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Assembleia Municipal debateu
auditoria às contas

O relatório revela que houve 5,5 milhões de 
euros em empreitadas lançadas em 2017 que 
não foram contabilizados nas contas e 4,6 mi-
lhões relativos a contratos permuta.  —  Pág. 11

Nova direção dos Bombeiros de
Cete toma posse este domingo

A lista A, encabeçada por Evandro Sousa (na foto), venceu as eleições de 7 julho, que se reali-
zaram após a demissão em bloco da anterior direção, em divergência com o comandante, Noel 
Ferreira.
O novo presidente dos bombeiros garante que as prioridades passam por “estabelecer diálogo 
com o comando”, para começar a trabalhar nas necessidades mais imediatas dos bombeiros. 

—  Pág. 3

Astromil vai ter obras
no polidesportivo 

Câmara quer transformar o pavilhão num es-
paço multiusos, com capacidade para acolher 
eventos desportivos e culturais. Custo global da 
obra poderá ascender a 250 mil euros.    —  Pág. 9

Novidades para a época 
2019/2020

PROMOV Rebordosa venceu no 
escalão de masters femininos e 
o CAB-CRD Baltar terminou em 
3.º lugar no escalão de juniores 
femininos.
Os prémios foram entregues na 
cerimónia de encerramento, no 
pavilhão municipal de Paredes.

Equipas
do concelho
no pódio
do Paredes
Handball Cup’19

Saiba quem são os treinadores das equipas de 
futebol do concelho que militam na 1.ª e 2.ª 
Divisão Distrital.  —  Pág. 15

—  Pág. 14
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— texto —

- Às voltas em Cete
Já lá vão uns aninhos, já!

C
ete entrou, por direito pró-
prio, pelos menos tal o con-
cebeu José Saramago, o es-
critor que, depois disso, ate 
houve de receber o Prémio 

Nobel da Literatura, até ao momento o 
único que glorificou um português, nes-
ta categoria.

Já lá vão uns aninhos, já!...
Sobre as impressões colhidas num 

périplo cultural sobre o nosso país, o es-
critor José Saramago deu à estampa em 
livro a que deu o título de “Viagem a Por-
tugal”, em duas edições: uma para bol-
sas magras e outra para carteiras mais 
recheadas. O texto é o mesmo em am-
bas, sendo que um é simples e o outro 
é ilustrado com gravuras. Mesmo assim, 
parece-os estar dentro dos melhores câ-
nones da democracia.

Se José Saramago não tivesse de vir 
a Cete, à procura da igreja beneditina e 
das ruínas do velho mosteiro, que tam-
bém foi pertença da referida congrega-
ção religiosa, se mais não fosse, poderia 
ser criticado por não vir. Como veio fo-
ram criticadas as entidades autárquicas 
paredenses pela situação em que en-
contra um monumento nacional que os 
antepassados longínquos nos entrega-
ram, na esperança de que os presentes o 
deixassem sólido para o futuro.

Já lá vão uns aninhos, já e o Nobel da 
Literatura “louvou” Cete e Paredes assim: 
“Tinham-se acabado as estradas tranqui-
las. Depois de Paredes, ainda houve uma 
ressurgência de paz quando o viajante 
andou por Cete e Paço de Sousa. Para 
chegar ao Mosteiro de Cete teve de seguir 
por um caminho de cova e lomba, e tendo 
chegado vieram três mulheres ao terreiro, 
cada qual com a sua ideia sobre o lugar 
onde estaria a chave, e enquanto clama-
vam para vizinhas mais distantes, que 
cuidavam ouvir trave em vez de chave, 
o viajante resignou-se. O dia tinha dado 
muito e recusado muito. É assim a vida. 
Agradeceu às mulheres a boa vontade e 
os clamores e foi ele à vida, levando ape-
nas na lembrança o insólito gigante que 
ampara na fachada o que lá dentro esteja, 
e que não pode ver”.

Óbvio que depois da crónica sobre 
Cete, o que viesse a seguir poderia saber 
a música e o facto é que José Saramago 
passou a Paço de Sousa onde foram re-
cebidos de maneira muito cordial, à se-
melhança das “Bodas de Canã”, em que 
acabado o vinho, por milagre de Cristo 
a água foi transformada em vinho, do 
melhor.

José Saramago
em Paredes

C
OMEÇOU na passada segunda-
-feira, dia 8 julho, o programa 
“Ocupa-te” - Férias de Verão, dina-
mizado pelo pelouro da juventude 
da câmara de Paredes, e que vai 

englobar cerca de 600 jovens do concelho.
A iniciativa vai dividir-se em cinco sema-

nas, cada uma com 120 participantes e uma 
dezena de monitores, e proporciona ativida-
des e experiências de âmbito social, ambien-
tal, desportivo, recreativo e cultural.

Segundo a autarquia, o objetivo é ocupar 

600 jovens participam no programa
“Ocupa-te” - Férias de Verão

uA iniciativa divide-se em cinco semanas e proporciona atividades e experiências de âmbito social,
     ambiental, desportivo, recreativo e cultural.

os alunos no período do verão com ativida-
des desportivas, recreativas e culturais. Nesta 
edição destacam-se atividades radicais, des-
locação à Quinta da Valdeira, na Sobreira, vi-
sita cultural a Braga, visita ao Farol de Leça da 
Palmeira, passeio de barco à vela promovido 
pelo Clube Naval de Leça.

O presidente da câmara municipal de 
Paredes, Alexandre Almeida, e o vereador 
da Educação, Desporto e Juventude, Pau-
lo Silva, estiveram presentes na sessão de 
abertura do “Ocupa-te” - Férias de Verão, 
que decorreu na Escola Secundária de Pa-
redes e reforçaram o investimento da au-
tarquia neste programa.

“Estamos a falar de um programa que 
começou no Natal do ano passado, depois 
foi feito na Páscoa e acontece, este ano, no-
vamente no Verão, durante cinco semanas, 
abrangendo cerca de 600 jovens. É fun-
damental que os jovens aproveitem este 
programa que tem como objetivo ocupar o 
tempo livre”, sublinhou Alexandre Almeida.

O programa “Ocupa-te” foi lançado em 
2018 pela autarquia e já “ocupou” centenas 
de jovens nas férias de Natal e Páscoa e agora 
nos tempos livres de Verão. Este ano o progra-
ma decorre até 6 de setembro. As atividades, 
o seguro e o transporte são gratuitos, exceto 
o almoço.

A 
S E C R E T Á R I A 
BRIDGE, dese-
nhada por Chris-
tophe de Sousa 
para a Wewood - 

Portuguese Joinery, venceu o 
bronze na categoria Mobiliá-
rio de Interiores do prestigia-
do prémio European Product 
Design Award. 

“Inspirada na cidade 
do Porto, a única cidade da 
Europa com 6 pontes, a se-
cretária Bridge apresenta 
superfícies arredondadas 
e uma estática global mini-
malista. Pode ser fabricada 
em madeira de nogueira 
ou carvalho e dois arcos de 
metal que se estendem pe-
las pernas, muito parecidos 
com as estruturas que se 
encontram nas pontes do 
Porto”, refere a nota de im-
prensa da Wewood.

Secretária produzida em Paredes
vence prémio europeu de design

HELENA NUNES
— texto —

 Christophe de Sousa é 
um designer luso-francês que 
tem trabalhado com outras 
marcas como a Delta Cafés, 
Siemens ou Mercedes-Benz. 

“O European Product 
Design Award reconhece os 
esforços de designers talen-
tosos e equipas de design 
que visam melhorar o nos-
so dia-a-dia com criações 
práticas e bonitas, criadas 
para resolver um problema 
ou facilitar a vida”, avança a 
mesma fonte. 

A Wewood – Portuguese 
Joinery é uma marca de mo-
biliário fundada em 2010 pela 
empresa de Paredes Móveis 
Carlos Alfredo, que desenha 
e produz mobiliário focado 
no carácter da madeira, con-
jugando “técnicas inovado-
ras” com “mais de 50 anos 
de experiência de trabalho 
em madeira maciça, her-
dada da empresa familiar 
onde nasceu”.
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O 
COMANDANTE 
dos bombeiros 
de Cete, Noel 
Ferreira, que-
brou o silêncio 

sobre o caso da demissão 
em bloco da anterior direção, 
liderada por Paulo Pinto, e 
acusou o presidente demis-
sionário de “mentir”.

 Num longo comunicado 
enviado à comunicação social, 
três dias antes das eleições, 
Noel Ferreira vem repor a ver-
dade dos factos. “Desde o pri-
meiro dia que o meu lugar 
esteve à disposição. Como 
se verificou, a direção de-
missionária não entendeu 
demitir-me. Se sou assim 
tão mau como apregoaram, 
desde início, bastava desti-
tuir-me do cargo!”, refere o 
comandante, garantindo que 
a sua “prioridade sempre foi 
garantir o melhor para os 
bombeiros e para a comuni-
dade”.

Sobre o presidente demis-
sionário, Noel Ferreira diz ainda 
que os seus pedidos de de-
missão eram frequentes e que 
se concretizaram pelo menos 
quatro vezes. A primeira terá 
acontecido um dia antes da to-
mada de posse do comandan-
te e trouxe “uma tremenda 
instabilidade e falta de con-
fiança em alguém com este 
carater”, “Conseguiu demitir-

Comandante BV Cete critica
presidente demissionário

uNoel Ferreira acusa o presidente demissionário de mentir em várias declarações à imprensa
     sobre alegados conflitos com o comandante, que levaram à demissão em bloco.

HELENA NUNES
— texto —

-se uma vez a cada trimestre. 
E assim, tinha que lidar com 
estas constantes mudanças 
de humor e vontade”, apon-
ta o comandante, garantindo 
que esta postura do presidente 
demissionário era do conheci-
mento de todos os diretores.

A penúltima demissão, 
refere, aconteceu a 6 de ja-
neiro de 2019, altura em que 
chegou “ao cúmulo de não 
ter a certeza se, ainda, era 
efetivamente presidente ou 
não”, tendo enviado um email 
ao presidente da Assembleia 
a questioná-lo. “Decorridos 
quase dois meses na incóg-

nita, foi-me comunicado que 
afinal continuava a ser pre-
sidente da direção. Ao fim 
de todo este tempo e com 
estes episódios, o demissio-
nário presidente, quando 
falamos pessoalmente, mais 
uma vez, limitou-se a pedir 
para esquecermos os tristes 
acontecimentos e seguir-
mos em frente”.

No mesmo comunicado, 
o comandante Noel Ferreira 
lamenta, ainda, algumas afir-
mações feitas pelo presiden-
te demissionário à comunica-
ção social. “É no mínimo ri-
dículo intitular alguém que 

deixa a própria família para 
socorrer a dos outros, mes-
mo daqueles que os intitu-
lam de ingratos, volunta-
riamente”, sustenta, negan-
do também ter-se recusado a 
dialogar com a direção.

Sobre a questão do paga-
mento de um euro por hora 
aos voluntários, Noel Ferreira 
critica ainda o presidente da 
Assembleia-geral demissio-
nário, por ter afirmado que 
essa era uma das exigências 
do comandante. “Nunca exi-
gi nada. Sempre solicitei e 
propus”, escreve Noel Ferrei-
ra, dizendo ser “mentira” que 
a associação não tenha di-
nheiro para pagar essas horas, 
porque sempre foram pagas.

 Num longo comunicado, 
Noel Ferreira diz que “é men-
tira” que o presidente demis-
sionário não conseguisse falar 
consigo há quase dois meses e 
garante que continua há espe-
ra da resposta ao email enviado 
a 31 de maio, às 19h45. “Em 
conhecimento seguiram to-
dos os diretores, mas aparen-
temente ninguém se lembra”. 

Noel Ferreira afirma ain-
da que o presidente demis-
sionário não devia sair de 
consciência tranquila, como 
disse, “pela campanha di-
famatória e infeliz que fez, 
com entrevistas totalmente 
irresponsáveis e que só ser-
viram para tentar denegrir 
a imagem da corporação, 
unicamente por orgulho”.

A ASSOCIAÇÃO HU-
MANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VO-
LUNTÁRIOS DE 

CETE já elegeu os seus novos 
corpos sociais que vão assu-
mir funções durante o próxi-
mo ano e meio. 

A lista A, encabeçada por 
Evandro Sousa, foi a grande 
vencedora das eleições do 
passado domingo, 7 julho, 
que se realizaram após a de-
missão, em bloco, da anterior 
direção, liderada por Paulo 
Pinto, em divergência com o 
comandante, Noel Ferreira.

A lista de Evandro Sousa 
venceu com 122 votos, fican-
do a lista B, liderada pela irmã 
Daniela Sousa, com 64 votos. 
Nas eleições registaram-se 
ainda seis votos nulos e quatro 
brancos.

 Na direção, Evandro Sousa 
terá como vice-presidente Ro-

Evandro Sousa é o novo
presidente dos bombeiros de Cete
uA tomada de posse vai acontecer este domingo, 14 julho, às 10h30 no quartel da associação.

drigo Sousa, secretário Rui Pe-
dro Faria e tesoureiro Luís Ma-
nuel Nunes. Ana Paula Gomes 
vai presidir à Assembleia-geral 
e José António Faria ao Conse-
lho Fiscal da associação.

O novo presidente dos 
bombeiros garante que as prio-
ridades passam por “estabele-
cer diálogo com o comando” 
para começar a trabalhar nas 
necessidades mais imediatas 
dos bombeiros. “Vamos in-
teirar-nos de tudo, ver o que 
vamos herdar da anterior di-
reção, e perceber quais são 
as prioridades do comando 
para esta nova fase difícil que 
se avizinha para os bombei-
ros, a época de incêndios”, 
sublinha Evandro Sousa, assu-
mindo que um dos objetivos 
será “estabelecer uma boa 
relação com o comando”.

Evandro Sousa mostra-se 
pronto para assumir o de-

safio de liderar 
os bombeiros 
de Cete, com 
quem mantém 
uma forte re-
lação. “Cresci 
nos bombei-
ros. O meu avô 
foi bombeiro 
desta corpora-
ção mais de 50 
anos e o meu 
pai também daí 
o meu carinho 
pela instituição 
e a vontade de 
abraçar este 
projeto”.

A tomada de 
posse vai reali-
zar-se no próxi-
mo domingo, 14 
julho, às 10h30, 
no salão nobre 
da associação 
humanitária.
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Comemoração do 16.º aniversário
da elevação de Lordelo a cidade

uO aniversário foi assinalado com a habitual cerimónia de homenagens que decorreu no salão paroquial da freguesia

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

L
ORDELO comemorou, no 
dia 1 de julho, o 16.º ani-
versário de elevação a ci-
dade com o evento Lordelo 
Agradece. A cerimónia tem 

como objetivo reconhecer publica-
mente personalidades, instituições 
e associações que contribuíram 
para o engrandecimento e dignifi-
cação da cidade.

