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Aguiar de Sousa recebeu a
1.ª presidência participativa 
Até ao final do ano o executivo muni-
cipal vai percorrer as 18 freguesias do 
concelho, visitar instituições e empresas 
e ouvir os anseios das populações. 

Jorge Sousa é o melhor
árbitro da época 2018/2019

O juiz lordelense voltou a obter a me-
lhor classificação entre os árbitros por-
tugueses da Federação Portuguesa de 
Futebol.

Baltar homenageou
poeta Daniel Faria

Vida e obra do poeta foi lembrada no 
20.º aniversário da sua morte. A autar-
quia vai atribuir-lhe a Medalha de Ouro 
do Município no feriado municipal.

Corporação de Paredes
recebeu nova ambulância

A viatura foi apadrinhada pelo presiden-
te da câmara e vereador da Proteção 
Civil no 135.º aniversário da associação.

No Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o município de Paredes 
celebrou também o Dia Municipal do Bombeiro. 
A iniciativa decorreu na Alameda de São Salvador, em Lordelo, e serviu para homenagear 
mais de uma centena de bombeiros das cinco corporações do concelho, agradecendo o 
trabalho incansável e voluntário na sua nobre missão de serviço à comunidade.

Soldados da paz distinguidos
no Dia Municipal do Bombeiro
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O 
DIA MUNICIPAL DO BOMBEI-
RO foi assinalado no feriado do 
10 de junho, Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Por-
tuguesas, com uma homenagem 

às cinco corporações de bombeiros voluntá-
rios do concelho, de Baltar, de Cete, de Lorde-
lo, de Paredes e de Rebordosa.

A sessão decorreu na Alameda de São Sal-
vador, em Lordelo, numa cerimónia que teve 
como objetivo homenagear mais de uma 
centena de homens e mulheres que dedicam 
muitas horas de voluntariado ao serviço dos 
cidadãos, nos mais diversos domínios de so-
corro, desde incêndios urbanos, industriais e 
rurais, acidentes, tempestades, emergência 
pré-hospitalar e socorro de doentes urgentes.

A cerimónia teve início pelas 14h30, com a 
receção às entidades e a revista às forças em 

Soldados da paz homenageados
no Dia Municipal do Bombeiro

►As celebrações envolveram as cinco corporações do concelho e realizaram-se em Lordelo, no feriado de 10 de junho.

parada pelo presidente da câmara, Alexandre 
Almeida. Presentes na sessão estiveram tam-
bém o vice-presidente, Francisco Leal, o verea-
dor da Proteção Civil, Elias Barros e o vereador 
Filipe Carneiro, o presidente da Assembleia-
-geral da Federação de Bombeiros do Distrito 
do Porto, Professor Romero Gandra, o secretá-
rio da Liga dos Bombeiros Portugueses, Bruno 
Alves, e vários presidentes de junta.

Acto de justiça
e reconhecimento 
O discurso de abertura ficou a cargo do 

comandante da corporação de Lordelo, que fa-
lou em nome de todos os bombeiros do conce-
lho, para sublinhar que este dia “é para lembrar 
e agradecer a todos que dão a vida por todos 
e reconhecer que há poucos que dão tanto 
por tantos, uma escolha de vida em garantir 

a segurança da comunidade sem pedir nada 
em troca”.

José Freitas garantiu, ainda, que “os bom-
beiros continuam a ser o principal agente de 
proteção civil em Portugal”, e que “as corpo-
rações do concelho de Paredes têm tido um 
forte apoio por parte da câmara municipal”.

O vice-presidente da câmara e presidente da 
Assembleia-geral da Associação Humanitária dos 
bombeiros voluntários de Lordelo, Francisco Leal, 
considerou “a iniciativa da mais elementar jus-
tiça para com os bombeiros do concelho” e 
para “alertar a sociedade para a dedicação e 
empenho dos bombeiros na defesa e salva-
guarda intransigente de pessoas e bens”. 

Também o presidente da direção dos bom-
beiros voluntários de Lordelo, Miguel Ferreira, 
saudou a iniciativa da câmara e destacou a im-
portância deste dia para a comunidade prestar 
“a merecida homenagem” aos homens e mu-
lheres do quadro ativo destas cinco corpora-
ções, que “estão disponíveis 24 horas por dia, 
7 dias por semana e 12 meses por ano, não só 
para apagar fogos, mas sobretudo para levar 
esperança às pessoas que já não acreditam 
que podem sair de situações limite”. 

“Neste quarto ano de comemoração é 
evidente a forma como a cooperação existen-
te entre a câmara de Paredes e as associações 
humanitárias tem evoluído de forma posi-
tiva”, disse ainda o dirigente, garantindo que 
Paredes é atualmente um concelho consciente 
das responsabilidades que tem em matéria de 

Entregue a todas as corporações um quadro alusivo ao Dia Municipal do Bombeiro
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Francisco Leal
Vice-presidente da câmara e pres. Assembleia-geral dos BV Lordelo

“Estas comemorações provam que o município está atento 
às necessidades dos bombeiros e reconhece a sua enorme 
importância no funcionamento da Proteção Civil”.

Miguel Ferreira
Presidente direção BV Lordelo

“Este dia permite à comunidade prestar a merecida home-
nagem aos homens e mulheres que estão disponíveis 24 
horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano”. 

Professor Romero Gandra
Pres. Assembleia-geral da Federação de Bombeiros do Distrito Porto

“Este é um dia especial na velhice nobiliárquica do conce-
lho de Paredes. O velho conceito de homem bom medieval 
está em vocês, que vão a todos os sítios, sempre que é ne-
cessário”. 

Bruno Alves 
Secretário da Liga de Bombeiros Portugueses

“Felicito o município por lembrar o trabalho que estes ho-
mens e mulheres desenvolvem durante 365 dias do ano, em 
prol dos cidadãos e por reconhecer que os bombeiros são 
o seu braço direito na resolução de socorro do município”.

Elias Barros 
Vereador da Proteção Civil

“É um ato de justiça e reconhecimento digno que estamos a 
fazer. Continuem com a mesma vontade e dedicação a dig-
nifi car o concelho e o país. Nós, autarquia, faremos tudo o 
que estiver ao nosso alcance para vos honrar e dignifi car 
ainda mais”.

Alexandre Almeida 
Presidente da câmara de Paredes

“No Dia de Portugal devemos enaltecer aquilo que melhor 
temos no país e é exatamente isso que estamos a fazer em 
Paredes, homenageando estas pessoas corajosas, dedicadas 
e sempre disponíveis, que nos ajudam nos momentos mais 
difíceis da nossa vida”

H
á assuntos que são demasia-
do sérios para serem trata-
dos só com “paninhos quen-
tes” ou “papas de linhaça”! 
São horas de se ir ao fundo 

da questão e encarar o facto de frente, 
de uma vez por todas. É necessário tra-
zer o assunto para a frente da câmara, 
em vez de o deixar escondido nas tra-
seiras, como vem sendo feito desde os 
finais dos anos setenta, logo, há mais de 
40 anos.

Diremos que este não é o lugar ade-
quado para esmiuçar o tema nem, tal-
vez, o momento azado. Será somente o 
tempo de levantar a questão, pertinente 
e grave, sem alarmismo, mas de forma 
decidida e responsável. Com estudos e 
achegas acerca das várias vertentes em 
causa e com a ponderação clara do que 
está em causa.

É do conhecimento público que ao 
nível do Estado existem mecanismos 
para lidar com este tipo de situações, 
como se lembram, em 1996, com o re-
bentar dos conflitos de Oleiros, “o go-
verno criou a nível interministerial, uma 
comissão para a Igualdade e inserção 
dos ciganos”, sendo, então, a primeira 
vez que em Portugal o problema da et-
nia cigana foi encarado, ao contrário do 
que já se passava em todos os restantes 
países da União Europeia, que começa-
ram há 20 anos a tomar medidas para 
garantir a inserção social.

Mau grado o facto de O Primeiro de 
Janeiro, de setembro de 1999, citando a 
câmara de Paredes, dizer que “Através 
de um programa arrojado Paredes 
quer acabar com a pobreza no conce-
lho”, o certo é que a gravura inserida no 
texto era a de um trecho do aglomerado 
bairro de ciganos, que, aumentado, ain-
da lá se encontra tudo dentro dos parâ-
metros de então. Já em março de 2003 
se escrevia no jornal “O Progresso de Pa-
redes”, que: “Futuro dos ciganos em Pa-
redes é uma incógnita”; para em abril de 
2010 o mesmo quinzenário alertar para: 
“Barril de pólvora no centro da cidade”, 
com a devida foto identificadora.

A dignidade dos ciganos não se 
compadece com soluções conjunturais, 
que deixam tudo na mesma!

Comunidade
cigana em Paredes
– relevar a questão

o seu
QUINZENÁRIO

de eleição

Proteção Civil, o que permite projetar um futuro 
mais sustentável e ambicioso.

Intervindo também na sessão solene, o vere-
ador da Proteção Civil garantiu que o Dia Munici-
pal do Bombeiro vai ser celebrado todos os anos, 
rotativamente, junto de cada uma das cinco cor-
porações do concelho. Elias Barros lembrou os 
homens e mulheres sempre focados no seu pró-
ximo em diversas situações do dia-a-dia, aciden-
tes, intempéries e incêndios. “Sabemos que os 
bombeiros estão lá para fazer o seu melhor, 
a minorar sofrimentos, a salvar vidas e bens 
e, por vezes, com pouca gratidão”, sublinhou, 
questionando: “O que seria a proteção civil 
sem os bombeiros voluntários?”. 

Elias Barros destacou, ainda, o esforço que 
a autarquia tem vindo a fazer para colaborar 
no apetrechamento dos corpos de bombeiros, 
dotando-os de mais e melhores equipamentos 
para que possam prevenir e atuar de forma mais 
célere e efi caz. “É um ato de justiça e reconhe-
cimento digno o que estamos a fazer. Conti-
nuem com a mesma vontade e dedicação a 
dignifi car o nosso concelho e o nosso país. 
Nós, autarquia, faremos tudo o que estiver 
ao nosso alcance para vos honrar e dignifi car, 
ainda, mais”. 

“No Dia de Portugal devemos enaltecer 
aquilo que melhor temos no país e é exa-
tamente isso que estamos a fazer aqui em 
Paredes”, justifi cou o presidente da câmara de 
Paredes, Alexandre Almeida na cerimónia.

“É uma enorme honra ser presidente 
de um concelho que tem estes bombeiros, 
pessoas corajosas, dedicadas e sempre dis-
poníveis, que nos ajudam nos momentos 
mais difíceis da nossa vida”, frisou o autarca, 
sublinhando também o esforço das direções das 
associações humanitárias para proporcionar aos 
bombeiros as melhores condições possíveis. 

“Este ano o investimento camarário nes-
tas cinco corporações já ascende a cerca de 
335 mil euros e este esforço fi nanceiro é para 
continuar e ampliar no futuro, à medida que 
formos conseguindo equilibrar as contas da 
câmara municipal”, destacou o autarca, assu-
mindo que todo o investimento feito nestas cor-
porações será sempre pouco para reconhecer o 
papel importante que desempenham na prote-
ção e segurança dos cidadãos.  

Alexandre Almeida deixou, ainda, uma pa-
lavra de apreço às famílias dos bombeiros, pelo 
apoio incondicional, incentivo e compreensão 
que prestam, e pediu às empresas e à população 
que apoiem cada vez mais estas instituições.

O autarca entregou, depois, um quadro alu-
sivo ao Dia Municipal do Bombeiro aos respeti-
vos comandantes das cinco corporações.

A iniciativa de homenagem aos bombeiros 
do município terminou com um desfi le apeado 
e motorizado das forças.
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Câmara iniciou ciclo de presidências 
participativas em Aguiar de Sousa

►O executivo de Alexandre Almeida está a ouvir as populações e a apresentar os projetos em curso para cada freguesia. 

A 
FREGUESIA DE 
AGUIAR DE SOUSA ser-
viu de ponto de partida 
para uma jornada de tra-
balho que permitiu ouvir 

os anseios da população e das forças 
vivas da freguesia. Nesta primeira 
presidência participativa, o executi-
vo municipal conheceu de perto ins-
tituições e empresas, visitou a coo-
perativa Alvragua – Serviço de Água 
de Alvre, a sede do Rancho Folclórico 
da Freguesia de Aguiar de Sousa e o 
Jardim de Infância da Pulgada e jan-
tou com líderes das associações.

À noite, no salão nobre da junta 
de freguesia, presidente e verea-
dores participaram numa reunião 
aberta a toda a população. 

