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3500 atletas voltam a invadir 
Paredes de 3 a 7 de julho

– o torneio internacional de andebol, que junta cerca de 3500 atletas, de mais de 200 equipas, sete delas estrangeiras. 

Além da competição, o evento pretende trazer dinâmica à cidade, com cinco dias de muita atividade e de grande dimensão. 

Este será o ano de afirmação do torneio, que é apontado como o maior evento desportivo da cidade de Paredes.

A cidade de Paredes vai receber a segunda edição do Paredes Handball Cup

Demissão em bloco 
nos Bombeiros de Cete

Entrevista | Lúcia Alves

“É um sonho poder representar o Benfica”

Divergências entre direção e comandante levaram 
à demissão da direção liderada por Paulo Pinto. As 
eleições estão agendadas para 7 de julho. 

A atleta natural de Paredes deixou o Valadares para 
reforçar o plantel principal da equipa feminina do 
Benfica na época 2019/2020.
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A 
Casa da Cultura de Paredes acolheu 
a última conferência do Inovdesign, 
um projeto da Fundação Serralves 
que tem percorrido várias cidades 

da região norte de Portugal para realçar a im-
portância do design na economia do país e o 
valor acrescentado que introduz nas cadeias 
de produção das empresas, assim como nas 
marcas e modelos de negócios inovadores.

Depois de um périplo pelas cidades de 
Viana do Castelo, São João da Madeira, Braga, 
Guimarães e Vila Nova de Famalicão o projeto 
da Fundação Serralves apresentou em Pare-
des o último roadshow do projeto que pre-
tende sensibilizar e capacitar as pequenas e 
médias empresas para a adoção de modelos 
inovadores de desenvolvimento e design de 
produtos e bens.

Na sessão foram apresentados casos de 
sucesso empresarial como a Mishmash, marca 
de material de escritório minimalista que de-
senvolve produtos personalizados, a Fenabel, 
empresa de Paredes especializada no fabrico 
de cadeiras em madeira e que aposta na ino-
vação, qualidade e design para diferenciar os 
seus produtos e a IKEA Industry, pertencente 
ao grupo IKEA, a maior produtora de móveis 
de madeira do mundo.

Foi também convidado o designer portu-
guês Rui Tomás, conhecido por uma fi losofi a 
multidisciplinar e uma curiosidade contínua 
no desenvolvimento e design para todos os ti-
pos de escalas e que recebeu dois prémios de 
bolsas de mérito por excelência e distinguiu o 
Daciano da Costa, na FAUL.

Para o município de Paredes esta confe-
rência do Inovdesign é um motivo de orgu-
lho.  “É um privilégio para nós. Interessa-
-nos divulgar o design de inovação porque 
hoje ele é cada vez mais importante não só 

Paredes acolheu a última conferência 
do Projeto Inovdesign

u A iniciativa promovida pela Fundação de Serralves apresentou na Casa da Cultura de Paredes alguns casos de sucesso empresarial, como o             
          gigante IKEA ou a empresa paredense Fenabel. 

na indústria do mobiliário, mas em muitas 
outras áreas económicas que se estão a 
desenvolver no nosso concelho”, sublinhou 
o vereador das atividades económicas, Elias 
Barros, destacando a importância deste even-
to para as empresas do concelho. “Temos cá 
hoje a Fenabel e a Wewood, que recebeu 
um prémio recentemente, mas há muitas 
outras empresas no concelho que já olham 
para o design de uma forma inovadora. 
Cada país e cada cliente tem o seu produto. 
O mercado alemão tem um tipo de produto 
e o francês tem outro completamente dife-
rente e as empresas têm de se adaptar”.

Elias Barros garante que a maioria das 

empresas de mobiliário em “Paredes já está 
na vanguarda do mercado, mas ainda há 
algumas com difi culdades em dar o salto 
para um produto com um design diferen-
ciado no mercado”.

 Num mundo cada vez mais concorren-
cial, o presidente da Associação de Empresas 
de Paredes defendeu que os empresários 
devem interiorizar o mérito que o design 
pode ter para a sua atividade. “Esta política 
diferenciadora e agregadora do valor das 
coisas é essencial para que a indústria de 
mobiliário de Paredes tenha no contexto 
nacional e internacional o lugar que me-
rece”, disse Alberto Pereira Leite, garantindo 

que só com a ajuda de todos é que Paredes 
será reconhecido internacionalmente como o 
concelho que melhor produz mobiliário.

Na mesma sessão, esteve também pre-
sente o vencedor do prémio Inovdesign do 
ano passado, a estante “X2” da Wewood, 
empresa de mobiliário sediada no con-
celho de Paredes. Da autoria do designer 
Laurindo Marta, a Estante X2 é uma peça 
em madeira maciça que incorpora um de-
sign “inteligente”, que pode ser persona-
lizada permitindo o ajuste da altura ou 
da largura a qualquer momento, criando 
novos módulos e compartimentos de ar-
mazenamento.”

U
ma biografi a do padre Américo (1887-1956), em formato infanto-juvenil, acaba de ser 
editada pela Editora Letras e Coisas. Com o título CAMINHOS NA MINHA TERRA. UMA 
HISTÓRIA DO PAI AMÉRICO, o texto é da autoria do Padre José Alfredo, Reitor do Semi-
nário Maior do Porto, e as ilustrações do pintor Avelino Leite.

A história divide-se em 9 capítulos curtos. O fi o da narrativa é conduzido por um pequeno 
de nome Francisco, natural de Campo, o local onde se deu o fatídico acidente de viação que 
viria a vitimar, dois dias depois (16 de Julho de 1956), o Pai Américo.

O livro terá uma distribuição pelas várias vigararias da Diocese do Porto, mas não só, e tem 
o apoio integral à edição da Irmandade dos Clérigos.

Estão previstas, para já, duas apresentações.
A primeira foi na quarta-feira, dia 26 de junho, na igreja de S. Martinho de Campo, Valongo, 

com a presença do Bispo Auxiliar do Porto, D. Armando Esteves Domingues.
A segunda, no dia 28 de Julho, Domingo, no Seminário Maior de Coimbra, às 16:00 horas, 

com a Eucaristia presidida pelo Senhor D. Virgílio Antunes. Nesse dia, celebram-se 90 anos de 
ordenação presbiteral de Américo Monteiro de Aguiar, por D. Manuel Luís Coelho da Silva, Bis-
po de Coimbra. O Padre Américo foi o fundador da Obra de Rua e a sua Causa de Beatifi cação 
segue o seu curso na Congregação para as Causas dos Santos, em Roma.

CAMINHOS NA MINHA TERRA. UMA HISTÓRIA DO PAI AMÉRICO
Letras e Coisas, 2019, formato 224x210 mm, 40 pp., capa dura, ISBN: 978-989-54229-3-7)
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Direção dos Bombeiros de Cete 
demite-se em bloco

►A direção liderada por Paulo Pinto saiu para que o comandante Noel Ferreira ficasse em funções. 
►As eleições realizam-se a 7 de julho, na associação humanitária.

HELENA NUNES
— texto —

PUBPUB

Os bombeiros voluntários de Cete 
voltaram a viver dias conturbados 
após a demissão em bloco da atual 
direção da instituição, liderada por 

Paulo Pinto. Em causa estarão divergências 
entre o comandante Noel Ferreira e o presi-
dente da direção.

A demissão foi comunicada ao presidente 
da Mesa da Assembleia-geral, Saul Ferreira, 
no passado dia 15 de junho, após uma reu-
nião de emergência. 

O comandante Noel Ferreira terá amea-
çado sair se Paulo Pinto se mantivesse na 
direção e vários bombeiros do corpo ativo 
também ameaçaram sair se o comandante se 
demitisse. 

Para evitar problemas maiores e não pre-
judicar a parte operacional, Paulo Pinto pediu 
a exoneração do cargo que desempenhava 
desde maio de 2017, sendo seguido pelos 
restantes elementos da direção. 

Até à data das eleições, agendadas para 7 
de julho, a gestão da associação será assumi-
da pelo vice-presidente, Joaquim Leal, e pelo 
tesoureiro, Adriano Rocha, da direção demis-

sionária. 

“A direção demitiu-se para 
proteger a associação 

e os bombeiros”

Segundo o presidente da Mesa da Assem-

bleia-geral, Saul Ferreira, as divergências entre 
o comandante e a direção já se arrastavam há 
pelo menos uma semana. “No dia 8 de junho 
o comandante esteve comigo a relatar as 
quezílias que tinha com o presidente e dis-
se-me que um dos dois teria de sair, ou ele 
ou o presidente”, conta Saul Ferreira.

Depois de reunir com a direção, o pre-
sidente da Assembleia-geral comunicou ao 
comandante que se o presidente saísse os res-
tantes elementos da direção também sairiam. 
“Ele respondeu-me que no dia 17 ia apre-
sentar a demissão. No dia 14 fui chamado 
ao quartel e os bombeiros disseram-me 
que também se iam demitir se o coman-
dante fosse embora. Tentei sentar o coman-
dante e a direção à mesa, mas o coman-
dante recusou. No dia seguinte a direção 
demitiu-se para proteger a associação e os 
bombeiros”, explica o presidente da Mesa da 
Assembleia-geral, que fala em “ingratidão” 
por parte dos bombeiros. “Todos reconhe-
ceram que esta direção estava a fazer um 
trabalho excelente. A situação económica 
em que estava a associação era degradante 
e eles conseguiram equilibrar as contas e 
melhorar as condições dos bombeiros. E o 
agradecimento foi este”.

Sobre as exigências feitas pelo comandan-
te à direção, Saul Ferreira garante que muitas 

delas não eram exequíveis face à situação fi-
nanceira da instituição. “Ele queria que fos-
se pago um euro por hora aos voluntários 
que ficassem no quartel. A direção nunca 

O presidente da direção, Paulo Pinto, com o presidente da Assembleia-geral, Saul Ferreira. A tomada de posse do comandante, Capitão Noel Ferreira em abril de 2017.

“Em dois anos era impossível 
ter feito mais”

concordou e também não havia dinheiro 
para isso”.

O presidente demissionário, Paulo Pinto, 
garante que saiu para evitar problemas no 
corpo operacional e uma crise semelhante 
há que aconteceu no passado. “Se o coman-
dante fosse embora, alguns bombeiros 
também iam. Para evitar uma guerra como 
a que aconteceu há dois anos pedimos nós 
a demissão. É mais fácil substituir meia dú-
zia de pessoas na direção do que ficar sem 
corpo ativo”.

O presidente demissionário mostra-se, 
no entanto, magoado com a “ingratidão” 
e “injustiça” dos bombeiros e garante que 
a direção sempre fez tudo o que esteve ao 
seu alcance para resolver as necessidades da 
corporação. “Quando entramos, em 2017, 
isto estava caótico. Não havia homens, 
não havia fardamentos nem viaturas. As 
exigências eram muitas e dentro das nos-
sas possibilidades fomos remediando o 

que era possível. Não podíamos ter feito 
mais. Houve dirigentes que tiveram de pôr 
dinheiro do seu próprio bolso para conse-
guirmos pagar certos materiais e equipa-
mentos para bombeiros”.

Face ao esforço da direção para atender 
aos pedidos mais urgentes do comando, Pau-
lo Pinto diz não compreender a atitude do co-
mandante e dos bombeiros. “O comandante 
foi uma das pessoas que me pediu para vir 
para cá em 2017. Não conseguia falar com 
o ele desde o aniversário da corporação, 
em abril, nem por telefone nem por email”, 
aponta o dirigente, que fala em ingratidão, falta 
de ética e de respeito para com o presidente da 
associação.

“Esta ingratidão já vem sendo habitual 
nos bombeiros. Estive lá 22 anos, fui um dos 
obreiros daquele quartel e já nessa altura, 
passados 15 dias da inauguração, alguém foi 
riscar o meu nome da placa de inauguração”.

Apesar da situação em que se viu envol-
vido, Paulo Pinto diz que sai de consciência 
tranquila. “Em dois anos era impossível ter 
feito mais. Quero acreditar que há pessoas 
que vão deitar a mão aquilo e que as coisas 
vão melhorar, incluindo a relação entre o 
comandante e a direção”. 

Contactado pelo PAREDENSE, Noel Ferrei-
ra preferiu não prestar declarações, pelo me-
nos, até à realização das eleições nos bombei-
ros de Cete.
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A 
Caixa de Crédito Agrícola 
assinalou o 30.º aniversário, 
com uma festa nos balcões 
de Paredes e Paços de Ferreira 

voltada para os associados e para os 
clientes.

As celebrações contaram com a presen-
ça do executivo municipal e outras persona-
lidades do concelho. Depois de uma visita 
às instalações, os convidados reuniram-se 
no auditório para receber as boas-vindas do 
presidente do Conselho de Administração do 
Crédito Agrícola de Paredes. António Pinheiro 
destacou o “percurso consistente” da Caixa 
nos últimos 30 anos e o seu “crescimento 
estruturado”. “O único ano em que a Cai-
xa deu prejuízo foi o primeiro ano. Foram 
3.500 contos naquela altura. A partir daí 
foi-se crescendo, de forma estruturada. 
Nós conhecemos as pessoas no terreno, 
não as tratamos como números”. 

