandes ocasiões de perigo. O 
acerto na finalização só ficou marcado para 
depois da meia hora de jogo quando, aos 33 
minutos, Mica assistiu Peto, que aproveitou a 
saída de Brandão, e colocou os vilarinhenses 
em vantagem. 

Em cima do intervalo, oportunidade para 
o conjunto de Mário Rocha, a trave negou o 
golo aos gandarenses depois do remate colo-
cado de Trigueira.

 Na segunda parte, o Aliança de Gandra 
entrou determinado a inverter o rumo dos 
acontecimentos. Primeiro foi Nani a tentar, de 
cabeça, mas a bola passou a poucos centíme-
tros da barra, depois foi o remate de Alex que 
não passou muito longe dos ferros. Após vá-
rias tentativas, os comandados de Mário Ro-
cha conseguiram mesmo empatar a partida, 
à passagem do minuto 78, com o livre direto 
batido de forma exemplar por Pilhas.

N
A ÚLTIMA JORNADA do Cam-
peonato de Portugal, o Paredes 
deslocou-se a Santa Maria da 
Feira com o objetivo de defron-
tar o 2.º classificado, o Lusitânia 

de Lourosa.
A equipa de Eurico Couto procurava 

fechar o campeonato com uma vitória, de-
pois de ter garantido a manutenção na jor-
nada anterior. Já os feirenses não podiam 
perder pontos para se manterem no segun-
do posto, um dos lugares que dá acesso ao 
play-off de subida.

De forma a “dar tempo de jogo” a todos 
os atletas, Eurico Couto operou várias me-
didas na equipa, mas ainda assim conse-
guiu dividir a partida com um dos primei-
ros classificados do campeonato.

Um encontro pautado pelo equilíbrio 
e pela criação de claras oportunidades de 
golo produzidas por parte dos paredenses, 
que só falharam na hora de finalizar.

A eficácia ficou mesmo do lado dos ho-
mens da casa, que conseguiram concreti-
zar, à passagem do minuto 75, por intermé-
dio de Yaya Bamba.

O União Sport Clube de Paredes ter-
minou assim a época 2018/2019 com uma 
derrota frente ao Lusitânia de Lourosa, 
mas, apesar da parte final do campeonato 
menos conseguida, o conjunto de Eurico 
Couto conseguiu manter-se no Campeo-
nato de Portugal, somando um total de 46 
pontos, e terminando no 10.º lugar. Depois 
de, na época passada, os paredenses terem 
ascendido às competições nacionais, man-
têm-se agora na prova na próxima tempo-
rada 2019/2020.

N
O PRIMEIRO JOGO da fase de 
subida da Divisão de Elite, o 
Rebordosa deslocou-se a Vila 
Nova de Gaia para defrontar o 
campeão da série 1 da prova, o 

Canelas. A equipa do concelho de Paredes 
entrou com “o pé esquerdo” na fase que dá 
acesso à subida ao Campeonato de Portu-
gal, depois de perder por 1 – 0, frente aos 
gaienses.

O único golo do encontro foi apontado 
por Fábio Rola, aos 50 minutos.

Aliança de Gandra perde na final da Taça AF Porto
►Gandarenses perderam na final da Taça AF Porto, por 4 – 3, no desempate das grandes penalidades. ►O clube do concelho de Paredes
     não levou o troféu, mas deixou uma boa imagem do futebol que pratica.

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

Apesar do desânimo, o técnico gandarense 
parabenizou a equipa adversária e os adep-
tos presentes: “Começo por dar os parabéns 
aos adeptos de ambas as equipas que se 
deslocaram ao Estádio da Mata Real e que 
criaram um ambiente espetacular. Agrade-
ço, de forma particular, à minha gente, que 
apoiou o Aliança de Gandra, porque foram 
incansáveis no apoio à equipa.”

Relativamente ao jogo, Mário Rocha 
afirmou: “É um dos encontros mais fáceis 
que tenho para comentar. Na primeira 
parte, fomos superiores ao adversário, 
dominámos e controlámos a partida, e 
sofremos um golo contra a corrente do 
jogo. No segundo tempo, fizemos tudo 
o que podíamos para vencer e tentámos, 
de todas as formas, vencer o encontro. 
Não foi possível e, nas grandes penali-
dades, o adversário foi feliz. Depois de 
tudo o que se passou no jogo, estamos 
frustrados por não termos conseguido, 
mas felizes pela atitude que tivemos. Os 
penáltis fazem parte do futebol, a sorte 
não esteve connosco, mas os meus atle-
tas estão de parabéns, porque fizeram 
uma prova fantástica. Foi uma injustiça 
no resultado durante os 94 minutos, por-
que fomos muito mais fortes.”

Sobre a caminhada na Taça AF Porto, Má-
rio Rocha não tem dúvidas: “Fizemos uma 
caminhada fantástica nesta prova.”

A igualdade permaneceu até ao fim da 
partida e o jogo teve de ser decidido nas 
grandes penalidades. Nessa altura, o Vilarinho 
foi mais forte, valeu Ricardo que defendeu os 
penaltis marcados por Pilhas e Leo. Na hora 
de todas as decisões, Neiva não tremeu e con-
verteu a grande penalidade que permitiu ao 
Vilarinho conquistar o troféu, pela primeira 
vez na história do clube.

Mário Rocha:
“A sorte não esteve con-

nosco”

Já depois de receber a taça de finalista 
vencido e a medalha de participação, Mário 
Rocha não escondia a tristeza e frustração 
por não terem conseguido atingir o objetivo. 

Paredes mantém-se
nas competições nacionais

Eurico Couto:
“No início da época éramos 

condenados à descida”

No final da partida, Eurico Couto consi-
derava: “Mesmo rodando toda a equipa, 
dividimos o jogo demonstrando a compe-
tência deste grupo e destes jovens. Fomos, 
do ponto de vista técnico-tático, quase 
perfeitos, tendo no jogo as oportunidades 
mais claras. Contudo, a nossa falta de efi-
cácia não permitiu traduzir em golo o que 
conseguimos criar.”

Sobre a caminhada no Campeonato de 
Portugal, o técnico paredense fez um balanço: 
“No início do campeonato éramos condena-
dos à descida, quer pela falta de condições 
e de apoios, quer pelo facto de o plantel ser 
praticamente o mesmo. Ainda assim, a qua-
lidade do nosso trabalho permitiu um início 
de excelência, que se prolongou até à 27.ª 
jornada. Um mês e meio menos conseguido, 
abalou e fez desconfiar apenas os que não 
conhecem este grupo, o seu caráter e todos 
os êxitos que têm tido nos últimos anos. Ter-
minamos a primeira volta em 9.º lugar e o 
fim do campeonato em 10.º Conseguimos 
um record de pontos e, para assistirmos a 
duas épocas consecutivas deste clube nos 
campeonatos nacionais, será necessário re-
cuar 15 a 20 anos. Por isso, este foi mais um 
feito fantástico de todo o grupo.”

Questionado sobre a sua situação na pró-
xima época, Eurico Couto respondeu assim: 
“A minha continuidade não é prioridade. 
Estou muito feliz e satisfeito com a iden-
tidade que construi e com todo o sucesso 
que alcancei. Ficarei para sempre na histó-
ria do meu clube juntamente com toda a 
estrutura à qual também tenho de agrade-
cer a todos pelo seu trabalho.” 

