
www.oparedense.pt   |  oparedense@gmail.com  |  oparedense.publicidade@gmail.com 

Quinta-feira
19 setembro 2019

Diretor
Manuel Ferreira Coelho

Quinzenário, Ano 5, N.º 111
Preço avulso 0,60€ (IVA incluído)

Assinaturas:
Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€

PUB

PUB

Especial Sprint consagra
pilotos paredenses

Tiago Brandão Rodrigues elogiou o projeto pedagógico da EB 2/3 de Cristelo, onde 
no último ano letivo os 4.º e 6.º anos tiveram taxa zero de reprovações. 

O concelho vai receber mais pro-
vas de desporto motorizado até ao 
final do ano: o Rali de Paredes e o 
Campeonato Nacional de Trial 4x4.

Cete, Louredo e Duas Igrejas
receberam presidências participativas
O executivo municipal esteve nas três freguesias para 
ouvir as preocupações das pessoas e apresentar algumas 
das obras previstas para o mandato.

Lúcia Alves conquista
Supertaça de futebol feminino

A avançada de 21 anos, natural de Paredes, conquistou o 
seu primeiro título ao serviço do Benfica, após vencer o 
Braga, por 1-0, na final da Supertaça.

Ministro visitou escola de Paredes
que tem projeto educativo inovador

Padre Vitorino Soares homenageado
pelos 25 anos na paróquia 

A celebração coincidiu com a altura em que o padre está de saída da paróquia para ser 
ordenado bispo auxiliar do Porto. A ordenação acontece a 29 setembro, na Sé do Porto.
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Câmara entregou 75
bolsas de estudo a

estudantes do concelho
uForam distinguidos alunos de todas as escolas do concelho, do secundário
     ao ensino superior e operacionais ou fi lhos de operacionais das corporações de
     bombeiros e cruz vermelha.

HELENA NUNES
— texto —
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É 
clarinho como água termal, que por vezes também se inquina, 
que temos eleições à porta, “seja Deus louvado!”

Verdade seja, e a verdade é do domínio do objeto, estamos a 
dar conta do conteúdo de um “email” subscrito por Cristiano Ri-
beiro, médico, articulista e político, logo as ditas cujas e não só!

O “mail” em causa serve para dar informação ao assinante ou não, do 
ponto de vista da liberdade de imprensa que pretendemos continuar 
a respeitar, como elemento estrutural que é, de uma sociedade que se 
quer cada vez mais culta e informada de forma séria, salvo a iliteracia de 
muitos portugueses que ainda sofrem as sequelas de um passado, que 
certos saudosistas gostariam de transferir para o presente.

Ora, a resposta que vou dar não tem a intenção de exprimir o pensa-
mento resultante de uma refl exão aprofundada. É uma resposta ligeira, 
como é normal dar-se na conversa despretensiosa sendo, no entanto, 
de alguma forma paradigmática de uma mentalidade corrente no nosso 
tempo. Não podemos ter certezas, diz-se, porque não há uma verdade, 
pelo menos verdade que possa ser alcançada por nós.

Passemos aos factos essenciais sobre o protesto de Cristiano Ribeiro, 
acerca da informação “ISENTA”: 

“É [O Paredense] um jornal dirigido por Manuel Ferreira Coelho, um ho-
mem com algum prestígio social e cultural, com ligações pouco orgânicas 
ao PS. Mas é um jornal nitidamente com compromissos com os socialistas”.

Quanto ao “algum prestígio”, informo que do modesto patamar onde 
me situo não invejo ninguém e tenho visto cair alguns que tentam e não 
conseguiram sair da sua merecida insignifi cância. Já no que se reporta 
a mim sobre “ligações pouco orgânicas ao PS” direi que o socialismo foi 
a minha matriz política central, mas estou fora da militância partidária, 
por que independente, para tal obter lutei muito antes do 25 de abril de 
1974. Também quanto ao Paredense, que apoda de “jornal nitidamen-
te com compromissos com os socialistas”, pela área em que milita, direi 
apenas: “Olhe que não, olhe que não!”

No aspeto a que se reporta sobre a jornalista Helena Nunes, devo 
dizer que se trata de pessoa com uma enorme dedicação à tarefa que 
desempenha, defende com constância os parâmetros legais que emol-
duram os cânones da liberdade que desfrutamos.

Para fi nalizar, porque o espaço para mais se limita ao essencial, so-
corro-me de um pensamento fi losófi co de velho latino Homero, tal qual 
é: “Aliquando dormitat Homerus” que signifi ca, em português: Às vezes 
Homero dormita, ou seja, uma falta pode ser cometida pelos mais sábios 
e prevenidos. Li e reli a tal referência ao artigo da página 4, supondo que 
teria havido algo que por mim ou pela jornalista tivesse escapado, mas 
nem de lupa lá vi algo de tão grave que fosse bastante para submeter tal 
texto à lupa do caleidoscópio do Monte Palomar. Se podia ter outra re-
dação, podia, por exemplo, ali ou noutra página destacar, então, o candi-
dato do Partido Socialista, mas tal não passaria pela cabeça de alguém.

A referência ao título do meu Editorial entra por arrasto na sua pro-
cissão, de sentido único, de forma esquinuda, a ver se os “acagaço”, no 
dizer em português corrente, mais prosaicamente “À vol d’oiseau”, da 
cronista estrangeira sobre Portugal: a voo de ave, superfi cialmente.

Nós continuamos a achar que a busca do sentido é uma questão 
fundamental para a vida do homem, e que só é possível aludir essa preo-
cupação vivendo mais do sentimento do que da razão.

Por tudo o que procuramos fazer da vida leva-nos a olhar para as es-
trelas e não para os nossos pés, pelo que ó “home”, meu ex-caro amigo, lhe 
digo: faça algo de fundamental que os eleitores descobri-lo-ão e hão-de 
cobri-lo de votos. E quanto ao corte da recente assinatura do jornal, isso é 
tarefa que não me cabe, porque não faz falta para o meu vencimento. Até 
porque “não é por morrer uma andorinha que acaba a primavera”!

Saúde e bichas.

Por morrer
uma andorinha…

A 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE PAREDES entregou 
75 bolsas de estudo re-
lativas ao ano letivo de 
2019/2020 a estudantes 

do concelho, no valor de 38.500 euros.
Além dos alunos do ensino se-

cundário e superior foram premia-
dos também operacionais e fi lhos 
de operacionais das cinco corpora-
ções de bombeiros do concelho e 
das delegações da Cruz Vermelha.

A cerimónia decorreu na passada 
segunda-feira, 16 setembro, na Casa 
da Cultura de Paredes, onde estive-
ram alunos, pais e diretores de agru-
pamentos de escolas do concelho.

“Esta é a forma de dizer aos 
alunos que valeu a pena o esfor-
ço feito no ano passado. Estamos 
aqui hoje para compensar esse 
esforço que, no futuro, será cer-
tamente recompensado” frisou o 
vereador da educação Paulo Silva, 
lembrando os investimentos que a 
autarquia tem vindo a fazer nas es-
colas do concelho para melhorar as 
condições dos alunos.

Já o presidente da câmara, Ale-
xandre Almeida, destacou o reforço 
realizado face ao ano anterior: o 
número de bolsas subiu de 58 para 
75 e o valor do apoio aumentou de 
29.400 euros para 38.500 euros.

“À medida que formos me-
lhorando a situação fi nanceira da 
câmara o nosso intuito é reforçar 
o número de bolsas e o valor dos 
apoios”, rematou.

Alexandre Almeida destacou 
ainda o facto de as bolsas terem sido 
entregues a alunos de todas as esco-
las do concelho, evidenciando a “qua-
lidade dos alunos e do ensino que 
ministramos nas nossas escolas”. 

Aguiar de Sousa foi a única fre-
guesia do concelho que não teve 
alunos premiados.

Foram atribuídas 15 bolsas a alu-
nos do 10.º, 11.º e 12.º anos do ensino 
público, no valor de 150 euros cada; 
20 bolsas a alunos do ensino superior 
público e privado, no valor de 1000 
euros cada e 10 bolsas a operacionais 
ou fi lhos de operacionais das corpora-
ções de bombeiros, no valor de 1250 
euros cada e também da cruz verme-
lha, no valor de 1000 euros cada.
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PADRE VITORINO SOARES homenageado
na celebração dos 25 anos na paróquia

uMilhares de pessoas marcaram presença na eucaristia e no jantar dos 25 anos do sacerdote
      na paróquia de Castelões de Cepeda.
uD. Vitorino Soares será ordenado bispo auxiliar do Porto a 29 de setembro, na Sé do Porto.

M
ILHARES DE 
PESSOAS es-
tiveram pre-
sentes na cele-
bração dos 25 

anos de D. Vitorino Soares na 
paróquia de Castelões de Ce-
peda, que decorreu no passa-
do dia 14 de setembro. A Igreja 
Matriz de Paredes foi pequena 
para acolher todos aqueles 
que quiseram participar na eu-
caristia, celebrada pelo Bispo 
do Porto, D. Manuel Linda e no 
jantar, que decorreu no adro 
da igreja e onde também es-
teve presente o presidente da 

câmara, Alexandre Almeida, e 
vereadores e o presidente da 
junta de Paredes, Artur Silva.

A celebração dos 25 anos 
de serviço na paróquia de Cas-
telões de Cepeda coincidiu 
com a altura em que o padre 
Vitorino Soares está de saída 
da paróquia, depois de o Papa 
Francisco o ter escolhido para 
ser bispo auxiliar do Porto.

Igreja precisa
de gente
simples

Na celebração da euca-
ristia, o Bispo do Porto, D. 
Manuel Linda, lembrou que 

quando recebeu o pedido 
para esta homenagem, há 
meio ano, “mal imagináva-
mos que agora teríamos 
um outro motivo a acres-
centar: celebrar a nova fun-
ção que o Papa Francisco 
lhe atribuiu. Vamos rezar 
também por ele, pelo tra-
balho que fez e simpatia 
que semeou e pedir a Deus 
que o ajude nesta nova fun-
ção”, sublinhou.

Defendendo que a igreja 
precisa de grandes profe-
tas, mas sobretudo de gente 
simples, D. Manuel Linda fe-
licitou o novo bispo auxiliar 
do Porto por ter caminhado 
sempre ao lado do seu povo 
na linha da simpatia.

“O teu povo está aqui 
porque descobriu que ao 
longo destes 25 anos foste 
capaz de caminhar com ele 
exatamente nessa simpa-
tia. E se dou os parabéns a 
vocês que souberam reco-
nhecer este dom também 
dou os parabéns ao D. Vi-
torino porque soube fazer 
esta caminhada na linha 
da simpatia, que agora esta 
multidão dentro e fora da 
igreja testemunha”, disse D. 
Manuel Linda, deixando tam-
bém uma palavra ao padre 
Rafael Teixeira que vai agora 
liderar a paróquia. “Tenho 
a certeza que ficarão bem 
entregues e que ele vai dar 
continuidade a esta obra”.  

Para o novo bispo auxiliar 
do Porto, a celebração desta 
eucaristia “não foi uma des-
pedida, mas o momento de 
reconhecer os 25 anos de 
vida e de agradecer a Deus, 
mas também uns aos ou-
tros por este trabalho”.