A iniciativa foi desenvolvida em 
articulação com a junta de freguesia 
de Aguiar de Sousa. O presidente, 
Fernando Santos, quis destacar o bom 
relacionamento entre a junta e a câ-
mara e garantir que tanto o seu exe-
cutivo como o executivo camarário 
“têm consciência das necessidades 
de Aguiar de Sousa e estão unidos 
na resolução dos seus problemas”. 

“Este primeiro ano e meio da 
nossa governação conjunta foi 
dedicado ao equilíbrio financei-
ro e preparação de projetos, mas 
estamos agora esperançados que 
até ao final do mandato iremos 
ver alguns deles executados”, ga-

rantiu Fernando Santos, elogiando 
em particular os projetos do ban-
co de terras, a criação do centro de 
Trail e a construção dos passadiços 
da Senhora do Salto.

O autarca destacou, ainda, que 
a delegação de competências na 
junta de Aguiar de Sousa vai per-
mitir fazer mais obra e realizar mais 
trabalhos de limpeza nas ruas da 
freguesia.

Aproveitar
o potencial

turístico da região

Depois de uma breve caracteriza-
ção do município, Alexandre Almeida 
falou sobre os principais problemas 
do concelho, como o abastecimento 
de água e saneamento, as ruas com 
pavimento deteriorado e os constran-
gimentos financeiros da autarquia. 

Sobre a rede de água e sanea-
mento, o presidente da câmara 
lembrou que estão em curso nego-
ciações com a Bewater para que a 
empresa fique apenas com a con-
cessão a norte de Gandra. 

“Esse acordo já está na ERSAR, 
entidade que regula os serviços de 
água e saneamento, que tem agora 
de dar o aval à operação”, adiantou 
o autarca, garantindo que o resgate 
da concessão vai permitir à câmara 
avançar com o saneamento no sul do 
concelho, mantendo o abastecimen-

to de água nas mãos das cooperati-
vas e juntas de freguesia.

O executivo tem estado a atuar 
também ao nível da rede viária e na 
resolução dos grandes constrangi-
mentos financeiros, continuando a 
baixar o passivo e as dívidas a for-
necedores.

Aguiar de Sousa é a freguesia 
mais extensa do concelho, com 
22,38 quilómetros quadrados de 
área, e tem grande potencial turísti-
co, que a autarquia quer aproveitar 
com os projetos de remodelação do 
Pavilhão da Sarnada e a construção 
dos passadiços na Senhora do Salto.

Outro dos objetivos passa por 
estimular a agricultura, com a cria-
ção de um banco de terras e a rea-
lização de um concurso internacio-
nal de hortícolas gigantes.

No momento reservado às in-
tervenções do público surgiram 
várias perguntas e preocupações, 
sobretudo relacionadas com a lim-
peza dos terrenos e das vias de 
acesso no âmbito da prevenção dos 
incêndios. 

O executivo foi alertado para a 
necessidade de criar um plano de 
prevenção na limpeza de alguns ca-
minhos de difícil acesso e também 

uma rede de pontos de abasteci-
mento de água que facilite o traba-
lho dos bombeiros no combate aos 
incêndios.

Foram também pedidas al-
gumas melhorias nos acessos ao 
Centro Escolar e sugeridos alguns 
projetos com interesse para a 
freguesia, como a criação de um 
parque desportivo, à semelhança 
do que já existe noutros locais do 
concelho.

Até ao final do ano, o executivo 
vai passar pelas restantes freguesias 
do concelho para ouvir as preocu-
pações da população.



5
Quinta-feira

13 de junho 2019

SOCIEDADE

HELENA NUNES
— texto —

PUB

O 
POETA DA-
NIEL FARIA foi 
homenageado 
pela junta de 
freguesia de Bal-

tar e a câmara de Paredes, no 
passado dia 7 junho, numa 
cerimónia evocativa do 20.º 
aniversário da sua morte.

A homenagem contou 
com a presença da vereadora 
da cultura, Beatriz Meireles, 
do presidente da junta de 
Baltar, Jorge Coelho, e de fa-
miliares do poeta. Alunos do 
6.º ano do Colégio Casa-Mãe 
e do 7.º e 10.º ano da Escola 
Daniel Faria, em Baltar, decla-
maram alguns dos poemas 
do escritor.

Para lembrar o poeta da 
terra, o presidente da junta 
de Baltar, Jorge Coelho, asse-
gurou que as pequenas co-
munidades também se rea-
lizam com atenção a valores 
que não se medem pelo ta-
manho das estradas e a altu-
ra das construções, mas pela 
atenção aos afetos que nos 
relacionam no quotidiano. 

“A poesia fez de Daniel 
Faria muito mais do que 
um filho de Baltar, um per-
tence da comunidade que é 
o mundo. A sua memória e 
as suas palavras estão 
connosco”, sublinhou.

Já a vereadora da 
cultura, Beatriz Meire-
les, admitiu que Pare-
des nunca soube reco-
nhecer devidamente 
“esta raridade literá-
ria”, mas que homens e 
mulheres como Daniel 
Faria, Sophia de Mello 
Breyner ou Agustina 
Bessa Luís, que faleceu 
recentemente, são eter-
nos. 

Na cerimónia es-
tiveram presentes o 
irmão e a mãe do poe-
ta, que agradeceram a 
homenagem “É um dia 
bonito. Fico contente 

Poeta Daniel Faria
homenageado em Baltar

►Familiares do poeta marcaram presença na cerimónia realizada pela câmara de Paredes
     e a junta de Baltar. 

Poeta baltarense
vai receber

medalha de Ouro
do Município

Daniel Faria vai ser uma 
das figuras homenageadas 
pelo município de Paredes no 
próximo dia 22 de julho, na 
habitual cerimónia comemo-
rativa do feriado municipal. O 
poeta levou o nome de Baltar 
e de Paredes a ser conhecido 

no mundo das letras.
Daniel Augusto 

da Cunha Faria nasceu 
em Baltar, a 10 de abril 
de 1971. Frequentou 
o curso de Teologia da 
Universidade Católica 
Portuguesa do Porto, 
tendo defendido a tese 
de licenciatura em 1996. 
Licenciou-se em estudos 
portugueses na faculda-
de de Letras da Universi-
dade do Porto e publicou 
vários livros de poesia. 

Faleceu a 9 de junho 
de 1999, pouco antes de 
terminar o seu novicia-
do no mosteiro de Sin-
geverga, tinha 28 anos.

por reconhecerem a pessoa 
que ele era e por fazerem 
com que ele continue vivo”, 
disse Fernanda Faria. 

Durante a cerimónia foi 
também apresentada uma 
pintura a óleo da autoria de 
Olesya Mohosh com o ros-
to do poeta baltarense, que 
ficará exposta na biblioteca 
de Paredes para inspirar os 
alunos e a população do con-
celho. 

No âmbito do programa 

“Caminhar pelo Patrimó-
nio” o município de Paredes 
e a junta de Baltar vão pro-
mover, no dia 29 de junho, a 
iniciativa “Trilho de Baltar”, 
que vai percorrer os cami-
nhos da infância de Daniel 
Faria. 

A vida e obra do poeta foi 
também lembrada pelos alu-
nos e professores da Escola 
Daniel Faria, em Baltar, num 
conjunto de atividades aber-
tas ao público.
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O
S BOMBEIROS VO-
LUNTÁRIOS DE PA-
REDES assinalaram, no 
passado dia 1 de junho, 
o 135.º aniversário, 

com uma cerimónia onde foi benzi-
da a nova ambulância de transporte 
de doentes não urgentes.

A viatura, oferecida pela au-
tarquia, foi apadrinhada pelo pre-
sidente da câmara, Alexandre Al-
meida, e pelo vereador da Proteção 
Civil, Elias Barros.

Além do desfile das forças em 
parada, foram entregues medalhas 
e condecorações a vários elementos 
do corpo ativo e dos órgãos sociais 
da corporação e homenageado o 
ex-inspetor do Serviço Nacional de 
Bombeiros, atual Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil, Carlos 
Pereira, que recebeu o Crachá de Ouro 
da Liga dos Bombeiros Portugueses.

No seu discurso, o comandante 
da corporação, José Morais, lembrou 
todos os que serviram a corporação 
ao longo dos 135 anos de existência 
e enalteceu a importância de honrar 
o legado que deixaram. 

José Morais fez também elogios 
à escola de infantes e cadetes, que já 
formou cerca de 40 elementos, que 
integram o quadro ativo, estando 
mais 14 em formação de ingresso. 
“Pautamos a nossa organização 
pela qualidade dos recursos hu-
manos e materiais na certeza de 
que temos um corpo de bombei-
ros devidamente preparado para 
as missões que nos são exigidas”, 
disse, agradecendo à câmara todo o 
apoio dado aos bombeiros. 

Sobre a época de incêndios flores-

Condecorações e bênção de nova viatura
marcaram aniversário dos Bombeiros de Paredes

►No 135.º aniversário, foram entregues 15 medalhas por bons serviços e um Crachá de Ouro da Liga de Bombeiros Portugueses.
►Nova ambulância de transporte de doentes não urgentes foi apadrinhada pelo presidente da câmara e o vereador Elias Barros.

HELENA NUNES
— texto —

DURANTE A CERIMÓNIA, 
ainda no exterior do quartel, 
foram feitas as habituais con-

decorações de bombeiros. 14 ele-
mentos do corpo ativo receberam 
medalhas de 10, 15 e 30 anos de ser-
viço e o secretário-relator do Con-
selho Fiscal da Associação Humani-
tária, José Gonçalves, recebeu uma 
distinção pelos cinco anos de bons 
serviços prestados à instituição.

Mais tarde, durante a sessão 
solene, que decorreu no salão 
nobre, o ex-inspetor do Serviço 
Nacional de Bombeiros, atual Au-
toridade Nacional de Emergência 
e Proteção Civil, Carlos Pereira, foi 
agraciado com o Crachá de Ouro 
da Liga dos Bombeiros Portugue-
ses, “por ter contribuído, de for-
ma inegável, para o engrande-
cimento dos bombeiros volun-

Condecorações

tários portugueses e muito em 
particular dos bombeiros dos 
distritos de Vile Real e do Porto”. 

Natural da freguesia de Santa 
Maria Maior, concelho de Chaves, 
o ex-inspetor do Serviço Nacional 
de Bombeiros foi também docen-
te do ensino preparatório entre 
1980 e 1993. A sua carreira de 
bombeiro inicia-se em junho de 
1987, data em que foi nomeado 
comandante dos bombeiros vo-
luntários de Valpaços. Foi inspetor 
distrital dos bombeiros do Porto, 
coordenador e 2.º comandante do 
centro distrital de operações de 
socorro do Porto e membro da Fe-
deração de Bombeiros do Distrito 
de Vila Real, da Liga Portuguesa 
de Bombeiros e da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários Portuenses.

tais que se aproxima, o comandante 
José Morais garantiu que os Bombei-
ros de Paredes estarão, como sem-
pre, na linha da frente no socorro às 
populações. “Os paredenses sabem 
que podem contar com os seus 
bombeiros como principal agente 
de proteção civil, com profissiona-
lismo, responsabilidade, dedicação 
e competência”, frisou.

José Morais desafiou também o 
presidente da autarquia a apresen-
tar, no próximo ano, um regulamen-
to de concessão de benefícios so-
ciais aos bombeiros do município, 
como forma de evidenciar e incen-
tivar o voluntariado.

Longo historial de
serviço exemplar

Também o vereador da Proteção 
Civil, Elias Barros, acredita que a época 
de incêndios florestais deste ano se 
avizinha complicada e por isso deixou 
um alerta à população. “Nós na Pro-
teção Civil temos a obrigação e a 
responsabilidade de fazer o nosso 
melhor ao nível da intervenção e 
prevenção. A Proteção Civil da câ-
mara de Paredes estará sempre ao 
vosso lado para o que for preciso”.

Já o presidente da direção quis 
manifestar o seu sentimento ferido 
devido à ausência de elementos do 
Governo na cerimónia. Mário Sousa 
lembrou que há um ano, quando 
inauguraram as obras de remodela-
ção da fachada do quartel, os bom-
beiros de Paredes convidaram o Se-
cretário de Estado da Proteção Civil, 
que acabou por não comparecer. 

“Voltamos a convidá-lo e ao 
Sr. Ministro para virem este ano e 

também não vieram. Nunca mais 
convidarei nenhum membro do 
Governo para vir a esta associação 
enquanto não souberem cumprir 
o dever de ética. Isto não se faz!

O dirigente respondeu ainda 
aos elogios que lhe foram dirigidos, 
garantindo que a obra dos bombei-
ros de Paredes foi feita por um gru-
po de trabalho forte, coeso e unido. 