CRISTINA BORGES
— texto  —

Rebordosa entra
a perder no play-off

O primeiro jogo da fase de apuramento 
de campeão da série realizou-se no sábado, 
11 de maio, às 11h15 devido ao pedido de an-
tecipação dos homens da casa.

Depois da derrota no primeiro encontro, 
o Rebordosa vai estrear-se, em casa, nesta 
fase de subida, já no próximo domingo, 19 
de maio, às 16h. A equipa de Tonanha inicia 
assim uma série de três jogos consecutivos a 
jogar no seu estádio.

Sobre o encontro, Tonanha não quis pres-
tar quaisquer declarações.
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O 
PRESIDENTE DO 
ALIADOS DE LORDE-
LO, Filipe Carneiro, ga-
rantiu ao PAREDENSE 
que não se vai recandi-

datar a mais um mandato à frente da 
direção do Aliados de Lordelo, clube 
que milita na Divisão de Elite da As-
sociação de Futebol do Porto e que 
fi cou de fora do play-off  de acesso à 
subida de divisão e foi eliminado na 
meia-fi nal da Taça da AF Porto.

As eleições para os órgãos so-
ciais estão agendadas para 29 de 
maio. 

Filipe Carneiro assumiu que 
chegou a hora de dar lugar a ou-
tros para apresentarem uma lista 
aos órgãos sociais e darem conti-

O 
DEPARTAMENTO DE VETERA-
NOS DO UNIÃO SPORT CLUBE 
PAREDES vai promover a 3.ª edi-
ção do Torneio Cidade de Paredes 

– Veteranos. O evento decorre no próximo dia 
1 de junho e conta com o apoio da câmara 
municipal e da Casa do Benfi ca em Paredes.

“Pretende-se que seja um evento 
onde o espírito de ‘veterano’ impere 
e que seja, como nas duas edições 
anteriores, um torneio de referência 
nesta categoria do futebol de onze”, 
garante a organização.

Além do USC Paredes vão participar 
na prova os veteranos do SL Benfi ca, Vi-
tória SC e SC Vila Real. 

As equipas serão recebidas 
no Estádio das Laranjeiras pelas 
8h30 e uma hora depois terá lugar 
o primeiro jogo do torneio, entre 
o USC Paredes e o SC Vila Real. Às 
10h45 jogam SL Benfi ca – Vitória SC.

Depois do almoço na Quinta do Monte 
a equipa de veteranos do SL Benfi ca será re-
cebida na Casa do Benfi ca em Paredes. Às 15 
horas terá início o jogo USC Paredes – Vitória 
SC. Às 16h15 defrontam-se SL Benfi ca – SC 
Vila Real e às 17h30 Vitória SC – SC Vila Real.  

A EQUIPA de 
trail Dá-lhe 
Gás Fisio-
duo, de 

Lordelo, conquistou 
quatro pódios no 
Ultra Trilhos da Gar-
dunha (UTG), dispu-
tado a 4 de maio, na 
Serra da Gardunha.

Mais de mil 
participantes, por-
tugueses e estran-
geiros, estiveram 
presentes nos trilhos da Serra da Gardunha 
a desfrutar da beleza de várias paisagens 
desta região, considerada o “coração da 
Beira Baixa”.

Além das provas de Ultra Trilhos de 
50km e Trilhos de 25km - a contar para os 
campeonatos Nacionais de Ultra Trail e Trail 
da ATRP – o evento integrou ainda um mini 
trail de 12km e uma caminhada, com 11km.

A equipa Dá-lhe Gás trail team Fisioduo 

Filipe Carneiro não se recandidata à presidência do Aliados 
►Filipe Carneiro sai com o sentimento de dever cumprido, após seis anos à frente do clube. ►As eleições estão agendadas para 29 de maio.

nuidade ao trabalho desenvolvido. 
“Neste momento pouco tinha a 
acrescentar. Fiz tudo o que podia 
e que sabia pelo Aliados e não 
quero ser um impedimento para 
o desenvolvimento do clube”, 
sublinhou. 

O dirigente admitiu que até ao fi -
nal do mandato pretende terminar as 
negociações com os potenciais inves-
tidores que apresentaram uma pro-
posta para investir no clube, através 
da criação de uma Sociedade Anóni-
ma Desportiva (SAD). O interesse par-
tiu dos ex-jogadores do FC Porto, Hulk 
e Fernando, mas o presidente da SAD 
seria Nuno Ferreira, empresário de 
jogadores, atual diretor-geral do Por-
timonense e irmão do ex-presidente 
da câmara de Paredes. 

Filipe Carneiro acredita que esta 
seria a melhor solução para o clube 

conseguir chegar a voos mais altos, 
mas garante que a decisão será 
sempre dos sócios, que vão ter de 
escolher entre o modelo atual, com 
uma nova direção, e uma nova solu-
ção de gestão. 

Ao jornal O PAREDENSE, Filipe 
Carneiro fez um balanço positivo 
dos seis anos de direção no Aliados, 
destacando o investimento feito 
na melhoria das infraestruturas, 
a aposta em novas modalidades, 
como o trail, dança, ginástica, artes 
marciais e a reativação da secção de 
futsal.

O clube tem potencial para 
crescer ainda mais, garante o presi-
dente, mas necessita de um segun-
do sintético para dar apoio às 14 
equipas de futebol de formação e 
um pavilhão desportivo para imple-
mentar modalidades indoor.

Dá-lhe Gás Team soma três
pódios na Serra da Gardunha
►A formação lordelense conquistou o segundo lugar por equipas
     na prova de 25 quilómetros, que integrou o Circuito Nacional de
     Trail série 150.

esteve presente na prova de 25 km, a con-
tar para o Circuito Nacional de Trail série 
150, onde conquistou o 2.º lugar por equi-
pas. A nível individual, Marco Faria obteve 
o 2.º lugar no escalão M40 e Abílio Martins 
foi 3.º no escalão M45.

A equipa regressa às provas a 2 de ju-
nho, participando em simultâneo no Se-
simbra Trail e no Trail dos Quatro Caminhos 
em Valongo.

HELENA NUNES
— texto —

Veteranos do USCP organizam 
3.º Torneio cidade de Paredes

►A prova vai realizar-se no Estádio das Laranjeiras com a participação
     das equipas de veteranos do SL Benfi ca, Vitória SC e SC Vila Real.

DEPARTAMENTO DE VETERA-
NOS DO UNIÃO SPORT CLUBE 

 vai promover a 3.ª edi-
ção do Torneio Cidade de Paredes 

– Veteranos. O evento decorre no próximo dia 
1 de junho e conta com o apoio da câmara 
municipal e da Casa do Benfi ca em Paredes.

“Pretende-se que seja um evento 
onde o espírito de ‘veterano’ impere 
e que seja, como nas duas edições 
anteriores, um torneio de referência 
nesta categoria do futebol de onze”,

Além do USC Paredes vão participar 
na prova os veteranos do SL Benfi ca, Vi-

8h30 e uma hora depois terá lugar 
o primeiro jogo do torneio, entre 
o USC Paredes e o SC Vila Real. Às 
10h45 jogam SL Benfi ca – Vitória SC.

O último jogo da tarde será disputado pe-
las 18h45, entre USC Paredes e SL Benfi ca.