“A única palavra que 
digo é gratidão a todos, dos 
mais pequenos aos mais 
velhos, dos mais saudáveis 
aos mais doentes, dos mais 
próximos aos mais distan-
tes, dos que estão mais sós 

àqueles que vivem mais 
acompanhados. Criamos 
laços que vamos continuar 
a manter”, frisou D. Vitorino 
Soares, agradecendo a D. Ma-
nuel Linda ter partilhado este 
momento, transmitindo-lhe 
conforto e segurança para o 
novo desafio que Deus quis 
colocar na sua vida.

A ordenação episcopal 
de D. Vitorino Soares vai de-
correr no próximo dia 29 de 
setembro, às 16 horas, na Sé 
do Porto.

HELENA NUNES
— texto —

ZIAP Fotografia & vídeo
— fotos —
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A 
FREGUESIA DE CETE vai 
ter um parque de lazer 
com diversos espaços de 
convívio e lazer, à seme-
lhança dos que já existem 

noutras freguesias do concelho. 
A obra foi anunciada pelo pre-

sidente da câmara na quarta pre-
sidência participativa realizada a 
10 de setembro, em Cete. A sessão 
foi bastante participada e permitiu 
identificar problemas relacionados 
com o saneamento, a degradação 
das estradas e a falta de passeios.  
“A questão dos passeios está 
perfeitamente identificada e 
deverá estar resolvida antes do 
final do mandato”, disse o autar-
ca, garantindo que os passeios vão 
ser realizados por toda a freguesia, 
incluindo desde os bombeiros de 
Cete até Parada e junto à estação de 
comboios. “Estamos a insistir com 
a Estradas de Portugal para colo-
car o maior número. É mais fácil 
aceitarem os semáforos do que as 
passadeiras sobreelevadas e va-

Cete vai ter parque de lazer
até à primavera do próximo ano

uO investimento foi anunciado pelo presidente da câmara na presidência participativa realizada na freguesia, a 10 de setembro. 

Moradores do Alto do Facho
pedem solução para a falta de água

uPresidência participativa em Louredo ficou marcada pelas queixas dos moradores sobre a falta de água.
uJunta avançou para a exploração de três minas, mas poderá ter de construir um furo artesiano para resolver o problema. 

mos continuar a pressionar nesse 
sentido”, frisou.  

Sobre a questão do saneamen-
to, Alexandre Almeida disse que as 
negociações com a BeWater deve-
rão terminar em breve e que vai ser 
o município a ficar com a concessão 
no sul do concelho.

Parque de lazer
e Mosteiro de Cete

O parque de lazer será construí-
do perto do Centro Escolar, numa 
parcela de terreno com mais de 
10 mil metros quadrados e deve-
rá ficar pronto até à primavera do 
próximo ano. “O parque de lazer 
de Cete terá uma qualidade ao ní-
vel dos que se podem encontrar 
em Paredes, Rebordosa, Lordelo 
ou Louredo”, assegurou o autarca, 
mostrando algumas das imagens 
do projeto que engloba percursos 
pedestres, campo de futebol, par-
que infantil, zonas relvadas, um 
espaço destinado aos mais velhos 
com equipamentos para a prática 
de exercício físico, uma zona de pi-

queniques, etc. 
A câmara pretende também 

concluir o loteamento junto ao Cen-
tro Escolar, que o anterior executivo 
assumiu em contrapartida pelos 
terrenos e que implica um investi-
mento de quase 800 mil euros.

Até ao final do ano a autarquia vai 
negociar uma verba com as juntas de 
freguesia, para que assumam a limpe-
za das ruas já no próximo ano.

Nesta reunião de trabalho, ficou 
também o alerta do deputado mu-
nicipal Cristiano Ribeiro, que reside 

em Cete, para o “estado deplorá-
vel” da zona envolvente ao Mostei-
ro de Cete. Apesar da maioria dos 
terrenos ser de privados, a câmara 
comprometeu-se a analisar a situa-
ção e a negociar com os proprietá-
rios a limpeza.

N
A FREGUESIA DE LOU-
REDO, existem vários 
habitantes que conti-
nuam sem ter acesso 
à rede de água. O pro-

blema é mais sentido nos lugares 
da Venda, Bela Vista e mais parti-
cularmente no Alto do Facho, onde 
muito pouca gente tem água para 
consumo e uso doméstico.

O tema marcou a quarta pre-
sidência participativa realizada na 
freguesia de Louredo, no dia 13 de 

setembro, onde vários moradores 
pediram uma solução para o pro-
blema.

O presidente da junta assumiu 
que a situação já se arrasta há vários 
anos e que a junta já avançou com 
a exploração de três minas. “Se não 
for bem-sucedida terá de partir 

para a construção de um furo ar-
tesiano que só poderá ser concre-
tizado com o apoio financeiro da 
autarquia”, sublinhou José Borges.

Além do problema da água, a 
freguesia precisa de completar a 
rede de saneamento, faltando cerca 
de 30% para atingir a cobertura to-
tal e melhorar a rede viária.

Outras das necessidades iden-
tificadas é a colocação de um rel-
vado sintético no polidesportivo, a 
requalificação do campo de futebol, 
a concretização da pista de pesca 
desportiva e a expansão do parque 
de lazer até Miragaia. 

“Este parque tem todas as 
condições para ser mais do que 
um parque de lazer porque é 
banhado por um rio saudável”, 
reiterou Alexandre Almeida, assu-
mindo que a intenção da câmara é 
construir casas de banho e um bar 
de apoio, antes de avançar com o 
alargamento do parque e com a 
construção de uma pista de pesca 
desportiva.

O autarca deixou ainda a garan-
tia de colocar um sintético e um sis-
tema de rega no campo de futebol 
e construir alguns passeios necessá-
rios na freguesia.

Sobre a água e saneamento, 
Alexandre Almeida garantiu que 

depois de resgatar a concessão da 
parte sul do concelho, a câmara 
vai pressionar a Bewater para fazer 
mais investimento na parte norte, 
incluindo em Louredo, onde ainda 
“há muito a fazer”, sobretudo ao 
nível da água.

Centro cívico com
ligação provisória

à eletricidade

A presidência participativa de 
Louredo começou com um atraso 
de mais de meia hora, devido a um 
problema com o sistema elétrico do 
auditório do centro cívico. 

 “O parque de lazer foi inaugu-
rado pouco antes das eleições, da 
mesma maneira que este edifício 
foi inaugurado sem sequer ter ele-
tricidade. Isto é muito triste e não 
pode voltar a acontecer”, atirou 
o presidente da câmara, criticando 
o facto de o edifício ainda ter uma 
ligação provisória à eletricidade pas-
sados 10 anos da sua inauguração.

“Esta não é de todo a minha 
forma de estar na política e na se-
gunda-feira os técnicos da câmara 
vêm para cá para resolver a situa-
ção de uma vez por todas”, reiterou.

HELENA NUNES
— texto —

HELENA NUNES
— texto —
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HELENA NUNES
— texto —

“É uma ambição anti-
ga da população de Duas 
Igrejas e uma das obras 
que mais falta faz à fre-
guesia. É necessário ter-
miná-la o quanto antes, 
mas só é possível com o 
apoio da câmara”. Foi este 
o pedido deixado pelo pre-
sidente da junta, de Duas 
Igrejas António Bessa, na 

Duas Igrejas pede conclusão
da Casa Mortuária

uPresidente da junta espera que a obra possa ser terminada até ao início do próximo ano.
uCâmara anunciou várias obras na freguesia, incluindo a pavimentação da Avenida 13 de
     Maio, que vai avançar, ainda, este ano.

PUB

presidência participativa, 
realizada a 17 de setembro, 
no centro escolar da fre-
guesia.

“Muitas vezes é ne-
cessário recorrer a outras 
freguesias vizinhas, como 
Vilela e Sobrosa, porque a 
igreja está ocupada e isso 
causa grandes transtornos 
às pessoas. Se não for este 
ano, a ver se conseguimos 
que no início do próximo 
ano isto fique pronto”, cons-

tatou o autarca, assumin-
do que o atraso na obra se 
deve ao facto de terem sido 
contratadas várias empresas 
para diferentes trabalhos.

A câmara já contribuiu 
com 50 mil euros no âmbito 
de um protocolo assinado no 
início de 2018, mas o presi-
dente da junta diz que a verba 
é insuficiente. “Estamos dis-
postos a fazer um novo pro-
tocolo, assim que tivermos 
um valor aproximado do in-
vestimento que é necessário 
para acabar a obra”, respon-
deu Alexandre Almeida.

Além da casa mortuária, 
a freguesia tem outras ca-
rências, sobretudo ao nível 
da rede viária, com ruas em 
terra batida e outras em mau 
estado. 

Obras junto
à igreja

Nesta presidência parti-
cipativa, Alexandre Almeida 
garantiu que a freguesia de 
Duas Igrejas vai ser contem-
plada com várias obras até 
ao final do mandato. Uma 
delas será a pavimentação da 
Avenida 13 de Maio, que vai 
avançar ainda este ano. 

A Rua Padre Manuel Pinto 

Preda também será pavimen-
tada, assim como a Calçada e 
a Travessa Sá Carneiro. Está 
ainda prevista a realização de 
muros, alargamentos e colo-
cação de passeios pedonais 
em vários locais da freguesia, 
assim como uma intervenção 
junto à igreja. 

A câmara pretende, tam-
bém, colaborar com a reali-
zação de obras na escola do 
Souto, para que a Associação 
para Desenvolvimento de 
Duas Igrejas volte a ter um 
centro de dia. “O edifício 
que tinham no alto da vila 
não tinha as condições que 
a Segurança Social impu-
nha e foi encerrado. A esco-
la do Souto, com algumas 
obras, pode acolher um 
centro de convívio para 20 
idosos”, sublinhou o autar-
ca, garantindo que a câmara 
pode ajudar a pagar parte 
dessas obras.

Em estudo está também 
a criação de uma creche no 
antigo jardim de infância das 
Barreiras, que se encontra 
desocupado, há cerca de um 
ano. “O edifício está muito 
bem localizado, junto à es-
trada nacional e seria uma 
mais-valia para as famílias 
não terem de recorrer a ou-
tras freguesias”.

O CENTRO HOS-
PITALAR DO TÂ-
MEGA E SOUSA 
(CHTS) iniciou, a 

17 de setembro, a Consulta 
de Avaliação Multidisciplinar 
para Tratamento Cirúrgico 
da Obesidade, em que os 
doentes referenciados vão 
ser admitidos, avaliados, 
orientados e propostos para 
tratamento cirúrgico da obe-
sidade.

Segundo dados da Ad-
ministração Central do Siste-
ma de Saúde, só na área de 
influência do CHTS existiam, 
em junho, 492 pedidos de 
avaliação para cirurgia. 

A consulta envolve a ava-
liação de quatro especialida-
des: Psiquiatria, Nutrição, En-
docrinologia e Cirurgia Geral, 

Há quase 500 pedidos
de avaliação para cirurgia

de obesidade na região
uCHTS já iniciou consulta multidisciplinar para tratamento cirúrgico desta doença crónica
     que afeta 15% da população portuguesa.

contando também com 
o apoio de mais duas 
valências, Gastroentero-
logia e Imagiologia.

A intervenção cirúr-
gica para o tratamento 
da obesidade, ou cirur-
gia bariátrica, abrange 
a colocação de banda 
gástrica, a realização de 
bypass gástrico, a reali-
zação de gastrectomia 
linear (sleeve) e a reali-
zação de derivações bí-
lio-pancreáticas.

