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Entrevista | Novo bispo auxiliar do Porto 

“Espero conseguir ser fiel a esta
aposta que fazem em mim”

Além das homenagens a personalidades, instituições e empresas do concelho, Alexandre Almeida aproveitou a cerimónia para anunciar a criação de um Conselho Estratégico 
de Desenvolvimento Económico de Paredes e a realização de um Congresso de comemoração do bicentenário de José Guilherme, em 2021.

15 HOMENAGEADOS NA SESSÃO
SOLENE DO FERIADO MUNICIPAL

CRIADA COMISSÃO PARA ACOMPANHAR
OBRAS DA ETAR DE ARREIGADA

Autarcas, técnicos dos municípios de Paredes e Paços de Ferreira e elemento da Associação Ambiental “Os Moinhos” 
vão monitorizar a situação do Rio Ferreira e reportar todas as situações pertinentes às entidades ambientais.

Investimento de nove milhões
cria 50 postos de trabalho

Duas empresas do ramo automóvel vão in-
vestir cerca de nove milhões de euros no con-
celho e criar postos de trabalho “altamente 
qualificados” e com “remunerações atrativas”.

P.e ARLINDO RAFAEL é o novo 
pároco de Castelões de Cepeda

O padre de 44 
anos, natural de 
Marco de Cana-
veses, vai dirigir 
a paróquia de 
Castelões de 
Cepeda e Ma-
dalena, após 
a saída de D. 
Vitorino Soares, 
recém-nomea-
do bispo auxiliar 
do Porto. 
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“O PAREDENSE” entra de férias!
Informamos os nossos estimados leitores que o jornal O PAREDENSE vai entrar de férias durante o mês de agosto. Regressamos a 6 de setembro com as habituais 
notícias do concelho e da região do Vale de Sousa.

DESEJAMOS A TODOSOS NOSSOS LEITORES BOAS FÉRIAS.  ATÉ SETEMBRO!

D
ois temas candentes no caminho 
da evolução para melhorar a pres-
tação do devido apoio no povo, a 
todo o povo, fundamentalmente 
ao que vive fora dos grandes cen-

tros. É nosso dever alertar para a necessidade 
de uma autêntica estratégia contra o desleixo 
e cuidar mais e melhor as aldeias típicas do 
interior do nosso território, até porque alinda-
do que seja, o nosso mundo rural tem boas 
condições para a promoção de um turismo 
alternativo, mais económico e potenciador do 
desenvolvimento local. 

Nem sequer pomos a questão de o classi-
fi car, sequer, como complementar do turismo 
litoral nem, tão pouco, como alternativo.

O nosso desenvolvimento é, cada vez 
mais, um assunto de cultura em geral e de 
cultura autárquica em particular. 

Consideramos que, pela proximidade às 
populações, a cultura autárquica deverá ser 
cada vez mais uma cultura humanista orga-
nizacional, solidária e virada para as pessoas, 
considerado que, tal como uma qualquer 
empresa, tem de identifi car-se com uma 
cultura própria. A cultura autárquica, para 
funcionar ao serviço do bem-comum, deve 
apostar no envolvimento e na participação 
das pessoas. Há que mudar as velhas prá-
ticas de gestão e os sistemas de valores e 
teem de adaptar-se às novas exigências vo-
cacionais e organizacionais. 

Naturalmente que os partidos políticos, 
indispensáveis como sustento da democra-
cia, devem abrir-se ao exterior, ir ao encon-
tro das pessoas, investir no capital humano 
e na pedagogia política.

E a regionalização como a encaramos, 
tem minimamente claras e indispensáveis 
razões de existir, sendo uma de ordem polí-
tica e outra de ordem económica. 

Há quem pergunte e, ou ponha como 
questão – regionalizar: um desafi o ou um risco?

Teremos de ver a questão com olhar pro-
fundo e ponderando as vertentes envolvidas, 
partindo da meta que regionalizar representa 
a forma de democratizar racionalmente, como 
seja: a criação de um novo escalão autárquico 
que, não só aproxima os cidadãos da gestão 
da res publica, como também assegura uma 
utilização racional do espaço desse território, 
tarefa que sabemos não ser fácil de digerir para 
quem tende a utilizar ou a perpetuar a concen-
tração burocrática como exercício do poder.

Os visíveis desequilíbrios entre as diver-
sas partes do nosso território e a necessi-
dade de defi nir uma política que contribua 
para a sua atenuação, merece o esforço de 
todos os portugueses.

E, com um abraço, cá estaremos em se-
tembro, para continuar a tarefa em benefí-
cio público.

Cultura autárquica
e regionalização

Inaugurada rotunda
da estação de Paredes

uA nova rotunda marca também a alteração do trânsito na Avenida da República que passa a circular
     em dois sentidos, para já, até à Igreja Matriz. 

F
OI INAUGURADA, no passado sába-
do, 20 julho, a rotunda da Estação de 
Paredes, que vai melhorar o trânsito 
no entroncamento da Avenida Sá 
Carneiro com a Avenida da República.

A obra foi inaugurada pelo presidente da 
câmara, Alexandre Almeida, e vereadores e 

HELENA NUNES
— texto —

A OBRA DE AMPLIAÇÃO do ce-
mitério de Vandoma foi benzida 
no passado dia 20 de julho, pelo 
Reverendo Padre Artur Moreira, 

numa cerimónia em que participou tam-
bém o presidente da câmara, Alexandre 
Almeida, os vereadores e o presidente da 
junta, José Cunha. 

“Era uma obra essencial e importan-
tíssima para a freguesia”, considerou o 
presidente da junta, agradecendo ao ar-
quiteto António Reis a doação do terreno 
e ao presidente da câmara o empenho na 
obra que vai servir a freguesia nos próxi-
mos 25 a 30 anos.

Projetada e acompanhada por funcio-
nários da autarquia, a obra de alargamento 
do cemitério de Vandoma será a primeira 
de várias que serão lançadas na freguesia 
até ao final do mandato, prometeu Alexan-
dre Almeida. “A freguesia de Vandoma 

Benzido alargamento
do cemitério de Vandoma

uA obra implicou um investimento de 150 mil euros da autarquia e permitiu acomodar mais 49 campas.

HELENA NUNES
— texto —

estava esquecida e tem de ser honrada 
com as obras a que tem direito”, subli-
nhou o presidente da câmara, referindo-se 

à construção do parque de lazer, junto ao 
campo de futebol, e à pavimentação de di-
versas ruas na freguesia.

pelo presidente da junta de Paredes e restan-
te executivo e implicou um investimento de 
cerca de 180 mil euros da autarquia.

Artur Silva, presidente da junta, considera 
que esta rotunda era essencial num ponto da 
cidade com bastantes acidentes devido à en-
trada e saída de veículos do parque da esta-
ção e ao movimento da Avenida Sá Carneiro. 
“Agora fi caria pior com o trânsito em dois 
sentidos na Avenida da República e, por 

isso, era importante encontrar uma solu-
ção”, sublinha o autarca. 

Para já o trânsito automóvel irá circular 
nos dois sentidos apenas até à Igreja Matriz, 
mas o objetivo é que seja reposto em toda a 
avenida, até à Caixa Geral de Depósitos. “São 
necessárias obras de requalifi cação da 
zona da igreja para cima e logo que sejam 
feitas o trânsito irá circular em dois senti-
dos em toda a avenida”, frisou.

“Estamos a estudar algumas alternati-
vas, nomeadamente na rua 5 de Outubro, 
que queremos colocar em dois sentidos 
para facilitar o trânsito, mas até que essas 
situações estejam resolvidas o trânsito 
irá circular em dois sentidos até à igreja”, 
explicou o presidente da câmara, garantin-
do que esta é apenas uma das várias obras 
que a autarquia tem previstas para melhorar 
a mobilidade na cidade de Paredes, “Esta 
era a mais urgente, até pelo movimento 
crescente que se tem sentido na estação 
de Paredes, com a entrada em vigor do 
Passe Único. Mas já temos outros pontos 
identifi cados porque à medida que vamos 
dando mais vida a esta cidade sentimos 
que o fl uxo de pessoas vai ser maior”, ga-
rantiu Alexandre Almeida, referindo-se no-
meadamente à circulação junto às escolas e 
ao centro de saúde.
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Criada comissão para
acompanhar obras

da ETAR de Arreigada
uA comissão proposta pela câmara de Paredes vai monitorizar a situação de Rio Ferreira,
     com visitas ao local, e reportar as situações que considere pertinentes às entidades
     ambientais competentes.

V
AI SER CRIADA 
uma comissão 
para acompanhar 
as obras da ETAR 
de Arreigada, em 

Paços de Ferreira, e monito-
rizar o estado do Rio Ferreira. 

A decisão foi anunciada, na 
semana passada, pela câmara 
de Paredes, na sequência de 
denúncias da população sobre 
os maus cheiros e do “esgo-
to a céu aberto” em que se 
transformou o rio na freguesia 
de Lordelo, fruto de alegadas 
descargas sem tratamento rea-
lizadas no decurso das obras 
de ampliação e requalificação 
da ETAR de Arreigada.

Após uma visita às obras 
da ETAR, realizada na pas-
sada terça-feira, 23 de julho, 
em que participaram o pre-
sidente da câmara de Pare-
des, Alexandre Almeida, os 
vereadores do ambiente das 
câmaras de Paredes e Paços 
de Ferreira, Francisco Leal e 
Paulo Ferreira, os presidentes 
das juntas de Lordelo e Fra-
zão/Arreigada, Nuno Serra e 
Sérgio Gomes, e a chefe de 
divisão de Recursos Hídricos 
Interiores da Administração 
da Região Hidrográfica do 
Norte, da Agência Portuguesa 
do Ambiente, Lara Carvalho, 
além de um representante 
da Associação “Moinho”, 
de Lordelo, foi proposta a 
criação de uma comissão de 

acompanhamento que tem 
como missão: “monitorizar a 
situação de Rio Ferreira, po-
dendo a qualquer momento 
efetuar visitas ao local da 
obra, sempre que entender 
necessárias, sem prejuízo 
de reportar todas as situa-
ções que considere perti-
nentes às entidades am-
bientais competentes, no-
meadamente APA e SPNA”,

Desta comissão farão 
parte os presidentes de junta 
de Lordelo e Frazão/Arreiga-
da, técnicos dos municípios 
de Paredes e Paços de Fer-
reira e por um elemento da 
Associação Ambiental “Moi-
nho”, de Lordelo.

A câmara de Paredes ga-

rante ainda que “tem acom-
panhado de perto a situa-
ção, solidarizando-se com 
a população e procurando 
encontrar soluções para 
minimizar os efeitos das 
obras a decorrer na ETAR 
de Arreigada”.

“Apesar de já ter repor-
tado todas as anteriores 
situações de descargas às 
entidades competentes, 
o município continuará a 
exigir o cumprimento es-
crupuloso das condições de 
execução e fiscalização da 
obra, por parte das entida-
des envolvidas”.

A autarquia refere que os 
constrangimentos estão so-
bretudo relacionados com a re-

dução do caudal do rio, como 
é comum no período de verão.

A câmara de Paredes afir-
ma, ainda, que vai proceder a 
algumas intervenções imedia-
tas no Rio Ferreira, no sentido 
de minimizar os efeitos da po-
luição ambiental, em parceria 
com a junta de Lordelo e com 
o conhecimento da APA, que 
passam por “promover a cir-
culação da água, evitando a 
sua estagnação”. 

As obras de ampliação da 
ETAR de Arreigada deverão 
estar concluídas em finais de 
setembro e porá fim a um pro-
blema ambiental que se arras-
ta há mais de 27 anos e que irá 
potencializar as condições de 
despoluição do Rio Ferreira.

HELENA NUNES
— texto —
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Associação Casa Amiga promove projeto Casa Educa
com atividades para crianças nas férias escolares

O 
PROJETO CASA EDUCA já 
está em marcha e nasceu com 
o objectivo  de agregar várias 
crianças para preencherem com 
muita brincadeira, convívio e es-

tudos, o seu tempo de férias. 
 A ideia partiu de Inês Pinto Costa, estudan-

te do 11.°ano do colégio Casa-Mãe, que desde 
muito cedo sentiu a vocação para lidar com os 
mais pequenos. A jovem voluntária expôs a 
ideia na Casa Amiga de Paredes, e a associação 
abriu caminho para avançar com o projeto. 

Trata-se de um projeto piloto, nunca antes 
posto em prática nesta IPSS, mas que conse-
guiu juntar, no primeiro ano de funcionamen-
to, duas dezenas de crianças. Esta foi também 
uma experiência nova para a jovem Inês, de 
apenas 15 anos, que se mostra feliz e de cora-
ção cheio por ter conseguido levar a bom porto 
o projeto. “Quero agradecer a todos os que, 
voluntariamente, me ajudaram. E agradecer 
também aos pais que depositaram em nós 
confiança e nos entregaram os seus filhos 
neste período. Queremos fazer mais e me-
lhor e, certamente, que esta é uma experiên-
cia para repetirmos nos próximos anos”. 

O projeto CASA EDUCA destina-se a crian-
ças até aos 12 anos, residentes no concelho de 
Paredes. O objetivo é apoiar, simultaneamen-
te, quem não teria retaguarda familiar duran-
te o período de férias escolares e proporcio-

nar momentos de convívio, aprendizagem, 
cidadania e muita brincadeira, estimulando 
os valores de entreajuda e amizade. “Temos 
a capacidade de acolher mais crianças, são 
todas muito bem-vindas nesta casa onde o 
principal lema é ser feliz”, diz Inês Pinto Cos-
ta, garantindo que todas as crianças usufruem 
de refeição e lanches confeccionados nas ins-
talações da associação, com produtos frescos 
e da época. 

Para acolher este projeto, a CASA AMIGA 
reformulou todo o espaço físico da associa-
ção, exclusivamente, com o objetivo de re-
ceber estas crianças, pela primeira vez, num 
espaço que, outrora, fora também um espaço, 
por excelência, de crianças (antiga escola pri-
mária de Guimbra, Gandra, Paredes). 

Desde salas lúdicas às casas de banho, 
aos ateliês de criação, ao espaço circundante, 
tudo foi sujeito a reformulação, incluindo a 
cantina onde são servidas as refeições.

Crianças e voluntários
elogiam a iniciativa

“Gosto muito de brincar aqui! A Inês é 
linda e dá-me bolachas boas”, diz o pequeno 
Luciano, de 4 anos. Já Dinis Novais, 11 anos, 
não hesita em mostrar que está a adorar a ex-
periência. “Aqui sou muito feliz, fiz muitos 
novos amigos e quero voltar pró ano”. O 
pequeno Ruben gosta sobretudo dos jogos e 
brincadeiras “do molha, jogar à bola e brin-

car com os amigos novos”, tal como o Rodri-
go Campos, que adora “correr, jogar à bola e 
às cartas (...) e o molha é super!” conta.

Já a Sofia, de 10 anos, está ansiosa pela 
festa de encerramento de atividades: “Eu vou 
ser a Branca de Neve, mas tem muitas prin-
cesas comigo. A Núria e a Oceana também 
são. Estamos a ensaiar muito para sair tudo 
perfeito! Vai ser uma festa inesquecível!”

A Sandra Jesus e a Cathy são as responsá-
veis pela cozinha e garantem que “esta expe-
riência trouxe uma força e uma alegria que 
vamos carregar para a vida”.

A integrar a equipa de jovens monitores 
está a mentora Inês Pinto Costa acompanha-
da de Luana Santos, Miguel Barbosa, Carolina 
Guedes e Miguel Costa. Todos acreditam que 
“o projeto é importante para a comunida-
de” e tem “pernas para andar”. “Estas são 
as melhores férias que poderíamos ter, 

com muita responsabilidade e trabalho, 
mas imensamente gratificantes”, garantem 
os jovens paredenses, que já sentem a nostal-
gia por terminarem no dia 31.