Falando do longo historial de 
serviço exemplar em prol das po-
pulações, não só do concelho, como 
da região e do país” o presidente da 
câmara, Alexandre Almeida, garan-
tiu que “os bombeiros de Paredes 
são um exemplo nos mais diversos 
tipos de operações, fruto de uma 
aposta constante na formação”.

A ambição e capacidade de li-
derança colocaram esta associação 
na primeira linha, dispondo de um 
Posto de Emergência Médica do 
INEM, de uma Equipa de Interven-
ção Permanente e de uma Base de 
Apoio Logístico com capacidade 
para acolher 100 bombeiros em 
trânsito. “Só esta excelente organi-
zação e desempenho pode supor-
tar a atividade operacional que já 
tiveram ao longo deste ano. 1023 
emergências pré-hospitalares, 21 
incêndios habitacionais ou indus-
triais, 50 acidentes rodoviários, 16 
incêndios florestais”, frisou.

Em resposta ao desafio lançado 
pelo comandante José Morais, Alexan-
dre Almeida lembrou que a autarquia 
já concede alguns benefícios sociais a 
bombeiros e filhos de bombeiros, no-
meadamente na atribuição de bolsas 
de estudo e no acesso a equipamen-
tos municipais, e prometeu ouvir as 
corporações para avaliar outras for-
mas de incentivar o voluntariado.
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O
s bombeiros voluntários 
de Paredes vão organizar, 
no próximo dia 30 de ju-
nho, o Bombeiro d’ouro. 

Esta será a quarta edição do 
evento distrital que junta escoli-
nhas de bombeiros, com cadetes 
e infantes e integra o programa do 

Bombeiro d’ouro vai reunir 600
infantes e cadetes no parque da cidade
►A 4.ª edição do evento distrital é organizada pelos bombeiros de Paredes.

135.º aniversário da associação hu-
manitária dos bombeiros voluntá-
rios de Paredes.

O evento nasceu em 2016, pelas 
mãos dos Bombeiros Voluntários 
de Lousada e tem como objetivo 
promover o voluntariado e o gos-
to pelo socorro, alimentando ainda 

mais o “bichinho” de ser bombeiro 
nos mais novos. 

A iniciativa vai reunir, no parque 
da cidade de Paredes, cerca de 600 
jovens aprendizes de bombeiros, 
com idades entre os 6 e os 14 anos, 
de várias corporações do distrito do 
Porto.

D
ECORREM até 17 de ju-
nho as inscrições para 
o “Ocupa-te” Férias de 
Verão destinado aos jo-

vens do concelho de Paredes.
O programa organizado pelo 

município de Paredes decorre du-
rante cinco semanas e destina-se 
a ocupar, de forma divertida, os 
jovens residentes com atividades 
lúdicas e pedagógicas. Para cada 
semana há 120 vagas.

As inscrições podem ser efe-

Abertas inscrições para
Programa “Ocupa-te”

Férias de Verão
►As inscrições podem ser feitas através de formulário
online ou presencialmente no Balcão Único do mu-
nicípio.

tuadas através de formulário 
online, disponível no site do mu-
nicípio, ou presencialmente no 
Balcão Único. 

Os jovens poderão inscrever-
-se nas duas semanas indicando a 
ordem de preferência, no entanto, 
só poderão usufruir da segunda 
semana mediante disponibilidade 
de lugares.

Segundo a autarquia, o pro-
grama deve iniciar-se em julho, 
para cerca de 600 participantes.
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DIANA MACHADO
Terapeuta de Reiki  —   Clínicas Nuno Mendes

D
R. BRUCE LIPTON, famoso bió-
logo celular que trabalhou para 
a Universidade de Stanford, nos 
Estados Unidos da América, 
afi rma que o corpo humano é 

formado, aproximadamente, por 50 triliões 
de células. Células essas que são entidades 
vivas, o que signifi ca que sou uma comuni-
dade e não uma só pessoa! Cada célula do 
corpo tem uma carga negativa no interior e 
uma carga positiva no exterior, o que torna 
cada célula viva numa bateria. Cada célula 
possui cerca de 1,4 Volts. Então, ao fazermos 
os cálculos obtemos um impressionante re-
sultado de 70 triliões de Volts de eletricida-
de armazenados em cada corpo!

Com treino e meditação conseguimos 
focar esta energia, a que chamamos de 
“Chi”, “Ki” ou “Prana”, e utilizá-la para a cura. 
Enquanto nos vemos como entidade mate-
rial, a nova Física afi rma que somos ondas 
energéticas que interagem umas com as ou-
tras. Todos os animais e plantas comunicam 
entre si através de vibrações. Por exemplo, 
uma gazela não se aproxima de um leão e 
pergunta: “És meu amigo?”. Isto acontece 
porque, à distância, a energia que a gazela 
sente não é amigável. 

Se, enquanto crianças nos ensinassem a 
ter uma maior perceção das vibrações, não 
nos encontraríamos, enquanto adultos, em 
locais ou relações tóxicas! Mas, normalmen-
te, não damos atenção aos nossos pressen-
timentos, mas sim aquilo que as outras pes-
soas nos dizem. Basicamente, a linguagem 
verbal foi concebida para esconder as nos-
sas intuições!

O ponto fundamental é: todos os or-
ganismos comunicam entre si por vibra-
ções e nós sabemos se estamos num bom 
ou mau local através da leitura das mes-
mas. Nós, humanos, nascemos com essa 
habilidade, contudo não somos treinados 
a usá-la. Nós vemos as pessoas como par-
tículas físicas e palpáveis mas isso é uma 
ilusão, dado que somos um conjunto de 
ondas energéticas a interagir. E é por isso 
que uma pessoa influencia outra pessoa 
só por estar no mesmo campo ou espaço 
energético. Estamos conectados a tudo, 
porque não conseguimos separar as on-
das!

Agora vamos ver como os nossos 
pensamentos influenciam a nossa vida. 
A Magnetoencefalografia (MEG) é uma 

nova tecnologia que mapeia a atividade 
cerebral através do campo magnético 
criado pela corrente elétrica produzida 
pelo nosso cérebro. Um pensamento ativa 
diversas áreas do cérebro e, através des-
te equipamento, podemos afirmar que 
os nossos pensamentos não ficam cingi-
dos ao interior da nossa cabeça. A quem 
nunca aconteceu pensar numa pessoa e 
essa mesma pessoa, entra em contacto 
connosco! Por isso, é muito importante 
reconhecer que os nossos pensamentos 
e julgamentos não estão somente conec-
tados connosco mesmos, mas também às 
pessoas que estamos a pensar ou falar, 
quer seja de forma positiva ou negativa.

Como referi no início deste texto: “eu 
sou uma comunidade e não uma só pes-
soa”, mas é necessário entender o con-
ceito de comunidade. Cada célula tem a 
sua própria inteligência, mas ao viver em 
comunidade, elas “abdicam” da sua inteli-
gência para responder a uma voz central. 
Se a voz central lhes comanda a morte, as 
células irão morrer. Então a voz central é 
a mente.

É preciso entender o que é a mente e 
como ela nos afeta. Em primeiro lugar, nós 
recebemos sinais provenientes do ambiente 
que nos rodeia, quer externos quer internos. 
O cérebro tem como função receber esses 
mesmos sinais, interpretá-los e enviar essa 
informação às células, ou seja, a função do 
cérebro é a perceção e através desta, forma-
-se a mente. 

Já ouvimos falar do efeito placebo, nas 
áreas da saúde como medicina ou farmaco-
logia, que é nada mais do que a crença de 
que determinado medicamento (sendo só 
de açúcar) pode curar. Não foi o comprimi-
do que curou, mas sim o pensamento e a 
crença positiva. Por outro lado, o efeito pla-
cebo mostra que apesar de todas as pro-
priedades curativas de um medicamento 
ou cirurgia, a crença ou pensamento pes-
simista, provoca mais danos ou mesmo a 
morte. 

Concluindo, a mente gera poder de 
igual forma, dependendo da nossa crença: 
se for positivo pode-nos curar ou se for ne-
gativo podemos fi car doentes ou mesmo 
levar à morte.

Se nós crescermos e formos programa-
dos com crenças fortes, seremos mais for-
tes do que somos agora.

O poder
da Mente

Augusto Moreira
venceu concurso

de cantares ao desafi o
►Artista de Paredes venceu o concurso do Programa Praça da Alegria
     da RTP, em parelha com a artista de Ponte da Barca, Cristiana Sá.

A
UGUSTO MOREIRA venceu o 
concurso de cantares ao desafi o 
do programa Praça da Alegria, da 
RTP1, cuja primeira edição termi-

nou no passado dia 31 maio. O concurso 
contou com 52 participantes, alinhados em 
26 duplas, que cantaram ao improviso sobre 
diversos temas.

Natural de Castelões de Cepeda, Paredes, 
Augusto Moreira fez parelha com a artista 
de Ponte da Barca, Cristina Sá, e levaram a 
melhor sobre as outras duas duplas fi nalis-
tas. “Foi muito bom. Não me lembro de 
ver um concurso destes na televisão, que 
promove algo que é nosso e mostra que 
ainda há muita gente a gostar dos canta-
res ao desafi o”, sublinha o paredense, que 
também admite ter recebido inúmeros con-
vites para espetáculos após a participação 
no concurso.

Além de cantador ao desafi o, á desgarra-
da, Augusto Moreira é, há 20 anos, gerente 
de uma empresa de limpeza em Paredes. 
Começou a cantar ao desafi o em festivais de 
folclore, em 1993, e desde então nunca mais 
parou. Criou a sua própria empresa de espe-
táculos e foi atuando em arraiais, romarias e 

festas pelo país fora.
Apesar dos anos de experiência, Augus-

to Moreira acredita que um bom cantador 
ao desafi o é aquele que nasce com um dom 
e um cérebro repentista. “Nunca sabemos 
quem vamos enfrentar em palco. Não vale 
a pena decorar quadras porque se encon-
trar outro cantador que seja mais forte 
as coisas não vão correr muito bem. Nos 
meus espetáculos nunca levo nada prepa-
rado. É tudo feito de improviso. Nunca sei 
o que vai sair dali”.

Atualmente, Augusto Moreira realiza 
mais de 100 espetáculos por ano, não só 
em Portugal, mas também em países como 
França, Suíça, Bélgica, Canadá e EUA. O ar-
tista paredense passou o feriado do 10 de 
Junho em Nova Iorque, juntamente com a 
jovem cantadora Cristiana Sá e o tocador de 
concertina, Hugo, de Vila Verde, a participar 
nas comemorações do Dia de Portugal, a 
convite das associações portuguesas locais. 

O cantar ao desafio é uma cantiga po-
pular em que os cantadores vão improvi-
sando, desafiando e respondendo um ao 
outro, normalmente ao som de concertina. 
Também conhecida por desgarrada, esta 
tradição é ainda denominada por cantares 
ao desafio, cantigas ao desafio ou cantigas 
à desgarrada.

Na concertina Joaquim Costa, os cantores ao desafi o Cristina Sá e Augusto Moreira
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A 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa refor-
çou a frota automóvel 
da corporação com mais 

uma viatura de transporte de doen-
tes não urgentes (VDTD), destinada 

Bombeiros de Rebordosa
têm nova ambulância

►A viatura de transporte de doentes não urgentes foi adquirida com o apoio da
     junta de freguesia, que conseguiu garantir o donativo do Grupo JAP.

a servir toda a população e, em par-
ticular, aqueles que necessitam de 
um acompanhamento diferenciado.

Segundo a corporação, a nova 
viatura foi adquirida com o apoio da 
junta de freguesia de Rebordosa, em 
especial da presidente Salomé San-
tos, que teve um “papel fundamen-
tal para o donativo do Grupo JAP, 
que possibilitou esta aquisição”.

A nova ambulância de transpor-
te de doentes não urgente repre-
senta “um incremento na qualida-
de do transporte, uma vez que irá 
substituir uma das ambulâncias 
mais antigas”, garante ainda a cor-
poração. A viatura está equipada 
com uma plataforma elevatória de 
última geração, degrau ergonómico 
e barras geriátricas. 

Q
UATRO pessoas ficaram 
feridas, uma delas com gra-
vidade, durante a 6.ª corri-
da de carros artesanais de 

Parada de Todeia, realizada pelo Agru-
pamento de Escuteiros da freguesia, 
no passado dia 10 de junho.

Segundo o Jornal de Notícias, o 
acidente aconteceu junto à meta da 
prova. Dois carros despistaram-se 

Parada de Todeia:

Quatro feridos em corrida
de carros artesanais

►O incidente foi causado pelo despiste de dois carros
     artesanais e levou ao cancelamento da competição.

e atingiram uma mesa da organi-
zação, abalroando quatro pessoas 
que estavam no local.