O CHTS aguarda a 
atribuição, por parte 
da Direção-Geral de Saúde, 
das credenciais para Cen-
tro de Tratamento Cirúrgico 
da Obesidade e irá também 
celebrar um protocolo de 
colaboração na área do trata-

mento cirúrgico da obesida-
de com o Centro Hospitalar e 
Universitário de São João.

Segundo o CHTS, o pro-
tocolo visa “promover a me-
lhoria da qualidade e dife-

renciação dos serviços pres-
tados aos doentes abrangi-
dos; assegurar resposta às 
necessidades dos utentes, 
no que respeita ao acompa-
nhamento desta valência “.
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uAlegria e diversão tomaram conta dos alunos no regresso à escola, com um dia recheado de atividades
     pedagógicas e lúdicas.

HELENA NUNES
— texto —

N
O PRIMEIRO DIA de regresso à es-
cola após as férias de verão, os alu-
nos do Colégio Casa-Mãe estiveram 
envolvidos num conjunto de ativi-

dades pedagógicas e lúdicas que marcaram a 
abertura oficial do ano letivo.

“Cada disciplina planificou uma ativi-
dade no âmbito do tema do Open Day, so-
bretudo atividades mais práticas para que 
desta forma os alunos se divirtam um bo-
cadinho e também possam ficar a conhecer 
melhor a escola, os professores e o que vai 
ser o ano letivo”, explicou o professor Rui Ca-
nelas.

Este ano a temática esteve centrada no 
futuro, debruçando-se sobre várias questões 
importantes na sociedade atual, como o plás-
tico nos oceanos, a reciclagem ou a a pou-
pança da água. Houve também espaço para 
momentos mais lúdicos, com jogos de balões, 
quizz desportivos e até pequenas brincadei-
ras com a Luna, a cadela Golden Retriever que 
integra os projetos de intervenção assistida 

PUB

Open Day marcou abertura do
ano letivo no Colégio Casa-Mãe

do colégio, como o Programa de Leitura As-
sistida, destinado a ajudar crianças com difi-
culdades de leitura. 

Cerca de 600 alunos do pré-escolar ao 
ensino secundário estiveram envolvidos 
nestas atividades ao longo do dia, que 
transformaram as instalações do colégio 
num campo de conhecimento, convívio e 
partilha.

Na sessão de boas vindas, Lídia Coelho, 
felicitou todos os alunos e professores e  
alguns ex-alunos do Colégio que também 
fizeram questão de marcar presença. “É um 
dia muito feliz para mim e tenho a certe-
za que para o Tiago também, que estará 
sempre aqui connosco. É o dia para os 
alunos conhecerem o colégio, brincan-
do, com atividades que lhes agradam 
muito”, sublinhou a fundadora do Colégio 
Casa-Mãe, destacando a importância deste 
dia no início do ano letivo

“Depois das férias o que pretendía-
mos era dar um dia agradável, para que 
eles gostem da escola e se sintam felizes, 
para terem um bom progresso durante 
o ano”, destacou também Firmino Santos, 

novo diretor pedagógico, lembrando que 
esse é um dos compromissos do CCM.

“O compromisso do colégio é tornar 
as crianças felizes na escola, realçar os 
valores e a formação dos alunos para o 

futuro, de forma a terem voz ativa e criti-
ca na sociedade, com os valores sociais, 
cívicos e democráticos e criar as compe-
tências necessárias para que tenham su-
cesso académico de excelência”. 
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O 
MINISTRO DA EDUCAÇÃO 
visitou, na semana passada, 
na abertura do novo ano leti-
vo, a escola Básica EB 2/3 de 
Cristelo, assinalando o sucesso 

educativo desta escola, onde no último ano 
letivo, os 4.º e 6.º anos tiveram taxa zero de 
reprovações.

Desde há três anos que o Agrupamento 
de Escolas de Cristelo faz parte de um Pro-
jeto-piloto de Inovação Pedagógica para 
combater o insucesso escolar, tendo rece-
bido maior liberdade para reorganizar tur-
mas, horários, matriz curricular, programas, 
entre outros. 

Ali estudam cerca de mil alunos do pré-
-escolar ao 9.º ano e no último ano letivo 
não houve reprovações no 4.º e 6.º anos 
de escolaridade. No 9.º ano houve apenas 
7% dos alunos retidos, quando há três anos 
eram 33%.

Além da redução das taxas de retenção 
o diretor do agrupamento, Mário Rocha, diz 
que o projeto resultou também na melho-
ria da excelência educativa. “Há três anos 
tínhamos 48% de alunos sem negativas, 
ou seja, com sucesso pleno em todas as 
disciplinas. Hoje temos cerca de 80% e 
uma taxa de alunos com quatros e cincos 
que aumentou um terço”. 

Este ano a escola terá também uma 
nova mudança no calendário, adotando 
quatro períodos escolares. Os alunos serão 
avaliados de oito em oito semanas ficando 
com uma semana de férias entre cada pe-
ríodo de avaliação.

“O processo de ensino-
-aprendizagem está a 

acontecer nesta escola”
- Ministro da Educação

Tiago Brandão Rodrigues foi recebido na 
Escola Básica EB 2/3 de Cristelo por um gru-
po de alunos de microfone e máquina foto-
gráfi ca na mão. Mariana, Tomás, Lara, Fábio e 
Gabriel, do 7.º E, acompanharam o ministro 
numa visita guiada pela escola.

A primeira paragem foi na biblioteca, 
onde decorria uma “tertúlia ideológica”. 
Enquanto os alunos do 5.º ano debatiam o 
texto “A árvore generosa”, Tiago Brandão 
Rodrigues lançou a pergunta: “As árvores 
podem ser generosas?”. Ana deu a resposta. 
“As árvores são generosas para nós. Uma 
árvore dá-nos ar e sem ar nos não vivemos. 
Dá-nos o papel, a madeira para fazer mó-
veis e a resina” garantiu. 

uTiago Brandão Rodrigues visitou a Escola Básica EB 2/3 de Cristelo que no último ano letivo não teve reprovações no fi nal do 4.º e 6.º
     anos de escolaridade.
uA escola vai adotar este ano quatro períodos escolares e uma semana de férias entre cada período de avaliação.

Ministro elogiou escola de Paredes
pelo projeto educativo inovador

No auditório, o Ministro da Educação 
interagiu com dezenas de alunos e perce-
beu a importância de debater temas em 
conjunto, ouvir opiniões diferentes e de-
senvolver atividades em que todos possam 
participar. “Viemos visitar a vossa escola 
porque não é uma escola qualquer. Há 
muitas outras no país que querem fazer 
coisas como vocês fazem aqui”, esclare-
ceu o governante. 

Com a entrada no projeto piloto do go-
verno, o Agrupamento de Escolas de Cristelo 
passou a trabalhar com quatro referenciais de 
integração curricular (RIC’s), que foram esco-
lhidos com os próprios alunos: Ecocozinha 
pedagógica; Nós e a Europa; Entre Artes e Jo-
gos Olímpicos 2035.

O modelo permite que os alunos possam 
trabalhar várias disciplinas articuladas, trazen-
do para a discussão aquilo que é importante 
que aconteça nas escolas. “Que as crianças 
e a comunidade sejam mais interventivas, 
mas também percebam que as aprendiza-
gens essenciais se tocam umas às outras. 
O Português pode tocar no Inglês, na Ma-
temática, no Francês, na Geografi a, nas 
Ciências e o desporto também pode entrar 
aqui com a intenção de agrupar toda esta 
intenção pedagógica”, exemplifi ca o diretor 
do agrupamento, Mário Rocha.

A oitava semana de cada um dos re-
ferenciais é uma semana temática onde 
também participam pais, parceiros locais 
e universidades e “em que as áreas de 
competências dos perfis dos alunos são 
aprofundadas e se privilegia o pensa-
mento critico, a criatividade, resolução 
de problemas, o bem-estar e ambiente, 
a leitura e textos”.

Este ano será também introduzida uma 
paragem letiva de uma semana no final 
de cada referencial de integração curricu-
lar, para avaliação e planeamento das oito 
semanas seguintes e para que as crianças 
possam descansar.

O Ministro da Educação também desta-
cou o sucesso deste “trabalho que se nota 
nestes alunos, mostra bem a sua capaci-
dade de oratória, de comunicação, de in-
terpelar ou esclarecer que o processo de 
ensino-aprendizagem está a acontecer 
nesta escola”. O governante disse ainda 
que “é importante confiar nas escolas” 
para que seja criado um plano pedagógico 
em função da realidade de cada uma e de-
fendeu a realização de um trabalho conjun-
to entre as autarquias, o Governo, as esco-
las e os docentes “para que sejam criados 
projetos pedagógicos que possam dar 
respostas às necessidades das escolas 
e para que as crianças se possam sentir 
atraídas para aprenderem e terem cada 
vez mais conhecimento e competências”.
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MARGARIDA GONÇALVES
—  Profi ssional de Saúde  — 

CLÍNICAS NUNO MENDES

E
liminar a gordura localizada pode ser extrema-
mente difícil, mas não impossível!

Em primeiro lugar temos de perceber porquê 
que ela aparece, e porquê que é mais notória em 
certas partes do corpo. 

A gordura localizada é, nada mais nada menos, que 
calorias acumuladas, ou seja, quando se ingere mais calo-
rias do que aquelas que o nosso corpo consegue gastar, o 
excesso vai ser acumulado em forma de gordura. O corpo 
guarda essas calorias nas células de gordura, ou mais pre-
cisamente, nas células adiposas que se vão expandindo à 
medida que acumulam mais gorduras e encolhem quando 
essa mesma gordura é usada pelo corpo como fonte de 
energia.

Nas mulheres, a maior parte desta gordura tende a de-
positar-se em torno das coxas e nádegas, enquanto que 
nos homens tende a acumular-se mais na zona adbominal. 
Estas diferenças na distribuição da gordura corporal entre 
os dois sexos, está relacionada com a componente hormo-
nal de cada um.

A gordura localizada, principalmente na zona do abdó-
men, além de ser um incómodo do ponto de vista estético, 
é causa comum de problemas de saúde sérios, quer a nível 
físico, onde se destacam as doenças cardíacas, diabetes, 
colesterol elevado, hipertensão, entre outras, como tam-
bém a nível psicológico, como a falta de autoestima.

Mas então, quais as principais causas do aparecimento 
da gordura localizada? 

Maus hábitos alimentares e sedentarismo são fatores 
que explicam esta acúmulação de gordura em determina-
das regiões do corpo. No entanto, a predisposição genéti-
ca, o tabagismo e o uso de roupas muito apertadas tam-
bém podem contribuir para o agravamento deste quadro. 

Depois de explicado o porquê do seu aparecimento, 
resta-nos saber o que fazer quando ela aparece.

Alteração de hábitos alimentares, prática de exercício 
físico regular e tratamentos de remodelação corporal, são 
os três pontos-chave para eliminar esta maldita gordurinha 
que teima em não desaparecer. Posto isto, é fundamental 
a existência de uma equipa multidisciplinar e especializada 
para que os resultados sejam os mais satisfatórios possí-
veis. Esta equipa deve ser constituída por um nutricionista, 
que lhe permitirá ajustar a dieta às suas necessidades diá-
rias, um profi ssional de desporto, que irá ajustar o treino às 
suas capacidades e limitações, um fi sioterapeuta especiali-
zado em saúde estética, que, após uma avaliação porme-
norizada, irá aconselhar qual o tratamento de corpo mais 
adequado a cada situação e uma psicóloga que poderá 
ajudar a trabalhar a parte motivacional e a autoestima de 
cada um.