A cerimónia realizou-se no Sa-
lão Paroquial da freguesia e contou 
com oito homenageados em diver-
sas áreas. A mais alta distinção da 
localidade foi entregue ao árbitro 
Jorge Sousa que recebeu a Medalha 
de Ouro da Cidade de Lordelo. Joa-
na Nunes, atleta de futsal feminino, 
e Daniel Neto, atleta de kung fu, re-
ceberam a Medalha de Mérito Des-
portivo. Ao chefe António Silva, dos 
Bombeiros Voluntários de Lordelo, 
e aos voluntários do Hospital Padre 
Américo foi entregue a Medalha de 
Mérito Cívico. Celso Leal, procurador-
-adjunto, e a AIJA – Associação para 
a Inclusão de Jovens e Adultos - fo-
ram distinguidos com a Medalha de 
Mérito Social. À Bifase foi entregue a 
Medalha de Mérito Empresarial.

O presidente da Junta de Fre-
guesia de Lordelo destacou que “a 
iniciativa Lordelo Agradece, em 
conjunto com as comemorações 
da elevação a cidade, serve para 
homenagear pessoas e institui-

ções que têm contribuído para o 
desenvolvimento da mesma. Se 
hoje Lordelo é uma cidade, em 
muito se deve a tantas destas 
pessoas que contribuíram para 
que isso acontecesse. Portanto, é 
nossa obrigação devolver com re-
conhecimento e agradecimento.”

Nuno Serra mostrou-se bastan-
te orgulhoso da cidade que lidera: 
“É impressionante que, há medi-
da que vamos organizando esta 
iniciativa, vamo-nos aperceben-
do o quanto é inesgotável esta 
nascente. Diariamente, vou ten-
do conhecimento de pessoas que 
merecem ser homenageadas.”

O presidente lordelense assu-
miu que “a elevação de Lordelo 
a cidade é, acima de tudo, uma 
responsabilidade. Não é ne-
nhum troféu que é atribuído por 
ser uma terra grande, mas é sim 
atribuída uma responsabilidade 
a uma cidade que precisa e quer 
crescer. Esta cidade é um diaman-
te que está a ser lapidado.”

Jorge Sousa
recebeu a medalha 
de ouro da cidade

Na hora de entregar a medalha 
mais importante da cidade foi cha-
mado ao palco o vice-presidente 
da Câmara Municipal de Paredes 
que, dirigindo-se ao homenagea-
do Jorge Sousa lembrou que “a 

arbitragem é uma profissão so-
litária, onde se tem de decidir 
sozinho e isso revelam-nos gran-
des homens, porque os homens 
revelam-se pelas decisões que 
tomam.” Francisco Leal destacou, 
ainda, que “o número de homena-
geados (oito, no total) é resulta-
do do crescimento e dinamização 
que os lordelenses dão a esta ci-
dade.”

Na hora de agradecer, Jorge 
Sousa não escondeu: “Sabe muito 
bem vermos reconhecido o nosso 

trabalho. São momentos como 
estes que me deixam satisfeito. 
É reconfortante sentir que há 
pessoas que reconhecem o nosso 
trabalho e se sentem prestigiadas 
naquilo que fazemos.” O árbitro, 
de 44 anos, ressalvou que “esta não 
é uma profissão fácil. Num jogo 
tomámos mais de 500 decisões. 
É daqueles trabalhos onde somos 
avaliados, sobretudo, pela emo-
ção e lucidez, que jamais pode-
mos perder.”

Jorge Sousa anunciou: “esta 
será, provavelmente, a minha 
última época”, mas garantiu que 

“será mais uma temporada em 
que dará o seu melhor para ser 
um exemplo para os filhos e 
mostrar que uma terra pequena, 
como Lordelo, pode ir longe.” 
Considerado o melhor árbitro da 
temporada, Jorge Sousa deixou, 
ainda, um alerta: “Nós, por vezes, 
satisfazemo-nos com pouco. Va-
lores como a exigência, o rigor, 
o esforço e a superação devem 
estar sempre presentes. O im-
portante é chegar ao fim com a 
sensação de que demos o máxi-
mo para nos prestigiarmos a nós 
próprios e à nossa família.”  

Os oito homenageados com o presidente da Junta de Lordelo (ao centro)

Vice-presidente da Câmara entregou medalha de ouro a Jorge Sousa
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R
EBORDOSA voltou a as-
sinalar e comemorar o 
aniversário da elevação 
a cidade com homena-
gens a personalidades e 

instituições que “honram, presti-
giam e promovem a cidade”.

Este ano a junta decidiu ho-
menagear com a Medalha de 
Mérito da freguesia a Associação 
Cultural e Recreativa de Rebordo-
sa, o Rancho Folclórico “Os Mar-
ceneiros” de Rebordosa e o anti-
go presidente de junta e um dos 
fundadores da Associação para o 
Desenvolvimento de Rebordosa, 
Manuel Moreira Neto.

A presidente da junta de Re-
bordosa, Salomé Santos, garantiu 
que “não há dia mais oportuno 
para distinguir as pessoas que 
se destacaram nas mais várias 
vertentes da vida coletiva e que 
constituem exemplos a seguir 
para outros. Todas as entidades 
aqui homenageadas são exem-
plo de vida e merecedoras de 
apreço, aqui e em qualquer ou-
tra parte do mundo”.

Salomé Santos mostrou-se 
satisfeita e orgulhosa por poder 
reconhecer o papel, trabalho, em-
penho e mérito social destas enti-
dades, assumindo que, ao fazê-lo, 
não só valorizam o seu percurso 
como estimulam outros a seguir 
os seus passos.  

Sobre Manuel Moreira Neto, a 

Homenagens no 16.º aniversário
da elevação de Rebordosa a cidade

uAs distinções foram entregues durante a cerimónia de aniversário que decorreu no salão nobre da junta de freguesia.

autarca destacou os muitos pro-
jetos e obras implementados ao 
longo dos 19 anos em que liderou 
a junta de freguesia e a ajuda que 
deu na criação da Associação para 
o Desenvolvimento de Rebordo-
sa. “É um ato de justiça e ainda 
assim muito pouco para o tanto 
que ele fez pela freguesia”, rei-
terou.

A medalha entregue à Asso-
ciação Cultural e Recreativa de 
Rebordosa (ACRR) serviu para re-
conhecer o trabalho feito na di-
namização cultural e desportiva 
da cidade, nos últimos 60 anos, 
com várias atividades desportivas 
e culturais e nos anos mais recen-
tes a “prova de BTT, considera-
da uma das maiores do Vale do 
Sousa”, sublinhou o presidente 
da instituição, Manuel Cardoso 
Silva.

O Rancho Folclórico “Os Mar-
ceneiros” de Rebordosa foi home-
nageado pelo papel importante 
na preservação da identidade 
social, costumes e tradições da 
freguesia. “Além de merecida é 
o reconhecimento por parte da 
comunidade do trabalho de-
senvolvido por uma associação 
que não deixa morrer as nossas 
tradições e as dá a conhecer 
pelo mundo fora”, frisou Salomé 
Santos. A presidente do Rancho, 
Joaquina Coelho, reconheceu que 
“esta homenagem serve de es-
tímulo para prosseguir a tarefa 
de salvaguarda do património 
cultural da terra”.

Ato de justiça
para com

os homenageados 

O vereador da câmara de Pare-
des, Elias Barros, mostrou-se orgu-
lhoso por se fazer justiça a Manuel 
Moreira Neto, “um homem sim-
ples, lutador e que esteve presen-
te quando era preciso”, no futebol, 
nos bombeiros, na ADR e na junta 
de freguesia. “Rebordosa deve-lhe 
muito e há coisas que a história 
não deve apagar”, frisou o verea-
dor, deixando também uma palavra 
às instituições homenageadas. “É 
justíssimo reconhecer todas as 
instituições que trabalham em 
prol do associativismo e que mui-
to fazem por dignificar Rebordo-
sa”.

A finalizar a cerimónia, o presi-
dente da câmara realçou a impor-
tância deste tipo de iniciativas. 
“Quem não se sente não é filho 
de boa gente. E uma freguesia 
ou município que não reconhe-
ce a categoria das suas gentes 
também não é digna dessas 
gentes”, frisou Alexandre Almei-
da, destacando o papel impor-
tante que as instituições têm no 
desenvolvimento e dinamização 
dos territórios. 

O autarca congratulou o Ran-
cho de Rebordosa por conseguir 
levar o nome da freguesia além-
-fronteiras e elogiou o trabalho 
da ACRR, “que tem 60 anos, mas 

continua a ser uma associação 
com grande vitalidade”. 

A fechar o discurso, o presi-
dente falou sobre a homenagem 
a Manuel Moreira Neto, à “pes-
soa, ao empresário, mas tam-
bém ao político”, que mostra que 

“há pessoas de valor na políti-
ca e que devem ser tidas como 
exemplo”. “Muito obrigado pelo 
contributo que deu a Rebordosa, 
ao concelho e à ADR, que é um 
dos grandes ativos desta cidade”, 
rematou.

Joaquina Coelho - presidente do Rancho

Manuel Cardoso - presidente da ACRR

Manuel Moreira Neto - ex-presidente da junta de Rebordosa

PUB
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N
O 16.º ANIVERSÁRIO da elevação 
a vila, assinalado a 1 julho, Vilela 
organizou a primeira cerimónia de 
homenagem a individualidades de 

destaque da freguesia
Foi homenageado José Ferreira da Cruz, 

que presidiu à junta de Vilela de 2005 a 2017 
e, a título póstumo, Lucinda Adriana da Silva, 
vereadora da câmara entre 2002 e 2005 e fun-
dadora da Feira Medieval de Vilela e, ainda, 
Alfredo Ribeiro da Silva, que foi presidente da 
Câmara de Paredes de 1936 a 1937.

Além do “percurso profi ssional exem-
plar”, a junta quis reconhecer “o mérito” de 
dedicarem “grande parte da sua vida a ser-
vir a comunidade e a dedicação exímia às 
causas sociais e culturais, impulsionando 
o associativismo e estando na origem de 
diversas associações sem fi ns lucrativos”.

O ex-presidente da junta, José Cruz, 

Vilela homenageou três individualidades
no aniversário da freguesia

uFoi distinguido o ex-presidente de junta, José Cruz, e a título póstumo Lucinda Adriana da Silva e Alfredo Ribeiro da Silva.

Sobreira comemora elevação a vila com
prolongamento da Festa de São Pedro

uAtuações musicais em noite festiva marcaram as comemorações de elevação a vila.

A FREGUESIA DA SOBREIRA co-
memorou o 16.º aniversário de 
elevação ao estatuto de vila com 
uma noite de festa celebrativa. 

As comemorações prolongaram a festa de 
São Pedro, Padroeiro da Sobreira, e con-
taram com a animação musical do grupo 
Strings In Veins e do cantor Renato Ribeiro.

No intervalo musical, subiram ao palco 
a vereadora dos pelouros Ação Social, Cul-
tura e Turismo, Beatriz Meireles e o presi-

CRISTINA BORGES
— texto e fotos —

Cete festejou aniversário com Marchas de S. Pedro

dente do executivo da freguesia, João Gon-
çalves, que convidou para se juntarem os 
representantes das instituições da Sobreira 
e a comissão da Festa de São Pedro.

No uso da palavra o presidente da junta 
afi rmou: “A Sobreira, enquanto comunidade, 
está a viver uma das melhores da sua longa 
história, graças ao empenho das instituições 
que a tornam numa comunidade viva e re-
vitalizada; uma comunidade ativa e fértil de 
onde brotam iniciativas e movimentos que 
trazem vida e animação ao longo do ano.”

Na intervenção da vereadora, Beatriz Mei-
reles elogiou “a forma empenhada como o 

executivo da freguesia tem vindo a exercer a 
sua atividade, assim como as instituições da 

terra, que com a sua envolvência garantem à 
Sobreira uma freguesia viva e participativa.”

C
ETE antecipou a comemoração do 
16.º aniversário de elevação a Vila, 
assinalado a 1 de julho, por causa 
das Festas em honra de S. Pedro, o 

padroeiro da freguesia. No sábado, dia 29, as 
ruas da freguesia encheram-se de alegria e 
cor num desfi le de marchas que saiu do quar-
tel dos bombeiros voluntários, em direção ao 
Largo da Senhora do Vale.

O desfi le contou com cerca de 140 parti-
cipantes, em representação dos quatro luga-
res da freguesia: Sra. do Vale, Além, Estação e 
Barreiro.

uO desfi le reuniu mais de uma centena de participantes em
representação dos quatro lugares da freguesia.

HELENA NUNES
— texto —

Cada grupo desfi lou nas ruas da freguesia 
com um tema ligado à tradição do S. Pedro, 
como pão, vinho e sardinhas. 

As marchas dos lugares da Sr.ª do Vale e 
da Estação apresentaram os padeiros e sar-
dinheiros, já os lugares do Além e Barreiro 
apresentaram dois temas relacionados com a 
vindima e o vinho.

A ideia partiu da junta de freguesia de 
Cete, que decidiu reativar uma tradição que 
já não se realizava na freguesia há 10 anos. Foi 
lançado o desafi o aos responsáveis de cada 
lugar para organizar o evento, com uma ver-
ba atribuída pela junta, de forma a assegurar 
as despesas com guarda-roupa, adereços, etc.

esteve ligado a várias associações da terra. 
Presidiu à Banda de Vilela de 1994-1998, e 
à Associação para Desenvolvimento de Vi-
lela, entre 2010 e 2014. Foi membro da di-
reção do Centro Social e Paroquial de Vilela 
até 2019, sendo atualmente deputado do 
PSD na assembleia de freguesia

A fundadora da Feira Medieval de Vilela, 
Lucinda Adriana da Silva, foi também vereado-
ra da câmara de Paredes de 2002 a 2005, pre-
sidente da Assembleia de freguesia, de 2009 a 
2013, membro do grupo coral da paróquia e 
madrinha dos escuteiros. Faleceu a 1 de junho 
de 2014, com 51 anos. A homenagem da junta 
foi entregue aos fi lhos Tiago e Elsa.

Alfredo Ribeiro da Silva fundou a Fábrica 
da Boa Nova em 1915, a primeira fábrica de 
cadeiras em contraplacado do concelho. Foi 
também membro da Comissão de Abasteci-
mento Local de Paredes, secretário da Obra de 

Assistência dos Pobres, em 1922, e jurado cri-
minal para o ano de 1924. Faleceu em janeiro 

de 1962, com 84 anos. A homenagem da junta 
de Vilela foi entregue ao neto, Paulo Silva.