Os quatro feridos, sendo o mais 
grave um homem de 70 anos, foram 
assistidos pelos bombeiros voluntá-
rios de Cete e transportados para o 
hospital Padre Américo, em Penafiel.

Após o acidente a prova foi can-
celada.

Homem de 73 anos detido 
por violência doméstica

►O suspeito foi detido em Paredes e exercia violência
     física e psicológica contra a mulher, de 70 anos.

O NÚCLEO de Investigação 
e Apoio a Vítimas Especí-
ficas de Penafiel deteve, 
no passado dia 3 junho, 

um homem de 73 anos pelo crime 
de violência doméstica em Paredes.

Segundo a GNR, na sequência 
de uma investigação pelo crime de 
violência doméstica, onde o suspei-
to exercia violência física e psicoló-
gica contra a vítima, a mulher de 70 
anos, foi dado cumprimento a um 

mandato, que culminou na deten-
ção do suspeito. 

Durante a investigação a GNR 
já tinha apreendido uma arma de 
fogo ao suspeito, que foi detido 
e presente ao Tribunal Judicial de 
Marco de Canaveses. 

O homem já tinha antecedentes 
criminais pela prática do mesmo 
crime ficou sujeito a apresentações 
bissemanais no posto policial da 
sua área de residência.
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Já alguma vez sentiu medo de alguma coisa?
Claro que sim, é normal!

Contudo, há pessoas que têm um medo terrível de 
aranhas, ratos, cães, trovoada, palhaços, sangue, agu-
lhas, elevadores, lugares fechados, comboios, aviões, 
(…)

A Fobia é um medo irracional, excessivo e per-
sistente ocasionado por um objeto ou situação es-
pecífi ca, como um boneco ou um animal que pro-
voca ansiedade e fuga. As pessoas tendem a evitar 
a exposição ao objeto causador do medo e sentem 
limitações na vida pessoal.

“Queríamos ir de férias, fazer aquela viagem de so-
nho … mas só vamos até onde o carro nos leva. Para o 
meu marido, andar de avião, é impensável!” Há pessoas 
que sentem um medo incontrolável de um acidente, 
outros de estarem fechados e fi carem sem ar. 

O Miguel fi ca gelado sempre que tem audição de 
piano, a Rita desmaia quando vê sangue e o Luís já se 
meteu no meio da estrada para fugir de um cão. A Ana 
tem fobia Social, um medo absurdo de situações que 
envolvem pessoas, de estar em lugares que fogem do 
controle, como estar no meio de uma multidão ou fa-
lar em público.

Todas as fobias são antecedidas de ansiedade, o 
que leva a pessoa fugir daquele medo. Quando não 
consegue, gera-se um grande sofrimento durante a 
exposição que pode levar a sensações de pânico. 

Tratamento de fobias
com Hipnose Clínica

As fobias específi cas estão entre os distúrbios mais 
comuns e afetam cerca de 15% da população mundial.

Os sintomas variam entre stresse, ansiedade, tre-
muras, dormência, falta de ar, dor e desconforto no 
peito, palpitações, suores e tonturas e devem ser tra-
tados com hipnose clínica. Este tipo de tratamento 
é totalmente seguro, apresenta resultados rápidos e 
efi cazes, leva a uma reeducação mental e ao reconhe-
cimento de que aquele medo e a aquela reação não 
fazem sentido e são exageradas.

MARIA AMÉLIA DIASMARTINS
Psicopedagoga - Hipnoterapeuta

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

Lembra-se daquele medo
incontrolável e irracional?

É uma fobia
e pode ser controlado.

A LUSODIESEL, empresa de repara-
ção e manutenção automóvel si-
tuada em Paredes, assinalou o 40.º 
aniversário com um peddy paper.

A iniciativa decorreu no passado dia 
26 maio, nas ruas da cidade de Paredes, 
e contou com a participação de dezenas 
de amigos e clientes da empresa. Foram 
entregues prémios aos três primeiros 

40 anos da Lusodiesel
assinalados com peddy paper

►Na iniciativa foram angariados bens alimentares para serem distribuídos por pessoas
     carenciadas.

classifi cados da prova que poderão ser 
descontados em serviços na Lusodiesel.

A inscrição na prova implicava a en-
trega de um bem alimentar. Os produtos 
foram entregues à câmara de Paredes 
para serem distribuídos por pessoas ca-
renciadas do concelho de Paredes.

O aniversário terminou com um almo-
ço convívio nas instalações da empresa.

Emigrante rebordosense
homenageado na Suíça

►Fernando Leão vive em França, mas colabora com uma revista na Suíça de cultura e expressão
     portuguesa.

F
ERNANDO LEÃO foi re-
centemente homenagea-
do por uma revista na Suí-
ça pelo trabalho realizado 

em prol da cultura e expressão 
portuguesa.

A homenagem foi feita na 
gala do 7.º aniversário da Re-
vista Repórter X, uma revista 
de cultura e expressão por-
tuguesa na Suíça, de que Fer-
nando Leão é correspondente 
em França.

A revista reconheceu o 
trabalho além-fronteiras, rea-
lizado em prol da cultura por-
tuguesa, e as atividades feitas 
pelo emigrante nas comunida-
des que representa e noutros 
afazeres culturais na sua terra 
natal.

Desde 2000, Emanuel Fer-

HELENA NUNES
— texto —

nando Martins Leão começou 
a escrever no jornal “O Novo 
Encontro”. Fez teatro, no Grupo 
de Teatro Tru’peça, de Rebordo-
sa e organizou a festa da Ser-
ragem da Velha, uma tradição 
na freguesia que recupera uma 
manifestação pagã que assina-
la desde há seculos, em muitos 
locais do nosso país, o fi m do 
inverno e o início da primavera.

Fernando Leão escreveu 
uma canção dedicada à sua 
mãe `Saudades de ti Mãe´, que 
chegou a levar à televisão. Vive 
em França há vários anos, com 
a família, e trabalha na área da 
restauração. Continua a escre-
ver poemas e artigos relacio-
nados com o associativismo, 
como já fazia em Portugal, mas 
para a Revista Repórter X, com 
quem colabora desde 2018, 
sendo o segundo correspon-
dente fora do país.



11
Quinta-feira

13 de junho 2019

SOCIEDADE

HELENA NUNES
— texto —

PUB PUB

C
ENTENAS DE PESSOAS 
participaram nas diver-
sas atividades programa-
das pela Associação dos 
Municípios das Serras 

do Porto, no âmbito da 2.ª edição 
dos “Encontros com o Parque”, 
informou a autarquia, em nota de 

2.ª edição “Encontros com o Parque”
envolveu escolas e comunidade

►A iniciativa decorreu de 5 a 8 de junho e foi organizada pela Associação dos Municípios das Serras do Porto.

imprensa
“Os “Encontros com o Parque” 

foram pensados para, de forma 
participativa, articular as suges-
tões da comunidade e das escolas 
que muito têm contribuído para 
a construção deste projeto co-
mum”, refere a mesma nota.

A iniciativa envolveu escolas, 
associações, parceiros e população 
local dos Municípios de Gondomar, 

Paredes e Valongo, em torno da va-
lorização do património do Parque 
das Serras do Porto.

Do programa de atividades 
destaca-se o filme/documentário 
natural “Parque das Serras do 
Porto”, da autoria de Paulo Ferreira, 
que foi apresentado publicamente, 
na Quinta da Costa, em Aguiar de 
Sousa.

Dezenas de alunos do Agrupa-

mento de Escolas de Cristelo reali-
zaram ações lúdicas e pedagógicas, 
enquadradas no meio ambiente e 
nas belezas naturais e paisagísticas 
do Parque Natural da Senhora do 
Salto, em Aguiar de Sousa.

Destaque ainda para a jornada 
“Parque das Serras do Porto – um 
ativo regional”, que envolveu um 
público académico e de investiga-
ção e a grande caminhada de 12 

km, com piquenique convívio, no 
sábado, dia 8 de junho, que pro-
porcionou momentos de (re)des-
coberta do território e de confrater-
nização entre as comunidades dos 
três municípios, durante o qual foi 
assinado um novo acordo de com-
promisso com escolas e colégios, 
entidades que decidiram integrar 
o Clube das Escolas do Parque das 
Serras do Porto.

Alberto Machado esteve no “Café com Autarcas”
►A iniciativa organizada pela Comissão Política do PSD-Paredes decorreu em Paredes, no passado dia 9 junho. 

A
LBERTO MACHADO, pre-
sidente da Junta de Fre-
guesia de Paranhos e da 
Distrital do PSD Porto, foi 

o convidado da terceira edição do 
“Café com Autarcas”, organizado 
pela Comissão Política do PSD-Pa-
redes.

Segundo o partido, estiveram 
presentes na iniciativa mais de 
meia centena de pessoas, incluin-
do autarcas e militantes. Citado na 
nota de imprensa, o presidente da 
concelhia Ricardo Sousa destacou o 
“currículo vastíssimo do “amigo” 
e a mais-valia da sua experiência 
para aqueles que desempenham 
ou têm como projeto o desempe-
nho de funções autárquicas”.

Já Alberto Machado falou sobre 
a importância do conhecimento 
da localidade e das pessoas para 

elaborar um projeto consistente 
que responda aos anseios e ne-
cessidades da população. Além do 
conhecimento da terra, o autarca 
defendeu que aqueles que pensam 
apresentar candidaturas aos órgãos 
autárquicos devem conhecer a rea-
lidade concreta da junta, se for o 
caso, porque, hoje, “os cidadãos 
são mais críticos em relação a 
quem os governa” e “não vão em 
promessas vãs”.

“Se a promessa é de reduzir a 
água, o não cumprimento dessa 
promessa terá o efeito contrário. 
Aqui no distrito, o PS foi dema-
gogo e agora a população vai co-
brar”, sublinhou.  

O autarca frisou ainda a im-
portância da comunicação com os 
munícipes, dando como exemplo 
as contas da junta a que preside, 

Paranhos, que são disponibiliza-
das no site da autarquia, como é 
exigido por lei, embora poucas 
juntas a cumpram. “As pessoas 
estão cada vez mais descrentes 
nos políticos e, por isso, temos 
que credibilizar a política pela 
nossa ação”, afirmou, reiterando 
que “é importante a disponibi-
lidade para a causa pública e 
o amor à terra para se ser bom 
autarca”.

No “Café com autarcas”, Alber-
to Machado deixou ainda críticas à 
postura de centralização da câmara 
municipal do Porto, assumindo que 
é na área social cultural, na educa-
ção e no desporto que a junta de 
Paranhos consegue maior liberdade 
para desenvolver projetos, já que a 
autarquia portuense não lhe dele-
gou competências.



12
Quinta-feira

13 de junho 2019DESPORTO

PUB

N
UM JOGO onde só a vitória inte-
ressava para o Rebordosa se man-
ter na luta por um dos lugares 
cimeiros do play-off de subida ao 
Campeonato de Portugal foram 

os da casa a entrar melhores. O Valadares 
queria assegurar o segundo lugar e assumiu 
o controlo do encontro. A equipa gaiense do-
minava, mas revelava falhas na finalização. Os 
rebordosenses também criaram oportunida-
des de golo, mas “pecavam” de igual modo na 
hora de concretizar. 

O resultado manteve-se por isso empata-
do a zero até ao intervalo.

Na segunda parte foram os homens de 
Rebordosa a mostrar mais vontade de vencer, 
objetivo que ficou mais perto de ser atingido 
com o golo de Ricardo Teixeira. O avançado 
dos visitantes rematou à entrada da área e 
inaugurou o marcador, aos 55 minutos. 

Em inferioridade no marcador, a tarefa 
complicou-se para os homens da casa que 
apostaram num futebol mais direto para ten-
tar chegar ao golo. O conjunto orientado por 
Tonanha procurava surpreender, sobretudo, 
em transições rápidas, método pelo qual che-
gou ao segundo, já no período de compensa-
ção. Sousa sentenciou a partida e fez o 2 - 0, 
aos 94 minutos.

A vitória permitiu ao Rebordosa ascender 
ao segundo lugar, com menos três pontos 
que o Canelas, primeiro classificado. O Vala-
dares caiu para o terceiro posto, com os mes-

Valadares, 0 — Rebordosa, 2

Rebordosa ainda pode terminar
no primeiro lugar do play-off

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

mos pontos que os rebordosenses. 
A equipa comandada por Tonanha tem 

ainda hipótese de chegar ao primeiro lugar, 
mas para isso terá de vencer na derradeira jor-
nada o Tirsense e esperar que o Canelas perca 
com o Valadares. Ainda assim, pode não ser su-
ficiente, uma vez que se esse cenário se confir-
mar, o primeiro lugar terá de ser decidido pela 
diferença entre golos marcados e sofridos.