Depois do reconhecimento aos sócios 
fundadores e colaboradores da instituição 
no 25.º aniversário, a Caixa voltou a fazer a 
festa com a prata da casa, desta vez voltada 
para os associados e clientes. “São eles que 
acreditam em nós e que nos dão os nossos 
resultados e os nossos rácios”, justificou o 
presidente do banco.

A Caixa é importante para a 
economia local

A Caixa de Crédito Agrícola conta com 
sete balcões na região: quatro em Paredes e 
três em Paços de Ferreira. No universo das 80 
caixas que compõem o sistema integrado do 
Crédito Agrícola, a Caixa de Paredes é a se-
gunda mais nova e aquela que nos últimos 
anos andou sempre no top 10 das caixas com 
melhores resultados. 

Além disso, nos últimos seis anos, a Caixa 
de Paredes esteve representada nos órgãos 
sociais da Caixa Central. “Em dois mandatos, 
a Caixa pertenceu ao Conselho Consultivo 
da Caixa Central. E hoje, o Conselho Con-
sultivo foi extinto, mas a Caixa foi convi-
dada para se fazer representar numa em-
presa do grupo, a CA Seguros”, sublinhou 
António Pinheiro, garantindo que “este é o 
reconhecimento pelo trabalho que foi fei-
to por todos, na Caixa de Paredes”, que faz 

Crédito Agrícola 
comemorou 30.º aniversário
u O aniversário foi comemorado em Paredes e Paços de Ferreira, junto dos associados e clientes. 
u O presidente do CA, António Pinheiro, destacou o percurso consistente e o crescimento estruturado nos                   
            últimos 30 anos.

“Os nossos associados, clientes 
e colaboradores são a força 

motriz desta dinâmica”

parte do Conselho Geral e de Supervisão da 
CA Seguros e assumiu a presidência da com-
panhia de seguros.

Além de honrar o seu passado, a Caixa de 
Paredes continua a fazer aquilo que tem de 
fazer no presente e a preparar o futuro, que se 
adivinha difícil. “Somos uma caixa pequena 
relativamente ao sistema, mas com uma 
grande importância para a economia local. 
E os nossos associados, clientes e colabo-
radores são a força motriz desta dinâmica”.

O presidente da câmara de Paredes feli-
citou a Caixa de Crédito Agrícola de Paredes 

pelo aniversário e lembrou que a instituição 
esteve presente na altura em que a câmara 
mais precisou para recorrer à banca. Alexan-
dre Almeida destacou também a presença 
importante que a instituição tem no conce-
lho. “A Caixa está presente tanto na zona 
norte como no sul do concelho. Para nós 
isso é uma satisfação enorme”, sustentou.

O autarca felicitou ainda a Caixa de Pare-
des por manter os quatro balcões em Paredes, 
numa altura em que os serviços na banca são 
cada vez mais desmaterializados. “Num con-
texto em que alguns estavam a fechar vo-
cês estavam a abrir, como em Vandoma. E 
em Vilela, neste momento, não existe mais 
nenhum banco além da Caixa”.
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C
erca de 3500 atletas, 
de mais de 200 equi-
pas, sete delas es-
trangeiras, vão voltar 

a invadir o concelho entre os 
dias 3 e 7 de julho, no Paredes 
Handball Cup, que pretende 
afirmar-se como o maior tor-
neio de andebol do país. 

Nesta segunda edição 
serão disputados 600 jogos 
de andebol indoor, andebol 
de praia e andebol adaptado, 
em 14 pavilhões espalhados 
pelo concelho. A deslocação 
dos atletas estará assegurada 
por 11 autocarros, incluindo 
três panorâmicos, que tam-
bém podem ser utilizados 
pela população em geral, em 
passeios turísticos pelo con-
celho. 

“Prevemos que este 
seja o ano de afirmação do 
torneio, que será um dos 
maiores eventos da cidade 
de Paredes”, sublinhou Luís 
Sousa, da organização, na 
cerimónia de apresentação, 
realizada no salão nobre da 
autarquia, no passado dia 17 
junho.

“Festa do andebol 
traz dinâmica à 

cidade”

Além da competição, esta 
será a oportunidade para os 
atletas usufruírem também 
de momentos de lazer e des-
contração. A par dos jogos, 
existe por isso um programa 
recheado de atividades gra-
tuitas para todos os partici-
pantes do torneio e para a 
população do concelho.

Os cerca de 3500 atletas 
serão alojados em oito esco-

3500 atletas voltam a invadir 
Paredes de 3 a 7 de julho

u São esperadas mais de 200 equipas, sete delas estrangeiras, no evento que engloba mais 
de 600 jogos em 14 pavilhões do concelho.

las do concelho, estando em 
funcionamento uma rede de 
transporte, com 11 autocar-
ros, que vai assegurar as des-
locações para os 14 pavilhões 
e para o campo exterior, ins-
talado junto ao pavilhão mu-
nicipal de Paredes.

“Vamos voltar a trazer 
dinâmica à cidade, com cin-
co dias de muita atividade e 
de grande dimensão”, asse-
gurou Luís Sousa, assumin-
do que “o evento tem tam-
bém um cariz internacional 
interessante”, reunindo este 
sete equipas estrangeiras, de 
Espanha, Sérvia, Alemanha, 
Chile ou Ilhas Taiwan. “Va-
mos apostar em parcerias 
com operadores turísticos 
para tentar trazer ainda 
mais países para Paredes e 
fazer deste um dos maiores 
eventos de andebol da Eu-
ropa”, reforçou.

O presidente da câmara 
de Paredes destacou a dinâ-
mica criada na cidade pela 
“festa do andebol”, que 
começa no dia três, com o 
desfile na Avenida da Re-
pública até ao Parque José 

Guilherme, onde terá lugar 
a apresentação das equipas, 
seguido de um concerto. 

“É o grande evento 
desportivo  da

 cidadede de Paredes”

- Alexandre Almeida, pre-
sidente da CM Paredes 

Alexandre Almeida desta-
cou, ainda, o caráter eclético 
do evento, que envolve equi-
pas masculinas e femininas, 
de várias idades, (desde minis 
a veteranos) e jogos de ande-
bol indoor, andebol de praia e 
andebol adaptado. “É um tor-
neio que também passa por 
todo o concelho e, por isso, 
vai ajudar a promover o Par-
que Natural da Senhora do 
Salto, em Aguiar de Sousa, o 
Mosteiro de Cete e o de Vile-
la e muitos outros locais do 
concelho”, defendeu o autar-
ca, garantindo que o evento 
tem um impacto muito posi-
tivo no turismo e comércio do 
concelho. “O Paredes Han-
dball Cup é o grande even-
to desportivo da cidade de 

Paredes. Algumas lojas in-
ternacionais, nomeadamen-
te no setor da restauração, 
querem instalar-se em Pare-
des e isso mostra a dinâmica 
e vida que a cidade já come-
ça a ter”, sublinhou, ainda, 
Alexandre Almeida.

O vereador do desporto, 
Paulo Silva, destacou também 
o contributo deste evento 
para a afirmação do andebol 
no concelho, com o cresci-
mento do número de atletas 
e a criação de novos clubes. 
“Além do Promov Rebordo-
sa, que foi criado recente-
mente, e já tem campões, 
também o Altis está a pre-
parar equipas para compe-
tir. Em Baltar, na Sobreira e 
no Nun’Álvares o número de 
atletas também aumentou”, 
garantiu.

O vice-presidente da As-
sociação de Andebol do Por-
to, Altino Moreira, felicitou 
a autarquia e a organização 
pela iniciativa e garantiu que 
“o Paredes Handball Cup 
pode tornar-se no maior 
evento da cidade do Porto 
nos próximos anos”.
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JANI PINTO
Fisioterapeuta Dermatofuncional 

Clínicas Nuno Mendes

A 
adiposidade localizada (gordura localizada) pode ser provo-
cada por diversos fatores, quer internos quer externos, sendo 
que, a fraqueza muscular, associada a uma postura desade-
quada, pode favorecer a sua acumulação no nosso corpo. Por 
sua vez, o aumento de peso provoca uma alteração do centro 

de gravidade, afetando as estruturas físicas e comprometendo a postura.
Os indivíduos obesos estão mais suscetíveis a lesões devido à ele-

vada sobrecarga nos segmentos corporais, sendo que se verifi ca uma 
grande incidência de desvios posturais, nomeadamente lordose aumen-
tada da cervical, cifose torácica, hiperlordose lombar e inclinação pélvi-
ca anterior, favorecendo o aumento excessivo da região do abdómen. 
Importa realçar que, geralmente, este quadro, associado a fraquezas e 
encurtamentos musculares podem potenciar dor lombar. A hipotrofi a 
muscular está normalmente associada a um atraso da ativação dos mús-
culos estabilizadores da coluna, contribuindo, assim para o aparecimen-
to de instabilidade lombar e, como supracitado, dor.

Além dos aspetos mencionados, verifi ca-se uma relação entre o au-
mento da anteversão pélvica e o joelho valgo que, associado ao acúmu-
lo de gordura na região das coxas, potencia o afastamento da região dos 
maléolos e, consequentemente, promove abertura do compartimento 
medial e um aumento da pressão no compartimento lateral do joelho. 
Sendo assim, o valgismo dos joelhos, o pé raso e a hiperlordose lom-
bar são apontados como as principais alterações posturais decorren-
tes da acumulação de gordura. Desde modo, a exigência para manter 
a estabilidade corporal, aumenta as necessidades mecânicas do corpo, 
aumentando também o gasto energético, sendo que na realização de 
atividades físicas, principalmente em indivíduos obesos, a difi culdade 
aumenta, promovendo a instalação de quadros dolorosos.

O depósito do tecido adiposo na região abdominal pode ter uma loca-
lização superfi cial (gordura subcutânea) ou intra-abdominal (gordura visce-
ral), sendo que, por norma, indivíduos com hiperlordose lombar apresentam 
maior circunferência abdominal e de quantidade de gordura visceral quan-
do comparados com indivíduos com lordose normal. Além disso, é comum 
que quanto maior a circunferência abdominal e a gordura visceral, maior a 
profundidade da lordose lombar, indicando, assim, que a protusão abdomi-
nal é um fator associado ao aumento da lordose lombar. Isto é justifi cado 
pelo facto de, em pessoas com massa visceral excessiva, o diafragma sobre e, 
consequentemente, puxa os pilares inseridos nas vértebras lombares, princi-
palmente as mais superiores (L1 e L2), acentuando a lordose lombar. No sen-
tido de prevenir a hiperlordose lombar, destacam-se os músculos reto do ab-
dómen, transverso e multífi dus como os mais importantes, sendo que, com 
a protusão abdominal, o transverso não consegue uma ativação sufi ciente e 
adequada para proteger a coluna lombar, nem para diminuir a força da tra-
ção que o músculo psoas ilíaco exerce nas vértebras lombares, promovendo, 
assim, a anteversão pélvica e consequente, aumento da lordose lombar.

Assim, verifi ca-se que a distribuição de gordura corporal interfere 
no alinhamento do corpo e promove uma sobrecarga, favorecendo o 
aparecimento de desvios posturais, bem como as alterações posturais 
infl uenciam o depósito e a acumulação de gordura.

Relação das alterações
posturais com a

acumulação de gordura

PUB
PUB

Rua Serpa Pinto, 129 LJ 11  |  4580-204 PAREDES
Telf./Fax.: 255 783 633  ●  Telm.: 913 660 844 | 914 613 916
geral@fmferraz.pt  ●  www.fmferraz.pt

Cerca de 8 mil crianças 
fi zeram rastreios visuais

u O objetivo é despistar eventuais fatores que possam contribuir para  difi culda-
des de aprendizagem.

C
erca de oito mil crianças de 
escolas do concelho de Pa-
redes realizaram rastreios 
visuais como forma de des-

pistagem de eventuais fatores que 
possam contribuir para difi culdades 
de aprendizagem.

A iniciativa é desenvolvida pelo 
município de Paredes, no âmbito do 
projeto Paredes Educa - Construir 
Mais Sucesso, em parceria com o 
Laboratório de Investigação em Op-
tometria Clínica e Experimental do 
Centro de Física da Universidade do 
Minho (CEORLab).

“O objetivo é conhecer a pre-
valência e a evolução dos proble-
mas de visão das crianças, detetar 
problemas como erros refrativos 

e disfunções da visão binocular”, 
refere a autarquia em comunicado.

 Já foram rastreadas três mil crian-
ças do 1.º ciclo e cerca de mil do pré-
-escolar nos estabelecimentos de en-
sino do concelho. A autarquia estima 
que sejam abrangidas cerca de 8 mil 
crianças.

 Depois de concluído o rastreio, os 
dados serão submetidos à aprovação 
do comité de ética da Universidade 
do Minho e tratados de acordo com as 
normas em vigor. Os resultados pode-
rão ser usados, ainda, de forma anóni-
ma para a realização de trabalhos de 
investigação científi ca.

O
s bombeiros de Rebordo-
sa voltaram a conquistar 
títulos no Concurso de 
Manobras para bombei-

ros, que se realizou em Rio Maior, 
nos dias 15 e 16 de junho. 