Já para a coordenadora da associação, 
Filomena Pinto, recorda que “por de trás de 
todo este trabalho estão todos os voluntá-
rios da Casa Amiga Paredes que, desde o 
primeiro minuto, acreditaram no sucesso 
deste projeto que, aliás, me motivou des-
de o início”.

No dia 27 de julho, o Casa Educa vai reali-
zar um arraial solidário, com jantar e espetácu-
los musicais e uma peça de teatro onde partici-
pam todas as crianças e monitores que estive-
ram juntos durante aproximadamente um mês. 

O Casa Educa convida a população a estar 
presente para poder usufruir de um momen-
to único de convívio, mas também para que 
se possa inteirar do projeto em questão.  
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“ESPERO CONSEGUIR SER FIEL
A ESTA APOSTA QUE FAZEM EM MIM”

uO pároco de Castelões de Cepeda e Madalena, Paredes, Vitorino Soares, foi nomeado pelo Papa Francisco como novo bispo auxiliar
     do Porto e a ordenação episcopal deverá acontecer a 29 de setembro.  

D
. VITORINO SOARES 
confessa ter ficado sur-
preso quando recebeu 
a notícia da escolha do 
Papa Francisco para bis-

po auxiliar do Porto. “Reagi à minha 
maneira. Não conseguia falar e 
chorei. Pensei durante algum tem-
po e, depois de consultar Deus, e 
parecer-me que era isso que ele 
queria de mim, acabei por respon-
der afirmativamente, mas sempre 
com receio, porque uma coisa é 
ser padre outra é ser bispo e, no 
entanto, isto vem na sequência de 

ser padre. Não é uma opção nova. 
É a mesma resposta para um servi-
ço novo que me foi pedido”.

Sendo esta nomeação um 
“novo desafio”, D. Vitorino Soares 
admite que há sempre o receio de 
não corresponder àquilo que espe-
ram de si, mas garante estar dispos-
to a servir. “Deus fala através da 
igreja e das pessoas e espero con-
seguir ser fiel a esta aposta que 
fazem em mim. E que me possa 
sentir bem e feliz na decisão, para 
conseguir ajudar os outros”.

O futuro bispo auxiliar do Por-
to acredita que esta opção do Papa 
Francisco serviu para deixar uma 
marca que no está relacionada com 

por intermédio do Papa Francisco. 
O Bispo do Porto afirmou que D. 
Vitorino Soares possui uma ligação 
“genética” à diocese e tem uma 
“vasta experiência evangelizado-
ra e de liderança”, tendo desempe-
nhado vários ofícios eclesiásticos ao 
longo da sua vida pastoral, desde a 
ordenação na Sé do Porto, em 1985. 

D. Vitorino Soares, 59 anos, 
nascido em Penafiel, trabalhou no 
Seminário Menor do Bom Pastor, 
foi Capelão Militar e diretor do Se-
cretariado Diocesano da Pastoral da 
Juventude durante 10 anos, mem-
bro do Conselho Pastoral Diocesa-
no e do Conselho de Coordenação 
Pastoral e pároco de Castelões de 
Cepeda desde 1994 e de Madalena, 
desde 1999. “Esta ligação ‘gené-
tica’ ao Porto, ao seu clero, reli-
giosos e leigos, tornam-no parti-
cularmente sensível para a com-
preensão das habituais vivências, 
específicas sensibilidades e jus-
tas aspirações da nossa diocese”.

A ordenação episcopal deverá 
acontecer a 29 de setembro, na ca-
tedral diocesana. Até lá, D. Vitorino 
Soares continuará em Paredes, es-
tando agendada para 14 de setem-
bro a celebração dos 25 anos de 
pároco de Castelões de Cepeda e 
Madalena.

A LISTA DE 
N O M E A -
ÇÕES para 
o serviço da 

Igreja Diocesana do 
Porto foi divulgada 
esta quarta-feira, 24 
de julho, na página 
da internet da Dioce-
se do Porto. 

O Padre Arlin-
do Rafael estava 
responsável pelas 
paróquias de Raiva, 
Pedorido (Castelo 
de Paiva) e Lomba 
(Gondomar) e abraça agora um 
novo desafio em Paredes. “A mi-
nha expectativa é a de todos os 
padres que vão orientar uma co-
munidade. É uma comunidade 
grande, de cidade, e por isso a 
expectativa é de esperança, de 
que as pessoas possam viver co-
migo aquilo que todos nós acre-
ditamos, que é viver em pleno 
com a igreja e a comunidade”, 
afirma o padre natural de Marco 
de Canaveses.

Arlindo Rafael da Silva Teixeira 
nasceu a 11 de junho de 1975 em Al-
pendurada, Marco de Canaveses. Foi 

a imagem de pastor que Vitorino 
Soares foi criando como pároco, nos 
últimos 25 anos. “Raramente se es-
colhe um pároco para bispo. E ao 
fazê-lo, o Papa Francisco quis re-
conhecer aqueles que são párocos 
e sobretudo mostrar que o bispo 
deve ser um bocadinho a imagem 
de um pároco, um pastor, alguém 
que acompanha as pessoas, que 
vai na frente do povo, no meio ou 
atrás, mas que também se deixa 
transformar a partir das pessoas. 
E se ele me escolheu nesta diferen-
ça, eu tenho que ser fiel a mim pró-
prio e continuar a ser a pessoa que 
era como pároco, para poder ser o 
bispo que ele espera de mim”. 

A pouco mais de um mês de 
completar 25 anos ao serviço da 
paróquia de Castelões de Cepeda e 
Madalena, D. Vitorino Soares assu-
me que tem recebido “um grande 
carinho” dos seus paroquianos. 
“Este é um dom que não chega 
apenas a mim, mas também às 
pessoas e à diocese e isso faz com 
que as pessoas criem também 
uma empatia e proximidade e 
se sintam felizes, alegres e algo 
tristes pela saída”, admite o novo 
bispo auxiliar do Porto, que espera 
voltar a reencontrar essas pessoas e 
“continuar a servir a diocese”.

Nas suas novas funções como 
bispo auxiliar do Porto, D. Vitorino 
Soares terá de auxiliar e colaborar 
com o bispo titular, podendo ficar 
com a responsabilidade de gerir 
uma área especifica da diocese, que 
será atribuída por D. Manuel Linda.

 

“Vasta experiência
evangelizadora
e de liderança”

A nomeação de Vitorino Soares 
foi recebida com “alegria” por D. 
Manuel Linda, que considerou a es-
colha “um dom recebido do céu”, 

Padre Arlindo Rafael é o novo
pároco de Castelões de Cepeda
uO padre do Marco de Canaveses liderava as
     paróquias de Raiva, Pedorido e Lomba

ordenado padre em julho de 2001. 
Durante o seminário colaborou com 
a paróquia de Campanhã e fez está-
gio na paróquia de Lordelo do Dou-
ro.  Liderava as paróquias de Raivas, 
Pedorido (Castelo de Paiva) e Lomba 
(Marco de Canaveses) desde 2001.

O recém-nomeado bispo au-
xiliar do Porto, Dom Vitorino Soa-
res, é o novo Reitor do Seminário 
Maior.  D. Manuel Linda nomeou 
também o padre José Pedro Aze-
vedo como diretor espiritual da 
instituição e os padres João Pedro 
Bizarro e Vasco Soeiro como pre-
feitos do seminário.
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B
ALTAR ACOLHEU, no 
passado dia 12 de julho, a 
terceira presidência par-
ticipativa do executivo 
municipal, que esteve na 

freguesia com o propósito de anali-
sar problemas, encontrar soluções e 
ouvir sugestões da população.

Logo na abertura da sessão, o 
presidente da junta, Jorge Coelho, 
pediu “mais obra para Baltar, a vila 
mais central do concelho de Pare-
des, com um grande potencial de 
crescimento”. “Para tirar Baltar do 
marasmo em que foi deixado nos 
últimos 12 anos, necessitamos de 
mais investimento”, frisou, dando 
como exemplo o arranjo da rotun-
da da Família, a requalifi cação do 
Largo Comendador Pereira Inácio, a 
construção de um campo de futebol 
de sete e clube de ténis no antigo 
campo do Baltar e a construção de 
acessos dignos ao centro escolar e 
ao novo complexo desportivo.  

Nesta jornada de trabalho, o 
presidente da câmara apresentou 
também alguns dos investimentos 
que vão ser concretizados na fre-
guesia, começando pelo complexo 
desportivo, que vai custar mais de 1 
milhão de euros ao município. 

“Baltar vai ser, talvez, das fre-
guesias que mais investimento 
vai ter, neste primeiro mandato. 
Vamos gastar uma fortuna neste 
complexo desportivo. Com o cam-
po, os terrenos e outros compro-
missos que assumimos, o investi-
mento será superior a um milhão 
de euros”, disse Alexandre Almeida. 
Além da compra de terrenos, a obra 
envolveu terraplanagens, balneá-
rios, colocação de sistema de rega 
e iluminação. Até setembro deverá 
estar concluída a bilheteira, casas 
de banho e pavimentação da zona 
do público, fi cando as bancadas 
para uma segunda fase.

Além do complexo desportivo, a 
autarquia pretende fazer um arranjo 
na rotunda da Família e requalifi car 
o Largo Comendador Pereira Inácio, 
enquadrando algumas das alterações 
já projetadas pela junta. Alexandre Al-
meida garantiu que a autarquia quer 
avançar com o projeto, mas pode não 
fi car concluído neste mandato.

A ideia passa por deslocar o 
ringue para a zona do complexo 
desportivo e criar outras áreas de 
lazer no Largo Comendador Pereira 
Inácio, com capacidade para aco-
lher diversas atividades culturais, 
nomeadamente concertos, e ser 

Baltar acolheu terceira presidência participativa 
uO presidente da autarquia apresentou projetos para a freguesia, como o arranjo da rotunda da Família e a requalifi cação do Largo
     Comendador Pereira Inácio.
uO maior investimento vai ser no novo complexo desportivo, que vai custar mais de 1 milhão de euros.

uma área de interesse no centro da 
freguesia, explicou o presidente da 
Assembleia de Freguesia, José Al-
berto Sousa.

Obras na casa
dos Pereiras e na

Escola Secundária 

A autarquia pretende também 
construir um parque de lazer e re-
qualifi car a Casa dos Pereiras, trans-
formando-a num espaço de cultura 
para a freguesia. O projeto deverá 
custar vários milhares de euros, mas 
só poderá avançar quando a autar-
quia tiver folga fi nanceira. “Uma das 
ideias é criar um museu sobre a 
presença dos brasileiros no conce-
lho e ter um espaço que possa ser 
visitado por muitas pessoas e que 
sirva a população de Baltar”, frisou.

O autarca anunciou ainda que 
até ao fi nal do ano o Parque Em-
presarial de Parada/Baltar, que per-
tencia à Associação Empresarial de 
Portugal e à autarquia, vai passar a 
ser gerido apenas pelo município. 

Numa sessão bastante partici-
pada, o presidente da câmara foi 
questionado por diversos morado-
res sobre a falta de água e sanea-
mento e a limpeza das ruas, mas 
também sobre a necessidade de 
avançar com obras na escola secun-
dária Daniel Faria Baltar, que ainda 
tem cobertura em amianto. “Pedi-
mos que esta escola seja tida em 
conta tal como foi Rebordosa e 
Lordelo”, disse o professor Pedro 
Vasconcelos, apelando à interven-
ção do presidente da autarquia. 

“Logo que as obras de Rebor-
dosa e Lordelo estejam concluí-
das temos de investir nestas es-
colas, em Baltar, Cristelo, Sobrei-
ra e Paredes”, garantiu em resposta 
Alexandre Almeida.

Outra das queixas dos mora-
dores foi sobre a presença de uma 
comunidade romena no Largo Co-
mendador Pereira Inácio, a sala de 
visitas da freguesia, que se tornou 
“degradante”, com lixo no chão, 
roupas estendidas nos carros e 
pessoas a dormir nos carros ou no 
chão. O presidente da câmara ga-
rantiu que a autarquia está atenta 
à situação, estando em contacto 
com o comandante distrital da GNR 
para atuar se houver algum ilícito. 
“Estas pessoas estão a ser moni-
torizadas, mas é importante que 
sejam participadas à GNR todas 
as situações de crime para que 
as autoridades possam tomar as 
medidas necessárias”, sublinhou.

SOCIEDADE

PUB

ESPECIALIDAS: Peixe fresco Picanha Plumas de porco preto Franguinho da guia

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

Almoços  |  Jantares  |  Serviço para foraAlmoços 

HORÁRIO: Segunda-feira - Abertura 10h00  |  Fecho 15h00  ●  De Terça-feira a Sábado - Abertura 10h00  |  Fecho 22h00
Descanso semanal: Domingo
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O 
SECRETÁRIO-GERAL 
DO PS, António Costa, 
esteve reunido com jo-
vens socialistas em Pa-
redes no âmbito da ini-

ciativa “O Futuro Agora” organizada 
pela Juventude Socialista para deba-
ter os desafios e apresentar propostas 
para uma nova agenda política jovem 
nas eleições legislativas de 2019.

Em Paredes, António Costa dei-
xou a garantia de que algumas des-
tas propostas serão tidas em conta 
se o PS vencer as eleições em outu-

António Costa encontrou-se com jovens
socialistas em Paredes e elogiou

propostas para o programa eleitoral
uA iniciativa reuniu em Paredes centenas de jovens e várias personalidades do partido para ouvir as propostas da JS.

bro. Ao todo, foram apresentadas 
12 propostas em áreas como a edu-
cação, combate à crise climática, re-
gulamentação do trabalho digital e, 
até, legalização da canábis para fins 
recreativos.

António Costa estabeleceu 
como prioritária a resolução do “de-
safio demográfico” para garantir a 
sustentabilidade do Estado Social, 
destacando as medidas implemen-
tadas nesta legislatura que aumen-
taram em 20 anos a sustentabilida-
de da Segurança Social.

“É fundamental que esta tra-
jetória se mantenha para que a 
vossa geração tenha garantido 

o direito à habitação e o direito 
à reforma como a minha tem e a 
dos meus pais tem”, frisou.

No pavilhão municipal de Pare-
des, o secretário-geral do PS desta-
cou também a importância de com-
bater as desigualdades, nomeada-
mente as “desigualdades salariais 
que continuam a subsistir na so-
ciedade, em pleno século XXI”.

Falando dos grandes desafios 
que se colocam ao país, António 
Costa garantiu que o PS tem esta-
do a trabalhar para garantir que 
em Portugal os mais jovens tenham 
oportunidades para atingir uma 
plena realização pessoal e profis-

sional.
O governante elogiou a pro-

posta de alargar o Programa Eras-
mus ao 12.º ano e da criação de um 
programa Erasmus interno. “É dife-
rente a liberdade de ver partir da 
obrigação de ver partir e o que 
temos de assegurar é que a vossa 
geração tem todas as condições 
para se sentirem realizados aqui”.

António Costa destacou tam-
bém a importância de novas po-
líticas públicas no domínio do ar-
rendamento, que permitam “esta-
belecer preços acessíveis para as 
novas gerações” e na contratação 
de jovens para os quadros do Esta-

do, defendendo também alterações 
nas formas de acesso às profissões.

O secretário-geral do PS con-
siderou fundamental continuar a 
trabalhar para alargar o acesso ao 
ensino, louvando a proposta de 
generalização dos manuais digitais, 
que permite manter a gratuitidade 
e reduzir o peso financeiro para o 
Estado e para as famílias.