A 3.ª edição do Torneio Cidade de Paredes 
termina com um jantar de gala na quinta das 
Lages, onde serão entregues os prémios aos 
participantes.
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O PAREDES GOLFE CLUBE venceu 
pela primeira vez o 11.º Campeo-
nato Nacional de Clubes de Pitch 
& Putt, prova da Federação Portu-

guesa de Golfe, que decorreu a 1 de maio, 
na Aldeia dos Capuchos Golfe & Spa, em 
Almada.

A jogar entre 14 equipas de todo o país, o 
Paredes fechou o campeonato nacional com 
duas pancadas de vantagem sobre a Quinta 

A
NDRÉ BARBOSA, de 17 anos, sa-
grou-se vice-campeão na catego-
ria de Kumite Júnior -68kg, no XVIII 
Campeonato Internacional Karaté 

Valle Pielagos, que decorreu a 4 e 5 de maio. 
O atleta da Sobreira tem-se destacado em 
diversos torneios de kumite e esta época 

APDA conquista bronze no
Europeu de Show e Precisão
►A medalha foi conquistada pelo quarteto LUMIÈRE, numa prova
     dominada por duas equipas italianas.

Q
UATRO PATINADORAS da As-
sociação Desportiva de Paredes 
-ADPA conquistaram a medalha de 
bronze no Campeonato da Europa 

de Show e Precisão, que decorreu de 3 a 5 de 
maio, em Reggio, Itália.

Ana Filipa Sousa, Rita Silva, Alexandra Sil-
va e Cristiana Oliveira formaram o quarteto 
júnior LUMIÈRE, que terminou a prova de pro-
grama largo na terceira posição, com o tema 

The Queen, atrás de dois grupos da casa que 
dominaram a competição.

A ADPA conquistou ainda o 7.º lugar na 
categoria de grupos pequenos seniores e o 
12.º lugar na categoria quartetos seniores.

“Os resultados alcançados na prova 
são importantes para a ADPA e evidenciam 
o esforço, dedicação e trabalho dos atle-
tas”, sublinhou a responsável pela associação 
paredense, Célia Rocha.

Em prova estiveram várias centenas de 
atletas de diversos países, sendo que Portugal 
foi representado por 17 grupos.

Paredes Golfe Clube sagra-se
campeão nacional de Pitch&Putt

das Lágrimas, conquistando o primeiro título 
nacional do clube.

O conjunto paredense jogou com o ca-
pitão e treinador Miguel Valença, e com três 
jogadores da formação do clube: Pedro Bar-
bosa, de 15 anos, Tomás Ribeiro, de 16, e Gon-
çalo Rodrigues, de 17.

Depois da conquista do título, os atletas 
foram homenageados no Campo de Golfe do 
Aqueduto. 

►O título foi conquistado em Almada por Miguel Valença, Pedro
     Barbosa, Tomás Ribeiro e Gonçalo Rodrigues.

A
RTUR BARBOSA venceu a prova 
mini (16 quilómetros) do Madeira 
Island Ultra Trail (MIUT), uma prova 
de corrida de montanha que passa 

pelos cumes mais altos da ilha da Madeira e 
que integra o Circuito Mundial de Trail.

O atleta da secção de trail do Aliados de 
Lordelo terminou a prova em 1.º lugar, com 
um tempo de 1h11m32s. O setor feminino foi 
ganho pela segunda vez consecutiva por Luí-
sa Freitas, GD Estreito. 

Nesta que foi a prova mais curta da com-
petição esteve também em destaque outro 

Artur Barbosa vence prova mini
do Madeira Island Ultra Trail

►O atleta da secção de trail do Aliados de Lordelo ficou em primeiro
     lugar na prova mais curta de 16 quilómetros, com um tempo de
     1h11m32s.

atleta do Aliados de Lordelo, Francisco Ferrei-
ra, que conquistou o 3.º lugar da geral, com o 
tempo 1h16m23s.

Já Paulo Machado alinhou e finalizou 
tranquilamente a prova mais exigente de 115 
quilómetros, no 128.º lugar da geral, com um 
tempo de 21h18m57. 

Os vencedores foram Francois Dhaene 
e Courtney Dauwalter, da Team Salomon 
International, com o tempo 13h49m36s e 
15h17m05s, respetivamente.

Na prova de 85 quilómetros destaca-
ram-se o francês René Rovera e Aroa Sio, da 
equipa Land Hoka One One. Riccardo Borgialli 
venceu a prova masculina de 42 quilómetros 
e Anna Comet Pascua entre as mulheres.

HELENA NUNES
— texto —

HELENA NUNES
— texto —

sagrou-se vice-campeão no Torneio Inter-
nacional de Ferrol, Espanha e vice-campeão 
no Open Internacional Vila das Aves.
O jovem pratica a modalidade desde os 
cinco anos, no Shotokan Associação Karaté 
Paredes, clube fundado pelo pai, Nuno Bar-
bosa, que também é instrutor de karaté.

FOTOLEGENDA
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Paulo Barbosa e Daniela Cunha vencem
XII Grande Prémio Atletismo de Rebordosa

►Nos escalões da formação, a CBP somou vários pódios individuais e venceu no coletivo jovem, com um total de 134 pontos.

Pódio masculino

Pódio feminina

O
S ATLETAS Paulo Barbosa, 
do Maia A. C., e Daniela 
Cunha, Sporting CP, ven-
ceram a prova principal do 

XII Grande Prémio de Atletismo de 
Rebordosa, organizado pelo Grupo 
Desportivo da Portela, no passado 
dia 5 de maio, junto ao parque do rio 

Ferreira, em Rebordosa. 
Paulo Barbosa venceu a geral 

de 10 quilómetros com o tempo 
0:32m54s. Já Daniela Cunha foi a 
mais rápida entre as mulheres, cor-
tando a meta em 0:38m01s.

Destaque ainda para a vitória 
da atleta Luísa Oliveira, da equipa 
Paredes Aventura no escalão F40.

Os restantes escalões da forma-
ção foram dominados por dois clu-

bes, AD Lustosa e Casa do Benfica 
em Paredes (CBP). 

Em benjamins A, a vitória foi da 
AD Lustosa. Lara Silva da CBP ficou 
em 5.º lugar. Nos masculinos ven-
ceu Henrique Silva da CA Estrelas 
Marco Canaveses. A CBP venceu 
as provas de benjamins B, através 
de Mariana Pereira e Rafael Jesus e 
de infantis, através de Lara Silva e 
Rafael Bessa.

Nos iniciados femininos venceu 
a atleta Cristina Nogueira, da AD 
Lustosa, mas o restante pódio foi 
dominado pela CBP. Em 2.º lugar fi-
cou Beatriz Magalhães e em 3.º Inês 
Magalhães. Destaque ainda para o 
4.º lugar de Cláudia Mendes.

Na prova masculina a vitória cou-
be a Jorge Jesus, da CBP, que conquis-
tou ainda o 3.º lugar, com Tiago Men-
des, e o 4.º com Alexandre Moreira. 

Nos juvenis, venceu João Sampaio da 
CBP e Bruna Bessa da AD Lustosa. Em 
destaque estiveram ainda André Fer-
reira e Hélder Ferreira, que foram 4.º e 
5.º classificados, respetivamente.