O concurso foi promovido pela Liga 
dos Bombeiros Portugueses e juntou 
cerca de 500 bombeiros de várias equi-
pas de Portugal continental e ilhas.

Rebordosa participou com quatro 
equipas e conquistou três títulos na-
cionais. A equipa A feminina sagrou-
-se campeã nacional de manobras e 
está a poucos pontos de se classifi car 
para as provas internacionais. 

Já a equipa masculina A fi cou em 
4.º lugar. 

As equipas de cadetes masculinos 
e femininos também conquistaram o 

Bombeiros de Rebordosa são 
campeões nacionais de manobras
u A corporação rebordosense conquistou três títulos nacionais com a equipa A 
feminina e os cadetes masculinos e femininos.

HELENA NUNES
— texto —

primeiro lugar na prova, um resultado 
que o comandante da corporação diz 
traduzir o “esforço e dedicação dos 
bombeiros”.

As duas equipas ficaram apuradas 
para representar Portugal no concurso 
internacional de manobras de bombei-
ros, que decorre na Suíça, entre 14 e 20 
de julho.

Em destaque na prova de Rio Maior 
estiveram também os Bombeiros de 
Paço de Sousa, Penafiel, que se sagraram 
campeões nacionais de manobras em 
masculinos com a equipa A. 

Já na categoria B, a corporação al-
cançou o segundo lugar, sendo os ven-
cedores os bombeiros voluntários do 
Marco de Canaveses. 
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A 
Associação PS Artes 
Marciais de Paços de 
Ferreira esteve em 
destaque na Taça de 

Portugal, tendo obtido 23 
medalhas na competição da 
Federação Portuguesa de 
Lohan Tao.

A associação arrecadou sete 
medalhas de ouro, 10 de prata 
e seis de bronze.

A Associação PS Artes Mar-
ciais fez-se representar por três 
atletas. Além de Paulo Sousa, 
representaram a associação os 
atletas Daniel Neto e João Sou-
sa.

Daniel Neto conquistou o 
1.º lugar em Formas Sino Viet-

Associação PS Artes Marciais obteve
 23 medalhas na Taça de Portugal

u A competição decorreu em Castelo Branco, nos dias 22 e 23 de junho.

namitas Tradicionais (sul) 12/13 
anos, branco – laranja e o 2.º 
lugar em Formas Sino Vietna-
mitas com Armas | 12/13 Anos 
| Branco - Laranja | Masc. A 
nível individual o atleta con-
quistou ainda dois segundos 
lugares em Formas com Armas 
Hard e Formas Sino Vietnamitas 
Modernas (Norte) e o terceiro 
lugar em Rumble Kids, Point 
Kempo, Formas de Mão Vazia 
Soft e Formas com Armas Soft.

A nível coletivo, conquistou 
também o 1.º lugar em formas 
de equipas com armas e o 2.º 
lugar em formas de equipas de 
mão vazia.

João Sousa alcançou dois 
segundos lugares em Rumble 
Kids | 8/10 Anos | -43 Kg e For-
mas com Armas Soft | 10/11 
Anos | Branco – Laranja e dois 
terceiros lugares em Point Kem-
po e Formas Sino Vietnamitas 

com Armas.
Já Paulo Sousa conquistou 

quatro primeiros lugares nas 
provas de Formas de Mão Va-
zia Hard | +40 Anos, Formas 
de Mão Vazia Soft | +40 Anos, 
Formas com Armas Hard | +40 

Anos e Formas com Armas Soft 
| +40 Anos. A nível individual 
obteve ainda o segundo lu-
gar nas provas de Formas Sino 
Vietnamitas Modernas (Norte), 
Formas Sino Vietnamitas Tradi-
cionais (Sul) e Formas Sino Viet-

namitas com Armas.
A nível coletivo, Paulo Sousa 

venceu ainda em formas de equi-
pas com armas e obteve o segundo 
lugar em formas de equipas de mão 
vazia.
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ESPECIALIDAS: Peixe fresco Picanha Plumas de porco preto Costelinhas de borrego

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

Almoços  |  Jantares  |  Serviço para foraAlmoços 

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

MARIA AMÉLIA DIAS-MARTINS
Psicopedagoga - Hipnoterapeuta

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

M
uitas vezes tenho falado dos benefícios em recorrer a trata-
mentos com Hipnose Clínica e acredito que o leitor/a se te-
nha questionado sobre o que isso é.

Afi nal, o que é isso de Hipnose Clínica?

É simplesmente uma técnica, utilizada por um profi ssional especia-
lizado, que permite tratar, de uma forma mais profunda e mais efi caz, 
diferentes doenças e difi culdades. Não resulta de nenhum dom especial 
do hipnoterapeuta, não é magia e não é “uma treta”. 

É a técnica mais poderosa entre a mente e o corpo, que permite o 
tratamento de uma ampla gama de problemas, difi culdades e doenças 
(ao nível da saúde, educação, desporto, trabalho, …)

Em estado de hipnose a pessoa não dorme, não perde a lucidez, 
não revela segredos que quer guardar, não perde vontade própria 
e desperta sempre.

 Lembra-se daquele fi lme em que se fartou de chorar como se fi zesse 
parte da história? Recorda-se daquele jogo que viu no café e até se esqueceu 
que lá estava e deu uns berros? 

- Estava num estado de hipnose natural. 
A hipnose é um estado de atenção concentrada que todos experi-

mentamos várias vezes durante o dia, sem disso nos apercebermos.
Embora já desde a antiguidade haja relatos de tratamentos com re-

curso a hipnose clínica, só com a evolução do conhecimento dos exames 
de imagem, a hipnose clínica passou a ser largamente utilizada e profun-
damente estudada em todo o mundo, nomeadamente em Portugal.

A indução hipnótica é a ativação voluntária desse estado de atenção 
concentrada, a qual permite aceder a áreas do cérebro responsáveis pela 
imaginação, para a utilizar em tratamentos clínicos.

A hipnose clínica trabalha com a sugestão.
A indução hipnótica é obtida através de relaxamento profundo, que leva 

a pessoa a aceder a um estado de consciência que fi ca entre o sono e a vigí-
lia. O profi ssional especializado faz sugestões de melhoria dos sintomas, que 
estão a prejudicar o bem-estar e a saúde do paciente, que são aceites pela 
mente. O corpo dá, então, uma resposta fi siológica a esse estímulo, resultan-
do numa nova memória emocional, que permite que a pessoa melhore. 

Hipnose Clínica 
Aquela coisa de que se ouve falar, muito

se imagina, alguns temem …
e que muito poucos sabem o que é.

Cerca de 400 seniores 
participaram nas 

Marchas de São João
u Associação para Desenvolvimento de Cristelo – Ser Social foi a grande vencedo-
ra do concurso que encheu de alegria o pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo.

HELENA NUNES
— texto —

C
erca de 400 seniores das 
Instituições Particulares 
de Solidariedade Social 
(IPSS’s) do concelho de Pa-

redes animaram as marchas de São 
João, no pavilhão Rota dos Móveis, 
em Lordelo, Paredes, na tarde de 18 
junho.

A atividade promovida pelo 
município de Paredes em parceria 
com as instituições de solidariedade 
social visa promover a socialização 
e envolvência dos idosos, 
impulsionando o envelhecimento 
ativo.

Na festa não faltou música e 
animação e também prémios para 
a melhor marcha, o melhor guarda 
roupa e até a melhor música.

A Associação para o 
Desenvolvimento de Cristelo – 
Ser Social foi a grande vencedora 
do concurso, recebendo do júri 
o prémio de melhor marcha. Em 
segundo lugar fi cou a Associação 
para o Desenvolvimento de 
Rebordosa e em terceiro o Centro 
Social e Paroquial de Vilela.

O prémio de melhor guarda 
roupa foi entregue ao Centro Social 
e Paroquial S. Miguel de Gandra, 
fi cando em segundo a Associação 

para o Desenvolvimento de Lordelo 
e em terceiro a Associação de 
Desenvolvimento da Sobreira – 
APDIS.

Já a melhor música foi 
apresentada pelos idosos da Santa 
Casa da Misericórdia de Paredes, 
seguindo-se o Centro Social de 

Baltar e o Centro Sócio-Educativo e 
Profi ssional de Pa-rteira, Lordelo.

Na melhor coreografia 
foram premiados o Centro 
Social de Cete, a Santa casa 
da Misericórdia de Paredes e a 
Associação de Apoio à Terceira 
Idade S. Miguel de Beire.
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D
uas turmas do Co-
légio Casa-Mãe, em 
Baltar, Paredes, foram 
premiadas na 3.ª edi-

ção do Concurso Nacional e 
Contos de Filosofia. A inicia-
tiva é organizada pela Asso-
ciação Portuguesa de Ética e 
Filosofia Prática e pretende 
eleger, sob um critério de 
mérito, os melhores contos 
submetidos por várias esco-
las sobre um tema filosófico.

No concurso participam alunos 
do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Bá-
sico de escolas públicas e privadas 
em Portugal. Dos 36 contos foram 
premiados dois do Colégio Casa-
-Mãe. O conto “Os Mini Filósofos”, 
da turma do 2.º A, foi considerado 
com “Mérito Publicação” e o conto 
“As Aventuras de Akira - o ilumi-
nado”, da turma do 4.º B, foi premia-
do pelo júri com a “Menção Honro-

Colégio Casa-Mãe premiado no 
Concurso Nacional de Contos de Filosofia
u Os alunos das turmas do 2.º A e do 4.º B foram distinguidos com dois prémios no concurso promovido pela Associação Portuguesa de 
Ética e Filosofia Prática onde participaram 36 contos de escolas públicas e privadas do país.

sa”, o segundo prémio do concurso 
que tem o apoio da Direção Geral 
de Educação.

Mónica Grifo, professora res-
ponsável pela área de filosofia com 
crianças, reconhece que os bons 
resultados alcançados neste con-
curso mostram a importância que a 
filosofia tem para incentivar o pen-
samento crítico e a parte reflexiva 
das crianças. 

“É momento especial que 
reconhece acima de tudo 
o esforço e o mérito dos 

nossos alunos”.
- Lídia Coelho, diretora do Colé-

gio Casa-Mãe

“Os alunos são potencializados 
para procurarem, eles próprios, as 
respostas aos problemas que vão 
sendo colocados, através de com-
petências como a argumentação e o 
diálogo. Os resultados estão à vista. 
Cada vez mais o perfil do aluno à 
saída da escolaridade obrigatória 
tende para alunos reflexivos e pro-
blematizadores, por isso, a aposta é 
para continuar”. 

O presidente da Associação Por-
tuguesa de Ética e Filosofia Prática, 
Eugénio Oliveira, destacou a dimensão 
que o concurso já conquistou. “Aliás 
quem ganhou este ano o 1.º prémio 
foi a Escola Portuguesa de Macau, 
que tem a ilustração de capa. O nú-

mero de contos tem crescido de ano 
para ano e o prémio já tem vindo a 
granjear mérito ao nível da Direção 
Geral de Educação. As escolas e os 
alunos sentem-se motivados a par-
ticipar pela publicação dos contos 
em livro”.

Os prémios foram entregues aos 
alunos numa cerimónia em que esti-
veram reunidos também os pais e a 
diretora do Colégio Casa-Mãe, Lídia 
Coelho, que destacou o “momento 
especial que reconhece, acima de 
tudo, o esforço e o mérito dos nos-
sos alunos”.
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“É um sonho poder representar o Benfica

►A atleta, natural de Paredes, deixou o Valadares para reforçar o plantel das águias na época 2019/2020.
►A pré-época decorre em finais de junho e Lúcia Alves está desejosa de começar.

É 
A PRIMEIRA contratação do Benfica 
para a próxima época no principal 
escalão do futebol feminino. Lúcia 
Alves, avançada, de 21 anos, apontou 
14 golos na época passada ao serviço 

do Valadares e brilhou na final da Taça de Por-
tugal, frente às águias.

Numa entrevista exclusiva, a jovem de Pa-
redes mostra-se feliz por poder representar o 
seu clube do coração e garante que vai traba-
lhar para alcançar todos os objetivos. Ao PA-
REDENSE, Lúcia Alves fala, ainda, da realidade 
do futebol feminino e do seu percurso na mo-
dalidade, desde as escolinhas de formação do 
União Sport Clube de Paredes até ao principal 
escalão do futebol feminino.

O que significa este novo desafio?
É um sonho poder representar o clube do 

meu coração. Desde criança que sonhei com 
isto e sempre trabalhei para chegar aqui. Um 
dos maiores passos na minha pequena carrei-
ra foi ter ido para o Valadares. Fez-me crescer 
muito como jogadora e enquanto pessoa. 
Agora estou na equipa que sempre quis estar 
e vou desfrutar ao máximo do momento.

Um dos momentos em que deu nas vis-
tas foi na final da Taça de Portugal, precisa-
mente frente ao Benfica, sendo considerada 
uma das melhores jogadoras da partida. Foi 
aí que surgiu o interesse dos encarnados?