Nas Clínicas Nuno Mendes temos todos os especialistas 
disponíveis para a/o ajudar e para satisfazer as suas neces-
sidades. Tem dúvidas? Gostaria de obter mais informações? 
Contacte-nos, teremos todo o gosto em ajudar. 

Gordura Localizada:
MENOS DRAMAS
MAIS SOLUÇÕES
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A 
FREGUESIA DE 
AGUIAR DE SOU-
SA recebe este sá-
bado e domingo, 
21 e 22 de setem-

bro, o concurso internacional 
de hortícolas gigantes “O Maior 
da Minha Aldeia”, promovido 
pela câmara de Paredes.

O 1.º Concurso Interna-
cional de Hortícolas gigantes 
em Portugal vai contar com a 
participação de 22 produto-
res do concelho de Paredes e 
também concorrentes oriun-
dos das regiões do Algarve e 
Alentejo e produtores agríco-
las espanhóis.

O concurso vai contar 
essencialmente com produ-
tores de abóbora, melancia 
e melão. Aos três exemplares 

22 produtores participam em
concurso de hortícolas gigantes 
uO 1.º Concurso Internacional de hortícolas gigantes em Portugal decorre este fim de
     semana, em Aguiar de Sousa.

HELENA NUNES
— texto —

mais pesados de abóbora 
serão atribuídos prémios de 
1000, 500 e 200 euros e os 
concorrentes que apresenta-
rem os maiores exemplares 
de melancia e melão são pre-
miados com 500, 200 e 100 
euros.

Os resultados serão co-
nhecidos nos dias 21 e 22 de 
setembro, na feira a realizar 
no Parque da Senhora do Sal-
to, em Aguiar de Sousa.

O concurso “O Maior da 
Minha Aldeia” está integrado 
no projeto CÁ PAREDES, pro-
grama de desenvolvimento 
estratégico da zona Sul do 
concelho, lançado este ano 
pelo município de Paredes 
com o objetivo de dar visi-
bilidade aos produtores e às 
produções agrícolas locais e 
estimular o interesse das po-
pulações para a agricultura 

sustentável, contribuindo em 
simultâneo para conferir um 
maior dinamismo e atração 
ao território.

Recentemente o concur-
so “O Maior da Minha Aldeia” 
foi registado e admitido na 
associação norte-americana 
“Great Pumpkin Common-
wealth”.

Artesanato,
gastronomia

e música

A par do concurso que 
vai premiar as maiores abó-
boras, melancias e melões o 
fi m de semana será também 
dedicado à música, artesa-
nato e gastronomia. No sá-
bado, haverá uma mostra de 
artesanato e produtos locais 

e diversas atividades de ani-
mação e visitas ao centro de 
interpretação da Senhora do 
Salto.

Está também prevista 
uma sessão técnica para os 
produtores e o lançamento 
da Feira de 2020 (19horas), 
um espetáculo “Nyckelharpa 
sem fronteiras”, do Centro 
Português de Nychelharpa 
(20 horas) e um concerto de 
música tradicional portugue-
sa da Banda de Música de 
Cete com a colaboração do 
Rancho Folclórico de Aguiar 
de Sousa (21h30).

No domingo, 22 setem-
bro, a feira abre pelas 10 
horas. A entrega de prémios 
do concurso de hortícolas 
gigantes está agendada para 
as 15 horas, seguindo-se a 
atuação musical do artista 
Saul e a sua banda (17horas). 

algumas vias na cidade de 
Paredes, incluindo a Praça 
José Guilherme, Rua 1.º De-
zembro e Rua de Valbom e o 

Alunos recolheram lixo
na Senhora do Salto

uA ação de plogging decorreu no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade e despertou
     a consciência dos mais jovens para a mobilidade amiga do ambiente.

C
ERCA DE 50 ALU-
NOS da escola bá-
sica de Recarei par-
ticiparam na pas-
sada terça-feira, 17 

setembro, numa atividade de 
recolha de lixo, integrada no 
programa da Semana Euro-
peia do Ambiente, que de-
corre até domingo.

A iniciativa “mobilidade 
ativa amiga do ambiente” 
decorreu no parque Natu-

ral da Senhora do Salto, em 
Aguiar de Sousa e contou 
com a presenta do vice-presi-
dente da câmara de Paredes, 
Francisco Leal.

Esta foi uma das ações 
de sensibilização realizadas 
pelo município de Paredes 
no âmbito da Semana Eu-
ropeia da Mobilidade, que 
este ano teve como tema 
“Caminhar e Pedalar em 
Segurança”. 

Esta sessão de plogging 
(recolha de lixo) serviu para 
promover a caminhada como 
forma de mobilidade e, ao 
mesmo tempo, despertar a 
consciência dos mais novos 
para as questões ambientais.

A Semana Europeia da 
Mobilidade termina domin-
go, 22 setembro, com o Dia 
Europeu sem Carros, com o 
encerramento integral de 

encerramento parcial da Rua 
Dr. António Mendes Moreira, 
Rua Vitorino Leão Ramos e 
Rua Dr. José Correia Pacheco.



9
Quinta-feira

19 de setembro 2019

SOCIEDADE

A 
CÂMARA DE PAREDES vai investir 
445 mil euros num projeto de com-
bate ao insucesso escolar junto de 
1500 crianças do ensino pré-escolar, 
entre os três e os cinco anos.

A medida foi apresentada pelo presidente 
da autarquia, Alexandre Almeida, no passado 
dia 6 setembro, na sessão de abertura do ano 
letivo, que decorreu na escola básica de Baltar.

 O programa integra medidas semelhan-

Câmara avança com projeto para
combater insucesso no pré-escolar

tes às que estão a ser executadas com crian-
ças do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, no âmbito do “Pare-
des Educa – Construir Mais Sucesso”.

O município vai apresentar uma candi-
datura e o projeto, que será aplicado em dois 
anos, será comparticipado a 85% por fundos 
comunitários.

Alexandre Almeida referiu, ainda, que os 
resultados obtidos no primeiro ano do proje-
to “Paredes Educa – Construir Mais Suces-
so” – que engloba mais de quatro mil alunos 
de 24 escolas do concelho – apesar de posi-
tivos, permitem concluir que o alcance das 

medidas pode ser potenciado se a atuação 
incidir em idades mais precoces.

Melhorar taxa de
retenção no 2.º e 7.º anos

O programa “Paredes Educa – Construir 
Mais Sucesso” contempla ações que promo-
vem a melhoria de resultados escolares e per-
mite baixar a percentagem de retenções no 
2.º e 7.º anos de escolaridade.

No 2.º ano, Paredes está 3% acima da AM 

HELENA NUNES
— texto —

Porto e no 7.º ano a diferença sobe para 5%. 
A expectativa do município é aproximar estes 
resultados da AM Porto.

Ao longo do ano milhares de alunos fo-
ram rastreados de forma a identifi car situa-
ções que careciam de intervenção técnica, 
reforço de apoio curricular ou ações de enri-
quecimento curricular.

Neste segundo ano do projeto, os alunos 
vão também ser acompanhados por terapeu-
tas. Outro dos objetivos é melhorar a partici-
pação dos pais nas iniciativas, que no primei-
ro ano do projeto fi cou abaixo do esperado.

PUB

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

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

Almoços  |  Jantares  |  Serviço para foraAlmoços 

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

A MAIA FERREIRA, Lda / 
MAIFER inaugurou, a 4 
setembro, as novas insta-
lações, na zona industrial 

de Lordelo. A empresa de mobiliá-
rio estava localizada em Paços de 
Ferreira e decidiu deslocalizar a sua 
produção para o concelho de Pare-
des.

A abertura das novas instala-
ções implicou um investimento de 
300 mil euros em novos equipa-
mentos para a área produtiva.

Na cerimónia estiveram pre-
sentes o sócio gerente Aníbal Isidro 
Maia Ferreira e os dois fi lhos e só-
cios da empresa, Paula Maia e Fábio 
Maia, o presidente da câmara de 
Paredes, Alexandre Almeida, o ve-
reador das atividades económicas, 
Elias Barros, o vice-presidente da 
câmara de Paços de Ferreira, Pau-
lo Barbosa, e outros convidados e 
amigos.

Maifer inaugurou novas instalações em Lordelo
uA empresa de mobiliário deslocalizou a sua produção de Paços de Ferreira para Paredes.

A Maifer foi fundada em 2001 
e dedica-se ao fabrico de todo o 
tipo de mobiliário de habitação, 
vendendo para o mercado nacional 
e para França, Espanha e Angola. 
Conta atualmente com 41 colabo-
radores e com as novas instalações 
prevê contratar mais cinco pessoas.

Com larga experiência no proje-
to e fabrico de cozinhas funcionais 
e contemporâneas, a Maifer de-
senvolve também projetos globais 
de mobiliários direcionado para 
as áreas de hotelaria, restauração, 
escritórios, espaços públicos e co-
merciais.

Em 2018, a Maifer registou um 
volume de negócios superior a 1,8 
milhões de euros e a previsão para 
2019/2020 é chegar aos 3,1 milhões 
de euros.

Foi distinguida pelo IAPMEI com 
o prémio PME Excelência e PME Lí-
der 2018.

uA medida foi apresentada na abertura do ano escolar 2019/2020 e pretende contribuir para melhorar o sucesso escolar dos anos. 
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R
ENATO RIBEIRO, 24 anos, 
natural de Valongo, sem-
pre foi apaixonado pela 
música e aos 18 anos já 
tinha a sua própria empre-

sa de animação. Em março lançou 
o disco “Renato o Baile é bom”, o 
seu primeiro trabalho a solo com 
letras de Marante.  

No final de setembro o cantor 
vai apresentar o seu novo video-
clipe, gravado na Festa da Nossa 
Senhora das Necessidades, Baltar, 
e promete outras tantas novida-
des para breve. Em entrevista ao 
PAREDENSE, o jovem cantor fala 
sobre o seu percurso e a ambição 
de chegar mais longe e fazer car-
reira na música.

 
Lançou há cerca de meio ano 

o primeiro álbum, “Renato, o Bai-
le é Bom”.  É um disco que reflete, 
acima de tudo, o seu gosto pela 
música tradicional portuguesa?

É um disco versátil, com músi-
cas para todas as idades e vários gé-

Entrevista | Renato Ribeiro, o cantor que tem feito presença em várias festas de verão um pouco por todo o concelho e que lançou o
                         primeiro disco a solo, com músicas compostas por Marante.

“As raízes portuguesas
estão ligadas à música de baile”

neros musicais, desde a quizomba, 
á música de baile, passando pelas 
baladas, rumba e o bolero.

As músicas foram compostas 
por mim e pelo Marante. A letra é 
do Marante e a composição de Luís 
Marante, filho do Marante. Foi gra-
vado no estúdio Atlanta Produções 

e foram eles que deram o ser ao cd.
 
Como surge a oportunidade 

de gravar com o Marante?
Foi durante um espetáculo que 

fizemos para promover o restauran-
te dos meus sogros, em Vila Cova, 
onde o Marante esteve. Gostou de 
me ver cantar fez-me a proposta 
para gravar um disco a solo. E fica-
mos amigos. 