Logo na sessão de abertura, o 
presidente da câmara de Paredes 
traçou elogios às juventudes parti-
dárias, “que se constituem como 
pilares do sistema democrático, 
pugnando para uma sociedade 
mais justa e transparente”.

Alexandre Almeida sublinhou 
em particular o trabalho que a JS 
Paredes tem desenvolvido na defe-
sa das políticas de juventude, num 
concelho que apesar de ser dos 
mais jovens do país, não era voltado 
para os jovens.

O autarca garantiu que neste 
último ano e meio foi dado maior 
dinamismo ao Conselho da Juven-
tude e foram lançados vários proje-
tos, como a Casa da Juventude, que 
está a ser construída nas antigas 
instalações do EMAÚS, a requalifica-
ção do Pavilhão Municipal e, ainda, 
as piscinas ao ar livre, que deverão 
ser construídas no próximo ano.

PUB

Rebordosa vence desfile concelhio
uA freguesia de Rebordosa arrecadou o primeiro lugar do concurso que retratou as tradições e ofícios antigos do concelho.

A FREGUESIA DE REBORDOSA venceu a 2.ª edi-
ção do concurso do desfile concelhio, realizado na 
segunda-feira, 22 julho, e que juntou freguesias, 
coletividades e associações do concelho, num des-

file a retratar as origens e antepassados.
O tema deste ano foi “Tradições e Ofícios Antigos 

do Concelho” e a freguesia vencedora foi Rebordosa, 
que participou com o tema “Oficina do Mobiliário”, 
evidenciando o processo de fabrico desde a plantação 
da árvore até ao móvel final.

Paredes e Gandra classificaram-se no segundo e ter-
ceiro lugar.

O desfile ditou o encerramento das Festas da cidade 
e do concelho de Paredes em honra do Divino Salvador, 
que decorreram de 12 a 22 de julho. 

Matay, Matias Damásio, Miguel Araújo, Olga Ryaza-
nova e Diego Miranda foram alguns dos artistas que pas-
saram pelo palco principal do Parque da Cidade.

HELENA NUNES
— texto —
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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 defi ciência

Interromper o trabalho é tão importante para a 
saúde e para a qualidade do desempenho profi s-
sional como a produtividade dos trabalhadores é 
importante para a sobrevivência de uma empresa.

- “Sinto que estou a acusar a necessidade de férias” 
António, após um longo período sem encontrar trabalho, entrou 

para uma empresa há 3 anos, e assumiu grande responsabilidade labo-
ral. Só este ano é que tirou 2 ou 3 dias de férias, mas esteve sempre con-
tactável. Ultimamente, sente a cabeça pesada, custa-lhe a concentrar, 
tem tomado algumas decisões precipitadas e teme pelo seu futuro. 

Para do cansaço recuperar, os hábitos têm de mudar.

Entre junho e setembro, estima-se que 77% dos portugueses saiam 
de casa por um período igual ou superior a uma semana para gozar fé-
rias. A maioria fá-lo em família e em Portugal, preferencialmente no Al-
garve onde esperam encontrar sol e mar.

Pais, fi lhos e netos (juntos ou separados) saem à aventura. 
Assim como é necessário marcar férias e reservar estadias, é indis-

pensável incluir na bagagem as boas palavras, os olhares carinhosos e 
os sorrisos que estavam guardados no fundo do armário das emoções.

A agitação do dia-a-dia precisa de ser VOLUNTÁRIAMENTE deixada 
em casa, as redes sociais e os auscultadores também. Depois de percor-
rer mais de 600Km, de pouco serve ter o sol a bater no rosto com os 
olhos postos no ecrã do telemóvel, ou o som do bater das ondas com os 
ouvidos ocupados com as músicas de sempre.

O Trabalho não vai de férias, seja da empresa, trabalho doméstico ou 
trabalho escolar. Férias são férias e são para todos!

As crianças também precisam de descansar, não devem passar 
a férias a estudar. 

Frequentemente encontro crianças carregadas de livros de exercí-
cios e trabalhos escolares para realizarem nas férias.

Sempre tenho questionado acerca dos benefícios destes trabalhos. 
Para além destes impedirem as crianças de desligar do seu trabalho e de 
recuperar do cansaço (porque o trabalho escolar também é um trabalho 
e muito desgastante), cria ansiedade e prejudica os laços familiares.

Quando se exige demais, o corpo começa a trabalhar no limite 
da força mental e física.

Muitas pessoas adiam suas férias por longos períodos. Isto prejudica 
a qualidade do desempenho profi ssional, pois trabalha-se no limite da 
força física e mental, levando à fragilidade da saúde e do estado emo-
cional.

Trabalhar sem parar acarreta diversas doenças, nomeadamente: 
stress, depressão, síndrome de burnout, dores musculares, doenças na 
pele e respiratórias. O stress acarreta problemas cardiovasculares, sín-
drome do intestino irritável e prisão de ventre.

Nas férias durma bastante, aproveite o tempo livre para atividades 
prazerosas e relaxantes. Use todo o tempo para reforçar os laços que 
unem a família. 

Seja tolerante, ria muito, e ame ainda mais!
 BOAS FÉRIAS!

Fazer férias é uma
necessidade, não é um luxo

Novos contratos de investimento
vão criar 50 postos de trabalho 

em Paredes

uDuas empresas do ramo automóvel vão investir no concelho cerca de nove milhões
     de euros e criar postos de trabalho “altamente qualifi cados”.

O 
MUNICÍPIO DE PARE-
DES celebrou dois no-
vos contratos de investi-
mento, no valor de nove 
milhões de euros, que 

vão permitir criar 50 novos postos de 
trabalho e manter 400 empregos.

Os contratos foram assinados 
com a empresa JAPGEST, S.A., no 
valor de 4,8 milhões de euros e 
com a empresa MYCARCENTER – 
Centro de Preparação Automóvel, 
Unipessoal Lda, no valor de 4 mi-
lhões de euros.

Para o presidente da câmara, 
Alexandre Almeida, estes “são in-
vestimentos num sector muito 
importante para a diversifi cação 
do tecido empresarial do territó-
rio” e “demonstram a boa capaci-
dade de atração de investimento 
para o concelho”.

Para o vereador das atividades 

O MUNICÍPIO DE PARE-
DES VAI ASSINALAR, 
esta sexta-feira, 26 de ju-
lho, o Dia dos Avós com 

Dia dos Avós no Parque do Rio Ferreira

um programa recheado de ativida-
des recreativas e desportivas, no Par-
que do Rio Ferreira, em Rebordosa.

A iniciativa vai juntar cerca de 

um milhar de avós de todas as Ins-
tituições Particulares de Solidarie-
dade Social (IPSS’s) do concelho de 
Paredes.

O programa de atividades de-
corre de uma parceria do pelouro 
da Ação Social do município com a 
junta de freguesia de Rebordosa e a 
Associação para o Desenvolvimen-
to de Rebordosa.

Durante todo o dia, os avós pa-
redenses poderão vivenciar diver-
sas atividades recreativas e despor-
tivas, estando também assegurado 
o bailarico, com atuação musical a 
cargo do músico Renato Ribeiro.

ARQUIVO

económicas, Elias Barros, a assinatura 
destes contratos signifi ca “postos de 
trabalho altamente qualifi cados e 
com remunerações atrativas”.

A JAPGEST, S.A., pretende criar 
em Paredes um Centro de Serviços 
Centrais, Comercial e Industrial do 

grupo JAP, representante de várias 
marcas do mercado automóvel, que 
integra várias empresas nacionais e 
internacionais. 

A nova unidade JAPIMOBILI 
– Gestão Imobiliária, S.A., prevê a 
afetação de, pelo menos, 250 tra-
balhadores e constitui “um fator 
de desenvolvimento importante 
para a economia do concelho”, 
permitindo fi xar a atividade em-
presarial da sociedade que lidera 
o universo de empresas do grupo 
JAP, “trabalhando numa ótica de 
serviços partilhados e contribuin-
do para incrementar o volume de 
negócios do concelho”.

No caso da MYCARCENTER, vo-
cacionada para a preparação au-
tomóvel, será criada uma unidade 
para a instalação de um centro de 
serviços centrais e administrativos, 
comercial e industrial, mantendo 
150 postos de trabalho e prevendo 
a criação de 50 novos empregos.

PUB

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

NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Produção de artefactos de cimento
Comercialização materiais de construção civil

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

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

GRUPO S. LUIS www.tsluis.com



9
Quinta-feira

25 de julho 2019

A 
FENABEL, empresa 
que fabrica cadeiras 
em madeira, inaugu-
rou a 16 de julho uma 
nova unidade indus-

trial, na zona industrial de Rebor-
dosa, concelho de Paredes. 

A cerimónia de inauguração foi 
presidida pelo secretário de Estado 

INAUGUROU NOVA
UNIDADE INDUSTRIALUNIDADE INDUSTRIAL

A empresa de Rebordosa investiu quatro milhões de euros na nova fabrica,
     que foi inaugurada pelo Secretário de Estado da Economia, João Neves.

da Economia, João Neves, e contou 
com a presença do presidente da câ-
mara de Paredes, Alexandre Almeida, 
do vereador das atividades económi-
cas, Elias Barros, da presidente da jun-
ta de Rebordosa, Salomé Santos e de 
uma comitiva do IAPMEI e AICEP. 

Após a inauguração, a comitiva 
visitou o novo espaço produtivo da 

empresa, juntamente com o CEO da 
Fenabel, Mário Leite. 

A nova unidade industrial tem 
12 mil metros quadrados e resultou 
de um investimento de cerca de 
quatro milhões de euros. Começou 
a laborar por fases, desde setembro 
do ano passado, faltando apenas a 
integração dos departamentos ad-

ministrativo e comercial, prevista 
para o início do próximo ano.

Fundada em 1992, a Fenabel 
dedica-se ao fabrico de cadeiras em 
madeira, produzindo atualmente 
cerca de 650 cadeiras por dia. Ex-
porta para 36 países e tem como 
principais mercados: França, Espa-
nha, Alemanha, Reino Unido, Portu-

gal, EUA e Canadá.
A empresa, de capital 100% 

português dá trabalho a 120 pes-
soas e participa em diversas feiras 
internacionais de mobiliário, com 
destaque para Isaloni e Valência.

Em 2018, a Fenabel faturou cer-
ca de 9,9 milhões de euros e prevê 
crescer entre 15 a 20% este ano.

PUB

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

PUB

ECONOMIA  &  NEGÓCIOS
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ÂNIA MONTEIRO
Enfermeira

Clínicas Nuno Mendes

O 
cabelo é mais do que um sím-
bolo de beleza, tal como a pele, 
refl ete a nossa saúde e é uma das 
primeiras zonas do corpo a dar o 
alerta quando o nosso estado de 

saúde está comprometido. A perda de brilho 
ou a queda são problemas comuns que po-
dem estar ligados a défi ces nutricionais.

Cada fi o de cabelo é composto essen-
cialmente por uma proteína – a queratina 
e minerais, como o zinco e o ferro, que con-
tribuem para a vitalidade do cabelo. De 
referir que a sua insufi ciência pode levar à 
queda. O magnésio e o selénio, são peças-
-chave no equilíbrio capilar ao fomentar 
o crescimento folicular. Vitaminas como a 
C, E e A têm a sua relevância na proteção 
capilar, uma vez que combatem os radicais 
livres e produzem colagénio.

No couro cabeludo é importante res-
salvar a importância que os Ácidos Gordos 
Essenciais ómegas-3 têm na hidratação ca-
pilar. As fontes mais relevantes de Ómega-3 
são os peixes Gordos (o salmão, atum e ca-
vala), no entanto podemos produzir-lhos a 
partir do Ácido Alfa Linolénico presente nos 
frutos gordos (Nozes, avelãs, amêndoas, 
caju, amendoins entre outros). No fundo, 
escolher uma boa alimentação é essencial 
para mantermos o cabelo saudável. 

Um dos alimentos que reúne os princi-
pais benefícios nutricionais para o cabelo 
trata-se do ovo. Este contém ferro, zinco, 
biotina, proteínas e vitaminas, entre outros 
nutrientes. Quando à proteína, além do 
ovo, pode ser encontrada nas carnes, no 
pescado, leite, iogurtes, queijos (mozzarella 
fresca, requeijão), nas leguminosas (como 
o grão, favas, ervilhas ou lentilhas) ou Tofu 
por exemplo. Já as vitaminas e os minerais 
encontram-se em abundância na fruta e nos 
legumes, pelo que estes devem estar pre-
sentes em dose generosa ao longo do dia. A 
ingestão hídrica está na base da hidratação 
capilar, pelo que se recomenda uma inges-
tão de pelo menos 1,5 – 2L diários.

Não deixa de ser pertinente referir que 
dietas muito restritivas, por não asseguram 
o aporte de nutrientes e proteínas necessá-
rios ao bom funcionamento do organismo 
podem colocar em causa o equilíbrio capilar. 
No entanto, as consequências poderão não 
ser imediatas – estima-se que a fragilização 
capilar ocorra meses depois da insufi ciência 
nutricional – mas o risco existe. Para evitar o 
eventual impacto que uma dieta restritiva 
pode ter no cabelo e na saúde em geral, deve 
aconselhar-se previamente com o seu profi s-
sional de saúde. A alimentação e o estilo de 
vida têm impacto na nossa saúde e o cabelo 
não é exceção. Apostar numa dieta comple-
ta, variada e equilibrada ajuda a preservar a 
saúde capilar e prevenir a queda de cabelo e 
outras co-morbilidades capilares.

ALIMENTAÇÃO E
QUEDA DE CABELO

O
S NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS dos 
bombeiros voluntários de Cete to-
maram posse no passado dia 14 de 
julho, no salão nobre da associação 

humanitária. 
No seu primeiro discurso como presiden-

te da direção, Evandro Sousa, defendeu que 
este novo ciclo que começa deve ser pautado 
por um clima de paz, serenidade, tão necessá-
rias ao bom funcionamento desta associação. 

“Só com a conjugação de esforços, em-
penho e rigor, poderemos dar resposta aos 
anseios da população”, disse o novo presi-
dente dos bombeiros de Cete, dirigindo uma 
palavra de apreço ao corpo ativo, “os nossos 
heróis”, que deixam tudo em prol dos outros, 
colocando muitas vezes a sua vida em risco.

Reconhecendo que há muito trabalho 
a fazer na instituição, Evandro Sousa garan-

Novos órgãos sociais dos bombeiros
de Cete tomaram posse

uO presidente da direção defendeu um novo clima de paz e serenidade na instituição.

HELENA NUNES
— texto —

tiu que a nova direção dará o seu melhor no 
sentido de criar as condições necessárias para 
garantir a proteção e o socorro a quem deles 
necessite. 

“Garantido estará também o diálogo 
que é necessário estabelecer para melhor 
servirmos esta tão nobre associação”, sub-
linhou.

A lista liderada por Evandro Sousa venceu 
as eleições realizadas no passado dia 7 de 
julho, com 122 votos, contra 64 da lista B de 
Daniela Sousa. As eleições realizaram-se após 
um período conturbado na instituição, que le-
vou à demissão em bloco da anterior direção, 
liderada por Paulo Pinto, em divergência com 
o comandante Noel Ferreira.

DAMA, HMB e Quim Barreiros
animam Festas da Cidade de Gandra

uAs festividades são organizadas pela associação Amar Gandra e decorrem de 27 de julho a 5 de agosto.

D
AMA, HMB E QUIM BARREIROS são 
alguns dos artistas que vão atuar nas 
Festas da cidade de Gandra, que vão 
decorrer de 27 de julho a 5 de agosto. 