A primeira abordagem foi com o presi-
dente do Valadares, no final do jogo da Taça. 
Foi ele que me disse que o Benfica tinha in-
teresse em falar comigo. E disse-me também 
para escolher com o coração e que estaria 
sempre ao meu lado para me apoiar. 

Naquele momento o que é que pensou?

muito diferente, mas estou entusiasmada. Acho 
que a experiência me vai obrigar a crescer.

E os estudos?
Acabei o 12.º ano, tive um ano a trabalhar 

com a minha mãe, mas agora quero viver do fu-
tebol. Se algum dia tiver vontade de seguir com 
os estudos, será na área do desporto, porque já 
tirei um curso e tenho preparação para isso, mas 
neste momento quero aproveitar esta oportuni-
dade. Tenho 21 anos e acho que esta é a idade 
certa para arriscar e viver desafios. 

Quais são os objetivos para o futuro?
Espero fazer épocas incríveis no Benfica e 

ajudar o clube a alcançar os objetivos. O pri-
meiro é já na final da Supertaça, em setembro, 
frente ao Braga. 

“Comecei a jogar nos
Laranjinhas do Paredes,

só com rapazes”

Como surgiu o futebol na sua vida? Fa-
le-nos do percurso até ao Valadares…

Comecei a jogar nos Laranjinhas do Pa-
redes, tinha seis anos, só com rapazes. Ainda 
surgiu a oportunidade de subir para as esco-
linhas, mas não quis deixar os meus amigos.  
Mais tarde, acabei por sair e jogar algum tem-
po em torneios de futebol. Já com 13 ou 14 
anos fui abordada pelo Santa Marta (Penafiel) 
que jogava no amador. Fiquei lá uma época. 
Depois lesionei-me e acabei por abandonar. 

Estive dois anos sem jogar até voltar ao 
Paredes, para jogar uma época na equipa de 

Fiquei sem reação. Perguntei se estava a 
brincar e ele disse que eles tinham mesmo 
muito interesse em mim. Pensava que era 
um sonho até falar com o vice-presidente do 
Benfica, Fernando Tavares. Antes de tomar a 
decisão, quis conversar com a minha família, 
em especial com os meus pais e o meu irmão, 
mas acabei por seguir o meu coração.

“Acho que o Benfica viu 
em mim uma jogadora 

determinada, com raça e 
muito querer”

Fernando Tavares teceu elogios sobre a 
sua postura nesta final. Foi o talento ou a 
garra que mais agradou ao Benfica?

Sou uma pessoa muito determinada e 
quando entro em campo dou tudo até ao fim. 
Posso estar aleijada ou quase a morrer, mas 
vou dar sempre tudo para ganhar. E acho que 
foi isso que o Benfica viu em mim, uma joga-
dora determinada, com raça e muito querer. O 
professor Fernando Tavares assumiu que já me 
andavam a observar há um ano e que foi neste 
jogo, da final da Taça, que tomaram a decisão.

A ida para o Benfica vai implicar muita 
coisa, incluindo mudar de cidade. Como é 
que a família encarou tudo isto?

Sou muito ligada à família e foi isso que 
mais me deixou de pé atrás quando soube do 
interesse do Benfica. Mas os meus pais incen-
tivaram-me a seguir os meus sonhos. Quem 
ficou mais entusiasmado, talvez até mais do 
que eu, foi o meu irmão, mas todos apoiaram 
a minha decisão e sei que vão continuar a fa-
zer, independentemente do que aconteça. 

Vivo com a minha mãe desde os seis anos e 
o meu pai sempre me acompanhou para todo o 
lado em todos os treinos e jogos. Agora vai ser 

futebol de 11 feminino. Ainda passei um ano 
pelo Freamunde, antes de ir para o Valadares, 
onde estive nas últimas duas épocas.

Tem uma relação especial com Paredes 
e com o clube da cidade. Que memórias 
tem dessa altura em que começou a jogar 
futebol?

Tenho excelentes memórias porque tive 
um treinador incrível, o mister Rui do Vale, nos 
Laranjinhas, que foi uma das pessoas que me 
ensinou muito daquilo que sei hoje.  

Devo ter sido a primeira rapariga a jogar 
futebol no Paredes. Lembro-me de ir a tor-
neios e de ser a melhor marcadora e ser no-
tícia no jornal porque era a única rapariga no 
meio de 250 rapazes. 

O que pensa do futebol feminino atual-
mente?

A UEFA tem apostado muito no futebol fe-
minino e há cada vez mais clubes grandes a ini-
ciar-se na modalidade. O Benfica iniciou no ano 
passado e começou na segunda divisão, mas já 
conseguiu subir para o escalão principal. 

Os clubes devem investir no futebol fe-
minino, porque há cada vez mais meninas a 
querer jogar futebol e a sonhar um dia chegar 
a um clube grande. 

A Lúcia pode ser um exemplo para to-
das as jovens que sonham em chegar mais 
longe no futebol feminino em Portugal?

Espero que sim. Tenho recebido muitas 
mensagens de carinho de meninas e jovens que 
seguem o meu percurso e o que lhes digo sem-
pre é que nunca desistam dos seus sonhos, por-
que um dia podem ser vocês a estar deste lado.

FOTO: SL Benfica
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Juvenal Brandão está assegurado no Aliados

Depois de todas as indecisões quanto à presidência do clube , O PAREDENSE sabe 
que Filipe Carneiro e Juvenal Brandão vão fi car como “homens do leme” do emblema 
lordelense.

A informação foi avançada pelo próprio Filipe Carneiro que garantiu mesmo “que 
o técnico já está a preparar a nova época”. Depois de ter regressado ao Aliados, em 
meados de fevereiro, Juvenal Brandão continua a merecer a confi ança do presidente 
para orientar a equipa sénior do clube.

Apesar da confi rmação de Filipe Carneiro não foi possível, até ao fecho desta edi-
ção, recolher declarações do treinador principal do Aliados de Lordelo na próxima 
temporada.

Mário Rocha permanece no Aliança de Gandra

Mário Rocha vai permanecer como treinador principal do Aliança de Gandra na 
época 2019/2020. O técnico continua a ser a principal aposta da direção, depois de 
ter regressado ao clube a meio da temporada anterior. “Consideramos que ele é a 
pessoa certa para este projeto”, explicou o presidente do clube, Cândido Silva.

Para Mário Rocha, a permanência prende-se, principalmente, “pelo carinho muito 
grande que eu tenho pelo clube e por considerar que este é um prpjeto ambicioso 
e que me agrada.” O técnico assume que “a missão é lutar pelos lugares cimeiros do 
campeonato e por voltar a fazer uma ótima campanha na Taça da AF Porto. Eu não 
podia dizer que não e estamos muito confi antes que vamos fazer uma boa época.”

Eduardo Moreira foi o homem escolhido

Eduardo Moreira foi o homem escolhido para ser o treinador principal da 
equipa sénior do Nun’Álvares, que regressará, na próxima época, à Divisão 
de Honra.

O regresso à competição de honra do clube marca a estreia de Eudardo 
Moreira enquanto treinador principal de uma equipa sénior. Para o prsiden-
te do clube, a estreia não é uma preocupação: “O Euardo já tinha passado 
pela formação do clube e, por isso, já conhecíamos a sua metodologia, rigor 
e disciplina. Acreditamos que ele nos vai ajudar a mudar a forma de estar do 
clube, que é preciso neste momento, e que vai potenciar o melhor de cada 
jogado para formarmos uma equipa forte. Será também uma mais-valia nos 

escalões de formação do Nun’Álvares.”
Depois de uma longa carreira na formação, o técnico de 35 anos assume que “estava na hora de abraçar uma carreira 

como treinador sénior.” Nesta nova experi~encia, Eduardo Moreira espera “dar continuidade ao trabalho que tenho feito na 
formação”, no entanto, o técnico salienta que “os objetivos passam por formar um grupo o mais forte possível e lutar pelos 
lugares cimeiros. Neste primeiro ano, o objetivo não é subir de divisão.”

TREINADORES DOS CLUBES PAREDENSES PARA A ÉPOCA 2019/2020
u Nesta edição revelamos os técnicos das equipas que vão competir no Campeonato de Portugal, Divisão Elite e Divisão Honra na época 2019/2020. 
Na próxima edição serão conhecidos os treinadores principais das equipas seniores que militarão na 1ª e 2ª Divisão da AF Porto.

CRISTINA BORGES
— texto e fotos —

Tonanha continua “de pedra e cal”

Tonanha vai continuar a ser o treinador principal do Rebordosa Atlético Clube 
na próxima temporada.

A decisão da continuidade do técnico surge em conformidade com a direção 
que garante que a confi ança se mantém inabalável: “Mantemos a confi ança no trei-
nador, porque fi zemos uma boa época. Num total de 36 clubes fi cámos 3º lugar e 
isso é notável.”, explicou o presidente do clube.

Para Tonanha esta permanência “faz todo o sentido”: “É um projeto de conti-
nuidade e que dá seguimento aquilo a que nos propusemos no início da época an-
terior. Quando assinei foi com um intuito de um projeto de 2/3 épocas e, como eu 
não sou de deixar projetos a meio e a direção também entende que o trabalho foi 
positivo, achámos que devíamos continuar.”

Eurico Couto mantém-se no USC Paredes

A direção paredense mantém a confi ança em Eurico Couto que renovou contrato 
por mais uma temporada. 

Depois de alguns rumores que davam conta da possível saída de Eurico Couto, Pe-
dro Silva garante que nunca existiram dúvidas: “Os números e os resultados falam por 
si. O Eurico tem feito um trabalho fantástico. Começámos juntos este projeto e, não só 
pela ligação que ele tem ao clube, mas também pela competência que tem demonstra-
do, faz sentido que ele continue à frente do União de Paredes.”

Para Eurico Couto, a continuidade deve-se “sobretudo ao desejo que a estrutura 
do clube teve em manter-me. Temos feito um trabalho notável e queremos melhorá-
-lo. O nosso contexto permite prever que será um ano de difi culdade extrema. Ainda 
assim, acreditamos que vamos alcançar o que pretendemos.”
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EDUARDO OLIVEIRA COSTA*

BILHETE POSTAL

I
mpossível não falar do Brexit. De-
pois do referendo no reino de sua 
majestade a rainha de Inglaterra, 
que decidiu a saída da União Euro-

peia, todos nós, europeístas, ficamos 
ansiosos sobre o impacto dessa decisão 
para a Eurolândia. No caso de Portugal, 
os dois países têm o tratado bilateral 
mais antigo do mundo e a nossa eco-
nomia tem muita relação com os ingle-
ses. E não é só no Vinho do Porto. 

Também na altura daquele refe-
rendo, a Eurolândia mostrava sinais 
de divisão e de contestação popular. 
Estávamos no centro da maior crise fi-
nanceira das últimas décadas e com 
a crise dos refugiados no auge. Havia a 
ideia de que o Brexit podia ser o prin-
cípio do fim da Eurolândia, tal como a 
conhecemos. Previa-se um crescimento 
das divisões entre os países europeus, 
perante uma Grã-Bretanha unida. 

Ora, passados mais de dois anos e 
meio acontece exatamente o contrá-
rio. Os ingleses profundamente divi-
didos, perante uma União Europeia 
unida. Vemos a Eurolândia a facilitar, 
até onde pode, para que os ingleses 
cumpram o prazo de saída (este mês de 
março) e estes a não saberem o que 
querem.

Paradoxalmente, uma coisa pare-
ce ter ajudado à união na Eurolândia: 
não é sem grande custo que se sai do 
clube europeu. Quando a potente Grã-
-Bretanha vê dificuldades na saída, 
podemos adivinhar o que aconteceria 
com os países de economias menos 
fortes.

Há que unir o sonho europeu. Ques-
tionando o caminho, alterando o que está 
menos bem, mas seguindo como uma 
Europa unida.

*Jornalista, Presidente da Associação 

Nacional da Imprensa Regional 

BREXOUT

Polo Aquático: Paredes em 2.º lugar 
no Campeonato Nacional de Infantis Misto

A 
equipa sub-14 do Paredes Polo 
Aquático conquistou o segundo 
lugar no campeonato nacional in-
fantil misto de Polo Aquático. A 

competição decorreu de 21 a 23 de junho nas 
Piscinas de Recarei e foi organizada pela Fe-
deração Portuguesa de Natação, com o apoio 
da Câmara Municipal de Paredes. 

Paredes, Académica de Coimbra, Viver 
Santarém, Fluvial Portuense, AMINATA, Naval 
Povoense, CNAC e Cascais WP, Pacense, Algés, 
Sporting e Lagoa foram os 12 clubes que 
participaram na competição.

O título de campeão nacional de infantis 
misto foi entregue ao Clube Aquático Pacense, 
que venceu na final o Paredes por 15-5.

 Em terceiro lugar ficou o Fluvial 
Portuense, após a vitória por 10-3 frente ao 
Sporting. Na luta pelo 5.º e 6.º lugares venceu 

o Naval Povoense, por 12-6, o Cascais WP.
A AMINATA ficou em 7.º lugar após 

derrotar o Lagoa por 16-5.
O Paredes garantiu a passagem à final 

HELENA NUNES
— texto —

Tomás Bessa vence Copa Suíça Open
u O golfista paredense conquistou o segundo título do ano na abertura do PGA Portugal Tour 2019.

