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A resolução urgente foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo e deverá ser votada na próxima assembleia municipal, agendada para 27 de setembro. 
O património foi avaliado em 779 mil euros e a autarquia acredita ser possível avançar com a expropriação amigável.
O objetivo é reabilitar o espaço e construir um auditório e um centro de congressos.

Câmara avança com expropriação
do edifício da Adega Cooperativa

Conheça os candidatos a deputados à Assembleia da República 
Há sete candidatos do concelho de Paredes que concorrem ao lugar de deputado da Assembleia da República, pelo círculo do Porto.  —  Pág. 4

Festival do churrasco anima
Paredes este fim de semana 

Polo Aquático de Paredes
tem novos treinadores

Atleta de Lordelo conquista
bronze no Europeu de Kickboxing

30 “churrasqueiros” de Portugal, Brasil, Irlanda, Ingla-
terra e Grécia vão dar a conhecer a cultura do chur-
rasco de diversas partes do mundo. O evento decorre 
entre as 12h e as 00h00 e a entrada é gratuita. —  Pág. 6

O técnico brasileiro “Carlinhos”, de 63 anos, vai orien-
tar a equipa sénior masculina, na luta pelo campeo-
nato nacional. Ex-técnico do Amarantus, Renato 
Luís, lidera a equipa feminina.  —  Pág. 14

—  Pág. 3

A atleta Ana Leonor Costa garantiu a medalha de 
bronze em Low Kick – 56kg. A seleção nacional de 
kickboxing conquistou, na Hungria, um total de 13 
medalhas. —  Pág. 13
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T
emos a obrigação, pelo que já 
conhecemos e vivemos, de su-
gerir e calcorrear os caminhos 
da solidariedade, pensando que 
não haverá outro caminho me-

lhor para a humanidade que não seja o 
da solidariedade entre os seres humanos. 
Não nos cansaremos de repetir que toda e 
qualquer política do futuro deverá colocar 
a dignidade humana em primeiro patamar.

Devemos, em plano de fundo colocar 
a família, a comunidade, a escola, a desem-
penhar as nobres tarefas na educação e 
na preparação dos jovens para a vida. Cre-
mos que a ciência política, fundamentada 
em valores e princípios sólidos, deverá ser 
uma ciência dinâmica e ter como primei-
ro objetivo destacado a justiça social e o 
bem-comum, sem qualquer tipo de descri-
minação ética de religião, política, de cor 
e de tudo aquilo que contenha germes de 
provocar escândalo.

A política tem de estar impregnada 
pelo cheiro da solidariedade, já que sem 
ela é tudo demagogia. 

O caminho da solidariedade terá de ser 
uma via aberta para promover uma cultura 
de paz e tolerância, de evitar a guerra e a 
violência, de corrigir as abissais diferenças 
entre países pobres e os ricos, de fortalecer 
a pessoa humana no centro do desenvol-
vimento e de construir, desde a juventude, 
uma civilização solidária e fraterna, basea-
da no respeito entre os homens e na plura-
lidade das mais amplas ideias.

Vivemos num mundo de comunicação 
e competição feroz, rodeados com todos 
os usos e perigos que a sociedade de con-
sumo nos impõe, quantas vezes por vias 
de logro, coação capciosa e outras artima-
nhas persuasivas, etc.

De facto, no tempo em que vivemos, 
tempo de nítidas incertezas e de grandes 
incógnitas, temos de recorrer a todas as 
nossas forças para vencer o desânimo e 
continuar serenamente sem resignação à 
facilidade, sem se deixarem cair pelo medo 
de serem engolidas pelo oportunismo e 
pelo abismo da mentira.

Evitemos por todos os meios ao nosso 
alcance, as sociedades sem ideias e sem 
ideologias, visto serem organismos vazios, 
onde campeia a falta de sonho e onde 
cada pessoa e cada coisa parecem ter ape-
nas um valor comercial.

Não sobram dúvidas sobre não ser fácil 
saber viver, quando os tempos se banham 
em águas turvas. Nas horas decisivas das 
nossas depressões e crises existenciais é 
útil ter presente, sempre e em qualquer 
situação, que “o sonho comanda a vida” e 
que também é seguro que “não há macha-
do que corte a raiz ao pensamento”. É ou 
não verdade?

Não há
machado

que corte…

Especial Sprint regressa
com traçado melhorado para
atrair mais de 6 mil pessoas

uO traçado de 2,2 quilómetros foi melhorado para aumentar a segurança e o espetáculo para o público.
uA prova é gratuita e espera receber cerca de 50 pilotos nacionais.

O 
PARQUE DA CIDADE DE PARE-
DES vai voltar a acolher, no dia 
14 de setembro, a segunda edi-
ção da Especial Sprint Paredes, 
prova pontuável para o Trofeu 

Especiais e que regressa este ano com um tra-
çado melhorado para aumentar a segurança 
e atrair mais público a Paredes.

A Especial Sprint decorre entre as 14h30 
e as 23h30, num traçado de asfalto de 2,2 
quilómetros com quatro passagens dos pi-
lotos. As inscrições só terminam na segun-
da feira, mas a organização espera receber 
cerca de 50 pilotos. “Já temos bons carros 
inscritos e vai haver competitividade em 
todas as classes. Estão lançadas todas as 
condições para que tenhamos uma pro-
va tão boa ou melhor do que no ano pas-
sado”, disse Carlos Guimarães, da organiza-
ção, na apresentação da prova, na passada 
quarta-feira, dia 4 setembro.

Este ano o traçado terá algumas alte-
rações que vão aumentar a segurança e 
minimizar o transtorno aos moradores que 
vivem nas imediações do percurso. Foi al-
terada uma chincane que oferecia proble-
mas de segurança e criada mais uma zona 
de pião e um gancho no percurso que pro-
mete assumir-se como mais uma zona de 
espetáculo para o público.

“Paredes tem carinho
especial pelo

desporto automóvel”

À semelhança do que aconteceu no ano 
passado, o traçado contará com um salto, na 
avenida do parque da cidade, que promete 
ser uma zona de espetáculo especial. 

A prova é organizada pelo Clube Automó-
vel de Santo Tirso e promovida pela câmara 
municipal de Paredes – com o apoio da Fede-
ração Portuguesa de Automobilismo e Kar-

ting – e insere-se na estratégia do município 
de “dar vida a Paredes”.

“A ideia é criar uma tradição com estes 
eventos e não tenho dúvidas de quem veio 
no ano passado vai voltar e trazer ainda 
mais pessoas”, defendeu o autarca, admitin-
do que a organização deste tipo de provas 
implica sempre constrangimentos, mas as me-
lhorias feitas pela organização vão facilitar a 
vida às pessoas e criar ainda mais espetáculo.

“Paredes tem um carinho especial 
pelo desporto automóvel e por isso te-
mos de continuar a apostar neste tipo de 
eventos”, frisou Alexandre Almeida, garan-
tindo que a logística e o perímetro criados 
serão aproveitados para o Grande Prémio 
Paredes Road Race, com motos, que decor-
re no dia seguinte.

A entrada na prova é gratuita, mas ha-
verá uma zona de bancadas, com cerca de 
200 lugares, no parque da cidade, em que a 
entrada terá o custo de um euro. Os bilhe-
tes podem ser comprados no próprio dia e 
as verbas angariadas serão entregues aos 
bombeiros de Paredes.
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M
AIS DE QUATRO MIL 
ALUNOS do concelho de 
Paredes participaram em 
ações de enriquecimento 

curricular complementares dinamiza-
das no âmbito do projeto “Paredes 
Educa – Contruir mais sucesso” 
lançado há um ano pelo município 
de Paredes para intervir ao nível da 
promoção do sucesso escolar e da 
prevenção do abandono precoce.

Dos 1400 alunos do 1.º ciclo 
que participaram, 200 foram consi-
derados de risco e sinalizados para 
acompanhamento. Já nos 2.º e 3.º 
ciclos foram identificados 114 alu-
nos para acompanhamento curricu-
lar entre 2609 participantes.

Os dados constam do relatório 
do município de Paredes relativo 
ao primeiro ano do projeto e serão 
apresentados esta sexta-feira, dia 6 
setembro, na escola básica de Bal-
tar, na sessão de abertura do Ano 
Letivo 2019/2020.

O objetivo do projeto é baixar 
a taxa de retenção e desistência no 
concelho de Paredes, que no 2.º e 
7.º anos é superior à média da Área 
Metropolitana do Porto. Apesar de 
ainda não existirem resultados con-
cretos no primeiro ano do projeto a 
este nível, o vereador da educação 
da câmara de Paredes acredita que 
será possível atingir essa meta no 
próximo ano.

Outro dos desafios será poten-
ciar um maior envolvimento das 
famílias, tendo em conta que a taxa 
de participação no primeiro ano fi-
cou-se pelos 6,6%. 

Um dos desafios
no próximo ano
é incentivar
a participação
dos pais

Em jeito de balanço, o vereador 
da educação reconhece que existem 

aspetos “positivos e menos posi-
tivos” neste primeiro ano do proje-
to, nomeadamente a participação 
dos pais. “Fizemos um conjunto 
de iniciativas, palestras, seminá-
rios conferências destinadas aos 
pais e, aí, apesar de ter corrido 
um bocado melhor do que o que 
estávamos à espera, nota-se uma 
fraca participação. Vamos ter de 
trabalhar neste segundo ano para 
envolver mais os pais nestes mo-
mentos”, sublinha o vereador.

Ainda assim, o feedback que rece-
beram dos que participaram foi “ex-
tremamente positivo”, garante Pau-
lo Silva, assumindo que “estes pais 
poderão ser os porta vozes no fu-
turo para que a adesão seja maior”.

Ao nível da participação dos 
alunos os números são mais positi-
vos, sublinha o vereador, Nas ativi-
dades, estiveram envolvidos cerca 
de quatro mil alunos de todas as es-
colas do concelho, tendo sido iden-
tificados os que estavam em risco e 
outros que poderão vir a estar e que 
também serão acompanhados. 

No próximo ano letivo o objeti-
vo passa por iniciar outras terapias, 
como a terapia da fala e ocupacio-
nal e psicologia clínica para comple-
mentar a atividade dos mediadores.

No âmbito do projeto, foi ainda 
feito um rastreio visual a cerca de 
três mil crianças do 1.º ciclo e mil 
do pré-escolar, em que cerca de 700 
alunos revelaram alguns problemas 
e foram referenciados junto dos 
médicos de família para receberem 
apoio especializado. 

Paulo Silva destaca ainda dois 
momentos importantes deste pri-
meiro ano do projeto “Paredes 
Educa – construir Mais Sucesso”, 
primeiro o evento coletivo anual, 
que decorreu em maio, onde parti-
ciparam todas as escolas do conce-
lho e onde foram dinamizadas um 
conjunto de iniciativas ligadas ao 
meio ambiente e à ciência, e segun-
do, a iniciativa “A Hora do Conto” 
em que os pais foram às escolas 
contar histórias. A partir dos dese-
nhos que eles próprios elaboraram 
será criada uma manta que depois 

Mais de quatro mil alunos participaram em ações
de projeto que combate o insucesso escolar

será exposta junto dos alunos.
Num conjunto de iniciativas 

paralelas ao projeto ligadas ao 
meio ambiente também foi pos-
sível despertar os jovens para 
outras sensibilidades. “A adesão 
das escolas e dos professores 
tem sido excelente e isso foi 
fundamental para o sucesso 
destas ações”, frisou.

Apesar do número significati-
vo de alunos envolvidos no proje-
to, Paulo Silva assume que ainda 
é cedo para traçar resultados, em-
bora os pais e a própria comuni-
dade educativa reconheçam que 
“todas as ajudas acabam por ser 
preciosas para contribuir para 
esta melhoria de resultados, so-
bretudo no campo do insucesso 
escolar”.

A meta no próximo ano é re-
duzir em 25% das taxas de reten-
ção e desistência do 2.º ano e 7.º 
ano, tendo como referência o ano 
letivo 2014/2015 em que as taxas 
eram de 10,5% e 20,2%, respetiva-
mente.

A 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE PAREDES aprovou 
na passada quarta-fei-
ra, a resolução urgente 
de expropriar as antigas 

instalações da Adega Cooperativa 
de Paredes.

Na reunião do executivo, o 
presidente da câmara, Alexandre 
Almeida, defendeu que aquele “é 
um espaço nobre da cidade de 
Paredes”, que está obsoleto e ao 
completo abandono e que deve ser 
recuperado pelo município. 

“Como a venda tem de passar 
por uma assembleia geral e não é 
fácil juntar todos os associados o 
mais lógico foi avançar com a ex-
propriação urgente até porque 
havia um risco iminente para a 
segurança das pessoas”, explicou 
o autarca, garantindo que o municí-
pio já teve de vedar o espaço por di-
versas vezes para impedir a entrada 
de pessoas que colocavam em risco 
a sua integridade física.  

O património foi avaliado em 
779 mil euros,  e Alexandre Almeidfa  
está convicto “Estou convicto que 
a Adega Cooperativa aceitará o 
valor e que o processo terminará 
com uma expropriação amigável”, 
já que o valor da avaliação vai ao en-
contro de outros que a Cooperativa 
já tinha apontado no passado quan-

Câmara avança com expropriação
do edifício da Adega Cooperativa
uA resolução foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo, mas ainda tem de ser votada em assembleia municipal.
uExpropriação deverá custar 779 mil euros e permitirá reabilitar o espaço e construir um auditório e um centro de congressos.

HELENA NUNES
— texto —

do quis vender as instalações. O ob-
jetivo da câmara é reabilitar o espa-
ço e construir, um auditório, com ca-
pacidade para cerca de 600 pessoas, 
e também um centro de congressos. 
O autarca não aponta para já o va-
lor necessário para a construção do 

projeto, mas garante que só para 
demolir o interior do edifício serão 
necessários 250 mil euros.

A obra terá de ser concretizada 
com recurso a fundos comunitários, 
estando a câmara a negociar junto 
da CCDR mais fundos para a reabili-

tação urbana.
O assunto ainda terá de ser 

aprovado em Assembleia Munici-
pal, agendada para 27 deste mês, 
antes de ser oficialmente comuni-
cado à Adega Cooperativa. “Estou 
convicto que a instituição vai 

aceitar porque a proposta vai ao 
encontro de outros valores que 
eles já pediam no passado”, fri-
sou o autarca. Se a cooperativa não 
aceitar a proposta, terão de ser os 
peritos em tribunal a decidir qual o 
valor do património.
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Ricardo Sousa, empresário de Rebordosa e atual presiden-
te da Comissão Política Concelhia do PSD-Paredes ocupa o 
19.º lugar na lista do PSD pelo distrito. Foi líder parlamentar da 
bancada do PSD na Assembleia Municipal, secretário da mesa 
da assembleia, membro da Comissão Política Distrital e da As-
sembleia Distrital do Porto do PSD. 

Preside à Comissão Política Concelhia do PSD-Paredes des-
de 2018, sendo também membro da Assembleia Distrital do Porto.

Esteve ligado a várias associações do concelho, incluindo à Promov – Associação Social, 
cultural, desportiva e recreativa, da qual foi membro do Conselho Fiscal, vice-presidente e 
presidente e membro da direção do Aliados Futebol Clube de Lordelo de 2017 a 2019.

Saiba quem são os candidatos
a deputados do concelho de Paredes

uConheça os candidatos à Assembleia da República que concorrem por Paredes nas eleições legislativas marcadas para 6 de outubro.
uVeja as caras, saiba a idade e profi ssão e conheça o perfi l.

Cândido de Lemos Ferreira, 41 anos, natural de Gandra, 
Paredes, é um dos diretores de campanha do Partido Aliança 
e candidato a deputado pelo círculo do Porto, ocupando o 9.º 
ligar da lista. 