PUB
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Inauguradas rotundas em Lordelo e Rebordosa

O EXECUTIVO da câmara 
municipal de Paredes inau-
gurou, no passado dia 1 de 
julho, duas novas obras em 

Lordelo e Rebordosa que pretendem 

eliminar pontos negros de sinistralida-
de nestas freguesias. As inaugurações 
coincidiram com o 16.º aniversário da 
elevação de Lordelo e Rebordosa à ca-
tegoria de cidade.

A primeira a ser inaugurada foi 
a requalificação do cruzamento do 
mercado, em Lordelo, na presença 
do executivo da junta de freguesia, 
liderado por Nuno Serra, que agra-

deceu a solução encontrada pela 
autarquia para o local. 

Já em Rebordosa, foi inaugurada 
a rotunda dos bombeiros voluntá-
rios, ao lado do edifício da junta. Na 

inauguração esteve também presen-
te o executivo liderado por Salomé 
Santos, que felicitou a autarquia por 
concretizar uma obra há muito ambi-
cionada pela população da freguesia. 

EDUARDO OLIVEIRA COSTA*

BILHETE POSTAL

O 
britânico Boris Johnson, ex-pre-
sidente da Câmara de Londres, 
candidato a primeiro-ministro 
e fervoroso adepto da saída da 

Grã-Bretanha do clube da UE, teve a seu 
desfavor uma decisão de um Tribunal que 
decidiu julgá-lo por ter mentido na cam-
panha do referendo do Brexit em 2016. 
Afirmou que o país pagava à Eurolândia 
cerca de duas vezes e meia mais do que a 
realidade.  Fica em memória que, no reino 
de sua majestade, um político que minta 

JULGAR OS
MENTIROSOS

pode ter que responder em Tribunal. 
Ora, quer-me parecer que se a moda 

pegasse por cá, os Tribunais não dariam 
saída à quantidade de processos. Mas, 
convenhamos que a política ficava mais 
credível. 

Prometer o que bem sabem que não 
é possível cumprir, é o pão-nosso de cada 
dia. É o vale tudo para caçar votos. Fazer 
afirmações bem sabendo que faltam à 
verdade, também é comum. Por isso, uma 
legislação que punisse quem abusa da 
boa-fé dos cidadãos, dava credibilidade 
à política. Claro que bem sabemos que os 
nossos políticos eleitos jamais subscreve-
riam tal proposta, que os limitaria na ver-
borreia das suas campanhas. 

Há muitos a apontar como causa para 
o distanciamento dos cidadãos da coisa 
pública, bem patente nas elevadas abs-
tenções, o descaramento dos nossos po-
líticos na promessa de tudo e mais alguma 
coisa. Uma hipotética legislação que limi-
tasse as mentiras, era uma forma de por a 
casa em ordem. 

Mas, bem sabemos que a hipótese de 
levar a julgamento políticos que mentem 
descaradamente, só em democracia anti-
ga e madura, como a Grã-Bretanha.

*Jornalista, Presidente da Associação 
Nacional da Imprensa Regional 
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O AUDITÓRIO DA FUNDAÇÃO 
A LORD vai receber, no pró-
ximo dia 26 de julho, a partir 
das 15 horas, mais uma cele-

bração do Dia Mundial dos Avós. 
A atividade será dirigida a todos os 

avós que se podem inscrever de 15 a 19 
de julho no Museu A Lord.

Recorde-se que o Dia Nacional dos 
Avós nasceu em Penafiel, pela mão de 
Ana Elisa Couto, uma penafidelense que 
lutou durante 17 anos para a instituição 
deste dia pela Assembleia da República, 
em 2003.

Desde então que a data é celebrada 
por vários municípios e instituições do 
país, com o objetivo de proporcionar di-
ferentes atividades e reavivar memórias 
aos mais velhos.

Fundação A Lord
vai comemorar

Dia Mundial dos Avós
uAs inscrições devem ser feitas no Museu A Lord, de 15 a 19
     de julho.
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O
s exames complementares de diagnóstico 
englobam os exames laboratoriais, os exa-
mes de diagnóstico por imagem e os exa-
mes endoscópicos.

Estes exames são úteis para comple-
mentar a avaliação realizada pelo profissional de saúde, 
com o objetivo de elaborar um diagnóstico mais preci-
so. Estes, podem também ser importantes na medicina 
preventiva.

Começando por falar nos exames laboratoriais, 
as análises clínicas são os exames de primeira escolha, 
existindo ainda os exames laboratoriais em anatomia 
patológica e molecular.

As análises clínicas são um meio complementar de 
diagnóstico que podem ser solicitadas para confirma-
ção de uma patologia ou só como check-up. Podem ava-
liar diversos parâmetros desde sangue, urina, fezes e ex-
sudados. A periodicidade de realização destas análises 
varia com as necessidades de cada pessoa, no entanto, 
o ideal é realizá-las uma vez por ano. As análises podem 
ser realizadas com prescrição médica, havendo acordo 
com várias entidades e seguradoras, incluindo o Serviço 
Nacional de Saúde, ou então, de modo particular, sem 
prescrição médica.

O exame laboratorial em anatomia patológica e 
molecular englobam a histologia (biópsias) e a citolo-
gia ginecológica (papanicolau). A biópsia trata-se de um 
exame complementar de diagnóstico que é solicitado 
para esclarecer a natureza de alguma lesão, e refere-se 
a uma amostra de tecido obtida do organismo para pro-
ceder à sua análise em pormenor. A citologia ginecoló-
gica é um exame fundamental no rastreio do cancro do 
colo do útero que pode ser realizado em lâmina ou em 
meio-líquido.

Dentro dos exames de diagnóstico por imagem sur-
gem a tomografia axial computorizada (TAC), ressonân-
cia magnética, ecografia, mamografia, radiodiagnóstico 
(raios-x), densitometria óssea, ortopantomografia e o 
ecodoppler. Os exames por imagem permitem ao pro-
fissional de saúde visualizar o interior do corpo, sen-
do na maioria indolores, relativamente seguros e não 
invasivos, ou seja, não requerem uma incisão na pele ou 
inserção de algum instrumento.

Estes exames por imagem podem utilizar diferentes 
formas de energia, desde radiações (radiografias, TAC), 
ondas sonoras (ultrassonografia), campos magnéticos 
(ressonância magnética) e substâncias que são inge-
ridas, injetadas ou inseridas para destacar o tecido ou 
órgão a ser examinado, chamados de contraste ou co-
rante (cintigrafia óssea). Relativamente aos exames em 
que são utilizadas radiações, apesar de serem valiosos 
nos diagnósticos, a sua exposição a essas radiações 
apresentam alguns riscos. Estas radiações por norma 
são usadas em baixas doses, sendo consideradas geral-
mente seguras.

Existem ainda os exames endoscópicos como a en-
doscopia digestiva, colonoscopia e broncoscopia, onde 
são inseridos na pessoa tubos flexíveis com luz e len-
tes ou câmara de vídeo, permitindo a visualização de 
partes internas do corpo.

Com os exames complementares de diagnóstico é 
então possível realizar a avaliação e verificar a localiza-
ção e a extensão de determinada patologia, sendo um 
apoio fundamental na decisão de qual o melhor trata-
mento. Assim, quanto mais precoce for o diagnóstico, 
maior será o sucesso do tratamento e da recuperação.

VERÓNICA COELHO
Enfermeira

Clínicas Nuno Mendes

Importância dos Exames
Complementares

de Diagnóstico 
(Exames laboratoriais, exames

de imagem e endoscópicos)

HELENA NUNES
— texto —

Cristiano Ribeiro é candidato
a deputado pela CDU

uO médico, de 63 anos, é membro da Assembleia Municipal de Paredes.

O PAREDENSE CRIS-
TIANO RIBEIRO 
ocupa o 6.º lugar da 
lista de candidatos 

da CDU no distrito do Porto às 
próximas eleições legislativas 
de outubro deste ano. 

Em nota de imprensa, a 
Organização Concelhia de 
Paredes do Partido Comu-
nista Português refere que 
Cristiano Ribeiro, de 63 anos, 
reside no concelho de Pa-
redes, é médico assistente 
graduado de Medicina Geral 
e Familiar e atualmente tra-
balha na USF de S. Martinho, 
em Penafi el.

Cristiano Ribeiro é mili-
tante do PCP, membro eleito 
na Assembleia Municipal de 
Paredes, membro responsá-
vel da Concelhia de Paredes 
do PCP, membro da Direção 
Sub-Regional do Vale do 
Sousa e Baixo Tâmega do 
PCP e tem prestado os seus 
cuidados médicos de forma 
gratuita à população de Para-

da de Todeia e a vários clubes 
desportivos do concelho.

“A Organização Conce-
lhia de Paredes do PCP con-
gratula-se com esta escolha 
dos organismos de direção 

do Partido, vendo nela um 
justo reconhecimento in-
dividual, mas também co-
letivo, nomeadamente do 
trabalho de muitas déca-
das do camarada Cristiano 

Ribeiro e do coletivo conce-
lhio de Paredes ao serviço 
das populações locais, do 
povo e dos trabalhadores 
portugueses em geral”, re-
fere a mesma nota.

O
S QUATRO MÉDI-
COS do Centro Hos-
pitalar do Tâmega e 
Sousa (CHTS) que 

estavam acusados por crimes 
de violação da “legis artis” no 
caso da jovem de Recarei que 

Médicos absolvidos no caso da jovem
de Recarei que morreu com tumor cerebral

morreu em 2013 com um tu-
mor cerebral não diagnosti-
cado foram hoje absolvidos 
pelo Tribunal de Penafi el.

Apesar de admitir que 
houve um “erro de diag-
nóstico” e que os médicos 
deviam ter pedido exames 
complementares, o tribunal 
entendeu que estes agiram 

de acordo com a informação 
que tinham, fornecida pela 
paciente e pelos sintomas 
que apresentava e pelos re-
latórios dos episódios de 
urgência da jovem no CHTS, 
não tendo agido de forma 
dolosa, nem com intenção de 
provocar a morte da jovem.

Entre 2010 e 2013, Sara 

Moreira esteve 11 vezes no 
serviço de urgência do CHTS, 
queixando-se de dores de 
cabeça, vómitos e perdas de 
consciência.  Nenhum dos 
médicos que a atendeu diag-
nosticou o tumor cerebral. 

A jovem acabou por mor-
rer a 10 de janeiro de 2013, 
com 19 anos.

HELENA NUNES
— texto —

uTribunal de Penafi el reconheceu que houve um “erro de diagnóstico” mas considerou
     que os médicos não agiram de forma dolosa nem com intenção de provocar a morte.
uSara Moreira faleceu em 2013, com 19 anos, após não ter sido diagnosticado um tumor
     cerebral
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O 
EXECUTIVO DA CÂ-
MARA MUNICIPAL 
DE PAREDES vai 
avançar com obras no 
polidesportivo de As-

tromil, para transformar o pavilhão 
num espaço multiusos com capaci-
dade para acolher eventos despor-
tivos e culturais. 

O compromisso foi assumido 
pelo presidente da câmara de Pa-
redes, Alexandre Almeida, duran-
te a segunda presidência partici-
pativa realizada a 27 de junho, em 
Astromil.

Esta jornada de trabalho serviu 
para identificar problemas e apontar 
soluções. Além das obras no polides-
portivo, o presidente da junta, José 
Moreira, falou também da necessida-
de “urgente” de substituir os equipa-
mentos do parque infantil, que estão 
“obsoletos” e pediu apoio da autar-
quia na contratação de um trabalha-
dor para assegurar a limpeza das ruas.

A principal queixa dos morado-
res prende-se com a falta de água 
e saneamento em grande parte da 
freguesia. O presidente da câmara 
reconheceu que este “é um pro-
blema grave que urge resolver” e 
que afeta não só Astromil, mas vá-
rias outras freguesias, sobretudo no 
sul do concelho.

Alexandre Almeida garantiu 
que as negociações com a conces-
sionária estão a decorrer, mas em 
freguesias como Astromil e Gan-
dra só será possível alargar a rede 
dentro de dois anos. “Só quando 
a ETAR de Campo for alargada é 
que terá condições para receber 
mais emissários, nomeadamente 
de Astromil e Gandra, para tra-
tar o saneamento. As obras fo-
ram adjudicadas há cerca de três 
meses, e deverão demorar mais 
ou menos um ano, num investi-
mento de quase seis milhões de 
euros”, explicou o autarca, mos-

Astromil vai ter obras no polidesportivo 
e no parque de merendas do Passal
uO compromisso foi assumido pelo presidente da câmara durante a presidência participativa realizada na freguesia.

trando-se convicto que nessa altura 
a autarquia estará em condições de 
exigir à Be Water que avance com o 
saneamento.

Na parte sul do concelho, será 
a autarquia a avançar com o sanea-
mento, com recurso a fundos comu-
nitários.

Moradores sem
abastecimento

de água 

Na reunião foram também 
apontados problemas no acesso à 
rede de abastecimento de água, que 
ainda não chega a grande parte dos 
moradores. A questão foi anotada 
por Fátima, moradora da Avenida 
Central de Astromil. “A maior parte 
das pessoas só tem acesso à água 
porque tem poços, mas essa água 
nem sequer é analisada e contro-
lada”. O presidente da câmara pro-
meteu interpelar a Be Water sobre o 
assunto “até porque é fácil de re-
solver do que o saneamento”. 

Joaquim Bessa chamou a aten-
ção do executivo municipal para a 
necessidade de repavimentar e colo-
car um muro de proteção na Rua da 
Presa, que está num “estado míse-
ro” e requalificar o Adro da igreja.

Alexandre Almeida garantiu 
que o muro na Rua da Presa já foi 
adjudicado e prometeu analisar a 
situação do adro da igreja, embora 
essa não seja uma responsabilidade 
da autarquia.

Obras

Nesta presidência participati-
va em Astromil, Alexandre Almei-
da garantiu que a freguesia vai ser 
contemplada com grandes obras 
até ao final do mandato. Uma delas 
será a do polidesportivo, que vai ser 
transformado num espaço multiu-
sos. “Além da prática desportiva, 
o pavilhão poderá ser um espaço 

multiusos, com capacidade para 
acolher outros eventos, nomea-
damente culturais e sessões como 
esta que estamos aqui a fazer”, as-
segurou o presidente da câmara. 

O projeto vai receber um apoio 
de 40 mil euros do Instituto Portu-
guês da Juventude (IPDJ), mas o 
custo global da obra, que envolve 
a substituição da cobertura, requa-
lificação dos balneários e colocação 
de piso e iluminação interior, pode-

rá chegar a 250 mil euros.
Além das obras no pavilhão, o 

município pretende ainda requalifi-
car o parque de merendas do Passal, 
tornando-o num espaço de lazer de 
referência na freguesia. “O terreno é 
da paróquia, mas esta deixa que se 
requalifique. Já estamos a elaborar 
um projeto para tornar este espaço 
mais agradável, com outro tipo de 
equipamentos”, explicou o autarca.

