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Empresas distinguidas
na Gala do Prémio Mobis
Oito empresas de Paredes foram galardoadas numa 
gala que reconhece a qualidade e a excelência das 
marcas e dos empresários do sector do mobiliário, 
decoração e design.

A Associação Humanitária assinala, este sábado, 1 ju-
nho, o 135.º aniversário com a bênção de uma nova 
ambulância de transporte de doentes, oferecida pela 
câmara municipal. O aniversário integra ainda as ha-
bituais condecorações a bombeiros e a entrega de um 
crachá de ouro a uma entidade.

Bombeiros de Paredes benzem
ambulância no 135.º aniversário

O Rally de Portugal arrancou esta manhã, com o já clássico “shakedown” no kartódromo de 
Baltar, o único troço da prova em que os espectadores podem assistir, a três passagens dos 
melhores pilotos do mundo.
A prova termina no domingo, 2 junho, em Fafe, com a incontornável classificativa Fafe-La-
meirinha e os troços de Montim e de Luílhas.

Rally de Portugal
já está na estrada

—  Entrevista  —

Ricardo
Rodrigues

Estivemos à conversa com o jo-
gador do Desportivo das Aves, 
campeão sub-23 e vencedor da 
Taça Revelação. O jovem que se 
formou no Nun’Álvares e chegou 
à I Liga.

—  Reportagem Especial  —

Balanço das equipas de formação 
Convidamos os coordenadores a fazer um balanço da época 2018/2019 
das equipas de formação do concelho. 
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O Partido Socialista venceu as eleições europeias em Paredes, com 37,29% dos votos.
O PSD ficou com 32,71%. O BE foi a terceira força política mais votada no concelho (7,30%), ultrapassando o CDS e a CDU.

PS venceu eleições europeias em Paredes
— Pág. 3
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O
ITO EMPRESAS DE PAREDES 
foram distinguidas no Prémio 
Mobis, uma  gala que reconhece a 
qualidade e a excelência das em-
presas de mobiliário, decoração e 

design, a inovação e o empreendedorismo.
A XIII Gala do Prémio Mobis juntou cer-

ca de 220 pessoas no Terminal de Cruzeiros 
do Porto de Leixões, no passado dia 25 de 
maio, empresas e marcas de mobiliário, arqui-
tetura e design para celebrar uma vez mais 
este setor, que tem vindo a dar cartas dentro 
e fora do país. 

Das nove empresas de Paredes que esta-

U
MA PESSOA MORREU e três fi caram 
feridas na sequência de um atrope-
lamento seguido de um choque em 
cadeia entre três veículos, na EN15, 

em Astromil, Paredes, na passada segunda-
-feira, 27 maio.

Serafi m Pinto Ferreira de Sousa, de 55 anos, 
que circulava a pé naquele local, foi colhido por 
uma viatura e sofreu múltiplas fraturas. Foi assis-
tido no local pelas equipas das Viaturas Médicas 
de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale de 
Sousa e do São João, acabando por ser transpor-
tado para esta unidade hospitalar do Porto. 

Segundo fonte dos bombeiros de Rebor-
dosa, o homem foi sujeito a uma intervenção 
cirúrgica durante a madrugada, mas acabou 
por falecer no hospital.

A vítima era conhecida como Serafi m da 
Mota, “o comandante da Portela”, que tinha 
uma grande paixão pelos bombeiros. Era na-
tural de Rebordosa e acarinhado por todos na 
freguesia. “Tinha uma paixão enorme pelos 
bombeiros, em especial pelas corporações do 

A
inda há muita gente a votar. 
Pelo que se passa, ainda, há 
muitas pessoas que votam, 
e com isto podemos augurar 
que o maior partido – a abs-

tenção – ainda vai “engrossar” mais. Vê-se 
que nem todos os indignados deixaram de 
ir meter o seu voto nas urnas!

Mas para lá caminhamos se as condi-
ções objetivas não sofrerem uma signifi ca-
tiva melhoria das condições. E adiantemos, 
já: venha urgentemente o voto eletrónico, 
pois, caso tal demore vamos entrar em co-
lapso.

De alto a baixo há muito a fazer, como 
seja: melhorar o aspeto da classe política, 
acabar com a corrupção, cumprir a palavra 
dada nas promessas e abrir mais a infor-
mação as contribuintes, ao contrário do 
silêncio sobre os corruptos, de forma a que 
exemplos do que tivemos na Assembleia 
da República, com o depoimento de um 
dos maiores devedores, que assumiu a po-
sição de um verdadeiro “deus das moscas”, 
insultando tudo e todos com a sua reco-
nhecida boçalidade.

Também a nível regional e local, nas 
autarquias, terá de haver uma melhor su-
pervisão por parte das autoridades com-
petentes, para melhor informação aos 
eleitores das localidades no sentido de 
arranjar os melhores sítios para acesso, es-
pecialmente para os eleitores com difi cul-
dades motoras, os idosos, etc.

Como é do conhecimento maioritá-
rio, resolveram mudar o sistema de voto: 
deixou-se o tradicional cartão de eleitor e 
passou-se a um sistema de ordem alfabé-
tica, circunstância que levou ao facto dos 
eleitores, em muitos casos não irem com o 
BI ou o Cartão de Cidadão. 

É certo que se as juntas de freguesia 
tivessem estado atentas e interessadas no 
bom funcionamento do acto eleitoral, te-
riam, com alguma antecipação e pouco ou 
nenhum gasto, meter um simples panfl eto 
informativo sobre a referida alteração. Por 
outro lado, ainda, será necessário cada vez 
mais cuidado na constituição das mesas de 
voto, de forma a estarem mais preparados 
a interpretar a legislação em vigor, a fi m de 
se evitar o caricato: Querer exigir nos BI’s 
“vitalícios” uma fotografi a atualizada”.

Eleições:
Tanta gente

a votar, ainda!

Acidente na EN15 em Astromil
faz um morto e três feridos

►Serafi m Pinto Ferreira de Sousa, 55 anos, natural de Rebordosa, foi colhido por uma viatura e não resistiu aos ferimentos. 

Serafi m de Sousa

concelho de Paredes”, garante Simão Barbosa, 
comandante dos Bombeiros de Rebordosa.

Do acidente resultaram ainda três feridos 
leves, com idades entre os 20 e os 40 anos, 
que foram transportados para o hospital Pa-
dre Américo, em Penafi el. 

Os bombeiros de Rebordosa mobilizaram 
para o local quatro ambulâncias, um veículo 
de desencarceramento e um veículo de co-

mando. Os bom-
beiros de Baltar 
também estive-
ram presentes 
com uma ambu-
lância de socorro. 

A GNR de Lor-
delo tomou conta 
da ocorrência.

Oito empresas de Paredes distinguidas
na Gala do Prémio Mobis

►Os prémios foram entregues a 25 de maio, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Matosinhos.

HELENA NUNES
— texto —

vam entre os fi nalistas do concurso, oito fo-
ram galardoadas com prémios em diferentes 
categorias. 

A Suff a, a Luís Neves Furniture e a Kuatrus 
venceram na categoria Geração Gold - Ge-
ração Empreendedora. A Fenabel, a Hakaba 
e a A. Brito venceram na categoria Geração 
Empreendedora. A Lusoverniz venceu na ca-
tegoria de Fornecedores à Indústria – Tintas, 
Vernizes e Colas. Já Celso Laskasas, CEO do 
grupo Laskasas, levou para casa o galardão 
de Melhor Empresário de Comércio.

Segundo organização do evento, o sector 
do mobiliário reúne 55 mil postos de trabalho 
diretos, e está, cada vez mais, apostado na 
exportação. “Prevê-se, que em 2018, tenha 
atingido um novo recorde de exportações 

na casa dos 2,5 mil milhões de euros, para 
um volume de negócios que deve ultrapas-
sar os 3,5 mil milhões de euros e um saldo 
positivo na balança comercial na ordem 
dos 900 milhões de euros”.

Nos últimos nove anos as exportações do 
setor cresceram, em média, acima dos 100 
milhões de euros por ano, tornando-se num 
dos setores de maior destaque da economia 
portuguesa a este nível.  

Emídio Brandão, diretor do Prémio Mobis, 
salientou a importância dos projetos de inter-
nacionalização, através dos apoios do Portu-
gal 2020, como uma “excelente oportunida-
de para as empresas” do sector apostarem 
em diversas áreas distintas, como a presença 
em feiras internacionais e a comunicação. 

Empresa  kuatrus Luís Neves  Furniture
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O 
PARTIDO SOCIALISTA ven-
ceu as eleições europeias 
em Paredes, com 37,29% dos 
votos, à semelhança do que 
aconteceu a nível nacional. No 

PS venceu eleições europeias em Paredes
►Seguindo a tendência nacional, os socialistas venceram com 37,29% dos votos, o PSD fi cou com 32,71%.
►O BE foi a terceira força política mais votada (7,30%), ultrapassando o CDS e a CDU.

“Bom resultado em Paredes, no distrito e no país”

As reações dos partidos aos resultados eleitorais
AMÉRICO CAMPOS

responsável comunicação da concelhia de Paredes

“O BE foi a terceira força política mais vo-
tada no país, no distrito e no concelho e isso 
deve-se à qualidade da candidatura encabe-
çada por Marisa Matias e à excelente campa-
nha que fi zemos a nível concelhio. 

Fizemos distribuição de jornais de campa-
nha porta a porta e tivemos contacto com a 

população em praticamente todo o concelho. 
Fomos o único partido que colocou cartazes 
com a face da nossa cabeça de lista em locais 
estratégicos apenas com o trabalho de militan-
tes. Todos estes fatores conjugados foram o 
segredo do bom resultado que tivemos tanto 
em Paredes, como no Porto, como no país”. ■

“A primeira conclusão que devemos tirar 
prende-se com a elevada taxa de abstenção. 
Segundo, fazer extrapolações dos resultados 
destas eleições para outras situações não 
passará de mera especulação. Se CDS e PSD 
tivessem concorrido conjuntamente, como 
em 2014, teriam obtido perto de 37% e con-
tinuariam a derrotar o PS. Isto prova, entre 

 JOSÉ MIGUEL GARCEZ
presidente da Comissão Política Concelhia

“Se CDS e PSD tivessem concorrido conjuntamen-
te, como em 2014, continuariam a derrotar o PS”

outras coisas, que a vitória do PS nas últimas 
autárquicas em Paredes não está a convencer 
os paredenses. 

Pela parte exclusiva do CDS-Paredes, des-
de que chegamos à presidência do partido 
apenas fomos abrangidos por duas eleições 
e duplicamos os nossos resultados em pouco 
mais de um ano”. ■

“As europeias de 2014 foram feitas num 
outro contexto, mas evidentemente que pen-
sávamos em segurar o resultado e até aumen-
tá-lo. Não foi possível. Uma grande parte não 
quis expressar qualquer sentido de voto mes-
mo perante a quantidade verifi cada de candi-
daturas. Os votos obtidos pela CDU não são 
satisfatórios e representam alguma perda de 

CRISTIANO RIBEIRO
deputado da Assembleia Municipal

“Os votos obtidos pela CDU não são satisfatórios”
infl uência que se pretende reverter no futuro.

Perdeu-se uma oportunidade séria de 
afirmar a nossa soberania no contexto eu-
ropeu. Venceu quem aposta numa submis-
são à União Europeia tal como ela existe e, 
portanto, perdeu-se capacidade de intervir 
com uma voz autónoma e soberana como 
é a nossa”. ■

“É um resultado histórico para Paredes. 
Subimos bastante a votação tendo em con-
ta o resultado das últimas eleições euro-
peias e isso demonstra que, afinal, Paredes 
é de todos. Tivemos uma das maiores per-
centagens a nível do distrito, o que reforça 
uma vez mais o trabalho que o PS vindo 
a desenvolver no concelho de Paredes e 

JOSÉ CARLOS BARBOSA
presidente da Comissão Política Concelhia

“É um resultado histórico para Paredes e
demonstra o reconhecimento do trabalho

que o PS e o executivo autárquico
têm vindo a fazer”.

demonstra o reconhecimento do trabalho 
que o executivo autárquico tem vindo a fa-
zer nos últimos dois anos.

Vamos continuar a trabalhar para obter 
um resultado ainda mais expressivo nas pró-
ximas eleições legislativas e tentar mobilizar 
os paredenses para irem votar, de forma a re-
duzir a abstenção”. ■

RICARDO SOUSA
presidente da Comissão Política Concelhia 

“Paredes foi o quarto concelho no distrito do Porto
onde o PSD obteve melhores resultados”

“Reconhecemos que a votação do PSD 
não foi boa a nível nacional. Paredes, contu-
do, destaca-se pela positiva, sendo inclusiva-
mente o quarto concelho no distrito do Porto 
onde o PSD obteve melhores resultados, fruto 
do trabalho desenvolvido.

Ficamos aquém dos objetivos, é certo, 
mas também é verdade que tivemos mais 

votos do que em 2014: De relembrar que o 
PSD, nessa altura, concorreu coligado com 
o CDS-PP, superando o resultado do PS. Se 
o cenário de coligação se mantivesse, os 
resultados teriam sido ainda melhores do 
que em 2014. Por mais voltas que tentem 
dar, este é o único termo de comparação 
credível”. ■

país, o PS obteve 33,39% dos votos, alcan-
çando mais 11 pontos percentuais que o 
PSD, que obteve o pior resultado de sem-
pre, 21,94%.

Em Paredes, o PS obteve 9226 votos, 
mais 1133 que o PSD, que tinha vencido as 
últimas europeias, realizadas em 2014, em 
coligação com o CDS.

Também seguindo a tendência nacio-
nal, o Bloco de Esquerda foi outro dos ven-
cedores da noite eleitoral, passando a ser 
o terceiro partido mais votado em Paredes, 
com 1806 votos (7,30%). Já o CDS obteve 
1755 votos e passou a ser a quarta força po-
lítica mais votada.

Em 5.º lugar ficou o PAN - Pessoas, Ani-

mais e Natureza que alcançou 1117 votos 
(4,52%), ultrapassando a CDU, com 810 vo-
tos (3,22%).

Nestas eleições europeias, Portugal 
registou a maior abstenção de sempre, 
68,6%. Em Paredes, a tendência foi se-
melhante, com a abstenção a chegar aos 
63%. 
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“Gostei muito da borboleta, 
da abelha e do sapo”, diz a peque-
na Carolina, de 4 anos, enquanto os 
colegas do Jardim de Infância de 
Estrebuela se preparam para pintar 
numa tela todos os animais que vi-
ram durante o passeio ao parque da 
cidade de Paredes, no Dia Mundial 
da Biodiversidade.

Esta foi uma das muitas ativida-
des ligadas ao ambiente e à natu-
reza que centenas de crianças e jo-
vens de várias escolas do concelho 
puderam vivenciar durante a Sema-
na do Ambiente, que decorreu de 
20 a 25 de maio.

“A caminhada serviu para 
verem algumas espécies da bio-
diversidade e o desafio é que 
consigam traduzir na linguagem 
deles, o desenho, aquilo que vi-
ram e que fiquem despertos para 
a proteção dessas espécies e do 
ambiente”, explica João Costa, do 
departamento do ambiente da câ-
mara de Paredes.

Semana do Ambiente sensibilizou crianças
e jovens para a preservação da natureza
►A iniciativa promovida pelo município envolveu centenas de crianças e jovens em várias ações e atividades ligadas à proteção do ambiente.
►Jardim-de-Infância de Estrebuela participou numa caminhada para conhecer as espécies animais e vegetais do parque da cidade.