Frequentou o curso de Informática de Gestão e o de Ges-
tão de Recursos Humanos no ISMAI e concluiu recentemente o 
Programa Intensivo de Gestão na Católica Porto.

É gestor de uma empresa multinacional de recursos huma-
nos e especialista na área da Gestão do Relacionamento com Clientes

Sem participação política ativa anterior, decidiu dar a sua assinatura para a constituição 
do Partido Aliança. Foi convidado a integrar a Comissão Instaladora do Distrito do Porto e 
eleito Senador do Partido pelo Distrito Porto. 

O
S SETE CANDIDATOS surgem em diferentes posições nas respetivas 
listas dos partidos e a maioria fi ca longe de lugares elegíveis. Olhando 
para os resultados das últimas sondagens, apenas um, José Carlos Bar-
bosa do PS, poderá chegar a ter assento como deputado. 

O PS tem vindo a subir nas sondagens e deve conseguir reforçar o 
número de deputados eleitos pelo círculo do Porto (em 2015 elegeu 14).

Neste cenário, e com a provável saída de alguns elementos para integrar o gover-
no, o atual presidente da Comissão Política do PS/Paredes poderá mesmo chegar à 
Assembleia da República.

Adriano Campos, 34 anos, é o 8.º candidato do Bloco de 
Esquerda à Assembleia da República pelo círculo do Porto. Na-
tural de Bissau, veio viver para Rebordosa, a terra do pai, com 
dois anos, onde frequentou a escola. 

É licenciado e mestre em sociologia pela Universidade do 
Minho e doutorando em sociologia das relações laborais pela 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 

Reside atualmente no Porto, mas tem casa própria em Re-
bordosa. 

É membro da direção da Associação de Combate à Precariedade - Precários Infl exíveis e 
dirigente nacional do Bloco de Esquerda.

José Carlos Barbosa, 35 anos, natural de Beire, estreia-se na 
lista de candidatos a deputados do PS pelo círculo do Porto. O 
presidente da Comissão Política do PS/Paredes ocupa o 21.º 
lugar da lista.

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica é desde 2009 res-
ponsável técnico da manutenção dos comboios Alfa Pendular 
e, em paralelo, formador na mesma área.

É presidente da direção do Grupo Desportivo Recreativo e Cultural de S. Luiz, de Beire, 
sócio fundador do Real Clube de Beire e vice-presidente da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Paredes.

Foi membro da Assembleia de Freguesia de Beire e da Assembleia Municipal e vereador 
em regime de substituição da câmara de Paredes 2013 a 2017.

Cândido Ferreira
41 anos - gestor

Adriano Campos
34 anos - sociólogo

Ana Raquel Coelho
31 anos - advogada

Em 8.º lugar da lista do CDS, Ana Raquel Coelho, 31 anos, 
natural do Porto e residente em Cete, atual vice-presidente da 
concelhia de Paredes do CDS-PP.

É licenciada em Direito e Mestre em Direito e Gestão, pela 
Universidade Católica Portuguesa, e pós-graduada em Fiscali-
dade pelo Instituto Superior de Administração e Gestão e exer-
ce a profi ssão de advocacia.

Militante do CDS-PP desde 2017 foi segunda na lista de 
candidatos à câmara nas autárquicas de 2017. Atualmente, é vice-presidente da Comissão 
Política Concelhia do CDS-Paredes.

Cristiano Ribeiro
63 anos - médico

Entre os candidatos da CDU no distrito, em 6.º lugar está 
Cristiano Ribeiro, 63 anos, residente no concelho de Paredes, 
médico assistente graduado de Medicina Geral e Familiar, que 
trabalha atualmente na USF de S. Martinho, Penafi el. 

É militante do PCP, membro eleito na Assembleia Munici-
pal de Paredes, membro responsável da concelhia de Paredes 
do PCP e membro da direção sub-regional do Vale do Sousa e 

Baixo Tâmega do PCP.
Presta cuidados médicos de forma gratuita à população de Parada de Todeia e a vários 

clubes desportivos do concelho.

José Carlos Barbosa
35 anos - engenheiro

Ricardo Sousa
46 anos - empresário

Em 34.º lugar, na lista do PSD está Cristiana Seabra, Enge-
nheira Civil, vogal da Comissão Política Concelhia do PSD. 

Licenciada em Engenharia Civil, pelo Instituto Superior de 
Engenharia do Porto onde fez uma pós-graduação em Avalia-
ção e Análise de Investimento Imobiliário. É perita avaliadora de 
imóveis, com inscrição ativa na Comissão de Mercado de Valores

Mobiliários e Técnica Superior de segurança no trabalho. 
Frequenta o mestrado em Engenharia Civil no ramo da gestão da construção, no Insti-

tuto Superior de Engenharia do Porto (ISEP);
É militante do PSD desde 2015 e integrou a lista candidata à junta de Recarei nas autár-

quicas de 2017. 

Cristiana Seabra
27 anos - engenheira

PUB
PUB
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O 
MUNICÍPIO DE PAREDES vai ade-
rir à Semana Europeia da Mobilida-
de com um conjunto de atividades 
que visam promover a mobilida-
de sustentável. A palavra chave é 

“sensibilização, que será o primeiro passo e o 
objetivo principal desta semana”, sublinhou o 
presidente da câmara de Paredes, Alexandre Al-
meida, na apresentação do evento. 

“Falar de mobilidade num concelho 
como Paredes é um desafi o porque há mui-
to a fazer e um longo caminho a percorrer”, 
explicou o autarca, reconhecendo que Pare-
des tem vários problemas relacionados com a 
orografi a do território e a falta de transportes 
públicos que são necessário resolver. “Esta-
mos a participar no concurso que está a ser 
lançado na Área Metropolitana do Porto 
em que vai aumentar não só o número de 
carreiras que temos no concelho como a 
sua frequência”, frisou.

Um dos grandes desafi os passa por tornar 
a cidade de Paredes mais acessível para pes-
soas com mobilidade reduzida, acrescentou 
Alexandre Almeida, destacando a ação “Mo-
bilidade para Todos” que se vai realizar a 
21 setembro, no parque José Guilherme, vai 
levar pessoas com defi ciência a percorrer a ci-
dade e identifi car o que está bem e o que está 
mal e o que ainda há para fazer a este nível.

As ações planeadas no âmbito da Semana 
Europeia da Mobilidade incentivam à mudan-
ça de comportamentos e a experimentar al-
ternativas ao uso diário do automóvel, como 
as bicicletas ou os transportes públicos, in-
cluindo o comboio. Mas para isso, frisou o au-
tarca, é necessário criar infraestruturas, como 
parques de estacionamento, onde as pessoas 
possam deixar os seus automóveis ou bici-
cletas. “Estamos a negociar com a EP uma 
reformulação do parque junto à estação de 
comboios de Paredes de forma a aumentar 
o número de lugares. Além disso, está em 

Paredes promove caminhadas e passeios de
bicicleta na Semana Europeia da Mobilidade
uA iniciativa organizada anualmente pela Comissão Europeia decorre de 16 a 22 de setembro e termina com o Dia Europeu sem Carros.

fase fi nal o concurso que vai permitir trans-
formar o espaço da antiga ETAR em mais 
um parque de estacionamento com capa-
cidade para 151 lugares”.

  

Atividades para todos

O tema deste ano da Semana Europeia 
da Mobilidade é “Caminhar e Pedalar em 
Segurança” e pretende promover a cami-
nhada e o uso da bicicleta como forma de 
mobilidade. Em Paredes, haverá atividades 
entre os dias 16 e 22 de setembro: caminha-
das, passeios de bicicleta e ações de sensibi-
lização junto das escolas, com o objetivo de 
promover a utilização de transportes que in-
centivam à mudança de comportamentos e 

a experimentar alternativas ao uso diário do 
automóvel particular.

No dia 16 de setembro haverá um con-
curso de fotografi a online, “A tua selfi e na 
mobilidade ativa” que desafi a os cidadãos a 
enviar fotografi as do seu percurso para o tra-
balho ou para a escola feito a pé, de bicicleta 
ou de transportes públicos.

No dia 17 haverá uma ação interna para os 
funcionários da autarquia, uma caminhada na 
Senhora do Salto e uma ação de plooging (reco-
lha de lixo) em que vão participar os alunos do 
Agrupamento de Escolas de Sobreira. 

Os dias 19 e 20 de setembro serão dedica-
dos a ações de sensibilização nas escolas, des-
tinada a alunos do 4.º ano, sobre mobilidade 
sustentada. As ações vão decorrer nas esco-
las básicas de Lordelo, Rebordosa, Paredes e 

Gandra.
No dia 21 haverá, no parque José Gui-

lherme, uma ação dedicada às pessoas com 
mobilidade reduzida, com a realização de um 
percurso pela cidade para identifi car o que 
está bem e mal feito. À noite terá lugar a ação 
“Anda de Bicicleta Connosco” que convida a 
população para um passeio de bicicleta com 
o objetivo de identifi car vários percursos diá-
rios que podem ser feitos de bicicleta.

A Semana Europeia da Mobilidade termi-
na a 22 de setembro, com o Dia Europeu sem 
Carros. Em Paredes, está previsto o encerra-
mento integral de algumas vias, incluindo a 
praça José Guilherme, Rua 1.º Dezembro e 
Rua de Valbom e o encerramento parcial da 
Rua Dr. António Mendes Moreira, Rua Vitorino 
Leão Ramos e Rua Doutor José Correia.
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Podologista ROPE® Reabilitação e Otimização de Performance 
CLÍNICA NUNO MENDES

EMÍLIA RIBEIRO

A 
micose das unhas, também conhecida como Onicomicose, é 
uma doença comum que afeta 5 a 30% da população mundial. A 
unha é contaminada por fungos que podem causar alteração da 
coloração (unhas com coloração esbranquiçada, escurecimen-
to, amarelada e até esverdeada), alteração da espessura (unhas 

grossas difíceis de cortar), defeitos e descolamento do leito ungueal.
Os tratamentos convencionais passam pelo uso de medicação tópi-

ca como vernizes, soluções aquosas, gotas ou com medicação oral. A me-
dicação oral traz, frequentemente, contraindicações e efeitos secundários.

As Clínicas Nuno Mendes dispõem de um moderno tratamento que 
ajuda no arsenal terapêutico deste tratamento: o laser.

O tratamento a Laser nas unhas pode aumentar a taxa de sucesso 
se associado aos tratamentos convencionais, como alternativa para os 
pacientes que não podem utilizar a medicação oral, nos pacientes com 
diabetes e outras patologias.

As onicomicoses podem ser causadas por dermatófi tos, que são os 
fungos mais comuns, no entanto, os fungos mais associados a infeções 
ungueais são o Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes e 
Candida albicans.

Todas as pessoas correm o risco de ter infeção por fungos, pois eles estão 
presentes em qualquer lugar do ambiente do nosso quotidiano. Piscinas, gi-
násios, balneários e pédicure são os locais mais favoráveis a infeções.

Sapatos apertados e traumas constantes nas unhas suscetibilidade 
genética também podem levar a infeção. Geralmente, afeta as unhas dos 
pés, mas as mãos também podem apresentar micose. As unhas dos pés 
são mais afetadas, devido ao uso constante de sapatilhas e sapatos, pois o 
local fi ca quente, húmido e escuro favorecendo a proliferação dos fungos.

A unha do hálux (primeiro dedo do pé) geralmente, é a primeira a 
ser afetada.

Os sintomas mais frequentes são: unhas com alteração da cor, espessa-
das ou deformadas, descoladas do leito ungueal, manchas ou linhas brancas 
na superfície, frágeis e quebradiças ou com aparência diferente do usual.

As opções atuais para o tratamento das unhas são: medicação oral, 
tópica e a laserterapia. Nenhum tratamento único é efi caz para todos 
os pacientes, podendo haver riscos e benefícios associados, por isso é 
importante aconselhar-se com o seu podologista para avaliar o ser caso 
e defi nir um plano de tratamento.

O tratamento a LASER é efi caz na eliminação do fungo da unha, sen-
do a opção mais saudável uma vez que esta não necessita ser removi-
da. Durante o tratamento, o utente pode sentir um aquecimento da sua 
unha e uma picada associada. A luz do laser passa pela lâmina ungueal 
e pelo tecido adjacente e é absorvida pelo pigmento do fungo, levando 
um aquecimento do mesmo, que mata ou danifi ca o organismo do fun-
go. O número de sessões depende de cada caso.

O laser Nd YAG, aprovado pelo FDA, é seguro e efi caz no tratamento 
da infeção ungueal (onicomicose), fortalecendo as unhas, tornando-as 
menos frágeis, quebradiças e saudáveis.

Micose vs Laser
nas unhas

PUB PUB

É 
O MAIOR FESTIVAL de 
churrasco brasileiro do país 
e está de regresso ao parque 
da cidade de Paredes com 
três dias de churrasco com 

especialidades brasileiras e muita 
música. A segunda edição do “Brazi-
lian BBQ Festival” decorre entre os 
dias 6, 7 e 8 de setembro, das 12h00 
às 00h00, com entrada gratuita. 

O evento é organizado pelo 
restaurante Fornalha, Steakhouse 
e Pizzaria, com o apoio da Câmara 
Municipal de Paredes e estima atrair 
cerca de 8 mil pessoas.

Está garantido o leitão, a coste-
la no fogo de chão, o pão de queijo 
e feijão preto, a feijoada, tapioca, 
coxinha de frango, queijo coalho, 
gelado (picolé), açaí, água de coco, 
caipirinha, pastel e outros alimen-
tos da gastronomia brasileira. 

O churrasco será preparado 

Paredes volta a receber maior 
festival de churrasco do país

u“Brazilian BBQ Festival” decorre este fim de semana no parque da cidade e
     estima atrair cerca de oito mil pessoas.

por mais de “30 churrasqueiros”, 
representantes de Portugal, Brasil, 
Irlanda, Inglaterra e Grécia.

A música também não vai faltar 
nos três dias do Brazilian BBQ Festi-
val com a animação a cargo dos DJ 
Farofa, Dj João Carioca e DJ Pastel. 
Este ano, o churrasco é “acompa-
nhado” com as bandas: Batucada 
Radical, Samba do B e Samba sem 
fronteiras.

“A novidade, este ano, pas-
sa por trazer carnes assadas em 
diversos estilos e de diferentes 
países, como em “fogo de chão” 
brasileiro, parrilha argentina, 
pitsmolker americano e o assado 
grego, totalizando 30 churras-
queiros de diversos países, para 
além de Portugal, como Brasil, 
Grécia, Irlanda e Inglaterra, sob a 
chancela da World Barbecue As-
sociation (WBQA), que é a maior 
instituição da europa quando o 
assunto é churrasco, e a Associa-
ção Portuguesa de Churrasquei-

ros (APCh)”, sublinhou Alan Barros, 
um dos organizadores do BBQ Bra-
zilian Barbecue Festival.

O objetivo do BBQ é “dar a co-
nhecer, ao público, a cultura do 
churrasco de diversas partes do 
mundo, que é desconhecida por 
grande parte do povo português, 
e mostrar Portugal para o mundo 
através do churrasco”, refere Alan 
Barros, que vai coordenar “o chur-
rasco das aproximadamente 1,5 
toneladas de carnes”.

A organização “reconheceu 
que a primeira edição teve falhas, 
como falta de comida e fi las, pois 
eram esperadas 1 500 pessoas 
e foram mais de 3 mil. Para este 
ano, o festival está preparado 
para receber 8 mil pessoas duran-
te os 3 dias de evento”, sublinha 
Alan Barros.

A dose de churrasco (que inclui 
a carne e o acompanhamento) terá 
um custo de 6€ e as bebidas têm 
um custo médio de 1€.
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A 
FREGUESIA DE 
SOBREIRA vai 
acolher este sá-
bado, 7 setembro, 
a 3.ª edição do 

Mercado Doce. A iniciativa 
consiste numa feira de doces 
confecionados por um paste-
leiro da freguesia que decidiu 
utilizar a sua casa para promo-
ver alguns dos seus trabalhos.