O 
paredense Tomás Bessa conquistou 
o segundo título do ano na Copa 
Suíça Open, um torneio de seis mil 
euros em prémios monetários, que 

inaugurou o PGA Portugal Tour de 2019, o cir-
cuito profissional português.

Este foi o segundo título do ano para o 
jovem de Paredes que, em janeiro, já tinha 
vencido o 1.º Penina Classic, de 10 mil euros 
em prémios, uma das etapas do Portugal Pro 
Golf Tour, um circuito satélite internacional, 
sancionado pela Federação Portuguesa de 
Golfe, pela PGA de Portugal e pelo britânico 
Jamega Pro Golf Tour.

Segundo nota de imprensa, Tomás 
Bessa não teve vitória fácil e precisou de três 
buracos de play-off para derrotar João Ramos, 
após terem empatado na final da segunda 
volta com um total de 138 pancadas.

Foi o segundo título de Tomás Bessa no 
PGA Portugal Tour, depois de em outubro ter-
se imposto na Final do Circuito PT Empresas.

 O profissional da Cigala poderia nem 
ter vindo a Palmela jogar, pois estava inscrito 

HELENA NUNES
— texto —

u O Clube Aquático Pacense conquistou o título de campeão após vencer o Paredes por 15-5, na final.

após vencer o Lagoa e Fluvial Portuense na 2.ª 
e 3.ª jornadas da prova. Nos quartos de final 
derrotou o Cascais WP, por 5-3, e nas meias 
finais os rivais do Sporting, por 7-4.

num torneio muito 
mais importante, 
o Acaya Open 
Dailies Total 1, em 
Itália, de 40 mil 
euros em prémios 
m o n e t á r i o s , 
integrado no Alps 
Tour Golf, mas 
preferiu apoiar o 
circuito profissional 
português, para 
mostrar aos 
p a t r o c i n a d o r e s 
– neste caso, 
a Câmara de 
Comércio e 
Indústria Suíça em 
Portugal – que é 
possível contar 
com alguns dos melhores golfistas nacionais 
nas etapas do PGA Portugal Tour.

 A próxima competição do PGA Portugal 
Tour será a Taça Manuel Agrellos, a 2 e 3 de 
julho, de novo no Montado Hotel & Golf 
Resort. É a chamada Ryder Cup à portuguesa, 

que coloca em confronto direto as seleções 
nacionais de amadores e de profissionais. 

O próximo torneio de categoria Open do 
PGA Portugal Tour será o Optilink PGA Open, 
no Onyria Palmares Beach & golf Resort, em 
Lagos, a 24 e 25 de agosto.
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N
o passado dia 31 de maio, o Agru-
pamento de Escolas Daniel Faria 
promoveu uma sessão, destinada 
aos alunos do 9.º ano, seus pais e 

encarregados de educação, com o objetivo 
de divulgar a oferta formativa para o ano le-
tivo 2019 /2020.

A adesão foi enorme e, além dos escla-

● Agrupamento Escola Daniel Faria, Baltar

APRESENTAÇÃO
DA OFERTA FORMATIVA

Cerimónia de entrega de prémios
do Concurso de Fotografia OBIO

recimentos, a partilha de expe-
riências por parte de alunos e de 
ex-alunos tornou a noite num 
momento repleto de emoções. 

OFERTA FORMATIVA
Ano letivo 2019 /2020

Cursos Científico-Humanísti-
cos
Curso de Ciências e Tecnologias;

Curso de Ciências Socioeconómicas;
Curso de Línguas e Humanidades;
Curso de Artes Visuais.
Cursos Profissionais
Técnico/a Multimédia – Nível 4
Programador/a de Informática – Nível 4
Técnico/a de Apoio Familiar e de Apoio à 
Comunidade – Nível 4

N
o passado dia 25 de maio, os alu-
nos do 7.º F e do 8.º H da Escola 
Secundária Daniel Faria participa-
ram na cerimónia de entrega de 

prémios do concurso OBIO – “Aprender a 
ver quando olhamos”, que decorreu no Pavi-
lhão do Conhecimento. Esta deslocação foi 
possível graças à disponibilidade, desde 
logo, demonstrada pela Câmara Munici-
pal de Paredes, que gentilmente cedeu o 
autocarro e respetivo motorista.

Cerimónia de entrega de prémios (os três vencedores da Escola Secundaária Daniel Faria)

Fotografia Premiada na Categoria “ÁGUA”
Autora: Mariana Moreira Leão – 8.º H

Fotografia Premiada na Categoria
“SERES VIVOS”

Autora: Lara Filipa Barros da Costa - 8.º H

Esta oportunidade foi vivida com grande 
alegria e entusiasmo e surge como reconhe-
cimento do trabalho desenvolvido por estes 
alunos, no âmbito das disciplinas de Ciências 
Naturais e TIC, que, desde logo, aceitaram o 
desafio lançado pelas suas professoras em 
participar na primeira edição do concurso 
de fotografia OBIO, promovido pela Ordem 
dos Biólogos. Cada turma apresentou uma 
fotografia para cada um dos quatro temas 
definidos e foi com grande surpresa e agrado 
que recebemos a informação de que entre as 
68 turmas, que concorreram a nível nacional, 
duas das fotografias apresentadas pela tur-
ma H do 8.º ano foram vencedoras nas cate-
gorias da Água e dos Seres Vivos e uma foto-
grafia da turma F do 7.º ano foi vencedora na 
categoria de Biodiversidade.

Assim, a nossa escola venceu três das 
quatro categorias a concurso, com as foto-
grafias que agora partilhamos convosco. 

Professoras Dinamizadoras
Daniela Oliveira e Glória Soares

Fo
to

g
ra

fi
a 

Pr
em

ia
d

a 
n

a 
C

at
eg

o
ri

a
“B

IO
D

IV
ER

SI
D

A
D

E”
A

u
to

re
s:

 M
ig

ue
l N

ev
es

 B
ar

b
os

a
e 

Ro
dr

ig
o 

Ro
ch

a 
M

en
de

s 
- 7

.º 
F

Rebordosa e Sobreirense falham 
primeiro lugar do play-off

u Rebordosa e Sobreirense lutaram até à última jornada das respeti-
vas competições para garantirem o primeiro lugar no respetivo play-off.

N
o último jogo do play-off de subi-
da ao Campeonato de Portugal, o 
Rebordosa deslocou-se a Santo Tir-
so com um único pensamento em 

mente: a vdo o sonho de competir no Cam-
peonato de Portugal, na próxima temporada. 
Os rebordosenses terminaram o play-off em 
3º lugar, com oito pontos, e irão manter-se na 
Divisão de Elite, na época 2019/2020.

Já, na 2.ª Divisão Distrital, o Sobreirense 
também só podia focar-se na vitória, para ga-

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

Tiago Mendes sagra-se 
vice-campeão regional

u O atleta ficou em segundo na prova de 1500 metros obstáculos do 
campeonato regional de iniciados, que se realizou na Maia.

T
iago Mendes sagrou-se vice-campeão 
regional de 1500 metros obstáculos no 
campeonato regional de iniciados, dis-
putado no passado dia 16 de junho, na 

cidade da Maia.
O atleta, da secção de atletismo do Casa 

do Benfica em Paredes (CBP), terminou a prova 
com o tempo 5.02,49’s, não muito longe de 
João Ferreira, da União Desportiva da Várzea, 
que venceu 4.54,67’s. André Barbosa, do Grupo 
Desportivo e Recreativo Juventude Ribeiras, 
fechou o pódio, com o tempo 5.03,50’s. 

Em quarto lugar ficou Alexandre Moreira, 
da CBP, com 5.12,22’s.

Na prova feminina competiu Inês 
Magalhães, que alcançou o 5.º lugar, com 
5.59,59’s.

A Casa do Benfica em Paredes esteve, 
ainda, representada nas provas de 800 metros. 
Jorge Jesus e Rafael Bessa conquistaram o 
4.º e 9.º lugares, respetivamente, na prova 
masculina. Na prova feminina competiram 
Inês Magalhães, 4.ª classificada, Lara Silva, 12.ª 
classificada, e Cláudia Mendes, 14.ª classificada.

HELENA NUNES
— texto —

rantir o título de campeão de divisão e espe-
rar que o Ferreira perdesse frente ao Varziela. 
O derradeiro jogo da prova ditou a visita ao 
Macieira depois de, na penúltima jornada, a 
equipa paredense ter perdido o primeiro lu-
gar da classificação para o conjunto pacense. 

Contudo, a equipa de Renato Guimarães 
perdeu por 3 – 2 e viu assim impossibilitada a 
consagração do título de campeão de divisão. 

Ainda assim, os sobreirenses garantiram 
a subida à 1.ª Divisão Distrital da Associação 
de Futebol do Porto, depois de terminarem o 
play-off no 2.º lugar, com nove pontos.
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● Agrupamento Escolas Vilela

N
a nossa sala, já sabemos todos mui-
to bem que a Terra é o único planeta 
onde podemos viver, por isso, pre-
cisamos de cuidar muito bem dela.

Quase todos os dias falamos de ameaças 
como a poluição, os incêndios, os desastres 
naturais, os desastres nucleares, a extinção 
das espécies...  Falamos também dos danos 
que o Homem causa à Terra, por vezes sem 
querer, por falta de informação e por não 
sentir curiosidade sobre estes assuntos.

Como somos curiosos, interessados e 
queremos saber sempre mais e exploramos 
muito este assunto com a ajuda da professo-
ra que muitas vezes aprende junto connosco!

A causa das Coisas é um livro que com-
pila as crónicas feitas por Miguel Es-
teves Cardoso quando colaborou no 
semanário Expresso. O livro é dividido 

em duas partes: ‘as causas’ e ‘as coisas’, com 
uma conclusão intitulada “A Causa das Coisas”. 
A primeira parte possui crónicas com temas 
opinativos e cómicos que apresentam as cau-
sas relacionadas com palavras (Ex: Alcatifas, 
Couves, Novo) e que estão organizadas por 
ordem alfabética de acordo com a que dá o 
tema. Podem ir de explicações mais profundas 
a situações mais banais. A segunda parte tem 
comentários a objetos clássicos portugueses 
como a ‘água mineral’, ‘Água Castello’ ou o ‘Ta-
baco Português Suave’.

A capa do livro apresenta um Volkswa-
gen Carocha com malas presas no teto, o 
fundo é cor-de-rosa com uma borda preta. 
Na minha opinião, esta ilustração feita por 
Rui Ricardo pode signifi car mesmo algo 
clássico, algo português e muito popular, já 
que as crónicas analisam, maioritariamen-
te, o comportamento do nosso povo. Des-

Causa das Coisas
Miguel Esteves Cardoso

● Rodrigo Ramos, n.º 24 10.º VB 

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

Eu protejo a Terra

ta forma, podemos considerar que o título é 
muito objetivo, ele transmite que o livro abor-
da temas e apresenta as causas para estes e é 
isso que, realmente acontece.

Algum do brilhantismo presente nesta 
obra é a legitimidade dos argumentos usados 
pelo autor para justifi car comportamentos da 
sociedade portuguesa, evidentemente adap-
tados à sua época, mas que, honestamente, 
podem ser considerados intemporais, como o 
feminismo ou o saudosismo.

A linguagem utilizada é acessível, pois, 
tratando-se de crónicas humorísticas, a lin-
guagem é descontraída e comum, no entan-
to, há temas difíceis de compreender devido 
à sua própria complexidade.

Uma série que, penso, relacionar-se com 
o livro é “Saíram de casa dos seu pais”, pois 
apresenta conversas do autor do livro com 
o humorista Bruno Nogueira sobre diversos 
temas.

Uma das minhas crónicas preferidas é “Ba-
nanas”. Neste segmento, fala-se do signifi cado 
e da força da paixão e relaciona-se com quem 

não a sabe interpretar, no caso, os Bananas, 
ou “Bananamen” e os machistas. Isto, por-
que a paixão envolve a vontade constante, 
tanto por um como pelo outro membro, de 
possuir e ser possuído, não permitindo que o 
amor prevaleça. O Homem-banana acha mal 
possuir e o machista acha natural, por isso 
não dão luta e, consequentemente, não são 
cobiçados. Nesta crónica, o jogo de palavras 
entre ‘paixão’, ‘amor’ e ‘pobres coitados’ é tão 
dinâmico e bem estruturado que, mesmo que 
o argumentador estivesse claramente errado, 
o leitor apoiá-lo-ia.

O capítulo “A causa das Coisas” (último) é 
extremamente interessante, pois explica e re-
sume, de uma forma sucinta, todas as crónicas. 
Aqui o cronista dá o seu parecer sobre a opi-
nião dos portugueses sobre si mesmos e sobre 
Portugal e também confessa quase orgulhar-
-se em ser português: “No quase vai a distância 
necessária para não enlouquecer, entre o que 
se quer e o que se vê.(...) À distância natural 
que me vem de ser meio inglês, e de ter tido 
uma educação semibritânica, também se há-

-de somar alguma mágoa de não ter conse-
guido ser mais português.” 