O disco foi apresentado ao 
público em março, num espetácu-
lo em Paredes…

Sim, em Vila Cova de Carros, no 
restaurante II Cordeirinhos, no Bar-
ro Branco, a primeira casa onde co-
mecei a cantar oficialmente aqui no 
concelho. Foi um espetáculo bonito, 
um mini arraial para dar a conhecer 
o meu trabalho e que teve o apoio 
da câmara e da junta de Paredes. 

“Quero continuar a
trabalhar para fazer
carreira na música”

Que comentários tem recebi-
do do público?

Tenho feito alguns concertos 
em Paredes e o público que me 

tem acompanhado tem sido bas-
tante bom. Elogiam sobretudo as 
músicas e a minha performance 
em palco. Quero continuar a tra-
balhar para fazer carreira na músi-
ca e isso só me motiva ainda mais 
para continuar. 

Tenho feito algumas presenças 
na televisão e estou a trabalhar com 
vários empresários com o objetivo 
de chegar mais longe.

 
Uma pequena apresentação 

de Renato Ribeiro para o público. 
Tem 24 anos, é natural de Valon-
go e vive em Vila Cova de Carros, 
Paredes, há quanto tempo?

Há dois anos.

E como veio para cá?
Foi o destino. Numa contrata-

ção de espetáculo, conheci a minha 
alma gémea e acabei por vir parar a 
esta linda freguesia por amor. 

Lembra-se de quando come-
çou a dar os primeiros passos na 
música? 

Comecei bastante cedo a tocar 
alguns instrumentos. Com três ou 
quatro anos comecei no cavaqui-
nho, por influência de um tio meu 
que também tocava e foi a partir daí 
que nasceu a paixão pela música.

Fiz parte de vários ranchos fol-

clóricos e de várias bandas de cover 
e baile, onde tocava músicas de 
vários artistas, e aos 18 anos criei a 
minha própria empresa de anima-
ção. Fazia karaokes em todo o tipo 
de eventos, casamentos, batizados, 
comunhões, etc., até ter surgido a 
oportunidade de gravar um álbum 
a solo. 

E porquê a música de baile? 
Sinto-me bem a cantar música 

de baile, também canto outras coi-
sas, mas nunca me via a fazer carrei-
ra noutro género musical. E há cada 
vez mais artistas jovens a surgir 
nesta área e vejo nos meus concer-
tos que o público jovem também já 
interage mais. 

Tradicionalmente, as raízes por-
tuguesas estão ligadas à música de 
baile e até costumo dizer nos meus 
concertos, basta uma concertina e 
um acordeão para fazer uma festa.

Que novidades podemos es-
perar do Renato nos próximos 
tempos?

No final deste mês será lançado 
o novo videoclipe, que foi gravado 
na Festa da Nossa Senhora das Ne-
cessidades, em Baltar, mas até ao 
final do ano vai surgir muita coisa, 
que depois vou anunciar nas mi-
nhas redes sociais.
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Parlamento aprovou voto de pesar
pela morte de Noel Ferreira

uDeputados destacam o “exemplo de dedicação e bravura” do comandante dos bombeiros de Cete, que perdeu a vida na queda de um
     helicóptero de combate a incêndios.

Funeral juntou centenas de pessoas

O 
PARLAMENTO APRO-
VOU, no passado dia 
11 de setembro, por 
unanimidade, um voto 
de pesar pelo faleci-

mento de Noel Ferreira, comandan-
te dos bombeiros voluntários de 
Cete que perdeu a vida a 5 de se-
tembro na sequência de um aciden-
te com o helicóptero que combatia 
um incêndio em Sobrado, Valongo.

No voto de pesar, os deputados 
sublinham que Noel Ferreira, de 36 
anos, Capitão-piloto da Força Aé-
rea, mas também comandante dos 
Bombeiros Voluntários de Cete, sua 
terra natal, “quis colocar o seu co-
nhecimento e experiência ao ser-

viço do combate ao flagelo dos 
incêndios, num exemplo de dedi-
cação e bravura”.

“A Assembleia da República, 
reunida em Comissão Permanen-
te, lamenta a fatídica ocorrência 
e transmite as suas mais sentidas 
condolências aos familiares, ami-
gos e colegas da vítima, expres-
sando o seu mais profundo pesar 
pelo sucedido”, lê-se na parte final 
do documento.

Um relatório preliminar do Gabi-
nete de Prevenção e Investigação de 
Acidentes com Aeronaves e de Aci-
dentes Ferroviários (GPIAAF), divulga-
do na semana passada, indica que a 
morte de Noel Ferreira se deveu a um 
choque elétrico sofrido pelo helicóp-
tero, após o balde com água ter cho-
cado com uma linha de alta tensão.

Ferreira pediu a todos os colegas e 
amigos para que nunca se esque-
çam do rosto e do sorriso e sobretu-
do das histórias com o capitão Noel 
Ferreira, porque através dessas his-
tórias um dia o filho poderá saber 

quem ele foi. 
Na cerimónia, foi também pres-

tada uma última homenagem por 
parte do corpo ativo dos bombeiros 
de Cete, que lembrou Noel Ferrei-
ra como um “grande sonhador, 

ambicioso, exigente, rigoroso, 
protetor e audaz, o nosso líder, 
o homem que de pequenos mo-
mentos fazia grandes instantes. 
O nosso comandante, que fará 
sempre parte da nossa história”.

O 
CONCELHO DE PARE-
DES vai assinalar, no 
próximo dia 1 de ou-
tubro, o Dia do Idoso, 

com um programa especialmente 
dedicado aos idosos do concelho 
e que vai proporcionar diversas 
atividades ao longo do dia.

São esperados 1500 idosos 
institucionalizados e não institu-
cionalizados provenientes de to-
das as freguesias do concelho. 

Paredes volta
a celebrar Dia do Idoso

no parque da cidade
uHaverá missa, almoço e uma tarde recheada de
     animação para cerca de 1500 idosos do concelho
    de Paredes.

As atividades vão decorrer no 
parque da cidade de Paredes, en-
tre as 10h e as 16h30. A meio da 
manhã será celebrada a habitual 
missa, seguindo-se o almoço e a 
entrega de certificados. A tarde 
será depois animada pela Banda 
Marcial da GNR e a atuação de Wil-
son, seguindo-se o lanche.

A iniciativa é organizada pela 
Santa Casa da Misericórdia de Pa-
redes e a câmara municipal.

O 
funeral de Noel Ferreira 
realizou-se a 8 de setembro 
no quartel dos bombeiros 
voluntários de Cete e jun-

tou centenas de pessoas, incluindo 
Bombeiros de várias corporações do 
distrito, elementos da Marinha Portu-
guesa e das Forças Armadas, militares 

da Força Aérea Portuguesa, familiares, 
amigos e populares.

Na cerimónia estiveram tam-
bém o Ministro da Administração 
Interna, Eduardo Cabrita, e o presi-
dente da câmara de Paredes, Ale-
xandre Almeida.

A mãe do filho de 1 ano de Noel 
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A 
RENTRÉE DO PSD PAREDES, 
realizada no passado dia 7 se-
tembro, no parque da cidade de 
Lordelo, contou com a presença 
do cabeça de lista pelo Porto à As-

sembleia da República, Hugo Carvalho, e de 
outros candidatos, incluindo o líder da distri-
tal, Alberto Machado. 

Ricardo Sousa, presidente da concelhia 
paredense e também candidato à Assembleia 
da República, realçou que eleger deputados 
da região “pode fazer toda a diferença, já 
que serão um canal direto de comunicação 
com os órgãos de decisão”.

O candidato paredense abordou os pro-
blemas dos rios Ferreira e Sousa, atribuindo 
responsabilidades ao presidente da câmara 
e abordou também o tema da mobilidade, 
sublinhando a necessidade de rever as por-
tagens nas SCUT’s na região e de recupe-
rar o acordo de fechamento do circuito de 
transportes públicos, com a passagem por 
Lordelo, Rebordosa e Gandra. Na saúde, pe-
diu o reforço dos meios do centro de saúde 
à noite e sublinhou ainda que “há ajustes 
que têm de ser feitos” na situação do tri-
bunal de Paredes.

Meireles Brandão, mandatário concelhio 
do PSD, elogiou a lista do PSD e enalteceu Rui 
Rio pela “coragem para desinfetar o parti-
do e para pôr estes jovens à frente”. 

O presidente da Junta de Lordelo, Nuno 
Serra, destacou dois problemas que afetam 
a sua freguesia e pediu aos deputados que 
serão eleitos pelo PSD que não se esqueçam 
de os pôr na agenda política. A poluição do 

Ambiente e mobilidade dominam
discursos da rentrée do PSD Paredes
uA iniciativa contou com a participação do cabeça de lista pelo Porto, Hugo Carvalho e o líder da
     distrital, Alberto Machado.

Candidatos da CDU em almoço
de campanha em Paredes

uNa iniciativa estiveram as deputadas Diana Ferreira e Ana Mesquita e o médico paredense Cristiano
     Ribeiro, candidato à Assembleia da República pelo distrito do Porto. 

N
O PASSADO DIA 14 DE SETEM-
BRO, realizou-se, em Parada de 
Todeia, um almoço de campanha 
da CDU, tendo em vista as próxi-
mas eleições legislativas de dia 6 

de outubro. O evento contou com a presença 
das deputadas Diana Ferreira e Ana Mesquita, 
bem como do médico paredense Cristiano Ri-
beiro, que ocupa o 6.º lugar na lista dos candi-
datos a deputados da coligação PCP-PEV, pelo 
distrito do Porto.

Na sua intervenção, Diana Ferreira subli-
nhou a importância do voto na CDU para que 
o país “não ande para trás”, para que “o que 
foi reposto não volte a ser retirado” e para 
que “seja possível melhorar as condições 
de vida dos jovens, dos trabalhadores, dos 
idosos e do povo em geral”. 

Cristiano Ribeiro, médico paredense, fa-
zendo um balanço sobre os últimos anos da 
governação e sublinhando a importância do 
PCP e da CDU naquilo que “de melhor foi fei-
to”, referiu que “só o reforço da CDU poderá 
garantir uma defesa coerente e intransi-
gente daqueles que não têm voz”. Cristiano 
Ribeiro alertou ainda para o facto de “alguns 
candidatos a deputados já se acharem elei-
tos antes das eleições”, lembrando que “será 
o povo a decidir quem é que efetivamente 
os deve representar na Assembleia da Re-
pública”.

MARIA AMÉLIA DIAS-MARTINS
Psicopedagoga - Hipnoterapeuta

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

O 
regresso às aulas é um período 
que exige serenidade para que 
pais e filhos participem neste 
momento de readaptação às no-

vas rotinas com prazer e harmonia. 
É verdade, um filho responsável resulta 
sempre de muito trabalho dos pais!

Isto de ser pai ou mãe não é fácil! 
Então, coloque em espaço visível o ho-

rário da criança e ajude o seu filho/filha a 
cumprir os horários, demonstrando que 
a pontualidade é uma responsabilidade 
que deve estar presente ao longo de toda 
a sua vida. Não deixe que o seu filho/filha 
receba uma crítica por chegar atrasado, 
quando foi você que se atrasou.