Nos juniores masculinos mais 
um pódio para a CBP, através de Pe-

dro Silva.
A CBP venceu ainda no coletivo 

jovem (classificações de benjamins 
a até juniores - masc./fem.) com um 
total de 134 pontos. Em segundo fi-
cou a AD Lustosa, com 85 e em 3.º a 
NBA com 83.

Pódio coletivo jovem
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 Escola Básica de Recarei ● Texto coletivo alunos do 3.º B

O 
Serviço de Psicologia e de Orien-
tação (SPO) procura auxiliar os 
discentes na definição do percur-
so escolar que melhor se adequa 

a cada aluno. Por isso, uma das muitas ati-
vidades desenvolvidas por este serviço é a 
organização de sessões de orientação voca-
cional para os alunos do 9.º ano, realizadas 
sobretudo nos 2.º e 3.º períodos, uma vez 
por semana. Porém, ouvir falar não é igual 
a ver e experimentar. Por isso, sempre que 
é possível, o SPO traz ouras escolas à escola.

Foi isso que aconteceu no dia 3 de maio. 
A convite do SPO estiveram presentes na 
Escola Básica de Sobreira diferentes escolas 
profissionais para divulgarem os seus cursos, 
sobretudo após a conclusão do ensino bási-
co. A Mostra Formativa e Educativa contou 
com a presença de diversas instituições da 
zona do Grande Porto, como CENFIM - Cen-
tro de Formação Profissional da Indústria 
Metalúrgica e Metalomecânica; CFPIMM - 
Centro de Formação Profissional das Indús-
trias da Madeira e Mobiliário, Cooperativa 
Árvore, DUAL, Escola de Formação “Aventu-
ras no Prato”, Escola Profissional do Centro 
Juvenil de Campanhã, Escola Profissional 
Raul Dória, Escola Profissional de Valongo, 
Escola Profissional Vértice, Escola Profissional 
e Tecnológica Profensino. A mostra foi visita-
da por todas as turmas de 8.º e 9.º ano.

A orientação dos alunos passa pela 
divulgação das diversas opções de pros-

PLASTICOLOGIA MARINHA

N
o dia 2 de maio, tivemos a visita 
da Dr.ª Bárbara do Oceanário de 
Lisboa. Veio falar-nos da Plastico-
logia Marinha. 

Aprendemos que todos os anos oito 
milhões de toneladas de plástico “invadem” 
o Oceano; que o uso de plástico é, na sua 
maioria, desnecessário. Relembrou-nos a 
importância de Reciclar e Reutilizar mate-
riais. Ensinou-nos a importância de Recu-
sar o uso de materiais plásticos e optarmos 
pelo uso de materiais naturais e amigos da 
natureza (guardanapos de pano; garrafas 
de vidro, …) e não utilizar produtos nocivos 
para o meio ambiente: cotonetes, materiais 

de plástico, palhinhas, cigarros, …
De seguida, em grupo, fizemos a sepa-

ração de materiais encontrados nas praias: 
em lixo ou não lixo (plástico, rolhas, resto de 
conchas, pedras…).

Aprendemos, através de exemplos prá-
ticos e do nosso quotidiano, a reduzir e ex-
cluir o uso de materiais plásticos: caixas de 
papel para transporte de compras, gelados 
com cone de baunilha, …

 Para finalizar, verificámos as nossas 
aprendizagens sobre este tema, através de 
um teste online. No final, a Dr.ª Bárbara dis-
se que estávamos de parabéns pelo nosso 
comportamento.

MOSTRA FORMATIVA
E EDUCATIVA

....................................................................................................
● Serviço de Psicologia e Orientação

A 
Fundação Champalimaud contribui 
ativamente para a promoção do co-
nhecimento científico e para atrair 
as novas gerações para a ciência e 

para a investigação. Para tal está a desenvol-
ver um programa de divulgação de ciência e 
de investigação científica junto dos jovens. 

Num verdadeiro trabalho de equipa a As-
sociação de Pais da Escola Básica de Recarei 
ENOSIS em parceria com a Casa do Povo de 
Recarei, a Associação de Pais do Agrupamen-
to APAAVES e um encarregado de educação, 
motorista credenciado, que se voluntariou 
para efetuar o transporte, os alunos do 4.º, 5.º 
e 6.º ano de escolaridade, tiveram a oportuni-
dade de participar numa das iniciativas desta 
Fundação “Champimóvel”.

Salienta-se que esta iniciativa esteve 
igualmente disponível para todos os Encar-
regados de Educação/Pais desta comunidade 
educativa.

seguimento de estudos. Quando há ex-
posições sobre o tema próximo da escola, 
realizam-se visitas às mesmas. No entanto, 
as visitas nem sempre são oportunas quer 
pela data da sua realização, quer pelo local 
ou pela dificuldade de transporte. Ainda 
assim, procura-se que os alunos tenham a 
possibilidade de conhecer os mais diversos 
cursos ao seu dispor e foi nesse sentido que 
foi organizada a atividade que teve lugar no 
dia 3 de maio.

CHAMPIMÓVEL NO AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DE SOBREIRA

......................................................................................................
 ● Professora Marília Santos

Consistiu numa experiência móvel, intera-
tiva e a 3 dimensões que introduz as crianças 
nos temas mais atuais da ciência médica. No 
emocionante simulador, a viagem começa 
com o mecanismo da visão, seguido da apre-
sentação da célula e o seu material genético, 
da ação dos vírus e da terapia genética.

O seu carácter dinâmico, inovador e di-
vertido resultou num enorme sucesso.

 ● Escola Daniel Faria, Baltar
....................................................................................................

Visita de estudo ao
Palácio Nacional de Mafra

N
o dia 8 de maio de 2019, os alunos 
do 12.º ano, do ensino regular, reali-
zaram uma Visita de Estudo ao Palá-
cio Nacional de Mafra, no âmbito da 

abordagem da obra “O Ano da Morte de Ricardo 
Reis”, de José Saramago.

Esta visita contemplou duas atividades: vi-
sita de estudo ao Palácio, subordinada ao tema 
“E se Ricardo Reis tivesse visitado Mafra”, e um 
espetáculo de Teatro sobre “O Ano da Morte de 
Ricardo Reis”.

Os objetivos desta atividade decorreram 
do Projeto Educativo, concretamente no que 
diz respeito ao “Sucesso Escolar” e à “Educação 
para a Cidadania”, e foram os seguintes:

* Complementar os conhecimentos adqui-
ridos nas aulas;

* Proporcionar aos alunos diferentes for-
mas de aprendizagem;

* Conhecer espaços de referência na cultu-
ra e literatura portuguesas;

* Promover o reconhecimento de valores 
culturais e éticos;

* Fomentar o espírito de grupo;
* Desenvolver competências sociais.
* Motivar os alunos para o estudo da obra 

“O Ano da Morte de Ricardo Reis”, de José    Sa-
ramago.

Esta Visita de Estudo permitiu a consolida-
ção de conhecimentos relativos à obra suprar-
referida, contribuindo para a motivação do seu 
estudo e para a autonomia na construção do 
saber.

Os alunos sentiram-se satisfeitos com esta 
Visita de Estudo e as suas expetativas não saí-

PUB

ram defraudadas. Nalguns casos até foram ul-
trapassadas.

É de destacar a qualidade tanto da ence-
nação de “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, a 
cargo da “éter – produção cultural”, como da 
visita guiada ao Palácio Nacional de Mafra.