Quanto à limpeza das ruas, o 

presidente da câmara garantiu que 
vai delegar competências e verbas 
nas juntas de freguesia para que 
sejam elas a assegurar este serviço. 
“A câmara só tem seis funcioná-
rios e limita-se a limpar as ruas 
onde vão passar as procissões 
em altura de festas”, frisou. No 
próximo ano, a autarquia preten-
de também delegar competências 
para que as juntas possam realizar 
algumas obras de proximidade.
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MARIA AMÉLIA DIAS-MARTINS
Psicopedagoga - Hipnoterapeuta

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

P
ara a Joana, estudante universitária, 
a época de exames é um problema. 
Só este ano é que conseguiu ir à 1ª 
época. “Sempre tive fortes crises de 

asma, com idas às urgências na noite ante-
rior aos exames. Deixei muitas cadeiras para 
trás por causa disso”. 

O Dinis, 34 anos, professor, anda sem-
pre com os olhos vermelhos e lacrimejan-
tes e o nariz a pingar. “O meu pai faleceu 
quando eu era pequenino, a minha mãe, so-
zinha, viu-se aflita comigo, sempre no hospi-
tal”. O Dinis têm rinite alérgica. 

A Sociedade Portuguesa de Alergo-
logia estima que a asma afete 300 mi-
lhões de pessoas no mundo, de todas 
as idades, e que 75% dos adultos com 
asma também têm rinite alérgica.

Raras no início do séc. XX, as doenças 
alérgicas têm aumentado e hoje são um 
sério problema de saúde pública, que afe-
ta 20% da população mundial.

Mas os processos alérgicos não acon-
tecem por acaso. 

O que está por trás de uma alergia?
Uma reação emocional.
Aquilo que não conseguimos enten-

der, ou aceitar, provoca sofrimento, que a 
mente canaliza para o corpo. É uma soma-
tização e cada pessoa somatiza de forma 
diferente. Se para uns a tensão provoca 
dores nas costas, enxaquecas, gastrites,… 
outros somatizam em alergias alimentares, 
de pele, de olhos ou respiratórias.

Se tem uma alergia na pele ou respi-
ratória, isso quer dizer que mente está em 
desgaste emocional. 

Já reparou que é quando a família 
passa por momentos de instabilidade que 
a criança entra numa crise de asma séria?

Todos nós conhecemos os prejuízos para 
a saúde, os sintomas e os constrangimentos 
pessoais e profissionais das alergias. Vou-me 
abster, por isso, de os descrever. Falemos, en-
tão da forma de controlar as alergias.

Como resolver o problema?
- A primeira coisa a fazer é aceitar que 

precisa de ajuda profissional.
- Depois, dentro do possível, interessa 

saber quando surgiu e que acontecimento 
emocional significativo, ocorreu nessa altura.

- Finalmente, com técnicas de Hipnose 
Clínica, necessita tratar a causa da ansieda-
de e controlar os sintomas.

Alergias
A reação emotiva da mente  

O
S BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE LORDELO contam agora 
com uma plataforma elevatória, 
com 32 metros de altura, um veí-
culo que faltava no parque auto-

móvel da corporação.
A viatura usada foi adquirida pela direção 

dos bombeiros num leilão online, por um pre-
ço superior a 100 mil euros.

O presidente da direção dos bombeiros, 
Miguel Ferreira, diz tratar-se de um investi-
mento avultado, mas garante que o mesmo 
vem responder a uma aspiração antiga da ins-
tituição. “Este não seria o momento ideal, 
porque vamos avançar com as obras no 
quartel, mas não queríamos perder a opor-
tunidade, até porque tínhamos a garantia 
de que o carro estava em bom estado”.

Para o comandante, José Freitas, a nova pla-
taforma vai permitir um combate mais eficaz em 
casos de incêndios urbanos e industriais e outras 
situações de socorro. “Além de ser essencial no 
combate a incêndios em prédios e edifícios 

Bombeiros de Lordelo equipados
com plataforma elevatória

uA Associação humanitária investiu mais de 100 mil euros no equipamento adquirido em leilão.

HELENA NUNES
— texto —

de grande envergadura, também apoia nou-
tras finalidades. Ainda há pouco tempo tive-
mos um incêndio na unidade fabril da Suffa, 
em Lordelo, em que a plataforma que veio co-
laborar connosco foi uma ajuda imprescindí-
vel no combate ao incêndio, permitindo fazer 

um ataque às chamas 
de cima para baixo”. 

Além de servir as 
freguesias da área de 
atuação própria dos 
bombeiros de Lor-
delo, o equipamen-
to estará disponível 
para servir também o 
concelho de Paredes, 
onde já existia desde 
2016, uma plataforma 
mecânica ao serviço 
dos bombeiros vo-
luntários de Paredes. 
“A corporação de 
Lordelo está agora 
melhor equipada 
com esta nova via-
tura, que era um 

sonho desde que assumi o comando e esta 
direção deu-me essa oferenda. Dou todo o 
mérito a estas pessoas que, além de esta-
rem unidas, sabem o que querem e estão 
sempre na vanguarda para servir cada vez 
mais e melhor os bombeiros”.

D
ANIELA SILVA, 34 anos, enfermei-
ra de Baltar ao serviço do INEM foi 
uma das vítimas do acidente com o 
helicóptero do INEM homenageadas 

pelo município de Macedo de Cavaleiros.  
O momento de homenagem aconteceu no 

passado dia 29 de junho, numa cerimónia inte-
grada nas comemorações do Dia do Município 
de Macedo de Cavaleiros e que foi presidida pela 
Secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte.

Os quatro profissionais do INEM que per-
deram a vida no acidente de helicóptero do 
passado dia 15 de dezembro, que se despe-
nhou na Serra de Santa Justa, em Valongo, 
foram homenageados, a título póstumo, com 
a atribuição, pelo Município, da Medalha de 
Mérito Municipal de Valor e Altruísmo – Grau 
Ouro. A enfermeira Daniela Silva, os pilotos 
João Lima e Luís Rosindo e o médico Luís Vega 
foram recordados nesta cerimónia como “he-
róis”, que perderam a vida no desempenho 
da sua missão de salvar outras vidas.

As medalhas foram entregues aos fami-

Enfermeira de Baltar vítima
do acidente com helicóptero do INEM 
homenageada em Macedo de Cavaleiros
uDaniela era enfermeira do INEM desde 2006 e foi voluntária nos  bombeiros de Baltar desde os 14
     anos.

HELENA NUNES
— texto —

liares das vítimas pela Secretária 
de Estado da Saúde, que salien-
tou que a homenagem é “um 
obrigado” a estes profissionais 
pelo “nobre trabalho que efe-
tuaram ao serviço do INEM”. 
Raquel Duarte enalteceu ainda 
“o altruísmo, o humanismo e 
o espírito de missão de todos 
os profissionais ao serviço da 
emergência médica, que, mui-
tas vezes, enfrentam situações 
arriscadas para salvar vidas”.

No decorrer da cerimónia foi 
descerrada uma placa de home-
nagem com as fotografias dos 
quatro profissionais que perde-
ram a vida em missão, no Heli-
porto de Macedo de Cavaleiros, 
que foi antecedido por um mi-
nuto de silêncio em memória das 
vítimas.

O município de Macedo de 
pelo presidente desta instituição, Luís Meira, e a 
Medalha de Mérito Municipal Valor e Altruísmo 
– Grau Ouro ao médico Manuel Filipe Serralva.

Cavaleiros atribuiu, ainda, a Medalha Municipal 
de Mérito – Grau Ouro ao Instituto Português 
de Emergência Médica – INEM, que foi recebida 
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A 
AUDITORIA INDE-
PENDENTE pedida às 
contas da câmara mu-
nicipal de Paredes foi 
apresentada na última 

sessão da assembleia municipal de 
Paredes. O relatório analisa diversos 
processos como o do OLAF – Orga-
nismo Europeu de Luta Antifraude, 
sobre as irregularidades nos centros 
escolares, do Campo das Laranjeiras 
ou do contrato de concessão com 
as Águas de Paredes, e aborda tam-
bém os valores da dívida e passivo.

A oposição abordou o tema logo 
no período antes da ordem do dia. 
O CDS-PP foi o primeiro a criticar as 
conclusões da auditoria. “Após 614 
dias da tomada de posse do pre-
sidente, eis que fi nalmente vem a 
esta assembleia a auditoria que o 
senhor tanto apregoou durante a 
campanha. Analisando o relatório 
consegue-se tirar a conclusão que 
o mesmo fi cou muito aquém do 
que se esperava e que havia sido 
prometido”, disse Macedo Lemos, 
criticando também o facto do do-
cumento analisar apenas as contas 
de 2017 comparativamente a 2018.  
“Os auditores deixaram sem res-

Auditoria às contas da câmara
apresentada na assembleia municipal

uO relatório mostra que não foram contabilizados nas contas 5,5 milhões de euros em empreitadas lançadas em 2017 e 4,6 ,milhões
     em contratos permuta.

posta praticamente todos os itens 
estudados, alegando falta de do-
cumentação sufi ciente”, acrescen-
tou o deputado, lamentando que o 
ponto não tenha sido aberto a de-
bate, como pedia a oposição. 

Já a CDU lembrou que a audi-
toria às contas foi pedida durante a 
campanha eleitoral por quase todos 
partidos, incluindo o candidato do 
PS e atual presidente da câmara. “A 
CDU acompanhou com a distância 
conveniente, adivinhando limita-
ções dessa auditoria e uma pro-
vável incongruência dessa avalia-
ção. E os tempos deram-nos razão. 
Agora que foram conhecidos os re-
sultados era importante analisá-la 
e tirar as devidas consequências”, 
disse Cristiano Ribeiro, defendendo 
que o “PS parece não estar interes-
sado em tirar grandes conclusões 
da auditoria, talvez por não serem 
bastante conclusivas essas conclu-
sões ou por introduzirem mudan-
ças radicais na gestão administra-
tiva do município que atualmente 
não lhes interessa”.

Da bancada do PSD, Manuel 
Gomes também deixou críticas ao 
documento. “Andaram a dizer que 
vinha aí um gigante adamastor 
disfarçado de auditoria. Chegado 
o dia, afi nal parece que não havia 

gigante e nem sequer era ada-
mastor”, gracejou o deputado.

Na análise do documento, o lí-
der da bancada do PSD destacou 
a dívida da câmara que, em 31 de 
dezembro de 2017 “era apenas 50 
milhões de euros” e acrescentou 
que “à data o município estava 5 
milhões abaixo do limite imposto 
pela DGAL”. Sobre o OLAF, o depu-
tado defendeu que o relatório faz 
apenas um conjunto de insinua-
ções e fala num “aparente fracio-
namento da despesa”. A fi nalizar 
o discurso, o deputado do PSD criti-
cou também o facto de o ponto não 
ser aberto a discussão.

Passivo ajustado
sobe para 113

milhões de euros

Em defesa do executivo, Rui 
Silva falou do passivo e criticou o 
discurso do PSD. “Dizem que a au-
ditoria não assusta ninguém, pois 
não, vocês não vão pagar o que 
foi feito. Quem teve responsabi-
lidade de fazer uma gestão deste 
calibre devia ser responsabili-
zado. Se fossem contabilizados 
cinco milhões em obras lançadas 

à pressa em 2017 e mais quatro 
milhões em benfeitorias que fo-
ram prometidas às pessoas que 
doaram terrenos, o passivo não ia 
para 103 milhões, mas para 113 
milhões de euros”, atirou.

O líder da bancada socialista 
lembrou que, antes de 2017, Pa-
redes era um dos 13 concelhos 
que não cumpriam com a Lei dos 
Compromissos e acusou a gestão 
do PSD de ter falhado na resolução 
de outros problemas, como o caso 
OLAF, cujo relatório “esconderam 
dentro da gaveta”. “Esta audito-
ria não pariu um rato, pariu 113 
milhões de euros de passivo que 
vocês deixaram. Pariu estar aqui 
plasmado que violaram a Lei dos 
Compromissos, que puseram o 
município com um processo às 
costas e que pode ter de indemni-
zar a Comissão Europeia em seis 
milhões de euros”, reiterou. 

Em resposta às críticas dos de-
putados sobre o ponto ser apenas 
para conhecimento, o presidente 
da câmara lembrou que os parti-
dos podiam ter discutido o assun-
to no período antes da ordem do 
dia, mas não quiseram. Alexandre 
Almeida falou depois sobre os as-
petos mais importantes do docu-
mento, começando pelas emprei-
tadas lançadas em 2017. “Só em 
ajustes diretos vocês lançaram 
mais de 100, com obras feitas 
à pressa, num total de 12,2 mi-
lhões de euros. Dessas emprei-
tadas, houve 5,5 milhões de eu-
ros cuja faturação não apareceu 
nas contas para não ultrapassar 

os limites de endividamento”, 
sublinhou o autarca.

Além disso, houve vários contra-
tos permuta que também não foram 
contabilizados, mas que terão de 
ser pagos. “Serão no mínimo 4,6 
milhões de euros”, disse o autarca, 
garantindo que “só para os contra-
tos relativos aos terrenos doados 
para construir o parque do Rio 
Ferreira, em Rebordosa e Lordelo, 
são 1,8 milhões de euros”. Mas há 
outros casos, como o do loteamento 
assumido para o campo de futebol 
do Vandoma, onde fi caram por pa-
gar 665 mil euros ou o loteamento 
prometido para o campo do So-
breirense, que deverá custar 300 mil 
euros. A 29 de setembro de 2017, o 
último dia útil da câmara municipal 
antes das eleições, foi feito um con-
trato para um parque de lazer em 
Cristelo, em que o loteamento pro-
metido custa 500 mil euros.

 “Assim, o passivo ajustado do 
Adamastor, em 31 de dezembro 
de 2017, passa de 103 para 113 
milhões. Se para vocês é coisa 
pouca, a mim deixa-me preocu-
pado porque vamos ter de pou-
par muito para fazer face a isto” 
frisou o autarca.

Ainda sobre a auditoria, Ale-
xandre Almeida salientou que veio 
também confi rmar a “prática siste-
mática de empolamento da previ-
são das receitas nos orçamentos 
para permitir mais capacidade de 
endividamento” e revelar outros 
tantos processo que fi caram por 
resolver, como a concessão da água 
ou o OLAF.
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Prémios para as equipas do concelho na 
2.ª edição do Paredes Handball CUP’19

uPROMOV Rebordosa venceu no escalão de masters femininos e o CAB- CRD Baltar terminou no 3.º lugar no escalão de juniores femininos.