Bolas de Berlim, brasilei-
ros e mousses são algumas 
das especialidades confecio-
nadas por Rafael Neves. Há 

3.ª edição Mercado Doce
decorre a 7 setembro

uA iniciativa é organizada por Rafael Neves e serve para promover algumas das doçarias
     mais famosas do pasteleiro, como o famoso bolo de amêndoa.

três anos que o pasteleiro, 
natural da Sobreira, organiza 
o Mercado Doce e mostra-se 
orgulhoso pelo trabalho rea-
lizado. “É sem dúvida um 
orgulho saber que as pes-
soas gostam e aconselham 
o meu trabalho a outras 
pessoas”, conta o pasteleiro, 
que costuma promover de-
gustações de bolos na sua 
terra e participar em feiras de 
artesanato para vender algu-
mas das doçarias mais apre-
ciadas, como bolas de Berlim, 
de alfarroba e de beterraba, 
bolo de chocolate, torta de 
laranja, tarde de amêndoa, o 

famoso bolo de amêndoa e 
muito mais. 

O gosto pela culinária e 
pela pastelaria em particular 
começou por volta dos 13 
anos, quando Rafael come-
çou a fazer bolos mais sim-
ples para a família. Depois 
de concluir o curso de paste-
laria e panificação, na escola 
secundária de Valongo, o jo-
vem decidiu agarrar a opor-
tunidade e dedicar-se à pas-
telaria, estando atualmente a 
concluir o curso profissional 
de cozinha e pastelaria na es-
cola profissional de Gaia. 

Rafael Neves foi três ve-

zes convidado para promo-
ver o seu trabalho no pro-
grama da RTP1, Praça da Ale-
gria e participou em vários 
concursos de cozinha. Este 
ano conquistou o primeiro 
lugar no concurso “Sabores 
e Saberes”, promovido pela 
câmara de Paredes, com a re-
ceita de um bolo de pão de ló 
recheado com creme de café 
e amêndoa.

O Mercado Doce decor-
re na Avenida de São Pedro, 
a partir das 21 horas, e pro-
mete trazer muitas surpresas 
doces para os participantes. 
A entrada é livre.  
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O 
CONCELHO DE PA-
REDES está entre os 
20 concelhos do país 
com maior número de 
incêndios rurais entre 

1 de janeiro e 15 de agosto. A lista 
é liderada pelo município de Mon-
talegre e integra outros concelhos 
da região, como Penafiel, Amarante, 
Felgueiras e Paços de Ferreira.

Segundo o relatório do Instituto 
da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF), o distrito do Porto 
foi o que mais registou incêndios 
rurais, entre 1 de janeiro e 15 de 
agosto, com 1136 ignições e uma 
área ardida de 503 hectares.

O mesmo relatório mostra que 
o concelho de Paredes foi o que re-
gistou o maior número de ocorrên-
cias no distrito, com 135 incêndios 
rurais, registando, contudo, um vo-
lume de área ardida baixo.

No terceiro lugar da lista apa-
rece Penafiel, com 126 incêndios 
rurais e 153 hectares de área ardida.

Amarante é o terceiro concelho 

Paredes entre os concelhos
com mais incêndios rurais

uEntre 1 de janeiro e 15 de agosto foram registados 135 incêndios rurais, mas a área ardida foi reduzida.
uMontalegre lidera a lista com 140 incêndios, e Penafiel surge na terceira posição.

HELENA NUNES
— texto —

do distrito a aparecer na lista, com 
78 incêndios rurais e 47 hectares de 
área ardida.

Valongo aparece em 12.º lugar, 
com 75 incêndios rurais, tendo ar-
dido 50 hectares de povoamento, 
mato e área agrícola.

Alguns lugares abaixo, (17.º), 
aparece Felgueiras, com um total 
de 68 incêndios rurais e 36 hectares 
de área ardida.

Em penúltimo lugar está Paços 
de Ferreira, que registou 67 incên-
dios rurais ate 15 de agosto, tendo 
ardido cinco hectares de povoa-
mento e matos.

Registados mais
de sete mil

incêndios no país

No quarto relatório provisório 
de incêndios rurais de 2019 o ICNF 
diz, ainda, que foram registados 
7192 incêndios rurais, que resul-
taram em 26.198 hectares de área 
ardida, entre povoamentos, matos 
e agricultura.

“Comparando os valores do 
ano de 2019 com o histórico dos 
10 anos anteriores, assinala-se 
que se registaram menos 43% de 
incêndios rurais e menos 63% de 
área ardida relativamente à mé-

dia anual do período. O ano de 
2019 apresenta, até ao dia 15 de 
agosto, o segundo valor mais re-
duzido em número de incêndios e 
o segundo valor mais reduzido de 
área ardida, desde 2009”, refere 

ainda o ICNF.
Os distritos com mais incêndios 

são Porto (1.136), Lisboa (600) e Bra-
ga (563). As causas mais frequentes 
são queimadas de sobrantes flores-
tais ou agrícolas e incendiarismo.

U
MA MULHER, de 62 
anos, foi detida pela 
Polícia Judiciária por 
suspeita de ter atea-
do cinco incêndios 

florestais em Rebordosa, Paredes.
Em comunicado, a PJ refere 

que as cinco ignições terão sido 
ateadas “com recurso a um is-
queiro e com a intenção de 
queimar mato e provocar incen-
dio florestal, em locais escondi-
dos, para a propagação de de-
senvolver insidiosamente.”

 “Aparentemente com o pre-

Detida mulher suspeita de atear
fogos em Rebordosa

uA suspeita terá ateado cinco incêndios florestais 
que colocaram em perigo habitações e unidades in-
dustriais, com recurso a um isqueiro.

texto de limpeza”, a detida, de 62 
anos, ateou cinco ignições, em da-
tas diversas, e “abandonou o lo-
cal de imediato, colocando em 
perigo habitações e unidades 
industriais existentes nas ime-
diações”. Uma fábrica de móveis 
ficou em “sério perigo”, “só não 
tendo assumido outras propor-
ções devido à pronta e eficiente 
intervenção dos bombeiros de 
Rebordosa”.

A detida, de 62 anos de idade, 
vai ser presente à competente au-
toridade judiciária para primeiro 
interrogatório judicial e aplicação 
das medidas de coação tidas por 
adequadas.

HELENA NUNES
— texto —
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Inaugurada nova escola de karaté em Paredes
uA escola Osuka Dojo, do mestre Óscar Rocha (5.º Dan) abriu na cave do centro comercial Vale do Sousa em Paredes.

F
OI INAUGURADA 
no passado dia 2 se-
tembro uma nova 
escola de Karaté em 
Paredes. A Osuka 

Dojo é a concretização de um 
sonho antigo de Óscar Ro-
cha, de 52 anos, que desejava 
abrir um espaço próprio para 
dar aulas de karaté, sem limi-
tações de horários.

O instrutor de karaté 
já tinha a funcionar outras 
duas escolas em Louredo e 
Penafiel, fruto de protocolos 
com associações locais, a As-
sociação Social e Cultural de 

Louredo e os bombeiros vo-
luntários de Penafiel.

Na cerimónia de inaugu-
ração estiveram presentes 
familiares, amigos, alunos e 
ex-alunos, o Comissário da 
Polícia Municipal de Paredes 
e o Sensei Jorge Monteiro (8.º 
Dan) instrutor chefe nacional 
IOGKF Portugal.

Óscar Rocha é instrutor 
há vários anos (5.º Dan) é 
arbitro da Federação Nacio-
nal de Karaté e faz parte da 
maior associação de artes 
marciais em Portugal, a As-
sociação Portuguesa de Oki-
nawa Gojo-Ryu.  Fundada em 
1982, a APOGK conta atual-
mente com cerca de três mil 

atletas a nível nacional, 100 
instrutores e 140 dojos.

Da região do Vale do Sou-
sa, a Osuka Dojo tem cerca de 
60 atletas e com a abertura 
da nova escola em Paredes a 
expectativa é que o número 
aumente.

Óscar Rocha pratica kara-
té há mais de 30 anos e este-
ve várias vezes em Okinawa, 
Japão, berço do Karaté, a trei-
nar com os melhores mestres 
do mundo. O instrutor garan-
te que as experiências foram 
importantes para conhecer 
melhor a cultura oriental. 
“Desde o respeito, ao am-
biente e à alimentação é 
tudo diferente”, sublinha, 

assumindo que a prática do 
karaté transmite valores sim-
ples como a autodisciplina, o 
respeito, a humildade e a per-
severança, ao mesmo tempo 
que permite melhorar a con-
dição física e concentração 
de adultos e crianças.

“Cada vez mais os mé-
dicos e psicólogos aconse-
lham os pais a colocarem 
os filhos no karaté porque 
ajuda a nível psicológico, fí-

sico e intelectual e sobretu-
do ao nível da socialização. 
Vejo crianças que entram 
com 6 ou 7 anos comple-
tamente fechadas e ao fim 
de um ano ou dois já estão 
mais facilmente integra-
das”, explica o instrutor. 

Os interessados em pra-
ticar a modalidade podem 
dirigir-se à escola Osuka Dojo 
em Paredes, na cave do edifí-
cio do centro comercial Vale 

do Sousa, em Paredes. As 
aulas serão às quartas, das 
18h30 às 19h15 (para crian-
ças dos 5 aos 11 anos) e das 
19h30 às 20h30 (aula geral) 
e aos sábados, das 17h às 
18h30 (aula geral).

Em Louredo as aulas são 
às segundas e quintas, das 
20h às 21h30 e em Penafiel 
às terças e sextas, das 19h às 
20h (para crianças) e das 20h 
às 21h (para adultos).

N
O PASSADO dia 11 
de agosto a igreja 
de São Miguel de 
Rebordosa encheu-

-se para a despedida do Re-
verendo Padre Mário João, 
que partiu em missão para 
Itóculo, Moçambique. 

Na festa de despedida, o 
pároco de Rebordosa, Gan-
dra e Baltar foi presenteado 

Padre Mário João vai em
missão para Moçambique

com um tapete de flores, des-
de o centro paroquial ao adro 
da igreja, que recebeu a pro-
cissão solene para a celebra-
ção da missa de despedida.

A cerimónia contou ain-
da com a presença do Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes, Presidentes de 
Junta de Rebordosa e Baltar, 
bem como os representantes 

de diferentes associações e 
coletividades das duas fre-
guesias.

Já no final da cerimónia, 
houve espaço para uma tarde 
de convívio e partilha, animada 
pela banda católica Yeshua. A 
largada de balões que forma-
ram a palavra “ITOCULO” sim-
bolizou o ponto de encontro 
com o Padre Mário João.

uO pároco despediu-se temporariamente dos paroquianos
de Rebordosa para seguir em missão para Itóculo, Moçambique. 
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N
OS MESES de setembro, 
outubro e novembro de-
corre em vários conce-
lhos do país a campanha 
de vacinação antirrábica 

e de identifi cação eletrónica de ani-
mais, realizada no âmbito do Pro-
grama Nacional de Luta e Vigilância 
Epidemiológica de Raiva Animal e 
outras zoonoses.

No concelho de Paredes, a cam-
panha vai ser realizada de 14 de se-
tembro a 2 de novembro, pela mé-
dica veterinária Adélia Pereira, nas 
juntas de freguesia. 

A vacinação será ainda realizada 
no centro de recolha de canídeos 
(Ecocentro de Cristelo) às quartas-
-feiras, entre as 14h e as 15horas, 
ou no Largo Santos Grácio (largo da 
feira de Paredes), às 16h, também 
às quartas-feiras, com exceção dos 
dias de feira.

Em 2019, a Direção Geral de 

Campanha de vacinação antirrábica
decorre de 14 de setembro a 2 de novembro

uSaiba em que datas a veterinária municipal vai passar pelas freguesias do concelho.

HELENA NUNES
— texto —

Alimentação e Veterinária esti-
pulou que a vacina custa cinco 
euros, para cães ou gatos, o bole-
tim sanitário custará um euro e a 
identificação eletrónica custa 13 
euros (taxa única, incluindo ficha 
de registo).

Todos os cães com mais de três 
meses de idade devem ser vacina-
dos, nesta campanha de vacinação 
ou através de um veterinário à es-
colha do dono. A identifi cação ele-
trónica de cães é obrigatória para 
todos aqueles nascidos após 1 de 
julho de 2008. A legislação em vi-
gor determina, ainda, que as raças 
consideradas perigosas e poten-
cialmente perigosas têm de estar 
registadas.

Refi ra-se que a lei prevê coimas 
para a falta de vacina antirrábica 
válida, devidamente certifi cada 
no boletim sanitário do animal ou 
passaporte, bem como a falta de 
cumprimento das medidas para o 
controlo de outras zoonoses dos 
canídeos.

CALENDÁRIO

A campanha arranca a 14 de se-
tembro, em Rebordosa, e termina 
a 2 de novembro em Vila Cova de 
Carros, Paredes, percorrendo todas 
as freguesias do concelho. 

A 18 setembro passará em Cete, 
no largo da feira e do mosteiro e no 
dia 20 estará no largo da Redonda, 

Madalena e no largo dos Chãos, em 
Bitarães. A 21 setembro vai realizar-
-se em Bustelo, Terronhas e no largo 
da Feira em Recarei, no dia 25 em 
Duas Igrejas e no Largo do Mostei-
ro de Vilela e a 27 de setembro em 
Gondalães e junto às escolas de 
Louredo. 

A 2 de outubro a campanha 
realiza-se em Mouriz e Castelões 
de Cepeda (largo da feira), no dia 5 

outubro estará em Castromil, Cas-
conha e Santa Comba, Sobreira, no 
dia 9 no largo da feira, em Besteiros, 
e no largo do Cruzeiro, em Cristelo. 
No dia 12 vai percorrer os lugares de 
Alvre, Sarnada e Aguiar, em Aguiar 
de Sousa. No dia 16 de outubro 
passará por Beire e Sobrosa, no dia 
19 por Gandra, terminando a 2 de 
novembro em Vandoma, Astromil e 
Vila Cova de Carros.

U
MA JOVEM CARENCIADA, de 
Recarei, recebeu um computador 
portátil para poder desenvolver 
os seus trabalhos escolares.  

O equipamento já havia sido solicitado 
à autarquia, no âmbito dos apoios sociais, 
e foi oferecido à jovem, de 17 anos, pelo 
município de Paredes, a empresa BitShop – 

Jovem carenciada
recebeu computador

Informática e Contabilidade e a Associação de 
Empresas de Paredes (ASEP). 

A oferta deu resposta a uma situação de 
carência económica do agregado familiar.

A jovem paredense recebeu, ainda, a ga-
rantia da oferta de uma impressora por parte 
da mesma empresa, BitShop – Informática & 
Contabilidade.

Câmara e Universidade Lusófona
oferecem bolsa de estudo

uA bolsa traduz-se na isenção de propinas e aplica-se a alunos que frequentam pela primeira vez o ensino superior.
uAs candidaturas decorrem até 12 de setembro.

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARE-
DES estabeleceu um protocolo de 
cooperação com a Universidade Lu-
sófona do Porto para atribuir uma 

bolsa de estudo a um estudante residente no 

concelho de Paredes.
As candidaturas devem ser formalizadas 

no balcão único da câmara de Paredes, até 12 
de setembro, e o processo de análise será efe-
tuado de acordo com o regulamento munici-
pal de atribuição de bolsas de estudo.

A bolsa traduz-se na isenção de propinas 
e aplica-se a alunos que frequentam pela pri-

meira vez o ensino superior, não benefi ciem 
de outra bolsa de estudo e estejam matricula-
dos no primeiro ano de um curso da referida 
universidade.