Os concertos começam na sexta-feira, 2 
agosto, com a atuação de Quim Barreiros e 
terminam no domingo, dia 5, com os DAMA, 
informou a Associação Amar Gandra, respon-
sável pela organização de eventos na cidade.

Por Gandra vão ainda passar outros gru-
pos musicais, como o grupo de dança “Ins-
tintos Radicais”, que sobe ao palco a 28 de 
julho, o grupo de zumba do Centro Social e 
Paroquial S. Miguel de Gandra, que atua a 31 
de julho, e os grupos de dança “Novo Milénio”, 

“Tchiki-Bom” e “Shake Dance”, que vão animar 
a primeira noite de agosto.

Do programa das festas em honra de S. Mi-
guel, padroeiro da freguesia, destacam-se ainda 
as procissões de trasladação das imagens de São 
Sebastião, Santa Bárbara, Nossa Senhora da Con-
ceição, São Mateus, Nossa Senhora de Fátima e 
Santo Amaro para a igreja matriz, na sexta-feira, 
2 de agosto, e a majestosa procissão em honra 
do padroeiro São Miguel, no domingo à tarde.

As festas de Gandra terminam na segun-
da-feira, dia 5 agosto, com um desfi le de mo-
tas, jipes, bombos, marchas populares e a fan-
farra dos bombeiros voluntários de Lordelo e 
um espetáculo pirotécnico.

U
M HOMEM de 68 anos foi detido 
pela Polícia Judiciária por ser o pre-
sumível autor de um incêndio numa 
viatura própria que pôs em causa vá-

rias habitações na freguesia de Sobrosa, con-
celho de Paredes.

Segundo a PJ, o fogo terá sido provo-

Incendiou o próprio carro
e pôs em causa habitações

uO suspeito foi detido pela Polícia Judiciária em Sobrosa, Paredes. 

cado com recurso a chama direta e uso de 
produto inflamável, que o homem derra-
mou no interior do veículo, num aparente 
quadro de desavenças conjugais e por mo-
tivos passionais.

O suspeito terá ainda colocado uma 
garrafa de gás no banco traseiro do veículo, 
tendo encaixado uma mangueira de forma a 
conduzir o gás para um anexo da residência 

da sogra.
A rápida intervenção de vizinhos e bom-

beiros evitou que o incêndio afetasse consi-
deravelmente as habitações, fi cando os danos 
limitados ao interior do veículo.

O homem já reformado foi presente a tri-
bunal para o primeiro interrogatório judicial, 
não sendo conhecidas as medidas de coação 
que foram aplicadas.

HELENA NUNES
— texto —
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PUBPUB

Grupo Desportivo Recreativo Cultural São Luiz

Comemora no próximo dia 5 de outubro o 41.º aniversá-
rio. Uma história num clube da freguesia de Beire que 
surgiu “pela necessidade de potenciar os grandes joga-

dores de futebol, que existiam na terra”, explicou o presidente 
José Carlos Barbosa.

A associação é constituída por cerca de cem atletas, en-
globando os escalões de sub10, sub11, sub14, sub16, sub19, 
equipa sénior de futebol e futsal. A formação compete na As-
sociação de Futebol Popular de Penafiel, já a equipa sénior 
milita na Associação Futebol Amador de Lousada. 

O Grupo Desportivo Recreativo Cultural S. Luiz Beire é 
uma associação multifacetada que se dedica maioritariamen-

te à prática desportiva, mas tenta sempre que possível dar um contributo cultural e social 
à freguesia. Conta ainda com a modalidade de atletismo e trail e, recentemente, criou, em 
conjunto com outra associação da freguesia, um Grupo de Bombos. 

Para o futuro, José Carlos Barbosa garante “voltar a concorrer a um apoio de compartici-
pação financeira do IPDJ para a construção de um sintético, uma vez que o primeiro projeto 
apresentado não foi aprovado.”

FUTEBOL AMADOR PRESENTE NO CONCELHO DE PAREDES

Alianças de Baltar

Nascido a 16 de fevereiro de 1988, o grupo baltarense emerge da fusão de duas equipas 
de futebol de amigos da vila, os “JKB” e os “CLIPERS”. A intenção era criar encontros de 
futebol sénior) entre diversas equipas, criando assim a “LIGA DA AMIZADE”. A ideia 

era não ter a obrigatoriedade de constituir estatutos e obrigações legais, mas apenas levar 
o nome de Baltar a convívio com outras localidades e poder recebê-las nas suas instalações, 
objetivo que tem sido conseguido ao longo dos anos.

Pelo grupo já passaram cerca de 45 elementos, sendo que na presente data esta é repre-
sentada por 24.

O Alianças de Baltar conta já com a participação em diversos torneios nacionais e inter-
nacionais sempre representado pela equipa sénior, a única da instituição. Apesar do futebol 
ser a modalidade praticada, a organização tem colaborado em ações sociais e em provas de 
Karting, em Baltar.

Com 31 anos de existência, o presidente, Felisberto Silva pretende que no futuro “seja 
possível continuar esta filosofia, onde prevalece o convívio e a amizade aliados ao desporto 
que é o futebol. Uma continuidade assegurada pela ascensão dos mais novos e dos nossos 
filhos que vão enraizando estes ideais e vão renovando o grupo. No entanto, já existe quem 
defenda a ideia de enriquecer o nome dos Alianças de Baltar com a criação de uma associa-
ção que transmita não só o espírito herdado, mas que também inove com mais ações sociais 
viradas para os mais desfavorecidos na vila”.

Futebol Clube Cete 

Foi fundado a 1 de janeiro de 1947 e registado na F.P. de 
Futebol e A.F. Porto enquanto Instituição de Utilidade Pú-
blica, na parte desportiva e social. Desde então a institui-

ção tem-se dedicado à prática desportiva, nomeadamente, na 
modalidade de futebol.

Atualmente, o clube é composto por cerca de 40 atletas, 
divididos por dois escalões, iniciados e juvenis, que militam 
ambos na 2ª Divisão Distrital da A.F. Porto.

O Futebol Clube de Cete tem tentado, ao longo dos anos, 
lutar contra as diversas dificuldades económicas do clube e 
para o presidente do emblema, Tiago Moreira, “Tem-se conse-
guido levar o barco a bom porto, mas, infelizmente, não existe 

a possibilidade de termos outras atividades”.
Apesar das dificuldades, o clube conta com a ajuda dos pais dos atletas, amigos e empre-

sas e conta já com alguns títulos na história do FC Cete como: a subida de divisão e campeão 
de série no escalão de infantis, por duas épocas consecutivas; a subida de divisão e campeão 
de série no escalão de juniores; no futebol feminino a presença nos quartos-de-final da Taça 
de Portugal; 

Para o futuro, Tiago Moreira deseja: “Contar com o apoio do município e da junta de fre-
guesia para terem as devidas condições e um recinto desportivo digno para que a vila de 
Cete e os seus habitantes tenham orgulho nesta instituição. O nosso lema é formar cam-
peões, quer a nível escolar, quer a nível da sociedade”.

Lusos de Bitarães

Criada em 1948, esta é uma associação cultural, recreati-
va e desportiva da extinta freguesia de Bitarães que sur-
giu por iniciativa de alguns populares que, na altura, se 

juntavam para organizar eventos culturais ligados à música e 
ao teatro e também atividades desportivas, essencialmente, 
ligadas ao atletismo. A associação foi registada oficialmente 
em 1986 com o apoio do pároco da freguesia e de elementos 
mais ativos, que ajudaram a aquisição de terrenos onde foi 
edificada a sede e o campo de futebol.

Com o passar do tempo, a instituição começou a apostar 
na equipa de futebol e a competir em torneios amadores re-

presentada por uma equipa sénior. Com uma evolução reconhecida, os Lusos de Bitarães 
competem atualmente no Campeonato Inatel do Porto, com umas estruturas que contam 
já com um relvado sintético. 

Atualmente, apenas com a modalidade de futebol, e com 32 jogadores na equipa sé-
nior, o clube tem, também, uma parceria com os “Guerreiros do Futuro”, equipa ligada ao SC 
Braga, e que atrai jogadores de formação. Na próxima época está prevista a inscrição dos 
escalões de escolinhas, futebol 7, sub-11 e sub-13 na A.F. Porto. 

Para o futuro, o presidente da instituição, Eugénio Bernardes reconhece: “O objetivo pas-
sa, sobretudo, pela aposta nos jovens com a criação de mais parcerias deste âmbito, que 
nos permitam ter formação de excelência em Bitarães. Além disso, queremos continuar a 
melhorar as instalações desportivas, nomeadamente, com a criação de uma bancada e com 
a troca de toda a iluminação”.

CRISTINA BORGES
— texto —

O atleta paredense José Pedro Valente 
aceitou um novo desafio profissional 
e já rumou ao Chipre, para reforçar 

o DOXA Katokopias FC, clube de futebol de 
Katopia, que compete no Campeonato Ci-
priota de Futebol.

José Pedro Valente foi formado no União 
Sport Cube de Paredes e também passou 
pelo FC Paços de Ferreira, antes de rumar 
ao Desportivo das Aves, onde esteve várias 
temporadas.

Esteve, nas duas últimas épocas, ao 

Zé Pedro Valente no Chipre
serviço do FC Vize-
la, trocando agora 
o Campeonato de 
Portugal pela pri-
meira liga cipriota. A 
mudança foi oficiali-
zada há cerca de três 
semanas.

Também o pai 
do atleta, o treinador Fernando Valente, 
optou por rumar ao estrangeiro, estando a 
orientar os sub-21 do Shakhtar Donetsk.
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Sessão solene do feriado municipal marcada por anúncio de novas iniciativas
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O 
SALÃO NOBRE dos Paços do 
Concelho voltou a ser o local 
escolhido para a sessão solene 
do feriado municipal. Numa 
cerimónia onde foram home-

nageadas quinze personalidades, empresas 
e instituições, Alexandre Almeida anunciou 
a criação de um Conselho Estratégico de 
Desenvolvimento Económico de Paredes e a 
realização de um congresso de comemora-

ção do bicentenário de José Guilherme, em 
2021.

O presidente da câmara municipal de 
Paredes começou por agradecer a “todos 
os paredenses que no passado e no pre-
sente criaram e criam valor sociocultural 
e económico no concelho” e destacou um 
cidadão: José Guilherme. Alexandre Almeida 
defendeu que “conhecer o passado é fun-
damental para entender, no presente, as 
potencialidades e os problemas que te-
mos e para melhor projetar o futuro”. O 
chefe do município acrescentou: “É um pas-
so de gestão inteligente que queremos 

seguir. Queremos analisar o presente com 
uma metodologia proativa de conhecer e 
assumir os problemas que nos compete a 
todos resolver.” Nesse sentido, o presiden-
te paredense anunciou a realização de um 
Congresso: Paredes, passado, presente e fu-
turo, tendo como objetivo a comemoração 
do bicentenário de José Guilherme, que se 
comemorará em 2021.

Defendendo também que “a resolução 
dos problemas, o desenvolvimento sus-
tentado e a qualidade de vida depende de 
um trabalho conjunto”, Alexandre Almeida 
divulgou a criação de um Conselho Estraté-

gico de Desenvolvimento Socioeconómico 
de Paredes que será “um órgão que corres-
ponda a experiências de sucesso do Norte 
da Europa e funcione de acordo com me-
todologias defendidas pela União Euro-
peia. Este conselho além de autarcas será 
constituído por dirigentes das nossas es-
colas e associações, empresários e outros 
paredenses de relevo nas suas profissões”. 

Dirigindo-se aos homenageados, o pre-
sidente da câmara elogiou os agraciados 
“pelo seu talento e valores, pela sua visão 
e capacidade de trabalho, se notabilizam 
nos seus campos de ação”.

Quinze homenageados entre personalidades, instituições e empresas
A Medalha de Ouro do Município a quinze homenageados, entre eles, sete personalidades, três instituições e cinco empresas. Da poesia ao 

desporto, passando pelos empresários e pelo jornalismo todos foram homenageados. As congratulações incluiram também as profissões de 
ferroviário e carreteira com muita história no concelho. As instituições de ajuda as peregrinos e as inúmeras empresas de Paredes também galar-
doadas.

Personalidades

Familiares de Daniel Faria
receberam medalha, a título

póstumo, pelo poeta 

ilustre poeta português reconhecido inter-
nacionalmente e pela vida monástica de 
dedicação à comunidade do concelho de 
Paredes”.

“É uma honra ser reconhecido”
— Domingos Barros

Seguiu-se Domingos Barros que recebeu 
a Medalha de Ouro pelo “mérito empresa-
rial, espírito pioneiro e empreendedor, 
pelo percurso como autarca, na Junta de 
Freguesia de Vandoma, como benemérito 
e humanista que honra as causas sociais, 
e cujo exemplo contribui para inspirar os 
empresários e dignificar o concelho a nível 
nacional e internacional”. Domingos Barros 
agradeceu “humildemente o reconhecimen-
to na terra que me viu nascer”. O empresário 
acrescentou que “é uma honra ser reconhe-
cido” e partilhou a distinção “com toda a mi-
nha família, começando pelos meus pais, a 
quem devo tudo o que sou. A minha mulher 
e companheira de toda a vida, que esteve 
sempre comigo, nos bons e maus momen-
tos, e aos meus filhos sem os quais não se-
ria possível chegar até aqui, a quem deixo 
uma palavra de apreço pela competência e 
dedicação à empresa. Também ao Ricardo, 
que infelizmente nos deixou, e a todos os 
colaboradores da Fibromade, o meu muito 
obrigado”. “Foram 50 anos de trabalho em 
que dediquei de alma e coração à indústria 

da madeira, que sempre foi a minha paixão. 
Pelo caminho houve momentos de insta-
bilidade económica e de conjuntura difícil 
que só com muita determinação consegui-
mos ultrapassar. Foi necessário um trabalho 
profundo e constante na busca e eficiência 
de produção, tendo como objetivo número 
um a perfeição do nosso produto”, referiu 
o empresário. Apesar dos obstáculos, Domin-
gos Barros não tem dúvidas: “Valeu a pena. 
Produzimos folhas de madeira de deze-
nas de espécies diferentes, provenientes 
de vários continentes e exportamos para 
mais de 30 mercados. A Fibromade é hoje 
uma empresa prestigiada e reconhecida 
mundialmente no setor”. Quanto ao futuro, 
o empresário reconhece: “É difícil de prever, 
mas continuaremos atentos aos desafios e 
ao mercado, mas estou confiante que se-
guiremos o caminho certo na conquista do 
futuro”. Enquanto cidadão, Domingos Barros 
salientou “a responsabilidade de, ao longo 
da vida, sermos sensíveis às causas sociais. 
Como autarca e como cidadão tentei estar 
disponível para ajudar as pessoas”.

A cerimónia de homenagens iniciou com 
a condecoração ao poeta paredense Daniel 
Faria, a título póstumo, “pelo elevado mé-
rito da sua obra literária que fez dele um 
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“Prémio mais importante

do que qualquer outro”
— João Ribeiro

No desporto, o homenageado foi João Ri-
beiro, piloto de trial, enduro e rallycross que 
“eleva o nome do concelho de Paredes nas 
competições ao mais alto nível”. No 20.º ano 
de competição, João Ribeiro garantiu: “Este 
prémio é mais importante do que qual-
quer um que tenha ganho. É uma distinção 
de Paredes, terra a que tenho orgulho de 
pertencer. Faço sempre questão de dizer 
de onde sou, porque sou um paredense 
orgulhoso”. 