A planificação, dinamização e concretiza-
ção desta atividade foi da responsabilidade 
do Professor titular da disciplina de Português, 
Manuel Lopes.

Colaboraram na concretização as Profes-
soras Paula Sousa, do Grupo 410, e Antónia 
Moreira, do Grupo 290, ambas do Departa-
mento de Ciências Sociais e Humanas.
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

P.e JOSÉ JOAQUIM DA SILVA MACHADO

M
ereceu do adminis-
trador do concelho 
os maiores vitupé-
rios e insultos. Foi 
apodado de «figa-

dal inimigo da república», «reac-
cionário», dotado de «alma repti-
liana», acusado de «conspirador» 
e «cabeça de motim». O padre 
José Joaquim da Silva Machado, 
então pároco de Gandra, foi figura 
de destaque no período histórico 
da Primeira República no conce-
lho de Paredes.

Nasceu no lugar do Outeiro de 
Baixo, freguesia de Vilela, Paredes, 
no dia 4 de Janeiro de 1864. Era 
filho de Albino da Silva Machado 
e de Raquel Sofia de Figueiredo. 
Pelo lado materno, era neto de D. 
Bernardo de Avé Maria, frade do 
mosteiro de Vilela.

Trabalhou como caixeiro-
-viajante, em Lisboa, mas não se 
adaptando decidiu enveredar 
pelo caminho sacerdotal. Entrou 
no seminário de Nossa Senho-
ra do Rosário, nos Carvalhos, em 
Novembro de 1884. Quatro anos 
depois, transitou para o seminário 
de Nossa Senhora da Conceição, 
na cidade do Porto. Num e noutro 
fora premiado com distinções de 
mérito moral e literário. 

Ordenado sacerdote a 2 de 
Agosto de 1891, celebrou «missa 
nova» em Vilela no dia 30 do mes-
mo mês. A 24 de Março de 1892 
é nomeado pároco de Ferreira, 
concelho de Paços de Ferreira, 
onde permaneceu até Outubro de 
1897. Nesta altura, transita para 
Castelões de Cepeda, Paredes, 
onde se vê bem cedo confronta-
do com a inimizade e repúdio de 
alguns dos republicanos locais. 

«Depois de se ter mudado para Gandra, o que aconteceu a 6 de Março de 1906 – a nomeação régia data 
de 23 de Novembro de 1905 –, Silva Machado abriu, nas palavras do administrador, «um abismo profun-
do entre o povo ignorante e fanático e os cidadãos que com alguma ilustração se não deixavam ludibriar 
pelas suas prédicas».»

Esse conflito terá tido origem 
num alegado incidente ocorrido 
em Maio de 1899, por ocasião 
da morte do «livre-pensador» re-
publicano Eusébio de Agatão Fa-
yard. Este cidadão, natural de Ca-
pela, Penafiel, decidira domiciliar-
-se no lugar de Quintã de Cima, 
freguesia de Gondalães. Profis-

sionalmente, salientou-se como 
negociante em Luanda, Angola, e 
viria a falecer em Paredes, vítima 
de «congestão cerebral». 

O seu filho, Luís de Agatão 
Fayard, foi republicano militante, 
um dos «históricos» locais e, mais 
tarde, operacional do terreno no 
combate às forças insurreccionais 

da chamada «Monarquia do Nor-
te». A título de curiosidade, refira-
-se que a rua de Gondalães onde 
a família Fayard residiu tem hoje 
o nome de «Rua do Faiar», sendo 
a actual forma corruptela do ape-
lido destes ilustres republicanos.

Eusébio Fayard, como ateu 
que era, não teve funeral cató-
lico. Terá sido mesmo o primei-
ro enterramento civil a ter lugar 
no cemitério da vila de Paredes. 
Aconteceu, porém, que, segun-
do a «versão republicana», o sa-
cerdote Silva Machado terá feito 
considerações pouco abonatórias 
junto da sua sepultura. De acordo 
com o administrador do conce-
lho, o padre terá «lançado sobre a 
memória do falecido todos os im-
propérios e insultos de que só é 
capaz um monstro com figura hu-
mana, o que esteve para lhe valer 
uma sova de chicote, que alguém 
a custo evitou». 

No dia 5 de Novembro de 
1899, o Jornal de Paredes noticia-
va a profanação da sepultura. Se-
gundo o informe, «uns indivíduos 
(…) tiveram a selvajaria de trans-
por os cadeados que vedam a 
sepultura de [Eusébio] Agatão Fa-
yard, e aí dentro se entretiveram 
a proferir dictinhos, gesticulando 
canalhamente, chegando mesmo 
a cuspir na cruz, que ali existe, pi-
cando-a com um canivete!» Não 
faz, porém, qualquer referência 
ao sacerdote.

Ainda durante o período em 
que paroquiou a freguesia de Cas-
telões de Cepeda, o padre Silva 
Machado ter-se-á mostrado – se-
gundo, uma vez mais, o adminis-
trador António Augusto –, sempre 
«rebelde em acatar ordens da au-

toridade civil». Nos dias 9 de Maio 
e 13 de Agosto de 1903, já o en-
tão administrador Augusto José 
Coelho de Barros, ter-se-ia dirigi-
do por carta ao bispo do Porto, 
pedindo-lhe que tomasse provi-
dências em relação à conduta do 
clérigo. 

Depois de se ter mudado para 
Gandra, o que aconteceu a 6 de 
Março de 1906 – a nomeação ré-
gia data de 23 de Novembro de 
1905 –, Silva Machado abriu, nas 
palavras do administrador, «um 
abismo profundo entre o povo ig-
norante e fanático e os cidadãos 
que com alguma ilustração se não 
deixavam ludibriar pelas suas pré-
dicas». 

Contudo, defendido pelo 
povo da sua paróquia sempre que 
se vira perseguido pelas autorida-
des da República – dois paroquia-
nos acabariam mesmo por morrer 
ao terem saído em sua defesa –, 
granjeou simpatia e respeito na 
localidade, que de resto serviu 
por largos anos. Foi processado, 
punido e expulso do distrito do 
Porto em 1912, como veremos de-
talhadamente em futuros artigos.

Em 20 de Abril de 1918, o bis-
po do Porto nomeia-o Vigário da 
Vara do Distrito Eclesiástico de Va-
longo, substituindo o P.e Joaquim 
dos Reis Paupério, entretanto viti-
mado por tifo (ADioP). 