A assiduidade é outro valor que deve 
potenciar. Nunca, mesmo nunca, justifi-
que antecipadamente qualquer falta de 
presença, nem dê falsas desculpas para 
algo que o seu filho não cumpriu!

Use o horário para ensinar e o seu fi-
lho/filha a organizar diariamente a mo-
chila, garantindo que leva todo o material 
necessário. Esta deverá ser uma tarefa de-
sempenhada pela criança com supervisão 
dos adultos, potenciando na criança o sen-
tido de responsabilidade.

Os trabalhos de casa são muitas ve-
zes motivo de stress não só para as crianças 
como para os educadores. Estabeleça um 
espaço e local de estudo, no qual a criança 
não tem acesso a televisão, jogos de com-
putador e outros ruídos. Ajude a criança 
quando necessário, mas deixe que seja ela 
a resolver os problemas. É importante que 
a criança cometa erros e aprenda a procurar 
resposta, ou ajuda, para os resolver. 

Crie uma rotina para realização dos 
trabalhos de casa, garantindo que a crian-
ça fica ainda com tempo disponível para 
brincar.
Demonstre diariamente que a escola é 
importante.

Esteja atento a qualquer comportamen-
to do seu filho, que poderá estar relacionada 
com algum problema com a aprendizagem 
ou com colegas. 

Converse sobre o seu dia-a-dia na es-
cola. 

Pergunte como decorreram as aulas, 
o que almoçou ou que tipo de tarefas de-
sempenhou, do que gostou… 

Preocupe-se em saber se o seu filho 
tem amigos ou se passa os intervalos 
sozinho.

Estas questões também lhe vão permi-
tir estar atento à evolução da aprendiza-
gem, procurando perceber desde cedo a 
existência de dificuldades podendo atuar 
de forma imediata. 

MAS, recorda-se que o seu filho/filha é 
uma criança, ou jovem, que precisa de tem-
po para o ser. Estudar é muito importante, 
mas também é igualmente importante 
brincar, estar com os amigos, passar tempo 
e conversar com os pais e com a família! 

Aulas, cá estão
elas outra vez!

rio Ferreira e o problema da mobilidade, em 
que o concelho está ao nível “dos países de 
terceiro mundo”.

Hugo Carvalho, cabeça de lista do PSD 
pelo Porto, lembrou alguns problemas do 
país e de Paredes, que o PS não conseguiu 
resolver, desde escolas por reabilitar, rede 
de transportes ineficiente a situações de 
colapso, como o facto de o Infarmed não 
ter dinheiro para pagar os medicamentos 

e acusou o Bloco de Esquerda de “dema-
gogia”.

Já o líder da Comissão Política Distrital, 
reiterou os “compromissos do PSD com o 
concelho”, com a redução ou abolição das 
portagens nas SCUT’s e defendeu a necessi-
dade de “aliviar a carga fiscal das empre-
sas e das famílias”, dizendo crer que virá um 
“tempo de vacas magras” em que terá de 
ser o PSD a “solucionar os problemas”.
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P
ARA COMBATER AS AL-
TERAÇÕES CLIMÁTICAS 
é necessário mudar o pa-
radigma da mobilidade e 
continuar a dar prioridade 

ao investimento nos transportes 
públicos, nomeadamente na rede 
ferroviária. A ideia foi defendida 
pelo Secretário-geral do PS, Antó-
nio Costa, numa ação de campanha 
na estação de comboios em Pare-
des, onde chegou de comboio, vin-
do do Marco de Canaveses.

“Continuar a investir na ferrovia 
e no transporte público tem de con-
tinuar a ser uma grande prioridade 
para o país porque só assim pode-
mos alcançar esta meta de em 2030 
termos uma redução de 40% das 
emissões de CO2 a partir do sector 
dos transportes”, que é responsável 
por 25% das emissões do país. 

A meta é “muito ambiciosa”, 
disse António Costa, lembrando 
que Portugal foi o primeiro país do 
mundo a propor atingir a neutrali-
dade carbónica em 2050 e a aprovar 

António Costa defendeu em Paredes
prioridade do investimento na ferrovia

uO secretário-geral do PS foi recebido na estação de comboios em Paredes por dezenas de apoiantes e vários presidentes de câmara
     socialistas da região.

o roteiro de transição para a neu-
tralidade carbónica. “Para atingir 
essa neutralidade não bastam pa-
lavras, são necessárias ações con-
cretas como estas que estamos a 
fazer no sector dos transportes, 
um dos setores mais responsável 
pelas emissões”.

Aos jornalistas, António Costa 
recordou os investimentos feitos na 
atual legislatura com as “ligações 
aos corredores internacionais e a 
linha do Minho que já está eletri-
ficada até Viana do Castelo, mas 
também nos transportes urba-
nos” e na qualidade da rede.

“Quadruplicamos o inves-
timento em transporte público 
relativamente ao que houve na 
legislatura anterior e com uma 
enorme componente que é esse 
grande projeto Ferrovia 2020, 
que tem alocados dois mil mi-
lhões de euros de investimento”, 
sublinhou o secretário-geral do PS, 
lembrando que no corredor sul está 
a ser lançada “a maior obra ferro-
viária dos últimos 100 anos”, a 
ligação de Évora à fronteira, e a ser 
feito também um “grande investi-

mento” no corredor norte na linha 
da Beira Alta e da Beira Baixa assim 
como a ligação à Galiza, com o in-
vestimento na linha do Minho e a 
eletrificação de Viana até Valença e 
na linha do Douro, que desde 2003 
aguardava a eletrificação até ao 
Marco de Canaveses.

Ainda sobre a linha do Douro, 
António Costa disse que no final 
do ano arrancará a eletrificação do 
Marco até à Régua, estando tam-
bém prevista no Programa Nacional 
de Infraestruturas que prossiga a 
eletrificação até ao Pocinho.

A par destes investimentos, fo-
ram também lançados vários con-
cursos para a renovação de mate-
rial, nomeadamente para a ferrovia, 
com a abertura de um concurso 
para a aquisição de 22 novas com-
posições e criado um programa de 
redução de tarifário. 

Redução do preço
dos passes

aumenta a procura 

PUB

António Costa considerou ainda 
o Passe Único uma “medida essen-
cial para a promoção do trans-
porte público e para a melhoria 
dos rendimentos das famílias”, 
que permitiu, por exemplo, nesta 
linha do Douro, uma poupança de 
quase 100 euros por mês nos custos 
de transportes para o Porto. Além 
disso, a redução do preço dos pas-
ses únicos fez também aumentar a 
procura pelo transporte público na 
região, concluiu António Costa.

No próximo governo será im-
portante, além da política de redu-
ção de passes e do investimento 
na ferrovia, abraçar novos projetos, 
disse, ainda, o secretário-geral do 
PS, dando como exemplo o projeto 
da nova linha ferroviária do Vale do 
Sousa, que “exige estudo, ponde-

ração e análise económica”, mas 
que permitem levar o transporte 
público mais perto das pessoas, 
para que as pessoas o possam utili-
zar cada vez mais.

Questionado pelos jornalistas 
sobre a futura construção do traça-
do rodoviário do IC35, reivindicado 
pelos municípios da região há vários 
anos, António Costa defendeu que 
a obra deve ser vista e ponderada 
no quadro de 10 anos do próximo 
Plano Nacional de Infraestruturas, 
tendo em conta a priorização que 
o Conselho Superior de Obras Pú-
blicas irá fazer, mas também tendo 
em conta que “a prioridade máxi-
ma será a recuperação do atraso 
no investimento na ferrovia e na 
qualidade do transporte público 
urbano e suburbano”.
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O 
PARQUE DA CIDADE DE PA-
REDES voltou a ser a pista es-
colhida para a segunda edição 
da Especial Sprint de Paredes 
N-Engenharia. A prova decorreu 

ao longo do dia de sábado e levou ao parque 
milhares de apaixonados pelo desporto mo-
torizado.

Durante toda a tarde foi possível assistir 
à prestação dos 58 participantes que fizeram 
sentir adrenalina a todos os que assistiam. 
Nos mais de dois quilómetros de pista de 
asfalto foi possível assistir a inúmeras presta-
ções pautadas pela velocidade e pelos saltos.

Mas um dos momentos da prova estava 
guardado para a noite, aquando da entrega 
de prémios, num pódio composto unicamen-
te por atletas paredenses. João Barros domi-
nou da primeira à quarta manga e, com o seu 
Skoda Fabia R5, conquistou o 1º lugar. O se-
gundo prémio também ficou na família, o tio 
Elias Barros alcançou o 2º lugar, com menos 
3,9 segundos do que o sobrinho, utilizando 
o mesmo automóvel. O piloto de Baltar, João 
Ribeiro, num Citroen Saxo S1600 fechou o pó-
dio da geral.

As habilidades motorizadas estiveram em 
evidência numa prova que voltou a mostrar 

Especial Sprint de Paredes
fecha com pódio paredense

a tradição da cidade no desporto automóvel, 
um gosto comum da população do concelho, 
“As pessoas aceitam bem este evento e 
têm aderido em grande massa. A popula-
ção paredense tem um gosto especial pe-
los desportos motorizados e nós procura-
mos satisfazer não só as necessidades, mas 
também os gostos dos cidadãos”, como ex-
plica Alexandre Almeida.

O presidente da Câmara Municipal de Pa-
redes garante que “a prova se enquadra na 
estratégia de dar vida à cidade” e, por isso, 
houve a “preocupação de dar mais mobili-
dade à cidade, alterando alguns traçados, 
e reforçar o setor da segurança”.

O impacto económico para o concelho é 
também um fator importante na realização 
deste tipo de eventos, o vereador Paulo Silva 
garante: “O impacto económico é visível no 
movimento da cidade. Durante todo o dia 
vemos os cafés e espaços públicos cheios. 
Houve muita procura por parte das pes-
soas para estarem aqui a comercializar os 
seus produtos e isso é também sinónimo 
de que o feedback que elas tiveram no ano 
passado foi positivo”. 

Mas nem só de paredenses se compôs a 
plateia, a assistir aos momentos de espetácu-
lo estiveram também pessoas das localidades 
vizinhas como Santo Tirso, Póvoa de Varzim, 
Porto, entre outras.

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

ELIAS BARROS é, já há muito tempo, 
um assumido apaixonado pelo des-
porto motorizado. No dia do Sprint 

Especial teve oportunidade de “deixar de 
lado o papel de vereador” e concentrar-se 
no seu gosto pessoal.

Para o corredor que correu ao lado do 
sobrinho, João Barros, e garantiu que par-
ticipar nas provas realizadas no concelho 
tem um sabor especial: “Todas as provas 
são a sério, mas estou aqui para me di-
vertir e fazer o melhor tempo possível. 
O facto de estar em Paredes permite-me 
correr perto das pessoas que gosto e isso 
tem um gosto especial. Este é um prazer 
que eu tenho. Estou aqui numa brinca-
deira, logo na minha terra e, por isso, 
sinto-me mais confiante e confortável”.

NA SEQUÊNCIA DO ESPECIAL 
SPRINT, o presidente da autar-
quia confirmou ao O Paredense o 

regresso à cidade do Rally de Paredes, já 
no próximo mês de outubro. Depois do 
sucesso do ano passado, o município vol-
ta a apostar na prova decorrida, maiorita-
riamente, na zona sul do concelho.

O Campeonato de Trail 4×4 está tam-
bém agendado para 17 de novembro, na 
cidade de Paredes.