Além da borboleta, da abelha 
e do sapo, estes pequenos investi-
gadores da natureza avistaram pás-
saros, peixes, formigas, cigarras, rãs 
e até um ninho de melros e apren-
deram mais sobre estas espécies e a 
sua interação com a natureza. Para 
as crianças, esta foi sem dúvida uma 
atividade enriquecedora. 

 “Vimos muitos animais e 
buracos de toupeiras”, disseram 
Diogo e Dinis. O colega Cristóvão 
adorou o pequeno sapo que o Eng.º 
João encontrou no caminho e a 
Lara gostou sobretudo das borbo-
letas brancas que estavam a voar 
junto ao rio. 

Por ser uma Eco-Escola, o jardim 
de infância de Estrebuela já traba-
lha regularmente estas questões 
ambientais com as crianças, envol-
vendo-as na construção de uma 
escola e de uma comunidade mais 
sustentável. 

A representante do estabe-
lecimento, Eugénia Barbosa, ga-
rante que este projeto ajuda a 
despertar a consciência dos me-
ninos, mas também dos pais para 

a importância de proteger o am-
biente. “Ainda na semana passa-
da foi o Dia do Mar e exibimos 
alguns vídeos sobre as ques-
tões do mar e tive um feedback 
muito bom dos pais porque eles 
foram muito preocupados para 
casa”, garantiu. 

Nesta caminhada pelo parque 
esteve também a veterinária mu-
nicipal que foi explicando aos pe-
quenos investigadores alguns dos 
comportamentos dos animais. “É 
importante que eles observem 
o comportamento de alguns 
destes animais e a forma como 
eles interagem com a natureza. 
Depois desta experiência a pos-
tura deles com os animais será 
diferente, porque perceberam 
que tudo o que fazemos tem 
impacto e, por isso, é extrema-
mente importante respeitar 
este equilíbrio”, reforçou Adélia 
Alves Pereira, defendendo que es-
tas atividades ajudam a despertar 
consciências para a importância 
de respeitar e preservar a nature-
za.

Projeto envolveu
várias escolas
do concelho

Nesta temática de intervenção 
com crianças, o centro veterinário 
municipal já tem vindo a desenvol-
ver junto das escolas o programa 
“Nós e o Cão” que está envolvido 
na prevenção da mordedura e tem 
por base o respeito pela natureza e 
pelos animais.

Também a autarquia tem dado 
maior enfoque a estas questões am-
bientais, garante João Costa, subli-
nhando que é importante mostrar 
o trabalho que as escolas já têm 
vindo a realizar nesta área. “O gran-
de desafio é assumir a responsa-
bilidade e incentivar os jovens a 
preocuparem-se com estas temá-
ticas do ambiente de forma a que 
todos possam contribuir para a 
preservação do ambiente”.

Além da visita ao parque da ci-
dade de Paredes, o Dia Mundial da 
Biodiversidade incluiu ainda uma 
exposição de registos da biodiversi-

dade na Ribeira de Asmes, no Cen-
tro Cívico de Louredo.

A semana do ambiente inte-
grou ainda várias outras atividades, 
como a construção de um hotel 
para insetos pelos alunos da escola 
básica de Recarei. Quase todas as 
escolas estiveram envolvidas nesta 
semana dedicada ao ambiente, pro-
movendo exposições de trabalhos 
realizados no âmbito do projeto 
Eco-Escolas, atelier’s de pintura, saí-
das de campo e workshop’s.

 Na sexta-feira os alunos da esco-
la básica de Baltar participaram num 
‘plogging’ pelo circuito do shakedown 
do Rali de Portugal, em Baltar. Além 
disso, o dia foi também dedicado aos 
Parques Naturais, com a autarquia a 
entregar a todas as escolas um livro 
sobre os parques naturais da Área Me-
tropolitana do Porto. 

A Semana do Ambiente terminou 
no sábado, com uma ação de limpe-
za da Ribeira de Ames, no parque da 
cidade, em que estiveram envolvidas 
crianças, as associações de pais das 
escolas de Paredes, o grupo de escu-
teiros e a comunidade em geral.
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F
AZ no dia 9 de junho, 20 
anos que o poeta Daniel Fa-
ria morreu. Neste ano sim-
bólico, o Agrupamento de 

Escolas Daniel Faria, de Baltar, vai 
trazer a público a sua memória e 
recordar a vida e obra do seu pa-
trono.

No dia 3 de junho, na Escola 
Básica de Baltar, pelas 20h30, irá 
decorrer uma cerimónia pública 
de abertura de um conjunto de 
atividades dedicadas ao poeta. 
Entre elas, a exposição de Artes 
Plásticas “Um rosto que há-de 
vir”, patente até 11 de junho, com 
obras dos alunos do agrupamento 
e uma exposição de ilustrações de 
poemas de Daniel Faria, da artista 

HELENA NUNES
— texto —

Bombeiros de Paredes assinalam 135
anos com bênção de nova ambulância

►O aniversário integra ainda a habitual entrega de medalhas a bombeiros e um crachá de ouro a uma entidade.
►A cerimónia decorre este sábado, no quartel da instituição.

A 
ASSOCIAÇÃO HUMA-
NITÁRIA DOS BOMBEI-
ROS VOLUNTÁRIOS DE 
PAREDES assinala, este 
sábado, 1 junho, o 135.º 

aniversário com a bênção de uma 
nova ambulância de transporte de 
doentes e as habituais condecorações 
aos soldados da paz. A cerimónia será 
presidida pelo presidente da câmara 
de Paredes, Alexandre Almeida.

Segundo o presidente da dire-
ção, Mário Sousa, a nova viatura, que 
foi oferecida pela câmara de Paredes, 
vem responder a uma necessidade de 
renovação da frota automóvel. 

“Podíamos ter optado por 
uma ambulância de socorro, por-

que a câmara deu dinheiro para 
isso, mas esta é que nos fazia fal-
ta para substituir outras ambu-
lâncias de transportes de doen-
tes com 10 e 15 anos”, garantiu 
o dirigente, assumindo que “vem 
responder à política de renova-
ção permanente das viaturas que 
estão ao serviço da instituição”.

Nestes 135 anos de história, o 
presidente quis destacar a impor-
tância da data, sublinhando que 
o corpo de bombeiros tem todo o 
equipamento necessário à sua ati-
vidade e as condições, com algum 
conforto, para os seus operacionais.

Mário Sousa assumiu ainda que 
a direção tem em linha de vista “a 
necessidade de completar as 
obras da cave e rés-do-chão do 
quartel, que vão dar mais condi-

ções aos soldados da paz que em 
trânsito recorrem à Base de Apoio 
Logístico Distrital”.

A obra deverá rondar os 200 mil 
euros e inclui a criação de seis ca-
maratas com instalações sanitárias 
e balneários, um ginásio e uma sala 
de formação, entre outros.

O projeto já foi apresentado há 
um ano, durante as comemorações 
do 134.º aniversário, mas só deverá 
avançar se houver apoio de fun-
dos comunitários.  “O projeto está 

pronto, mas aguardamos que se-
jam abertos concursos. A tesou-
raria da associação, não obstante 
ser sólida, não pode nem deve su-
portar isso”, sublinhou o dirigente, 
recordando que a instituição inau-
gurou recentemente as obras de re-
modelação da fachada exterior e da 
substituição do telhado do quartel, 
orçadas em 300 mil euros, e que fo-
ram realizadas com fundos próprios.

A cerimónia do 135.º aniversá-
rio dos Bombeiros de Paredes inicia 

com o hastear das bandeiras a que 
se segue uma missa e romagem ao 
cemitério.

Ao final da tarde, a cerimónia 
prossegue com a formatura e rece-
ção às entidades convidadas e alo-
cução do comandante do corpo de 
bombeiros.

A sessão solene está agendada 
para as 18 horas e terá como momen-
to alto a entrega do crachá de ouro a 
uma entidade. A cerimónia termina 
com um jantar de confraternização.

Agrupamento de Escolas 
de Baltar homenageia 

poeta Daniel Faria

plástica Maria Cecília Louraço.
No mesmo dia, pelas 21 horas, 

irá realizar-se o colóquio “O que 
Daniel Faria”, tendo como orado-
res convidados Francisco Duarte 
Mangas, Francisco Saraiva Fino e 
Nuno Higino.

Daniel Faria nasceu a 10 de 
abril de 1971. Frequentou o curso 
de Teologia na Universidade Cató-
lica Portuguesa – Porto e defendeu 
a sua tese de licenciatura em 1996. 
Licenciou-se ainda em Estudos 
Portugueses na Faculdade de Le-
tras da Universidade do Porto. Fale-
ceu a 9 de junho de 1999, com ape-
nas 28 anos, quando estava prestes 
a concluir o noviciado, no Mosteiro 
Beneditino de Singeverga.

►Para assinalar os 20 anos da sua morte o agrupamento
     organiza um conjunto de atividades para recordar a vida e
     obra do poeta.

ARQUIVO ARQUIVO
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12 formandos receberam certificados
de equivalência ao 12.º ano

►A formação foi ministrada no quartel dos bombeiros de Lordelo pelo Centro Qualifica
    de Valongo. 

D
OZE FORMAN-
DOS, entre eles 
sete elementos 
do corpo ativo 
dos bombeiros 

voluntários de Lordelo re-
ceberam, no passado dia 27 
de maio, os certificados de 
Reconhecimento, Validação 
e Certificação de Competên-
cias (RVCC), que conferem 
equivalência ao 12.º ano de 
escolaridade, no âmbito do 
Programa Qualifica. 

A formação foi ministra-
da no quartel dos bombeiros 
voluntários de Lordelo, pelo 
Centro Qualifica da ADICE – 
Associação para o Desenvol-
vimento Integrado da Cidade 
de Ermesinde, em parceria 
com os Agrupamentos de 
Escolas de Ermesinde e Va-
longo.

Na cerimónia de entrega 
dos certificados estiveram 
presentes vários elementos 
da direção dos bombeiros 
voluntários, o presidente da 
câmara, Alexandre Almeida 
e o vice-presidente, Francis-
co Leal, um representante da 
Agência Nacional para a Qua-
lificação e Ensino Profissional 
e a diretora do Centro Qualifi-
ca da ADICE. 

Maria da Trindade Vale 
elogiou a iniciativa e o es-
forço feito pelo comandante 
e pela direção da associação 
para acolher e facilitar esta 
formação aos bombeiros. 
Já o comandante da corpo-
ração, José Freitas, lembrou 
que a formação é um dos 
pilares fundamentais dos 
bombeiros de Lordelo, para 
garantir e melhorar a qua-
lidade do socorro prestado 
à população, mas também 
a aproximação do corpo de 
bombeiros à comunidade. 
“Com a ajuda da ADICE foi 
possível realizar esta ação 

que vai contribuir para me-
lhorarem as suas qualifica-
ções”, sublinhou.

Assumindo que o mer-
cado de trabalho é cada vez 
mais competitivo e exigente, 
o presidente da câmara de 
Paredes, Alexandre Almeida, 
felicitou os bombeiros de Lor-
delo por darem a oportunida-
de aos seus elementos e à po-
pulação em geral de melhora-
rem as suas qualificações.

Ciclista Rui Vinhas
também recebeu

um diploma

Bombeiro há 23 anos, 
Filipe Marujo, foi um dos 
formandos que concluiu a 
formação. “A minha vida 
profissional exige para 
futuro que me qualifique 
para prestar qualquer tipo 

de serviço. E por isso apro-
veitei a oportunidade para 
ter o 12.º ano e futuramen-
te estar qualificado para 
formador ou outro tipo de 
ação que a área de bombei-
ro exija”.

Filipe deixou a escola 
muito novo para ajudar fi-
nanceiramente a família. Foi 
cadeireiro e depois motoris-
ta profissional até assumir a 
missão de ser bombeiro vo-
luntário. Filipe quer concor-
rer a uma vaga de formador 
na Escola Nacional de Bom-
beiros e o 12.º ano será uma 
mais valia para alcançar esse 
objetivo.

Quem também decidiu 
aproveitar a oportunidade 
para aumentar o seu nível 
de formação foi o ciclista Rui 
Vinhas, que venceu a edição 
de 2016 da Volta a Portugal. 
O corredor da equipa W52 FC 

Porto quis concluir esta eta-
pa da sua formação profis-
sional para se preparar para 
o futuro.

 “Quando era jovem não 
tinha muita vontade de 
estudar. Saí da escola e fui 
trabalhar para a empresa 
de estofos do meu pai, con-
ciliando o trabalho com os 
treinos. E já depois de ter 
conseguido chegar a pro-
fissional é que investi no-
vamente na minha forma-
ção. Voltar a estudar além 
de ser importante para a 
nossa autoestima, pode ser 
essencial para o nosso futu-
ro. A carreira de um ciclista 
não dura assim tantos anos 
e quero preparar-me para 
essa fase da minha vida”. 

Uma das possibilidades 
é tirar o curso de diretor des-
portivo, que já exige o 12.º 
ano.
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O 
AGRUPAMEN-
TO de Escolas 
de Paredes or-
ganiza, esta sex-
ta-feira, dia 31 

maio, a 13.ª Caminhada “En-
treparedes”. A atividade é 
aberta a toda a comunidade 
e tem, este ano, o tema “Ca-
minhar pelo Património”, 
estando integrada no projeto 
com o mesmo nome dinami-
zado pela câmara municipal 
de Paredes.

A iniciativa realiza-se en-
tre as 9h e as 14 horas, com 
início na escola básica de Pa-
redes, seguindo pelo Conser-
vatório de Dança do Vale do 

Agrupamento Escolas
Paredes realiza 13.ª

Caminhada “Entreparedes”
►A iniciativa decorre esta sexta-feira, entre as 9h e as 14h e é aberta
     à comunidade.

HELENA NUNES
— texto —

Sousa, a Casa da Cultura de 
Paredes o Conservatório de 
Música de Paredes e termi-
nando no Parque da Cidade.

Com a realização desta 
atividade pretende-se que “os 
alunos possuam experiên-
cias de aprendizagem num 
contexto diferente daquele 
em que normalmente se rea-
lizam as atividades físicas, in-
centivar o trabalho de cam-
po e as vivências no espaço 
exterior, explorar os recursos 
naturais e culturais da co-
munidade, promover estilos 
de vida ativos, o exercício 
consciente da cidadania, em 
especial a preservação do 
Património, motivar para o 
conhecimento do território 
próximo da zona escolar in-

centivando à criação de tri-
lhos através de experiências 
e atividades, dar a conhecer 
as características ambientais 
e de sustentabilidade de per-
cursos, com enfoque no pa-
trimónio natural ou cultural, 
integrar a rede de trilhos do 
concelho, no âmbito do pro-
jeto “Caminhar pelo Patrimó-
nio”, dinamizado pelo muni-
cípio de Paredes, promover 
o envolvimento de todos os 
alunos na preparação e rea-
lização de uma atividade in-
tegradora prevista no currí-
culo bem como a articulação 
entre os diferentes graus de 
ensino e intensificar a rela-
ção Escola – Família – Meio”, 
sublinha a diretora do agrupa-
mento, Olinda Pinto.

Incêndio destruiu anexo
e carro em Sobrosa

►As chamas não chegaram à habitação contígua, mas houve danos
     causados pelo calor e pelo fumo.

U
M INCÊN-
DIO des-
truiu, na 
p a s s a d a 

quarta-feira, 22 maio, 
um anexo de uma 
habitação, localizada 
em Sobrosa, Paredes, 
e uma viatura.