Prémios para as equipas do concelho na 
2.ª edição do Paredes Handball CUP’19

A 
CERIMÓNIA DE ENCERRAMEN-
TO e entrega de prémios do Pa-
redes Handball CUP’19 decorreu 
no Pavilhão Municipal da Cidade 
e parabenizou todos aqueles que 

contribuíram para o sucesso da 2.ª edição do 
torneio.

Depois de disputados os jogos das fi-
nais, as equipas concentraram-se todos no 
piso do pavilhão e deu-se início à entrega 
de Paredes.

Com cinco equipas em representação do 
concelho, Altis Clube de Paredes, CAB–CRD 
Baltar, CP Sobreira, Paredes Andebol Vetera-
nos e PROMOV Rebordosa Andebol, o desta-
que vai para a equipa da PROMOV Rebordosa 
Andebol que saiu vencedora no escalão de 
masters femininos, alcançando o 1.º lugar. No 
pódio fi cou também o CAB- CRD Baltar, que 
terminou no 3.º lugar no escalão de juniores 
femininos.

Nos seniores femininos venceu a equipa 
ASS Assomada, já nos seniores masculinos o 
prémio de vencedor foi para a equipa do Vi-
tória FC.

CRISTINA BORGES
— texto e fotos —

O município fez ainda questão de parabeni-
zar voluntários e árbitros, igualmente, com um 
prémio, neste caso, de participação no torneio.

No fi nal da cerimónia, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes fez um balanço bas-
tante positivo: “O que é bom acaba depressa 
e, portanto, é com muita pena que chegá-
mos ao fi m deste torneio. Este é o evento 
desportivo mais grandioso que fazemos em 
Paredes e o balanço é muito positivo. Vemos 
os jovens muitos felizes, todos eles com a 
palavra Paredes na boca e, da nossa parte, 
foi com muita satisfação que vimos os co-
merciantes do concelho satisfeitos”.

O Paredes Handball Cup’ 19 “é um even-
to que move também as freguesias e é isso 
que se pretende. Temos de dar vida ao con-
celho e este torneio enquadra-se perfeita-
mente nessa estratégia”.

Alexandre Almeida deixou ainda “uma 
palavra de satisfação para o andebol de 
praia. Não é habitual vermos municípios 
que não têm praia a conseguir ter esta mo-
dalidade e foi um autêntico espetáculo ver 
esses jogos”.

Para o presidente do município “esta é 
uma aposta para continuar e melhorar ano 
após ano, nomeadamente, nas estruturas 
dos pavilhões”.
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União Sport Clube de Baltar anuncia
treinador depois da tomada de posse

DESPORTO

TREINADORES DOS CLUBES PAREDENSES PARA A ÉPOCA 2019/2020
uNesta edição revelamos os técnicos das equipas seniores que competirão na 1.ª e 2.ª Divisão da Associação de Futebol do Porto,
     na época 2019/2020.

Aliados Futebol Clube de Lordelo termina com equipa B

O clube lordelense decidiu terminar com a equipa B do 
Aliados e o presidente da instituição, Filipe Carneiro, explica a 
razão: “A verdade é que a própria associação já percebeu que 
este modelo não funciona e vai avançar com um campeonato 
de sub-23. Também não há promoção adequada da própria as-
sociação, os custos são os mesmos que os de uma equipa sénior 
e nós fazemos um investimento muito grande e não vemos re-
torno nisso. Não é por mais um ano que um miúdo possa fi car 
a jogar no clube que vai fazer a diferença. Foram dois anos de 
aprendizagem, mas, da maneira que a situação está a ser le-
vada na associação, não consideramos vantajoso manter uma 
equipa B. Além disso, o custo desta equipa desequilibrava os 
custos da formação e não podemos prejudicar as contas desses 
escalões em função desta equipa.”

Centro Cultural e Desportivo de Sobrosa estreia treinador 
Cristiano Santos foi o homem escolhi-

do para ser treinador principal da equipa 
sénior do Sobrosa, uma escolha que mar-
ca a estreia do técnico a orientar a equipa 
principal do clube.

Para o presidente do clube, Timote 
Santo, esta escolha “é uma forma de dar 

oportunidade aos treinadores jovens e às pessoas da terra. Devemos apostar na ju-
ventude e na prata da terra, porque eles são o futuro do futebol. Somos amigos de 
longa data e já fomos colegas de balneário, como tal, já conheço bem o Cristiano e a 
forma de trabalhar dele.” 

Depois de uma longa carreira na formação, Cristiano Santos assume que “foi fácil 
chegar a um entendimento com o presidente para a época que se avizinha, porque 
sou natural de Sobrosa e fui jogador do clube durante oito anos. Sempre tive ambi-
ções de treinar uma equipa sénior e não podia dizer não ao clube da minha terra. Co-
nheço bem a realidade do clube e estou bastante entusiasmado e determinado neste 
primeiro desafi o a nível sénior e espero realizar uma boa época desportiva.”

Clube de Futebol Vandoma
permanece sob as ordens de Rui Moreira

Rui Moreira vai permanecer como treinador 
principal do Vandoma na época 2019/2020. O téc-
nico continua a ser a principal aposta da direção e 
avança para o segundo ano consecutivo ao coman-
do da equipa sénior.

Para o presidente do clube a decisão de manter 
o treinador não foi difícil: “Mantemos a confi ança 

no Rui, porque ele fez uma boa época. Ele desempenha o papel de treinador, de diretor 
e de tudo o que nós precisamos no clube. É uma pessoa muito profi ssional e prestável. 
Estou há quinze anos no clube e o Rui sempre foi a minha primeira escolha.”

Para Rui Moreira, a continuidade “faz todo o sentido, porque este é o clube da ter-
ra e o meu clube de coração. A maior parte do meu tempo como treinador tem sido 
passada aqui e sinto-me bem neste clube. Saber que a maior parte dos jogadores vão 
continuar no plantel foi um fator importante para tomar a decisão de continuar.”

Futebol Clube de Parada
mantém a confi ança em David Barbosa 

A direção do Parada mantém a confiança 
em David Barbosa que renovou contrato por 
mais uma temporada.

Álvaro Pinto garante que “a direção decidiu 
por unanimidade uma vez que um treinador 
não depende apenas das capacidades de im-
plementação das regras e dos conhecimentos 

sobre o futebol, fundamentalmente, depende também da forma que pode e 
consegue construir homens para o futuro, quer dos seniores, quer das cama-
das jovens. Portanto, o David é indiscutivelmente um enorme treinador, de 
grandes conhecimentos e capacidade de trabalho. Nutre um enorme interesse 
e paixão pelo clube. É um homem sério, competente e disponível e, por tudo 
isto, ele é a nossa escolha para continuar à frente da equipa sénior.”

Para David Barbosa, a continuidade deve-se “ao facto de ser um clube que 
gosto e onde me sinto bem. Dão-me as melhores condições de trabalho e têm 
muito respeito pelo meu desempenho. Sinto-me bem aqui e sei que, tanto da 
parte da direção como da minha, há um desejo em continuarmos juntos no ca-
minho que está a ser guiado desde a minha chegada em 2016.”

Imperial Sport Clube Sobreirense
aposta em Eduardo Taveira da Mota

Além da estreia na 1.ª Divisão Distrital, 
o Sobreirense irá estrear um técnico que 
assume, pela primeira vez, os comandos 
de uma equipa sénior. Eduardo Taveira da 
Mota foi promovido da formação do clube 
e vai orientar a equipa principal na próxima 
temporada.

Manuel Barros, presidente do clube, as-
sume que o antigo treinador, Renato Guimarães, não aceitou o convite para con-
tinuar à frente da equipa sénior do Sobreirense e vai orientar uma das equipas 
de formação do clube. Obrigado a procurar uma solução, a escolha recaiu noutro 
treinador do clube, Eduardo Taveira da Mota. “Reconheço muitas qualidades no 
Eduardo. Desde cedo, que ele esteve ligado ao futebol e sei que tem muitas com-
petências. Também já conheço o trabalho do Eduardo através da formação do clu-
be e isso facilitou a escolha”, explicou o presidente.

Para Eduardo Taveira da Mota esta estreia prende-se pelo facto “de o Imperial 
Sport Clube Sobreirense ser um clube que desperta paixão, um clube em que to-
dos, desde jogadores, treinadores, dirigentes e sócios, se sentem como uma famí-
lia. A mística deste clube torna-nos tão especiais e diferentes, como tal torna-se 
fácil aceitar quando nos apresentam um projeto como assumir este.”

A nova direção do clube baltarense garante já ter escolhido o nome 
do treinador que vai liderar a equipa sénior na próxima época. Porém, 
o presidente do clube, Isidro Almeida, recém-eleito para o cargo, pre-
tende divulgar publicamente o nome do timoneiro do Baltar para a 
próxima época, apenas depois da tomada de posse dos novos órgãos 
sociais agendada para o dia 17 de julho.  

CRISTINA BORGES
— texto —
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Atletas de Lordelo medalhados
no nacional de kickboxing

uLeonor Costa e Rafael Silva, do Ginásio Freemotion Clube Lordelo, conquistaram duas
     medalhas de bronze na competição disputada na Figueira da Foz.

O GINÁSIO FREEMO-
TION CLUBE DE 
LORDELO esteve re-
presentado por três 

atletas no campeonato Nacio-
nal de Kickboxing, que se rea-
lizou nos dias 29 e 30 de junho, 
na Figueira da Foz. 

Leonor Costa e Rafael Silva 
alcançaram os melhores resul-
tados do grupo, duas medalhas 
de bronze, numa competição 
que reuniu mais de 730 atletas 
em busca do título nacional de 
kickboxing, nas diferentes dis-

No coletivo sagraram-se campeões na-
cionais as equipas Iron Legs Academy em K1, 
Misericórdia Fighters em Full contact e Low 
Kick, Grupo Desportivo da Casa do Povo de 
Santo António em Points Fighting, Desportos 
de Combate de Faro em Kick Fight e Ginásio 
Clube Figueirense em Light Contact.

ciplinas e categorias de peso.
Pelo pavilhão Galamba Marques 

passaram atletas de 140 clubes. A 
prova da Federação Portuguesa de 
Kickboxing e Muaythai contou com a 
organização local do Ginásio Clube Fi-
gueirense. 

Rafael Silva

HELENA NUNES
— texto —

O PAREDENSE FERNANDO VALEN-
TE foi anunciado como o novo trei-
nador da equipa de sub-21 do Sha-
khtar Donetsk, da Ucrânia.

A chegada do técnico de 59 anos, que 
orientou o Varzim na primeira metade da 
última época, vem aumentar o contingen-
te português no campeão ucraniano que 
contratou o técnico Luís Castro para substi-
tuir Paulo Fonseca no comando técnico da 
equipa principal.

No Shakhtar Donetsk está também José 
Boto, antigo chefe de scouting do Benfica.

Esta é a segunda experiência de Valente 
fora do país, depois de ter orientado, em 2017, 
os juniores do Shandong Luneng, da China.

O técnico paredense já está a treinar na 
Ucrânia e mostra-se satisfeito com a qualidade 
do plantel. “É uma equipa com muito talento, 

Fernando Valente assume
sub-21 do Shakhtar Donetsk
uO técnico paredense assinou contrato por duas épocas e já está a treinar na Ucrânia.

em que os jogadores se preparam para en-
trar na equipa principal ou para seguirem as 
suas carreiras profissionais”.

Em declarações ao PAREDENSE, Fernando 
Valente assume que “o desafio é muito ali-
ciante” e enquadra-se com a filosofia de jogo 
que tem caracterizado a sua carreira.

“Vir para um clube como o Shakhtar 
representa ser selecionado pelo percurso 
que tenho feito e pelas ideias que tenho 
vindo a desenvolver e que têm sido se-
guidas por um profissional com uma vi-
são muito à frente do ‘negócio do futebol’, 
chamado José Boto, uma personalidade 
que muito influenciou a visão do Benfica 
no processo de formação e que tem tido 
os resultados que sabemos. Este desafio 
representa também, apesar da minha ida-
de, o consolidar da minha vontade de con-
tinuar a aproveitar a vida e a provar que, 
independentemente dos contextos, tenho 
conseguido deixar uma marca em todos 

aqueles que partilham comigo 
esta paixão pelo bom jogo e 
pelo futebol”, sublinha o técnico, 
mostrando-se grato por tudo o 
que tem vivido no futebol. 

“Faz este ano 10 anos que 
fomos campeões pelo União de 
Paredes e que foi inaugurada a 
nova cidade desportiva de Pa-
redes que, como todos sabem, 
me diz muito pela envolvência 
que tive na execução desse pro-
jeto que será sempre uma mar-
ca na cidade de Paredes, apesar 
de não estar concluído. Acredi-
to que, como sempre o melhor 
ainda está para vir”.

Antes de treinar o Varzim na 
última temporada, Fernando Va-
lente esteve no Paredes, Lousada 
Espinho, Aves, Santa Clara e nos 
sub-19 do Shandong Luneng.

PUB
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HELENA NUNES
— texto —

PUB

N
O PASSADO SÁBADO, 29 junho, a equipa Dá-lhe Gás Running Team 
Fisioduo esteve presente no Ultra Trail Serra da Freita (UTSF2019), pro-
va inserida no calendário do Circuito Nacional de Trail série 100, da 
Associação de Trail Running de Portugal (ATRP). 

A competição teve início em Arouca e passou pelos concelhos de 
Vale de Cambra e São Pedro do Sul, com um percurso total de 26 quilómetros e 
um desnível positivo de 1350 metros. 

A equipa de Lordelo alcançou “bons resultados”. A nível individual Marco 
Faria foi segundo da geral e primeiro no escalão M40, passando a ser o atual líder 
do campeonato M40. Nuno Mendes foi quarto da geral e segundo no escalão 
sénior masculino e Abílio Martins foi primeiro no escalão M45 e passou a estar no 
top 3 do campeonato.

A equipa somou ainda o primeiro lugar por equipas, numa prova que juntou 
mais de 400 atletas.

A próxima prova será em Valongo, no Trail de Santa Justa 30k, que se realiza 
a 28 de julho.

Equipa Dá-lhe Gás em destaque
no Ultra Trail Serra da Freita

uA formação lordelense somou três pódios individuais 
e um coletivo na prova que juntou mais de 400 atletas.

HELENA NUNES
— texto —

O 
CLUBE AMIGOS DA PETAN-
CA de Lordelo venceu, no pas-
sado dia 30 de junho, a Taça de 
Portugal, que se realizou no 
jardim Oudinot, na Gafanha 

da Nazaré.
Entre os mais de 350 atletas inscritos, 

femininos e masculinos, de 45 clubes do 
país, o Clube Amigos da Petanca de Lordelo 
participou com seis equipas. 