O meu balanço sobre a obra é, obvia-
mente, positivo, pois, não só é muito bem 
escrita e oferece ao leitor perspetivas ou-
sadas, como também é pertinente e rela-
ciona-se com o meu gosto pelo humor. A 
razão pela qual eu li o livro é que, além de 
ser escrito por um autor admirável, o título 
chamou-me à atenção, porque, como é a 
compilação de várias crónicas, considerei 
à partida que, de certeza, iria ter um valor 
cultural e opinativo brutais. Por isso, eu re-
comendo completamente esta coletânea a 
qualquer pessoa que se interesse pelo es-
tudo social ou que queira adquirir conheci-
mento em geral.

Durante o ano vemos vídeos, fazemos 
saídas de campo e atividades orientadas por 
biólogos, fazemos experiências e conversa-
mos muito. Às vezes uma dúvida traz muitas 
outras de seguida que nos obrigam a novas 
descobertas!

Todos sabemos explicar o que é ser “sus-
tentável” por isso, temos que ter atitudes 
sustentáveis para proteger o ambiente e o 
Planeta para que os que vêm depois de nós 
o possam usar.

Nós somos poucos, mas podemos passar 
a palavra, ensinando aos outros aquilo que 
sabemos.

Era bom se, um dia, todos tivessem esta 

vontade de proteger a Terra!

Mais uma vez participámos no concurso 
de histórias da Ajudaris. 

Este ano o tema eram os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Falámos 
muito de Ambiente e de Sustentabilidade na 
sala e, por isso, foi fácil fazer o poema!

Sou sustentável!

O Planeta não é só para mim
e por isso sei que o devo proteger
Sustentável eu vou ser e assim
O Planeta um bom futuro irá ter!

Poupo a água e não a vou poluir
porque dela depende a vida!
a Pegada Ecológica vou reduzir,
para proteger esta Terra querida!

Transportes públicos eu vou usar
vou preferir sempre a luz natural
a minha horta eu vou cultivar
é mais barato e não me faz mal!

Vou reduzir e reutilizar
reciclar tudo o que eu puder!
O que é nacional, eu vou comprar
e a Floresta eu vou proteger!

PUB

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

NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Produção de artefactos de cimento
Comercialização materiais de construção civil

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

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

GRUPO S. LUIS www.tsluis.com
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A Campanha de Djalme para a Constituinte

A
s primeiras eleições da 
República Portuguesa 
foram agendadas para 
o dia 28 de Maio de 
1911. Em causa estava 

a escolha da composição de uma 
câmara parlamentar nacional, que 
tinha por objectivo elaborar uma 
Constituição que respeitasse os 
princípios e fundamentos do regi-
me recém-implantado.

No dia 2 de Março desse ano, o 
núcleo paredense do Partido Re-
publicano Português (PRP) reúne 
para escolher o seu candidato à 
Constituinte. Segundo o jornal O 
Povo (23/03/1911), a reunião «rea-
lizou-se sendo muito concorrida, 
não só pelos republicanos chama-
dos históricos, como também por 
muitos aderentes». A escolha dos 
republicanos paredenses foi unâ-
nime e recaiu sobre o capitão Al-
fredo Djalme Martins de Azevedo.

Na mesma reunião foi consti-
tuída uma «comissão de propa-
ganda eleitoral», que ficara com-
posta pelos seguintes cidadãos: 
António Augusto Gonçalves de 
Carvalho, Joaquim Ferreira Bar-
bosa, Adriano Moreira de Castro, 
Dr. António Correia Teixeira de 
Vasconcelos Portocarrero, Dr. José 
Augusto de Magalhães, Serafim 
Augusto da Silva Tavares e Fran-
cisco Alves Pinto de Macedo. Ou 
seja, três «históricos» e quatro 
«aderentes» ou «adesivos».

Esta comissão «resolveu pro-
mover uma série de comícios 
e conferências em todas as fre-
guesias deste concelho» (O Povo, 
23/03/1911). O primeiro reali-
zou-se três dias depois, em Cete, 
organizado «por uma comissão 
local». Segundo o órgão oficial 
dos republicanos, o evento «foi 
muito concorrido». «Foi apresen-
tada em público a candidatura do 
sr. capitão Djalme, que foi aceita 
com grande entusiasmo, falando 
o candidato, que foi muito aplau-
dido». O artigo citado concluía da 
seguinte forma: «Este concelho 
está pois a libertar-se das tiranias 

«Dia risonho e alegre, o de domingo. Parece que até a natureza se compraz e enfeita, para auxiliar essa grande 
obra de moralidade, que os nossos propagandistas vão fazendo!»

cacicais, e por certo nas próximas 
eleições irá votar com consciên-
cia, e terá por isso no parlamento 
um legítimo representante. E bem 
é preciso» (idem).

O comício seguinte realiza-se 
no dia 23 de Abril, em Louredo. 
Decorre na propriedade e viven-
da denominada «Castrália», de 
Adriano Moreira de Castro. São 
várias as personalidades republi-
canas regionais e locais presen-
tes, bem como as comissões mu-
nicipais dos concelhos vizinhos 
de Penafiel, Lousada, Gondomar 
e Valongo. 

O jornal O Povo (27/04/1911) 
descreve o evento da seguinte 
forma: «Dia risonho e alegre, o 

de domingo. Parece que até a 
natureza se compraz e enfeita, 
para auxiliar essa grande obra de 
moralidade, que os nossos propa-
gandistas vão fazendo! Como ha-
víamos anunciado, realizou-se no 
passado domingo um comício de 
propaganda eleitoral em Louredo 
deste concelho. Pelas 2 horas da 
tarde davam os oradores entra-
da na freguesia, sendo recebidos 
com música, foguetes e vivas aos 
principais vultos da República. Do 
Porto, haviam chegado os nossos 
amigos Duarte Carrilho, Eleutério 
Cerdeira, Cardoso Júnior e Vaz 
Júnior; de Gondomar, o repre-
sentante da comissão municipal, 
nosso amigo Marques Moura, e 

com eles o nosso querido direc-
tor e candidato por este concelho, 
sr. Capitão Djalme de Azevedo. 
De Penafiel estava o sr. tenente 
Moreira de Sousa; de Lousada, o 
vereador municipal, sr. Soares de 
Moura. Desta vila, estavam os nos-
sos amigos Dr. Portocarrero, Fran-
cisco Alves de Macedo, Alberto 
Sousa Pereira, Joaquim Barbosa, 
Bento Botelho, Alberto Leal, Mar-
tinho Falcão, José de Carvalho, 
dr. Leal, dr. Magalhães, adminis-
trador do concelho, o escrevente 
destas linhas, e outras pessoas 
cujo nome nos não recorda. Num 
mirante da propriedade do nosso 
amigo e correligionário valioso, sr. 
Adriano Moreira de Castro estava 
a mesa e lugar para os oradores. 
Por todos os lados se viam as ban-
deiras nacionais. Adiantando-se 
na tribuna e falando ao Povo que 
estava em grande quantidade, o 
digno administrador sr. António 
Augusto, declarou que a comissão 
eleitoral republicana deste conce-
lho, seguindo a orientação do Di-
rectório do Partido Republicano, 
resolvera promover conferências 
e comícios para explicar ao Povo 
o que era a República e o que ti-
nha sido a Monarquia, orientan-
do-o assim, com verdade, para 
que ele votasse com consciência, 
porque a República queria formar 
cidadãos livres e independentes. 
Termina por propor para a presi-
dência o sr. Adriano Moreira de 
Castro, cuja proposta foi recebida 
por uma delirante ovação. Muito 
aplaudido, o nosso amigo con-
vidou para secretários os srs. Dr. 
Portocarrero e tenente Moreira 
de Sousa, que foram acolhidos 
por uma longa salva de palmas. O 
sr. presidente, abrindo o comício, 
declarou-se alegre e satisfeito por 
ver que o bom povo da sua fre-
guesia, mostrando compreender 
o esforço dos paladinos da Demo-
cracia, tinha acorrido ali em tão 
grande número, para ouvir a sua 
palavra ardente, cheia de fé e sin-
ceridade. Seguidamente dá a pa-

lavra ao distinto professor do Por-
to sr. Cardoso Júnior que diz ser a 
segunda vez que vem ao conce-
lho de Paredes falar ao bom povo 
da aldeia. Explica como no tempo 
da monarquia se não explicava 
ao povo o que era esse regímen e 
por isso não era fastidioso dizê-lo 
agora. A dinastia dos Bragança só 
nos havia dado doidos maus, es-
túpidos e ladrões. Fala dos doidos 
maus, como Afonso VI, dos estú-
pidos e covardes, como João VI, 
e dos ladrões, como Carlos I. Diz 
as vantagens do regímen republi-
cano sobre o monárquico, enu-
mera algumas leis da república, e 
termina recomendando ao povo 
que vote por deputados genuina-
mente republicanos. Em seguida 
tem a palavra o ilustre professor 
do Liceu Rodrigues de Freitas, sr. 
Duarte Carrilho. Vai falar pouco. 
Ao povo deve dizer-se pouco mas 
em palavras que ele compreenda. 
O povo de Paredes estava mal vis-
to. Ele era o bode expiatório de 
meia dúzia de caciques que, no 
tempo da monarquia praticavam 
vários actos revoltantes e entre 
eles destacava-se o praticado no 
dia 1 de Abril de 1908, em que os 
oradores republicanos do Porto, 
que no uso pleno de um direito 
vinham fazer um comício de pro-
paganda, e foram recebidos com 
tambores, assobios e pedras. Isto 
era um acto indigno que jamais 
esqueceria, e criara no resto do 
país a ideia de que o concelho de 
Paredes era refractário às ideias 
progressivas, e portanto seria 
sempre mal visto. Ora a verdade é 
que o povo propriamente, não era 
o culpado e tinha agora uma bela 
ocasião de mostrar que é bom, 
inteligente, e quer acompanhar o 
resto do país no caminho do pro-
gresso e da Democracia.»

(Continua)

Mirante da «Castrália», onde, a 23 de Abril de 1911,
discursaram os oradores do Comício Republicano de Louredo
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FICHA TÉCNICA

1789
União dos três estados em França;
____________________________________

1795
Forças inglesas desembarcam em Quiberon 
para apoiar a revolta na Bretanha (reprimida 
em outubro);
- A França reconquista Santa Lúcia;
____________________________________

1801
O Cairo, no Egito, rende-se às forças inglesas;
____________________________________

1806
Buenos Aires, Argentina, rende-se a uma 
pequena expedição inglesa (reconquistada 
pelos espanhóis em agosto);
____________________________________

1807
A Inglaterra adere à Convenção de Bar-
tenstein;
____________________________________

1813
Pelo Tratado de Reinchenbach com a Rússia 
e a Prússia, a Áustria compromete-se a de-
clarar guerra à França se Napoleão não acei-
tar às condições de paz; 
____________________________________

1850
Fundação do jornal “O Eco dos Operários”, 
da Associação dos Operários, primeira orga-
nização portugueses de trabalhadores; 

1890
Guiné Portuguesa. A etnia Papel de Antula 
e Intim da Ilha de Bissau romperam entre 
si hostilidades, sendo a primeira auxiliada 
pelos Balantas de Cuntanga e Nhaera e a 
segunda pelos grumetes das proximidades 
da praça de Bissau. A guerra durou até fins 
de outubro e foi terrível apesar das sucessi-
vas solicitações do governo. Os habitantes 
da praça chegavam a presenciar do alto da 
muralha algumas cenas de sangue de in-
descritível ferocidade; 
_____________________________________

1892
Assinatura do contrato definitivo entre o Es-
tado e a Companhia Carris de ferro de Lisboa;
_____________________________________

1905
A tripulação do maior navio de guerra russo, o 
Potemkin, revolta-se, em Odessa;
_____________________________________

1913
Guiné Portuguesa. Por participação nas ope-
rações militares no alto Mansoa e no Oio, de 
29 de março a 27 de junho, sob o comando do 
capitão Teixeira Pinto, foram louvados diver-
sos militares, alguns civis e indígenas;
_____________________________________

1934
Morte do general Sousa Dias, líder da revolta 
de 3 de fevereiro de 1927 contra a ditadura 
militar, estando degredada na então colónia 
portuguesa de Cabo Verde;

1944
II Guerra Mundial: O porto de Cherburgo, 
França, é tomado pelas forças aliadas;
_____________________________________

1946
Guiné Portuguesa. Pelo governador da Co-
lónia foi aprovado o estabelecimento das 
seguintes carreiras de ambulâncias postais: 
Bissau-Canchungo-Cacheu (semanal); Bissau-
-São Domingos-Ziguinchor (quinzenal);
_____________________________________

1950
Inicia-se a intervenção dos EUA na Guerra da 
Coreia, a favor das forças do Sul;
_____________________________________

1953
Promulgada a Lei Orgânica do Ultramar Por-
tuguês, que elimina a denominação de Impé-
rio Colonial. Os territórios passam a chamar-
-se Províncias Ultramarinas;
_____________________________________