A bolsa será renovada anualmente até à 
conclusão da licenciatura, desde que o bolsei-
ro transite de ano e cumpra os requisitos es-
tabelecidos no regulamento de atribuição de 

bolsas de estudo da Universidade Lusófona.
No ano passado, um aluno, residente em 

Paredes, já tinha benefi ciado de uma bolsa de 
estudo no âmbito da mesma parceria.

Os candidatos não podem ser detentores 
de grau académico universitário, nem bene-
fi ciar de outra bolsa de estudo ou vantagem 
equivalente.

o seu QUINZENÁRIO de eleição

HELENA NUNES
— texto —
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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: De Segunda-feira a Sábado - Abertura 10h00  |  Fecho 22h00
Descanso semanal: Domingo

F
oi inaugurado no passado dia 15 de 
junho o showroom da ADN Furni-
ture, situado na Avenida do Visalto, 
491, Sobrosa, Paredes, um espaço 
moderno e acolhedor com peças 

de mobiliário exclusivas, fabricadas por uma 
marca paredense, que produz à medida e ao 
pormenor cada peça de decoração. Dentro 
da equipa de trabalho mantém-se valores 
como qualidade, dedicação e paixão.

No cocktail de abertura estiveram pre-
sentes familiares, amigos, fornecedores e 
funcionários da empresa.

ADN Furniture nasceu no início de 2016 
pelas mãos de Andreia Nogueira e do seu 
pai Victor Nogueira. A marca registada a 17 
de setembro de 2017, nasceu para dar apoio 
comercial à indústria de mobiliário Noguei-
ras&Barbosa Lda, com o objetivo de apostar 
num novo segmento de mercado. ADN Fur-
niture é então uma marca de produção e 
comercialização de mobiliário.

A empresa Nogueiras&Barbosa nasceu 
há 22 anos. Devido ao seu profi ssionalismo, 
à qualidade nas matérias-primas no processo 
de produção, a empresa sobreviveu a tempos 

ADN Furniture inaugurou novo showroom
O novo espaço comercial abriu em Sobrosa, junto à rotunda das oliveiras.

de crise e atualmente ainda conta com clientes 
que a acompanham desde a abertura.

A marca tem como objetivos atuar no 
mercado B2B e para isso tem vindo a criar 
parcerias com arquitetos e designers de inte-
riores, tendo aberto recentemente o seu es-
paço comercial para atendimento ao público, 
com serviços de 3D, mobiliário por medida e 
decoração.

“Reproduzimos o ADN de cada cliente 
em cada peça exclusiva de mobiliário, com 
a máxima qualidade e conforto. A sua casa 
é a sua essência, o seu sonho que tornamos 
realidade”, sublinha Andreia Nogueira, res-
ponsável de marketing da empresa.

A ADN Furniture tem trabalhado sobretu-
do no mercado nacional, mas tem como ob-
jetivo apostar em feiras internacionais, para 
levar a marca a outros mercados.

Os funcionários e fornecedores são “a 
base para o sucesso de empresa” e, por isso, 
Andreia Nogueira acredita que é fundamental 
manter o espírito de equipa.

Visite o espaço, na Avenida do Visalto, 
491, Sobrosa, Paredes ou na página da inter-
net adnfurniture.com.
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O USC PAREDES venceu 
o jogo da 3.ª jornada da 
série B do Campeonato 
de Portugal de futebol, 

frente ao trofense, por 1-4, so-
mando assim a segunda vitória na 
prova. A partida foi disputada no 
passado dia 31 agosto.

Depois do empate a zero fren-
te ao Canelas, a equipa de Euri-
co Couto foi à Trofa em busca de 

R
EBORDOSA, ALIANÇA DE GANDRA 
E ALIADOS DE LORDELO tiveram sor-
tes diferentes na jornada inaugural do 
Campeonato Série B da Divisão de Elite 

da Associação de Futebol do Porto.
O Rebordosa AC deslocou-se ao terreno 

Campeonato de Portugal:  Trofense, 1 — União de Paredes, 4

Paredes vence na Trofa
uA equipa de Eurico Couto venceu, por 4-1, o Trofense e subiu ao 4.º lugar do
     Campeonato de Portugal.
uNa próxima jornada, os unionistas jogam, em casa, com o Lusitânia de Lourosa.

uma vitória, mas sentiu algumas 
dificuldades, sobretudo, na pri-
meira meia hora de jogo. 

Apesar de ter entrado mais apá-
tica, a formação do Paredes acabou 
por ter a sorte do seu lado. Aos 22 
minutos, na conversão de uma 
grande penalidade, Pedro Rodri-
gues fez o primeiro da partida.

Logo a abrir a segunda par-
te, (48’) Joel Barbosa aproveitou 
mais uma oportunidade e dilatou 
a vantagem da equipa paredense. 
Quatro minutos depois, novo pe-

nalti assinalado, desta vez a favor 
da equipa da casa. Na conversão, 
Rui Miguel não desperdiçou a 
oportunidade e estabeleceu o 1-2 
no marcador.

Mas o Paredes voltou à carga 
nos últimos 30 minutos da parti-
da. Aos 71 minutos, Joel Barbosa 
marcou o seu segundo golo na 
partida e deixou o Paredes com 
uma vantagem mais confortável 
no marcador. 

Nos instantes finais Tó Jó vol-
tou a colocar a bola no fundo da 

baliza adversária, estabelecendo 
o resultado final, 1-4. 

O Paredes soma agora sete 
pontos e subiu para o 4.º lugar da 
tabela classificativa. 

Na próxima jornada, os pare-
denses recebem o Lusitânia de 
Lourosa. O jogo realiza-se a 15 de 
setembro, pelas 16h30, na cidade 
desportiva de Paredes.

Campeonato da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto - Série B

Rebordosa e Gandra empatam
e Lordelo vence na abertura do campeonato
uA primeira jornada da Divisão de Elite trouxe resultados diferentes para as equipas do concelho, sendo o Aliados de Lordelo a
     única que conseguiu vencer.

do Vila Meã e não conseguiu ir além de um 
empate a uma bola.

Sorte idêntica teve o Aliança de Gandra, 
que se deslocou ao reduto do Lousada, onde 
também empatou a uma bola.

Por sua vez, a única das três equipas do 

concelho a jogar em casa, o Aliados de Lorde-
lo, alcançou uma vitória expressiva no arran-
que do campeonato, frente ao CD Sobrado. 

A equipa liderada por Juvenal Brandão 
segue na frente do campeonato, com os 
mesmos pontos que o Tirsense. 

Na próxima jornada o Rebordosa joga em 
casa com o Alpendorada e o Aliança de Gandra 
recebe o Vila Meã. Já o Aliados de Lordelo vai jo-
gar a Santo Tirso. Os jogos  realizam-se este do-
mingo, pelas 17 horas.

Vila Meã - RebordosaAliados de Lordelo - Sobrado

DESPORTO
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A
NA LEONOR COSTA, atleta do 
ginásio Freemotion Clube de Lor-
delo, conquistou a medalha de 
bronze no Campeonato da Europa 

de Kickboxing nos escalões de cadetes e 
juniores. 

A competição decorreu de 23 a 31 de 
agosto em Gyor, Hungria e reuniu algumas 
das seleções mais fortes da Europa, entre elas 
a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia, que apre-
sentaram em todas as competições mais de 

Atleta de Lordelo conquistou medalha 
de bronze no Europeu de kickboxing

uAna Leonor Costa alcançou a medalha na categoria Low Kick-56kg. Portugal sagrou-se campeão da Europa, com um total de 13 medalhas.

A atleta de Lordelo fez parte da seleção na-
cional de kickboxing que foi à Hungria conquis-
tar o título de Campeã da Europa. Os 19 atletas 
que fizeram parte desta comitiva alcançaram 
um total de 13 medalhas, três de ouro, quatro de 
prata e seis de bronze.

Artur Karlov (Full Contact, -71kg), Joel 
Colaço (K1, -54kg) e Miguel Temporário (K1, 
-63,5kg) subiram ao lugar mais alto do pódio, 
ao passo que João Curva (Low Kick, -57kg), 
Daniel Andrade (K1, -57kg), Gonçalo Noites 
(K1, -71kg), e Matilde Rodrigues (K1,-56kg) sa-
graram-se vice-campeões.

 Alexandre Cunha (Low Kick, -54kg), Cláu-

dia Jardim (K1, -52kg), Eduardo Pereira (K1, 
-54kg), Guilherme Coutinho (Full Contact, 
-57kg), Leonor Costa (Low Kick, -56kg) e Sara 
Rodrigues (Low Kick, -52kg) completaram 
passagem bem-sucedida de Portugal pela 
Hungria com a conquista de medalhas de 
bronze nas respetivas categorias.

Em declarações ao jornal A Bola, os treina-
dores responsáveis pela comitiva portuguesa, 
Miguel Marques, José Abreu e Pedro Alves, 
destacaram o “trabalho e dedicação dos 
atletas”, que “disputaram autênticas finais 
até obterem as respetivas medalhas”, e 
“irão ser as referências mundiais no futuro”.

60 atletas.
Ana Leonor Costa subiu ao ringue no 

terceiro dia de competição e enfrentou uma 
adversária italiana, conseguindo garantir uma 
medalha de bronze para Portugal, em Low 
Kick – 56kg.

Em julho, Ana Leonor Costa sagrou-se vi-
ce-campeã ibérica numa prova disputada em 
São João da Madeira.

PORTUGAL
CAMPEÃO EUROPEU

Em cadetes, a vitória coube a António 
Morgado (Anipura/GDM/Escola Alexandre 
Ruas), que também se sagrou campeão na-
cional de contrarrelógio.

Em relação ao Campeonato Nacional de 
Contrarrelógio, na categoria de juniores, as 
vitórias foram de Fábio Fernandes (Efapel/
Escola de Ovar) e Beatriz Martins (Bairrada). 
Beatriz Roxo (Maiatos) conquistou o título de 

Campeonato nacional de estrada de cadetes e juniores
uA prova realizou-se no concelho de Paredes e contou com a participação de cerca de 300 atletas.

C
ERCA DE 300 CICLISTAS partici-
param no Campeonato Nacional de 
Estrada de cadetes e juniores que se 
realizou no concelho de Paredes, a 

17 e 18 agosto. 

Pedro Silva (Seissa/KTM Bikeseven/Ma-
tias & Araújo/Frulact) sagrou-se campeão 
nacional de fundo, na categoria de junio-
res, num circuito entre as freguesias de Lor-
delo e Rebordosa. 

cadetes femininas, Nádia Mendes (CE Gonçal-
ves/Azeitonense) foi a melhor master 30, Rita 
Reis (Maiatos) ganhou em master 40, e Cláu-
dia Ribeiro (Maiatos) master 50.

Este ano o campeonato Nacional de 
Fundo foi organizado pela Federação Por-
tuguesa de Ciclismo, a Associação de Ci-
clismo do Porto e a Câmara Municipal de 
Paredes.

O 
CAMPEONATO da Divisão de 
Honra – Série 2 – da Associação de 
Futebol do Porto vai começar este 
domingo, dia 8 setembro. Na pri-

meira jornada da prova, o SC Nun’Álvares de 
Recarei recebe o Caíde de Rei, em jogo mar-
cado para as 17 horas.

Quanto aos restantes clubes do concelho, 
ISC Sobreirense, Vandoma e FC Parada, da 1.ª 
Divisão – Série 1 – só jogam a primeira jorna-
da do campeonato a 15 de setembro. O So-
breirense recebe o SC Campos, o Vandoma e 
o FC Parada jogam fora, com o Ramalde e Os 
Lusitanos, respetivamente.

Divisão de Honra da AF do Porto – Série 2

Nun’Álvares entra
em campo este domingo
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A SECÇÃO DE POLO AQUÁ-
TICO DO PAREDES vai 
apostar em dois novos trei-
nadores para liderar as for-

mações seniores masculina e femini-
na na época desportiva 2019/2020. 

No lado masculino a direção do 
clube decidiu apostar no experiente 
treinador brasileiro Carlos Eduardo 
Carvalho, de 63 anos, um dos técni-
cos de polo aquático mais experien-
tes do seu país. 

Carlinhos, como é conhecido, 
colecionou diversos títulos ao lon-
go da sua carreira. Depois de ter 
sido jogador olímpico em Los An-
geles, e 1984, e capitão da seleção 
brasileira, com títulos internacio-
nais conquistados, comandou as 
equipas do Fluminense e Botafogo 
e integrou as equipas técnicas da 
seleção brasileira.

A direção do Polo Aquático do Pa-
redes viu no técnico brasileiro “a expe-
riência e competência necessária” 
para impulsionar o projeto do clube. 

“Felizmente chegamos a um 
acordo. Havia outras equipas em 
Portugal interessadas, mas ele acei-

Polo Aquático de Paredes com novos treinadores
uO técnico brasileiro “Carlinhos” vai orientar a equipa sénior masculina do clube na próxima época.
uNa formação feminina a liderança será entregue a Renato Luís, ex-técnico do Amarantus AC.

Sérgio Renato Luís Carlos Eduardo Carvalho

tou o nosso projeto porque tinha 
mais a ver com a formação. Além 
da sua grande experiência espera-
mos que ele traga outro know-how 
à própria organização da equipa e 
quem sabe ao Polo Aquático Na-
cional”, defende o diretor do Paredes 
Pedro Ferraz, sublinhando que “não é 
todos os dias que temos em Portu-
gal um treinador com estas qualifi-
cações e este currículo”.  

Além dos seniores, Carlinhos 
vai também coordenar a equipa B 
e sub-18 masculinos, na próxima 
época, dando a oportunidade aos 

atletas mais jovens do clube de, 
pela primeira vez, treinarem diaria-
mente com o plantel sénior.  

“Ele vai ficar a coordenar toda 
a parte desportiva e técnica da 
formação, desde os mais novos, 8 
anos do mini polo, até aos sub-18 
e intervir em algumas mudanças 
que poderão ser importantes em 
termos de organização e metodo-
logia para dar um salto qualitati-
vo no futuro”, garante o dirigente.

A equipa feminina do clube 
também vai ter um novo treinador, 
neste caso Sérgio Renato Luís, que 

TREINOS E CAPTAÇÕES JÁ COMEÇARAM 

O clube começou na segunda-feira, 2 setembro, os treinos de prepara-
ção para a próxima época desportiva. Durante o mês de setembro, o 
Paredes estará também a realizar captações de novos atletas. 

Pedro Ferraz, deixa o convite a todos os jovens que tenham interesse 
em conhecer a modalidade. “Este ano haverá treinos todos os dias e 
por isso quem quiser conhecer melhor o nosso projeto é só aparecer 
nas piscinas de Recarei entre as 10h e as 20h30”.

orientou na época passada o Ama-
rantus Aquatic Club. O treinador de 
Penafiel esteve vários anos ligado 
ao clube de Amante, mas decidiu 
abraçar um novo desafio profissio-

nal com o Paredes. 
O grande objetivo do clube na 

próxima época é lutar por um lugar 
na final do Campeonato de Portu-
gal masculino e feminino.

A SECÇÃO DE ATLETISMO 
DA CASA DO BENFICA 
EM PAREDES encerrou 
a época desportiva com 

mais um resultado positivo dos seus 
atletas que participaram na milha 
urbana de Santo Tirso. Promovida 
pela câmara municipal de Santo 
Tirso em parceria com o Centro de 
Atletismo de Santo Tirso, trouxe 
atletas de várias regiões do país à 
cidade de Santo Tirso.

A secação de atletismo da 
Casa do Benfica em Paredes con-
quistou cinco vitórias no total, 
através de Rafael Jesus, em benja-
mins B masculinos, Mariana Perei-
ra, em benjamins B feminino, Ra-

A
FONSO COSTA SOUSA, 
da Associação Desportiva 
de Paredes, foi convocado 
para a Taça da Europa de 

Patinagem Artística, que se realiza 
de 24 a 28 de setembro, em Roana, 
Itália.