Joaquim Faria recebeu
medalha pelo

cooperativismo habitacional

Joaquim Alves Faria, empresário e fun-
dador de cooperativas, foi agraciado “pelo 
mérito de contribuir para o lançamento 
do cooperativismo habitacional e equipa-
mentos de solidariedade social e de honrar 
a cidadania ativa que lhe conferem uma 
ilustre representação dos valores da ativi-
dade cívica e política do concelho”, conside-
rou a autarquia.

“Nunca ninguém
se lembrou das carreteiras”

— Maria Lamas

Maria Carneiro Alves Lamas foi agraciada 
enquanto representante de todas as carretei-
ras do concelho. Na hora de agradecer, a lor-
delense, de 84 anos, lembrou: “Eu não sei ler 
nem escrever, mas tenho mais de 80 anos 
e nunca ninguém desta câmara se lembrou 
das carreteiras nem das pessoas que traba-
lharam muito. Por isso, isto não é só meu, 
é de todas as mulheres que trabalhavam 
nisto”.

Juvilte Silva recebeu
medalha em representação

dos ferroviários

Juvilte José da Silva Madureira recebeu a 
Medalha de Ouro em representação de todos 
os ferroviários do concelho e mostrou-se bas-
tante orgulhoso pela distinção.

“Carreira assente em pilares
que recolhi nesta terra”

— Rui Orlando

O jornalista Rui Orlando agradeceu a ho-
menagem e o reconhecimento da sua carreira 
“assente em pilares que recolhi nesta terra 
e na minha família. Quero dedicar isto aos 
meus pais, à minha mulher e aos meus fi-
lhos”, concluiu.

Instituições

As organizações de caridade e solidariedade social foram agraciadas “pelo papel insubstituível na sociedade” fazendo-se representar pela 
Nossa Senhora dos Remédios - Obra do Bem Fazer, a Obra de Caridade ao Doente e ao Paralítico e o Rancho Regional de Paredes.

Também as empresas foram congratuladas “pelo papel no desenvolvimento do concelho”. A Manuaço, S.A. indústria de serralharia e produção de estruturas metálicas; a MELF – Indústria 
e Exportação de Mobiliário, S.A.; os Móveis Carlos Alfredo – Carlos Alfredo Barros da Silva, Lda.; os Movis Furniture – Agostinho Fernandes, Lda. e a NGB – Negociantes de Gado de Baltar. S.A. – 
exportação e importação de carnes, foram as organizações galardoadas. 

Empresas

Manuaço, S.A.

MELF - Indústria e Exporação
de Mobiliário, S.A.

Móveis Carlos Alfredo

Movis Furniture
– Agostinho Fernandes, Lda

NGB – Negociantes
de Gado de Baltar. S.A.

Nossa Senhora dos Remédios
- Obra do Bem Fazer

Obra de Caridade ao Doente e ao Paralítico Rancho Regional de Paredes

SOCIEDADE



14
Quinta-feira

25 de julho 2019DESPORTO

A festa de encerramento do XVIII Torneio Rui Barros

Um torneio para toda a família

David Barbosa e Leonardo Barbosa são um exemplo da abrangên-
cia do Torneio Rui Barros, que leva pais e filhos a participar. O pai 
David participou enquanto treinador, já o filho Leonardo estreou-

-se como atleta. Para ambos a experiência foi “muito positiva”, uma 
vez que além da “diversão e convívio” conseguiram arrecadar vários 
troféus.

David Barbosa considera que “este é um torneio muito bom para a 
cidade e, principalmente, para estes miúdos que mantêm a prática 
desportiva durante mais tempo.”

Para Leonardo Barbosa este é um torneio “muito divertido, onde 
podemos fazer o que gostamos, que é jogar futebol, mas também, 
fazer amigos. Ficamos muito contentes por termos ganhado tantos 
prémios e espero para o ano voltar a participar.”

L
OGO depois da apresen-
tação do plantel sénior do 
Aliança de Gandra, seguiu-se 
a entrega de troféus a todas 
as equipas que participaram 

na 18.ª edição do Torneio Rui Barros. 
De vencedores a vencidos, ninguém 
foi esquecido, e mesmo árbitros e 
voluntários mereceram o devido re-
conhecimento da organização.

O Torneio Rui Barros começou 
já há 18 anos e, para a organização, 
não há dúvidas: “este foi o me-
lhor”. Manuel Sousa, responsável 
pela organização do evento expli-
ca a razão: “Esta edição superou 
todas as outras, quer pela quali-
dade individual dos atletas, quer 
pela qualidade das equipas, quer 
pela qualidade humana onde se 
incluem treinadores, pais e adep-
tos”. 

A competitividade das equipas 
é fruto da qualidade dos atletas e 

se, inicialmente, a prova foi orga-
nizada apenas para os miúdos da 
freguesia, atualmente, a realidade 
é bastante diferente: “Desde cedo 
percebemos que havia mais inte-
ressados em participar neste tor-
neio e, como tal, decidimos abrir 
vagas para participantes fora do 
concelho. Este ano, temos equi-
pas com jogadores do Vitória de 
Guimarães e do Futebol Clube do 
Porto. O que significa também 
que este torneio está a ganhar 
um nome muito interessante”. 

Manuel Sousa garante que a 
crescente visibilidade do Torneio 
Rui Barros se deve, sobretudo, “ao 
passa palavra das pessoas que 
participam”, além disso o organi-
zador considera que “a inovação 
implementada ao longo destes 
anos é também um fator atrativo 
para novos participantes. Esta-
mos sempre a pensar em formas 
de inovar e alterar e estamos 
sempre abertos a críticas cons-
trutivas para que possamos me-

CRISTINA BORGES
— texto e fotos —

lhorar. Este ano tivemos a edição 
especial da Champions League e 
os miúdos adoraram”.

Este ano participaram 28 equi-
pas, perfazendo um total de 280 
crianças. Uma competição com vá-
rios escalões (escolinhas, infantis, 
iniciados e juvenis), onde partici-
pam miúdos nascidos entre 2001 e 
2010. 

A edição deste ano “foi bastan-
te positiva”, Manuel Sousa garante: 
“Correu muito bem notámos, que 
do ano passado para este ano, a 
adesão é ainda maior. Tentamos 
incutir algumas mudanças e ino-
var e esse objetivo foi consegui-
do. Chegamos a mais sítios e a 
mais pessoas e isso é muito posi-
tivo. Quisemos inovar para che-
gar a outro nível e essa meta foi 
alcançada com sucesso.”Manuel de Sousa responsável pela organização do torneio
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J
OÃO RIBEIRO foi um dos 
grandes vencedores do Rali-
cross de Paredes, prova reali-
zada no kartódromo de Baltar 

pelo Clube TT Trilhos do Norte e 
que pode integrar o Campeonato 
de Portugal de Ralicross, Kartcross e 
Super Buggy em 2020.

Além de João Ribeiro em kart-
cross, venceram também Jorge 
Rego na iniciação, Adão Pinto na 
Nacional 2RM, Tiago Ferreira na Na-
cional a1.6 e Joaquim Pacheco na 
Super 1600.

A competir em “casa” e numa ca-
tegoria que nunca tinha experimen-
tado, João Ribeiro teve desde cedo as 
atenções todas viradas para si. 

Depois de vencer duas das três 
corridas de qualificação, o pareden-
se conseguiu assumir a liderança 

PUB

HELENA NUNES
— texto —

J
OSÉ COSTA, de 40 anos, sa-
grou-se vice-campeão da Eu-
ropa de Stickfighting, na cate-
goria de 65kg – 72 kg Masters. 

A competição decorreu de 12 a 14 
de julho, em Anagni, Itália.  

O paredense é também vi-
ce-campeão do mundo de stick-
fighting, modalidade de combate 
com bastão. 

No primeiro lugar do pódio fi-
cou o italiano Walter Tintinaglia, 
atual campeão do mundo, e em ter-
ceiro o inglês Carl Jackson. 

José Costa é natural de Para-
da de Todeia e integra a equipa da 
Unidade de Intervenção da GNR, 
que foi a Itália representar a seleção 
nacional. “É um grande orgulho 
representar a nossa seleção, uma 
realização pessoal de conquista, 
baseados na vontade e determi-
nação na prática deste desporto, 
após vários meses de trabalho ár-
duo”, sublinha o atleta, que pratica 
stickfighting há cerca de dois anos 
e meio.

Ao todo a seleção nacional con-
quistou 23 medalhas.

Foi através da Unidade de In-
tervenção da GNR, que chegou ao 

Paredense sagrou-se
vice-campeão da

Europa de Stickfighting
uJosé Costa integrou a equipa da Unidade de Intervenção
     da GNR que foi a Itália representar a seleção nacional.

stickfighting, um desporto de con-
tacto baseado no combate com 
bastão, onde dois atletas se con-
frontam, vencendo aquele que der 
mais pancadas com efetividade e 
potência.

A equipa da Unidade de In-
tervenção da GNR é treinada pelo 
bicampeão do mundo e tetracam-
peão da Europa, Carlos Santos, que 
aceitou o convite do Major General 
e comandante da Unidade de Inter-
venção da GNR, José Manuel dos 
Santos Correia, para formar uma 
equipa para representar a unidade.

Com apenas quatro meses de 
treino, José Costa venceu em no-
vembro de 2017 o torneio “Chal-
lenge”, do Museu Militar. Em abril 
de 2018 sagrou-se vice-campeão 
nacional e garantiu o apuramento 
para o mundial, disputado nesse 
mesmo ano em Lisboa. Foi depois 
chamado a representar a seleção 
nacional no Stickfighting World 
Championship 2018, tendo con-
quistado o título de vice-campeão 
do mundo, a que soma agora o títu-
lo de vice-campeão da Europa.

O próximo objetivo, garante, é 
chegar a campeão do mundo em 
2020, nos Estados Unidos da Améri-
ca, e a campeão da Europa em 2021, 
na Alemanha.

João Ribeiro vencedor em Baltar 
uRalicross de Paredes decorreu a 13 e 14 de julho, no Kartódromo de Baltar, e
     terminou com a vitória do piloto da “casa” na categoria de kartcross.

HELENA NUNES
— texto —

logo no arranque da prova final, 
conseguindo sedimentar uma van-
tagem de cerca de meio segundo 
para Mauro Reis (HSport). Pedro 
Marques terminou a corrida em ter-
ceiro. 

Na Nacional 2 RM, Adão Pinto 

não deu hipóteses aos adversários 
e terminou a prova, em Baltar, com 
uma diferença de cerca de sete se-
gundos para o seu mais direto per-
seguidor, José Queirós (Peugeot 
206). Em terceiro ficou Paulo Sousa 
(BMWE30).
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HELENA NUNES
— texto —

As propostas deverão ser 
remetidas por email para o en-
dereço electrónico do encarre-
gado de venda que é a Media 
Urbe - Gestão de Activos, Lda. 
(geral@mediaurbe.pt), até ao dia 26 de Agosto de 2019, podendo ainda 
ser aceites propostas entregues em mão no dia, hora e local a combinar 
com o encarregado de venda ou ainda enviando as propostas para o escri-
tório do encarregado de venda, Media Urbe - Gestão de Activos, Lda., sito 
na Rua de Santos Pousada, 441, 4000-486 Porto.

As propostas devem ser remetidas por email, entregues em mãos ou 
enviadas para o escritório dirigidas ao encarregado de venda (Media Urbe 
- Gestão de Activos, lda), devendo ainda constar no assunto do email ou 
no envelope a seguinte referência: “Contém proposta de aquisição para o 
Processo nº 1275/15.8T8AMT – Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este 
– Juízo de Comércio de Amarante – Juiz 1 - “Fernando Carneiro Seabra e 
Maria Alice Moreira Babo”.

As propostas deverão de conter os seguintes elementos: nome do pro-
ponente ou denominação social, morada, NIF/NIPC, telefone, identifi cação 
do processo, o valor oferecido por extenso.

A adjudicação do bem será feita à proposta de maior valor, igual ou su-
perior ao valor mínimo anunciado. Havendo propostas de igual valor, e sem 
prejuízo do disposto no art. 164º, n.º 2, 3 e 4 do CIRE, proceder-se-á a uma 

licitação apenas entre esses proponentes 
em data a combinar. Ao preço do bem 
imóvel acresce por conta do comprador 
os impostos devidos e as despesas com 
a venda, incluindo a escritura e registos.

O bem encontra-se na posse da 
Administradora da Insolvência, e será 
mostrado mediante marcação prévia de 
dia e hora, que deverá fazer-se para o 
encarregado de venda, pelo telemóvel 
964467575 ou pelos emails: geral@me-
diaurbe.pt ou cg.mediaurbe@gmail.com.

A Administradora de Insolvência,
Helena Sofi a Costa Marques Saraiva

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA
DO PORTO ESTE

Juízo de Comércio de Amarante – Juiz 1
Proc. Nº 1257/15.8T8AMT

Insolventes: Fernando Carneiro Seabra e Maria Alice Moreira Babo

Pelo presente faz-se saber 
que nos autos acima identifi ca-
dos foi determinada a venda por 
NEGOCIAÇÃO PARTICULAR 
com data limite para receção de 
propostas o dia 26 de agosto 
de 2019, a remeter por email 
para geral@mediaurbe.pt, para 
aquisição do bem a seguir iden-
tifi cado:

Fração autónoma designa-
da pela letra “BJ”, correspon-
dente a cave afeta ao comércio, 
do prédio urbano sito na Rua 
Padre Augusto Correia, 28, da 
freguesia e concelho de Pare-
des, inscrito na matriz predial 
respetiva sob o artigo 5908 e 
descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Paredes 
sob o n.º 396. O valor base de 
venda é de €60.700,00 ao qual 
acresce 5% (+IVA) do valor para 
pagar ao encarregado de venda. 

Condições de venda:

PUB

M
ÁRIO BARBOSA este-
ve em bom plano na 
sua estreia absoluta no 
Campeonato da Europa 

FIA de Ralicross, disputado a 6 e 7 

Mário Barbosa com estreia positiva na Suécia
uO piloto de Paredes estreou-se na pista de Höljes, na prova do Campeonato da Europa FIA de Ralicross.

de julho no famoso circuito de Höl-
jes, na Suécia. O piloto paredense 
do Citroën DS3 Supercar terminou 
no top 15, entre a elite europeia.

Pluricampeão nacional de Ra-
licross em diferentes categorias, 
Mário Barbosa representa Portugal 
no FIA Euro RX, o Campeonato da 

Europa da modalidade. Depois de 
ter participado na ronda noruegue-
sa de Hell, em junho, Mário Barbo-
sa rumou à Suécia para se estrear 
numa das pistas mais emblemáticas 
do calendário europeu, o circuito de 
Höljes.

Entre 24 concorrentes na cate-

goria Supercars, Mário Barbosa com-
pletou as quatro mangas de qualifi -
cação no 15.º lugar da geral, fi cando 
a três posições de um lugar na semi-
-fi nal. Ainda assim, o piloto de Pare-
des destacou a experiência de estar 
entre a elite do Ralicross na Europa.

“Depois da prova na Norue-
ga, sabíamos que esta estreia 
na Suécia seria mais um enorme 
desafi o para a equipa. A pista de 
Höljes é extremamente exigen-
te, devido aos saltos e ao perfi l 
do circuito. Tivemos algum azar 
com os períodos de chuva numa 

das mangas, mas globalmente o 
nosso fi m de semana foi positivo. 
Aprendemos imenso, evoluímos 
a afi nação do carro e ganhámos 
confi ança para a próxima prova 
na Alemanha”, disse o atleta, citado 
em nota de imprensa, agradecendo 
à família, à equipa de assistência, 
patrocinadores e a todas as pessoas 
que enviaram mensagens de apoio 
ao longo da semana.