O alerta para os 
bombeiros de Pa-
redes foi dado por 
voltas das 15 horas, 
tendo sido desloca-
dos para o local 14 
elementos apoiados 
por seis viaturas.

Dentro da casa 
estariam três meno-
res que conseguiram sair com 
a ajuda de familiares e vizinhos, 
logo que o incêndio deflagrou. 

Os bombeiros consegui-

ram impedir que as chamas 
se propagassem, mas a ha-
bitação contígua foi afetada 
pelo calor, havendo também 

dânios provocados pelo 
fumo.

No local esteve também 
uma viatura do INEM e a GNR.
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EDUARDO OLIVEIRA COSTA*

BILHETE POSTAL

F
amiliares em cargos públicos é 
coisa (infelizmente) comum entre 
nós. Estamos tão habituados a isso 
que achamos normal. Mas não é. 

Algum exagero nessa prática no governo 
levou à discussão sobre o tema. Só dis-
cussão. Que vai ser esquecida. Tudo vai 
continuar igual. Por aqui é assim. Faz-se 
um barulho estrondoso, todos se acusam, 
descobrem-se algumas verdades e aca-
ba por nada se fazer. 

“Não há regras definidas, tem que ser 
criada legislação que defina regras”. E as-
sim se fecha o assunto. O político acredita 
que o cidadão desculpa o passado e o 
presente, porque o futuro vai ser dife-
rente. E não vai. Mas, o assunto sossega e 
fica tudo bem (ou mal…). 

Não é necessário lei para obrigar a uma 
prática correta. Dentro do senso comum. 
Respeitando a ética. Mas, os nossos políti-
cos acham que dão duas a abater e ficam 
impunes ao julgamento popular. Este 
sim, devia ser muito mais respeitado. Não 
é. E assim se assiste à continuada descre-
dibilização da política e dos políticos. 

Mesmo assim, deve haver leis claras. E 
mesmo assim...

Vejamos o exemplo do Brasil. Com 
a ideia que temos que neste grande país 
lusófono é o vale tudo. Não é assim. E nes-
te caso de nomeação de familiares para a 
vida pública é muito mais exigente. Fami-
liar de presidente da Câmara não se pode 
candidatar a vereador. Familiar de gover-
nador de estado não se pode candidatar a 
deputado. Está em Lei. 

Façam-se as Leis que alterem a situa-
ção atual. Para não continuarmos a ver 
vários familiares a exercer cargos públicos 
e políticos. Fica mal à democracia. Deixa 
ainda pior a péssima imagem que temos 
da classe política. 

*Jornalista, Presidente da Associação Nacional da 
Imprensa Regional 

A FAMÍLIA
AO PODER

Detidos por fraude fiscal
aguardam julgamento

em liberdade
►Antigo dono da Wood One, situada em Lordelo, Paredes, é apontado como testa de ferro de um
     esquema criminoso de faturação fraudulenta.

O
S SETE SUSPEITOS de bran-
queamento e fraude fiscal qua-
lificada, no âmbito da Operação 
“Prazo Final” vão ficar a aguar-
dar julgamento em liberdade, 

conforme deliberação do Tribunal do Marco 
de Canaveses, divulgada na semana passada.

guês o mais prejudicado.
A detenção a cargo da Diretoria do Nor-

te da Polícia Judiciária, aconteceu a 15 de 
maio no âmbito de um inquérito titulado 
pelo Ministério Público – DIAP de Paredes.

Nesta operação policial foram realizadas 
22 buscas domiciliárias e não domiciliárias 
nos concelhos de Paredes, Paços de Ferreira, 
Vila Nova de Gaia, Vila do Conde, Santa Maria 
da Feira e Matosinhos e, ainda, apreendidas 
vários automóveis, equipamentos informáti-
cos, telemóveis e documentação contabilís-
tica e fiscal.

Segundo a PJ, a investigação realizada 
em articulação com a Autoridade Tributária 
e Aduaneira apurou que o principal argui-
do, Manuel Martins, sócio-gerente de uma 
sociedade comercial no ramo do mobiliário, 
“orquestrou um plano que consistia em si-
mular a aquisição de equipamentos ou má-
quinas industriais como novas, quando na 
verdade se tratava de equipamento usado, 
sendo o seu valor real bastante inferior ao 
declarado nas faturas”.

Este esquema de “empolamento” dos 
valores das aquisições, em conluio com ou-
tras sociedades, permitiu que apresentas-
sem um projeto de financiamento junto do 
Programa Portugal 2020, dando uma “apa-
rência normal às transações efetuadas 
e que sustentaram a emissão de fatura-
ção falsa no período que mediou, pelo 
menos, desde maio de 2015 a agosto de 
2016”, garante a PJ.

A investigação concluiu que os 3,1 mi-
lhões de euros que Manuel Martins recebeu 
na sequência do projeto de financiamento 
foram desviados para a “sua esfera patrimo-
nial, usando-os em proveito pessoal”.

“Apurou-se ainda que o principal ar-
guido, por si e/ou por interpostas pes-
soas, foi gerindo as suas empresas de 
forma ruinosa, culminando tais procedi-
mentos com a insolvência da principal so-
ciedade, que deixou um passivo de cerca 
de dez milhões de euros, sendo o Estado 
Português o mais prejudicado”, refere ain-
da a PJ em comunicado.

Depois da insolvência, as instalações da 
Wood One acabaram por ser adquiridas em 
hasta pública por uma empresa de Lousada.

Aos cinco homens e duas mulheres – 
com idades compreendidas entre os 25 
e os 50 anos – foi fixado como medida de 
coação o Termo de Identidade e Residência. 
São suspeitos de se apropriarem de mais 
de três milhões de euros em subsídios co-
munitários e, ainda, da insolvência dolosa 
de uma empresa, a Wood One, situada em 
Lordelo, Paredes, que deixou um passivo de 
10 milhões de euros, sendo o Estado Portu-

Paulo Portas com o empresário Manuel Martins na inauguração da empresa em maio de 2015
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F
ORAM APRESENTADOS 
na Casa da Cultura de 
Paredes, no passado dia 
22 e maio, os trabalhos 
resultantes da imple-

mentação do projeto “70 Já”, que 
pretende dotar os jovens da infor-
mação necessária ao exercício dos 
seus direitos.

O projeto, que resulta de uma 
parceria entre o pelouro da ju-
ventude da câmara de Paredes e 
o Instituto Português do Despor-
to e da Juventude, pretende “fo-
mentar o empoderamento dos 
jovens, dotando-os da infor-
mação necessária ao exercício 
pleno dos seus direitos e, simul-
taneamente, um meio de mo-
bilização dos diversos agentes 
públicos, privados e do desig-
nado 3.º setor para responder 
às preocupações dos jovens”.

A iniciativa envolveu cerca de 
uma centena de jovens da escola 

Projeto “70 Já” sensibilizou jovens para
importância dos direitos da juventude

►A iniciativa mobilizou cerca de uma centena de jovens da escola EB 2/3 de Paredes que aprofundaram conhecimentos sobre os seus
     direitos e deveres.

EB 2/3 de Paredes e foi trabalha-
do ao longo do ano letivo. Com a 
colaboração de dois voluntários, 
Ana Cunha e Manuel Rocha, os 
alunos trabalharam o artigo 70 da 
Constituição Portuguesa, que visa 
a sensibilização dos jovens para 
os direitos da juventude.

Na sessão de apresentação, o 
vereador da juventude, Paulo Sil-
va, salientou a importância dos 
jovens se envolverem em dinâmi-
cas de educação não formal, que 
lhes permitem, neste caso, apro-
fundar conhecimentos sobre os 
seus direitos e deveres.

Já o diretor Regional do IPDJ, 
Vítor Dias, destacou o empenho 
de todos os envolvidos na prosse-
cução deste projeto.

Refira-se que a Constituição 
da República Portuguesa consa-
gra, no seu artigo 70.º, os direitos 
que abrangem diversas esferas da 
vida, tais como: a cultura, o ensi-
no, o acesso ao primeiro empre-
go, a habitação, o desporto e os 
tempos livres.
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SUSANA ALVES
Enfermeira  —   CLÍNICAS NUNO MENDES

Q
uando nos referimos ao conceito de “higiene íntima”, 
referimo-nos a um processo de higienização da zona 
íntima, que tem como finalidade contribuir para o 
bem-estar, conforto, segurança e saúde da mulher.

A higiene íntima faz parte da rotina de higiene cor-
poral comum. No entanto, esta deve requerer cuidados diferentes 
das restantes zonas do corpo, uma vez que a zona íntima é delicada 
e propensa a infeções.

A vagina tem um pH mais ácido que a restante pele do corpo, 
o que ajuda a manter as bactérias boas saudáveis e a manter contro-
ladas as bactérias nocivas. É importante respeitar hábitos adequa-
dos de higiene íntima, de forma a evitar desordens no equilíbrio do 
pH e, assim, prevenir secura ou infeções vaginais recorrentes. 

A vagina limpa-se naturalmente a si mesma com um lubrificante 
interno, portanto não são recomendado os duches vaginais. O me-
lhor será lavar-se diariamente com água tépida, utilizando produ-
tos suaves e sem perfume. Existem produtos concebidos especifi-
camente para a higienização zona íntima. Estes produtos permitem 
manter o equilíbrio natural do pH e limpam suavemente e de forma 
eficaz. Existem, também, toalhetes especialmente concebidos para 
esse efeito, caso seja necessária uma rápida higienização durante o 
período menstrual ou após o exercício físico, por exemplo.

O que DEVE…
● Lavar a região externa da vagina usando um produto íntimo 

próprio;
● Substituir com frequência tampões ou pensos diários;
● Optar por roupa interior de algodão;
● Consultar um ginecologista caso perceba que existe uma anor-

malidade;
● Limpar-se sempre da frente para trás, a fim de evitar a propa-

gação de bactérias;
● Ter atenção aos métodos de depilação/epilação. Os métodos 

com recurso ao laser são os mais recomendados.
● Sexo e Higiene - Certifique-se que esvazia a bexiga depois de 

ter relações sexuais. Tomar esta precaução, ajuda a remover as bac-
térias que se tenham espalhado para dentro da uretra (tubo que liga 
a bexiga à parte imediatamente acima da abertura vaginal) e assim, 
prevenir cistites.

O que NÃO DEVE…
● Usar toalhitas perfumadas ou papel higiénico com perfume;
● Fazer lavagens exageradas e desnecessárias;
● Não utilizar produtos antisséticos / antibióticos de forma regu-

lar. Reserve-os apenas para as situações de infeção;
● Fazer duches vaginais, assim como não deve direcionar a pres-

são da água diretamente para a vagina;
● Fazer banhos de imersão frequentemente e evitar banheiras 

de hidromassagem;
● Ficar demasiado tempo com o mesmo tampão;
● Usar com demasiada frequência pensos higiénicos diários;
● Usar roupa interior sintética

HIGIENE ÍNTIMA

PUB
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O DISPOSITIVO da Polícia 
de Segurança Pública do 
Comando Metropolita-
no do Porto, através das 

equipas do Núcleo de Armas e Ex-
plosivos, realizou no passado dia 
22 uma sessão de atendimento de 
proximidade, com vista ao licencia-
mento de armas e explosivos.

A iniciativa decorreu no Parque 
José Guilherme, com a colaboração 
do município de Paredes, e serviu 
para informar e apoiar os cidadãos 
da região em situações relacionadas 
com a regularização e/ou renovação 
de licenças de uso e porte de arma, 
concessão de licença de detenção 
de arma no domicílio, entrega vo-
luntária de arma perdida a favor do 
Estado, entre outros procedimentos.

PSP licencia armas em Paredes
►O parque José Guilherme acolheu sessão de atendimento de proximidade
     com vista ao licenciamento de armas e explosivos.

O NÚCLEO de Investiga-
ção Criminal de Penafi el 
da GNR identifi cou, no 
passado dia 22 maio, um 

homem de 20 anos por furto de um 
veículo no concelho de Paredes.

Segundo a GNR, o veículo tinha 
sido furtado do interior de uma 
garagem, no concelho de Paredes. 
Após a denuncia, os militares do 

GNR identifi cou homem de
20 anos por furto de veículo

►O suspeito já tem antecedentes criminais e tinha na sua posse droga, uma
     navalha e uma lanterna que usava para cometer os crimes. 

NIC de Penafi el iniciaram uma in-
vestigação e acabaram por localizar 
a viatura na freguesia de Lordelo do 
Ouro, concelho do Porto. 

Quando foi abordado pelas au-
toridades, o suspeito acabou por 
confessar o crime. Além disso, tinha 
na sua posse três doses de cocaína, 
uma navalha e uma lanterna, arte-
factos que, segundo a GNR, eram 

usados nos ilícitos criminais.
O homem, de 20 anos, já tem 

antecedentes criminais pelo mes-
mo tipo de crime. Foi, entretanto, 
constituído arguido e sujeito a 
termo de identidade e residência, 
tendo os factos sido remetidos ao 
Tribunal Judicial de Paredes.

A viatura foi devolvida ao seu 
legítimo proprietário. 

Estas ações têm vindo a ser de-
senvolvidas pela PSP noutras zonas 
do país “possibilitando que as 
pessoas não tenham necessidade 

de se deslocar junto das áreas ser-
vidas pelos serviços da PSP que 
tratam dos assuntos relacionados 
com as armas e os explosivos”.



11
Quinta-feira

30 de maio 2019

ECONOMIA  &  NEGÓCIOS

 A empresa familiar é gerida por Bruno Campos
       e a esposa e dedica-se á comercialização de vários
      produtos e também materiais de construção.

S
erviços de proximidade, apoio 
pós-venda e rapidez na resposta e 
entregas aos clientes são algumas 
das mais valias da Drogaria Cam-
pus, localizada em Beire, Paredes.

A empresa familiar é gerida atualmente 
pela terceira geração da família Campos e 
foi criada há vários anos pelo avô do atual 
proprietário. Bruno Campos herdou do pai 
uma parte do negócio dos materiais de 
construção e em 2011 juntou esta atividade 
a uma outra empresa que já havia criado, a 
Drogaria Campus.

A empresa situada em Beire, dedica-se á 
comercialização de todo o tipo de materiais 
de construção e, na drogaria, de produtos 
de todas as gamas, desde construção, pi-
chelaria, eletricidade, produtos agrícolas e 
bricolage. 

“SÃO OS PRÓPRIOS
CLIENTES QUE NOS

OBRIGAM A CRESCER”

Graças aos serviços de qualidade e 
à boa capacidade de resposta junto dos 
clientes, o negócio foi crescendo de for-
ma sustentada. Em 2016, a Drogaria Cam-

são os próprios clientes que nos obri-
gam a crescer. Há sempre novos produ-
tos a surgir no mercado todos os dias 
e nós temos de acompanhar esse de-
senvolvimento”, sublinha o empresário, 
admitindo que o investimento tem de ser 
constante para manter o negócio na rota 
de crescimento.

A empresa tem uma frota de 10 viaturas 
para assegurar a distribuição na área dos 
materiais de construção e também está li-
cenciada para realizar serviços de transpor-
tes de mercadorias.

Além disso, dispõe de uma equipa de 
11 trabalhadores jovens e dinâmicos para 
atender às necessidades dos clientes e um 
comercial no terreno para dar apoio pós-
-venda. 