O atleta foi um dos escolhidos 
pela Federação Portuguesa de Pati-
nagem Artística para integrar o gru-
po da seleção nacional que vai com-
petir nesta prova que reúne alguns 
dos melhores atletas da Europa, nas 
disciplinas Livre e Dança.

Afonso Costa, 12 anos, é natural 
de Paredes, mas reside em Gandra. 
Esta na Associação Desportiva de 
Paredes desde 2014 e foi pela pri-
meira vez convocado para integrar 
a seleção portuguesa.

Este ano já foi vice-campeão 
de pares artísticos, na disciplina de 
solo dance, tanto a nível nacional 
como distrital e foi quarto classifi-
cado na disciplina de solo dance, 
categoria individual, tanto nacional 
como distrital.

Além de ser um aluno de exce-
lência, toca violino e sonha ser cam-
peão mundial de patinagem artísti-
ca e médico.

A seleção portuguesa, orien-
tada pelos selecionadores Cristina 
Claro e Mário Lago, contará com 
cerca de 28 atletas. 

Outros seis atletas da Associa-
ção Desportiva de Paredes também 

Atleta da ADP convocado
para Taça da Europa

de Patinagem Artística
uAfonso Sousa, 12 anos, foi convocado pela primeira
     vez e vai representar a seleção portuguesa em Itália.

estiveram presentes no primeiro es-
tágio da Taça da Europa. Rita Andra-
de, vice-campeã nacional de solo 
dance (cadete feminino), Alexandra 
Silva, vice-campeã nacional de solo 
dance (juvenil feminino), Renata 
Sereno, vice-campeã nacional de 
pares artísticos (iniciados), Paulo 
Baião, terceiro classificado indivi-
dual no campeonato nacional de 
solo dance masculino e quarto clas-
sificado no nacional de pares artís-
ticos (iniciados), Liz Soares, quarta 
classificada nacional em pares ar-
tísticos (iniciados) e Martim Sousa, 
campeão nacional de solo dance 
(infantil).

Casa Benfica Paredes fecha época
com cinco vitórias e sete pódios

uOs resultados foram obtidos na milha urbana de Santo Tirso, prova que juntou
     atletas de várias regiões do país.

nior/sénior.
Ao nível de pódios, a secção de 

atletismo da CBP conquistou ainda 
o 2.º lugar em infantis femininos, 
através da atleta Lara Silva e o 3.º 
lugar em juvenis masculinos, con-
quistador João Sampaio. A secção 
de atletismo da CBP conquistou o 
segundo lugar da geral na classifi-
cação coletiva, que abrangeu todos 
os escalões até juvenis.

Destaque ainda para os resulta-
dos de Jorge Jesus, 4.º classificado 
em iniciados masculinos e Tiago 
Mendes, 7.º classificado na mesma 
prova.

Jorge Miguel foi sexto em infan-
tis masculinos, Pedro Silva foi nono 
em júnior/sénior e Hélder Ferreira 
terminou em sexto a prova de juve-
nis masculinos.

HELENA NUNES
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fael Bessa em infantis masculino, 
Beatriz Magalhães em iniciados 
feminino e Miguel Pereira em jú-
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J
OSÉ PAULO SOUTO E MA-
RIANA SOUSA, atletas de 
Patinagem Artística da Asso-
ciação Desportiva de Paredes 

(ADP) fazem parte da comitiva por-
tuguesa presente no Campeonato 
da Europa de Patinagem Artística 
de juniores e seniores, que está a 
decorrer em Harsefeld, Alemanha.

Os dois irmãos de Ermesinde 
vão tentar alcançar o título europeu 
em pares de dança, que já haviam 
conquistado em 2016. 

José e Mariana 
Souto procuram 
título Europeu

José e Mariana Sousa já tinham 
sido campeões do Mundo e da Eu-
ropa em 2015. No ano passado, os 
dois irmãos conquistaram a meda-
lha de bronze nos Jogos Mundiais, 
realizados na Polónia.

Este ano, os dois estudantes de 
medicina falharam a convocatória 
para a seleção nacional que dispu-
tou o Campeonato do Mundo, por 
motivos académicos.

A competição termina no sába-
do, 7 setembro. 

João Barros vence Rali de Mesão Frio
uO piloto paredense assumiu a liderança da prova desde a super especial e conseguiu bater Vítor Pascal, que terminou em segundo.

A DUPLA JOÃO BARROS E ANTÓ-
NIO COSTA, em Skoda Fabia R5, 
venceram à geral o Rali de Mesão 
Frio. André Cabeças e Ilberino San-

tos venceram para o Campeonato Norte de 
Ralis e consolidaram a primeira posição nas 
contas do Campeonato. 

No que ao Desafio Kumho diz respei-
to, Pedro Serôdio e Hugo Marques foram 
os mais fortes no D1 e Daniel Silva e Filipe 
Martins no D2. No Challenge 1000 CC, João 
e André Pestana subiram ao lugar mais alto 
do pódio.

A prova, organizada pelo Clube Auto-
móvel da Régua, foi rica em disputas e os 
vencedores das diversas categorias não ti-
veram a vida facilitada. À geral, João Barros 
assumiu a liderança da prova desde a Super 
Especial, no entanto Vítor Pascoal e Ricardo 

Faria tudo fizeram para contrariar 
a vantagem, ainda assim sem su-
cesso. A dupla do Porsche 991 GT3 
Cup terminou a 38,8 segundos de 
Barros. Na terceira posição da geral 
ficou Carlos Matos e Vítor Ferreira, 
a quase dois minutos de distância.

Quanto aos pilotos do Campeo-
nato Norte de Ralis, André Cabeças 
e Ilberino Santos foram os melho-
res, venceram e asseguraram pontos 
importantes para as contas do cam-
peonato, consolidando a primeira 
posição. Lucas Simões e Simplício 
Gonçalves ficaram com o segundo 
lugar, já Filipe Madureira e Emanuel 
Gonçalves terminaram no terceiro lu-
gar da classificação do CNR.

A próxima ronda do Campeona-
to Norte de Ralis acontece este fim-
-de-semana, de 6 e 7 de setembro, 
com o Rali Terras D’Aboboreira.

HELENA NUNES
— texto —

A coletividade de Rebordosa juntou ami-
gos, atletas e familiares numa festa de aniver-
sário que teve música, jogos e muita anima-
ção.

O Grupo Desportivo da Portela, no pas-
sado dia 11 de agosto, festejou 44 anos de 
atividade, com uma festa na sede, onde se re-
uniram sócios, amigos, diretores, ex-diretores, 
atletas, ex-atletas e respetivas famílias.

A festa começou bem cedo com o tradi-

Grupo Desportivo da
Portela festejou 44 anos

cional jogo de futebol no estádio do Rebor-
dosa Atlético Clube, seguindo-se uma missa 
campal celebrada pelo Padre Camilo Neves e 
um momento de confraternização entre to-
dos. 

Na sessão estiveram presentes o presiden-
te da câmara de Paredes, Alexandre Almeida, 
o vereador das atividades económicas, Elias 
Barros, a presidente da junta de Rebordosa e 
os elementos do executivo.
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ESPAÇO ESCOLA

A
s Nações Unidas e a 
UNESCO (acrónimo 
em Inglês que signi-
fica Organização das 

Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura) 
decidiram que 2019 seria o 
Ano Internacional da Tabe-
la Periódica dos Elementos 
Químicos. Isto porque se ce-
lebram 150 anos da sua cria-
ção por Dmitry Mendeleev 
(químico russo nascido em 
Tobolsk, região leste da Sibé-
ria, em 1834 e que morreu em 
São Petersburgo, em 1907). 

Embora já outros tives-
sem tentado organizar os 
elementos químicos de forma 
sistemática, a tabela de Men-
deleev foi a que conseguiu ter 
a aceitação dos estudiosos da 
Química.

O que é a tabela perió-
dica?

A tabela periódica é uma 
forma de organização e de 
apresentação dos elementos 
químicos que se conhecem. O 
nome tabela tem a ver com a 
disposição dos elementos em 
colunas e linhas. Chama-se 
periódica, porque mostra a 
repetição de algumas proprie-

..................................................................................................................................................................................................................
Ana Inês Silva, 8.º D    ●    Escola Básica e Secundária de Sobreira

150 ANOS DA TABELA PERIÓDICA

dades que alguns elementos têm em comum.
Na tabela, os elementos químicos estão organizados em 

ordem crescente de número atómico (Z = número de protões). 
Os elementos químicos podem também classificar-se em três 
categorias: metais (bons condutores de calor e de eletricida-
de; geralmente sólidos à temperatura ambiente); semimetais 
(com propriedades intermédias entre os metais e os não-me-
tais); não-metais (maus condutores de calor e de eletricidade 
e com menor uniformidade nas suas propriedades do que os 
metais).

As linhas são os períodos. Há sete períodos:
O primeiro período é formado por dois elementos - Hi-

drogénio (H) e Hélio (He).
O segundo e o terceiro períodos contêm oito elemen-

tos cada um.
O quarto e o quinto períodos contêm dezoito elemen-

tos cada um.
O sexto período contém trinta e dois elementos.
O sétimo período é atualmente constituído por trinta e 

dois elementos.

As colunas são os grupos que correspondem às famílias, ou 

seja, ao conjunto de elementos com propriedades química e/
ou físicas semelhantes e estão organizados da seguinte forma:

O primeiro grupo é designado por grupo dos metais 
alcalinos (com exceção do Hidrogénio (H).

O segundo grupo denomina-se grupo dos metais alca-
lino-terrosos.

O conjunto dos grupos entre o grupo 3 e o grupo 12 
chamam-se metais de transição.

O grupo 13 é designado por família do Boro.
O grupo 14 é designado por família do Carbono.
O grupo 15 também se pode chamar família do Azoto.
O grupo 16 pode denominar-se família dos Calcogé-

neos.
O grupo 17 é designado usualmente por família dos 

Halogéneos.
O grupo 18 apresenta os nomes de família dos gases 

raros, gases inertes ou ainda gases nobres.

Atualmente, a tabela tem 118 elementos (92 naturais e 
26 que foram criados em laboratório).

Dmitry Mendeleev é um dos 15 cientistas que têm o 
nome atribuído a um elemento químico. 

PUB
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

o seu QUINZENÁRIO de eleição

A Campanha de Djalme para a Constituinte (IV) 

N
o dia 7 de Maio de 
1911, os republicanos 
da vila de Paredes ru-
mam a Rebordosa de 
«trem», acompanha-

dos dos candidatos a deputados 
Djalme de Azevedo e Alexandre 
de Barros. À chegada, são recebi-
dos por uma banda de música e 
«muito povo». 

Pouco depois da uma da tarde, 
tem então início o quarto comício 
de propaganda eleitoral para as 
primeiras eleições constituintes da 
história da República Portuguesa. O 
evento realiza-se, tal como os ante-
riores, ao ar livre, em frente à escola 
do sexo feminino da localidade. Os 
oradores discursam precisamente 
das janelas desse edifício escolar, 
enquanto o povo assiste no espaço 
fronteiriço. 

O republicano número um de Pa-
redes, António Augusto, «em frase 
quente, abriu o comício, expondo 
ao público a diferença entre Repú-
blica e Monarquia», lia-se n’O Povo. 
Disse, segundo o artigo do mesmo 
jornal, que «os candidatos a depu-
tados no tempo da Monarquia não 
se apresentavam ao povo. Eram 
nomeados pelos ministros, e no 
parlamento pugnavam pelos seus 
próprios interesses inconfessáveis, 
desprezando o povo, que nem os 
conhecia. Pelo contrário, os candi-
datos da República, vêm antes de 
ser eleitos, ante o povo, dizer-lhes 
palavras de verdade e justiça, estu-
dar a sua maneira de viver, as suas 
necessidades e reclamações, para 
assim, serem no parlamento, seus 
verdadeiros e conscientes procura-
dores».

Seguiu-se a intervenção de Ale-
xandre de Barros, que começou por 

«Ele vem simplesmente, dizer ao povo da aldeia, a sua fé no ressurgimento da nossa pátria, pela República e ga-
rantir-lhe que se ele for eleito, será no parlamento um defensor acérrimo do povo. Não promete ao seu concelho, 
estradas, pontes, e outros melhoramentos. Promete somente, pugnar pelo seu concelho, tanto quanto esteja 
nas suas forças, e as fi nanças do Estado o permitam.»

dizer ter «ouvido algures afi rmar 
que, se a concorrência ali não era 
tão numerosa como devera, era tão 
somente, porque o abade convidara 
toda a freguesia a não faltar, àquela 
mesma hora, à novena do mês de 
Maria na igreja, impedindo-os, por-
tanto de irem ouvir ali a palavra dos 
oradores republicanos». E prosse-
guiu: «Ora este não é, francamente, 
o melhor e mais correcto meio de 
lutar. O abade devia vir ali ouvir o 
que ele dizia; e depois, se ele, ora-
dor, não dissesse a verdade nua e 
crua, o abade que lho contestasse. 

Porém não foi por isso, porque ele o 
abade, não prega a verdade, prega 
a mentira; não quer a luz, quer as 
trevas.»

Alexandre de Barros não seria, 
de resto, o único interveniente do 
comício a visar no seu discurso o pá-
roco de Rebordosa, que era, nesta 
altura, o P.e Joaquim Dias de Sousa. 
Cardoso Júnior, que falou em segui-
da, também se referiu ao sacerdote 
local. Recordou que já tinha estado 
em Rebordosa, dessa vez com mais 
povo e com a presença do abade. 
Nessa ocasião, «ao vê-lo dissera-lhe, 

que se ele faltava à verdade no que 
dizia, que o contraditasse. O abade 
ouviu e baixou a cabeça. Mas agora, 
que não tinha a coragem de vir ali 
rebater as suas palavras, trabalha na 
sombra, para tirar concorrência, to-
davia não conseguiu tudo, porque 
ainda ali vê, muito povo consciente 
e crente na República.»

Cardoso Júnior, que era pro-
fessor, ao referir-se às «vanta-
gens» do regime recém-implanta-
do, sublinhou a atenção ao ensino 
dizendo que «só escolas o gover-
no da República já abriu duzentas 
e tantas». Ora, nesta altura, se-
gundo o órgão oficial dos republi-
canos paredenses, «da assistên-
cia partiram vozes queixando-se 
contra o professor da freguesia 
que há 20 anos não apresenta ne-
nhum aluno a exame». 

O orador que se seguiu foi o 
capitão Silva, oficial de Infantaria 
20, que deixou elogios «ao seu 
camarada Capitão Djalme», di-
zendo «estar certo que [o povo 
de Paredes] terá nele um defensor 
consciente e dedicado, porque 
Djalme conhece bem as necessi-
dades deste povo, e é uma alma 
boa e generosa, que tem passado 
toda a sua vida pela regeneração 
duma pátria, e pela felicidade de 
um povo.»

Chega, então, a altura de dar 
voz ao principal interveniente do 
comício, o candidato proposto 
por Paredes, Djalme de Azevedo. 
Começa por dizer «que não vem 
ali pedir que votem nele. Não. Se 
entenderem que ele não é digno 
dos seus sufrágios, votem noutro 
candidato. Ele vem simplesmente, 
dizer ao povo da aldeia, a sua fé 
no ressurgimento da nossa pátria, 

pela República e garantir-lhe que 
se ele for eleito, será no parlamen-
to um defensor acérrimo do povo. 
Não promete ao seu concelho, 
estradas, pontes, e outros me-
lhoramentos. Promete somente, 
pugnar pelo seu concelho, tanto 
quanto esteja nas suas forças, e as 
finanças do Estado o permitam.»