O Campeonato da Europa FIA 
de Ralicross prossegue agora no cir-
cuito de Estering, na Alemanha, a 17 
e 18 de agosto.

T
IAGO TEIXEIRA voltou a 
estar perto da vitória na 
penúltima etapa do Cam-
peonato de Portugal de 

Karting 2019, organizada pelo Au-
tomóvel Clube do Minho (CAM), 
no Kartódromo da Amorosa, em 
Viana do Castelo. 

Tiago Teixeira perto de vencer
em Viana do Castelo

uO piloto de Paredes teve um arranque menos positivo da pole position e cruzou
     a meta no segundo lugar da geral.

HELENA NUNES
— texto —

Desde muito cedo, Tiago Tei-
xeira (CRG) demonstrou que o seu 
principal objetivo seria a vitória. 
O piloto Motocane foi o mais rá-
pido nos treinos cronometrados e 
triunfou à geral nas duas mangas 
de qualificação – volta mais rápi-
da 43.202s. 

Já na fi nal de domingo e com 
um arranque menos feliz da pole 
position, Teixeira ocupava a segun-

da posição nas oito primeiras voltas. 
O piloto paredense viria a envolver-
-se numa animada luta pela vitória, 
mas acabou por cruzar a meta no 
segundo lugar da geral/classe X30 
Super Shifter Sénior. 

“Foi sem dúvida um gran-
de fim-de-semana. Tinha tudo 
para ganhar a corrida, mas a 
competição é mesmo assim. O 
arranque não foi aquilo que es-

tava à espera e depois 
tive que tentar de to-
das as formas ir para a 
frente. Arrisquei tudo, 
tive ali aquele contra-
tempo, no entanto ain-
da acabei na traseira 
do vencedor. Aproveito 
para dar os parabéns 
ao Borges, pelo resulta-
do. Este ano e apesar da 
falta de ritmo, demons-
trei que consigo estar 
sempre na luta pela 
vitória”, frisou o piloto 
de Paredes, que não irá 
estar na última corrida 
do campeonato.

Tiago Teixeira agora 
regressa à competição 
apenas no fim-de-sema-
na de 2 e 3 de novembro, 
com a Taça de Portugal 
de Karting, a decorrer em 
Palmela.
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Chegaram as FÉRIAS!

A
ndei o ano todo a planear as mi-
nhas férias de verão! Pelo menos, 
no meu pensamento: “Estas vão 
ser as melhores férias de sempre!”, 

dizia para mim mesma! Mas, primeiro, as 
aulas tinham de acabar. E ainda havia mui-
to para estudar, trabalhos para apresentar e 
notas para subir, não estava a ser fácil!

Lá em casa, os meus pais prometiam-
-me tantas coisas, entre elas: um telemó-
vel novo, umas férias bem fixes, visitas de 
amigas lá em casa, uns dias passados com 
os meus padrinhos, enfim, uma série de 
promessas aliciantes. Queriam que me es-
forçasse para tirar boas notas no final do 
ano letivo. Eles achavam que estas “pro-
messas” podiam servir de incentivo e, na 
realidade, tinham razão. 

Se tudo corresse bem, este ano iríamos 
ter as melhores férias de sempre! Pelo me-
nos, era o que eles diziam: “Margarida, esfor-
ça-te que tu consegues e serás recompensa-
da por todo o esforço, vais ver!” 

Mas, as aulas nunca mais acabavam…. 

O
lá, eu sou o Joel e hoje vou 
contar-vos uma das mi-
nhas aventuras passadas 
no verão.

Há alguns anos atrás, fui passar 
as minhas férias de verão às ilhas Fidji 
com a minha família. Perto do hotel 
onde estávamos hospedados – Ho-
tel Ritz – existia uma floresta sobre a 
qual se contava a lenda que existia 
um templo, onde estava escondido 
um valioso tesouro. Eu fiquei bastan-
te curioso e decidi ir lá. Convidei o meu primo 
Chico a ir comigo, pois apesar de eu ser valente 
e destemido, sentia algum receio daquilo que 
podia lá encontrar…. Tal como eu esperava, 
aceitou, pois ele é sempre o meu companheiro 
de aventuras.

No dia seguinte, bem cedinho, fomos ex-
plorar a floresta, onde vimos coisa extraordi-
nárias, mas nada vimos que se assemelhasse 
a um templo! Começávamos a ficar desanima-
dos, quando em plena floresta, encontrámos 
um alçapão que era grande e aparentava ser 
já muito antigo. Eu aconselhei o Chico a não o 
abrir, mas como ele era corajoso, além de tei-
moso e curioso, abriu-o logo naquele instante. 
Ficámos deveras espantados, pois ao contrário 
do que esperávamos, não era uma entrada 
para o templo, nem sequer um tesouro…na 
verdade, era um reino onde viviam as fadas!

Quando as avistámos, ficámos admirados, 
mas também muito assustados. Nós pensáva-
mos que elas só existiam nas histórias fantás-
ticas e imaginárias e não na realidade! Eram 
uns seres muito simpáticos e amáveis, por isso 
foi fácil estabelecermos amizade com elas. Ai, 
mas, havia um problema: depois de desven-

Faltavam dois dias que pareciam 
ser os mais longos de sempre, sem 
fim… Mas, eis que, finalmente, o 
ano letivo chegou ao fim e tudo 
correu bem! Passei para o 8.º ano!! 
E, agora sim, o tão ansiado descan-
so, chegaram as FÉRIAS!

Assim como os meus pais ti-
nham prometido, durante as férias, 
deixaram as minhas amigas vir a 
minha casa. Divertimo-nos imenso! 

Conversámos, rimo-nos muito, dançámos, 
jogámos e brincámos na piscina. Tínhamos 
todo o tempo à nossa frente. Foram dias 
muito bem passados e super divertidos!

5678durante uma semana. Adorei, aliás, 
adoro-os e é sempre um prazer estar com eles!

Os dias de férias foram passando entre 
visitas e passeios a lugares fantásticos, dias 
de descanso, em casa a ler histórias tão inte-
ressantes e surpreendentes, a ver filmes de 
aventuras e de comédias bem divertidas. 

Finalmente, chegaram as tão espera-
das férias dos meus pais. Foram quinze dias 
maravilhosos, passados na Figueira da Foz, 
com pessoas especiais: a minha família e os 
nossos melhores amigos. Também fiz novas 
amizades, que gostava de reencontrar um 
dia (para o ano, quem sabe?!…).

Posso dizer que estas férias foram bem 
aproveitadas. Fiz de tudo um pouco, diver-
ti-me muito, mas por outro lado, usufruí do 
tempo de descanso, li os “milhões” de livros 
que pretendia e acho que, posso mesmo 
afirmar, foram umas férias magníficas!

......................................................................................................
Gonçalo Pereira n.º 11, 7.º E    ●    Agrupamento Escolas Vilela

Umas férias bem
mal passadas!

darmos este segredo da floresta, queríamos 
sair dali e voltar para o hotel, porém estávamos 
perdidos e não sabíamos como voltar. 

Não havia seres humanos que passassem 
por aquele local, a não ser as nossas novas ami-
gas fadas. Infelizmente, elas nada conheciam 
sobre a terra, porque nunca haviam saído do 
alçapão! Uma das fadas chamada Mini Rain-
bow deu-nos um pó mágico para voarmos e 
podermos observar a floresta do alto, a fim de 
localizarmos o nosso hotel de férias. Na verda-
de, os nossos pais deviam estar aflitos à nossa 
procura. 

Graças ao pó mágico da fada, encontrámos 
o hotel, onde a nossa família nos esperava, na 
porta principal, acompanhados por um agen-
te da polícia, porque pensavam que tínhamos 
sido raptados.

Subitamente, apercebi-me de que esta 
peripécia não passara de um sonho! Inespera-
damente, acordei no meu quarto, em Paredes, 
com a minha mãe a tentar acalmar-me, pois ti-
nha gritado tão alto, que acordei toda a família. 
Fiquei a pensar: “Mas, que férias mal passadas!!! 
Já que era um sonho, podia ter sonhado com 
algo mais fantástico e divertido!...    

II Torneio da sueca
Jovens vencedores do torneio da sueca

Parabéns a todos os participantes 
O nosso obrigado!

Café  LA CIMBALI
Vilarinho de Cima - Gandra

PUB

O CAMPO DE GOLFE do Aqueduto 
acolheu a segunda edição do Tro-
féu Paredes – Campeonato Inter-
-freguesias, que juntou 48 jogado-

res, em representação das 24 freguesias do 
concelho.

O torneio jogou-se em duplas (formadas 
por um jogador e um convidado) e após 18 
buracos os melhores foram Diogo Machado 
e Elisa Garcês, em representação de Vila Cova 
de Carros, que se sagraram campeões.  Em se-
gundo ficaram José Manuel Silva e Fernando 
Marreiros, de Vilela, e em terceiro Miguel Silva 
e André Araújo, de Cristelo.

No mesmo dia o campo do Aqueduto 
recebeu 50 aspirantes a golfistas, que parti-
ciparam num workshop de golfe, seguido de 

Vila Cova de Carros venceu
Troféu Paredes – Campeonato

Inter-freguesias
uA competição juntou no campo do Aqueduto, 48 jogadores das
     24 freguesias do concelho.

jatar e aula de forró. Para além do convívio e 
animação, houve a habitual competição, em 
que se destacaram Inês Pinto em Putting Mas-
ter, Elisabete Oliveira em Nearest to the Pin, 
Vanda Cardeal Longest Shot e Carla Cepeda, 
Promessa do Forró.
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Plantas Invasoras

O que são?
As plantas invasoras são plantas transportadas do seu 

habitat natural para outros locais e, por isso, são denomina-
das “Plantas Exóticas”. Algumas das exóticas reproduzem-se 
descontroladamente desequilibrando o ecossistema.

Exemplos de plantas invasoras que existem em Portu-
gal:

Acacia longifolia - É uma pequena árvore perene mais 
conhecida como Acácia-de-Folhas-Longas, que pode ter até 
cerca de oito metros e cujas folhas são constituídas por duas 
a quatro nervuras longitudinais. As suas flores reconhecem-
-se pela cor amarelo-vivo e por se apresentarem reunidas em 
espigas. Normalmente encontram-se em dunas costeiras, 
em alguns cabos e nas margens de linhas de água. 

Eichhornia crassipes – Esta planta é também conhe-
cida como Jacinto de água e é uma erva aquática que tem 
rizoma, geralmente flutuante. As folhas aéreas crescem em 
tufos. As suas flores são de cor azul ou violeta e são unidas 
em espigas que têm habitualmente cerca de quinze centí-
metros. É comum encontrá-la em canais de irrigação, lagoas 
e regolfos de barragens.

Hydrangea macrophylla - Esta planta é conhecida tam-
bém como Hortênsia e é um arbusto de folha caduca, densa-
mente ramificada e esbranquiçada. Encontram-se exemplares 
desta planta em pastagens abandonadas, encostas declivosas 
e em caminhos onde a vegetação é baixa e esparsa, é ainda 
mais frequente em florestas de Laurissilva, zimbrais, turfeiras e 
em margens de linhas de água.

Desafios 
Nos desafios “invasoras.pt” existem diferentes formas para 

cada um se tornar num “cidadão-cientista” e colaborar para o 
estudo e divulgação deste tema.

Para se inscreverem basta preencher o formulário (#Desa-
fios Invasoras.pt) e escolher os desafios em que desejam par-
ticipar. Desafio 4 – DIVULGAÇÃO: Divulgar o tema das invasões 

biológicas 
Este último desafio é um trabalho livre em que se pode 

escolher uma forma qualquer forma de comunicação e de 
divulgação deste tema, pode ser feito um artigo de jornal, 
como este, ou um programa de rádio, dependendo vontade, 
empenho e imaginação de cada um.

 Como foi na nossa escola?
Propuseram-nos os desafios 1,2 e 4, onde mapeámos, já 

desde o ano passado, os montes da nossa escola e agora ela-
borámos a notícia que estão a ler.

Desafio 1 – MAPEAMENTO: Mapear Invasoras frequentes 
em Portugal

O primeiro desafio que o “invasoras.pt” lançou foi o de lo-
calizar as espécies invasoras que regularmente se encontram, 
por exemplo, na vizinhança, junto à escola, no caminho de 
casa à escola, etc. Também é lançado o desafio para ir para o 
campo com o telemóvel e colocar no “Mapa das Invasoras” to-
dos os registos que se considerem necessários. 

Desafio 2 – FENOLOGIA: Monitorizar a fenologia das 
plantas invasoras

Com a ajuda de cada participante, pretende-se des-
cobrir em que locais do país as espécies dão flor primeiro! 
Depois de participar no Desafio 1, pode-se acompanhar 
o ciclo biológico das plantas invasoras, escolhendo as 
espécies que mais se gosta e fotografá-las em diferentes 
alturas do ano.

 http://invasoras.pt/desafios2019/

Desafio 3 – DETEÇÃO: Detetar novas invasoras que che-
garam há pouco tempo

Um dos maiores problemas que se procura evitar hoje 
em dia é o impedimento de novas invasões biológicas e a 
sua localização a tempo de prevenir um problema enorme e 
prevenir impactos ainda maiores. 

PUBPUB
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Efemérides 25 de julho

Paredes Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 25 de julho a 7 de setembro

Castelo de Paiva

1139 son, conforme os princípios de Watt;
____________________________________

1830
Carlos X, rei de França, emite as leis que preveem 
a mudança do sistema eleitoral, a dissolução das 
câmaras legislativas e o controlo da imprensa; 
____________________________________

1848
A Irlanda suspende o estatuto jurídico de ha-
beas corpus. Tal facto leva à revolta de Tippe-
rary, sob a liderança de Smith O’ Brien;
____________________________________

1898
No decurso da guerra hispanoamericana as 
tropas dos EUA invadem Porto Rico, até ao 
tempo colónia espanhola;
____________________________________

1905
Nascimento do escritor, de origem búlgara, 
Elias Canetti, Nobel da Literatura, autor de 
“Auto de Fé” e “O Poder e as Massas”;
____________________________________

1909
Louis Bleriot, aviador francês, leva a cabo o 
primeiro voo internacional, ao atravessar o 
Canal da Mancha em avião;
____________________________________

1915
Guiné Portuguesa. A Ilha de Bissau foi consi-
derada definitivamente pacificada após a rá-
pida campanha de submissão levada a cabo 
pelo capitão Teixeira Pinto. Os portugueses 
tiveram 47 mortos e 202 feridos;
____________________________________

1936
O regime nazi de Adolf Hitler apoia a insurrei-
ção das forças de Francisco Franco na Guerra 
Civil de Espanha;
____________________________________

1943
Em reunião do Grande Conselho Fascista, em 

Itália, o ditador Benito Mussolini é demitido e 
preso. O rei Vítor Emanuel entrega o governo 
ao marechal Badoglio;
____________________________________

1944
II Guerra Mundial. O 1.º Exército norteameri-
cano lança a Operação Cobra, com o objetivo 
de quebrar a linha de defesa alemã, na Bre-
tanha;
____________________________________

1945
II Guerra Mundial. Aviões das forças nortea-
mericanas no Pacífico atacam os portos da 
baía de Tóquio;
____________________________________

1965
Américo Tomás é reeleito pelo Colégio Eleito-
ral da ditadura para a Presidência da Repúbli-
ca;
____________________________________

1970
Guiné Portuguesa. Num desastre de helicóp-
tero, na Guiné, morrem os deputados da cha-
mada Ala Liberal José Pedro Pinto Leite, Leo-
nardo Coimbra, James Pinto Bull (guineense) 
e José Antunes Vicente;
____________________________________