Foi ainda, desde o seu início, 
assistente eclesiástico da Obra de 
Retiros Espirituais, fundada pela 
Venerável D. Sílvia Cardoso. Per-
maneceu em Gandra até à data da 
sua morte, ocorrida a 9 de Dezem-
bro de 1952.

o seu QUINZENÁRIO de eleição

PUB
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FICHA TÉCNICA

Dia 16
Auditório da Fundação A Lord
10h00 e 15h00 – “Do livro para o palco”, Senhor do Seu 
Nariz – Atrapalhar-te, produções teatrais

Dia 19
Igreja Matriz de Gandra
09h00 – Corrida cidade de Gandra

Dia 21
Biblioteca da Fundação A Lord
09h30 e 10h30 – Encontro com a escritora Carla Garrido

Dia 22
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Encontro com a escritora e ilustradora Fedra Santos

Dias 17, 18 e 19
Adro da N.ª Sr.ª do Carmo, Sabariz
Feira do vinho verde

Dia 18
Centro de Interpretação da Cultura Local
Exposição “Vale do silêncio” de Elisabete Morais e Dora Mar-
tins 

Dias 18 e 19
S. Martinho de Sardoura
XI Mostra de atividade de S. Martinho de Sardoura

Dia 26
Largo do Conde
09h00 – Feira agrícola 

Dia 27
Biblioteca municipal
15h00 – Cinepipoca

Dia 28
Biblioteca municipal
1500 – Conversas na biblioteca

Dia 18
Vila romana de Sendim
14h00 – Workshop de técnicas de olaria ancestrais: cozedura 
do barro em soenga

Dia 19
Parque Urbano Dr. Urbano Fonseca
16h00 – Quarta cãominhada solidária

Dia 24
Casa das Videiras
21h00 – Teatro de marionetas: peça “O bosque encantado” 
apresentada pela companhia Pandora Teatro

Dia 25
Centro Interpretação do Românico 
19h00 – Apresentação do espetáculo “Perhaps only as a me-
mory”, de Frederico Diniz 

Dia 25
Auditório Municipal
21h30 – Noites acústicas com Átoa

Dia 19
Junto ao quartel dos bombeiros de Paços de Ferreira
09h30 – Mega caminhada solidária a favor dos bombeiros

Dia 26
Junto ao quartel dos bombeiros de Freamunde
09h30 – Caminhada solidária 

Dia 18
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro (ISC-
TE)
17h00 – Apresentação do livro “Exercitar para Aprender”, de 
Pedro Flores e Marina Magalhães

Dia 18
Museu municipal
5.º Simpósio Internacional de Arqueologia virtual

Dia 19
EB 2/3 de Paço de Sousa
09h00 – Caminhada solidária, organizada pelo agrupamen-
to de escolas de Paço de Sousa

Dia 19
Museu Municipal
11h00 – Yoga gratuito 

1770
O delfim de França casa com Maria Anto-
nieta, filha da imperatriz Maria Teresa de 
Áustria;
____________________________________

1795
Instala-se, na Holanda, a República Batávi-
ca, nome tomado pela união das províncias 
unidas dos Países Baixos. Napoleão transfor-
mou-a em reino, que deu a seu irmão Luís;
____________________________________

1796
Instituída a República Lombarda;
____________________________________

1804
Napoleão é proclamado imperador pelo Se-
nado e Tribunato;
____________________________________

1811
Os ingleses deteem os franceses comanda-
dos por Nicolas Soult, em Albuera;
____________________________________

1832
Criado, em Portugal, o Supremo Tribunal de 
Justiça;
____________________________________

1834
Guerra Civil 1832-34. A batalha da Assei-
ceira firma a vitória às forças liberais de 
D. Pedro IV;

1864
É fundado o Banco Nacional Ultramarino;
_____________________________________

1888
Emile Berliner, inventor norteamericano, faz 
a demonstração do primeiro disco com som 
gravado e tocado pelo aparelho que cria, cha-
mado gramofone;
_____________________________________

1894
Guiné Portuguesa. Depois de tomar de assal-
to a povoação de Bandim, terreno considera-
do sagrado pela etnia Papel, que ali tinham o 
seu “balobeiro” escutado como o sumo sacer-
dote do fetichismo, a coluna de operações, 
sob o comando do governador, acampou no 
alto do Intim;
_____________________________________

1917
Guiné Portuguesa. De 15 de maio a 5 de julho 
fizeram parte da coluna de operações à ilha 
de Canhabaque os seguintes oficiais: major 
Carlos Ivo de Sá Ferreira; tenentes Henrique 
Alberto de Sousa Guerra, Eduardo Correia 
Gaspar e Horácio de Oliveira Marques; alferes 
Alfredo António Marques e Alfredo Jorge da 
Silva e o alferes de 2.ª linha Mamadú Sissé;
_____________________________________

1941
II Guerra Mundial. O marechal francês Petain 
anuncia a colaboração do Governo com as 
forças invasoras de Adolf Hitler;

1945 
Guiné Portuguesa. Foi criada a Missão de Es-
tudo e Combate à Doença do Sono na Guiné;
_____________________________________

1947
Guiné Portuguesa. No vapor “Melo” partiram 
para Lisboa 31 régulos e auxiliares Fulas, a fim 
de tomarem parte nas festas comemorativas 
da tomada de Lisboa aos Mouros;
_____________________________________

1952
Entram em greve os trabalhadores rurais em 
Pias e Vale Vargo por melhores salários;
_____________________________________

1958
Eleições presidenciais em que o grande apoio 
recebido pelo general Humberto Delgado, 
candidato da Oposição Democrática é detida 
com violência pelas forças policiais;
_____________________________________

1966
Por édito do PCC, o governante chinês MaoT-
sé-Tung dá início à Revolução Cultural chinesa;
_____________________________________

1970
Morte de Nelly Sachs, escritora alemã e deten-
tora do Nobel da Literatura em 1966;
_____________________________________

1974
Tomada de posse do primeiro governo provi-
sório, depois da revolução de 25 de Abril;

1975
O edifício da Faculdade de Farmácia da Uni-
versidade do Porto é quase destruído por 
um incêndio;
____________________________________

1991
Angola. Entra em vigor o cessar fogo entre 
MPLA e a UNITA;
____________________________________

2003
O último filme de João César Monteiro “Vai e 
Vem”, estreia-se no Festival de Cannes;
____________________________________

2004
Pedro Fontes, com a curta-metragem “A 
Rapariga no Espelho”, vence o prémio 
Onofre do Festival de Cinema Ibérico de 
Badajoz;
____________________________________

2005
O governo Português assina a convenção 
sobre a prevenção do terrorismo, do Conse-
lho da Europa;
____________________________________

2006
Maria Helena da Rocha Pereira, professora e 
investigadora, catedrática do departamen-
to de Estudos Clássicos da Universidade de 
Coimbra, é distinguida com o Prémio Latini-
dade da União Latina.
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HISTÓRIA e CULTURA

GOMES DE SOUSA

O 
dr. Gregório Queirós da Luz ter-
minou o seu curso de medicina 
em 1910.

Começou os estudos supe-
riores na universidade de Coim-

bra no ano lectivo de 1902 para 1903, ma-
triculando-se a 8 de Outubro no 1.º ano de 
matemática [1.ª Cadeira – Álgebra superior; 
Geometria analítica a duas e a três dimensões; 
Trigonometria esférica] e no 1.º ano de filoso-
fia [1.ª Cadeira — Química inorgânica], a que 
se juntava a Cadeira Subsidiária de Desenho.

Depois matriculou-se na Academia Po-
litécnica do Porto para frequentar o ‘Curso 
preparatório para as Escolas Médico-Cirúrgi-
cas’ que constava das seguintes cadeiras: 6.ª 
- Física; 7.ª - Química inorgânica; 8.ª - Química 
orgânica, biológica e analítica; 11.ª - Zoologia, 
10.ª - Botânica e ainda Física prática e Química 
prática. 

Para a matrícula no 1.º ano da Escola Mé-
dica era necessário aproveitamento nas ca-
deiras de Física e Química; para o 2.º ano era 
a de Zoologia e para o 3.º era a de Botânica.