O distinto militar republica-
no prossegue ainda dizendo: «O 
povo precisa de muitas coisas, 
mas nada se faz sem dinheiro e 
os cofres públicos foram saquea-
dos pela monarquia, de tal forma 
que a República, só lá encontrou 
dívidas, muitas dívidas. É preciso 
pois em primeiro lugar adminis-
trar muito bem, fazer muitas eco-
nomias, para dar ao povo, aquilo a 
que o povo tem direito. Cita várias 
leis feitas pelo governo provisó-
rio, e demora-se especialmente 
nas leis do Recrutamento e Caixa 
de Crédito Agrícola, e abolição da 
contribuição de renda de casas 
até certo limite.»

«Fechou o comício o sr. admi-
nistrador, dizendo ao povo que se 
não esqueceria das suas reclama-
ções relativas ao professor, que ia 
reclamar da autoridade escolar 
respectiva um inquérito e depois 
se procederia com justiça», lia-se 
em jeito de conclusão n’O Povo. 

Ao comício seguiu-se depois, 
em casa do visconde de Rebordo-
sa, um banquete com os oradores 
e «diversas pessoas, entre as quais 
os srs. Dr. Portocarrero, Escrivão 
da Fazenda, etc. etc.» Encerrados 
que estavam os comícios, era 
então agora chegada a altura da 
eleição.

PUB
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Efemérides 5 de setembro

Paredes Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 5 a 18 de setembro

Castelo de Paiva

CULTURA

1569
Morte de Pieter Brueghel, notável pintor ho-
landês;
____________________________________

1658
Jafnapatão, última possessão portuguesa 
no Ceilão, é tomada pelos holandeses;
1666 – Christopher Wren, arquiteto inglês, 
dá início à elaboração do projeto para a 
reconstrução de Londres, destruída por in-
cêndio;
____________________________________

1735
Nascimento de Johann Christian Bach, com-
positor alemão;
____________________________________

1774
Reúne-se em Filadelfia o Primeiro Congres-
so Continental das treze colónias america-
nas com representantes de cada uma, ex-
ceptuando a Jórgia;
____________________________________

1791
Nasce, em Berlim, Jakob Beer Meyerbeer, co-
nhecido por “Giacomo”, compositor alemão, 
viveu em Paris, sendo autor, entre mais, de 
L’Africaine (1865), sobre a viagem de Vasco 
da Gama, etc.;
____________________________________

1792
Revolução Francesa. Robes Pierre é eleito 
para a liderança da Convenção Nacional;
____________________________________

1798
A Turquia declara guerra à França;

1800
A Inglaterra toma Malta;
_____________________________________

1857
Morte de Auguste Comte, filósofo positivista 
francês e pioneiro da sociologia;
_____________________________________

1873
Guiné Portuguesa. Largou da Praia, Cabo Ver-
de, para a Guiné, a canhoneira “Tejo”, levando 
a bordo 74 praças e 2 oficiais do batalhão de 
caçadores n.º1 destinados à guarnição de 
Bissau. Seguiram para a povoação de Gêba, 
onde ao tempo havia guerra entre Mandin-
gas e Fulas;
_____________________________________

1877
Giovanni Schiaparelli, astrónomo italiano, de-
senha o primeiro mapa do planeta Marte;
1882 – Nos EUA celebra-se o primeiro Labor 
Day, Dia do Trabalhador;
_____________________________________

1920
Moçambique Português. Em Lourenço Mar-
ques, atual Maputo, é proclamado o estado 
de sítio para contenção dos movimentos ope-
rários;
_____________________________________

1929
O chefe do governo francês, Aristide Briand, 
propõe à Assembleia da Sociedade das Na-
ções a constituição dos Estados Unidos da 
Europa;
_____________________________________

1944
Contrato de constituição assinado entre a Bél-
gica, o Luxemburgo e a Holanda;

1946
Portugal apresenta o pedido de entrada na 
ONU e este é rejeitado pela Assembleia geral 
devido à ditadura do Estado Novo de Salazar;
_____________________________________

1968
Salazar é hospitalizado devido à célebre que-
da da cadeira no Forte de Estoril;
_____________________________________

1975
O presidente norteamericano, Gerard Ford, 
escapa a um atentado em Sacramento, Cali-
fórnia;
_____________________________________

1977
Lançamento da sonda espacial norteamerica-
na Voyager I;
_____________________________________

1984
Publicação da lei-quadro do serviço de Infor-
mações da República Portuguesa;
_____________________________________

1986
Octávio Paz, poeta e ensaísta é distinguido, 
pela Espanha, com a Grã-Cruz da Ordem de 
Afonso X, o Sábio;
_____________________________________

1988
Responsável da Rádio Rural, o realizador radiofó-
nico António Costa Macedo morre aos 54 anos;
_____________________________________

1994
Na cidade do Cairo, Egito, tem início a Con-
ferência Internacional sobre População e De-
senvolvimento das Nações Unidas, em que 
participam 170 países;

1997
Morte de madre Teresa de Calcutá, 87 anos;
____________________________________

1999
Em Díli, Índia, milícias prointegracionistas 
cercam a missão da ONU e prosseguem com 
a violência no território;
____________________________________

2000
Apresentação pela Espanha de um antepro-
jeto do Plano Hidrológico;
____________________________________

2005
China e União Europeia aprovam novo acor-
do sobre quotas de comércio dos têxteis, 
desbloqueando a entrada de produtos no 
mercado europeu;
____________________________________

2006
Morte da antiga estrela do futebol italiano 
Giacinto Facchetti, 64 anos, presidente do 
Inter de Milão;
____________________________________

2009
Classificada como repugnante pelo Tribunal 
de Recurso no Estado norteamericano de 
Idaho, a política de prisões seguida pelo go-
verno de George W. Bush depois dos atenta-
dos de 11 de setembro de 2001;
____________________________________

2011
Morte de Vann Nath, pintor que plasmou 
nos seus quadros o horror do genocídio 
perpetrado pelos Khmer Vermelhos. Tinha 
66 anos;
 

Dia 7 setembro
Minas de ouro de Castromil
09h30 – Projeto “Ciência Viva no Verão” – visita às minas de 
ouro de Castromil, ao centro de interpretação e caminhada 
ao ar livre

De 6 a 8 setembro
Parque da Cidade de Paredes
Das 12h00 às 0h00 – Festival de churrasco brasileiro, com 
música e animação

Dias 6, 7 e 8 setembro
Oliveira do Arda
Romaria da Nossa Senhora das Amoras

Dia 9 setembro
Biblioteca Municipal
14h00 – Atelier: “Literacia para a vida”

Dias 14, 15 e 16 setembro
Santa Eufémia - Paraíso
Festas de Santa Eufémia

Dia 18 setembro
Biblioteca Municipal
10h – Hora do conto: “O elefante que não sabia voar”

Dia 5 setembro
Felgueiras
10h00 – Comemoração do Ano Municipal da Educação: con-
junto de visitas à Oficina de Conservação e Restauro, à Aldeia 
do Burgo, ao Mosteiro de Sta. Maria de Pombeiro e à Villa Ro-
mana de Sendim

Dia 14 setembro
Casa das Artes de Felgueiras
Young Leaders Summer

Dias 5 e 6 setembro
Escola Secundária de Lousada
VI Jornadas da Educação

Dia 6 setembro
Casa das Videiras
21h30 – As IV Invasões Francesas: os peixes exóticos dos rios 
portugueses; apresentação do projeto FRISK com Filipe Ribei-
ro, investigador na Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa e Larval Fish Curator no Museu Nacional de História Na-
tural e da Ciência

De 13 a 15 setembro
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
A partir das 14h – Feira social e desportiva, com atividades 
abertas à população

De 13 a 15 setembro
Centro Urbano de Freamunde
“300 anos Capão Freamunde”, feira à moda antiga, animação 
e teatro de rua, demonstração de ofícios, feira de animais, 
música e dança

Dia 7 setembro
Auditório da Associação Empresarial de Penafiel
21h30 – Stand-up comedy com Jaimão

Dia 13 setembro
Museu Municipal de Penafiel
21h30 – Apresentação da peça de teatro “Cornudo à força”, 
pelo grupo de teatro Linha 5

De 13 a 15 setembro
Aldeia Preservada da Quintandona
Festa do Caldo de Quintandona

Dia 18 setembro
Auditório da Biblioteca Municipal 
14h30 – Cinema de animação: “7.º Anão – O pequeno Herói”
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De uma assentada

GOMES DE SOUSA

O 
dr. Calisto de Sousa 
Brandão faz parte de um 
pequeno grupo de con-
terrâneos que iniciaram 
os estudos no Porto e 

foram terminar o curso a Coimbra ou 
a Lisboa.

Filho de pais solteiros, nasceu no 
Bairro, em Santa Eulália de Sobrosa a 
26 de Março de 1874. 

Seu pai, Francisco José de Sousa 
Brandão, Comendador da Ordem de 
Cristo, era filho de António José de 
Sousa e de D. Maria Teresa da Costa; 
sua mãe Margarida Rosa Dias Torres, 
era filha de Joaquim Moreira Macha-
do e de Leonarda Rosa Dias Torres, 
todos de Sobrosa.

O dr. Calisto teve dois irmãos: - Pe-
dro que nasceu no Bairro a 19 de Se-
tembro de 1867. e - Sofia que nasceu 
no mesmo lugar a 5 de Abril de 1870 
e faleceu a 26 de Dezembro de 1874 e 
foi sepultada no ‘jazigo de família que 
têm no cemitério paroquial’.

Filhos de António José de Sou-
sa e de Maria Teresa, casados a 4 de 
Dezembro de 1814 [e netos paternos 
de José de Sousa Dias e Josefa Maria 
Barbosa, da Torre, e maternos de Do-
mingos Ferreira e Teresa da Costa, de 
Coqueda, freguesia de Passos: - 

1- Joaquim nasceu na Torre a 12 
de Junho de 1816. Foi o professor 
Joaquim José de Sousa Brandão – que 
casou com Ermelinda Augusta Barbo-
sa e foi pai do dr. António Barbosa de 
Sousa Brandão, formado em Direito 
pela Universidade de Coimbra, em 
1888. 

O DR. CALISTO BRANDÃO
2 - Gertrudes nasceu na torre a 24 

de Janeiro de 1818. 
3 – Pedro nasceu a 24 de Novem-

bro de 1819. 
4 – Bernardino nasceu a 25 de Ou-

tubro de 1821. 
5 – Francisco nasceu a 23 de Ou-

tubro de 1823. - Francisco José de 
Sousa Brandão. Comendador, pai do 
dr. Calisto.

6 – António nasceu a 5 de Outu-
bro de 1825.

7 – Domingos nasceu a 23 de 
Abril de 1828. 

8 – Evaristo nasceu a 10 de Feve-
reiro de 1830. 

Filhos de Joaquim Moreira Ma-
chado e de Leonarda Rosa Dias, ca-
sados a 8 de Janeiro de 1803 [e netos 
paternos de Custódio Machado e Ca-
tarina Moreira, da Cunha, Vilela, e ma-
ternos de Manuel Álvares Pacheco, de 
Selhe, São Pedro de Ferreira e Catarina 
Rosa Dias, de Sobrosa]: 

1 - José nasceu no l da torre a 12 
de Julho de 1805. 

2 - Joaquina nasceu a 19 de Se-
tembro de 1807. 

3 - Bernardo nasceu a 5 de Janeiro 
de 1810. 

4 - Ludovina nasceu a 16 de Outu-
bro de 1812.

5 - António nasceu a 24 de De-
zembro de 1813. 

6 - Claudino nasceu a 7 de Dezem-
bro de 1815. 

7 - Vitorino nasceu a 1 de Abril de 
1818. 

8 – Bernardina nasceu a 11 de 
Abril de 1821. 

9 – Domingos nasceu a 6 de Abril 
de 1824. Padrinho o padre Domingos 
Pinto Moreira. 

10 – Domingos nasceu a 4 de Ou-
tubro de 1827. Padrinho o padre Do-
mingos Pinto Moreira. 

11 – Margarida nasceu a 1 de 
Agosto de 1831. - Margarida Rosa Dias 
Torres, mãe do dr. Calisto.

O Comendador Francisco José 
faleceu solteiro a 16 de Julho de 1889 
no Hotel Resende da cidade do Porto, 
com 66 anos. Fez ttº e deixou dois fi-
lhos. Margarida Rosa faleceu a 19 de 
Setembro de 1907.

Calisto de Sousa Brandão, com 
24 anos ‘estudante de preparatórios 
médicos na Universidade, casou na 
Sé Nova de Coimbra a 2 de Setembro 
de 1899 com Catarina Mendes dos 
Remédios, de 24 anos, de ocupação 
doméstica, natural da freguesia e con-
celho de Nisa, filha de Albino Mendes, 
natural de Fratel e de Maria José dos 
Remédios Curado, de Nisa. Residen-
tes, ele na Rua do Tenente Valadim, 
e ela no Bairro de Rodrigo de Sousa 
Pinto, ambos na Sé Nova. Foram tes-
temunhas o Comendador Doutor 
Francisco Martins, Lente Catedrático 
na Faculdade de Teologia e o irmão 
da nubente, Doutor Joaquim Mendes 
dos Remédios, Lente substituto da 
mesma Faculdade, ambos Eclesiásti-
cos. 

O dr. Calisto faleceu em Souto Va-
rão, Montemor-o-Velho, a 26 de Janei-
ro de 1960.

O Calisto matriculou-se a primeira 
vez na Academia Politécnica do Porto 

em 1892:
Em 8 de Outubro de 1892 foi ma-

triculado nas cadeiras 6ª (1ª parte), 7ª 
(1ª parte,) e 10ª (1ª parte). Na classe de 
voluntário. Pagou de propina 16665 
réis.

Perdas d’ano: perdeu por faltas 
nas cadeiras 6ª e 10ª. Decisão do con-
selho 15 de Março. E por insuficiência 
de média na 7ª.

Matriculou-se a 25 de Outubro de 
1893 nas cadeiras 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª e 
pagou igual propina.

Perdeu o ano por faltas nas cadei-
ras 8ª, 11ª e 10ª. Decisão do Conselho 
a 15 de Janeiro e 24 de Fevereiro.

A 11 de Junho de 1894 matri-
culou-se na 6ª cadeira, na classe de 
voluntario e pagou 16665 réis de pro-
pina.

A 23 de Junho de 1894 fez acto 
[exame] da 6ª cadeira e ficou reprova-
do. Assinam o resultado do exame os 
lentes Conde de Campo Belo e José 
Pedro Teixeira.

Não tendo sucesso nas cadeiras 
ministradas na Academia Politécnica 
do Porto, obrigatórias para admissão 
na Escola Médica, foi para Coimbra. 

A 13 de Outubro de 1895 matri-
culou-se como aluno ordinário nas 
Faculdades de Filosofia e Matemática 
da Universidade de Coimbra. – Álge-
bra superior, Química inorgânica e 
Desenho.

Em 1896 matriculou-se nas mes-
mas faculdades, no 1º ano, como alu-
no voluntario.

Em 1897 passou para o 2ª ano 
aluno obrigado – Cálculo diferencial e 

integral, Física e Desenho.
Em 1898 estudou Desenho, Física, 

e Botânica.
Em 1899, continuou em Filosofia 

e Matemática a estudar Física, Zoo-
logia, e Botânica, como preparação, 
obrigatória, para o curso médico. 

A 3 de Outubro de 1900 matricu-
lou-se no 1º ano da Faculdade de Me-
dicina: 1 ª cadeira - Anatomia humana 
descritiva e comparada; 2ª cadeira - 
Histologia e Fisiologia geral.

Os estudos de Medicina decorre-
ram em bom ritmo, matriculando-se 
em 1904, no 5º ano: - Clinica Médica, 
Medicina Legal; Higiene.

Foi Presidente da junta de Sobro-
sa de 1910 a 1912.

Foi Assistente na Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coim-
bra e médico municipal em Monte-
mor-o-Velho.