Tonanha:
“Acreditamos na hipótese,

que ainda temos, de chegar
ao primeiro lugar.”

No final do encontro, Tonanha mostrava-se 
satisfeito com o resultado e salientava a justiça 
do mesmo: “Este jogo era uma final, onde 
nós tínhamos obrigatoriamente de vencer 
para continuar na luta. Foi isso que acon-
teceu, porque fizemos um excelente jogo. 
Foi uma partida equilibrada, mas a equipa 
que teve mais oportunidades de golo foi o 
Rebordosa e, por isso, o resultado é justo.”

Quanto ao segredo para vencer este ad-
versário, o técnico rebordosense não tem 
dúvidas: “Foi acreditar. Tínhamos uma es-
tratégia para o jogo que foi executada na 
perfeição. Anulámos os pontos fortes do 
adversário e conseguimos explorar as nos-
sas melhores qualidades. Também tivemos 
a estrelinha da sorte, que nos faltou já em 
alguns jogos.”

Uma vitória que demonstra também o 
espírito anímico muito forte desta equipa, 

caraterística que não surpreende Tonanha: 
“Já nada me surpreende em relação aos 
meus atletas. O campeonato que fizemos 
até à data é um espelho disso mesmo. Esta 
é uma equipa que acredita sempre, que 
tem um grande caráter e que dá tudo em 
campo e, quando assim é, estamos sempre 
mais próximos de vencer.” O treinador do 
Rebordosa garante que a juventude do plan-
tel não é obstáculo e assegura que “apesar 
de serem jovens, são atletas experientes. 

Nós tentámos aproveitar a irreverência, 
mas o que mais prevalece nesta equipa é a 
entrega, a dedicação e o acreditar.”

Quanto às contas, Tonanha assume: 
“Acreditamos na hipótese, que ainda te-
mos, de chegar ao primeiro lugar. Mas te-
mos de vencer primeiro o nosso jogo e não 
vai ser tarefa fácil. Sabemos que o adver-
sário não vai querer terminar este play-off 
com zero pontos e, por isso, não vai ser um 
jogo fácil.”  

Ferreira, 5 — Sobreirense, 0

Sobreirense afasta título de campeão de divisão
A motivação não se fez notar dentro de 

campo, com os visitantes a entrarem mal no 
encontro. Aos 6 minutos, Nélson fez o primei-
ro para os da casa e aos 17 Rafa dilatou a van-
tagem para os pacenses. Num cenário nada 
risonho, o Sobreirense tentava contrariar o 
rumo da partida, mas as coisas pareciam não 
correr bem à equipa de Paredes.

A perder por 2 – 0, ao intervalo, os visi-
tantes entraram na segunda parte dispostos 
a marcar o golo que relançaria o encontro. 
Mas o conjunto da Sobreira viu a tarefa com-
plicar com o golo dos da casa. Filipe ampliou 
a vantagem após a marcação de um pontapé 
de canto em que o camisola 12 converteu de 
cabeça.

O golo desmotivou de tal maneira os ho-
mens comandados por Renato Guimarães 
que a equipa demonstrava muitas dificulda-
des em reagir. O Ferreira aproveitava e cheio 
de confiança chegou ao quarto através de 
Messi, com um remate colocado.

Ainda antes do fim do encontro, Fabinho, 

recém-entrado, foi derrubado na área adver-
sária e o árbitro considerou grande penali-
dade. Na conversão, Caniggia estabeleceu o 
5 – 0 final.

A derrota atirou o Sobreirense para o 
segundo lugar do play-off, com os mesmos 
nove pontos que o primeiro classificado, o 
Ferreira. No entanto, a equipa paredense 
perdeu a possibilidade de depender apenas 
de si própria para ser campeã do play-off. Na 
derradeira jornada, não basta a vitória aos 
homens da Sobreira, que precisam de espe-
rar pela perda de pontos dos pacenses, para 
garantirem o título de campeão da divisão.

Renato Guimarães:
“A esperança

é a última a morrer”

No final da partida, Renato Guimarães 
mostrava-se visivelmente abalado com o 
resultado: “Foi uma derrota com núme-

ros pesados, o que refletiu uma semana 
difícil de trabalho e o facto de a equipa 
estar fragilizada e condicionada. Este 
quinto jogo do play-off de apuramento 
de campeão foi um jogo atípico e, em ne-
nhum momento, conseguimos encontrar 
a nossa identidade.”

Sobre a maior dificuldade de se sagrarem 
campeões de divisão, o técnico sobreirense 
assume: “Com este resultado ficamos numa 
situação complicada para vencermos este 
apuramento de campeão, pois já não de-
pendemos só de nós. No entanto e, como 
fizemos até então, vamos lutar até ao fim 
com a dignidade e humildade que nos 
carateriza.” Renato Guimarães acrescenta, 
ainda: “Como diz o ditado, a esperança é a 
última a morrer “ e como defendo a teoria 
de que as contas só se fazem no final, te-
mos que no último jogo ser competentes 
e vencer. Depois vamos aguardar o resul-
tado do outro encontro e ver o que dita a 
classificação.”

O 
SOBREIRENSE deslocava-se a 
Ferreira com o único pensamen-
to na vitória que lhe permitia sa-
grar-se campeão do play-off da 
divisão. A equipa de Renato Gui-

marães tinha apenas perdido na 1.ª jornada 
desta fase e chegava a Ferreira motivada pela 
vitória por 3 – 0, na ronda anterior.
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Atletas de Paredes representaram
Portugal no Mundial de Trail
►Bruno Sousa e Bruno Silva ajudaram a seleção nacional a conquistar o 5.º lugar coletivo masculino. 

Bruno Silva

D
OIS ATLETAS DE PAREDES es-
tiveram a representar as cores 
nacionais no Ultra Trilho dos Abu-
tres, prova que decorreu na Serra 

da Lousã, no passado sábado, integrada no 
Campeonato do Mundo de Trail.

Bruno Sousa e Bruno Silva fizeram parte 

da seleção nacional portuguesa que con-
quistou o 5.º lugar coletivo masculino, na 
prova de 44 quilómetros.

Bruno Sousa, de Paredes, representa 
a Trail team Bifase e foi pela quarta vez 
representar a seleção nacional. Já Bru-
no Silva, natural de Gandra, representa a 
equipa Oralklass – Amigos do Trail e ven-
ceu recentemente o Trail do Capitão, em 
Rebordosa.

No feminino e também a representar a 
seleção portuguesa, que conquistou o 10.º 
lugar coletivo, estiveram duas atletas de 
Penafiel.

França foi a grande vencedora do Trail 
World Championships 2019, disputado em 
Portugal. A prova juntou mais de 500 atle-
tas de 54 países.

Esta foi a segunda vez que Portugal or-
ganizou o Campeonato do Mundo de Trail, 
prova que decorreu nos trilhos da Serra da 
Lousã, com partida e chegada em Miranda 
do Corvo e integrada nos Trilhos dos Abu-
tres, “um dos mais emblemáticos eventos 
de trail running a nível nacional”, subli-
nhou a organização.

Bruno Silva Bruno Sousa
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Jorge Sousa foi
o melhor árbitro da
época 2018/2019

► O juiz lordelense voltou a obter a melhor classificação
     na lista divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol.

J
ORGE SOUSA foi o melhor 
árbitro da época 2018/2019. 
O juiz natural de Lordelo, Pa-
redes, foi o primeiro classifica-

do, com 8944 pontos, da lista divul-
gada pela Federação Portuguesa de 
Futebol, na semana passada. 

Atrás de Jorge Sousa ficaram 
João Pinheiro, da AF Braga, com 
8912 pontos e Rui Costa, da AF Por-

to, com 8824 pontos.
 No fundo da tabela, estão Ca-

pela (8.687) e João Malheiro Pinto 
(8.663), que serão despromovidos, 
como contempla o Regulamento 
de Arbitragem.

Esta época o juiz paredense ar-
bitrou vários jogos importantes, no-
meadamente o jogo Benfica-Santa 
Clara, que deu à equipa da Luz o 

37.º título nacional e a final da Taça 
de Portugal entre Sporting e FC Por-
to, que terminou com a vitória da 
equipa de Alvalade. 

Jorge Sousa já tinha sido consi-
derado o melhor árbitro de futebol 
em 2016/2017, terminando à frente 
de Artur Soares Dias, que na tempo-
rada anterior liderou o ranking da 
arbitragem.

Rafael Jesus e Mariana Pereira vencem no Meeting Maia
►Os atletas da secção de atletismo da Casa do Benfica em Paredes venceram as provas de 600 metros, numa competição onde participaram
     mais de 500 atletas.

R
AFAEL JESUS e MARIA-
NA PEREIRA venceram as 
provas de 660 metros do 
Meeting Maia Cidade do 

Desporto, evento que decorreu 
no passado dia 1 de junho, no Es-
tádio Dr. José Vieira de Carvalho.

Os dois atletas da secção de 
atletismo da Casa do Benfica em 
Paredes estiveram em destaque 
na prova que juntou mais de 500 
atletas de várias associações de 
atletismo do país e de federações 
regionais de Espanha.

Rafael Jesus venceu a prova 
de 600 metros masculinos, série 
2, com o tempo 1.48,50. Em se-
gundo ficou Guilherme Marques, 
da Associação Desportiva de Lus-

tosa, com 1.50,66 e em terceiro 
Wagner Castro, CCD Ribeirão, com 
1.53,75.

Na prova feminina destacou-
-se outra atleta paredense, Ma-
riana Pereira, que venceu com 

1.52,49. Daniela Nogueira, da As-
sociação Desportiva de Lustosa, 
foi segunda com 1.56,51. A fe-

char o pódio ficou Rafaela Sá, do 
Centro Atletismo do Porto, com 
2.04,18.

L
EONOR COSTA 
sagrou-se vice-
-campeã ibérica 
de Muay Thaj, no 

passado dia 1 de junho, 
em representação da 
seleção nacional, no 
Campeonato Ibérico de 
Kickboxing e Muay Thai 
disputado em São João 
da Madeira.

Este foi o primeiro 
combate internacional 
da atleta paredense, 
que mostrou estar ao 
nível da experiente 
campeã em título do 
país vizinho Sofia Mar-
tos Lopez, embora tenha perdido 
em pontos. 

O Campeonato Ibérico de 
Kickboxing e Muay Thai foi organi-
zado pela Federação Espanhola e 
Portuguesa de Kickboxing e Muay-
thai e a Taça de Campeão Ibérico foi 

Leonor Costa sagrou-se 
vice-campeã ibérica

de Muay Thaj
►A atleta paredense mostrou estar ao nível da experiente
     campeã em título do país vizinho Sofia Martos Lopez.

conquistada por Portugal.
A atleta do Freemotion Clube 

de Lordelo foi convocada para os 
europeus de kickboxing que se vão 
realizar em agosto, na Hungria, mas 
corre o risco de não conseguir parti-
cipar por falta de apoios.

DESPORTO
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Agrupamento de Escolas de Sobreira   ●  Tânia Ferreira

Mediadora do projeto “Paredes Educa – Construir Mais Sucesso”

N
o dia 14 de maio de 
2019, no âmbito do 
Projeto Paredes Educa - 
Construir Mais Sucesso, 

realizou-se o evento coletivo 
anual no Pavilhão Rota dos Mó-
veis em Lordelo. Participaram 
na atividade os alunos das tur-
mas de 2.º ano da Escola Bási-
ca de Recarei e da Escola Bási-
ca n. º1 de Sobreira. O evento 
contou com a participação de 
entidades de diferentes áreas 
temáticas e científicas como 
Centros de Ciência Viva de 
Vila do Conde, Braga e de Gui-
marães, o Exploratório Centro 
Ciência Viva Coimbra Hemip-
sherium Viajante, a Galeria da 
Biodiversidade - Centro Ciência 
Viva & Jardim Botânico do Por-
to - Museu de História Natural 
e da Ciência da Universidade 
do Porto, o Sealife, o Exército, 
a Cruz Vermelha, entre outros 
e, permitiu aos alunos uma in-
terligação aos conteúdos esco-
lares através de um contacto 
direto com diferentes experiên-
cias proporcionando-lhes uma 
aprendizagem eficiente, atrati-
va e lúdica adequada ao plano 
curricular dos mesmos.

T
radicionalmente, na cultura portugue-
sa, o casamento sempre foi uma forma 
de ligação entre famílias, quer seja por 
motivos económicos, políticos ou so-

ciais, por isso, a ligação entre duas pessoas era, 
principalmente, em prol da família e não dos 
intervenientes propriamente ditos.

Contudo, nos dias de hoje, o casamento 
é a forma máxima de união entre duas pes-
soas e toma, como motivo principal, o amor.