1958
Nascimento do compositor finlandês Magnus 
Lindberg, autor de “Marea”; 
_____________________________________

1969
Nos EUA, aumenta a contestação á guerra no 
Vietname, com a primeira publicação, na re-
vista “Life”, de fotos de soldados norteameri-
canos mortos na semana anterior;
_____________________________________

1976
O general António Ramalho Eanes é eleito 

como Presidente da República, nas primei-
ras eleições livres e por sufrágio universal. 
Ocorreram também as primeiras eleições 
regionais, nos Açores e na Madeira;
____________________________________

1980
Aprovado na Assembleia da República o 
projeto de Estatuto de Autonomia das Re-
giões dos Açores e da Madeira;
____________________________________

1983
Portugal recebe, por oferta do Brasil, o astro-
lábio que pertencera ao galeão Sacramento, 
afundado em 1688, ao largo da Baía;
____________________________________

1985
O presidente Ramalho Eanes dissolve a As-
sembleia da república e convoca eleições 
legislativas antecipadas;
____________________________________

1993
Em Bagdad, Iraque, misseis norteamerica-
nos destroem as instalações dos serviços 
secretos;
____________________________________

2000
Portugal assina, em Garching, Alemanha, a 
adesão ao Observatório Europeu do Sul;
____________________________________

2005
Assinatura do contrato para a recuperação 
da zona turística de Troia, concedendo a li-
cença de jogo à SONAE;

Dia 27 junho

Auditório da Fundação A Lord
21h – Audição final da escola de música da 
Fundação A Lord

Dia 28 junho

Auditório da Fundação A Lord

21h – Audição final da escola de dança da Fundação 

A Lord

Dia 29 

Jardim Soverosa, Sobrosa
10h – Mini btt, da Associação de cicloturismo de 

Sobrosa

Dia 30
Jardim do Centro Social e Paroquial S. Miguel de 

Gandra

10h – Festival de Zumba

Até 30 junho

Casa da Cultura de Paredes
Das 9h às 17h30 – Exposição “SOMNIUM_plural 

da matéria”, de Beatriz Prazeres e Leonor Carvalho

Dia 27 junho

Café Central
21h – “À conversa com paivenses de corpo e alma”; 

jornalista Fernando Alves

Dia 30 

Largo do Conde

9h – Feira agrícola

Dias 4, 5, 6 e 7 julho
Castelo de Paiva

Feira do vinho verde, lavrador, gastrono-
mia e artesanato 

Dia 6 julho

Junto ao cemitério dos Bairros
10h30 – Trilhos das vinhas de Bair-

ros

Dias 28 e 29 junho

Praça da Juventude

Comemoração do São Pedro

Dia 29

Auditório Municipal

21h30 – Concerto de Dead Combo

Dias 28, 29 e 30

Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
Festival Vila

Dias 5 e 6 julho

Avenida Senhor dos Aflitos
21h30 – Teatro de rua

Dia 30 junho

Paços de Ferreira
9h30 – Caminhada solidária da Santa Casa da Mi-

sericórdia

Dia 30

Museu Municipal
10h30 – Concerto meditativo: taças tibetanas e congos, por 

Carla Nogueira

Dia 30 junho

Rio Mau, Penafiel

9h – Trail do Poço Negro

Dia 3 julho

Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Cantar”

Dia 5 julho

Auditório da Biblioteca Municipal

21h30 – À conversa com Sérgio Lizardo
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HISTÓRIA e CULTURA

ARMANDO MOREIRA (MARCO)
— Texto e fotos de Marco —

GOMES DE SOUSA

Num livro de óbitos da fregue-
sia de Louredo, no concelho de 
Paredes, encontramos o seguinte 
assento:

Aos nove dias do mês de No-
vembro de mil setecentos, sessen-
ta e dois anos faleceu da vida pre-
sente o Reverendo António Pinto 
Rosa, Abade que foi da Igreja de 
São Cristóvão de Louredo com o 
Sacramento da Penitência, e Un-
ção e não recebeu o Sacramento 
da Eucaristia por impossibilidade 
da moléstia, foi amortalhado em 
hábito sacerdotal, e sepultado na 
Capela Mor da dita Igreja aonde 
tinha sepultura determinada, não 
me consta fizesse testamento, 
pela sua alma se fez o primeiro 
ofício de quarenta padres, e por 
verdade fiz este assento que assi-
nei era ut supra.

O Coadjutor o Padre Francisco 
José Coelho de Barros. 

Este pároco, tão singelamente 
identificado, estava nesta fregue-
sia desde Agosto de 1751, vindo 
de Rebordosa. 

Nasceu no Porto, filho de José 
Pinto da Rosa, matriculou-se na 
Faculdade de Cânones da Univer-
sidade de Coimbra a 24 de No-
vembro de 1733 e saiu bacharel 
formado a 13 de Julho de 1737. 

Em 1755 requereu a admissão 
no Santo Ofício como Comissário:

Ilustríssimos Senhores 
Diz o Padre António Pinto 

Rosa Bacharel formado em Câno-
nes Abade da Paroquial Igreja de 
São Cristóvão de Louredo da Co-
marca de Penafiel do Bispado do 
Porto natural da Rua de Santa Ana 
da freguesia da Sé da Cidade do 
Porto. Filho legítimo de José Pin-
to Rosa Escrivão Proprietário da 
Mampostaria Mor dos Cativos da 
mesma cidade nascido e baptiza-
do na freguesia de São Pedro da 
vila de Arouca Bispado de Lamego 
donde veio menino para a cidade 
do Porto, e de sua mulher Inácia 
Maria Rosa natural da freguesia 
da Sé da Cidade do Porto aonde 
foram moradores na Rua de San-
ta Ana. Neto paterno de António 
Pinto Guimarães Enqueredor que 
foi do Juízo de Fora Geral da mes-
ma Cidade natural da freguesia 

Um Inquisidor em Louredo
de São Sebastião da vila de Gui-
marães arcebispado de Braga, e 
de sua mulher Antónia Pinto na-
tural da Rua Chã da freguesia da 
Sé da dita Cidade do Porto aonde 
foram moradores na Rua de Santa 
Ana. Neto materno de Pascoal de 
Sousa Silva Mestre Pintor natural 
da Aldeia do Outeirinho freguesia 
de Santa Leocádia do concelho de 
Baião comarca de Sobre Tâmega 
Bispado do Porto, e de sua mulher 
Teodósia da Silva natural da fre-
guesia de São Pedro de Miragaia 
extramuros da mesma Cidade 
do Porto, ambos moradores que 
foram na sobredita Rua de Santa 
Ana da freguesia da Sé da mesma 
Cidade, que ele deseja servir ao 
Santo Ofício na ocupação de Co-
missário e como se acha com os 
requisitos necessários

Pede a Vossas Ilustríssimas se 
dignem admiti-lo à dita ocupação 
precedendo as diligências neces-
sárias

Espera Receber Mercê.
A Inquisição de Lisboa despa-

chou nestes termos:
Os Inquisidores de Coimbra 

informem com seu parecer. Lis-
boa, 11 de Novembro de 1755. In-
formem os Comissários Bernardo 
Pinto Brandão, Francisco Soares 
Barbosa, João Lopes Martins, José 
António de Abreu, e Notário Joa-
quim Pereira Marinho.

E assim se fizeram as seguin-
tes diligências 

- Por seu pai, na vila de Arou-
ca, o Comissário Francisco Soares 
Barbosa: ‘gastei nesta diligência 
fora da minha residência dois 
dias’.

- Por seu avô paterno, em Gui-
marães, o Comissário João Lopes 
Martins: ‘gastei nesta diligência 
na minha residência um dia’.

- Por sua mãe, avó paterna e 
materna, no Porto e Miragaia, o 
Comissário Joaquim Pereira ma-
rinho: ‘gastei nesta diligência fora 
da freguesia da minha residência 
três dias’.

- Por seu avô materno, no lu-
gar do Outeirinho freguesia de 
santa Leocádia concelho de Baião, 
o Comissário José António de 
Abreu: ‘gastei nesta diligência dia 

e meio fora da minha residência’. 
- Vida e costumes, em São 

Cristóvão de Louredo, o Comis-
sário Bernardo Pinto Brandão: 
‘gastei dois dias fora da minha re-
sidência’.

A parte que mais nos interes-
sa, aqui e agora, refere-se a Loure-
do. Dando conta da incumbência 
recebida da Inquisição de Coim-
bra escreveu o Comissário:

Fui à freguesia de São Cris-
tóvão de Louredo comarca de 
Penafiel bispado do Porto, e me 
informei com as pessoas adiante 
nomeadas achei que o padre An-
tónio Pinto Rosa é Bacharel for-
mado em cânones natural da ci-
dade do Porto e Abade colado na 
Paroquial igreja de São Cristóvão 
de Louredo, e vive do rendimento 
do seu Benefício e que é pessoa 
de boa vida, e costumes de exem-
plar procedimento sem nota algu-
ma. Com juízo, prudência, e capa-
cidade para servir ao Santo Ofício 
no emprego de Comissário, e que 
poderá dar boa conta dos negó-
cios de suposição e segredo que 
lhe forem encarregados, e se trata 
com limpeza, e abastadamente 
no seu tratamento com criados e 
bestas; e que fará anualmente de 
renda na sua igreja um ano por 
outro quinhentos mil réis nos dí-
zimos, passal e pé de altar, e paga 
de pensão do dito benefício em 
cada um ano duzentos e cinquen-
ta mil réis ao Abade reservatário 
Cristóvão Tavares de Andrade, e 
dos bens Patrimoniais não têm 
notícia as pessoas com quem me 
informei, só presumem que na 
Cidade do Porto tem o seu Patri-
mónio: representa ter de idade 
pouco mais de quarenta anos: os 
Comissários das suas vizinhanças 
são o Abade actual de Bitarães, 
que dista de Louredo um quarto 
de légua; e o Abade de Duas Igre-
jas Manuel Luís Sampaio que dista 
outro quarto de légua, e o Abade 
de Castelões de Cepeda Manuel 
da Costa Velho, que dista meia lé-
gua, e da minha residência é dis-
tante a freguesia de Louredo uma 
légua: o Habilitante não foi casa-
do, nem consta que tenha filhos 
ilegítimos, não foi preso, nem pe-

nitenciado pelo Santo Ofício, nem 
consta que o fosse pessoa alguma 
de seus ascendentes, nem que 
incorresse em infâmia alguma pú-
blica ou pena vil de facto ou de di-
reito nem descenda de quem a in-
corresse. Esta é a informação que 
achei em que gastei dois dias fora 
da minha residência. Meixomil, 6 
de Janeiro de 1756. O Comissário 
Bernardo Pinto Brandão.

Este Comissário ouviu as se-
guintes testemunhas, em Loure-
do:

O padre Manuel Coelho de 
Barros de 68 anos, Manuel Fer-
reira Coelho lavrador de 62 anos, 
André Coelho lavrador de 72 
anos, Rafael Pereira lavrador de 67 
anos, Francisco de Sousa Pereira 
Brasileiro de 48 anos, Manuel Pin-
to lavrador de 60 anos, António 
Coelho lavrador de 54 anos, Pedro 
Coelho lavrador de 52 anos, padre 
Francisco José Coelho de 44 anos.

O processo, que conta quase 
300 páginas, termina com as se-
guintes conclusões e aprovações:

Vi estas diligências do Padre 
António Pinto Rosa Bacharel for-
mado na Universidade de Coim-
bra, e Abade da Igreja de São Cris-
tóvão de Louredo, e delas consta 
ser filho legítimo de João Pinto 
Rosa, e de Inácia Maria Rosa, neto 
dos Avós Paternos e Maternos que 
declara na sua petição naturais e 
moradores nos lugares nela ex-
pressados todos inteiros cristãos 
velhos, e de limpo sangue, e ge-
ração sem raça de infecta nação, 
nem fama, ou rumor em contrário, 
e que não incorreram em infâmia, 
ou pena vil, nem foram presos, 
nem sentenciados no Santo Ofi-
cio sem que obste ou dizer o con-
trário João Gomes Costa na sua 
informação a folhas 56, que lhe 
constara, que o Habilitando pre-
tendera em algum tempo ser reli-
gioso da Companhia, e que o não 
conseguira, e que falando com 
alguns Padres sobre este particu-
lar lhes disseram, que na Vila de 
Guimarães pátria de António Pin-
to de Guimarães Avô Paterno do 
Habilitando, acharam um clérigo 
que disse, que ele padecia fama, 

o que bastou para porem de par-
te este negócio, mas que sabiam, 
que a fama era falsa; diz mais o 
dito Comissário, que ele fora à 
Câmara Eclesiástica do Porto para 
examinar as inquirições do Padre 
José Pinto Rosa seu irmão e nela 
achara que se tinha tomado conta 
da dita fama, e que fora julgada 
falsa, e que o Padre que informou 
os religiosos da Companhia da 
dita fama, se desdisse à hora da 
morte. O Habilitando nunca foi 
casado, nem tem filhos ilegítimos, 
e é de boa vida, e costumes, com 
juízo e capacidade, e bom trata-
mento, pelo que o julgo digno da 
ocupação que pretende, e para 
ela o aprovo, e habilito. Lisboa, 23 
de Agosto de 1756. Nuno da Silva 
Teles.