A equipa de Augusto Matos, Guilherme 
Matos e Pedro Conceição venceu a Taça de 
Portugal e a equipa de Joaquim Ferreira, 
Manuel Oliveira e Márcio Araújo alcançou o 
terceiro lugar.

No feminino venceu a equipa de Leo-
nor Marreiros e Maria Clara Rosa, do Clube 
Petanca Vale da Telha, da Associação de 
Petanca do Barlavento Algarvio e Sudeste 
Alentejano.

A prova foi organizada pela Associação 
de Desporto e Recriação Bússola Partilhada 
e contou com a presença da embaixadora 
olímpica da petanca, a atleta Rosa Mota.

Clube Petanca de Lordelo venceu Taça de Portugal
uAugusto Matos, Guilherme Matos e Pedro Conceição ficaram em 1.º lugar na prova disputada na Gafanha da Nazaré.
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Ana Neves    ●    Agrupamento Escola Daniel Faria, Baltar

“No mundo das lendas - Lenda das Duas Chaves”

N
o âmbito da autonomia e flexibili-
dade curricular, os alunos do séti-
mo ano (turmas E,F,G,H) da Escola 
Secundária Daniel Faria, Baltar, 

envolveram-se como co-construtores de 
aprendizagens significativas, numa dinâmi-
ca de trabalho de projeto, de acordo com os 
Domínios de Articulação Curricular (DAC),  
culminando todo o processo numa expo-
sição: “No mundo das lendas - Lenda das 
Duas Chaves” .

Os trabalhos desenvolvidos, tendo por 
base as aprendizagens essenciais de cada uma 
das disciplinas e as áreas de competência do 
perfil dos alunos à saída da escolaridade obri-
gatória, implicaram, numa primeira etapa, a 
descodificação da Lenda das Duas Chaves, a 
pesquisa de simbologias e mobilização de sa-
beres e, posteriormente, a um nível mais abs-
trato, a criação de inferências, o uso do racio-
cínio lógico-dedutivo, efetuando perceções e 
conexões com contextos diversificados. Deste 

modo, os alunos foram desafiados a desenvol-
ver literacias múltiplas preconizadas no perfil 
dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

O envolvimento no trabalho e um propó-
sito de comprometimento e ação dos alunos 
ativaram “combinações complexas de co-
nhecimentos, capacidades e atitudes” que 
resultaram numa experimentação, apropria-
ção e criação artística com impacto inovador 
em possíveis aplicações futuras a processos/
contextos e áreas de aprendizagem.

..................................................................................................................................................................................................................
Tomás Coelho, Fábio Vieira e Rúben Pinto, 9. º A    ●    Escola Básica de Sobreira

Auto da Barca da Reconquista

Chega D. Afonso Henriques ao cais com a sua 
coroa e armadura e dirige-se à barca do Infer-
no, dizendo:
Rei: Hou da barca!
Diabo: Quem vem lá?
Rei: O ilustre D. Afonso Henriques,
      rei desta nobre comarca.

      E para onde vai esta barca?
Diabo: Para terras longínquas,
      para aquele fogo infernal,
      aquele que será o teu destino final.
Rei: Não irei para lá em nome de minha me-
mória!
      Vou tentar ali na barca da Glória.

Dirige-se confiante D. Afonso Henriques à barca 
do Anjo e diz:
Rei: Ó arrais dos gloriosos,
      passai-me neste batel!
Anjo: Ó corajoso rei de esforços dolorosos!
      Tu que contra os mouros lutaste

      E ademais tão soberba nação fundaste
      As vontades do teu povo defendeste
      E agora que tristemente pereceste
      O Paraíso é então o teu lugar
     Não percamos tempo, apressa-te a entrar!

E embarca.

HELENA NUNES
— texto —

J
Á FOI ASSINADO o proto-
colo de colaboração entre 
o Estado e a câmara de Pa-
redes para a realização de 
obras de reabilitação e mo-

dernização nas escolas básicas e se-
cundárias de Lordelo e Rebordosa.

A cerimónia decorreu no salão 
nobre da autarquia, no passado dia 
28 de junho, e contou com a pre-
sença da Secretária de Estado Ad-
junta da Educação.

Alexandra Leitão frisou que o 
investimento resulta de três esfor-
ços concertados, verbas comuni-
tárias que existiam no FEDER Por-
tugal 2020, cerca de um milhão 
de euros do Orçamento de Estado 
e um complemento do orçamen-
to do município de Paredes caso 
seja necessário algum acerto adi-
cional. A governante considerou 
a despesa pública em escolas “a 
melhor forma de investir o di-
nheiro publico, seja ele comuni-
tário, estatal ou autárquico”

Assinado protocolo de colaboração
para obras nas EB. 2/3 de Lordelo e Rebordosa
uCerimónia foi presidida pela Secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão.
uAutarca de Paredes garante que “as obras serão feitas muito em breve, com rigor e acompanhamento dos cadernos de encargos”.

As obras consideradas de “ex-
trema importância” pelo atual 
executivo, eram há muito recla-
madas pelas comunidades escola-
res. Em março deste ano a escola 
de Rebordosa chegou a ser fecha-
da a cadeado, pelos alunos, em 
protesto contra a chuva que caía 
no interior da cantina.

Nas empreitadas estão pre-
vistas, entre outras melhorias, a 
remoção das coberturas de fibro-
cimento, substituição de caixilha-
rias e piso dos pavilhões. O prazo 
de execução das obras é de 240 
dias. Rebordosa já tem concurso 
adjudicado e Lordelo estará “para 
muito breve” a adjudicação do 
concurso público.

Alexandre Almeida mencionou 
ainda o problema da sobrelotação 
dos dois estabelecimentos de ensi-
no, onde há alunos a ter aulas den-
tro de contentores e a necessidade 
de intervir também nas Eb. 2/3 de 
Sobreira, de Paredes e de Cristelo, 
nas secundárias de Vilela e de Bal-
tar, para substituir as coberturas 
em fibrocimento.
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

A Campanha de Djalme
para a Constituinte (II) 

o seu QUINZENÁRIO de eleição

(Continuação do número anterior)

E
stavam a chegar as elei-
ções. Ele, orador, não vi-
nha ali pedir votos para 
ninguém. Simplesmente 
afi rmava que, se o concelho 

de Paredes elegesse um deputado 
que, para ir às Constituintes necessi-
tasse de carta de apresentação mal 
lhe ia… O concelho de Paredes, pre-
cisava de eleger um deputado que 
por si só se impusesse. Ouvira dizer 
que o concelho queria eleger o Sr. 
Capitão e que, por si só se impõe à 
consideração e respeito de todos, e 
assim o concelho fi cará sendo mui-
to bem representado. Fala depois 
o representante do concelho de 
Gondomar, Sr. Marques de Moura. 
Diz sentir-se satisfeito por vir falar 
a lavradores, pois que ele também 
é fi lho de lavradores. Fala das leis 
da República, especialmente da lei 
que estabeleceu as Caixas de Cré-
dito Agrícola, espraiando-se sobre 
as vantagens dessa lei. É de Gondo-
mar, concelho que faz parte do cír-
culo a que Paredes pertence. Nada 
mais necessita de dizer do que isto: 
o concelho de Gondomar sentir-
-se-ia muito honrado em eleger 
um representante que se sente ao 
lado do Capitão Djalme. Tem depois 
a palavra o professor de Parada, 
nosso amigo, José de Carvalho. 
Fala dos boateiros que se entre-
têm a inventar coisas em que eles 
próprios não acreditam. Figura a 
monarquia a uma gigantesca ár-
vore secular. As raízes corroídas 
por esses vermes daninhos foram 

«Em seguida levanta-se a fi gura prestigiosa do Capitão Djalme que é recebido com vivas e palmas colorosos. 
Passa em revista os vários assuntos que os oradores trataram. Com voz vibrante e sonora, ataca o caciquismo 
que imperava no tempo da monarquia, fazendo de cidadãos livres, bandos de carneiros.»

tirando a seiva a essa árvore que 
ia fenecendo, e que não tinha já a 
folhagem e ramaria para abrigar à 
sua sombra o povo heróico e su-
blime que se chama Povo Portu-
guês. Esse povo então querendo 
substituir essa árvore, por outra 
mais viçosa e mais bela, transfor-
mou-se em machado, e pouco 
a pouco foi machadando, ma-
chadando, até que a árvore caía. 
Essa árvore é possível tornar-se a 
levantar? Não! Pois a Monarquia 
era a árvore que caiu no dia 5 de 
Outubro, não mais se levantará, 
e em lugar dela está a República, 
forte, vigorosa, qual outra árvore, 
viçosa e florida. Não pensem em 
atoardas que vos queiram impin-
gir. A República é nossa, e todos 
nós devemos trabalhar por ela. 
Tem a palavra a seguir o vereador 
da câmara de Lousada, nosso ami-
go Soares de Moura. Lousada for-
ma círculo com Paredes. Tem mui-
ta honra em votar no sr. Capitão 
Djalme. Ele que é inteligente e co-
nhece bem esta região, melhor do 
que ninguém poderá pugnar pe-
los seus interesses. Diz a sua fé re-
publicana, as suas esperanças na 
bela administração dos homens 
da república, que em tão poucos 
meses de governo têm feito uma 
obra já colossal. Depois fala o nos-
so amigo Eleutério Cerdeira. Diz 
que a República tem feito já mui-
to, e que as suas leis mais comba-
tivas, são justamente aquelas de 
maior alcance social. Cita e expli-
ca as leis do Registo Civil, Leis de 
família, Recrutamento, e detém-se 

mais na lei da Separação da Igreja 
do Estado, explicando que ela em 
nada ataca a Religião, pelo con-
trário defende actos, as religiões, 
e até garante aos sacerdotes a sua 
subsistência, e o que é mais, a de 
suas famílias. Refere-se ao grande 
legislador que é Afonso Costa, e 
propõe que se lhe envie um tele-
grama saudando-o pela sua obra 
de regeneração patriótica. Em 
seguida levanta-se a figura pres-

tigiosa do Capitão Djalme que é 
recebido com vivas e palmas co-
lorosos. Passa em revista os vários 
assuntos que os oradores trata-
ram. Com voz vibrante e sonora, 
ataca o caciquismo que imperava 
no tempo da monarquia, fazen-
do de cidadãos livres, bandos de 
carneiros. Diz que conhece mui-
to bem o concelho de Paredes, 
pois nele viveu muitos anos. Sabe 

bem as necessidades do conce-
lho, que não tem estradas, não 
tem escolas, não tem nada. Não 
vem prometer que a república 
faça tudo isto de pronto. Se pro-
metesse mentiria, e ele não sabe 
mentir. Para se fazer alguma coisa 
é necessário dinheiro, e os cofres 
públicos estão vazios, e ainda 
com uma dívida enorme, porque 
a monarquia nos roubou tudo. É 
preciso, pois, administrar bem pri-
meiro, e depois então dar ao Povo 
aquilo a que ele tem direito. Fala 
das leis da República, explica a lei 
do Recrutamento, e afirma que as 
excepções acabaram. Diz que a 
Comissão municipal republicana 
apresentara a sua candidatura. 
Aceita-a com muita honra e se for 
eleito promete que a par dos altos 
e sagrados interesses do país em 
geral, tratará com todo o cuida-
do dos interesses do círculo e em 
especial do concelho de Paredes. 
Depois, fala o distinto advogado 
Dr. Portocarrero. Não tencionava 
falar, mas fala tão somente para 
dizer que assim como trabalhou 
durante alguns anos, dentro da 
monarquia, por dedicação a um 
amigo, trabalhará agora afinca-
damente, não por um amigo, mas 
pela República que ele entende 
ser a salvação da nossa Pátria. 
Chegou nesta altura o distinto 
professor de Vila Nova de Gaia, sr. 
Vaz Júnior. Principia por dizer que 
depois de falarem tão ilustres ora-
dores, viria ele com a sua palavra 
empanar o brilho dos discursos 
anteriores e isso seria como que 

uma nuvem que encobrisse o sol 
luminoso. Mas ele seria breve e a 
nuvem seria passageira. E numa 
palavra fácil e sugestiva fala à 
alma do povo, nas suas crenças e 
na sua fé. Diz-lhe a verdade que 
Cristo pregou, mui diferente da-
quilo que pregam aqueles que 
agora se dizem seus discípulos. 
Lamenta que ali não estivessem 
os pastores d’almas, porque que-
ria que eles se atrevessem a des-
menti-lo. Impossível acompanhar 
o orador nas suas considerações, 
que ele faz com sinceridade, e que 
o Povo aplaudiu com calor.» 

Após os discursos, seria apro-
vado o envio de telegramas de 
saudações ao ministro da Justiça, 
Afonso Costa, e ao presidente do 
Governo Provisório, Teófilo Braga. 
No final, seria servido «um lauto 
banquete» na vivenda Castrália, 
durante o qual, «ao toast» se le-
vantaram «diversos brindes, com 
sinceridade e entusiasmo, prolon-
gando-se até depois da meia-noi-
te esta festa inolvidável» (O Povo, 
27/04/1911). 

O comício seguinte de campa-
nha de Djalme de Azevedo já es-
tava agendado. Seria a 1 de Maio, 
pelas 15 horas, na vila de Paredes. 
Estavam anunciadas as presen-
ças do Dr. Santos Silva, Bartolo-
meu Severino, José Duarte Car-
rilho, Vaz Júnior, Cardoso Júnior 
e, como não podia deixar de ser, 
do capitão e candidato à consti-
tuinte, Alfredo Djalme Martins de 
Azevedo.