Qualquer encomenda pode ser feita 
diretamente na loja da empresa, na 
Rua Talhô, n.º 84 em Beire, Paredes, 
através do telefone:
255776111/ 917515191 ou do email
geral.drogariacamposotmail.com

Para acompanhar as novidades e
promoções visite a página do

Facebook da Drogaria Campus.

pus inaugurou umas novas instalações, com 
800 metros quadrados de espaço coberto e 
também um armazém com 6.500 metros 
onde se concentra a área dos materiais de 
construção. 

Bruno Campos garante que este inves-
timento foi fundamental para responder às 
exigências do mercado. “Começa a existir 
confiança por parte dos clientes em ter 
um parceiro como nós para trabalhar. E 
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O percurso
Como e porque começou a jogar fute-

bol? 
Tudo começou numa brincadeira entre 

amigos, íamos todos para o parque do apea-
deiro de Terronhas e jogávamos uns contra os 
outros. Na altura, até marcávamos jogos entre 
os diferentes lugares da freguesia (Terronhas 
de cima contra Terronhas de baixo). Havia 
uma rivalidade muito grande. A certa altura, 
encontrámos uma “espécie de campo de fute-
bol” no meio do monte e demos-lhe o nome 
de “campo dos búfalos”. Começámos a jogar 
lá e tive uma infância boa com momentos 
muito bons onde ainda tenho muitos amigos. 
Recordo esses tempos com muita saudade!

Quando e como percebeu que queria 
ser jogador profi ssional de futebol? 

Percebi a partir do momento em que co-
mecei a jogar no Nun’Álvares. Toda a gente 
dizia que tinha potencial e que podia chegar 
longe. Diziam-me que tinha “faro de golo”, co-
mecei a ouvir aquelas palavras e decidi que 
queria ser jogador profi ssional.

Como tem sido o seu percurso no futebol? 
Tem sido bom, quando passei no A.D Oli-

veirense foi um pouco atribulado, mas depois 
o Brito, o Aves B, o Canelas e o Mafra foram 
passagens boas, onde encontrei bons grupos 
e onde me receberam muito bem. 

 O menino de Recarei que chegou
à Primeira Liga de Futebol

►Chama-se Ricardo Jorge da Silva Nogueira Rodrigues, mas é Rodrigues o nome que enverga na camisola.
►Foi, esta época, Campeão da Liga sub23 e vencedor da Taça Revelação.
►Com apenas 23 anos, Ricardo Rodrigues é já um dos nomes mais falados da nova geração de jogadores.
►O avançado, natural de Terronhas (Recarei), contou ao O Paredense o que sentiu ao estrear-se na Primeira Liga e quais os planos para o futuro.

CRISTINA BORGES
— texto e fotos —

A formação
Fez a sua formação no concelho de Pa-

redes, nomeadamente, no Nun’Álvares. 
Como foram esses tempos? 

Foram tempos fantásticos, conheci boas 
pessoas, que me ajudaram muito a crescer.

O Nun’Álvares é o seu clube do coração, ao 
nível distrital? 

Sem dúvida alguma que sim. Tenho um 
carinho enorme pelo Nun’Álvares e sempre 
que posso, principalmente, nos jogos em 
casa, vou prestar o meu apoio.

Que importância tem a formação num 
jogador? 

Tem muita importância, porque sem for-
mação é muito difícil chegar ao ponto mais 
alto do futebol. A formação é um dos pontos 
mais importantes no futebol e num jogador.

A I Liga
Foi difícil a adaptação quando saiu de 

um clube mais pequeno para um clube de 
maior dimensão? 

Não, desde que me mudei para Vila das 
Aves sempre tive quem me ajudasse e quem 
me orientasse. Também tive sorte, porque 
apanhei sempre bons grupos de trabalho. No 
entanto, sempre senti que tinha de dar mais 
do que os outros, porque era muito novo.

Para si, quais são as principais carate-
rísticas que um jogador deve ter? 

A principal é a humildade. Depois acres-
centa-se à humildade o trabalho, o esforço a 
dedicação e, com certeza, que se consegue 
chegar onde se quer!

O Ricardo conseguiu chegar ao cam-
peonato onde todos os jogadores sonham 
chegar, a I Liga. Esse era um objetivo seu? 

Sim, claro! Desde os primeiros toques na 
bola que eu disse que queria chegar à primei-
ra Liga.

O que sentiu e como viveu esse momento 
da estreia como jogador do Desportivo das 
Aves na I Liga? 

Senti um enorme orgulho de mim mes-
mo. Foi a realização de um sonho que tinha 
desde pequenino. Ver o meu trabalho ser re-
compensado foi uma emoção enorme e um 
sentimento muito forte.

Viu, há pouco tempo, o treinador do 
Desportivo das Aves tecer elogios sobre si 
e sobre a possibilidade de evoluir na I Liga. 
Como viu essas palavras? 

Encarei essas palavras como mais uma 
motivação extra para mim. O treinador de-
monstrou a confi ança que tem em mim e sei 
que, se continuar a trabalhar como tenho tra-
balhado, terei mais hipóteses de jogar.

Os títulos
Aos 23 anos, é já Campeão de sub-23 

e vencedor da Taça Revelação. Que impor-
tância têm estes títulos e o que simbolizam 
para si? 

Estes títulos são muito importantes para 
mim, porque simbolizam todo o esforço, tra-
balho e dedicação que tenho dado ao futebol 
e à minha carreira.

Quais são os objetivos para o futuro?
Tenho o objetivo de jogar mais tempo na 

Liga e fazer mais golos para tentar dar outro 
salto na minha carreira.

Já está defi nida a sua situação na pró-
xima época? 

Tenho contrato com o Aves e, em princí-
pio, vou fi car. 

Que conselho daria aos jovens que têm 
como sonho ser jogador profi ssional de fu-
tebol?  

Que sejam humildes e que trabalhem 
muito, porque trabalhar o quanto basta não 
chega. Têm que dar sempre mais do que o 
que podem dar e fazer isso todos os dias até 
atingirem um bom nível. Mas, acima de tudo, 
que se divirtam e aproveitem os momentos 
do futebol.

PUB

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

DESPORTO
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Rebordosa Atlético Clube - Carlos Barbosa
“O Rebordosa Atlético Clube este ano demonstrou que pre-

tende elevar os níveis de formação para outro patamar. Conse-
guimos colocar todos os escalões na fase de subida de divisão 
(duas equipas subiram), e ainda uma equipa campeã no escalão 
de benjamins. Os objetivos propostos foram cumpridos, apesar 
da época ainda não ter acabado. Esperamos na nova temporada 
acrescentar mais êxitos tanto ao nível desportivo como humano.” 

Sport Clube Nun’Álvares - Joel Oliveira
“Foi uma época fantástica em todos escalões da formação do 

clube. Tivemos várias equipas campeãs de série (sub-8, sub-11 e 
iniciados) e duas subidas de divisão, por parte da equipa de ini-
ciados e juniores. Para além disso, foi uma época de reorganiza-
ção de toda estrutura do clube, que contribuirá para um cresci-
mento e evolução do mesmo. Acredito que o clube tem condições 
para continuar o bom trabalho que tem desenvolvido na forma-
ção de jovens atletas.”

União Sport Clube de Paredes - Gil Afonso
“Os objetivos traçados foram todos atingidos. O princi-

pal objetivo era subir os Juvenis à 1.ª Divisão Distrital, sendo 
que o mesmo foi alcançado com bastante conforto e tendo 
esta equipa sido campeã de série. Todas as outras equipas A 
competem já nessa divisão e ficaram colocados na metade 
de cima da tabela classificativa. As restantes tiveram com-
portamento meritório e serviram para preparar os nossos 
jovens atletas para as exigências da próxima época.”

Futebol Clube de Parada - David Barbosa
“O FC Parada participou, pelo 3.º ano consecutivo, com as 

equipas de sub-10, sub-11, sub-13 e sub-15. A aposta na forma-
ção tem sido um esforço de todas as pessoas envolvidas no pro-
cesso da reorganização do clube no panorama do futebol de 
formação. Equipas técnicas e atletas demonstraram, em todos 
os escalões, um enorme empenho e provaram ser o presente e 
o futuro deste grandioso clube.”

Clube Futebol Vandoma - Cirilo 
“A falta de um campo sintético é a razão para não termos miúdos 

a quererem vir jogar para cá. Há muitos atletas a jogarem nas equi-
pas vizinhas, mas fogem todos daqui por não termos sintético. Até 
nos jogadores seniores isso acontece. No ano passado, chegámos, 
inclusive, a criar um clube fi liado de escolinhas para competir contra 
grandes equipas, mas depois não pudemos participar porque não 
tínhamos jogadores sufi cientes.”

Aliança de Gandra - Caló
“Na época 2018/2019, as equipas de formação do Aliança de 

Gandra desempenharam um percurso que decorreu dentro dos ob-
jetivos traçados pelo clube. A aposta na formação passa por formar 
jovens e incentivá-los para a prática do desporto. Contámos com os 
escalões de formação de benjamins, infantis, iniciados, juvenis e ju-
niores, que representaram o emblema nas diferentes competições.”

Centro Cultural e Desportivo de Sobrosa- Timóte Santos
“Esta época não tivemos escalões de formação devido à 

falta de pessoas dentro da estrutura para acompanharem os 
miúdos. Tínhamos cerca de 90 crianças, na época anterior, mas 
decidimos terminar com a formação por não termos condições 
para manter esse departamento. As pessoas do clube já andam 
há muito tempo nisto e começam a cansar-se e a precisar de 
tempo para as suas famílias.”

Aliados Futebol Clube de Lordelo - Arlindo Silva
“Todos os escalões fizeram uma boa campanha e conse-

guiram atingir os objetivos propostos. Para além disso, te-
mos ainda dois escalões com a situação de campeonato por 
decidir, juvenis e iniciados. Apesar de não terem conseguido 
a terceira fase e terem feito duas fases fantásticas, os inicia-
dos podem subir à primeira divisão distrital. O caminho será 
longo e o trabalho muito árduo, mas continuamos com a cer-
teza de que o clube tem um futuro brilhante.”

DESPORTO

Balanço da época das equipas
de formação do concelho

Imperial Sport Clube Sobreirense - Manuel Barros
“Esta época é, por mim, considerada positiva. Conseguimos 

dar continuidade ao nosso projeto, que assenta em potenciar as 
capacidades futebolísticas de cada atleta, mas também, sermos 
parte integrante no seu crescimento enquanto pessoas, transmi-
tindo-lhes valores que respeitem uma conduta de humildade, ri-
gor e competência. A exigência vai agora aumentar pela melho-
ria das condições de trabalho e pelo crescimento que queremos 
para o clube.”

União Sport Clube de Baltar
Os responsáveis pelo clube não quiseram prestar declarações ao 

nosso jornal.

CRISTINA BORGES
— texto —

PUBPUB

►Convidámos os coordenadores a fazerem o balanço da época desportiva das equipas de formação do concelho
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A EQUIPA DA CASA entrou mais forte 
e disposta a assumir o jogo e, logo 
no primeiro minuto, o Sobreirense 
teve uma oportunidade flagrante 

de golo, mas não conseguiu concretizar. O 
conjunto de Renato Guimarães impunha um 
ritmo alto e só “pecava na hora de concreti-
zar”. O Macieira procurava reagir e equilibrar a 
partida e também se aplicava no ataque. 

Com o ritmo a abrandar e a querer acal-
mar, eis que surge a inspiração de Miguel 
Barbosa. Ao minuto 34, o atleta sobreirense 
protagoniza um movimento entre a lateral e 
o centro e, num remate de belo efeito, conse-
guiu colocar os da casa em vantagem.

A superioridade no marcador manteve-se 
até ao intervalo, mas, no segundo tempo, os lou-
sadenses entraram dispostos a fazer a reviravolta 
no marcador. A intenção foi alcançada, à passa-
gem do minuto 50, com o golo de Rui Pereira. 
A igualdade não durou muito tempo, uma vez 
que, aos 61 minutos, o Sobreirense voltou a ficar 
na frente, com o golo de Guedes, alcançado atra-
vés da conversão de um penalti.

Em superioridade e com falta de armas 
por parte dos macieirenses para reagir, a tur-

O CF VANDOMA vai disputar, este 
domingo, um duelo de grande 
importância para determinar o 
melhor 3.º classificado da 2.ª Di-

visão Distrital da Associação de Futebol do 
Porto.

A formação do concelho de Paredes, 
que compete na 2.ª Divisão Distrital – Série 
1 – tinha terminado a época na 4.ª posição 
da tabela, mas conseguiu ascender ao 3.º 
lugar depois do Pedras Rubras B ter perdido 

O ESTÁDIO DO AZEVIDO, em Re-
bordosa, recebeu, no terceiro 
jogo do play-off de apuramento 
de campeão, um embate muito 

equilibrado e que não defraudou expecta-
tivas. O Rebordosa recebeu o Tirsense, com 
a equipa da casa a vencer os jesuítas por 
2 – 1.

Numa primeira parte dominada, duran-
te os primeiros 25 minutos, pelos rebordo-

senses, a equipa de Tonanha empregou um 
ritmo intenso e criou várias oportunidades 
que permitiam inaugurar o marcador. Com 
o Rebordosa a mostrar falhas na hora de 
concretizar, o Tirsense aproveitou e equi-
librou a partida. O conjunto orientado por 
Tonau mostrou eficácia e colocou-se em 
vantagem com o golo de Rui Luís. 

A serem obrigados “a correr atrás do 
prejuízo”, os homens da casa reagiram, 
ainda antes do intervalo, com a recarga de 

Sobreirense com segunda vitória 
consecutiva no play-off

►No terceiro jogo do play-off de apuramento de campeão defrontaram-se os 
dois primeiros classificados da 2.ª Divisão Distrital da AF Porto. ►O Sobreirense, 
campeão da série 1, recebeu e venceu o Macieira, campeão da série 2, por 3 - 1. 

ma do concelho de Paredes ainda conseguiu 
dilatar o marcador, novamente, por intermé-
dio de Guedes. 

Com a vitória, o Sobreirense ocupa, atual-
mente, o 2.º lugar do grupo com seis pontos. Já, 
o Macieira é último classificado com apenas um.

Renato Guimarães:
“Jogo foi disputado pelas duas

melhores equipas da prova”
No final da partida, Renato Guimarães consi-

derava: “O 3.° jogo do play-off de apuramento 
de campeão provou que disputaram o en-
contro as duas melhores equipas da prova, 
sustentando o estatuto de campeões das 
respetivas séries. Foram equipas com princí-
pios muito interessantes quer a nível da or-
ganização, quer de dinâmica de jogo. Ambas 
praticam bom futebol, tática e tecnicamente, 
sendo este muito atrativo para quem vê.”

Sobre a seriedade do play-off, o técnico 
sobreirense garante: “Quando iniciamos esta 
época tínhamos como princípio honrar, em 
todas as partidas, o bom nome do clube, 
logo teríamos que encarar todas as provas 
em que estivéssemos envolvidos de uma 
forma séria. Pois só com grande seriedade é 
que conseguimos atingir o sucesso.”

Ricardo Barros:
“Esta fase serve para dar
minutos aos jogadores

menos utilizados”
Do outro lado, Ricardo Barros assumia: 

“Foi um jogo que sabíamos que ia ser mui-
to difícil para nós, porque vínhamos ape-
nas com 14 elementos. Jogámos com dois 
defesas centrais e um guarda-redes com 
idade de júnior e demos alguns minutos a 
jogadores menos utilizados.”

Para finalizar, o treinador, que anunciou 
recentemente a saída do clube, deixa uma 
palavra ao grupo: “Este grupo foi dos mais 
trabalhadores com quem eu já trabalhei.”