Patrono da Rua Calisto de Sousa 
Brandão em Sobrosa, Paredes [4580-
739] e da Rua Dr. Calisto Sousa Bran-
dão em Santo Varão, Montemor-o-Ve-
lho [3140-401].

Alguns dias de agosto
1 - Morre um benemérito de Pare-
des – Elias Moreira Neto – que nas-
cera no lugar de Moreira, freguesia 
de Gandra, a 29 de Março de 1873.
“Brasileiro de torna viagem”, o seu 
nome figura na fachada do asilo de 
seu nome e numa rua de seu título;

6 - Inauguração e entrega das ins-
talações do, então, denominado 
“ginásio João Luís da Silva Ribeiro”, 
no ano de 1893;

16 – Ano de 1991. Publicada no Diá-
rio da República a Lei 67/91, onde 
consta a elevação da vila de Paredes 
a cidade, aprovada na Assembleia 
da República a 20 de junho e refe-
rendada a 31 de julho.

21 – Neste dia de 1979 o lugar do 
Barro Branco – Paredes – acorda em 
reboliço autêntico: mataram o Fer-
reira Torres da “rede bombista”!
No dia imediato eram jornais e as 
televisões a abrir com o assunto 
que caiu como uma autêntica bom-
ba!” “O Comércio do Porto”, na ru-
brica Nacional, avança: “Terroristas 
actuam no Norte – Emboscado e 
assassinando o industrial Joaquim 
Ferreira Torres”.
Estava aqui mesmo uma verdadeira 
pista para um romance de cordel. 
Eram os tempos do “ELP”. Foi há 40 

anos, mas nem todos o esquece-
ram!

23 – Em 1918 falece, no Porto, Vito-
rino Leão Ramos, nascido em Cete 
a 14 de setembro de 1856, regista-

do com o nome de família Vitorino 
Barbosa Leão. “Brasileiro de torna 
viagem”, benemérito de Paredes, 
ofereceu ao Estado a escola primá-
ria nas Lages, Cete, contemplando a 
junta desta freguesia e a Misericór-

Joaquim Ferreira Torres
Carlos Augusto Leão Lopes Cardoso

dia de Paredes.
Foi inumado em jazigo próprio no 
cemitério de Agramonte, Porto, jun-
tamente com a esposa e filho.

25 – Nascido em Cete, a 2 de setem-
bro de 1933, falece em Lisboa, no 

hospital da CUF, 
Carlos Augusto 
Leão Lopes Car-
doso, no ano de 
1984, em véspe-
ras de completar 
51 anos.
Licenciado em 
Direito, é nome 
grande da etno-
grafia portugue-
sa. 
Carlos Lopes Car-
doso repousa no 
maior anonimato 
público, no cemi-
tério de Cete. Tem 
rua em Paredes e 
Cete.

26 – Rei D. Afonso 
III no Mosteiro de 
Cete.
Decorria o ano 
de 1255 e o rei 
D. Afonso III, dito 
o bolonhês, es-
tando aboletato 

no mosteiro beneditino de Cete, 
daqui concede “Carta de foro” aos 
povoadores das herdades régias 
situadas na vila e termo de Vilela, 
freguesia de Santa Marinha, con-
celho de Ribeira de Pena, precisa-
mente há 764 anos.
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HISTÓRIA e CULTURA

DUNQUERQUE

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

Continuação da edição anterior

“Compraram-se uns Senhas, Guerras e 
Bernardos para a livraria, obras de S. Tomás” 
(Est. de 1728).

“Compraram-se para a livraria tres to-
mos de La Mistica Ciudad de Dios com 
estampas, uma Bíblia e um Larraga portu-
guês” (Est. de 1731).

“Puseram-se na livraria a obra do P. An-
tónio Vieira, o Catálogo dos Bispos do Por-
to, Pina In Bullam Unigenitus, e o primeiro 
tomo dos Sermões e Práticas espirituais 
do P. Jacob Bernardes, para acompanhar 
o tomo segundo, que já na mesma livraria 
havia” (Est. de 1743).

“Puseram-se na livraria os livros seguintes: 
Pontifical monástico do P. Mestre Fr. Manuel 
de Santo António; República gentílica de Fr. 
Jerónimo Romão; Primeira e Segunda Parte 
de Resoluções Morais de Diana; Fagundes In 
quinque Praecepta Ecclesiae Menológio Be-
neditino Sanctorum, Beatorum atque illus-
trium e jusdem Ordinis Virorum; Fr. Gabrielis 
Bucelini; Mesguês 4 tomos de Teologia Espe-
culativa e Moral; Palancos 3 tomos de Filoso-
fia; Examen triplicatum ordinandi concionato-
ris et confessarri do P. Dâmaso Vilela; Marques 
De los dos Estados de la Espiritual Jerusalem 
militante y triunfante; Apologia do Collegio 
Pontifício; Nóvoa Apologia de Regulares; His-
tória cronológica dos Pontífices, Imperadores 
e Reis que têm reinado na Europa; Eva e Ave 
de Macedo, com o Domínio sobre a Fortuna; 
Silva concionatória 1.º tomo; Sermões vários 
do P. Fr. Fernando da Soledade; Concílio Bra-
carense; Trabalhos de Jesus 1.º tomo; Báculo 
Pastoral; Pecador convertido ao caminho da 
verdade; Imitação de Cristo; Soledades do 
Bussaco; Soares De Vita Christi; S. Cipriano; 
St.º Ambrósio; D. frz 1.º Tomo In Gen.; Ozório 
4.º e 5.º tomo de Sermões; Egídio De Beatitu-
dine 3 tom.; Alfonso em português; encader-
naram-se as Glosas” (Est. de 1746).

“Livros que se compraram: … a Biblio-
theca do P. Mansi, por 13.500 reis; os Ber-

PUB

Viva o Amor
Tanto tanto amor me deste

com o teu corpo inteiro
a tua boca sempre à vida

de me devorar se pudesse

Tanto tanto amor me deste
e num só instante mo roubaste

não sei porquê meu amor
mas foi assim que quiseste

Por ser assim o que me resta
é dar vivas ao amor 

viva o AMOR

1/06/2015

ARMANDO MOREIRA (MARCO)

corios, por 7.500 rs; o Cardeal Petra, cinco 
tomos, por 6.000 rs; o Exm.º Braschio De 
libertate Ecclesiae, 4 tomos, por 4.400 rs; 
o P. Luís Cardoso Diccionário Geográfico, 
dous tomos, por 2.000 rs; Geografia Histori-
ca de D. Luís Caetano de Lima, dous tomos, 
por 3.000 rs; Historia rei litterariae Ordinis 
Sancti Benedicti, 4 tomos, por 10.800 rs; 
Avisos e reflexões, por 720 rs; Reportório 
da Ordenação, por 7.600 rs.

- Ficam na mão do livreiro Manuel Pe-
reira da Costa, da cidade de Braga, uns pou-
cos de livros dobrados (= duplicados) da 
Livraria para se venderem, dos quais tem o 
Padre Bibliotecário um rol” (Est. de 1758).

“2.º tomo do Reportório da Ordenação 
do Reino, por 7.340 rs; Bulário do Papa Be-
nedicto XIV, por 7.400 rs; Santuário Maria-
no, 10 tomos, por 6.600 rs; Universum Jus 
Ecclesiast. de Smalzgrueber, 5.600 rs; Uni-
vesum Jus Morale de Catalão, 4.400 rs; Me-
canica, de Paulo Cazato, 480 rs; Idea Jurium 
interioris fori de Mario Dianna, Manuale 
practico-juridicum, Comentários de D. Ro-
drigo da Cunha, Crónica antiga dos Reis de 
França e Diccionário de Cardoso, as cinco 
obras por 4.190 rs; Obras de Francisco de 
Pina, 4 tomos, por 7.000 rs; Población gene-
ral de Espana, por 1.000 rs; Polianthea Ma-
riana, por 2.200 rs, Vida do nosso Fr. José de 
Monserrate, por 1.200 rs; Retrato do verda-
deiro sacerdote, 1.200 rs; Escola Moral e Po-
lítica de Guerreiro, 1.800 rs; Arlekim, 1.600 
rs; Promptuarium Juris, 1.300 rs; Vocabula-
rium utriusque Juris, 480 rs; Livro da Família 
Regulada, 480 rs; Manogito de Flores, 140 
rs; Antologia catacrítica, 640 rs. – Fica na 
mão do livreiro de Braga Manuel da Costa 
uma carga de livros para se vender, cujo rol 
está na mão do P. Bibliotecário” (Est. 1761). 

“Livraria: 5 tomos do P. Tosca; 2 tomos 
de Gavanto comentado por Morato; Dicio-
nários de Moreli; Instituições hebraicas; 2 
tomos do Cardeal Lugo” (Est. de 1764).

“Livraria: as Bíblias e Dissertações de 
Calmet; Pandetas, 2 tomos; Bíblias de Se-
bastião, 3 tomos; Corpus Juris, 3 tomos; Vil-
laroel, 8 tomos” (Est. de 1767).

“Calmet Commentarium in Sacram Scrip-
turam com o Diccionario, 25 vols infol.; Pig-
natelli, 10 vols infol.; História Genealogica da 
Casa Real, 20 vols em 4.º grande; Mabillon 
Acta Sanctorum, 9 vols infol.; Benedicto XIV, 
9 vols infol.; Van Espen, 5 vols infol.; Index de 
Livros proibidos” (Est. de 1770).

“Pôs-se a obra da Enciclopedia; Torneli, 
Berti, Brixia, e inteirou-se a obra de Labê; 
ficam ecomendadas e justas… as obras se-
guintes; a grande obra de Bolando intitu-
lada Acta Sanctorum; o Bullarium Magnum 
de Cherubino; todas as obras de Martène; 
todas as obras de Launoio; todas as obras 
de Venerável Palafox; todas as obra do 
grande Bossio” (Est. de 1786).

Teimamos em reproduzir essa que pa-
recerá enfadonha lista; mas foi para provar 
que não era assim tão pobre a livraria de 

Travanca; e se a última alínea já é posterior 
e talvez reflita a visita de Esperança Teles, 
as outras são todas anteriores à mesma e 
não revelam uma pobreza tão franciscana 
como isso. De resto, devemos reparar numa 
coisa: estes foram os livros que se adquiri-
ram, ao longo dos triénios cujo relatório 
existe; não sabemos dos que já existiam, 
nem doutros que foram entrando em trié-
nios de que não temos relatório.

Bem vemos que o índice duma bibliote-
ca pode não ser o índice duma cultura. mas 
é, certamente, o índice duma preocupação 
cultural. Que essa preocupação era exigida, 
concluímo-lo do facto da existência fre-
quente de Colégio de Artes em Travanca, 
que, inclusivamente, postulava por vezes 
do próprio Dom Abade as habilitações de 
leitor, como no triénio de 1783-86.

É claro que não queremos confundir, 
nem confundimos (porque também se 
não confundia) biblioteca com cartório. E 
epigrafando este capítulo de “Vida cultu-
ral” não podemos incluir o cartório entre 
os índices de cultura, como fizemos para 
a biblioteca. O cartório era, acima de tudo, 
um instrumento ligado à administração da 
propriedade material e não à incrementa-
ção da riqueza espiritual do mosteiro.

Quando se nos diz que existe na Biblio-
teca Pública Municipal do Porto um Breviá-
rio de Travanca do século XV, claro que não 
vamos colocar esse dado, nem na bibliote-
ca como índice de cultura, nem no cartório 
como documento de posse de qualquer 
propriedade ou direito; a registar-se, devia 
ser como alfaia de sacristia ou pertence do 
coro. Mas o cartório de Travanca não pode 
deixar de ter uma referência neste estudo. 
Já a teve de passagem; mas tem de a ter ex-
pressa e especificada.

O velho cartório ardeu. É dado que se 
nos repete, até à saciedade, nos documen-
tos a que recorremos ao elaborar este mo-
desto estudo monográfico. Com grande ar-
relia nossa, omite-se-nos um dado: quando 
é que se deu o irreparável desastre. Se não 
foi antes do estabelecimento da Congre-
gação, em meados do século XVI, foi nos 
princípios desta (segunda metade do mes-
mo século). Desse cartório, que João Pedro 
Ribeiro bem gostaria de examinar, apenas 
poderia encontrar-se qualquer coisa (al-
gum sumário ou extracto de documentos) 
no cód. ms. n.º 14 da BUC (207).

O cartório novo foi-se formando, e às 
tantas até exigiu casa própria, chegada 
à biblioteca: Fez-se hũa Caza p.ª Cartorio 
com seus armarios (Est. de 1786). E co-
meçou-se a organizar. “Encadernaram-se 
alguns livros de prazos e tombos” (Est. de 
1798). “Anda-se trasladando o tombo de 
algumas freguesias de Baião, por se achar 
danificado e com muita dificuldade de se 
ler para o futuro. Escrevente Joaquim Fer-
reira, do Outeirinho; cujo treslado foi justo 

por 12.800 reis” (Est. de 1801). “Acabou de 
copiar-se o Tombo de algumas freguesias 
de Baião” (Est. de 1804).

Quando se deu a Extinção, já o cartório 
de Travanca era qualquer coisa de respeito, 
representando um extraordinário trabalho 
de paciência. No ADP (Arquivo Distrital do 
PORTO) existem dele 169 livros, sendo 135 
de prazos, 18 de tombo, 10 de recibo, 1 de 
autos de demanda, 2 de índice, 1 de auto-
rizações, 1 de vedorias e 1 de costumeiro.

(204) Cf, atrás, nas listas abaciais, o n. 41. 
(205) Orador e escritor beneditino do 

séc. XVII, amigo do P. António Vieira.
(206) Lembrança do que vi … 1785, 

apud CAMILO C. BRANCO, “Mosaico”, Porto 
1868 págs 179-197. Cf o nosso trabalho, Ca-
milo e a “Lembrança” de Frei Bernardo, in “o 
Tripeiro”, Porto 1971, págs 225-227.

19. - A VIDA CONVENTUAL

Demoramo-nos bastante na biblioteca. 
Dêmos uma volta rápida pelo resto do mos-
teiro e cêrca.

O claustro, “que estava nu, vestiu-se de 
gala de buxo, tecida de vários e agradáveis 
debuxos, por indústria de um monge curioso” 
(Est. de 1740). E “se fez um tanque com sua fi-
gura à moderna (208), e se ladrilhou o mais 
resto do claustro com frisos de pedra para di-
visão dos canteiros” (Est. de 1783).

Continua 
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Vandoma

Maria da Silva Almeida
Faleceu

Maria da Silva Almeida faleceu no passado dia 
5 de agosto, com 66 anos de idade. Era natural de 
Vandoma, Paredes e residente na Rua do Bom Su-
cesso, n.º 52, Vandoma, Paredes. Era casada com 
Manuel Gomes de Matos. 

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

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

Lordelo

Cipriano Moreira da Silva
Faleceu

Cipriano Moreira da Silva faleceu no passado 
dia 23 de agosto, com 84 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Rua da Ribeira, 
n.º 788, Lordelo, Paredes. Era casado com Maria 
Moreira Coelho.

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

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

Lordelo

Maria Isabel Ferreira
de Andrade

Faleceu
Maria Isabel Ferreira de Andrade faleceu no 

passado dia 1 de agosto, com 52 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Travessa 
da Costa Verde, n.º 106, Lordelo, Paredes. Era casada com Américo 
Ferreira da Silva. 

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

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

Lordelo

Maria Adelaide
Neto da Silva

Faleceu
Maria Adelaide Neto da Silva faleceu no passa-

do dia 7 de agosto, com 88 anos de idade. Era natu-
ral de Lordelo, Paredes e residente na Rua da Escola de Moinhos, n.º 
132, Lordelo, Paredes. Era viúva de Joaquim Ferreira.

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.