(Continua)
PUB
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FICHA TÉCNICA

1536
Morte de Erasmo de Roterdão, figura que 
marcou o humanismo europeu;
____________________________________

1767
John Quincy Adams nasce em Baintree, ten-
do sido o sexto presidente dos EUA (1825-
1829);
____________________________________

1768
Morte de José Melchior de Blasco, composi-
tor espanhol; 
____________________________________

1789
A deposição de Jacques Necker por Luís XVI 
significa um golpe de Estado realista e leva a 
plebe de Paris à tomada da Bastilha, no dia 14;
____________________________________

1793
William Robertson morre aos 71 anos;
____________________________________

1794
Lazare Hoche, general francês, derrota os 
emigrados na baía de Quíberon;
____________________________________

1810
A Holanda é anexada por Napoleão;
____________________________________

1822
Votada a Lei Eleitoral nas Cortes Constituin-
tes, a primeira em Portugal a prever o voto 
direto e secreto;

1828
Guiné Portuguesa. O governador de Bissau, Fran-
cisco José Muacho, obteve do régulo Damião de 
Canhabaque que permitisse aos portugueses e 
só a eles o estabelecimento em Bolama;
_____________________________________

1836
Nascimento do compositor brasileiro Carlos 
Gomes, autor da ópera “O Guarani”;
_____________________________________

1846
Nascimento de Leon Bloy, escritor francês;
_____________________________________

1913 
Guiné Portuguesa. Pelos atos heroicos prati-
cados como comandante de uma diminuta 
força de tropas regulares que operou nas re-
giões de Mansõa e Óio, pela valentia, valor e 
coragem inexcedíveis, com que levou a cabo 
o estabelecimento de um posto militar em 
Mansabá (capital de Óio) foi louvado o capi-
tão de infantaria João Teixeira Pinto;
_____________________________________

1919
Jornada de trabalho de oito horas é estabele-
cida na Holanda;
_____________________________________

1921
Estabelecidas tréguas entre a Inglaterra e o 
Sinn Fein, na Irlanda;
_____________________________________

1930
Nascimento de Harold Bloom, filólogo nor-

teamericano e autor de “Canon Ocidental”; 
_____________________________________

1932
Revolução constitucionalista no Brasil contra 
a ditadura de Getúlio Vargas;
_____________________________________

1936
Pacto de Paz entre a Áustria e a Alemanha de 
Hitler, havendo a anexação do país austríaco 
pelas forças nazis em 1938;
_____________________________________

1960
África. O antigo Congo belga torna-se estado 
independente;
_____________________________________

1972
Guerra colonial. As Brigadas Revolucionárias 
intentam uma acção contra os transportes do 
Exército em Cabo Ruivo, Lisboa;
_____________________________________

1973
Marcelo Caetano, presidente do governo por-
tuguês, nega o massacre de Wiriyamu, em 
Moçambique;
_____________________________________

1974
Morte de Ter Lagerquist, vencedor do Nobel 
da Literatura, em 1951;
_____________________________________

1989
Morte de Laurence Olivier, ator inglês, 82 
anos, protagonista de “Rebeca”, “Ricardo 

III”, e “Hamlet”;
____________________________________

1992
José Saramago recebe o Prémio de Roman-
ce e Novela da APE, por “O Evangelho se-
gundo Jesus Cristo”;
____________________________________

1995
Henry Kissinger admite ter conhecimento 
da invasão de Timor-Leste, em 1975, um dia 
antes da ocorrência;
____________________________________

1999
Adiado pelo secretário geral da ONU o re-
censeamento para o referendo em Timor-
-Leste e exige condições de segurança ao 
governo indonésio;
____________________________________

2000
Início em Camp David, EUA, a cimeira de 
paz israelo-palestiniana entre Yasser Ara-
fat e Ehud Barak com a mediação de Bill 
Clinton;
____________________________________

2001
Morte da cantora Cândida Branca Flor, aos 
51 anos;
____________________________________

2002
Na Assembleia da República é aprovado o 
Regime de Exceção para os Touros de Morte, 
em Barrancos.

De 12 a 22 julho
Paredes
Festas da cidade e do concelho de Paredes

Dia 13 julho
Parque José Guilherme
21h00 – Festival de folclore concelhio

Dia 14 julho
Igreja matriz de Paredes
21h00 – conservatório de Música de Paredes – Vocal Art 
Choir Competition 

Dia 14 julho
Largo do Conde
18h30 – Bienal de Castelo de Paiva - cerimónia de abertura: 
estátuas vivas e pauliteiros de Miranda

Dia 15 julho
Zona de lazer de S. Martinho
21h30 – Concerto Escola de Rock de Paredes de Coura

Dia 17 julho
Centro Interpretação de Cultura Local
18h00 – Apresentação do livro “Do Castelo de Ilha à Ilha do 
Castelo”, de António Lima

Dia 20 julho
Choupal, Pedorido
15h00 – Apresentação do Núcleo de Experiências Turísticas 
das Minas de Pejão, Banda Juvenil dos Mineiros de Pejão

Dia 20 julho
Choupal, Pedorido
21h30 – Concerto “Operar pela Ópera”, Orquestra Sinfónica – 
Solistas/ Coro

Dias 13 e 14 julho
Burgo, Felgueiras
Há Festa na Aldeia, com exposições, gastronomia, animação, 
concertos

De 15 a 26 de julho
Casa do Risco, Airães
Das 14h30 às 17h30 – Atelier bordado para jovens

Dia 21 julho
Praça Dr. Machado de Matos
09h00 – Corrida de Felgueiras, campeonato regional de fundo

Dia 14 julho
Lousada
Das 09h00 às 19h00 – Feira de antiguidades, colecionismo 
e velharias 

De 18 a 21 julho
Avenida Senhor dos Aflitos
Festival Tradicional 2019

Dia 18 julho
Auditório da Escola Secundária
Das 09h00 às 17h30 – Jornadas Pedagógicas PND “Ajudar 
a educar”

Dia 20 julho
Auditório da COPAGRI
Das 09h30 às 13h00 – Jornadas Agrícolas do Vale do Sousa

Dia 13 julho
Feira do Cô, parque de merendas
21h30 - XXXVII Festival de Folclore

Dias 19, 20 e 21 julho
Piscinas exteriores de Paços de Ferreira 
IV Edição da Feira Medieval

Dia 12 julho
Parque de merendas do Castro de Monte Mozinho 
Das 19h20 às 22h00 – Festival “Moura Encantada”

Dias 12 julho
Jardim Interior da Biblioteca Municipal
21h00 – Inauguração da exposição/instalação de José A. 
Nunes “Sophia e os Outros”

Dia 13 julho
Biblioteca Municipal 
10h30 – Sábados em família, atividade “Uma prenda para o 
Dia dos Avós”

Dia 17 julho
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Rio 2”
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HISTÓRIA e CULTURA

GOMES DE SOUSA

O 
dr. Armando Barbosa 
de Araújo Cotta nas-
ceu na Rua Direita, da 
cidade de Penafiel, a 5 
de Junho de 1906.

Filho segundo do estudante de 
medicina Joaquim Cotta e de D. Ida-
lina Augusta Pereira Barbosa casados 
em Bustelo a 28 de Maio de 1904.

Neto paterno de José Cotta na-
tural de Angra do Heroísmo, Ilha 
Terceira e de D. Maria Arcanja da 
Conceição Araújo, natural de São 
Tomé de Bitarães.

Neto materno de Abílio Júlio 
Barbosa e de D. Maria José Pereira 
Barbosa ambos naturais de Penafiel 

Foi seu irmão mais velho – An-
tónio – que nasceu na mesma rua a 
20 de Junho de 1904.

Depois do Armando nasceu Ma-
ria, na Rua de Serpa Pinto, a 18 de 
Fevereiro de 1908. Afilhada do tio 
Alberto de Araújo Cotta, advogado. 
Casou em Penafiel com Alfredo Gus-
mão do Amaral, natural da Lapa, em 
Lisboa, a 25 de Setembro de 1939. 
Enviuvou a 21 de Abril de 1974 e fa-
leceu no Campo Grande, em Lisboa, 
a 21 de Maio de 2001.

E mais novos o José e a Cons-
tança.

Do dr. Joaquim Cotta já trata-
mos aqui, mui resumidamente, a 23 
de Março de 2017.

Armando Barbosa de Araújo 
Cotta matriculou-se na Faculdade 
de Medicina da Universidade do 
Porto no ano lectivo de 1923 para 
1924, seguindo a reforma de 1918.

No ano seguinte repetiu o 1º 
ano.

No ano de 1925 para 1926 ma-
triculou-se no 2º ano e em Química 
fisiológica.

Segundo a reforma de 1918 as 
disciplinas estavam assim distribuí-
das:

1º ano – Anatomia descritiva, 
Histologia e Embriologia, Química 
fisiológica.

2º ano – Anatomia topográfica, 
Fisiologia, Patologia geral.

3º ano – Farmacologia, Medici-
na operatória e Pequena cirurgia, 
Anatomia patológica, Bacteriologia 
e Parasitologia, Propedêutica médi-
ca, Propedêutica cirúrgica, História 
da Medicina.

4º ano – Terapêutica geral e Hi-
drologia médica, Patologia médica 
e Moléstias infecciosas, Patologia 
cirúrgica, Higiene e Epidemiologia, 
Ginecologia, Dermatologia e Sifili-

grafia, Ortopedia, Otorrinolaringo-
logia, Oftalmologia,

5º ano – Clínica e policlínica médi-
cas, Clínica e policlínica cirúrgicas, Clí-
nica e policlínica obstétricas, Medicina 
legal, Psiquiatria e Psiquiatria forense, 
Pediatria, Neurologia, Urologia.

Terminou o curso em 1930.
Participou na Récita Académica 

realizada no Teatro São João, no 1º 
centenário da Faculdade de Medi-
cina, a 22 de Junho de 1925, no 3º 
quadro do 1º acto e no coro. 

O dr. Armando Cotta foi médico 
municipal em Mesão Frio onde, de 
Julho a Novembro de 1936, foi alvo 
de um processo disciplinar.

Depois exerceu em Penafiel e 
no Porto a partir de 1946,

Foi Candidato pela Oposição 
[MDP-CDE – Movimento Democráti-
co Português – Comissão Democrá-
tica Eleitoral] à Assembleia Nacional 
em 1961, pelo Círculo Eleitoral do 
Porto. Novamente em 1975 com 
os médicos Virgílio Simões Moreira 
e Fernando Antero de Magalhães 
Brochado.

Cabeça de lista da Frente Eleito-
ral Povo Unido [FEPU] para a Assem-
bleia Municipal de Penafiel nas elei-
ções de 12 de Dezembro de 1976.

Foi Provedor da SC da Miseri-
córdia do Porto de 7 de Dezembro 
de 1974 a 16 de Junho de 1976. [cf. 
Bruno Rodrigues e Diogo Ferreira 
em «Os Provedores da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto (1499-2017)» 
coordenação de Fernando de Sousa, 
Coimbra, Almedina, vol. III].

Diz o Dicionário «Candidatos 
da Oposição à Assembleia Nacional 
do Estado Novo (1945-1973)», pág. 
153: ‘foi delegado de saúde e direc-
tor do Hospital da Misericórdia da 
sua terra natal, funções de que foi 
exonerado em 1937, por decisão do 
Conselho de Ministros’.

O dr. Armando participou, com 
seu pai, nas comemorações do 31 
de Janeiro, cujas mensagens cons-
tam no opúsculo “65º Aniversário 
do 31 de Janeiro de 1891 – Come-
morações em Aveiro”, Aveiro, 1956. 

Eleito Delegado da Secção Re-
gional do Porto à Assembleia Geral 
de Ordem dos Médicos, nas eleições 
de 15 de Dezembro de 1970 e nas 
eleições de 28 de Março de 1974. 

Participou no I Simpósio de Me-
dicina do Trabalho, que decorreu 
entre 15 de Novembro e 13 de De-
zembro de 1969, no Porto, com uma 
intervenção sobre a “Importância 

O DR. ARMANDO COTTA

das vias respiratórias na génese das 
doenças profissionais”.

Em Fevereiro de 1973 fez parte 
da Comissão Regional do Norte de 
Luta pelas Liberdades Políticas.

Casou no posto de registo civil 
de Águas Santas, Maia, a 15 de 1949 
com Maria Palmira de Aguilar Quei-
mado, natural de São Vicente, Cuba, 
divorciada de Domingos Monteiro 
Pereira Júnior,

Este casamento foi dissolvido 
por divórcio, decretado por senten-
ça de 4, transitada em 21, proferida 
pelo Tribunal da 5ª Vara Cível de Lis-
boa, em Março de 1968. 

Faleceu a 25 de Julho de 1990 
da Rua Joaquim Cotta, em Penafiel.

DUNQUERQUE

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

Continuação 
Mas se as terras fabricadas directamente, arrendadas ou 

emprazadas podem dar uma ideia das receitas, também o nú-
mero de monges pode dar uma ideia das despesas. 

Variou muito, nos sucessivos triénios do século XVIII, o nú-
mero de conventuais. Um dos factores dessa variabilidade era 
o funcionamento, ou não, do  colégio, que, como se sabe, só 
era de instituição permanente em Coimbra, para a Teologia; 
colégios de Latinidade e de Artes ou Filosofia era instituídos 
aqui ou ali (mas com mais frequência em Rendufe, Basto e 
Travanca) quando o Geral com seu Definitório o julgasse con-
veniente. Certo que os encargos derivados da presença dos 
colegiais não agravavam o orçamento local, porque a Con-
gregação supria. E por isso, no quadro seguinte, poremos em 
separado o número de conventuais e colegiais. Apenas se 
nota que, quando havia colégio, o número dos conventuais 
diminuía.

tudo de pao vermelho, hũ Candieiro novo de bronze com 
seu prato, tizoura e espiuitador. Puzerãose quatro cortinas 
de Damasco vermelho nas taboas do Hinc est chorus (Est. 
de 1731). Pintou-se todo o coro, e se pôs nelle hũa estante 
nova pintada, e se pintarão tambem as grades e se pos de 
novo hum St.º Christo com seu docel (Est. de 1755).

Passando à sacristia: Fez-se um bofete para se porem 
os cálices (Est. de 1713). Dourou-se o retábulo da sacris-
tia (Est. de 1716). Se reformaram os caixões de novo com 
almofadas levantadas e se fizeram de novo oito gavetas e 
um almário para os amitos e se reformou outro para lhe 
corresponder, e se pintou toda a sacristia e se xaroaram to-
dos os caixões e almários, muito bem guarnecidos de ouro 
(Est. de 1755).

Para trabalhos em alfaias da sacristia, esteve hũ orives mês 
e meyo no mostr.º, e moço (Est. de 1746). “Fundiram-se os cá-
lices de novo, pondo-se à moderna” (Est. de 1758). Reforma-
ram-se todas as roupas da sacristia e fez-se uma mitra nova 
de esparnegão agaloada de ouro, bem como luvas de retroz 
branco bordadas de ouro para o pontifical (Est. de 1725); “uma 
mitra nova branca de primavera de ouro e guarnecida de ga-
lões do mesmo” (Est. de 1761). “Fez-se um báculo novo, todo 
de prata e dourado” e “uma murça para os pontificais” (Est. de 
1764). “Mandou-se fazer um anel de pedra verde para os pon-
tificais” (Est. de 1713); “um anel de prata sobredourado com 
uma pedra verde para os pontificais” (Est. de 1755); “dois anéis, 
um para as funções dos pontificais, e outro de menos custo 
para uso dos Abades” (Est. de 1780). “Comprou-se para o pon-
tifical uma cruz de prata dourada” (Est. de 1719). Adquiriu-se 
uma “âmbula de estanho fino” para os Santos Óleos, e “seis ti-
gelas da India com suas cobertouras e pratos, para purificar os 
dedos nas Missas do Natal” (Est. de 1731); “um vaso rico para o 
sacrário, com seu veu rico todo bordado de ouro”, “dois porta-
-pazes de prata”, e seis aranzelas para os altares (est. de 1783); 
“um relicário de prata para levar o Senhor aos enfermos”, “um 
veu de garça com espreguilha de oiro para cobrir a custódia 
quando o Senhor estiver exposto”, “duas toalhas de comunhão 
com seus folhos de talagagem” (Est. de 1804), etc., etc., etc., 
sem esquecer “mais uma cabeleira para o Menino Deus” (Est. 
de 1740).