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

O FUTEBOL CLUBE DE PARADA 
organiza, este sábado, 1 junho, 
o Parada Internacional Cup, um 
torneio internacional que vai 

juntar equipas portuguesas e espanholas.
Boavista FC, Gil Vicente e Vitória de 

Guimarães e Ourense CF, clube galego 

Um balão de oxigénio
Xandão após a marcação de um livre direto.

No segundo tempo, o jogo esteve mais 
repartido e equilibrado e as emoções só se 
intensificaram a 30 minutos do fim, com o 
autogolo dos tirsenses, que colocava o Re-
bordosa em vantagem. A partir daí, os vi-
sitantes aplicaram-se no sector ofensivo e 
procuraram o golo, que não apareceu até 
ao fim da partida.

Com a vitória, o Rebordosa ocupa, 
atualmente, o 3.º lugar do play-off, com 4 
pontos. Já, o Tirsense está na última posi-
ção, ainda sem conseguir pontuar.

Tonanha:
“O play-off é um

mata morre”

No final do encontro, Tonanha 
considerava: “Assistiu-se a um bom 
jogo de futebol, entre três boas 
equipas, e com algum equilíbrio. 
Na minha opinião, fomos superio-
res durante toda a partida e aca-
bamos por vencer bem. O empate 
ao intervalo não era justo e, pelo 
que fizemos durante todo o jogo, 
a vitória para a minha equipa é o 
resultado meritório.”

Uma vitória importante que, na 
opinião do técnico rebordosense 
“torna como uma verdadeira final 
o jogo, em casa, do próximo do-

mingo onde podemos chegar ao 1.º lugar. 
O play-off é curto e isto é um mata morre. 
Ganhando permanecemos na luta, perden-
do não diria que ficamos arredados, mas 
complica muito a nossa situação.” A impor-
tância abrange também “os termos anímicos 
da equipa, porque as duas primeiras jorna-
das não correram de acordo com aquilo 
que pretendíamos. Agora vamos ver o que 
resta deste play-off e encarar cada partida 
como uma final.”

Parada Internacional Cup decorre este sábado
que compete na terceira divisão espanho-
la, são alguns dos clubes que vão passar 
pelo complexo desportivo do Parada. A 
cerimónia de abertura está marcada para 
as 8h30. O torneio terá início às 9 horas.

As finais serão disputadas às 19h30, se-
guindo-se a entrega dos prémios às 20h15.

pontos por irregularidades na inscrição de 
jogadores no jogo com os Leões da Seroa.

Este domingo, 2 junho, o Vandoma vai 
disputar com o 3.º classificado da série 2, o 
Vila Boa de Bispo, o estatuto de 3.º melhor 
classificado da 2.ª Divisão Distrital, que po-
derá vir a ser repescado para a 1.ª Divisão se 
existirem alterações nos campeonatos na 
próxima época.

O jogo está agendado para as 17 horas, 
no campo sintético de Penafiel.

VANDOMA MANTEM ESPERANÇA
DE SUBIR DE DIVISÃO

CRISTINA BORGES
— texto —
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Hóquei em Patins: Paredes faz balanço 
positivo do regresso à competição

►A equipa sénior alcançou o 4.º lugar no Campeonato da 3.ª Divisão Nacional e esteve muito perto de disputar a liguilha de promoção.
►Na formação, destaque para as equipas de sub-13 que se apuraram para a final four do torneio de encerramento.

Rebordosa vence fase final da I Liga Boccia Sénior
►Juntas de Sobreira e de Lordelo conquistaram o segundo e terceiro lugares do pódio numa competição com 200 participantes.

A JUNTA DE FREGUESIA DE RE-
BORDOSA venceu a fase final da 
I Liga Boccia Sénior. A competição 
decorreu a 17 maio, no Pavilhão 

Rota dos Móveis, em Lordelo, Paredes, com 
200 participantes seniores do projeto Mais 
Vida Ativa.

A Junta da Sobreira e a Junta de Lorde-
lo classificaram-se em segundo e terceiro 

lugar respetivamente. Os prémios foram 
entregues pelo vice-presidente da câmara, 
Francisco Leal.

A ação do pelouro do desporto da au-
tarquia insere-se no Programa Mais Vida 
Ativa, destinado a seniores que praticam a 
modalidade de boccia.

“O Boccia Sénior é já um sucesso em 
Paredes, tendo vindo a registar-se um 
aumento significativo do número de 
participantes”, refere a nota de imprensa 
da autarquia.

A I Liga Boccia Sénior Mais Vida Ativa 
está repartida em duas divisões, uma rela-
tiva às juntas de freguesia e a segunda às 

instituições particulares de solidariedade 
social do concelho, com um total de 44 
equipas e 200 atletas em competição.

HELENA NUNES
— texto —

O 
UNIÃO SPORT CLUBE 
DE PAREDES termi-
nou, no passado dia 12 
maio, a primeira época 
desportiva depois de 

voltar à competição, passados 15 
anos de ausência nos campeonatos 
nacionais de hóquei em patins.

A equipa unionista competiu 
esta temporada na 3.ª Divisão Na-
cional, Zona A, e terminou em 4.º 
lugar, com 49 pontos. 

Ao jornal O PAREDENSE, o coor-

denador da secção, Carlos Seabra, 
fez um balanço positivo da época. 
“Tínhamos a subida de divisão 
como objetivo principal. Acaba-
mos por morrer na praia, mas 
surpreendemos muita gente e 
mobilizamos as pessoas de Pare-
des que gostam de hóquei. Só po-
demos fazer um balaço positivo 
da época, que terminou, ainda, 
assim, com um amargo de boca 
por não termos conseguido ir à 
fase de subida”.

O empate (4-4) frente ao GDC 
Fânzeres na última jornada do cam-
peonato, disputada a 12 de maio, 

no Pavilhão Municipal de Fânzeres, 
Gondomar, acabou com a esperan-
ça dos paredenses de se apurarem 
para a liguilha de promoção à 2.ª 
Divisão Nacional. Ainda assim, Car-
los Seabra garante que este será o 
grande objetivo da equipa na próxi-
ma época. “Se tivéssemos a estre-
linha da sorte neste último jogo, 
ainda estaríamos a disputar essa 
fase. Acabou por calhar ao Fân-
zeres e ao Valongo, mas vamos 
trabalhar para conseguir esse ob-
jetivo na próxima época”.

O Paredes terminou o campeo-
nato com16 vitórias, um empate e 

cinco derrotas.
Neste ano 

de arranque do 
projeto do hó-
quei em patins, 
o USC Paredes 
conseguiu ainda 
alcançar bons 
resultados ao ní-
vel da formação 
e da captação 
de novos atletas. 
“ C o m e ç a m o s 
com 27 e atual-
mente já temos 
cerca de 60 atle-
tas na forma-
ção. As equipas 
de sub-13 A e 
B estão na final 
four do torneio 
de encerramen-
to e já conse-
guimos captar 
mais miúdos 
para fazer uma 
equipa de sub-9. Não podíamos 
estar mais satisfeitos”, frisou o 
coordenador da secção, destacan-
do também a criação da escola de 
patinagem, as parcerias com esco-
las e instituições comunitárias do 
concelho para fomentar a iniciação 
à patinagem e a inscrição de três es-
calões da formação nos campeona-
tos distritais.

Diogo Pereira fica
mais duas épocas

O treinador da equipa sénior, 
Diogo Pereira, renovou contra-
to com o clube e vai continuar a 

orientar a formação paredense. O 
contrato é válido por mais duas 
épocas. O treinador, natural da 
Sobreira, já tinha estado ao ser-
viço do CP Sobreira, AD Valongo, 
Riba d’Ave e Juventude Pacense. 
Esta época liderou o projeto do 
Paredes no regresso aos cam-
peonatos nacionais, tendo na sua 
equipa técnica o preparador físico 
Tiago Sousa e o treinador de guar-
da-redes, Carlos Augusto Silva, 
que também renovaram contrato.

Além da equipa técnica, o clube 
já assegurou também a continuida-
de de grande parte do plantel da 
equipa sénior e deverá apresentar 
brevemente alguns reforços. 
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HELENA NUNES
— texto —

PUB PUB

A CASA DO POVO DE SO-
BREIRA encontra-se em 
processo e formação das 
equipas de hóquei em pa-

tins, informou o clube em nota de 
imprensa. As captações decorrem 
durante o mês de maio e início e 
junho.  

Para a próxima época, a Casa do 
Povo de Sobreira contará com seis 

Casa do Povo de Sobreira
prepara equipas de formação

O PAÇOS DE FER-
REIRA, recente 
campeão portu-
guês da II Liga, 

já anunciou o nome do 
técnico que vai comandar 
a equipa no regresso à I 
Liga. Filó, de 47 anos, que 
na época passada treinou o 
Covilhã, da II Liga. 

Através de um vídeo 
promocional partilhado na 
sua página do Facebook, o 
FC Paços de Ferreira anun-
ciou o sucessor de Vítor 
Oliveira, associando as elei-
ções europeias de domingo 
à eleição de Filó pela dire-
ção do clube. 

O técnico da equipa 
principal dos castores foi 

já está na estrada
►A prova começou hoje com o já incontornável “shakedown” de
     Baltar, por onde vão passar alguns dos melhores pilotos do
     mundo.
►61 pilotos, 20 dos quais portugueses vão disputar 20 especiais
     de classifi cação até domingo.

O 
RALLY DE PORTUGAL arrancou 
esta manhã em Paredes, no já 
clássico “shakedown” de Baltar, 
o único troço da prova em que 
os espectadores têm a possibili-

dade de assistir, no mínimo, a três passagens 
dos melhores pilotos do mundo.

Entre eles estará o piloto mais vitorioso de 
sempre da história dos ralis, Sebastien Loeb, 
que soma nove títulos mundiais consecuti-
vos (2004 a 2012) e regressa às classifi cativas 
portuguesas sete anos depois da sua última 
participação nesta prova.

O piloto francês é a grande novidade 
da lista de inscritos do Vodafone Rally de Por-

tugal 2019, prova que já venceu em 2007 e 
2009 e junta-se a Thierry Neuville e Dani Sor-
do na equipa da Hyundai.

A lista de inscritos apresenta 11 WRC, das 
equipas ofi ciais da Citroën, Toyota, Hyundai e 
Ford, quatro da nova categoria WRC2 Pro e 22 
WRC2, onde se incluem muitos dos pilotos 
portugueses, entre os quais se destacam Ri-
cardo Teodósio, Miguel Barbosa, Armindo 
Araújo, José Pedro Fontes, Bruno Magalhães 
e Pedro Meireles.

Lousada volta a receber
a única Super Especial 

O programa do Vodafone Rally de Por-
tugal tem um percurso de 1.463,55 km, dos 

quais 311,59 km disputados ao cronómetro ao 
longo de 20 especiais de classifi cação. A parti-
da ofi cial do Rally de Portugal acontece hoje, 
ao fi nal da tarde, na porta férrea de Coimbra.

Na sexta-feira, 31 maio, os pilotos seguem 
para os troços da Lousã, Góis e Arganil. Con-
cluídos os 91,50 km cronometrados na região 
Centro, o pelotão do Vodafone Rally de Portu-
gal ruma a Norte para a disputar a única Super 
Especial da prova, no Eurocircuito de Lousada.

No sábado, o dia começa em Vieira do Mi-
nho, este ano com novidades no início do per-
curso, com os troços de Cabeceiras de Basto, 
na Serra da Cabreira, e Amarante, a classifi ca-
tiva mais longa da prova, com 37,60 km, com 
início em Mondim de Basto. 

A Gaia Street Stage que estava prevista 
para o fi nal do dia foi anulada por incapaci-
dade fi nanceira da autarquia em satisfazer as 
exigências de patrocínio da organização.

Fafe volta a dominar o último dia de 

competição. Além da incontornável classi-
fi cativa de Fafe-Lameirinha, em formato de 
Power Stage na segunda passagem, os troços 
de Montim e de Luílhas completam o progra-
ma.

A consagração dos pilotos e equipas está 
marcada para a Marginal de Matosinhos, onde 
são esperados milhares de fãs para a festa da 
cerimónia de pódio.

O Vodafone Rally de Portugal 2019 tem o 
patrocínio, entre outros, do município de Pa-
redes, que volta a apostar na prova. O presi-
dente da câmara de Paredes considera que “o 
shakedown é já uma etapa incontornável 
do Rally de Portugal”, que tem “um impac-
to económico e turístico para o concelho e 
a região muito signifi cativo”. A competição 
está integrada numa estratégia do executivo 
para projetar e dar visibilidade ao concelho, 
promovendo também a sua gastronomia, o 
turismo e o património.

Filó é o novo treinador
do FC Paços de Ferreira

►Filipe Rocha sucede a Vítor Oliveira como o novo treinador do recente campeão
     português da II Liga de Futebol.

equipas de formação, benjamins, 
escolares, sub-13, sub-15, sub-17 e 
sub-19.

A aposta na formação tem sido 
um dos principais objetivos da Co-
missão Administrativa que assumiu 
a gestão do clube em julho do ano 
passado. Nessa altura, a CP Sobreira 
tinha apenas duas equipas de forma-
ção a competir, escolares e sub-13.

apresentado na sexta-feira, 
24 maio, no estádio da Mata 
Real, juntamente com os 
adjuntos Pedrinha e Daniel 
Barbosa e Hugo Silva, ob-
servador.

Filipe Rocha orientou o 
Covilhã, da II Liga, durante 
a época 2018/2019. O trei-
nador de 47 anos já passou 
por clubes como Freamun-
de, Naval 1.º Maio ou União 
da Madeira. 

Como jogador, o antigo 
defesa central representou 
o Sporting de Espinho, Fiães, 
Penafi el e Paços de Ferreira.

Vai agora estrear-se 
como treinador do prin-
cipal escalão do futebol 
português.

ARQUIVO
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O 
Agrupamento de Escolas de Cris-
telo, no âmbito do ERASMUS+, 
desenvolveu um projeto de in-
tercâmbio com várias escolas eu-

ropeias, cuja temática é o uso de Drones e 
Smartphones em ambientes educativos, es-
pecificamente no estudo de ecossistemas. 

Fazem parte deste projeto europeu a 
Escola EB 2,3 de Cristelo (POR), Colégio 
Aurélio Gomes (ESP), Collelége du Plan-

..................................................................................................................................................................................................................
● Agrupamento de Escolas de Cristelo

Projeto ERASMUS + alunos de Cristelo visitaram Itália 

taurel (FR), Chatsmore High School (ENG), 
Istituto Immacolata di Novara (IT), Beatriu 
Fajardo de Mendonza (ESP) e o Licée de 
Montesquieu (FR).

O projeto contempla vários intercâmbios 
entre as escolas dos diferentes países envol-
vidos. Cristelo recebeu o Istituto Immacolata 
di Novara (Itália) durante uma semana, propi-
ciando aos alunos um conjunto de atividades 
educativas e culturais, destacando-se a visita 

a Guimarães ou o trabalho de campo na Re-
serva Natural do Estuário do Douro, destinada 
à proteção das aves e da paisagem.

Entretanto o AE de Cristelo deslocou-se a 
Itália, para a segunda semana de intercâmbio, 
privilegiando o estudo de ecossistemas nos 
Alpes, realizando duas saídas de campo ao 
“Parco Nazionale del Gran Paradiso”, situado 
no Vale de Aosta, o mais antigo do país, tendo 
recebido o nome da montanha Gran Paradiso, 

atinge 4061m e é detentor de uma fauna e 
flora riquíssimas, onde pudemos observar o 
Ibex Alpino ou Cabra Montesa. 