Na minha opinião, a evolução desta ce-
rimónia tem sido muito vantajosa e fez de 
algo, outrora, forçado e materialista, algo 
bonito, legítimo e que constitui, até, o ideal 
de vida para imensa gente. Além disso, 
atualmente, sabemos que, na idade média, 
Portugal era dominado pela igreja. Esta si-
tuação fez com que a população fosse mais 
conservadora e menos tolerante. No entan-
to, nos dias que correm, cada vez menos 
pessoas são religiosas ou, até, crentes o que 
também se reflete no casamento, uma vez 
que este pode ser, também, efetivado pelo 
registo civil, em vez de pela igreja, o que eu 

......................................................................................................
Escola secundária de Vilela   ●   Rodrigo Ramos, 10.º VB

Família e casamento

penso ser uma grande melhoria já que di-
versifica o conceito do próprio matrimónio 
e beneficia as pessoas não crentes ou atéias.

Outro ponto que eu considero ter me-
lhorado e ser positivo em toda esta con-
juntura é a possibilidade de duas pessoas 
se juntarem sem oficializarem o casamento 
e serem socialmente aceites, pois todos te-
mos visões diferentes, não só no que diz res-
peito ao casamento como também no que 
se refere ao nosso futuro. Então, a opção de 
não casar e essa escolha não ser reprovada 
socialmente, ajuda as pessoas que estão 
juntas e não tencionam ter esse tipo de liga-
ção oficial, ou não a vejam como um ideal, 
ou até, não se encontrem financeiramente 
confortáveis para o concretizarem.

Finalizando, eu considero o casamento 
algo bonito, que simboliza uma conquista 
para gente que se ama. Pessoalmente não sei 
se algum dia me quereria casar, mas acho que 
é uma perspetiva de vida, cujo ‘significado’ foi 
evoluindo ao longo do tempo para algo mais 
adequado, justo, e, em geral, melhor.

Evento coletivo anual 

Equipa de Lordelo obtém
pódios em Alfena e Sesimbra

►A equipa Dá-lhe Gás Running Fisioduo esteve no Trail dos 4
     caminhos em Alfena, Valongo, e no Ultra Trail de Sesimbra.

A EQUIPA DE LORDELO Dá-lhe Gás 
Running Team Fisioduo competiu 
no último fim de semana em duas 
provas. No Trail dos 4 caminhos em 

Alfena, Valongo, esteve representada por cin-
co atletas e obteve o 2.º lugar da geral por 
equipas. A nível individual destacou-se o atle-
ta Joaquim Leal, que alcançou o 3.º lugar no 
escalão M40.

A formação de Lordelo levou também seis 
atletas ao Ultra Trail de Sesimbra, tendo con-
quistado o 7.º lugar na geral por equipas. A 
nível individual dois atletas conquistaram lu-
gares no pódio, com Abílio Martins a ficar em 
3.º lugar no escalão M45 e Marco Faria a ser 
segundo no escalão M40.

A próxima prova será disputada na Serra 
da Freita, Arouca, a 29 de junho.

Rui Quinta confirmado
no Lusitânia de Lourosa

►O treinador, de 59 anos, sucede a André Ribeiro no comando técnico
     da formação de Aveiro, que milita no Campeonato de Portugal.

R
UI QUINTA vai orientar o Lusitânia de 
Lourosa na época 2019/2020. O clube, 
que milita no Campeonato de Portugal, 
anunciou a contratação do técnico, de 

59 anos, na passada segunda-feira, 10 junho.
“Num dia de história para Portugal, 

marcamos o início 
de uma caminha-
da histórica para 
a época 2019/20. 
Bem-vindo Rui 
Quinta!” lê-se na 
mensagem parti-
lhada no Facebook, 
acompanhada de 
uma fotografia do 
técnico ao lado de 
Hugo Mendes, pre-
sidente do clube.

Rui Quinta su-
cede assim a André 
Ribeiro no coman-
do técnico do em-
blema de Aveiro, 
que esta temporada 
conseguiu chegar 
aos quartos de final 
do play-off de aces-
so à II Liga.  

Este novo proje-
to desportivo surge 
dias depois de Rui 
Quinta ter deixado 
o Sporting de Espi-

nho, onde esteve duas épocas. 
Do seu percurso destacam-se as passa-

gens por clubes como FC Penafiel, Paços de 
Ferreira, Aliados de Lordelo, Gil Vicente, Vizela 
e FC Porto, como adjunto de Vítor Pereira, nas 
épocas 2011/2012 e 2012/2013.

O treinador orientou ainda o União SC 
Paredes nas temporadas de 2004/2005, 
2005/2006 e 2006/2007.
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A POLÉMICA DA ESTÁTUA DE JOSÉ GUILHERME

A
quela que terá sido a primeira tenta-
tiva formal de edificação de uma es-
tátua ao cognominado «rei de Pare-
des», o conselheiro José Guilherme 
Pacheco, surgiu nos primeiros meses 

de 1911. A ideia partiu de uma organização des-
portiva local – o Sporting Club de Paredes –, que 
tratou de pedir ao município a necessária cola-
boração.

A iniciativa é apresentada, aceite por deli-
beração da autarquia e divulgada no concelho. 
Porém, cedo encontra quem se lhe oponha. Na 
sessão camarária de 30 de Março, dão entrada 
três protestos contestatários (abaixo-assinados), 
contendo assinaturas de 38 cidadãos de Gandra, 
37 de Baltar e 136 de Rebordosa. Também do 
ponto de vista institucional, as Comissões Pa-
roquiais Administrativas de Gandra e de Rebor-
dosa apresentaram formalmente o seu protesto 
contra a homenagem pretendida.   

A contestação mais veemente terá mesmo 
vindo de Gandra. Foi apresentada na Câma-
ra uma cópia da acta da sessão da respectiva 
Comissão Paroquial, que de resto o município 
mandara devolver «por se achar em termos in-
correctos e impróprios para o arquivo de uma 
municipalidade». 

Uma das vozes mais sonoras dos protestos 
foi a do «histórico» republicano Serafim Moreira 
da Silva, de Rebordosa. Este vogal protestou e 
ameaçou mesmo demitir-se, caso fosse levada a 
cabo uma homenagem que ele considerava ser 
«uma afronta aos princípios republicanos». 

Opinião diferente tinha, contudo, o pre-
sidente da autarquia, o Dr. José Augusto de 
Magalhães. Considerava que «a resolução [da 
iniciativa da estátua] em nada [era] atentadora 
nem de manifesta contradição aos princípios do 
novo regime que ama e defende». Pelo mesmo 
diapasão alinharam os seus colegas de executi-
vo, «cientes de que aquela resolução não [des-
valorizava] a sua acção moralizadora, patriótica e 
digna, nem os seus actos [podiam] também ser 
ofuscados por resoluções desta natureza». 

O que o clube pedia em concreto era a ce-
dência de terreno para a estátua e também 
para um coreto. Magalhães considerava que «a 
cedência de umas pequenas partes de terrenos 
para as duas construções, coreto e estátua, em 
nada [prejudicava] o município, [tratando-se de] 
obras que a ele ficam pertencendo e que sem-
pre e em todos os locais embelezam e engran-
decem as povoações». E disse mais: «que não 
pode, nem deve referir-se ao grande benemérito 
deste concelho (…) pelas relações de parentes-

«O Conselheiro José Guilherme Pacheco faleceu há mais de vinte anos e até hoje nunca os seus amigos 
políticos se lembraram de exigir uma estátua». «Por isso», entendia que «este assunto não [deveria] ser 
tratado por republicanos, mormente nesta ocasião em que a revolução ainda está palpitante.»

António Augusto não se coibia de criticar igual-
mente a sua alegada responsabilidade política: 
«Que José Guilherme, embora fosse a figura 
mais prestigiosa e prestante deste concelho, 
teve actos pouco louváveis em especial o ha-
ver acompanhado durante toda a vida as más 
instituições que nos regiam». Carvalho acres-
centou que nunca teve «conhecimento de que 
ele, como cidadão ou deputado, protestasse 
contra o descalabro do país, cabendo-lhe por 
esse efeito a sua parte nas responsabilidades da 
nossa má administração pública.» Recordou que 
«nesse tempo já havia cidadãos que pugnavam 
denodadamente a favor da causa republicana e 
lutavam contra a bandalheira dos poderes pú-
blicos», dando como exemplos «Latino Coelho, 
Elias Garcia, generais do exército, José Falcão, 
lente da Universidade, Rodrigues de Freitas, ju-
risconsulto, Alves da Veiga, Manuel de Arriaga, 
Teófilo Braga, etc.» O administrador concluiu 
a sua intervenção repetindo «que era de sua 
opinião que a comissão não devia interferir no 
assunto constante do ofício do Sporting Club», 
que a Comissão Paroquial Administrativa de 
Gandra «nada [tinha] que ver com os actos ad-
ministrativos da câmara, concordando em que 
não se tomasse conhecimento do referido pro-
testo por ser feito em termos inconvenientes». 
Referiu ainda que «desejava ficasse consignado 
o seu respeito por esta comissão municipal ad-
ministrativa, composta de cidadãos inteligentes 
e credores de toda a confiança e pedia que não 
[vissem] nas suas palavras uma afronta, mas tão 
somente uma divergência de opinião, filha legí-
tima da liberdade de pensamento, que reivindi-
ca para a sua consciência de cidadão livre». 

No final da sessão, houve que decidir. E foi 
determinado – apesar da oposição dos republi-
canos radicais – manter a deliberação tomada 
[a favor da cedência de terrenos para estátua e 
coreto] «sem que se possa dela notar a menor 
desconsideração para o vogal senhor Serafim 
Moreira da Silva, a quem todos manifestavam o 
seu respeito e estima, confiando que continua-
rá na administração e gerência do município de 
que é um digno e ilustre representante».

Estava encontrado e reservado o local para a 
estátua do «rei de Paredes». Contudo, até que tal 
se tornasse realidade, muitos anos ainda teriam 
de passar. A Primeira República haveria de cair 
antes da estátua do «rei» ser levantada.

co que os ligava, 
mas não julga 
excessiva a insig-
nificante cedên-
cia e autorização 
dada, tendo em 
consideração os 
relevantíssimos 
serviços que o 
finado prestou 
durante sua vida 
inteira a esta 
porção de ter-
reno que hoje e 
por sua iniciativa 
constitui o con-
celho tal qual se 
encontra e a co-
marca de que foi 
criador». 

Sobre as assi-
naturas de oposi-
ção apresentadas 
ao executivo, o 
presidente con-
siderou-as «em 
número insignifi-
cante se se aten-
der à população 
do concelho». 
Sublinhou ainda 
o facto de «uma 
delas [estar] di-
rigida em termos tais que merecem a censura 
de toda a comissão e autoridade administrativa 
presente, devendo por isso ser devolvida aos 
signatários com referências pouco lisonjeiras 
para eles, por terem a coragem e ousadia de a 
fazer entrar na secretaria do município para ser 
presente a esta sessão». «Além disso», prossegue 
José Augusto, «as assinaturas constantes dos 
protestos não [estavam] reconhecidas por notá-
rio e só à benevolência desta comissão se deve a 
sua referência na acta». 

É então que intervém o administrador do 
concelho, António Augusto Gonçalves de Car-
valho. Começa por dizer que «pessoalmente 
prestava homenagem à memória do Conselhei-
ro José Guilherme a quem Paredes deve o que 
actualmente é. O caminho de ferro com três es-
tações, afora os apeadeiros, dentro do concelho, 
a criação da actual comarca são obra sua que 
lhe marcou um nome imorredouro na história 
deste concelho». «No entanto», sublinhava o 
«histórico» republicano, «entendia que qualquer 

manifestação, ini-
ciativa ou coope-
ração tendente a 
perpetuar-lhe a 
memória, só [de-
veria] partir dos 
seus velhos ami-
gos pessoais ou 
políticos e nunca 
desta comissão, 
que não está 
nas cadeiras do 
município pelo 
voto do povo do 
concelho bene-
ficiado com o 
desenvolvimento 
desta terra, mas 
só pelo acto re-
volucionário de 
cinco de Outubro 
que implantou 
a República em 
Portugal.» 

Ou seja, An-
tónio Augusto 
considerava «a 
comissão com 
carácter pura-
mente revolucio-
nário não poden-
do por isso, sem 
trair a sua missão, 

apoiar ou empenhar-se em assuntos desta natu-
reza». E prosseguiu: «o Conselheiro José Guilher-
me Pacheco faleceu há mais de vinte anos e até 
hoje nunca os seus amigos políticos se lembra-
ram de exigir uma estátua». «Por isso», entendia 
que «este assunto não [deveria] ser tratado por 
republicanos, mormente nesta ocasião em que 
a revolução ainda está palpitante». 