1971
Christian Barnard, cirurgião sul-africano, faz o 
primeiro duplo transplante de coração e pul-
mões;
____________________________________

1973
Aprovação da Lei de bases do sistema edu-
cativo que sustenta a Reforma do Ensino do 
ministro Veiga Simão;
____________________________________

1975
Reunida em Tancos, a Assembleia do Movi-
mento das Forças Armadas cria o diretório 
político integrado por Costa Gomes, Vasco 
Gonçalves e Otelo Saraiva de Carvalho;

1978
Do processo concebido pelos médicos britâ-
nicos Roger Edwards e Patrick Steptoe nasce 
Louise Brown, o primeiro bebé-proveta;
____________________________________

1988
Anunciada por um grupo de cientistas 
britânicos do hospital de Middlesex a des-
coberta do gene da esquizofrenia;
____________________________________

1992
Morte da atriz francesa Arletty, protago-
nista dos filmes de Marcel Carné e Jac-
ques Prévert “Le Jour se Leve” e “Les En-
fants du Paradis”. Tinha 94 anos;
____________________________________

1995
Com 87 anos, morre George Rodger, pionei-
ro do fotojornalismo internacional e cofun-
dador da cooperativa Magnum Photos;
____________________________________

2000
O avião supersónico. Concorde, da Air Fran-
ce, despenha-se nos arredores de Paris, mor-
rendo 113 pessoas;
____________________________________

2003
Inauguração do Estádio D. Afonso Henri-
ques, em Guimarães;
- Morte do cineasta John Schlesinger, 77 anos, 
realizador de “O Cowboy da Meia-Noite”;
____________________________________

2005
A Coreia do Norte e os EUA reúnem, em Pe-
quim, acerca do programa nuclear norte-co-
reano;
____________________________________

2006
A ofensiva israelita no Líbano apresenta um 
balanço de 392 mortos, 1383 feridos e mais 
de 700.000 deslocados.

Afonso I (Afonso Henriques), denominado 
O Conquistador (c. 1109-Coimbra, 1185) rei 
de Portugal (1128-1185), ganha a Batalha de 
Ourique, que a história trouxe envolvida na 
lenda de intervenção divina;
____________________________________

1415
Parte do Tejo para Ceuta a Armada de D. João I;
____________________________________

1582
O Prior do Crato, D. António, candidato 
a rei de Portugal, perde a batalha de Vila 
Franca do Campo, Açores, com as forças 
navais castelhanas;
____________________________________

1792
Manifesto do duque de Brunswick ameaçando 
destruir Paris se a família real for molestada;
____________________________________

1812
Espanha reconquista a Venezuela, que se 
declarara independente;
____________________________________

1814
Apresentação da primeira locomotiva a va-
por viável, construída por George Stephen-

De 2 a 18 de agosto
Parque José Guilherme
Festa do tremoço, jogos tradicionais, música ao vivo, gastro-
nomia e insufláveis 

Dias 2, 9 e 10 de agosto
Castromil
09h30 – Ciência Viva no Verão: “Minas de Ouro de Castromil, 
uma viagem ao passado”, organizado pelo Planetário do Por-
to, em parceria com o município de Paredes

Dias 24 e 31 de agosto
Aguiar de Sousa
10h00 – Ciência Viva no Verão: “Torre do Castelo de Aguiar 
de Sousa - uma viagem com história”, organizado pelo Pla-
netário do Porto, em parceria com o município de Paredes

Dias 26, 27, 28 de julho
Santa Maria de Sardoura
2ª edição da Festa do Vinho, Gastronomia e Atividades

Dia 4 agosto
Largo do Conde, Sobrado
Feira Agrícola de Castelo de Paiva

Dia 27 julho
Praça das Artes
09h00 – Exposição do projeto Experimenta Ciências

Dia 3 de agosto
Praça Dr. Machado de Matos
10h30 – Praça das Artes: concerto de Emanuel Moura

Dia 10 de agosto
Praça Dr. Machado de Matos
10h30 – Praça das Artes: concerto de Supa Squad

De 15 a 18 de agosto
Praça do Comércio, Lixa
22h00 – Expolixa, feira de artesanato, gastronomia e turismo

Até 30 de julho
Vila de Lousada
Das 15h00 às 23h00 – Festas Grandes de Lousada

Dia 18 agosto – Lousada
09h00 – 3.ª Caminhada do projeto “European Walking Tour”

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 27 julho
Campo da Feira 
21h00 – 35.ª edição do Festival de Folclore Internacional 
“Cidade de Penafiel”

Dia 23 de agosto
Parque de Exposições de Penafiel
22h30 – Concerto de Quim Roscas e Zeca Estacionâncio
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

o seu QUINZENÁRIO de eleição

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

A Campanha de Djalme para a Constituinte (III) 
«Não temos que pôr em relevo os seus magnífi cos discursos. Seria supérfl uo. Basta dizer que foram verdadeiras 
conferências populares sobre a obra colossal da República, nestes breves meses do seu advento.»

(Continuação do número anterior)

D
epois dos de Cete e Louredo, o 
terceiro comício de campanha 
para a eleição de deputados cons-
tituintes realiza-se em Paredes, 
no dia primeiro de Maio de 1911, 

uma segunda-feira. «Dia formosíssimo com 
um céu de opala e um sol glorioso acarician-
do as almas e fecundando as terras. Erravam 
nos ares os perfumes das fl ores. Pelas estra-
das, pelos caminhos a suavidade, a frescura 
desta Quadra amena», proclamava a retórica 
militante do jornal O Povo, na introdução à 
notícia daquele evento republicano.

«Desde muito cedo andou pelas ruas da vila 
uma banda de música tocando a Portuguesa e 
o hino da Maria da Fonte», reportava o mesmo 
jornal. Era também dia de feira, de natural e for-
te afl uência popular na vila, e «pelas ruas mui-
tas senhoras, ostentando vaporosas toilettes de 
primavera, punham na onda imensa do povo 
uma nota viva, de gracioso realce» (op. cit).

Pelas três horas da tarde, tinha então início 
o «meeting» político republicano. Foi convida-
do a dirigir os trabalhos o presidente da Câma-
ra Municipal de Lousada, Porfírio Coelho da 
Fonseca Magalhães, coadjuvado pelo adminis-
trador do mesmo concelho, Dr. Osório, e pelo 
tenente Júlio Caldeira, do Marco de Canaveses.

Coube a António Augusto Gonçalves de 
Carvalho inaugurar o período das interven-

felicitações tão afectuosas e tão signifi cativas, 
não se concedem assim sem serem bem sen-
tidas e bem merecidas.»

Para o fi nal fi caram as intervenções dos 
candidatos a deputados ali presentes: Alfredo 
Djalme de Azevedo e Alexandre Augusto de 
Barros. Mas, uma vez mais, o periódico repu-
blicano não se detém muito sobre o conteú-
do discursivo dos dois intervenientes, nem 
por se tratarem dos candidatos pelo círculo 
eleitoral de que Paredes fazia parte (n.º12), 
centrando-se antes na forma e no incontor-
nável elogio. «Não temos que pôr em relevo 
os seus magnífi cos discursos. Seria supérfl uo. 
Basta dizer que foram verdadeiras conferên-
cias populares sobre a obra colossal da Repú-
blica, nestes breves meses do seu advento», 
lia-se n’O Povo.

Culpando a «falta de espaço» para não se 
deter mais sobre o teor dos discursos, o jornal 
promete voltar a eles no número seguinte. 
Porém, tal não acontece. Até porque outro co-
mício se realiza entretanto, a 7 de Maio, des-
ta feita na freguesia de Rebordosa, havendo 
então amplo lugar à competente reportagem 
noticiosa, desta vez sem deixar de fora o teor 
das intervenções políticas do evento.

(Continua)

Alexandre Augusto de Barros marcou
presença no comício republicano de Paredes 

ções. «Pulmão forte e voz timbrada, discursa 
com desembaraço e notável entusiasmo, por 
forma a provocar intensos aplausos da mul-
tidão, verdadeiro mar de cabeças que a seus 
olhos se distendia. E, no fi nal, muito felicitado». 

O segundo orador foi Luís Martins. «Cabe-
los encarnecidos, fi gura tostada e forte de ho-
mem que não quer ou não conhece os ócios 

de uma vida cómoda, o perfi l simples do ho-
nesto industrial e velho republicano, chama 
logo sobre si a atenção do público a quem 
sabe falar uma linguagem chã, correntia e su-
gestiva. É um orador a valer para as massas, e 
estas como tal o apreciam.»

Segue-se Cardoso Júnior, que O Povo 
anuncia como «já um nosso conhecido». «Jo-
vem professor, distinto por sinal, tem a mesma 
qualidade como orador. Nos seus discursos 
destaca-se e impõe-se por um modo de dizer 
cáustico e faz sempre sucesso com as pochades 
de efeito, bem aproveitadas, fl agrantes.»

Vaz Júnior, «também distinto professor», 
que já havia marcado presença no comício de 
Cete, usa também da palavra. O órgão ofi cial 
dos republicanos de Paredes fala das caracte-
rísticas do discursante, mais do que do teor 
da sua prédica. «Possuidor de vasta ilustração 
e dispondo de uma facilidade de palavra ex-
traordinária, os seus discursos deixam sempre 
em quem os ouve uma impressão de agrado 
que raríssimos conseguem; e o público com-
preende-o e já notamos que tem por ele es-
pecial predilecção».

«De Penafi el veio também falar a este co-
mício o snr. Capitão Silva, de infantaria 20», 
refere O Povo. «Parece termos-lhe ouvido no 
princípio do seu discurso, ser a primeira vez 
que falava em público», acrescenta o mesmo 
jornal, para logo em seguida rematar: «Pois 
não se arrependa o ilustre ofi cial, que aquelas 

GOMES DE SOUSA

OUTRO INQUISIDOR EM LOUREDO

O 
padre António Pinto 
Rosa foi abade de São 
Cristóvão de Louredo 
de Agosto de 1751 a 
Novembro de 1762.

Logo a seguir ocupou o seu lu-
gar o padre Manuel da Cunha Tei-
xeira de Andrade, em Setembro de 
1763. Até Julho de 1787.

Entretanto, em 1767, este re-
quereu também entrada no Santo 
Ofício como Comissário.

Manuel José – o futuro Comis-
sário – nasceu na Quinta do Paço 
em Canedo de Basto, concelho de 
Celorico de Basto, a 11 de Janeiro 
de 1727. 

Filho do capitão Manuel Tei-
xeira de Carvalho e D. Mariana de 
Andrade da Cunha, ambos naturais 
de Canedo; neto paterno de Mel-
chior Álvares, natural da Quinta dea 
Marvão, freguesia de São João do 
Corgo e de Maria Carvalho, natural 
de Canedo; neto materno de Antó-
nio de Andrade Machado, o Tranca 
de Alcunha, e de Helena da Cunha 
Teixeira, ambos naturais de Canedo.

Seus pais casaram em Canedo a 
16 de Agosto de 1723.

Foi irmão mais velho do Manuel 
José – o Domingos Luís, que nasceu 

no mesmo lugar do Paço, a 4 de 
Agosto de 1724. Baptizado pelo pa-
dre Manuel de Andrade, do lugar da 
Cruz, em Santiago de Gagos. Padri-
nhos o dr. Luís Rocha de Moura, sol-
teiro, fi lho do Fidalgo Bento Teixeira 
Alves, de São Pedro de Atei e Maria 
de Carvalho, mulher de Belchior 
Teixeira, do lugar do Bairro, desta. 
Testemunhas o padre João Teixeira 
Alves, de São Romão do Corgo, e o 
padre Pedro da Mota Ventura, do lu-
gar do Tornadouro, desta.

Para levar a cabo as diligências 
necessárias para admissão ao Santo 
Ofício, por si, seus pais, avós paternos 
e maternos, em Santa Maria de Cane-
do e São Romão do Corgo, foi feita a 
inquirição de treze testemunhas em 
Canedo, a cargo do Comissário licen-
ciado António Teixeira Álvares, abade 
de Caçarilhe, e em São Romão do Cor-
go ouviu mais doze. 

Em ambas as freguesias foi escri-
vão o padre Manuel Ribeiro da Cruz, 
pároco do Salvador de Infesta de Bas-
to.

Sobre a vida e costumes do habi-
litando, em Louredo, foi incumbido o 
licenciado Manuel Gonçalves, abade 
da igreja de Santo André de Cristelos, 
em Lousada.

[Manuel Francisco Gonçalves, 
natural de Águeda, formado em Câ-
nones pela universidade de Coimbra, 
em 1757. Abade de Cristelos de No-
vembro de 1758 a Setembro de 1777.]

O Comissário Manuel Gonçalves 
tirou as seguintes conclusões das dili-
gências efectuadas em Louredo:

Ilustríssimos e Reverendíssimos Se-
nhores

Fazendo a diligência que acima se 
ordena com as pessoas mais capazes 
pela pureza do sangue verdade em a 
dita freguesia de São Cristóvão de Lou-
redo por todas se faz certo ser o padre 
Manuel da Cunha Teixeira e Andrade 
Abade da mesma freguesia natural de 
Basto Arcebispado de Braga como se 
diz, sujeito de boa vida e costumes, com 
juízo e capacidade para o emprego que 
pretende de Comissário do Santo Ofício, 
capaz de dar inteira conta de qualquer 
negócio de suposição e segredo que 
lhe for encarregado , trata-se limpa e 
abastadamente, é pároco colado com 
o seu benefício que renderá perto de 
quinhentos mil réis , e também se diz 
que na sua terra, em Basto, tem alguns 
bens cuja qualidade nem rendimento se 
sabe. Representa ter idade mais de qua-
renta anos; não consta que fosse preso 
nem algum dos seus ascendentes nem 

pronunciado pelo Santo Ofício, nem 
incorresse pena vil de facto, nem de di-
reito, nem que fosse casado, nem que 
tenha fi lhos ilegítimos. Assim o afi rmam 
as pessoas seguintes: o padre António 
Coelho, Manuel Coelho, o padre Amaro 
de Sousa., o padre Agostinho Machado, 
José Meireles lavrador, José Coelho la-
vrador, António Coelho lavrador. Assim 
vai na verdade. Residência de Santo 
André de Cristelos, 19 de Fevereiro de 
1767. António Gonçalves.

O processo deste pretendente, 
que conta mais de cento e trinta pági-
nas, termina assim:

Vi estas diligências do Padre Ma-
nuel da Cunha Teixeira e Andrade na-
tural da freguesia de Santa Maria de 
Canedo, Arcebispado de Braga, e Abade 
da Igreja de São Cristóvão de Louredo, 
Comarca de Penafi el e Bispado do Por-
to, o qual pretende ser Comissário do 
Santo Ofício; e delas se mostra que o ha-
bilitando é fi lho, e neto dos Pais e Avós 
paternos, e maternos, que declara, to-
dos maturais e moradores donde diz na 
petição; e que é legítimo, e inteiro Cris-
tão Velho, de limpo sangue,, e geração 
sem raça de nação infecta , e sem fama, 
nem rumor em contrário: assim o julgo; 
e porquanto é de boa vida , e costumes, 
com capacidade e com os mais requisi-

tos necessários o aprovo e habilito para 
o dito emprego; e sou de parecer que se 
lhe passe provisão.

Lisboa, 30 de Junho de 1767. Luís 
Barata de Lima.

Julgo o mesmo, Paulo de Carva-
lho Mendonça.

Parece-me o mesmo, Nicolau Joa-
quim Torres.

Parece-me o mesmo, Nuno Mar-
tins Pereira de Melo.

Feita Provisão de Comissário em 
10 de Julho de 1767.