Depois destas duas semanas, as intera-
ções e as experiências vivenciadas por to-
dos, foram marcantes para os envolvidos, 
em especial alunos, pais e professores, fi-
cando além da evidente mais-valia pedagó-
gica, um forte aprofundar de ligações pes-
soais e afetivas! GO ERASMUS+

Beatriz Magalhães vence
Milha Urbana Famalicão em iniciados

►A atleta da Casa do Benfica em Paredes venceu a prova de iniciados em 5m25’s.
►A formação paredense alcançou ainda o 3.º lugar na geral coletiva.

Beatriz Magalhães venceu a Milha Urbana 
de Famalicão, no escalão de iniciados femini-
nos. A prova foi organizada pelo Liberdade 
Futebol Clube, no passado dia 11 maio, no 
Parque de Sinçães, em Famalicão. 

A jovem atleta da sec-
ção de atletismo da Casa 
do Benfica de Paredes al-
cançou o melhor resultado 
individual, no conjunto dos 
quatro pódios conquista-
dos pela formação pare-
dense.

Rafael Jesus alcançou 
o 2.º lugar nos benjamins 
masculinos e Rafael Bes-
sa foi terceiro nos infantis 
masculinos. Na classifica-
ção coletiva, a Casa Benfica 
em Paredes somou ainda o 
terceiro lugar da geral, no 
somatório de todos os es-
calões.

Destaque ainda para 
o quarto lugar de Jorge Jesus nos iniciados 
masculinos e a 5.ªposição de Lara Silva nas in-
fantis femininas. Nesta prova, Inês Magalhães 
foi 6.ª e Cláudia Mendes 11.ª classificada.

Nos iniciados, Tiago Mendes foi 7.º classi-

ficado e Alexandre Moreira 11.º. Já nos juvenis 
João Sampaio foi sétimo, André Lopes nono, 
André Ferreira 14.º e Hélder Ferreira 17.º clas-
sificado. Na prova feminina competiram Ma-
risa e Bruna Cunha, que terminaram na 6.ª e 
10.ª posição.

Pedro Silva foi 6.º classificado nos junio-
res.

No somatório de todos os escalões, a Casa 
do Benfica de Paredes alcançou o 3.º lugar da 
geral coletiva. A vitória coube à União Des-
portiva da Várzea.
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 Escola Básica de Sobreira ● Clube de jornalismo 

.......................................................................................................
● Rodrigo Mendes, n.º 14, 7.º F

H
á muitas maneiras de dizer que a 
mãe é única, que mãe há só uma. 

MÃE é aquela pessoa que se 
preocupa connosco e nos dá amor 

e nos transmite valores todos os dias, que 
está sempre disposta a fazer tudo para nós 
fi carmos bem.

MÃE há só uma para cada pessoa e, se 
não fosse ela, neste momento, não estaria 
aqui no mundo.

MÃE é aquela pessoa que nos ajuda, 
que nos alimenta, que nos educa, cria e pro-
tege sempre, seja em que condições for.

MÃE não é aquela que diz “sim” para 
tudo o que queremos, mas é aquela que 
prepara para as dificuldades da vida, res-
pondendo por vezes com um “não”. Ela 
corrige-nos quando erramos, de modo a 
aprendermos e a não repetirmos os nos-
sos erros.

MÃE é a pessoa com quem nos apetece 
estar, conversar, perguntar sobre tantas coi-
sas…. É a mãe que alimenta a nossa curiosi-

O 
trabalho dignifi ca o Homem de vá-
rias maneiras, porque através das 
suas funções profi ssionais, este 
recebe o devido ordenado e sus-

tenta a sua família. 
Em qualquer tipo de empresa, seja 

como proprietário, num cargo de chefi a ou 
como colaborador/ funcionário, é necessá-
rio o cumprimento de horários de trabalho, 
das regras, de prazos e de metas a alcançar. Este 
aspeto faz com que os indivíduos desenvolvam 
a capacidade de organização e disciplina, que é 
fundamental para o sucesso de uma empresa. 

Mas, afi nal, por que razão se comemo-
ra este dia?

O Dia do Trabalhador é comemorado, 
porque foi nesse dia que, há muito tempo 
atrás, se organizou um grande movimento a 
favor dos trabalhadores. No início da era in-
dustrial, estes eram submetidos a condições 
muito precárias, a baixos salários, a muitas 
horas de serviço e a locais inapropriados para 

MÃE há só uma!
● Escola Daniel Faria, Baltar

A 
violência gratuita sempre 
existiu. O uso da Internet 
e das novas tecnologias 
trouxeram uma nova 

forma de violência denominada 
cyberbullying, que tem vindo a 
crescer e que, embora se revele 
no mundo virtual, pode ter conse-
quências muito graves na vida real. 
Por isso, é preciso saber identifi car 
este tipo de bullying, aprender a 
defender-se, combatê-lo e saber a 
quem o denunciar. O tema faz parte 
do projeto Erasmus + que a Escola 
Básica de Sobreira integra em par-
ceria com outras escolas europeias.

Em janeiro, alguns professores 
e alunos das escolas que integram 
o projeto encontraram-se na Li-
tuânia. Desta vez, o encontro rea-
lizou-se em Portugal. Entre 12 e 18 
de maio, a nossa escola recebeu 
alunos e professores da Lituânia, 
de Itália e da Letónia. 

A semana começou com a 
apresentação de todos os parti-
cipantes numa breve e informal 
cerimónia que contou com a pre-
sença do Dr. Paulo Silva, Vereador 
do Pelouro da Educação. 

O trabalho em torno do tema 
foi aprofundado ao longo dos dias 
que se seguiram. Na terça-feira, o 
Chefe Cruz da Guarda Nacional Re-
publicana alertou os alunos para 
as diferentes formas de manifesta-
ção do bullying e do ciberbullying, 
referiu algumas características 
que podem identifi car potenciais 
vítimas e agressores e referiu a im-
portância de amigos e familiares 
para apoiar e denunciar. No dia se-
guinte, a Dr.ª Mónica Moreira, psi-
cóloga da Faculdade de Psicologia 
da Universidade do Porto, refl etiu 
com os alunos acerca do uso que 
se faz das redes sociais bem como 

dade e nos ensina tantas novidades!
Às vezes, quando a mãe nos repreende, 

nós fi cámos aborrecidos, mas afi nal, somos 
nós que fi cámos a ganhar com esta situação, 
pois refl etimos sobre o sucedido e tornamo-
-nos mais responsáveis.

A mãe fi cará orgulhosa dos seus fi lhos, 
pois no futuro, estes darão o próprio testemu-
nho de vida, que servirá de exemplo às gera-
ções vindouras.

Eu adoro a minha mãe!

.......................................................................................................
● Raquel Viana, n.º 18, 7.º H

O trabalho dignifi ca o homem

trabalho dignifi ca o Homem de vá-
rias maneiras, porque através das 
suas funções profi ssionais, este 

rio o cumprimento de horários de trabalho, 
das regras, de prazos e de metas a alcançar. Este 
aspeto faz com que os indivíduos desenvolvam 

o exercício das suas funções. Revoltados 
com essa situação, os operários da época 
reuniram-se e exigiram melhores condições 
de trabalho e, consequentemente, condi-
ções de vida mais favoráveis. 

Na minha opinião, na atualidade, os tra-
balhadores têm condições de trabalho mais 
dignas e já são tratados com maior respeito 
e justiça, com base na igualdade humana.

Sem os trabalhadores e o produto do 
seu trabalho/esforço, as empresas não al-
cançariam o sucesso desejado.

Juntos contra o ciberbullying em Portugal

do tempo que é passado online e da 
forma como as redes sociais afetam 
o relacionamento com amigos e fa-
mília. Além dos perigos associados 
a perfi s falsos e a uma realidade 
cor-de-rosa que aparece frequente-
mente nas redes sociais, chamou-se 
também a atenção para as difi cul-
dades de comunicação no dia a dia 

e para o crescente isolamento social 
de quem passa demasiado tempo 
ao telemóvel. A semana de trabalho 
concluiu-se um intenso trabalho de 
grupo em que os estudantes portu-
gueses, lituanos, letões e italianos, 
que apenas se conheciam há alguns 
dias, tiveram de aplicar o que apren-
deram durante a semana e apresen-

tá-lo sob a forma de vídeos.
Os dias não foram apenas dedi-

cados ao trabalho e houve tempo 
também para dar a conhecer um 
pouco da nossa história e cultura e 
mostrar o Porto. 

A semana chegou ao fi m de-
pressa demais e as despedidas fo-
ram emocionadas para quem teve 

de ir embora, mas também para 
quem fi cou, sobretudo para os 
alunos portugueses e respetivas 
famílias que acolheram os alunos 
dos outros países nas suas casas. 

No próximo ano letivo, o pro-
jeto continuará a ser desenvolvido 
e haverá mais duas mobilidades, 
uma a Itália e outra à Letónia. 
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

P.e JOÃO MATEUS
«Portugal tem experimentado e sofrido um jugo oprobrioso, uma negregada escravidão política que nes-
tes últimos tempos atinge o supremo grau de baixeza e de infâmias.»

C
omo vimos anterior-
mente, um dos pa-
dres do concelho de 
Paredes que acabaria 
detido pelas autorida-

des republicanas por ter lido a 
«proibitiva» Pastoral Colectiva do 
episcopado português, foi o aba-
de da paróquia de Vilela, P.e João 
Mateus.

Nasceu no lugar da Quebra-
dinha, Beire, no dia 26 de Setem-
bro de 1867. Era filho de Justina 
Pinheiro (ou Moreira), jornaleira, 
solteira, e de pai incógnito. Aos 7 
ou 8 anos de idade foi internado 
no colégio de Santa Quitéria, em 
Felgueiras, seguindo daí para o 
de Couto de Cucujães. Em 1883 
frequenta, como externo, o Colé-
gio Episcopal do Porto, rumando 
depois ao Seminário dos Carva-
lhos, do qual foi um dos primeiros 
alunos. Foi ordenado subdiácono 
em 1888, diácono no ano seguin-
te e, finalmente, presbítero a 3 de 
Agosto de 1890 (In Memoriam do 
P.e João Mateus, Porto: Tip. Fonse-
ca, 1956).

Começou por ser capelão na 
sua terra natal, mas a partir de 28 
de Janeiro de 1891 assumiu a pa-
roquialidade de Vilela, onde fica-
ria durante 64 anos. Aí viveu com 
sua mãe, até esta falecer, e depois 
na companhia do sacristão e seu 
fiel companheiro, Marcelino Pin-
to de Magalhães (ibid., idem). Em 
1902 foi nomeado encarregado 
de Arreigada, em 1909 tornou-
-se Vigário da Vara do 5.º Distrito 
Eclesiástico de Penafiel e, ainda 
nesse ano, a 13 de Outubro, seria 
colocado a título provisório na pa-
roquialidade de Duas Igrejas.

Participou activamente na im-
prensa local, sendo editor do jor-
nal clerical Defesa, órgão que os 
republicanos apodariam de «je-
suíta» e «reaccionário». Num seu 
artigo publicado a 29 de Janeiro 
de 1911, sob o título de «Basta 
de Escravidão», João Mateus re-
feria-se ao regime republicano 

da seguinte forma: «Portugal 
tem experimentado e sofrido um 
jugo oprobrioso, uma negregada 
escravidão política que nestes úl-
timos tempos atinge o supremo 
grau de baixeza e de infâmias.» 
Considerando que o povo vinha 
sendo «enganado pelas sedutoras 
promessas de liberdade e pro-
gresso», mas que «não tem visto 
se não a decadência progressiva 
da nossa nacionalidade», o abade 
termina o seu manifesto com uma 

exortação: «Povo português, ain-
da não está tudo perdido, porque 
ainda podes despedaçar essas in-
fames gargalheiras que arroxeiam 
os teus pulsos e oprimem o teu 
espírito, ainda podes empunhar 
como outrora o ceptro da tua ver-
dadeira liberdade, clamando do 
íntimo da alma: “Nós queremos 
ser um povo livre”.»

Na edição de 5 de Fevereiro 
de 1911 do citado jornal, sob o 
título «Nacionalistas e Católicos», 

o pároco de Vilela faz um apelo à 
união dos católicos com os nacio-
nalistas, sob um desígnio político 
e partidário comum. Refere que 
«o movimento político-religio-
so em Portugal apresenta-se na 
conjuntura actual sob um aspecto 
favorável, tendente (…) à tão de-
sejada unificação de todas as for-
ças católicas no terreno político». 
Refere ainda, noutra nota, que «o 
partido nacionalista, atendendo 
às mais ponderosas circunstân-
cias da hora presente, tem de se 
apresentar em toda a parte como 
Centro Católico Popular».

Os seus escritos, tal como 
a generalidade de o que vinha 
sendo publicado na Defesa, não 
terão, por certo, caído nas melho-
res graças das autoridades repu-
blicanas locais. Com o «selo» de 
«reaccionário», passa a estar es-
pecialmente na mira do adminis-
trador, juntamente com os padres 
de Gandra (P.e Silva Machado) e de 
Vandoma (P.e Silva Gonçalves). O 
jornal será suspenso e os seus res-
ponsáveis tomados como «che-
fes» locais da «reacção».

Em 1911, o P.e João Mateus 
será detido em duas ocasiões: a 
primeira em Março, na sequência 
da leitura da Pastoral, tendo sido 
levado para o Porto e libertado 
sem sequer chegar ao presídio; a 
segunda em Outubro, na sequên-
cia do levantamento de 30 de Se-
tembro, de que falaremos com de-
talhe mais adiante. Passou então 
pelas cadeias de Caxias, Limoeiro, 
Relação do Porto e Penitenciária 
de Coimbra. Esteve 14 meses sob 
alçada das autoridades até que, a 
14 de Dezembro de 1912, regres-
sa à sua paróquia, que o recebe 
em clima festivo. 

Considerado amigo dos po-
bres, a quem aliás, segundo cons-
ta, dava tudo o que tinha, foi 
granjeando um enorme respeito, 
admiração e estima no seio do 
povo da sua freguesia e mesmo 
no das aldeias vizinhas. Politica-

mente, foi sempre conotado pelos 
republicanos como monárquico e 
reaccionário. 

Derrubada a Primeira Repú-
blica e já em pleno Estado Novo 
(1933-1974), tal como outros 
membros do clero local, não dei-
xou de exercer a sua acção «peda-
gógica» de combate ao chamado 
«perigo comunista». Segundo O 
Progresso de Paredes de 12 de De-
zembro de 1936, é ele que presi-
de, na qualidade de Vigário da 
Vara, a um «comício anti-comu-
nista» realizado no dia 1 de De-
zembro no salão de festas da «Ala 
dos Cruzados de Fátima», sito na 
freguesia paredense de Lordelo. 
No evento, segundo o mesmo in-
forme, foram dados vivas «a Por-
tugal, à Espanha Nacionalista e a 
Salazar.»

Em 1950, durante a Visita 
Pascal, o padre João Mateus so-
fre uma queda de que resulta a 
fractura do colo do fémur. Fica 
internado e a sua operação é 
paga pelos paroquianos de Vile-
la. Faleceu cinco anos depois, a 
20 de Março. 