Durante esta sessão de Câmara, algum dos 
presentes terá lembrado o facto de o republica-
no número um de Paredes ter sido também ele, 
em tempos, «monárquico». António Augusto 
respondeu à afronta nestes termos: «Já que in-
vocaram o facto de ter sido monárquico, [tenho] 
a dizer que [acompanhei] inconscientemente a 
monarquia algum tempo, mas apenas [conheci] 
o caos da nossa administração pública de ver-
dadeiro latrocínio, [pelo que entendi] que devia 
[filiar-me] num partido em oposição a esses ac-
tos de má administração, [filiando-me] então no 
partido republicano.» 

Apesar dos elogios à ilustre personalidade, 
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FICHA TÉCNICA

1231
Santo António de Lisboa morre em Pádua, 
Itália, aos 39 anos;
____________________________________

1502
A Ilha da Martinica é descoberta por Cristó-
vão Colombo;
____________________________________

1569
O corsário inglês Francis Drake, ao serviço 
de Isabel I de Inglaterra fracassa no seu ata-
que a Lisboa;
____________________________________

1611
Observadas, pela primeira vez, as manchas 
do Sol, pelo astrónomo holandês David Fa-
bricius;
____________________________________

1645
Inicia-se no Brasil a Insurreição Pernambu-
cana, que levou à expulsão dos holandeses;
____________________________________

1654
O padre António Vieira prega, em Lisboa, o 
“Sermão de Santo António aos Peixes”, antes 
da partida de volta ao Brasil com instruções 
do rei acerca do estatuto dos índios nas mis-
sões do Maranhão;

1763
Nascimento de José Bonifácio de Andrade 
e Silva, futuro herói da independência do 
Brasil;
____________________________________

1795
Nascimento de Thomas Arnold, fi gura de rele-
vo na instrução pública inglesa; 
____________________________________

1865
Nascimento de William Butler Yates, poeta ir-
landês e Nobel da Literatura em 1923;
____________________________________

1866
O Congresso Americano reconheceu à popu-
lação negra a igualdade civil e os grupos de 
extrema direita fundam a organização crimi-
nosa racista Ku Klux Klan;
____________________________________

1879
Dá-se início aos trabalhos do segundo conce-
lho de Roma, de que resultaria a proclamação 
do dogma da Infalibilidade Papal;
____________________________________

1886
Morre, no lago Starnberg, o rei Ludwig II da 
Baviera;

1888
Nasce Fernando Pessoa, escritor português, 
autor de “Tabacaria”, criador dos heterónimos 
Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto 
Caeiro;
____________________________________

1910
Nascimento de Gonzalo Torrente Ballester, 
futuro escritor espanhol, Prémio Cervantes e 
autor de “A Ilha dos Jacintos Cortados”;
____________________________________

1915
Guiné Portuguesa. Ferido na povoação de 
Joal pelos rebeldes Papéis, o capitão Teixeira 
Pinto recolhe a Bissau. Assumiu o comando 
das forças, que se dirigiam para Bór, o tenente 
Sousa Guerra;
____________________________________

1917
Grande Guerra 1914-18. O ataque da força aé-
rea alemã a Londres causa 162 mortos, 432 fe-
ridos e prejuízos na ordem das 650 mil libras, 
a preços de então;
____________________________________

1920
A escultura representando N.ª Sr.ª de Fátima, 
do “santeiro” Guilherme Ferreira Tedim, é en-
tronizada na Capela das Aparições;

1935
É criada a FNAT – Fundação Nacional para a 
Alegria no Trabalho, organização do Estado 
Novo, inspirada na congénere nazi Força pela 
Alegria e na fascista italiana Doppo Lavoro;
____________________________________

1944
II Guerra Mundial. A Alemanha nazi inicia os 
ataques ao Reino Unido com os primeiros 
mísseis ou “bombas voadoras” V1. Os ataques 
mantiveram-se até 29 de março de 1945;
____________________________________

1949
Publicação do romance “1984” de George 
Orwell, parábola sobre o estado totalidade;
____________________________________

1951
O professor Ruy Luís Gomes requereu a Oliveira 
Salazar as condições mínimas para as eleições 
presidenciais de 1951, no que não foi atendido;
____________________________________

1958
O ator Vasco Santana, protagonista de “O 
Pátio das Cantigas”, “Pai Tirano” e “Canção de 
Lisboa”, morre com 60 anos;
____________________________________

1960
Declaração do MPLA a Portugal abre a porta 
a uma solução pacífi ca da questão colonial.

Dia 14
Auditório da Biblioteca Municipal
21h30 – Apresentação do livro “Quando os ponteiros do re-
lógio pararam”, de António Aguiar

Dia 14
Largo do Conde Torres Novas, Penafi el
Da 10h00 às 23h30 – Cortejo do carneirinho, Corpo de 
Deus, Festa da cidade e do concelho

De 14 a 21
Centro de Penafi el
Corpo de Deus, festa da cidade e do concelho

Dia 19
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação “Ralph vs Internet”

Dia 26
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação “Dumbo”

Dia 14
Centro de Interpretação da Rota do Românico
Das 18h00 às 20h00 – Biblioterapia e cineterapia: o poder 
das metáforas e imagens

Dia 15
Casa e jardim da Agrela, Duas Igrejas
09h00 – Workshop Património e pintura

Dia 15
Trilho Experimental da Ecovia pedagógica n.º 2
09h00 às 11h30 – Caminhar pelo Património: caminhada 
solidária “Eu sou eu vou”

Dia 18
Parque José Guilherme, Paredes
14h00 – Marcha de São João

Dia 19
Pavilhão Rota dos Móveis, Lordelo
09h00 – Encontro de boccia

Dias 14, 15 e 16
Monte de S. Domingos
Couto Mineiro em festa, com artesanato, gastronomia e as-
sociativismo

Dias 19, 21, 22, 23 e 24
Castelo de Paiva
Festas de S. João

Dias 13 e 14
Biblioteca e Arquivo Municipal e Casa da Cultura Leonardo 
Coimbra, Lixa
Das 15h00 às 16h30 – História dos Santos Populares e ate-
liers criativos 

De 21 a 23
Casa da Cultura da Lixa
Das 10h00 às 23h30 – XXIV Aniversário de comemoração 
de elevação de Lixa a cidade

Dias 21 e 22
Casa das Artes de Felgueiras
21h30 – Teatro, comédia “Porta com porta”

Dia 15
Rua Santo António, Lousada
Das 19h00 às 02h00 – Festa dos vizinhos

Dias 22 e 23
Avenida Senhor dos Afl itos
Prozis Challenge

Dia 14
Auditório “A Gaveta”, Parque Urbano de Paços de Ferreira
14h30 – Filme “Quem se importa” – Iris

Dia 17
Paços de Ferreira
14h00 - Dia Municipal Sénior

Dia 22
Salão nobre da câmara municipal
09h30 – XVI Jornadas Médico-desportivas

o seu QUINZENÁRIO de eleição

CULTURA
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GOMES DE SOUSA

O DR. ADRIANO LOPES

N
o fim do 1.º capítulo da ‘Genea-
logia d’Os Pinto Lopes’ publicada 
em 2014 vem a descendência de 
Agostinho Pinto Lopes, fº natural 
de Maria Rosa, ambos de Valpe-

dre, ascendentes do dr. Adriano Pinto Lopes. 
O documento fundamental da biografia do 

dr. Adriano é assim, como que uma ‘certidão nar-
rativa completa do registo do nascimento’:

Aos trinta e um dias do mês de Agosto de 
mil novecentos e quatro, nesta igreja paroquial 
de Sant’Iago de Valpedre, concelho de Penafiel, 
diocese do Porto, baptizei solenemente um in-
dividuo do sexo masculino a quem dei o nome 
de Adriano, e que nasceu nesta freguesia às três 
horas da tarde do dia vinte e oito do mês de 
Agosto do ano de mil novecentos e quatro, filho 
legítimo de Agostinho Pinto Lopes, proprietário 
e industrial, natural desta freguesia, e de Maria 
Alves Correia, doméstica, natural da freguesia de 
Santa Marinha de Real, concelho de Paiva, desta 
diocese, recebidos na de São Martinho de Pe-
nafiel, deste concelho, e diocese e paroquianos 
desta de Valpedre, moradores no lugar de San-
ta Maria, neto paterno de Maria Rosa, solteira, 
e materno de Manuel Alves e de Rita Correia da 
Rocha. Foi padrinho Adriano Rodrigues Ferreira, 
casado, proprietário, e madrinha Elisa Barbosa 
Coelho, casada com o padrinho, os quais todos 
sei serem os próprios. E para constar lavrei em 
duplicado este assento que, depois de ser lido e 
conferido perante os padrinhos, comigo assina-

ram. Era ut supra. O padrinho - Adriano Rodri-
gues Ferreira. A madrinha - Elisa Barbosa Coe-
lho. O abade António Peixoto Machado Coelho.

Assento de baptismo n.º 16 de 1904; fol. 6.
À margem contém dois averbamentos:
Casou a dezoito do mês findo na Quarta 

Conservatória do Porto com Elisa Alves Correia 
de Melo, natural da freguesia e concelho de 
Cinfães. Livro de casamentos, registo número 
oitenta e quatro. Emolumentos – um escudo e 
cinquenta centavos. Penafiel, dez de Abril de mil 
novecentos e trinta e oito. Doc. nº 16, maço n.º 1.

n.º 2 – Faleceu em Valpedre, Penafiel, no 
dia 30 de Setembro de 1981. Assento n.º 294 de 
1981. Em 1 de Outubro de 1981.

O dr. Adriano não houve descendência. 
Adriano Pinto Lopes matriculou-se na Fa-

culdade de Medicina da Universidade do Por-
to no ano lectivo de 1925 para 1926.

No ano seguinte matriculou-se no segun-
do ano, mais nas cadeiras de Anatomia des-
critiva e Química fisiológica, donde se conclui 
que no 1º ano apenas teve aproveitamento a 
Histologia e Embriologia.

Em diversos anos do curso de Medicina 
cruzou-se na Faculdade com numerosos con-
terrâneos:

Joaquim Teixeira de Araújo, José Pinheiro 
Cardoso de Campos, José Amorim, Alberto Pei-
xoto Coelho Moreira Sarmento e Castro, Antó-
nio de Sousa Pereira, Armando de Melo, Fran-
cisco da Silva Mendes, Júlio Gouveia Mendes de 

Vasconcelos, Armando Barbosa de Araújo Cot-
ta, Joaquim Moreira de Sousa Andrade, Manuel 
Soares da Costa Guimarães, Vítor José Moura 
de Carvalho, António de Magalhães Campos, 
Fernando Campos Santana, José Pinto Lopes 
de Amorim, José Vitorino de Campos e outros, 
alguns dos quais não terminaram o curso.

Em 1948 era Vereador da CM de Penafiel 
sendo Presidente Afonso Henrique de Sobral 
Mendes.

[Sobral Mendes, industrial, morador na 
Quinta dos Cónegos, Moreira da Mala, filho 
de Marlene Meadas e natural de Caldas da 
Rainha, foi Presidente da Câmara de 12 de 
Outubro de 1946 a 12 de Fevereiro de 1954].

À mesma vereação pertencia o seu conterrâ-
neo António Pinto Lopes de Amorim, irmão do 
dr. José Pinto Lopes de Amorim, que foi director 
clinico das Termas de São Vicente e do Eng. Ma-
nuel Pinto Lopes de Amorim, que casou e fale-
ceu no Uruguai... todos da Rua de Entre-os-Rios, 
freguesia do Torrão, da parte de Penafiel.

O dr. Adriano teve dois irmãos: 
- Maria. Nasceu em Santa Maria a 22 de 

Mário de 1906 e faleceu a 5 de Agosto de 1907
- António. Nasceu na Santa Maria a 21 de 

Março de 1909 e faleceu a 11 de Julho de 1954.
Este casou em Alpendurada, Marco de Ca-

naveses, a 26 de Abril de 1934, com Joaquina 
Marques de Andrade e Vasconcelos. Tiveram 
um filho Agostinho Fernando de Vasconcelos 
Pinto Lopes que casou com Maria Doroteia 

Almeida Rodrigues.
Agostinho Fernando e Maria Doroteia ti-

veram dois filhos 
- Fernando Jorge Rodrigues Pinto Lopes 

que foi sócio gerente da “Qualquer Hora Limi-
tada”, em Vila da Feira. E gerente da “Gespark 
- Compra e Venda de Propriedades Limitada”, 
em Vila Nova de Gaia.