No ano de 1903 para 1904 matriculou-se 
nas 6.ª, 8.ª e 11.ª cadeiras tendo por profes-
sores, respectivamente, o Conde de Campo 
Belo, A. J. Ferreira da Silva e o Doutor Aarão 
de Lacerda.

No ano seguinte matriculou-se nas 8.ª e 
10.ª cadeiras com os professores Ferreira da 
Silva e Manuel Amândio Gonçalves.

No ano lectivo de 1905 para 1906 passou 
à Escola Médica.

No 2º ano – no ano lectivo de 1906 para 
1907 – fez exame da 2.ª Cadeira – Fisiologia, 
obteve um S12. Na 15.ª Cadeira – Anatomia 
topográfica obteve um S14. Faltou ao exame 
da 12.ª Cadeira – Patologia geral. 

O DR. GREGÓRIO LUZ

Nos três estabelecimentos de ensino o 
Gregório aparece como natural de Penafiel, 
sem especificar qual a freguesia, que será a de 
São Martinho da Cidade. Porém não encon-
tramos aí a família Queirós da Luz em tempo 
competente: nem o nascimento do Gregório, 
nem o casamento dos pais.

Pode ser que o Gregório nascido em Pe-
nafiel tenha sido baptizado na freguesia da 
residência da família… que também não foi 
em São Vicente de Abrantes.

A revista Brasil-Portugal n.º 273 de 1 de 
Junho de 1910 publicou na pág. 138 uma fo-
tografia de Aurélio da Paz dos Reis “O curso 
do 5.º ano de medicina da Escola Médica do 
Porto, 1909-1910”.

A fotografia apresenta 26 estudantes, en-
quanto a ‘Relação dos alunos que terminaram 
o curso no ano lectivo de 1909-1910’ contém 
29 [incluindo um de habilitação], sendo que 
apenas 8 constam nas duas listas, além do 
nosso dr. Gregório. 

Há uma incongruência ou contradição 
entre as duas listas cuja dilucidação não vem 
para o caso que estamos a tratar.

Eram do seu curso os famosos médicos 
Ferreira Alves e Pedro Vitorino [Joaquim Go-
mes Ferreira Alves, Porto, 9 de Abril de 1883 - 
Francelos, 10 de Novembro de 1944; Joaquim 
Pedro Vitorino Ribeiro, Porto, 20 de Janeiro de 
1882 - Francelos, 10 de Novembro de 1944].

ARMANDO MOREIRA (MARCO)

Uma Rainha dos Anjos
Lara

minha pequenina Lara
tão pequenina que tu eras

e tão grande a tua dor
uma história triste de vida abominável

a tua vida Lara
a bebé mais bonita do mundo
nascida para seres uma rainha

foi impedido o teu direito de cresceres
foi destruído o teu direito de viveres o teu futuro

foi interrompido o teu direito de seres um dia
uma grande mulher

E tudo isto Lara
toda a brutalidade sobre ti praticada

foi às mãos criminosas do monstro que te gerou
foi um monstro que pôs fim

ao encanto do teu sorriso

foi um monstro que pôs fim
ao encanto dos teus olhos

foi um monstro que pôs fim
ao encanto da tua inocência

um monstro que antes de ser um monstro
se esqueceu que era um homem

e mais do que ser um homem era o teu pai
e como tu Lara também ele tinha sido uma criança

Eu só não entendo minha pequenina Lara
como Deus do alto do Seu omnipotente poder

deixa acontecer estas monstruosidades
mas talvez Lara talvez Deus tenha notado a tua falta
no reino dos Seus anjos pelo encanto da tua beleza

e já lá teria reservado para ti o direito a um trono
o direito à coroa investida de rainha

porque tu mereces minha pequenina Lara
tu mereces no céu seres uma rainha dos anjos

08/Fevereiro/2019

Já matriculado no 3.º ano fez exame da 
12.ª Cadeira – Patologia geral e obteve um 
S11. Na época própria fez exame da 3.ª Cadei-
ra - Matéria médica, com um B15; da 4.ª Cadei-
ra - Patologia externa, com um S11 e da 10ª 
Cadeira - Anatomia patológica, com um S11.

No 4º ano – em 1908 para 1909 – fez os 
seguintes exames: da 5ª Cadeira – Operações, 
com um S13; da 7.ª Cadeira - Patologia inter-
na, com um S12 e da 13ª Cadeira – Higiene, 
com um B15.

No 5º ano obteve os seguintes resultados: 
na 6.ª Cadeira - Partos obteve um S12; na 8.ª 
Cadeira - Clínica médica obteve um S13; na 9.ª 
Cadeira - Clínica cirúrgica obteve um S12; e na 
11.ª Cadeira - Medicina legal obteve um S14.

Como corolário do curso defendeu a tese 
“Contribuição para o estudo da Albuminuria 
gravidica” que foi impressa na Imprensa Mo-
derna, no Porto, em 1910. [70 pág. 38 de tex-
to].

Exame final a 21 de Julho de 1910 e pre-
sidiu ao júri o doutor Alberto Pereira Pinto de 
Aguiar - lente proprietário da 12.ª Cadeira, Pa-
thologia geral, semeiologia e historia medica, 
por decreto de 5 de Julho de 1900.

Gregório nasceu em Penafiel a 27 de Se-
tembro de 1883.

Filho de João José da Luz e de Maria dos 
Prazeres Navarro de Queirós, casados a 6 de 
Novembro de 1881. 

Seu pai, que foi militar em vários regimen-
tos de Infantaria, na Guarda-Fiscal e professor 
em Cursos de Sargentos, chegou a major, nas-
ceu da freguesia de São Vicente Mártir da no-
tável vila e concelho de Abrantes, diocese de 
Castelo Branco, a 21 de Maio de 1854, era filho 
de António Alves da Luz e de Rita Margarida 
da Luz, ambos de São Vicente; neto paterno 

de Gregório Alves, natural de Santa Maria de 
Luneda, bispado de Tui no Reino de Espanha 
e de Maria do Carmo, natural de São Vicente; 
neto materno de João Lopes Salgueiro e de 
Joana Carlota Salgueiro, ambos de São Vicen-
te. Testemunha o padre Narciso José Pinto e o 
sacristão João Prudêncio de Almeida.

João José foi colocado no Regimento de 
Infantaria n.º 6, aquartelado em Penafiel, por 
decreto de 6 de Outubro de 1880. Promovido 
a tenente para o mesmo Regimento por de-
creto de 22 de Novembro de 1881. Passou ao 
Regimento de Infantaria 22 a 19 de Dezembro 
de 1884.
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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   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 6 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRASPALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU

Besugo
Golfi nho
Caranguejo
Tubarão

Lagosta
Baleia
Raia
Dourada

Sardinha
Lontra
Polvo
Lula

Robalo
Anêmona
Bacalhau
Tartaruga

HORIZONTAIS:
1- “(…) de Abril”, de Ana Sofia Fonseca (A Esfera dos 
Livros); 7- “Portugal – A (…) e a Foice”, de J. Rentes 
de Carvalho (Quetzal); 10- Molibdénio (s.q.); 11- Des-
loquei; 12- Interjeição designativa de dor; 13- Adminis-
tra diligentemente; 16- Lenda; 17- “Revolução (…)”, de 
Paulo M. Morais (porto Editora); 20- Filtra; 22- Artigo 
antigo; 23- Aliados; 25- Interjeição que exprime ad-
miração; 26- Criar ovos; 28- “Os (…)”, de Lídia Jorge 

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

(Dom Quixote); 33- Estrela; 34- Sétima nota musical; 
35- Rosto; 37- Memória de computador; 39- A unida-
de; 40- Prefixo (negação); 41- Guarneço com abas; 
42- Arvoredo frutífero; 44- Seguir até; 45- Verbal; 46- 
Alternativa; 47- “Vinte e (…)”, de Mia Couto (Editorial 
Caminho); 50- Caminha para lá; 51- A ele; 52- Espaço 
e um mês; 53- Residência.