O povo da terra que serviu 
devotou-lhe fama de santida-
de. Ergueu-lhe um busto junto à 
igreja do mosteiro e publicou um 
opúsculo em sua homenagem. 
Além da capela jazigo onde se 
encontra sepultado – com o ma-
deiro do ataúde à vista –, existe 
no cemitério de Vilela um espaço 
próprio e reservado, perto de um 
grande painel de azulejos com 
o seu rosto, onde são costumei-
ramente colocados objectos de 
devoção. São lhe atribuídas gra-
ças e curas de doenças. Flores, 
promessas, ex-votos, fotografias, 
velas e outras oferendas vão sen-
do ali colocadas em veneração e 
fé por aquele que tomam, ainda 
hoje, por «santo».

PUB
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FICHA TÉCNICA

Dia 30
Kartódromo de Baltar
08h00 às 13h00 – Shakedown do Rally de Portugal

Dia 3 junho
Auditório da Fundação A Lord
Exposição coletiva Clementina Almeida de Moura, Fernando 
Nobre, Manuela Neto e Rosário Roque 

Dia 9 junho
Alameda de S. Pedro, Sobreira
4.º Trail São Pedro, apadrinhado pela atleta Fátima Vieira

Dia 9 junho
Junto ao Parque José Guilherme
15h00 – 8.º Grande Prémio de veículos sem motor

Dia 31 maio
Largo do Conde
14h00 às 21h00 – XIII Feira Social 

Dia 1 junho
Largo do Conde
10h00 às 21h00 – Dia Mundial da Criança, com aulas de 
zumba, torneios de sueca, jogos tradicionais e muitas outras 
atividades

Dia 1 junho
Largo do Conde
21h00 – 2.ª Edição do New Talent Castelo de Paiva

Dia 31 maio
Alameda de Sta. Quitéria
09h30 às 17h30 – Dia Mundial da Criança, com jogos tradi-
cionais, rali no parque, insufl áveis, painel colaborativo de pin-
tura, atividades desportivas e dança

Dia 1 junho
Alameda de Sta. Quitéria
10h00 às 19h00 – Dia Mundial da Criança comemorado 
com as famílias: jogos, insufl áveis pinturas e demonstração de 
meios dos bombeiros voluntários de Felgueiras

Dia 31 maio
Eurocircuito de Lousada
14h00 – Superespecial de Lousada do Rally de Portugal

Dia 6 junho
Paços de Ferreira
09h00 às 19h00 - Passeio municipal sénior: hotel Rio Beça, 
Boticas

Dia 1 junho
Biblioteca Municipal Penafi el
10h30 – Dia Mundial da Criança: teatro infantil pelo Cêtea-
tro, com a peça “O Repórter Invisível”

Dia 1 junho
Rio Moinhos, junto ao novo parque infantil 
Das 10h00 às 19h00 – Dia Mundial da Criança, com várias 
atividades para pais e crianças

Dia 2 junho
Centro urbano de Penafi el
Penafi el City Race

Dia 5 junho
Biblioteca Municipal Penafi el
14h30 – Cinema de animação: “Gru, o maldisposto”

Dia 6 junho
Auditório Municipal 
21h30 – Sessões literários Vale do Sousa: “Uma viagem ao 
mundo literário de Sophia”

Dia 9 junho
Penafi el
08h00 – 1.º City Run ISCE Douro Penafi el

1431
Joana d’Arc tinha 19 anos e foi queimada 
numa fogueira, em França;
____________________________________

1489
Guiné e Cabo Verde. O rei D. João II entrega 
a D. Manuel I o arquipélago de Cabo Verde;
____________________________________

1672
Nascido em 1672, em Moscovo, Pedro I, o 
Grande, foi Czar de 1682 a 1725, e impera-
dor da Rússia de 1721 a 1725;
____________________________________

1770
Com 67 anos, morre em Paris, o pintor, gra-
vador e decorador François Boucher, um dos 
mais representativos artistas do Rococó;
____________________________________

1778
Aos 88 anos, morre em Paris, o escritor fran-
cês François-Marie Arouet, que usou o nome 
literário de Voltaire;
____________________________________

1808
Napoleão anexa a Toscana, região da Itá-
lia Central cedendo-lhe alguns lugares no 
Senado;

1888
Guiné Portuguesa. Tomou posse do cargo de 
governador, o contra-almirante Francisco Tei-
xeira da Silva. A posse era então conferida nos 
Paços do Concelho e o governador convida-
do a prestar, nos termos da lei, o juramento 
do estilo, fazendo-o pondo a mão nos santos 
evangelhos e pronunciando as seguintes pa-
lavras: “Juro guardar e fazer guardar a Carta 
Constitucional da Monarquia e ser fi el ao rei 
reinante, cumprir as leis e bem desempenhar 
as funções do meu cargo”;
____________________________________

1896
Realizador do fi lme “Ter e não Ter”, nasce o ci-
neasta norteamericano Howard Hawks; Nasce 
Benny Goodmann, chefe de orquestra e clari-
netista norteamericano;
____________________________________

1911
Primeira realização das 500 milhas de India-
nápolis, ganha por Ray Harroun, à média de 
120km/h;
____________________________________

1913
Tratado de paz entre os Estados Balcânicos e a 
Turquia, assinado em Londres;

1928
Nascimento do regente, cravista e musicólo-
go holandês Gustav Lconhardt;
____________________________________

1958
O Pacto de Cacilhas, fi rmado entre o general 
Humberto Delgado e o advogado Arlindo 
Vicente, viabiliza uma única candidatura da 
Oposição Democrática às eleições presiden-
ciais;
____________________________________

1959
O governo iraquiano decide pôr fi m aos acor-
dos militares fi rmados com os EUA;
____________________________________

1968
Maio de 68. Charles De Gaulle, presidente 
francês, dissolve o Parlamento e convoca elei-
ções gerais;
____________________________________

1971
A Mariner 9, nave espacial norteamericana, é 
lançada de Cabo Kennedy, destinada a Marte;
____________________________________

1982
A Espanha entra para a NATO;

1985
Os ingleses aceitaram a responsabilidade dos 
incidentes no estádio de Heysel, Bruxelas, en-
tre adeptos do Liverpool e da Juventus;
____________________________________

1989
Em Pequim, estudantes chineses concentra-
dos na Praça Tiananmem, erguem a estátua 
da democracia;
____________________________________

1996
A Assembleia da República aprova o diplo-
ma do governo que consagra o Rendimento 
Mínimo;
____________________________________

2004
Inaugurada a ponte de Santa Isabel, em 
Coimbra;
- Abertura da ligação direta por comboio 
pendular entre Braga e Faro;
____________________________________

2007
Região Europeia de Turismo de Aldeia, pro-
jeto coordenado pela Região de Turismo de 
Évora, envolvendo 14 aldeias do Alentejo, 
recebe o Prémio Ulysses de Inovação, da Or-
ganização Mundial do Turismo.
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HISTÓRIA e CULTURA

GOMES DE SOUSA

O 1.º INQUISIDOR DA SOBREIRA

G
onçalo de Sousa foi certamente o 
primeiro Familiar do Santo Ofício, 
da Sobreira e um dos primeiros 
da nossa região. 

O Tribunal do Santo Ofício foi 
instituído em Portugal a 23 de Maio de 1536 
por bula do papa Paulo III e extinto em 1821 
por decreto Cortes Gerais Constituintes.

Só a partir de 1570 é que aquele Tribunal 
teve um Regimento que regulava o seu fun-
cionamento e orgânica.

Em Janeiro de 1599 os Inquisidores de 
Coimbra enviaram ordem ao cónego da sé 
do Porto Miguel de Figueiroa para proceder 
às diligências regulamentares para admissão 
de Gonçalo de Sousa, natural da Sobreira, e 
residente na cidade de Lisboa. 

Os Inquisidores Apostólicos contra a heréti-
ca pravidade e apostasia em esta cidade e bis-
pado de Coimbra e seu distrito Fazemos saber 
ao senhor Licenciado Miguel de Figueiroa Có-
nego na Sé da cidade do Porto e no mesmo bis-
pado Comissário Apostólico da Bula da santa 
Cruzada cumpre a bem do Santo Ofício saber-
-se da limpeza da geração de Gonçalo de Sousa 
residente ora na cidade de Lisboa filho de João 
Gonçalves e de Leonor Fernandes de Sousa mo-
radores em São Pedro da Sobreira cujos avós da 
parte de seu pai que são já defuntos se chama-
vam Gonçalo Gonçalves e Maria Anes morado-
res que foram em Figueiras e os avós de parte de 
sua mãe são Pêro Fernandes e Maria Fernandes 
moradores que foram em São Pedro da Sobreira 
tudo desse bispado do Porto: 

Pelo que Requeremos a V.M. que sendo-lhe 
esta apresentada mande vir perante si até seis ou 
sete pessoas as mais anciãs fidedignas e sem sus-
peita e que do caso melhor possa saber e com um 
Notário Apostólico tabelião ou escrivão de con-
fiança que juntamente com V.M. […] ter segredo 
e fazer esta diligência com toda inteireza que se 

requere, de que se fará termo que ambos assinarão 
dará juramento em forma a cada uma das teste-
munhas e lhes perguntará pelos Interrogatórios 
que com esta […] aos quais responderão distin-
tamente dar da razão do que disseram declaran-
do o conhecimento que têm das ditas pessoas de 
quantos anos a esta parte e se é de […] vizinhança 
e freguesia ou por que maneira sendo o que disse-
rem se escreverá perguntando-lhes pelo costume e 
coisas dele encarregando-lhes o segredo sob carre-
go do juramento e feita esta diligência com toda a 
brevidade possível no-la enviará cerrada e selada 
a própria com os ditos interrogatórios e com esta 
sem lá ficar treslado algum e virá contado tudo 
para se mandar pagar.

Dada em Coimbra sob nosso sinal e selo do 
Santo Ofício aos vinte e um dias de Janeiro André 
Vaz Fróis a fez de mil e quinhentos noventa e cinco 
anos.

António Dias Cardoso. Jerónimo Teixeira Ca-
bral.

Os interrogatórios foram conduzidos pelo 
dito cónego Figueiroa na igreja da Sobreira no ‘ 
ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cris-
to de mil quinhentos noventa e cinco anos aos 
cinco dias do mês de Fevereiro’.

Estas eram as perguntas:
1 - Se conhece Gonçalo de Sousa residente 

ora na cidade de Lisboa folho de João Gonçal-
ves e de Lianor Fernandes de Sousa moradores 
em São Pedro da Sobreira e de quanto tempo a 
esta parte e se sabe onde agora reside e a idade 
que tem: declararão as testemunhas a razão do 
conhecimento.

2 - Se conhecem João Gonçalves morador 
em São Pedro da Sobreira e se conheceram o 
pai e a mãe do dito João Gonçalves avós do dito 
Gonçalo de Sousa e os mais ascendentes […] e 
que ofícios tiveram.

3 - Conheceram Lianor Fernandes de Sousa 
natural e moradora em São Pedro da Sobreira 

mulher do dito João Gonçalves e mãe do dito 
Gonçalo de Sousa e se conheceram outrossim 
o pão e mãe da sobredita avós do dito Gonçalo 
de Sousa e os mais ascendentes e como se cha-
mavam […] e donde as sobreditas pessoas eram 
naturais e moradores.

4 - Se sabem que o dito Gonçalo de Sousa 
de cuja informação se trata é filho dos ditos João 
Gonçalves e Lianor Fernandes de Sousa e se por 
filhos dos sobreditos foi publicamente tido, e ha-
vido e criado.

5 - Se sabem que o dito Gonçalo de Sousa e 
os ditos João Gonçalves e Lianor Fernandes de 
Sousa pai e mãe do sobredito, e seus avós, e mais 
ascendentes de uma e outra parte tidos e cada 
um deles firam e são cristãos velhos, limpos de 
limpa geração, sem raça, nem mácula de judeus, 
mouros, nem conversos, nem de outra seita no-
vamente convertidos, e se por tais foram sempre 
tidos, e havidos, e comummente reputados, e 
se isto é pública voz e fama e comum opinião, 
e que do contrário não houve nunca fama, nem 
rumor, e se a houvera eles testemunhas a sou-
beram, ou ouviram dizer: e que não pudera ser 
menos pelo conhecimento e notícia que têm de 
todos os sobreditos e cada um deles.

6 - Se sabem que os ditos Gonçalo de Sou-
sa ou seu pai e mãe ou algum de seus avós 
dalguma das partes foram alguma hora presos 
e sentenciados pelo Santo Ofício da Inquisição 
ou incorreram infâmia ou nota, pela qual lhe seja 
defendido terem ofícios públicos.

7 - Se sabem que o dito Gonçalo de Sousa é 
de boa vida, e costumes, e de segredo, e se tem 
capacidade para se lhe cometerem negócios de 
importância e segredo.

Foi escrivão o Tabelião Roque Coelho e as 
seguintes testemunhas responderam sob jura-
mento aos santos Evangelhos: 

- Diogo Dias, vigário da igreja de São Pedro 
da Sobreira; Gaspar António, morador em Cas-

conha; Pêro Pires, de Recarei; João Gonçalves, 
de Casconha; Domingos Gonçalves, da Torre de 
Casconha; e António Álvares, de Casconha.
Notas: 

Miguel de Figueiroa. Natural do Porto. Fre-
quentou a faculdade de Cânones da Universi-
dade de Coimbra desde Outubro de 1573, ob-
tendo o grau de Bacharel a 2 de Julho de 1579. 
Vigário Geral da Diocese do Porto. Provedor da 
SC da Misericórdia do Porto de Julho de 1599 a 
Julho de 1600.

André Vaz Fróis. Natural de Coimbra. Bacha-
rel em Cânones pela Universidade de Coimbra, 
cujo grau obteve a 5 de Julho de 1584.

António Dias Cardoso. Natural de Santa-
rém. Obteve o grau de Licenciado em Cânones 
na Universidade de Coimbra a 18 de Janeiro de 
1571. Deputado do Santo Ofício da Inquisição 
de Lisboa. 

Jerónimo Teixeira Cabral. Natural de La-
mego. Licenciado em cânones pela Universi-
dade de Coimbra, a 17 de Novembro de 1582. 
Foi cónego da Sé de Lisboa e inquisidor de 
Évora. Bispo em várias dioceses. Faleceu em 
Madrid em 1614.

Roque Coelho. Tabelião do Público e Judicial 
do Concelho de Aguiar de Sousa. A 12 de Julho 
de 1641 obteve carta de D. João V para renunciar 
o ofício de Tabelião – que serviu mais de vinte 
anos - numa das suas filhas “qual ele quiser para 
a pessoa que com ela casar sendo apto”… [Re-
gisto Geral da Mercês, livro 3o, fol. 363v.].

DUNQUERQUE

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

(Continuação)

(161) AQUINO, 1.c.
(162) Livro do Noviciado de Tibães cit., fl 50; AQUINO, 1.c.
(163) ADP, RC-S. Nicolau Bl, fl 280; AUM, CSB 47-Inquirições 

de genere, fls 8-1 AUM, CSB 25, Livro do Nov. de Tibães, fl 59v; 
AQUINO, 1.c.; Fr. FRANCISCO DE S. LUIS, Catálogo dos Escrito-
res Bened.

(164) Livro do Noviciado de Rendufe cit., fl 73v (c/ doc. de 
genere fl 73); Inquirição no AUM, CSB 67; AQUINO, 1.c.