Paredes

Maria Cristina Cabral da Silva
Peixoto Monteiro D’Aguiar

Faleceu
Maria Cristina Cabral da Silva Peixoto Monteiro 

D’Aguiar faleceu no passado dia 19 de agosto, com 
93 anos de idade. Era natural de Guilhufe, Penafiel e residente na Ave-
nida Comendador Abílio Seabra, Entrada 5, 4.º andar, Apart. 21, Pare-
des. Era viúva de José Carlos Monteiro D’Aguiar.

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.

Vila Cova de Carros

Belmiro da Silva Moreira
Faleceu

Belmiro da Silva Moreira faleceu no passado dia 
26 de agosto, com 80 anos de idade. Era natural de 
Vila Cova de Carros, Paredes e residente na Rua N.ª 
Sr.ª de Fátima, n.º 166, Vila Cova de Carros, Pare-
des. Era viúvo de Maria Adelina Moreira.

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa 
e 7.º dia será celebrada domingo, dia 8 de setembro, pelas 11h15 na 
igreja paroquial de Vila Cova de Carros, agradecendo, também, desde 
já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Lordelo

Manuel Joaquim
Moreira da Silva

Faleceu
Manuel Joaquim Moreira da Silva faleceu no 

passado dia 28 de agosto, com 73 anos de idade. 
Era natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua da Ribeira, n.º 830, 
Lordelo, Paredes. Era viúvo de Deolinda Alves Ferreira. 

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.

Paredes 

José António
de Jesus Ferreira

Faleceu
José António de Jesus Ferreira faleceu no pas-

sado dia 10 de agosto, com 84 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Travessa 
Serpa Pinto, n.º 29, Paredes. Era casado com Glória de Jesus de Oli-
veira Dias do Vale. 

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

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

Duas Igrejas

António da Silva Gomes
Faleceu

António da Silva Gomes faleceu no passado dia 
24 de agosto, com 84 anos de idade. Era natural de 
Lodares, Lousada e residente na Travessa de Vali-
nhos, n.º 79, Duas Igrejas, Paredes. Era casado com 
Idalina Nunes Moreira.

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.

Mouriz

Ana Maria Pinto Moreira
Faleceu

Ana Maria Pinto Moreira faleceu no passado dia 
29 de agosto, com 50 anos de idade. Era natural de 
Mouriz, Paredes e residente na Avenida 1.º de Maio, 
n.º 26, Mouriz, Paredes. Era divorciada.

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa 
e 7.º dia será celebrada sábado, dia 7 de setembro, pelas 17h30 na 
igreja paroquial de Mouriz, agradecendo, também, desde já, a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

Madalena

Francisco da Cunha
Faleceu

Francisco da Cunha faleceu no passado dia 1 
de agosto, com 86 anos de idade. Era natural de 
Canedo de Basto, Celorico de Basto e residente na 
Travessa do Ribeiro, n.º 31, Madalena, Paredes. Era 
casado com Rosa de Lurdes Oliveira da Costa. 

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

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

Baltar

José Fernando
Moreira da Rocha

Faleceu
José Fernando Moreira da Rocha faleceu no 

passado dia 24 de agosto, com 65 anos de idade. 
Era natural de Vandoma, Paredes e residente na 
Rua Casa de Bragança, Edifício Areal, n.º 663 1.º Dto., Baltar, Paredes. 
Era casado com Maria Fernanda de Bessa Coelho. 

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.

Vandoma

José Fernando
da Silva Bessa

Faleceu
José Fernando da Silva Bessa faleceu no passa-

do dia 29 de agosto, com 80 anos de idade. Era na-
tural de Vandoma, Paredes e residente na Travessa 
da Avenida Central de Reiros, n.º 26, Vandoma Paredes. Era solteiro. 

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 
7.º dia será celebrada sábado, dia 7 de setembro, às 17h30 na Capela 
de N.ª Sr.ª do Bom Sucesso, Vandoma, Paredes, agradecendo, tam-
bém, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Lordelo

Deolinda de Sousa
Cardoso da Silva

Faleceu
Deolinda de Sousa Cardoso da Silva faleceu no 

passado dia 29 de agosto, com 81 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua Reina, n.º 162, Lordelo, 
Paredes. Era casada com Joaquim da Silva Oliveira. 

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.

Paredes

Alcino da Silva Moreira
Faleceu

Alcino da Silva Moreira faleceu no passado dia 
28 de agosto, com 54 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas, Paredes e residente na Rua Gago 
Coutinho, n.º 38, Paredes. Era divorciado.

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa 
e 7.º dia será celebrada domingo, dia 8 de setembro, pelas 11h15 na 
igreja paroquial de Vila Cova de Carros, agradecendo, também, desde 
já, a todos os que participarem nesta eucaristia.
FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)

SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



22
Quinta-feira

5 de setembro 2019

Paredes

Sérgio José
Teixeira Barbosa

Faleceu
Sérgio José Teixeira Barbosa faleceu no pas-

sado dia 26 de agosto, com 40 anos de idade. Era 
natural de Beire, Paredes e residente em Paredes. Era casado com 
Maria da Conceição Cardoso de Bessa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Elsa Susana Gomes Machado 
Faleceu

Elsa Susana Gomes Machado faleceu no pas-
sado dia 23 de agosto, com 41 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residen-
te em Sobrosa, 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.

Beire

Maria da Rocha Ribeiro
Faleceu

Maria da Rocha Ribeiro faleceu no passado dia 
29 de agosto, com 84 anos de idade. Era natural e 
residente em Beire, Paredes. Era viúva de António 
Ferreira da Costa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

João Moreira
Faleceu

João Moreira faleceu no passado dia 1 de se-
tembro, com 89 anos de idade. Era natural de Bes-
teiros e residente em Beire, Paredes. Era viúvo de 
Maria de Sousa Bessa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada terça-feira, dia 
10 setembro, pelas 19 horas, na igreja paroquial de Beire, agradecen-
do também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Lordelo

Joaquim Rodrigues Ferreira
Faleceu

Joaquim Rodrigues Ferreira faleceu no passado 
dia 2 de setembro, com 78 anos de idade. Era natu-
ral de Lordelo, Paredes e residente na Rua Antero 
Ferreira Leal, n.º 2511, Lordelo, Paredes. Era casa-
do com Maria Fernanda Barros Carneiro.

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa e 
7.º dia será celebrada domingo, dia 8 de setembro, pelas 11horas na 
igreja paroquial de Lordelo, Paredes, agradecendo, também, desde já, 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

Rebordosa

Maria Arminda Dias Moreira
Faleceu

Maria Arminda Dias Moreira faleceu no passado 
dia 31 de julho, com 83 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Av. Central da Portela, n.º 49, Rebordosa, Paredes. 
Era solteira e deixa na maior dor sua irmã, sobrinhos e demais família.

Baltar

Ana Rosa de Sousa
Faleceu

Ana Rosa de Sousa faleceu no passado dia 17 
de agosto, com 90 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Baltar, Paredes e residente na Rua José 
Vicente da Silva, n.º 72, Rebordosa, Paredes. Era 
viúva de Bernardino Barbosa e deixa na maior dor seus filhos, genros, 
noras, netos e demais família.

Gandra

Ana Rosa da Silva Alves
Faleceu

Ana Rosa da Silva Alves faleceu no passado dia 
16 de agosto, com 81 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Gandra, Paredes e residente na Aveni-
da dos Bombeiros Voluntários, n.º 167, Rebordosa, 
Paredes. Era viúva de José Maria Pinho da Costa e deixa na maior dor 
seus filhos, genros, noras, netos e demais família.

Rebordosa

Maria Madalena
Almeida de Sá

Faleceu
Maria Madalena Almeida de Sá faleceu no pas-

sado dia 14 de agosto, com 82 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Av. Eng. 
Adelino Amaro da Costa n.º 465, Rebordosa, Paredes. Era casada com 
Manuel Ferreira Leal que deixa na maior dor juntamente com seus fi-
lhos, genros, noras, netos e demais família.

Rebordosa

Maria Ferreira Vieira
Faleceu

Maria Ferreira Vieira faleceu no passado dia 22 
de agosto, com 83 anos de idade. Era natural da fre-
guesia Paço de Sousa, Penafiel e residente na Rua 
da Escola Secundária, n.º 121, Rebordosa, Paredes. 
Era viúva de Adão António da Fonseca e deixa na maior dor seus fi-
lhos, genros, noras, netos e demais família.

Vilela

Ilídio Loureiro Baião
(Baião taxista)

Faleceu
Ilídio Loureiro Baião faleceu no passado dia 19 

de agosto, com 80 anos de idade. Era natural de Bal-
tar, Paredes e residente na Rua de São Estevão, Vilela, Paredes. Era 
casado com Maria Arminda Moreira de Almeida.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Modelos – Paços de Ferreira

Manuel Fernando
Leal Gomes

Faleceu
Manuel Fernando Leal Gomes faleceu no pas-

sado dia 16 de agosto, com 43 anos de idade. Era 
natural da freguesia e concelho de Paços de Ferreira e residente na 
Rua do Pinheiro Manso, n.º 108 r/c, freguesia de Arreigada, concelho 
de Paços de Ferreira.

Vilela 

Francisco da Silva Ribeiro 
Faleceu

Francisco da Silva Ribeiro faleceu no passado 
dia 24 de agosto, com 81 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Vilela, concelho de Paredes e re-
sidente na Rua dos Cesteiros, n.º 13, freguesia de 
Vilela, concelho de Paredes. Era casado com Maria Emília da Silva 
Moreira.

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

mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e do funeral, bem como na missa de 7.º dia do seu ente 
querido Francisco. 

Vilela 

Maximino
da Rocha Pacheco 

Faleceu
Maximino da Rocha Pacheco faleceu no pas-

sado dia 25 de agosto, com 61 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Vilela, concelho de Paredes e residente na Av. 
Nossa Senhora da Hora, n.º 191, freguesia de Vilela, concelho de Pa-
redes. Era divorciado.

Agradecimento 
Seus filhos e demais família vêm por este meio, extremamente sen-

sibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e do 
funeral, bem como na missa de 7.º dia do seu ente querido Maximino.

Duas Igrejas 

Paulo Alexandre
Nunes Martins

Faleceu
Paulo Alexandre Nunes Martins faleceu no pas-

sado dia 11 de agosto, em França, com 40 anos de 
idade. Era natural da freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de 
Paredes e residente na freguesia de Duas Igrejas, concelho de Pare-
des. Era casado com Susana Isabel da Silva Pereira Martins.

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

mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e do funeral, bem como na missa de 7.º dia do seu ente 
querido Paulo Alexandre.

Duas Igrejas 

Rosa Ribeiro Barros
Faleceu

Rosa Ribeiro Barros faleceu no passado dia 20 
de agosto, com 91 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Duas Igrejas, concelho de Paredes e resi-
dente no Porto. Era solteira.

Lordelo

Paulo Alexandre
Machado Coelho

Faleceu
Paulo Alexandre Machado Coelho faleceu no 

passado dia 12 de agosto, com 50 anos de idade. 
Era natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua de Penhas Altas, 
n.º 199, Lordelo, Paredes. Era solteiro.

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

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

Adalmiro da Silva Ferreira
Faleceu

Adalmiro da Silva Ferreira faleceu no passado 
dia 31 de agosto, com 67 anos de idade. Era natural 
de Sobreira, Paredes e residente no Lugar da Cape-
la, n.º 67, Sobreira, Paredes. Era casado com Flávia 
da Silva Gonçalves.

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.

Baltar 

José Maria Dias dos Reis
Faleceu

José Maria Dias dos Reis faleceu no passado 
dia 5 de agosto, com 83 anos de idade. Era natu-
ral de Cete, Paredes e residente na Rua Casa de 
Bragança, n.º 437, Baltar, Paredes. Era casado com 
Maria Natalina Moreira Ribeiro.

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.

Baltar 

Maria Armandina
Ferreira da Costa 

Faleceu
Maria Armandina Ferreira da Costa faleceu no 

passado dia 2 de setembro, com 67 anos de idade. 
Era natural de Baltar, Paredes e residente na Rua 
Circular do Padrão, n.º 82, Baltar, Paredes. Era solteira.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Baltar 

Margarida Ferreira da Silva
Faleceu

Margarida Ferreira da Silva faleceu no passado 
dia 3 de setembro, com 74 anos de idade. Era natural 
de Baltar, Paredes e residente na Rua do Outeiro, 
n.º 338, Baltar, Paredes. Era casada com José de 
Sousa Reis.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Baltar 

Manuel Rodrigues Leal
Faleceu

Manuel Rodrigues Leal faleceu no passado dia 
22 de agosto, com 82 anos de idade. Era natural de 
Rebordosa, Paredes e residente na Rua da Giestei-
ra, n.º 8, Baltar, Paredes. Era casado com Maria Rita 
Moreira de Sousa Leal.

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.

Gandra 

Manuel Joaquim
Ferreira da Silva

Faleceu
Manuel Joaquim Ferreira da Silva faleceu no 

passado dia 20 de agosto, com 86 anos de idade. 
Era natural de Astromil, Paredes e residente na Rua Nova dos Casais, 
n.º 54, Gandra, Paredes. Era viúvo de Matilde de Lurdes de Sousa 
Ferreira.

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. 

Baltar 

Boaventura Moreira
da Rocha Nunes

Faleceu
Boaventura Moreira da Rocha Nunes faleceu no 

passado dia 10 de agosto, com 58 anos de idade. 
Era natural de Baltar, Paredes e residente na Rua 
José Vicente da Silva, n.º 106, 3.º Esq., Baltar, Paredes. Era casado 
com Maria Rita das Neves Freitas.

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. 

Paço de Sousa - Penafi el

Teresa de Jesus
Ferreira de Oliveira

Faleceu
Teresa de Jesus Ferreira de Oliveira faleceu no 

passado dia 30 de agosto, com 77 anos de idade. 
Era natural de Paço de Sousa, Penafi el e residente na Rua Travessa 
de Esmegilde, n.º 85, Paço de Sousa, Penafi el. Era casada com Albino 
da Cunha Vieira.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Rebordosa

Armando Freire
de Magalhães

Faleceu
Armando Freire de Magalhães faleceu no passa-

do dia 3 de agosto, com 82 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Beire, Paredes e residente na Rua Fijô de Cima, n.º 
218, Rebordosa, Paredes. Era casado com Maria Arminda da Silva 
Soares que deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos e demais 
família.

Gandra

José Manuel de Oliveira 
Perez Gonçalves

Faleceu
José Manuel de Oliveira Perez Gonçalves fale-

ceu no passado dia 11 de agosto, com 55 anos de 
idade. Era natural da freguesia de Gandra, Paredes e residente na Rua 
do Cristo Rei, n.º 59-B, Gandra, Paredes. Era casado com Carolina de 
Ascensão Carvalho de Bessa que deixa na maior dor juntamente com 
seus fi lhos e demais família.

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€

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA | Tel. 224442276 | Tlm. 917597099
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FUNERÁRIA DE REBORDOSA
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Paredes
12.º aniversário de falecimento 

António José
Moreira da Costa (Tó Zé)

António Ribeiro Costa e Maria Manuela Costa, 
pais do Tó Zé, comunicam que se irá realizar, no pró-
ximo dia 10 de setembro, pelas 19 horas, na igreja 
matriz de Paredes, a missa de 12.º aniversário de falecimento do seu 
fi lho. Aproveitam também para agradecer, desde já, a todos os familia-
res e amigos que participarem nesta eucaristia.

Rebordosa

Lucinda Moreira Bessa
Faleceu

Lucinda Moreira Bessa faleceu no passado dia 
31 de agosto, com 98 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Rua de Monte Alto, n.º 56 b, Rebordosa, Paredes. 
Era viúva de António Barbosa da Silva e deixa na maior dor seus fi lhos, 
genros, noras, netos e demais família.
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