Rally de Paredes
e Campeonato

de Trial 4×4
regressam este ano

Elias Barros “despiu
a pele de vereador”
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O 
PARQUE DA CIDADE DE PA-
REDES voltou a ser o palco es-
colhido para mais uma prova de 
desporto motorizado. O Grande 
Prémio Road Race juntou no do-

mingo, 15 setembro, 55 pilotos portugueses 
e espanhóis em competição, num circuito de 
1900 metros, disputado nas imediações do 
parque da cidade.

A segunda edição do Grande Prémio 
Road Race trouxe também mais público a Pa-
redes e voltou a envolver a cidade na mística 
das grandes provas de motociclismo que se 

55 pilotos animaram Grande Prémio Road Race
uA prova contou com pilotos portugueses e espanhóis que deram espetáculo para milhares de pessoas no circuito urbano desenhado
     no parque da cidade. 

HELENA NUNES
— texto —

A 
ATLETA PAREDENSE LÚCIA 
ALVES conquistou a Supertaça 
de futebol feminino pelo Benfi-
ca, ao vencer o Sporting de Bra-
ga por 1-0, na final disputada 

em Tondela, no passado dia 8 setembro.

Lúcia Alves conquista Supertaça
de futebol feminino pelo Benfica

uA avançada de 21 anos, natural de Paredes, conquistou o seu primeiro título ao serviço das encarnadas, que venceram o Sporting de
     Braga, por 1-0, na final da Supertaça

A avançada, de 21 anos, conquistou as-
sim o seu primeiro título ao serviço das en-
carnadas, com quem assinou contrato em 
junho deste ano, transferindo-se do Vala-
dares de Gaia, onde se tinha destacado nas 
duas últimas temporadas.

Para a atleta, natural de Paredes, este 
trofeu significa a concretização de mais 

um sonho, com o clube do coração. “Cer-
tamente que este será o primeiro de 
muitos. Estou muito feliz por estar cá, e 
por carregar este símbolo ao peito e per-
tencer a esta família”, sublinhou a atleta 
numa mensagem partilhada nas redes so-
ciais. 

As encarnadas chegaram a esta parti-
da depois da conquista da Taça diante do 
Valadares, enquanto as bracarenses são as 
atuais campeãs nacionais.

Num jogo intenso, o Benfica conseguiu 
estar sempre mais organizado em campo e 
dispôs das melhores oportunidades. 

O único golo da partida foi apontado 
por Pauleta, aos 49 minutos. A equipa ‘en-
carnada’, detentora da Taça de Portugal, 
ainda falhou uma grande penalidade, aos 
29 minutos, por Darlene, e atirou uma bola 
ao poste, aos 64.

A partir dos 63 minutos, a equipa mi-
nhota ficou reduzida a 10 elementos por 
expulsão de Rayanne, que viu o segundo 
cartão amarelo, num lance em que derru-
bou Cloe, quando esta ia para a área.

O Benfica sucede ao Sporting de Bra-
ga na conquista da Supertaça de futebol 
feminino, tornando-se o quinto vence-
dor da prova em outras tantas edições.                         

realizaram nos anos 80 e 80.
Em termos competitivos, José Grelo des-

tacou-se na corrida das clássicas vintage 250 
c.c., onde competiram apenas pilotos espa-
nhóis. Carlos Ribeiro venceu em racing 50 c.c. 
e o espanhol Fran Fuster a corrida de racing 
85 c.c.

Já nas clássicas vintage nacionais, anos 70 
e 80 (50 c.c. e 80 c.c.) a vitória coube ao piloto 
de Vilela, Emanuel Alves.

Esta prova contou ainda com demostra-
ções de pilotos mini motos e super bikes, com 
quatro motas do campeonato nacional de ve-
locidade, incluindo a de um piloto natural de 
Baltar, Paredes.

“O balanço foi extremamente positivo” 

considerou o paredense Narciso Andrade, da 
organização, destacando que a participação 
de pilotos espanhóis de Vigo, Pontevedra e 
Valência nesta segunda edição.

“Há 30 anos que Paredes deixou de 
ter provas de motociclismo e temos con-
seguido recuperar a mística que a cidade 
tinha com este desporto. A prova disso 
é que o vencedor das clássicas vintage 
nacionais é um piloto de Paredes”, de-
fendeu Narciso Andrade, agradecendo à 

câmara e à junta de Paredes o apoio logís-
tico e aos patrocinadores que ajudaram na 
compra dos trofeus. 

Depois do “sucesso” das duas primeiras 
edições, Narciso Andrade diz que tudo vai fa-
zer para garantir a continuidade da prova no 
próximo ano.

O evento também teve um cariz solidário, 
com os valores da bancada e das pulseiras a 
reverterem para os bombeiros voluntários de 
Paredes.

Este foi o terceiro título conquistado pela 
equipa feminina do Benfica. Criada há um 
ano, já soma uma Taça de Portugal, uma Su-
pertaça e uma segunda divisão no palmarés.
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Aliados regressa a casa
com vitória

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

Campeonato de Portugal: U. Paredes, 0 — Lourosa, 0

D
epois do embate da semana passa-
da que acabou por “sorrir” aos visi-
tantes, o Paredes voltou a receber o 
Lusitânia de Lourosa, desta vez em 

jogo a contar para a 4.ª jornada do Campeo-
nato de Portugal.

A equipa de Rui Quinta entrou melhor e apli-
cou-se no sector ofensivo, criando várias opor-
tunidades de golo, que acabou por desperdiçar.

Os paredenses procuravam reagir, mas eram 
notórias as dificuldades em acompanhar o ritmo 
de jogo do adversário. Sem armas para comba-
ter a superioridade dos visitantes, a equipa de 
Eurico Couto pode ainda agradecer a falta de 
sorte do conjunto de Santa Maria da Feira.

Ao longo de toda a partida, o Lusitânia de 
Lourosa foi superior e registou maior núme-
ro de oportunidades de golo, ainda assim o 
empate a zero manteve-se até ao final da par-

Nulo manteve-se também
no Campeonato

tida, resultando num “amargo de boca” para 
os visitantes.

Atualmente, o Paredes soma oito pontos 
e ocupa o 6.º lugar. O Lusitânia de Lourosa 
tem os mesmos pontos e está no lugar acima.

No final do jogo, Eurico Couto assumia: 
“Na semana passada fomos muito superio-
res e não vencemos. Hoje fomos inferiores 
e conseguimos um ponto, não fomos capa-
zes de igualar a intensidade colocada em 
jogo pelo Lourosa e isso dificultou toda a 
nossa estratégia.”

O técnico paredense abordou ainda os 
constrangimentos da equipa: “Temos vários 
jogadores lesionados e alguns ainda à es-
pera da autorização para poder jogar. No 
entanto, os atletas disponíveis têm sido 
muito competentes. Todos os jogos exi-
gem de nós comportamentos de elevado 
grau de exigência para conseguirmos su-
perar as dificuldades que cada adversário 
no seu jogo e contexto nos cria”. 

CRISTINA BORGES
— texto —

Divisão Elite da AF Porto

Gandra vence “vizinho” Sobrado

N
a 3.ª jornada da Divisão de Elite, o 
Aliança de Gandra recebeu o “vizinho” 
Sobrado, para um jogo sempre cara-
terizado pela rivalidade e competição. 

A jogar em casa, os gandarenses não que-
riam “deixar mal os seus adeptos” e entraram 
decididos na partida. Aos cinco minutos de 
jogo, o avançado da casa deixou dois adver-
sários para trás e colocou a equipa de Mário 
Rocha em vantagem.

O golo marcado cedo deu motivação ao 
Gandra que não tinha intenções de abrandar. 
A turma da casa mostrava-se determinada e 
foi atrás do segundo. Maurício estava inspi-
rado e, numa jogada conjunta que envolveu 
praticamente toda a equipa, rematou de pri-
meira para o 2 – 0.

Depois dos golos, a equipa do Aliança de 
Gandra baixou o ritmo e permitiu ao Sobrado 
acreditar e ir atrás do prejuízo. O conjunto orien-
tado por Calica criou algumas oportunidades de 
perigo, facilmente controladas por Brandão.

A vencer por 2 – 0, os gandarenses entra-
ram no segundo tempo dispostos “a voltar à 
carga” e a tentar o tento que lhes permitia fi-
car “mais confortáveis” no encontro. Com con-
centração apurada no setor defensivo, foi no 
setor ofensivo que as decisões não se mostra-
ram tão acertadas. Ainda assim, o Aliança de 
Gandra dispôs de várias oportunidades para 

ampliar a vantagem, mas o resultado não iria 
sofrer alteração até ao apito final. 

O Aliança de Ganda somou assim a se-
gunda vitória consecutiva e contabiliza atual-
mente sete pontos, ocupando o 4º lugar. Já, 
o Sobrado é nono com três pontos somados.

No final do encontro, Mário Rocha defendia 
a superioridade da sua equipa ao longo de toda 
a partida: “Entrámos muito bem no jogo, con-
fiantes e a praticar um bom futebol. Fizemos 
dois grandes golos e fizemos uma excelente 
exibição. A maturidade e inteligência dos 
meus jogadores foi essencial para garantir 
este resultado, que é inteiramente justo”.

O técnico gandarense admite a juven-
tude da equipa, mas garante que os atletas 
têm dado uma resposta à altura: “Somos 
uma equipa muito jovem e é normal que 
os nossos adeptos tenham algum receio, 
mas o melhor remédio para contornar isso 
é somar pontos e isso os meus atletas têm 
feito. Estou muito satisfeito com a atitude 
e desempenho dos meus jogadores”.

Sobre a deslocação ao, ainda imbatível Tir-
sense já na próxima jornada, Mário Rocha garan-
te: “Vamos preparar o jogo muito bem e não 
vamos fugir aquilo que achámos que está 
correto trabalhar. Vamos chegar a Santo Tirso 
com os jogadores na melhor forma possível 
para tentar discutir o jogo de igual para igual”. 

D
epois do primeiro jogo “fora de por-
tas” que valeu uma derrota, o Aliados 
de Lordelo voltou a jogar frente aos 
seus adeptos, no Estádio Cidade de 

Lordelo.
A equipa de Juvenal Brandão entrou de-

terminada em inverter o resultado da jornada 
anterior e superiorizou-se na partida. Com 
maior posse de bola e determinação no ata-
que, a superioridade “deu 
frutos” logo na primeira 
meia hora de jogo. Aos 20 
minutos, Jorginho inaugu-
rou o marcador e voltou a 
“fazer o gosto ao pé” aos 
trinta, dilatando a vanta-
gem para o 2 – 0.

O Barrosas tentava 
responder e conseguiu 
reduzir ainda durante o 
primeiro tempo com o 
golo de Rodrigo apontado 
através de um remate à 
entrada da área.

Na segunda parte, os 
visitantes entraram melho-
res e “com mais vontade” 
de chegar ao golo. A equipa 
de Filipe Mesquita tentava 
aplicar-se no setor atacan-
te, mas não aproveitava as 
oportunidades de perigo. 

O Aliados conseguiu encontrar-se e voltou no-
vamente a dominar o encontro. Os lordelenses 
tomaram conta do jogo e foram atrás do golo 
que permitia a tranquilidade. Jorginho estava 
inspirado e fez o hat-trick a dez minutos do fim 
da partida.