VERTICAIS
2- Goste muito de; 3- A parte interior das falanges dos 
dedos; 4- Televisão; 5- Preposição que indica lugar; 
6- Manhosa; 7- Termo; 8- “O 25 de Abril Contado às 
Crianças…e aos (…)”, de José Jorge Letria com Ilus-
trações de João Abel Manta (Terramar); 9- Curso de 
água natural; 13- “(…) Afonso – Livra-te do medo”, de 
José A. Salvador (Porto Editora); 14- Autores (abrev.); 
15- Dizer; 18- “Mário Soares e a (…)”, de David Cas-
tano (Dom Quixote); 19- O mantra mais importante do 
hinduísmo e outras religiões; 21- Unidade SI de re-
sistência elétrica; 24- “O Dia (…)”; de Otelo Saraiva 
de Carvalho (Objetiva); 26- Prefixo (ombro); 27- Chefe 
etíope; 29- Cálculo a olho; 30- Estar em vigor; 31- So-
ciedade Anónima (abrev.); 32- “Os Rapazes dos (…)”, 
de Alfredo Cunha e Adelino Gomes (Porto Editora); 36- 
Graceja; 37- Origem (fig.); 38- “Nas Bocas do Mundo. 
O 25 de (…) na Imprensa Internacional”, de Reto Mo-
nico e Joaquim Vieira (Tinta da China); 42- “História do 
(…) na Revolução Portuguesa – 1974-75’, de Raquel 
Varela (Bertrand Editora); 43- “Salgueiro (…) – Um 
Homem da Liberdade”, de António de Sousa Duarte 
(Âncora Editora); 46- Interjeição designativa de es-
panto; 48- Despido; 49- Cálcio (s.q.); 51- Los Angeles 
(abrev.).
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Beire

Joaquim de Sousa Teixeira
Faleceu

Joaquim de Sousa Teixeira faleceu no passado 
dia 4 de maio, com 94 anos de idade. Era natural de 
Beire, Paredes e residente em Matosinhos. Era viúvo 
de Maria Cândida de Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Louredo

António Jorge
de Sousa Nunes

(Sr. Costa da fruta de São Bento)
Faleceu

António Jorge de Sousa Nunes faleceu no passado dia 14 de 
maio, com 85 anos de idade. Era natural e residente em Louredo, Pa-
redes. Era casado com Maria Adelina Pinto Leal.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Anunciam ainda que a missa de 7.º dia será celebrada terça-feira, 
dia 21 de maio, pelas 20 horas na igreja de Louredo, Paredes.

Baltar 

Maria da Graça
Ferreira da Silva

Faleceu
Maria da Graça Ferreira da Silva faleceu no pas-

sado dia 10 de maio, com 94 anos de idade. Era na-
tural de Baltar, Paredes e residente na Rua do Areal, 
n.º 27, Baltar, Paredes. Era solteira.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Rebordosa

Agostinho Barbosa da Silva
Faleceu

Agostinho Barbosa da Silva faleceu no passado 
dia 30 de abril, em França, com 80 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Modelos, Paços de Fer-
reira e residente na Rua Professor Alberto Rangel, 
n.º 189, Rebordosa, Paredes. Era casado com Esmeralda Pinto de 
Sousa que deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos, genros, 
noras, netos e demais família.

Rebordosa

José Moreira da Silva
Faleceu

José Moreira da Silva faleceu no passado dia 9 
de maio, com 68 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua 
Moinhos, n.º 64, Gandra, Paredes. Era divorciado e 
deixa na maior dor seus fi lhos e demais família.

Rebordosa

Rosalina Ferreira dos Santos
Faleceu

Rosalina Ferreira dos Santos faleceu no passado 
dia 29 de abril, com 92 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes, na 
Rua do Outeiro, n.º 332. Era solteira e deixa na maior 
dor seus sobrinhos e demais família.

Astromil

Clarinda Moreira Barbosa
Faleceu

Clarinda Moreira Barbosa faleceu no passado 
dia 2 de maio, com 80 anos de idade. Era natural 
de Astromil, Paredes e residente na Rua Central de 
Astromil, n.º 517, Astromil, Paredes. Era viúva de Ma-
nuel Joaquim Martins Ferreira.

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

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

Lordelo

Aurélio José
Rodrigues Paranhos

Faleceu
Aurélio José Rodrigues Paranhos faleceu no 

passado dia 5 de maio, com 85 anos de idade. Era 
natural de Miragaia, Porto e residente na Rua da Beleza, n.º 46, Lorde-
lo, Paredes. Era viúvo de Rita Oliveira de Barros Paranhos.

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

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

Lordelo

Anunciação de Barros
Faleceu

Anunciação de Barros faleceu no passado dia 7 
de maio, com 90 anos de idade. Era natural de Lor-
delo, Paredes e residente na Rua da Corujeira, n.º 
337, Lordelo, Paredes. Era viúva de Mário Augusto 
Pinto Lobão.

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

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

Mouriz

Maria de Fátima de Sousa 
Eusébio

Faleceu
Maria de Fátima de Sousa Eusébio faleceu no 

passado dia 10 de maio, com 70 anos de idade. Era 
natural de Mouriz, Paredes e residente na Travessa 1.º de Maio, n.º 16, 
Mouriz, Paredes. Era solteira.

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

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 
17 de maio, pelas 20h30 na igreja de Mouriz, agradecendo também, 
desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Lordelo

António Maria da Silva 
Plácido Pereira  (Ricoca)

Faleceu
António Maria da Silva Plácido Pereira faleceu 

no passado dia 1 de maio, com 84 anos de idade. 
Era natural de São Sebastião, Guimarães e residente na Rua de Sou-
telo, n.º 570, Lordelo, Paredes. Era casado com Maria de Lurdes Mo-
reira da Silva.

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

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

Paredes

Maria dos Remédios
da Conceição 

(Esposa do Sr. António Barroso)
Faleceu

Maria dos Remédios da Conceição faleceu no passado dia 12 de 
maio, com 74 anos de idade. Era natural de Armamar e residente na 
Rua Dr. José Barbosa Leão, n.º 105, Paredes. Era casada com António 
Jacinto Ferreira Barroso.

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

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 18 
de maio, pelas 19h na igreja de Paredes, agradecendo também, desde 
já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Paredes

Margarida Fernanda da Silva
Peixoto dos Santos Soares

Faleceu
Margarida Fernanda da Silva Peixoto dos San-

tos Soares faleceu no passado dia 6 de maio, com 
73 anos de idade. Era natural de Louredo, Paredes e residente na Rua 
Monte da Estação, n.º 48, Paredes. Era casada com Carlos Altino de 
Melo Soares.

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.

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
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SENTIDOS PÊSAMES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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