Sou do mesmo parecer e as-
sim o julgo e aprovo. Lisboa, 27 de 
Agosto de 1756. António Ribeiro 
de Almeida.

Sou do mesmo parecer e as-
sim o julgo e aprovo. Lisboa, 27 
de Agosto de 1756. Simão José 
Silveiro Lobo.

Sou do mesmo parecer e as-
sim o julgo e aprovo. Lisboa, 1 
de Setembro de 1756. Francisco 
Mendes Fragoso. 

Feita Provisão de Comissário a 
7 de Setembro de 1756.

Seu irmão mais velho Fran-
cisco Pinto Rosa, por Mercê de 
D. João V, de 9 de Dezembro de 
1736, sucedeu a seu pai no Ofício 
de Escrivão da Mampostaria Mor 
dos Cativos da cidade do Porto. 

Outros parentes também fo-
ram favorecidos com Mercês ré-
gias.

Naquela tarde

há quantos anos

os teus lábios eram de 
fogo

Naquela tarde

não sei o mês não sei o 
ano

Naquela tarde

quando os meus lábios

tocaram os teus

tu coraste

de medo e vergonha

Naquela tarde

que se perdeu

naquela tarde

que não tem regresso

naquela tarde que eu 
nunca

esqueço

Naquela tarde

naquele momento

esse segredo

só com a morte

que já não me tarda

comigo

há-de morrer

Armando Moreira 
(Marco)

19/12/2014
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O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

SOPA DE LETRAS

Viena 
Bratislava
Budapeste
Amesterdão 
Berlim
Liubliana
Dublin

Varsóvia
Copenhaga
Atenas
Valeta
Estocolmo
Bruxelas
Madrid

Roma
Lisboa
Sófia
Tallin
Riga
Londres
Nicósia

Helsínquia
Vilnius
Praga
Zagrev
Paris
Luxemburgo
Bucareste

FUNERÁRIA SANTOS 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

Louredo

Idalina Dias Pinto Moreira
Faleceu

Idalina Dias Pinto Moreira faleceu no passado 
dia 17 de junho, com 91 anos de idade. Era natural 
e residente em Louredo, Paredes. Era viúva de João 
Pinto.

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.

FUNERÁRIA SANTOS 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

Bitarães

Manuel Ribeiro Lopes de 
Sousa
Faleceu

Manuel Ribeiro Lopes de Sousa faleceu no pas-
sado dia 23 de junho, com 58 anos de idade. Era 
natural de Louredo, Paredes e residente em Bitarães, Paredes. Era 
casada com Maria Helena de Sousa Bessa.

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, ou que de ou-
tro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7.º dia 
será celebrada terça-feira, dia 2 de julho, às 20 horas na igreja paroquial 
de Louredo. Antecipadamente agradecem a todos os que participarem 
nesta eucaristia.

FUNERÁRIA SANTOS 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

Bitarães

Maria Alice Moreira Nunes
Faleceu

Maria Alice Moreira Nunes faleceu no passado dia 
18 de junho, com 68 anos de idade. Era natural de Lo-
dares, Lousada e residente em Bitarães, Paredes. Era 
casada com Domingos de Sousa Moreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

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

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

Rebordosa

António Joaquim Moreira 
da Rocha

Faleceu
António Joaquim Moreira da Rocha faleceu 

no passado dia 11 de junho, com 84 anos de 
idade. Era natural de Rebordosa, Paredes e residente em França. 
Era casado com Fernanda Carneiro da Costa.

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

Bernardino Alves da Silva
Faleceu

Bernardino Alves da Silva faleceu no passado 
dia 17 de junho, com 55 anos de idade. Era natural 
de Meixomil, Paços de Ferreira e residente na Rua 
Nova do Cruzeiro, n.º 42 (Vinhal), Lordelo, Paredes. 
Era casado com Isaura Moreira Leal da Silva.

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

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

Lordelo

Maria Ferreira Campos 
(Pintém)

Faleceu
Maria Ferreira Campos (Pintém) faleceu no pas-

sado dia 23 de junho, com 90 anos de idade. Era 
natural de Lordelo e residente na Calçada do Pintém, n.º 63, Lordelo, 
Paredes. Era viúva de Joaquim Dias.

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, ou que de ou-
tro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada domingo, dia 30 
de junho, pelas 9 horas na Capela da Senhora do Alívio, Vinhal, Pare-
des, agradecendo, também, desde já, a todos os que participarem nesta 
eucaristia.

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

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

Duas Igrejas

Maria Rosa Ferreira dos 
Santos
Faleceu

Maria Rosa Ferreira dos Santos faleceu no 
passado dia 19 de junho, com 78 anos de idade. 
Era natural de Duas Igrejas e residente na Rampa da Sobreira, n.º 25, 
Duas Igrejas, Paredes. Era casada com Adriano da Silva Leal. 

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, ou que de ou-
tro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada domingo, dia 30 
de junho, pelas 11 horas na igreja paroquial de Duas Igrejas, Paredes, 
agradecendo, também, desde já, a todos os que participarem nesta eu-
caristia.

Lordelo

Adélia de Oliveira e Silva
Faleceu

Adélia de Oliveira e Silva faleceu no passado dia 
15 de junho, com 84 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua Alto da Vila, n.º 
336, Lordelo, Paredes. 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.

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

Rebordosa

José Artur da Rocha 
Neves
Faleceu

José Artur da Rocha Neves faleceu no passado dia 24 de junho, 
com 82 anos de idade. Era natural da freguesia de Cristelo, Paredes 
e residente na Travessa de Passos, n.º 102, Rebordosa, Paredes. Era 
casado com Deolinda Ferreira Gonçalves que deixa na maior dor jun-
tamente com seus filhos, noras, genros, netos e demais família.

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

Saiba como receber
o jornal  O PAREDENSE 

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

4580-113 PAREDES
223 272 917 | 930 589 960

oparedense@gmail.com | www.oparedense.pt

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

Rebordosa

Maria Madalena 
Almeida de Sá

Faleceu

Maria Madalena Almeida de Sá faleceu no passado dia 23 de 
junho, com 85 anos de idade. Era natural da freguesia de Astromil, 
Paredes e residente na Rua de São Marcos, n.º 146, Rebordosa, Pa-
redes. Era viúva de Joaquim Correia e deixa na maior dor seus filhos, 
genros, noras, netos e demais família.

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

Rebordosa

Maria Manuela 
Carvalho da Silva

Faleceu

Maria Manuela Carvalho da Silva faleceu no passado dia 17 de 
junho, com 55 anos de idade. Era natural da freguesia de Rebordosa, 
Paredes e residente na Rua de Fijô de Cima, n.º 186, Rebordosa, Pa-
redes. Era casada com Carlos António Martins da Silva que deixa na 
maior dor juntamente com sua filha e demais família.

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

Rebordosa

Maria Rosa 
Martins Ferreira

Faleceu

Maria Rosa Martins Ferreira faleceu no passado dia 17 de junho, 
com 80 anos de idade. Era natural da freguesia de Rebordosa, Pare-
des e residente na Praceta de São Marcos, n.º 72, Rebordosa, Pare-
des. Era viúva de Francisco Silva Soares e deixa na maior dor seus 
filhos, genros, noras, netos e demais família.

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

Duas Igrejas

José Pacheco
Faleceu

José Pacheco faleceu no passado dia 16 de ju-
nho, com 70 anos de idade. Era natural da freguesia 
de Duas Igrejas, concelho de Paredes e residente na Calçada da Igre-
ja, n.º 141, freguesia de Duas Igrejas, concelho de Paredes. 
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Associação Humanitária 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CETE

Fundada em 1925

(Louvada por Decreto de 21 de Maio de 1927)
(Considerada de Utilidade Pública por Decreto de 28 de 

Setembro de 1927)

CONVOCATÓRIA
Nos termos legais e estatutários, convocam-se os senho-

res Associados da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Cete, no pleno uso dos seus direitos, a reu-
nirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, que terá lugar 
no próximo dia 7 de julho de 2019, pelas 10 horas, no salão 
Nobre do quartel dos Bombeiros Voluntários de Cete, com a 
seguinte ordem de trabalhos:

- Apresentação e votação das listas para os Corpos 
Sociais da Associação para o biénio de 2019/2020.

Notas:
- Se à hora marcada não houver quórum, a Assembleia 

funcionará meia hora depois, no mesmo local, com qualquer 
número de associados e com a mesma ordem de trabalhos.

- A apresentação de listas deverá ocorrer até ao dia 4 de 
julho às 18 horas, no quartel dos Bombeiros Voluntários de 
Cete, ao cuidado do Presidente da Assembleia, ou enviado 
por email para saul.ferreira@gmail.com

- O ato eletivo decorrerá entre as 10h30 e as 12h30.

Cete, 17 de junho de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia-geral,

Saúl André de Sousa Ferreira, Dr.

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€

Saiba como receber
o jornal  O PAREDENSE 
em sua casa visitando-nos:

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. 

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

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

o seu QUINZENÁRIO de eleição

EDITAL

- - - Francisco Manuel Moreira Leal, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Paredes, faz público que: -----------------------
--------------------------------------------------------------

- - - Pretende o Município de Paredes alienar em hasta pública os 
veículos municipais, a seguir identifi cados: ------------------------------------

– MODALIDADE DE PAGAMENTO: O montante será pago da se-
guinte forma: 10% (dez por cento) do montante total da adjudicação, a 
título de princípio de pagamento, no ato da praça, aquando da assina-
tura do auto de arrematação ou no prazo de dois dias úteis após a no-
tifi cação da adjudicação provisória, caso se verifi que a não comparên-
cia do adjudicatário. O remanescente do preço total oferecido (90%, 
noventa por cento) será pago, no dia da assinatura do contrato, cuja 
marcação é da responsabilidade do Município, a qual deverá aconte-
cer, no máximo, até 2 (dois) meses após a data da realização da hasta 
pública. ----------------------------------------------------------------------------------

– PROPOSTA E DOCUMENTOS: -----------------------------------------
PROPOSTA DE PREÇO: A proposta deverá ser elaborada em 

conformidade com a minuta, disponível para consulta no presente pro-
cesso, com indicação do preço oferecido e identifi cação do/s veículo/s 
a que se propõe, de valor superior ao preço base de licitação, a qual 
deverá ser apresentada dentro de envelope autónomo, devidamente 
fechado, contendo no seu exterior a descrição “Proposta de Preço”, 
não podendo haver referência ao preço proposto em qualquer outro 
documento ou elemento apresentado. 

DOCUMENTOS: Todos os interessados deverão, ainda, apresen-
tar em envelope autónomo fechado, contendo no seu exterior a des-
crição “Documentos”, os seguintes elementos, sob pena de exclusão: 
-----------------------------------------------------------------------------------------

- Declaração de modelo igual à constante do Anexo I do Decre-
to-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; -------------------------------------------
------------

- Fotocópia do cartão de cidadão, bilhete de identidade ou passa-
porte, acompanhado, nestes casos, de fotocópia do cartão de contri-
buinte, no caso de candidatos pessoas singulares; -----

- Versão impressa da certidão permanente de registo comercial, 
com indicação do respetivo código de acesso, ou fotocópia simples da 
certidão de registo comercial emitida pela Conservatória de registo co-
mercial válida e atualizada, tratando-se de pessoas coletivas sujeitas 
a registo comercial; -----------------------------------------------------------------
------------

- Certidão emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira, ou 
cópia autenticada, comprovativa da situação tributária regularizada 
perante a Fazenda Pública; -------------------

- Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva regu-
larizada para com a Segurança Social; -----------------------------------------
------------------------------------------------

c) O envelope com a descrição “Documentos” e o envelope com a 
descrição “Proposta de Preço” devem ser apresentados num novo en-
velope fechado, identifi cando-se no exterior o nome ou denominação 
do proponente juntamente com a descrição “Proposta de aquisição 
de veículos municipais”, o qual deverá ser entregue pessoalmente na 
Divisão Administrativa da Câmara Municipal de Paredes, sita na Praça 
José Guilherme, 4580-130 Paredes, até às dezasseis horas e trinta 
minutos do dia 8 de julho de 2019. ---------------------------------------- 

d) O ato público terá lugar no Edifício dos Paços do Concelho, no 
dia 10 de julho de 2019, pelas quinze horas. ---------------------------------
--------------------------------------------------

e) Podem intervir no ato público os interessados na aquisição, 
previamente inscritos, ou os seus representantes devidamente identifi -
cados. --------------------------------------------------

h) Informa-se ainda que as restantes condições de venda, desig-
nadamente local de vistoria das viaturas, o funcionamento da praça, 
adjudicação provisória e defi nitiva, contrato, consequências do incum-
primento, se encontram expressas no “Programa do Procedimento” 
e “Caderno de Encargos”, documentos estes que integram o ineren-
te processo, podendo ser este consultado na Divisão Administrativa, 
onde se encontra disponível. ------------------------

- - - Para constar se lavrou o presente edital. --------------------------
-------------------------------

- - - Paredes e Paços do Município, 25 de junho de 2019. ---------
-----------------------------

O Vice-Presidente da Câmara

Francisco Manuel Moreira Leal, Dr.º

SUDOKU



PUB