(165) AQUINO, o.c., p. 413. 
(166) AUM, CSB 71 (inquirição); AQUINO, 1.c.
(167) AQUINO, 1.c. 
(168) AQUINO, 1.c.
(169) AUM, CSB 74 (inquirição); AQUINO, 1.c.
(170) Livro do Noviciado de Tibães cit., fl 85; AQUINO, 1.c.
(171) AQUINO, 1.c.
(172) Livro do Noviciado de Tibães cit., fl 88; MARIA ADE-

LAIDE PEREIRA DE MORAIS, Gonçalo Lopes, Mestre da Pedra-
ria, in “I Colóquio Galaico-Minhoto”, Vol. I, Ponte de Lima 1981, 
p. 443: AQUINO, 1.c.; Costumeiro cit., fl 11.

(173) AUM, CSB 81 (inquirição); CSB 25, fl 93 (noviciado); 
AQUINO, 1.c.

(174) Livro do Noviciado de Tibães cit., fl 115v; AQUINO, 1.c.
(175) AUM, CSB 82 (inquirição); AQUINO, 1.c.
(176) Livro do Noviciado de Tibães, cit., fl 129; AQUINO, 1.c.
(177) AUM, CSB 48 (inquirição); Livro do Nov. de Tibães cit., 

fl 165; AQUINO, 1.c.; Costumeiro cit.
(178) AUM, CSB 40 (inquirição); AQUINO, 1.c. e págs 370-373.
(179) AUM, CSB 45, fls 285-292 (inquirição); e CSB 25, fl 196 

(noviciado).
(180) AUM; CSB 42, fls 287-292 (inquirição); e CSB 25, fl 

168v (noviciado).
(181) AUM; CSB 85, (inquirição); e CSB 25, fl 175v (novicia-

do); AQUINO, 1.c.
(182) AUM, CSB 80 (inquirição); AQUINO, 1.c.
(183) Livro das Vidas de Santo Tirso, AS, fls 100-101v; AQUI-

NO, 1.c. (último).
(184) AUM, CBS 42, fls 22-33 (inquirição); e CBS 25, fl 191 (no-

viciado); Livro dos Óbitos de Paço de Sousa, BPMP ms 173, fl 154.
(185) AUM, CSB 75 (inquirição); Livro das Vidas de Santo 

Tirso, cit., fl 88v.
(186) AUM, CSB 46, fls 45-56 (inquirição).
(187) Livro do Noviciado de Tibães cit., fl 198v; Livro das 

Vidas de Santo Tirso, cit., fls 86v-87.
(188) Livros de Matrícula, no AUC; Actas Capitulares; etc.
(189) AUM, CSB 59 (inquirição).
(190) AUM, CSB 76 (inquirição); Memória das pátrias, ida-

des e recepção do hábito, ms no AS.
(191) AUM, CSB 44, fls 241-254 (inquirição); CSB 25, fl 218v 

(noviciado).
(192) AUM, CSB 64 (inquirição); CSB 30 (Livro dos termos – 

noviciado), fl 6; Memória das pátrias cit.
(193) AUM, CSB 87 (inquirição); Memória das pátrias cit.; 

Livro das Vidas cit., fls 97-99.

16. A VIDA ECONÓMICA

Façamos aqui uma pausa – como fizemos há duzentos 
anos, no último quartel de Quinhentos – para examinarmos 
o estado material do mosteiro, neste último quartel de Sete-
centos. Por coincidência, lá tínhamos um documento de 1589, 
e aqui temos um de 1787. Encontra-se na Biblioteca Pública 
Municipal do Porto (194), e foi elaborado para responder a in-

quérito de carácter oficial, ordenado pelo Governo. Ei-lo (em 
ortografia moderna):

(RENDIMENTOS)
“As rendas deste Mstr.º são postas em as Dizimarias desta 

mesma Freguezia, e das de Banho e Pacinho, e em foros de 
Prazos, cercas e Passais do Mostr.º”.

“As Dizimarias das ditas freguesias andam arrendadas em 
este ano de 1787 em 1.062$500 reis

“Os Foros são uns em dinheiro, outros em vários géneros, 
que, liquidados pelos preços ordinários desta Comarca, so-
mam os seguintes:
Foros a dinheiro  ______________________________240$524
(Foros em géneros:)
Trigo – 772 alqueires e meio e maquia e meia, a preço de 600 
reis ________________________________________ 463$556
Meado – 2.574 alqueires, a preço de 240 reis _______617$760
Cevada branca – 2 alqueires e meio, a preço de 200 rs ___ $500
Vinho maduro – 34 almudes e 5 canadas e meia e meio quarti-
lho, a 600 reis o almude _________________________20$681
Vinho verde – 412 almudes e sete canadas e meia, a preço de 
240 reis _____________________________________ 123$775
Marrã – 2.917 arráteis, a 50 reis o arrátel _______145$850 
Carne curada – 229 arráteis e meio, a 70 reis ____ 16$030 
Espádua – uma, a 1.600 __________________________ 1$600
Carneiros – 50, a preço de 480 ____________________ 24$000
Cabritos – 8 e meio e o terço de um, a preço de 200 rs __ 1$766
Galinhas – 831, a preço de 160 ___________________ 132$960 
Capões – 45, a preço de 150 _______________________ 6$750
Frangas – 12, a preço de 100 reis ___________________ 1$200
Frangos – 512 e meio, a preço de 30 reis ____________ 15$375
Ovos – 685, a 2 reis cada um ______________________ 1$370

(Continua)
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Bitarães

Maria de Lurdes
de Magalhães Mendes

Faleceu
Maria de Lurdes de Magalhães Mendes faleceu 

no passado dia 16 de maio, com 77 anos de idade. 
Era natural e residente em Bitarães, Paredes. Era casada com Aure-
liano Moreira 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.

Duas Igrejas

António Nunes Garcês
Faleceu

António Nunes Garcês faleceu no passado dia 
15 de maio, com 60 anos de idade. Era natural e resi-
dente em Duas Igrejas, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, 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

José Maria Vieira Mendes
Faleceu

José Maria Vieira Mendes faleceu no passado 
dia 25 de maio, com 88 anos de idade. Era natural 
de Milhundos, Penafi el e residente em Paredes. Era 
viúvo de Carolina Celeste Ferreira Barbosa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Astromil

António Jorge Ribeiro Lopes 
Faleceu

António Jorge Ribeiro Lopes faleceu no passado 
dia 15 de maio, com 45 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Rua Ferreira Neto, n.º 532, freguesia de Astromil, 
concelho de Paredes. Era divorciado e deixa na maior dor seus fi lhos 
e demais família.

Rebordosa

Amadeu Moreira das Neves 
Faleceu

Amadeu Moreira das Neves faleceu no passado 
dia 23 de maio, com 87 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Travessa Sobre o Vale, n.º 27, Rebordosa, Paredes. 
Era casado com Angelina Moreira da Silva Coelho que deixa na maior 
dor juntamente com seus fi lhos, noras, genros, netos e demais família.

Astromil

Laura Moreira de Sousa
Faleceu

Laura Moreira de Sousa faleceu no passado dia 
15 de maio, com 77 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Gandra, Paredes e residente na freguesia 
de Astromil, Paredes. Era viúva de Ramiro Barbosa 
Ferreira e deixa na maior dor seus fi lhos, netos e restante família.

Baltar 

David Ferreira de Carvalho
Faleceu

David Ferreira de Carvalho faleceu no passado 
dia 25 de maio, com 89 anos de idade. Era natural 
de Baltar, Paredes e residente na Avenida da Repú-
blica, n.º 144, Baltar, Paredes. Era casado com Eva 
Barbosa Coelho.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Vilela

António Machado Pacheco
Faleceu

António Machado Pacheco faleceu no passado 
dia 20 de maio, com 64 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Vilela, Paredes e residente na Avenida 
25 de Abril, n.º 48, Vilela, concelho de Paredes. Era 
casado com Maria Adélia Ferreira de Almeida Pacheco. 

Agradecimento
Sua esposa, fi lhos e demais família vem por este meio extrema-

mente sensibilizados 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 lhes foram endereçadas, aquando 
do falecimento e do funeral, bem como na missa de 7.º dia do seu ente 
querido António.

Duas Igrejas

Luís Coelho Lopes
Faleceu

Luís Coelho Lopes faleceu no passado dia 19 de 
maio, com 72 anos de idade. Era natural da freguesia 
de Rebordosa, concelho de Paredes e residente na 
Rua de Seixoso, n.º 50, freguesia de Duas Igrejas, 
concelho de Paredes. Era casado com Margarida de Barros Gonçalves.

Paredes

Agostinho Nunes Rosendo
Faleceu

Agostinho Nunes Rosendo faleceu no passado 
dia 17 de maio, com 68 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Mouriz, concelho de Paredes e residen-
te na Rua Dr. Elias Moreira Neto, n.º 10, freguesia e 
concelho de Paredes.

Vilela

Manuel Agostinho
Sousa e Silva

Faleceu
Manuel Agostinho de Sousa e Silva faleceu no 

passado dia 18 de maio, com 54 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Vilela, Paredes e residente na Av. da Liberda-
de, n.º 204, freguesia de Vilela, concelho de Paredes. Era casado com 
Rosa Maria Barbosa de Sousa.

Besteiros

Maria da Glória
da Silva Santos 

Faleceu
Maria da Glória da Silva Santos faleceu no pas-

sado dia 23 de maio, com 95 anos de idade. Era 
natural de Besteiros, Paredes e residente na Quelha das Cancelas, 
n.º 6, Besteiros, Paredes. Era viúva de Adão Fernando de Campos 
Gonçalves.

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

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada quinta-feira, dia 
30 de maio, pelas 19 horas na igreja paroquial de Besteiros, agrade-
cendo também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Mouriz

José da Silva Moreira 
Faleceu

José da Silva Moreira faleceu no passado dia 15 
de maio, com 60 anos de idade. Era natural de Mou-
riz, Paredes e residente na Rua Central da Bouça, 
n.º 230, Mouriz, Paredes. Era casado com Maria do 
Rosário Nogueira da Silva.

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

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

Paredes

Hermínio Teixeira
Torres Pacheco

Faleceu
Hermínio Teixeira Torres Pacheco faleceu no 

passado dia 21 de maio, com 69 anos de idade. Era 
natural de Vila Cova de Carros, Paredes e residente na Rua Central de 
Mouriz, n.º 1475, Paredes. Era divorciado.

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

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

Vandoma

Carmindo Dias Pinto
Faleceu

Carmindo Dias Pinto faleceu no passado dia 19 
de maio, com 71 anos de idade. Era natural de Van-
doma, Paredes e residente na Avenida Senhora do 
Bom Sucesso, n.º 160, Vandoma, Paredes. Era viúvo 
de Maria Rosa Moreira Santos.

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

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

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. 
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O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

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

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

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

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

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

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

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 VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

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

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

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

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

o seu QUINZENÁRIO
de eleição
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 EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Certifi co narrativamente, para efeitos de publicação, que, 

neste Cartório, em 28 de maio de 2019, exarada de fl s. 33 a fl s. 
35 do livro de notas para Escrituras Diversas nº 155-A, foi lavrada 
uma escritura de Justifi cação Notarial, na qual foi justifi cante:

MARIA EDELTRUDES MOREIRA DOS SANTOS, CF 157 
255 697, divorciada, natural da freguesia de Aguiar de Sousa, 
concelho de Paredes, onde reside na Rua Parque de Jogos, Cai-
xa Postal 611, titular do cartão de cidadão da República Portugue-
sa com o número de identifi cação civil 08826587 0 ZY7, válido 
até 23/11/2020.

Mais certifi co que ela, nessa escritura, declarou o seguinte:
Que é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem 

do seguinte bem imóvel:
Prédio rústico, a pinhal, sito em Raposinhos, na freguesia de 

Aguiar de Sousa, concelho de Paredes, com a área de mil qua-
trocentos e sessenta e cinco metros quadrados, a confrontar de 
norte com estrada, de sul e poente com estrada velha e de nas-
cente com Damião Martins do Rio, não descrito na Conserva-
tória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na respetiva 
matriz predial rústica sob o artigo 3011, com o valor patrimonial 
de €1,14, ao qual atribui o valor de cem euros.

Que a outorgante não detém qualquer título que legitime o 
seu domínio sobre o prédio acima identifi cado, pois que o mesmo 
foi adquirido por ela, no ano de mil novecentos e noventa e sete, 
em dia e mês que não consegue precisar, à data já divorciada, 
por doação verbal de seus pais, Agostinho Duarte dos Santos e 
mulher Maria Rosa Moreira dos Santos, casados que foram sob 
o regime da comunhão geral de bens e residentes no lugar de 
Sarnada, na freguesia de Aguiar de Sousa, concelho de Paredes.

Que, desde essa data, e sem qualquer interrupção, a outor-
gante tem usado e fruído do referido prédio, dele retirando to-
das as utilidades proporcionadas, nomeadamente, limpando-o, 
avivando as estremas, roçando o mato, pagando os respetivos 
impostos. Tudo isto à vista de todos, sem oposição de quem quer 
que seja e na convicção de que não lesava direitos de outrem.

Que esta posse exercida em nome próprio, pacífi ca, contí-
nua, pública e de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à 
aquisição do prédio por USUCAPIÃO, que a primeira outorgante 
expressamente invoca, justifi cando o seu direito de propriedade 
para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o 
modo de aquisição, não detém qualquer documento formal extra-
judicial que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade 
perfeita.

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 3/05

PROCESSO Nº 4/03L

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-
dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado 
de 2019/05/19, dá-se conhecimento que está aberto um período de 
consulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por Ricardo 
Manuel Moreira de Sousa (1478/19), com residência em Rua Nova, nº 
112, freguesia de Louredo, concelho de Paredes, ao lote nº 1, consis-
tindo na alteração da área de implantação e da área de construção, sito 
em Rua do Caminho Novo, Louredo, deste concelho

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

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

Paredes, DEZASSETE de MAIO de DOIS MIL e DEZANOVE.

O Vereador do Pelouro 1,

O Gestor de procedimento,

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

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º 8/86

PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º 9/84

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-
dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado 
de 2019/05/14, dá-se conhecimento que está aberto um período de 
consulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitada por JOSÉ 
MARIA DA ROCHA COSTA (reqtº 1899/19), com residência em RUA 
TORRE DA MADUREIRA, N.º 20, freguesia BEIRE, concelho de PA-
REDES, ao lote n.º 20, descrito na Conservatória do Registo Predial 
n.º 73/19860918, consistindo na alteração da área de implantação e da 
área de construção, bem como a alteração para habitação bifamiliar, 
sito em RUA TORRE DA MADUREIRA, BEIRE, deste concelho.

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

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

Paredes, QUINZE de MAIO de DOIS MIL e DEZANOVE.

O Vereador do Pelouro 1,

O Gestor de procedimento,

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

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 7/97

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 12/89

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-
dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado de 
2019/05/16, dá-se conhecimento que está aberto um período de con-
sulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por João Ma-
nuel Alves Ferreira (reqtº 1498/19), com residência em Rua Ana Gas-
par da Silva, nº 87, freguesia de Cristelo, concelho de Paredes, ao lote 
nº 9, descrito na Conservatória do Registo Predial nº 359/19970821, 
consistindo na criação de um anexo, sito em Rua Ana Gaspar da Silva, 
nº 87, freguesia de Cristelo, concelho de Paredes em deste concelho.

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

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

Paredes, VINTE de MAIO de DOIS MIL E DEZANOVE.

O Vereador do Pelouro 1,

O Gestor de procedimento,

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

Saiba como receber o jornal 
  

em sua casa visitando-nos:
Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ 4580-113 PAREDES

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