Continua 

Agora, e depois de termos folheado, um por um, os Es-
tados de Travanca, vamos repetir a visita que já fizemos ao 
Mosteiro no fim do século anterior. Cem anos atrás, fize-
mos essa visita para admirar a obra traçada pelo monge-ar-
quitecto Fr. João Turriano; agora vamos ver uma que outra 
pequena modificação, a registar aspectos da vida material 
ali vivida. Sòmente: a nossa visita não será apenas ao mos-
teiro-casa dos monges; será a todo o conjunto, como no-lo 
está sugerindo o documento acima transcrito e a índole 
dos Estados examinados.

17. AS IGREJAS

Na igreja monástica fizeram-se obras de conservação e 
embelezamento. Mandou-se vir de Roma um Breve para o 
altar de N. Senhora (Est. de 1722) e adquiriu-se uma ima-
gem grande de N. Senhora da Conceição (Est. de 1731). 
Todo o lageado da Igr.ª se concertou e pos ao olivel, To-
dos os altares se reformarão de madeiras e taburnos e se 
fizeram seis taburnos p.ª os confessionários, Concertouse o 
solho da Capellamor e do Cruzr.º e escadas da tribuna (Est. 
de 1731). Reformou-se o zimbório da igreja, que se arrui-
nou de velho, e se armou de nouo (Est. de 1740). A igreja 
toda se dealbou por dentro e pello fronte espicio (Est. de 
1746). Além de outras miudezas, como resplendores à mo-
derna para o S. Bento e o S. Bernardo da capela-mor, qua-
tro ramos grandes para o altar-mor, dois tocheiros grandes 
à moderna para o altar do Santíssimo, um pano verde com 
sebastes amarelos para a porta da igreja na Semana Santa, 
etc. (Est. de 1795). No triénio de 1795-98, “acrescentou-se o 
presbitério e se lhe fizeram umas escadas de pedra redon-
das” (Est. de 1798). Mas o que mais espécie nos faz é que, 
em 1804, fica feito o risco para a nova capela-mor (Est. de 
1804). Conclui-se que existia um plano para a construção 
de outra capela-mor em vez da anterior, o qual certamente 
não se realizou.

Antes de sair da igreja, passemos pelo coro, onde, além 
de frequentemente se reformarem os livros de estante, 
posse hũ Psalteiro com suas ferragens de brõze… duas es-
tantes de pao vermelho com suas tarraxas p.ª archicoros, 
hũ mãcebo p.ª o candieiro e hũ ceroferário p.ª o Te Deum, 
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Rebordosa

Deolinda da Silva Campos
Faleceu

Deolinda da Silva Campos faleceu no passado 
dia 3 de julho, com 52 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Travessa de Costa Cavada, n.º 18, Rebordosa, Pare-
des. Era casada com Amadeu Machado dos Santos que deixa na maior 
dor juntamente com seus fi lhos e demais família.

Rebordosa/Gandra

Idalina da Silva Coelho
Faleceu

Idalina da Silva Coelho faleceu no passado dia 
1 de julho, com 52 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Gandra, Paredes e residente na Rua Nova 
do Muro, n.º 68, Rebordosa, Paredes. Era casada 
com António Moreira da Costa que deixa na maior dor juntamente com 
seus fi lhos e demais família.

Rebordosa

Joaquim da Silva Martins 
Faleceu

Joaquim da Silva Martins faleceu no passado 
dia 2 de julho, com 53 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Rua das Alminhas, n.º 99, Rebordosa, Paredes. Era 
solteiro e deixa na maior dor seus pais, irmãos e demais família.

Astromil

José Manuel
de Sousa Ferreira

Faleceu
José Manuel de Sousa Ferreira faleceu no pas-

sado dia 24 de junho, com 54 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Astromil, Paredes e residente na Rua da Aldeia 
Nova, n.º 104, Astromil, Paredes. Era divorciado e deixa na maior dor 
suas fi lhas, netos e demais família.

Rebordosa

José Maria Moreira
Faleceu

José Maria Moreira faleceu no passado dia 9 de 
julho, com 93 anos de idade. Era natural da freguesia 
de Besteiros, Paredes e residente na Rua de Monte 
Alto, n.º 388, Rebordosa, Paredes. Era viúvo de Con-
ceição Vieira Alves dos Santos e deixa na maior dor seus fi lhos, noras, 
genros, netos e demais família.

Sobrosa

José Pereira de Sousa
Faleceu

José Pereira de Sousa faleceu no dia 3 de julho, 
com 67 anos de idade. Era natural de Gondalães, 
Paredes, e residente em Sobrosa, Paredes. Era ca-
sado com Maria Cândida dos Santos Xavier.

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 do 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.

Baltar 

Maria Alice Moreira de Sá
Faleceu

Maria Alice Moreira de Sá faleceu no passado 
dia 6 de julho, com 86 anos de idade. Era natural de 
Baltar, Paredes e residente na Rua do Calvário, n.º 
23, Baltar, Paredes. Era viúva de Francisco Moreira 
da Silva.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Vilela 

Manuel Teixeira
da Silva Nunes

Faleceu
Manuel Teixeira da Silva Nunes faleceu no pas-

sado dia 7 de julho, com 66 anos de idade. Era natu-
ral da freguesia de Vilela, Paredes e residente na Rua Professor José 
Joaquim Castro, n.º 373, freguesia de Sobrosa, Paredes. Era casado 
com Rosa Ferreira Nunes.

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

mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, aquando 
do falecimento e do funeral. Participam também que a missa de 7.º 
dia será celebrada sábado, dia 13 de julho, pelas 18 horas, na igreja 
paroquial de Vilela. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas 
que participem neste ato religioso.

Paredes

Adelaide Ferreira de Brito
Faleceu

Adelaide Ferreira de Brito faleceu no passado 
dia 3 de julho, com 66 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Duas Igrejas, concelho de Paredes e 
residente na Rua Padre Moreira das Neves, Lote 1, 
3.º Esquerdo-Traseiras, freguesia e concelho de Paredes.

Madalena 

Joaquim Soares Ferreira
Faleceu

Joaquim Soares Ferreira faleceu no passado 
dia 26 de junho, com 75 anos de idade. Era natural 
de Caíde de Rei, Lousada e residente na Rua José 
Teixeira do Couto, n.º 54, 1.º Esq., Bairro “O Sonho”, 
Madalena, Paredes. Era viúvo de Maria Ascensão Cunha Reis.

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

Joaquim de Sousa Barbosa 
Faleceu

Joaquim de Sousa Barbosa faleceu no passado 
dia 28 de junho, com 62 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Rua da Vila n.º 
407, Lordelo, Paredes. Era solteiro.

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.

Besteiros 

Francisco Soares
Faleceu

Francisco Soares faleceu no passado dia 5 de 
julho, com 69 anos de idade. Era natural de Bestei-
ros, Paredes e residente na Rua Augusto Moreira 
Nunes, n.º 27, Besteiros, Paredes. Era casado com 
Maria Hermínia Ribeiro Carvalho.

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

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

Comunicam que as missas de 7.º dia serão celebradas quinta-fei-
ra, dia 11 de julho, às 20h30 na igreja de Besteiros e sábado, dia 13 
julho, às 21 horas na igreja de Sobrosa, agradecendo também desde 
já a todos os que participarem nesta eucaristia.

Lordelo

Maria Cecílda Ferreira de 
Barros (Cecílda do Maroto)

Faleceu
Maria Cecílda Ferreira de Barros faleceu no 

passado dia 25 de junho, com 87 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua do Paraíso, n.º 307, 
Santo Ildefonso, Porto. Era solteira.

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

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

Duas Igrejas

Dionísia da Assunção
Dias da Silva

Faleceu
Dionísia da Assunção Dias da Silva faleceu no 

passado dia 6 de julho, com 90 anos de idade. Era 
natural de Vilela, Paredes e residente na Calçada Nunes, n.º 36, Duas 
Igrejas, Paredes. Era viúva de Custódio da Rocha Nunes.

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

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 13 
de julho, às 19 horas na igreja paroquial de Duas Igrejas, agradecendo 
também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

Mouriz

Adriano da Silva Moreira
Faleceu

Adriano da Silva Moreira faleceu no passado dia 
25 de junho, com 84 anos de idade. Era natural de 
Mouriz, Paredes e residente na Rua Central de Mou-
riz, n.º 1145, Mouriz, Paredes. Era casado com Ana 
Moreira 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.

AGÊNCIA FUNERÁRIA XAVIER NETO
Av. Padre Manuel Pinto Abreu, 98 - SOBROSA | Tlf.255 873 803 | Tlm. 914 654 999

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
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O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

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

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181
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FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA | Tel. 224442276 | Tlm. 917597099
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Saiba como
receber o jornal 

  

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

4580-113 PAREDES
(223 272 917 | 930 589 960

oparedense@gmail.com

www.oparedense.pt
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Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa firme dos valores mais emblemáticos do concelho de 
Paredes em áreas como a política, religião, desporto, sociedade e 
do seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, 
independentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou 
sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 5 DIFERENÇAS SOPA DE LETRAS

PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

HORIZONTAIS
1. Amor ao saber; 3. Instituiu a celebração do Dia Mundial da Fi-
losofia; 5. Filósofo do período clássico da Grécia Antiga, dizia que 
a sua sabedoria era limitada à sua própria ignorância: “Só sei que 
nada sei” (c. 469-399 a.C.); 6. Refletir, cogitar; 7. O único cria-
dor do universo é omnipotente (pode fazer tudo), é omnisciente 
(sabe tudo), é livre e é infinitamente bom (teísmo); 10. Discípulo 
de Sócrates, é o primeiro filósofo de cujas obras  foi preservada 
uma parte significativa, o que permite reconstruir com grande 
fidedignidade as traves mestras do seu pensamento (427-347 
a.C.); 11- Um dos mais influentes filósofos de sempre, discípu-
lo de Platão, autor da obra “Metafísica” composta por 14 livros 
sobre filosofia geral; 14. Verdade (…), proposição evidente mas 
indemonstrável, porque é necessária a toda a demonstração, e 
que, por consequência, constitui, de facto e de direito, a primeira 
certeza de que se parte para raciocinar; 16. Projeto de Joana Rita 
Sousa (filosofia para crianças e criatividade); 19. Alegria da (…), 
situação imaginada por Platão no Livro VII de “A República” para 
representar os diferentes tipos de ser que, segundo ele, existem 
e a condição em que nos encontramos em relação ao seu co-
nhecimento; 21. Karl (…), filósofo alemão que apresenta uma 
interpretação materialista da história, cujo objetivo é transformar 
a sociedade mediante uma atividade revolucionária conscien-
te das condições objetivas em que se exerce (1818-1883); 23. 
Georg Wilhelm (…), pensador alemão geralmente considerado 
como o “último filósofo da totalidade”, tendo marcado o culminar 
da ambição de sistematismo racional ao tentar integrar todos os 
domínios da realidade numa arquitetónica englobante que só en-
contra paralelo em Aristóteles e em São Tomás de Aquino (1770-
1831); 24 Dar existência a; 25. Uma das disciplinas fundamentais 
da filosofia.

VERTICAIS
2. Estado de grande satisfação, contentamento; 4. E a 
apreensão de qualquer “coisa” por meio do pensamento e a 
capacidade de tomar presente ao pensamento “aquilo” que 
se apreendeu; 7. René (…), filósofo, matemático e cientista 
francês, considerado o inaugurador da corrente racionalista, 

tendo colocado como núcleo da pesquisa filosófica o proble-
ma do conhecimento: “Penso, logo existo” (1596-1650); 8. 
Descrição de um lugar ou de uma sociedade humana ideais 
e, a maior parte das vezes, constitui, ao mesmo tempo, uma 
crítica da sociedade do autor e uma sugestão de reformas 
sociais a implementar ou de objetivos a atingir; 9. Verdade 
(…), verdade que consiste na conformidade do pensamento 
ou da afirmação com um dado factual, material ou não. 12. 
Perceber por meio dos sentidos; 13- Jean-Paul (…), filósofo, 
dramaturgo, romancista e militante político francês cuja obra 
desenvolve essencialmente uma tese: o homem é liberdade e 
define-se pelo que faz (1905-1980); 15. Verdade (…), verda-
de que consiste no acordo do pensamento consigo mesmo, 
na ausência de contradição; 17. Conjunto de proposições es-
truturadas entre si que visam resolver um problema ou expli-
car um fenómeno; 18. Paul (…), pintor francês, autor da obra 
“De onde vimos? Quem somos? Para onde vamos?” (1897); 
20. S. Tomás de (…), um dos maiores filósofos do período 
medieval, italiano, em 1323 foi canonizado pelo Papa João 
Paulo XXII que argumentou que apesar de não ter feito mila-
gres, cada problema filosófico a quem respondeu representa 
um verdadeiro milagre (1225-74); 22. Immanuel (…) filósofo 
alemão, um dos pensadores mais influentes da modernidade, 
notabilizou-se, entre outros, pelas suas três Críticas à Razão 
(1724-1804).

Idade média 
Cerco
Castelo 
Cavaleiro
Caça
Mastim

Comércio
Sabão
Espada
Higiene
Floresta
Cota de malha 

Batalha
Poço
Arqueiro
Escudo
Lança

PELOURO DO PLANEAMENTO E 
URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 15/93

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 12/91

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-
dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado 
de 2019/07/01, dá-se conhecimento que está aberto um período de 
consulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por JOSÉ 
LUIS DE BRITO DIAS (req.º n.º2386/19), com residência em Rua Dr.º 
B Pacheco Leite, 1º Esq.º Ent.ª21, freguesia de Cristelo, concelho de 
Paredes, ao lote nº 5, descrito na Conservatória do Registo Predial nº 
193/19940117, consistindo na alteração da área de implantação e da 
área de construção, reduzindo o número de pisos acima do solo sito 
em Rua Ferreiro Neto (Lugar de Astromil), freguesia de Astromil, deste 
concelho.

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

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

Paredes, OITO de JULHO de DOIS MIL E DEZANOVE

O Vereador do Pelouro 

O Gestor de procedimento,

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