[Doutor Luís Barata, graduado na 
faculdade de Cânones, cónego pre-
bendado na Sé de Coimbra, natural 
de Padrões, freguesia da vila de Al-
vares, concelho de Góis, Bispado de 
Coimbra.]
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DUNQUERQUE

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

Continuação da edição anterior

Posta ao serviço da igreja, a torre era constante objecto das 
atenções dos monges. Fez-se-lhe “um sino novo para as segun-
das classes, que pesou dezasseis arrobas e meia”. (Est. de 1713); 
fundiram-se o sino maior e o da Véspera, e a campaínha do 
Nunc dimittis (Est. de 1764); pôs-se uma garrida nova (Est. de 
1789). “Consertou-se o relógio e se lhe pôs novo maço; e outro 
para a meia hora, a qual se fez de novo, que a não havia. Tra-
vejou-se a casa do Relógio, solhou-se, forrou-se por cima e por 
todos os lados, e se lhe pôs uma vidraça na fresta” (Est. de 1731).

Os Estados também dão contas das igrejas anexas, Banho 
e Pacinhos. Não falam das apresentadas, Real e Santa Marinha 
do Zézere.

Reportando-nos ao que dissemos atrás (n.6), achamos útil 
registar aqui novos dados, actualizados para o século XVIII (201).

cevada, ou debulhada ou em molhos. E quando o Padre Dom 
Abade não quer ir a este jantar com o convento, o rendeiro o 
paga a dinheiro; não tem preço certo, senão o em que se con-
certam. Esta posse é imemorável. E na mesma está o Padre Dom 
Abade de pôr o barrete ao novo apresentado desta igreja” (202). 
Devia ser um “esplêndido e custoso jantar…, abundante das 
cousas que na terra houver, a saber: leitões, galinhas, capões, 
frangos, lombos, carneiros, etc. No tempo de agora se vai des-
prezando este feudo, regalia e dívida a este Mosteiro, porque os 
DD. Abades deixam no alvedrio dos Religiosos a quem quiser ir 
que vá; e como às vezes não vai o Dom Abade nem religiosos 
de autoridade, já não dão penso nem cevada para as cavalga-
duras; e assim se irá também pondo o jantar diminuto, até que 
o Mosteiro gaste em uma demanda para o pôr em seu antigo 
e inveterado costume, quando por desgraça não perca esta re-
galia e padroado da igreja…E assi deve o Prelado obrigar a que 
todos vão, excepto os doentes” (203). Não houve demanda…e 
o costume foi caindo por si.

(194) BPMP, Pasta n.º 1257, 13.
(195) Esta conta de foros em géneros pode conferir-se, 

por exemplo, com a do Estado de 1813. Coincide, pode dizer-
-se, totalmente. Apenas notamos, nesta, a falta de referência 
aos foros em azeite, que somavam: 31 almudes, 11 canadas e 
quartilho e meio. Faltam, também, meio porco cevado e meio 
leitão. Às maçãs chama-se, no Estado, Martingil.

(196) O Estado de 1813 (cf nota anterior) regista, na produ-
ção dos paçais, mais 163 alqueires de feijão.

(197) Este registo de “Ordinárias” pode confrontar-se com 
o que vem nos Estados desta época (advertindo que as verbas 
devem ser divididas por 3, pois são de triénio, e não anuais). 
Por exemplo, no Estado de 1798:

 
Para os doutoramentos _________________________16$800
Quindénio ___________________________________32$000
Para as Obras da Estrela _________________________450$00
Para o Most.º S. Bt.º da Saúde ____________________300$000
Para o Most.º de Santarém ______________________600$000
 
Procurador Ger. de Lisboa ________________________80$700
Procurador Ger. do Porto _________________________30$000
 
Procurador Ger. de Braga ________________________36$000

 
(198) Além dos que registamos para o século XVII (supra, 

nota 121), existem, do século XVIII, no AUM, CSB 97 e 98: 1713, 
1716, 1719, 1722, 1725, 1728, 1731, 1734, 1740, 1743, 1746, 
1748, 1752, 1755, 1758, 1761, 1764, 1767, 1770, 1773, 1776, 
1780, 1783, 1786, 1789, 1792, 1795, 1798; faltam, portanto, 
apenas quatro. Cada um destes Estados faz a exposição cir-
cunstanciada do movimento dos tres anos anteriores; peque-
nas excepções a esta regra (1748, 1752, 1780) são devidas a 
circunstâncias históricas da Congregação. Um estudo de mé-
dias anuais terá de fazer-se dividindo por três.

(199) P. ANTÓNIO CARVALHO DA COSTA, Corografia Portu-
guesa, T.I, 1.ª ed. 1706.

(200) BPMP, Pasta n.º 1257, doc. 13, acima transcrito.

(201) Para estes dados, cf P. ANTÓNIO CARVALHO DA COS-
TA, Corografia Portuguesa, T. I (1.ª ed. 1706) e CUSTÓDIO JOSÉ 
GOMES VILAS-BOAS, Cadastro da Província do Minho (1799), 
publicado por António Cruz in “Geografia e Economia da Pro-
víncia do Minho”, Porto 1970.

(202) Foral dos Costumes e Posses, ou Costumeiro de Tra-
vanca, no ADP, SM-Travanca 163, fl 2v.

(203) Id., fl 33.

18. – A VIDA CULTURAL

Regressando desta pequena excursão, voltemos ao Mos-
teiro. E passando do culto de Deus à cultura do espírito, visi-
temos a biblioteca, que aliás ficava, parece, na galeria superior 
do claustro, ao correr da igreja.

Um monge que, precisamente na época em que nos en-
contramos, visitou Travanca, deixou-nos as suas impressões 
registadas num caderno de Lembranças, hoje impresso. Esse 
monge chamava-se Frei Bernardo da Esperança Teles, e mor-
reu Abade Geral da Congregação, em 1798. Visitou Travanca a 
25 de Outubro de 1785, e diz assim:

Saí de Bustelo pelas 7 horas e cheguei a Travanca pelas 10, 
sem novidade no caminho, que não é mau. Todos os colegiais 
e mais padres desta casa me pareceram excelentes e me ob-
sequiaram muito. 

Passei à livraria, que não achei tão boa como supunha; 
e posto que tenha maior número de livros que a de Bustelo, 
não os tem certamente tão bons e tão raros. Vi e examinei 
os manuscritos de Frei Alexandre da Paixão (204), que vão 
apontados noutra folha. A história do que sucedeu a Afonso 
VI deve-se copiar e remeter para a livraria de Lisboa. Também 
tem muitos sermões de Frei Jorge de Carvalho (205). A casa da 
livraria é sofrível e estanteada de novo” (206).

Efetivamente, a casa da livraria, que ainda no século ante-
rior fora consertada de novo “com estantes e janelas” (Est. de 
1647), tinha mudado para o novo local, havia pouco: “Prepa-
rou-se uma Casa para Livraria com suas estantes… Na Casa da 
Livraria velha se fizeram duas celas” (Est. de 1770). Mas uma 
biblioteca não vale tanto pela sua instalação como pelo seu 
recheio, e o nosso visitante era exigente. Na altura, e depois de 
seis anos dum generalato como o do Dr. Fr. José Joaquim de 
Santa Teresa (1782-1789), as exigências culturais na Congre-
gação Beneditina Portuguesa tinham-se agudizado – e ainda 
bem. Mas nós podemos, através das pormenorizações dos Es-
tados, dar-nos conta de que a biblioteca de Travanca não era 
assim tão pobre, mesmo em qualidade.

“Compraram-se e puseram-se na livraria um jogo dos Sal-
manticenses e outro de Torrecillos” (Est. de 1716).

“Puseram-se na livraria: um tomo de Nogueira, um Larra-
ga, e um Felix potestas; e ficam também pagos o jogo dos Hu-
gos e uma Concordancia” (Est. de 1719).

“Encadernaram-se dois livros da livraria chamados Laure-
tos. Puseram-se mais na mesma livraria tres tomos dos Zerdas” 
(Est. de 1725).

Continua 

Nas duas anexas de Banho e Pacinhos, tal como na igreja 
do Mosteiro, o rendimento (dizimaria) era todo do Mosteiro; 
mas também ao Mosteiro pertencia in totum a fábrica e des-
pesas do culto. E o certo é que, já no século XVII, se tinham 
construído “duas casas de residência para os Padres de Banho 
e Paços” (est. de 1638).

Em BANHO, “se colmou de novo a casa da residência, por 
lhe levar a tempestade o colmo” (Est. de 1725). “Fez-se de novo 
a igreja” (Est. de 1761). E o ordinário das roupas e alfaias da 
igreja e sacristia.

Em PACINHOS, onde por cerca de 1640 se tinha feito de 
novo “uma igreja paroquial…abrindo-lhe novos alicerces e 
acrescentando-a” (Est. de 1641), fez-se uma sacristia nova (Est. 
de 1746), “fizeram-se de novo as casas de residência do vigá-
rio, a fundamentis” (Est. de 1776) e, além do ordinário provi-
mento de roupas e alfaias, encarnaram-se as imagens do Me-
nino Jesus e de S. Julião.

Nas duas apresentadas de REAL e SANTA MARINHA DO ZÉ-
ZERE, o mosteiro não tinha obrigações, mas apenas direitos e 
regalias, que devia zelar. Já aludimos ao jantar de Real. “O Ren-
deiro desta igreja tem obrigação de dar, em cada ano, do S. João 
Baptista por diante, um jantar a este convento, nas casas da igre-
ja ou suas, aonde vão os religiosos a cavalo. E também estão em 
posse (de ir a este jantar) os curas das anexas e os tabaliães que 
escrevem neste Couto e achegadores do Mosteiro. E tem mais o 
Rendeiro obrigação de dar a cada cavalgadura meio alqueire de 
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Rebordosa

Joaquina Moreira
Leal da Cruz

Faleceu
Joaquina Moreira Leal da Cruz faleceu no pas-

sado dia 23 de julho, com 90 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Vilela, Paredes e residente na Rua de Santo 
António, Rebordosa, Paredes. Era viúva de Joaquim de Sousa Ferreira 
e deixa na maior dor seus fi lhos, netos e restante família.

Rebordosa

José Dias Gonçalves
Faleceu

José Dias Gonçalves faleceu no passado dia 16 
de julho, com 56 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua 
da Escola da Lage, n.º 42, Rebordosa, Paredes. Era 
solteiro e deixa na maior dor seus pais, irmãos e demais família.

Rebordosa

Sílvio da Silva Moreira 
Faleceu

Sílvio da Silva Moreira faleceu no passado dia 9 
de julho, com 68 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua 
de Santo André, n.º 34, S. João de Ver, Sta. Maria da 
Feira. Era casado com Maria Cidália Moreira Rodrigues que deixa na 
maior dor juntamente com seus fi lhos e demais família.

Rebordosa

Américo Coelho Moreira
Faleceu

Américo Coelho Moreira faleceu no passado dia 
18 de julho, com 91 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Ave-
nida Central da Portela, n.º 49, Rebordosa, Paredes. 
Era solteiro e deixa na maior dor suas irmãs, sobrinhos e demais família.

Baltar 

João Cerqueira Pinto
Faleceu

João Cerqueira Pinto faleceu no passado dia 20 
de julho, com 76 anos de idade. Era natural de Mas-
sarelos, Porto e residente na Urbanização do Ninho, 
n.º 44, 1.º andar, Baltar, Paredes. Era casado com 
Maria Izilda Moura Pereira Pinto.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Vilela 

Joaquim Moreira Barbosa 
Faleceu

Joaquim Moreira Barbosa faleceu no passado 
dia 21 de julho, com 76 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Duas Igrejas, concelho de Paredes e 
residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 
44, R/C, freguesia de Sobrosa, concelho de Paredes. Era divorciado.

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

sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agrade-
cer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fale-
cimento e do funeral. Participam também que a missa de 7.º dia será 
celebrada sábado, dia 27 de julho, pelas 18 horas, na Igreja Paroquial 
de Vilela. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que parti-
cipem nestes atos religiosos.

Lordelo

Maria Carolina
Rios da Silva

Faleceu
Maria Carolina Rios da Silva faleceu no passado 

dia 15 de julho, com 58 anos de idade. Era natural e 
residente em Lordelo, Paredes. Era solteira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Gondalães

Francisco Teixeira
Faleceu

Francisco Teixeira faleceu no passado dia 15 de 
julho, com 83 anos de idade. Era natural e residente 
em Gondalães, Paredes. Era viúvo de Maria Gracie-
la Carvalho da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Maria Cidália
de Barros Ferreira Alves 

Faleceu
Maria Cidália de Barros Ferreira Alves faleceu 

no passado dia 16 de julho, com 58 anos de idade. 
Era natural de Lordelo, Paredes e residente na Calçada da Santa, n.º 
65, Lordelo, Paredes. Era casada com Albino Ribeiro Alves.

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.

Vila Cova de Carros

José Moreira da Silva
Faleceu

José Moreira da Silva faleceu no passado dia 
13 de julho, com 74 anos de idade. Era natural de 
Vila Cova de Carros, Paredes e residente na Rua das 
Possequeiras, n.º 254, Vila Cova de Carros, Pare-
des. Era casado com Maria Albertina Barbosa da Silva.

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

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

Sobrosa

Casimiro Seabra
de Sousa Alves

Faleceu
Casimiro Seabra de Sousa Alves faleceu no 

passado dia 16 de julho, com 55 anos de idade. Era 
natural de Sobrosa, Paredes e residente na Rua da Sardaça, n.º 301, 
Sobrosa, Paredes. Era casado com Matilde da Silva dos Santos.

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

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

Saiba como receber o jornal 

em sua casa visitando-nos:

NECROLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

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

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

Nas nossas instalações

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

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com



Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€

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

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRAS

PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU

SOPA DE LETRAS

HORIZONTAIS
1- É um creme branco que se mete no camarão e na-
quela salada com batatas e cenouras aos quadradi-
nhos; 2- É uma peça redonda com buracos que serve 
para agarrar uma parte da blusa à outra, quando está 
enfiado noutro buraco; 3- Animal muito lento e com 
ranho, que no verão, na praia, se come com um pa-
lito; 4- Carne que sai da perna do porco, é redonda 
dos lados, pequenina e vem nas latas; 7- É uma coisa 
que está nos computadores que tem jogos e vídeos; 
9- Livro pequeno onde estão palavras que às vezes 
escrevemos com erros; 10- Coisa rija que anda na rua 
e é pintada de cinzento; 13- Pacote com um pó que se 
mete com água quente na panela; 14- Peixe em forma 
de retângulo, com casca; 15- Pão preto e quente com 
manteiga; 

VERTICAIS
Fogão branco com uma luz que aquece tido e tem um 
relógio para rodar; 2- Coisa com água, feita de pedra 
branca e escorregadia que serve para nós cheirarmos 
bem; 5- É uma coisa que serve para pegar papeis com 
um ferrinho que fica todo dobrado; 6- Buraco fundo no 
meio da barriga; 8- É um triângulo de pano fofinho que 
as meninas usam; 10- Pauzinho que serve para tirar 
micróbios das cáries e comida dos dentes; 11- Coisa 
branca, pequenina que se come; - Pode (…) ser de 
cenoura. E se for de ervilhas é verde! 12- Retângulo 
de madeira com um buraco onde se vê uma fotografia 
e se mete em cima dos móveis; 13- Homem que gosta 
de dragões, luta karaté e come arroz.

Junho 
Calor
Rio
Brincar
Passear
Julho

Gelados
Férias
Sol
Agosto
Praia
Festas

Água
Setembro
Piscina
Descansar
Protetor solar

o seu
QUINZENÁRIO

de eleição
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