- António José Rodrigues Pinto Lopes. 
Frequentou a Faculdade de Desporto da Uni-
versidade do Porto, onde obteve o grau de 
Mestre em Ciência do Desporto, defendendo 
a tese “PARA UM MODELO ALTERNATIVO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM DOS JOGOS DES-
PORTIVOS COLECTIVOS. Estudo centrado no 
basquetebol”, a 10 de Dezembro de 2004.

Professor de Educação Física na Escola 
Secundária da Senhora da Hora, admitido por 
concurso em 2006. Aposentou-se em Novem-
bro de 2010.

A 30 de Novembro de 2012 foi eleito Presi-
dente da Assembleia Geral Lopes da Associação 
de Professores de Educação Física do Porto.

DUNQUERQUE

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

(Continuação da edição anterior)

Lampreias – 24, a 300 reis ________________________ 7$200
Sáveis 2, a 240 __________________________________ $480
Manteiga – 34 canadas e meio terço de meio quartilho, a 400 
reis a canada _________________________________ 13$609
Nozes – 4 alqueires e meio, a 200 reis ________________ $900
Castanha seca – 78 alqueires, a 480 ________________ 38$380
Castanha verde – meio alqueire ____________________ $060
Coelhos – 4 e tres quartos de um, a 50 reis _________ $237 reis
Cera – 145 arráteis e tres quartas e meia, a 280 _______ 40$845
Geiras – 24, a 40 reis  ______________________ $960
Bragal – 7 varas e meia, a 120 _______________________ $900
Linho – 19 mãos, a 80 reis ________________________ 1$520
Lenha – 6 carros, a 240 ___________________________ 1$440
Palha painça – 19 dúzias (de molhos), a 240 __________ 4$560
Bogas – 2 dúzias, a 60 reis _________________________ $120
Maçãs – 260, a 160 o cento ________________________ $357
Passas – 1 arrátel ________________________________ $060
(195) Serviços – 4 e um quarto de um, a 80 reis _________ $340
“Os Paçais e Cerca do Mosteiro, pelo seu produto ordinário, 
rendem actualmente, cada ano: 
Pão meado – 450 alqueires, a preço de 240 reis ______ 108$000
Azeite – 50 almudes, a preço de 2$400 ____________ 120$000
(196) Vinho – 200 almudes, a preço de 240 __________ 48$000
Soma o total ____________________________ 3.264$165 reis

(DESPESAS) “Ordinárias que se pagam deste Mosteiro:
Ao Mosteiro de S. Bento de Lisboa, cada ano ____ 116$900 reis
Ao Mosteiro de S. Bento do Porto, cada ano _________ 62$000
Ao Mosteiro de Santarém ______________________ 200$000
Ao Hospício de Braga ___________________________ 28$333
Ao Subsídio novo para as Obras da Estrela, cada ano _ 150$000
Para os Doutoramentos, ao Colégio de Coimbra, cada ano
_____________________________________________ 5$600
(197) Ao Quindénio, em cada ano _________________ 10$666

“A este Mosteiro não se paga ordinária alguma”.

(ENCARGOS) 
As Capelas, ou obrigações de Missas que tem, são:
- Uma Missa quotidiana, que estava obrigado o Mosteiro 

de Alpendorada a satisfazer e se passou para este, sem rendi-
mento algum.
- Uma Missa em dia de Reis, pela qual paga o possuidor do Ca-
sal do Parrameiro, em Guimarães ________________ $400 reis
- Tem mais, todos os terceiros Domingos dos meses e todas as 
sextas-feiras do ano, uma Missa pela Confraria do Senhor, pelo 
que pagam os Mordomos, anualmente _____________ 5$000 
- Tem mais as Missas pelos primeiros Domingos do mes, uma 
Missa pela Confraria da Senhora, pelo que pagam os Mordo-
mos _________________________________________ 1$400

- Tem mais obrigação de quatro Missas, digo oito Missas, 
em os dias de N. Senhoras, e tres no dia de Natal, mas não se 
sabe em que é imposta esta obrigação.

(DÍVIDAS)
“Dívidas activas e passivas:
- Deve o Mosteiro de S. Bento de Lisboa seis mil cruzados, 

à razão de juros de dous e meio por cento.
- Deve este Mosteiro 840$000 reis de simples empréstimo, 

por ser Casa de Colégio e ter maior número de religiosos, e 
este é o motivo por que foi contraída”.
O número de Religiosos, no ano de 1762, era ____________ 28 
Há conventuais, actualmente ________________________ 33
Há neste Mosteiro trinta e uma celas __________________ 31

Não entra no nosso plano um estudo económico da vida 
do Mosteiro de Travanca. Mas esse estudo é fácil de fazer-se, 
expresso em algarismos, à base dos Estados ou relatórios trie-
nais ainda existentes (198).

Para esse trabalho, parece-nos poderiam ser úteis dois 
pequenos quadros que aqui vamos inserir: um para avaliar as 
fontes de receita, outro as de despesa.

No Arquivo Distrital do Porto existem nada menos de 135 
livros de Prazos do Mosteiro de Travanca – uma tentação para 
quem empreender um estudo monográfico exaustivo deste 
capítulo. Aqui vamos apenas deixar as referências numéricas 
que por vezes encontramos nos Estados. O número de prazos 
feitos ou renovados em cada triénio dá-nos a ideia da exten-
são do domínio monástico e dos réditos auferíveis.
TRIÉNIOS ____________________________________ PRAZOS 
1713-16 _________________________________________ 48

1716-19 _________________________________________ 23
1719-22 _________________________________________ 54
1722-25 _________________________________________ 66
……………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1755 – 58 _______________________________________ 104
1758-61 _________________________________________ 62
1761-64 _________________________________________ 75
1764-67 _________________________________________ 95
1767-70 ________________________________________ 107
TRIÉNIOS ____________________________________ PRAZOS 
1770-73 __________________________________________ ?
1773-76 _________________________________________ 85
1776-80 _________________________________________ 55
1780-83 _________________________________________ 15
1783-86 _________________________________________ 48
1786-89 __________________________________________ ?
1789-92_________________________________________ 55
…………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1798-1801 _______________________________________ 40
1801-04 _________________________________________ 40

Uma média passante de 60 prazos por triénio, ou 20 por ano.
A propriedade rústica do Mosteiro situava-se praticamente 

toda para leste de Travanca e, sobretudo, nos actuais concelhos 
de Baião e Penaguião. Neste último concelho, a Quinta de Me-
drões custou ao Mosteiro prolongado litígio; mas o Mosteiro nun-
ca desistiu. No concelho de Baião, os casais e quintas do Mosteiro 
eram de vulto e modo a justificar a construção duma residência 
em Campelo, para arrecadação das rendas e atendimento dos ar-
rendatários; era a Casa do Recio (Rossio), que data do triénio de 
1745-48: Fizeram-se umas boas casas na freguesia de Campelo, 
cabeça do concelho de Baião, onde este Mosteiro tem o principal 
das suas rendas, para residir e recolher-se os Padres Procuradores 
e cobrarem as rendas e assistir às demandas que movem e às ex-
clusões que fazem aos caseiros e para acudirem melhor às terras e 
rendas, (…) além-Douro, onde se acha muito embaraço nas terras 
e rendas, por não irem lá, pela distância. Como também para irem 
destas casas ao concelho de Penaguião, donde há muita renda, e 
lá assistirem na Quinta deste Mosteiro. Etc. (Est. de 1748).

(Continua)
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Rebordosa

Emanuel José
Gomes de Brito

Faleceu
Emanuel José Gomes de Brito faleceu no pas-

sado dia 27 de maio, com 31 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Praceta 
da Lage, n.º 38, 2.º Esq., Rebordosa, Paredes. Era solteiro e deixa na 
maior dor sua mãe, irmão e demais família.

Rebordosa

Fernando Leão Moreira
Faleceu

Fernando Leão Moreira faleceu no passado dia 
31 de maio, com 74 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua 
de Fijô de Cima, n.º 152, Rebordosa, Paredes. Era 
casado com Rosa Maria Carneiro Coelho que deixa na maior dor junta-
mente com seus fi lhos, noras, genros, netos e demais família.

Rebordosa

Maria Helena
Moreira dos Santos

Faleceu
Maria Helena Moreira dos Santos faleceu no 

passado dia 3 de junho, com 78 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Avenida Engenheiro Adelino Amaro da Costa, n.º 465, Rebordosa, 
Paredes. Era solteira e deixa na maior dor seus irmãos e demais 
família.

Rebordosa

Tiago Neto Pacheco
Faleceu

Tiago Neto Pacheco faleceu no passado dia 7 de junho, com 29 
dias de idade. Era natural da freguesia de Rebordosa, Paredes e re-
sidente na Rua de S. Tiago, n.º 114, Rebordosa, Paredes. Deixa na 
maior dor seus pais, irmãos e demais família.

Rebordosa

Serafim Pinto
Ferreira de Sousa

Faleceu
Serafi m Pinto Ferreira de Sousa faleceu no 

passado dia 28 de maio, com 56 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Travessa 
da Portela, Rebordosa, Paredes. Era solteiro e deixa na maior dor sua 
mãe, irmãos e demais família.

Arreigada – Paços de Ferreira

Custódia da Silva Almeida
Faleceu

Custódia da Silva Almeida faleceu no passado 
dia 9 de junho, com 79 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Arreigada, concelho de Paços de Ferrei-
ra e residente na Rua do Seixo, n.º 52, freguesia de 
Frazão, Arreigada, concelho de Paços de Ferreira.

Vilela 

Eufrazina Augusta
de Brito Leal

Faleceu
Eufrazina Augusta de Brito Leal faleceu no pas-

sado dia 10 de junho, com 92 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Vilela, Paredes e residente na Rua de Cunha, 
n.º 537, freguesia de Vilela, Paredes. Era viúva de Manuel de Jesus 
Ferreira de Barros.

Agradecimento
Seus fi lhos e demais família vêm por este meio extremamente 

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

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, 
dia 15 de junho, pelas 18 horas, na igreja paroquial de Vilela. Antecipada-
mente agradecem a todas as pessoas que participem neste ato religioso.

Lordelo

Júlia Carneiro Leão
Faleceu

Júlia Carneiro Leão faleceu no passado dia 30 
de maio, com 89 anos de idade. Era natural de Lor-
delo, Paredes e residente na Rua da Bolsa, n.º 80, 
Porto. Era solteira.

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

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

Lordelo

Maria de Lurdes Gonçalves
Faleceu

Maria de Lurdes Gonçalves faleceu no passado 
dia 6 de junho, com 91 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua da Cuarela, Lor-
delo, Paredes. Era viúva de José Nunes de Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 
14 junho, pelas 19 horas na igreja paroquial de Lordelo, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Gondalães

Blandina Almeida e Silva
Faleceu

Blandina Almeida e Silva faleceu no passado dia 
5 de junho, com 88 anos de idade. Era natural e resi-
dente em Gondalães, Paredes. Era viúva de Manuel 
de Sousa Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos SENTIDOS PÊSAMES 

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. 

NECROLOGIA   |   PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

SOPA DE LETRAS

Arroz com amêndoas
Arroz doce
Bacalhau
Bolo de abóbora
Bolo-rei
Broas de mel
Caldeirada
Chester
Coscorões
Empanadilhas
Farofa
Filhós

Lampreia de ovos
Mexidos
Panetone
Pão-de-ló
Pernil de porco
Peru
Polvo
Rabanadas
Roupa velha
Sonhos
Torta de maçã
Tronco

SUDOKU

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

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

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

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

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

FICHA DE ASSINATURA

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

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

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

Nas nossas instalações

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

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com



Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€
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Frazão
Rua de S. Brás, 428  |  4595-182 Frazão

Tel. 255 000 803  |  smagalhaes@creditoagricola.pt

Paços de Ferreira
Av. Sílvia Cardoso, 177  |  4590-507 Paços de Ferreira

Tel. 255 002 052  |  acmribeiro@creditoagricola.pt

Freamunde
Praceta de Leigal, 138  |  4590-384 Freamunde
Tel. 255 880 240  |  bpeixoto@creditoagricola.pt

Paredes
Avenida Comendador Abílio Seabra, 138  |  4580-029 Paredes

Tlf. 255  780  930/2/6  |  paredes@creditoagricola.pt
vjacarrico@creditoagricola.pt 

Recarei
Rua João Paulo II, 701  |  4585-642 Recarei

Tel. 224 337 350  |  ssppinto@creditoagricola.pt

Vandoma
Rua Central de Vandoma, 602  |  4585-766 Vandoma

Tel. 220 006 463  |  dnsilva@creditoagricola.pt

Vilela
Rua St.º Estevão, 50  |  4580-101 Vilela

Tel. 255  880 180  |  ampmachado@creditoagricola.pt

Agências

Sede