O Aliados de Lordelo venceu assim por 3 
– 1 na receção ao Barrosas. A turma coman-
dada por Juvenal Brandão soma atualmente 
seis e ocupa o 5.º lugar. Já, o Barrosas tem 
apenas um ponto e está na última posição.

No final do jogo, Juvenal Brandão estava 
visivelmente satisfeito com o desempenho da 
sua equipa: “Parabéns ao Barrosas que nos 
deu luta, mas os nossos jogadores conse-
guiram ser superiores, como equipa. Estão 
de parabéns pela vitória e pelo desempe-
nho, no entanto, somos capazes de mais 
e estamos a trabalhar para isso”. O técnico 
lordelense explicou: “O tempo e o relvado 
não ajudaram, mas tivemos o jogo sempre 
controlado. Queremos sempre mais e me-
lhor, por isso, continuaremos a trabalhar 
para continuar a ganhar, melhorando ain-
da mais a qualidade de jogo”. 

Para Juvenal Brandão “ganhar é sempre 
importante, independentemente do resul-
tado anterior. Trabalhar sobre vitórias mo-
tiva, ajuda a cimentar as rotinas e a imple-
mentar a forma de jogar mais rápido”.

Sobre o próximo adversário, o Marco 09, o 
treinador do Aliados apontou as maiores difi-
culdades para o seu conjunto: “A motivação 
e garra do Marco, que joga com uma tática 
diferente do habitual neste campeonato. 
Não sei se contra nós não vão mudar, mas 

estaremos preparados para qualquer uma. 
Acima de tudo vamos lá para jogar à nossa 
maneira e, claro, tentar contrariar o adver-
sário quando eles tiverem a bola. Vamos 
lutar pelos 3 pontos e procurar dar passos 
em frente na consolidação do nosso jogo”.

Do outro lado, Filipe Mesquita “Entrámos 
com uma estratégia bem planeada, onde pri-
vilegiámos a iniciativa de jogo do adversário, 
tivemos oportunidades para fazer golo mas 
não conseguimos. Apesar do resultado, con-
sigo retirar pontos positivos desta exibição”.

Sobre o início de época que não estava 
programado, o técnico barrosense explica: 
“Estamos a passar por um início de época 
que não estava previsto. Temos sete joga-
dores lesionados, alguns com gravidade e 
isso causa limitações, num plantel tão cur-
to como o nosso”.

Na próxima jornada, o Barrosas recebe o 
Lousada e Filipe Mesquita espera “recuperar o 
máximo de jogadores possíveis e acreditar 
que será possível vencer o Lousada. Neste 
momento, a equipa está débil, mas acredita 
que pode surgir um bom resultado”. 

Treinadores
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Vitória frente
ao recém-promovido

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

D
epois do jogo em atraso dispu-
tado a meio da semana frente ao 
Alpendorada e que terminou com 
uma vitória, o Rebordosa tinha 

intenções de manter os triunfos. Na deslo-
cação à Lixa para defrontar a equipa local, 
o campeão de série da temporada anterior 
entrou melhor e mais ativo nas iniciativas 
de golo.

Com um ritmo de jogo acentuado e um 
forte empenho no sector atacante, os re-
bordosenses tentaram chegar à vantagem 
no marcador, mas não conseguiram anular 
o empate até ao intervalo.

A segunda parte começou praticamen-
te com o golo dos visitantes. O remate de 
Rui Miguel não saiu enquadrado e a bola 
sobrou para Pipo que, na recarga, colocou 
o Rebordosa em vantagem. 

Pouco depois a equipa da casa ficou re-
duzida a dez elementos. A equipa orienta-
da por Tonanha não conseguiu aproveitar 
as oportunidades de golo e o desperdício 
e falta de sorte adensaram-se depois de 
sofrer o golo do empate. A meia hora do 
fim do encontro, o árbitro assinalou grande 
penalidade a favor dos lixenses e João Mo-
reira estabeleceu a igualdade que se viria a 
manter até ao final da partida.

Já em cima do minuto 90, Migas foi ex-
pulso.

O Rebordosa somou assim o segundo 
empate da época e tem agora cinco pon-
tos, ocupando por isso o 5.º posto. Por sua 
vez, o Lixa continua sem vencer e contabi-
liza dois pontos que lhe conferem, atual-
mente, o 12.º lugar.  

No final da partida, Tonanha sentia-se 
visivelmente incomodado: “Foi um jogo 
ingrato e muito injusto, em que mere-
cíamos vencer. Fomos sempre melhores, 
mas faltou eficácia e inteligência e, so-
bretudo, jogarmos onze contra onze.” 

Apesar de ter jogado, durante 30 minu-
tos, em superioridade numérica, o técnico 
rebordosense garante: “Nunca estivemos 
em superioridade numérica, quem este-
ve sempre em superioridade numérica 
foi o nosso adversário. Nunca jogámos 
onze contra onze e era isso que devia ter 
acontecido”.

Sobre o começo de época anormal, To-
nanha assegura: “Tem sido um começo de 
época atípico por várias situações, no 
entanto, foram três jogos em que podía-
mos e devíamos ter vencido todos eles, e 
por diversos fatores não o conseguimos”.

Questionado sobre o rendimento da 
equipa, o treinador não tem dúvidas: “A 
equipa ainda não está naquilo que eu 
pretendo, mas fizemos o suficiente para 
vencer os três jogos que já disputámos”.

Empate soube a pouco

N
a 2.ª jornada da Divisão de Honra da 
AF Porto, o Nun’Álvares deslocou-se 
ao Marco para defrontar o Lagares, 
impedido de jogar no seu reduto de-

vido a castigo.
A equipa orientada por Eduardo Moreira 

estreou-se nos “jogos fora de portas” para de-
frontar um dos recém-promovidos à divisão.

Apesar da experiên-
cia dos visitantes, os da 
casa não se deixaram 
intimidar e tentaram 
sempre jogar “olhos nos 
olhos” com o adversário. 

Num jogo bem dis-
putado por ambas as 
partes, os lances de pe-
rigo surgiram em cada 
uma das balizas. O golo 
tendia para qualquer um 
dos lados, mas as más 
decisões na fi nalização, 
sobretudo da equipa 
de Recarei, que criou as 
oportunidades mais fl a-
grantes, criavam ansie-
dade e nervosismo nas 
equipas.

Na parte fi nal do 
encontro, o Lagares au-
mentou o “caudal” ofen-
sivo e empenhou-se por 
chegar ao golo que daria 
a vitória à equipa da casa. 
O Lagares tentava, mas 
foi o Nun’Álvares a conse-
guir chegar à vantagem. 

Divisão Honra da AF Porto

A turma recaredense conseguiu os tão dese-
jados três pontos através do golo de Guedes 
apontado em cima do minuto 90.

“Mesmo ao cair do pano” o Nun’Álvares 
garantiu o triunfo que deu a segunda vitória 
consecutiva à equipa que chegou esta tem-
porada à Divisão de Honra. 

O conjunto de Recarei ocupa o 3.º lugar 
da tabela classifi cativa com seis pontos, o La-
gares está na 14.ª posição e tem apenas um 
ponto.

No final do jogo, Eduardo Moreira considerava: “Os jogos são sempre complicados. 
Não conhecemos os adversários, os nossos processos ainda não estão consolidados, 
foi um triunfo merecido da equipa que mais fez para ganhar, que sempre tentou che-
gar ao golo, que trabalhou bastante durante todo o jogo e foi premiada na parte 
final do mesmo”. 

O técnico recaredense falava em justiça no resultado: “Foi um resultado justo peran-
te tudo o que aconteceu durante o jogo. Se é curto não creio, foi o possível nesta jor-
nada. O mais importante é trabalhar semanalmente em cima de vitórias e não sobre 
boas exibições. Temos 6 semanas de trabalho em que só na semana da 1.ª jornada 
conseguimos juntar todo o plantel que temos à disposição”.

Sobre as dificuldades do próximo encontro frente ao Aparecida, Eduardo Moreira aten-
ta: “As maiores dificuldades são as que iremos ter sempre, jogar contra um adversá-
rio que também tem as suas ambições e quer ganhar o jogo tal como nós queremos. 
Se queremos levar de vencido o Aparecida teremos que trabalhar muito e continuar 
com a mesma atitude competitiva que temos demonstrado”.

Declarações do treinador Eduardo Moreira

N
o arranque da 1.ª e 2.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol do Porto, o Parada 
e o Vandoma foram os únicos a “entrar com o pé direito” na competição.

A equipa orientada por David Barbosa venceu Os Lusitanos por 0 – 2 e somou a 
segunda vitória consecutiva em jogos ofi ciais da temporada 2019/2020. Recorde-

-se que o Parada já tinha vencido o jogo da Taça AF Porto, com o mesmo resultado.
Também na mesma série da mesma divisão, o Vandoma venceu na sempre complicada 

deslocação ao Ramaldense. O conjunto vandomense, recém-promovido à 1.ª Divisão, es-
treou-se a vencer na competição, por 1 – 3.

O Sobreirense foi a única equipa do concelho a não somar pontos no primeiro jogo da 
1.ª Divisão Distrital, série 1. A turma de Eduardo Mota não conseguiu impedir a derrota no 
seu reduto por 1 – 2.

Ainda na 1.ª Divisão, mas na série 2, o Sobrosa sofreu uma derrota pesada por 3-0 na 
deslocação ao terreno do Lustosa.

O mesmo azar teve o Baltar, a alinhar na 2.ª Divisão, deslocou-se ao campo dos Leões 
Seroa, onde perdeu por três golos sem resposta.  

Só Parada e Vandoma
conseguiram resultados positivos

1.ª e 2.ª Divisão Distrital da AF Porto
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EDUARDO OLIVEIRA COSTA*

BILHETE POSTAL

J
á são metade do que há meia dúzia 
de anos. Os “nem-nem” eram quase 
meio milhão em 2013. Jovens que 
“nem estudam nem trabalham”, 

com idades entre os 15 e 34 anos, são 
atualmente 220 mil.

A taxa de desemprego jovem (15 aos 
24 anos) está em cerca de 18 por cento. Há 
seis anos, no pico da crise, chegou aos 42 
por cento.

Boas notícias, sem dúvida. Prova de 
que é evidente a recuperação que foi do-
lorosamente iniciada com a “troika”. A ca-
pacidade de nos reinventarmos foi posta 
a dura prova. Ultrapassamos. Fomos bons 
alunos. Muitos disseram que fomos cor-
deiros, que não nos devíamos preocupar 
com a nota, até devíamos ser maus alu-
nos. Muitos dos mesmos que hoje aplau-
dem os bons resultados. O bom senso dos 
portugueses prevaleceu. O importante é 
que pusemos mãos à obra e mostramos 
de que fibra somos feitos. Somos um 
exemplo para o mundo. Um exemplo a 
seguir, na conclusão da Eurolândia. Não é 
por acaso que o nosso ministro das Finan-
ças é o presidente do “Eurogrupo” (impor-
tante organismo da União Europeia, onde 
têm assento os ministros das Financas dos 
19 países do “euro”.

As novas gerações de jovens do nos-
so pequeno forte país vão, por certo, ter 
presente o exemplo que sabemos ser. As 
gerações mais bem preparadas da história 
de nove séculos deste “recanto à beira-mar 
plantado” vão saber ser melhores que as 
gerações que os antecederam. Vamos to-
dos ter orgulho e dar como bem empre-
gue o investimento do país na educação 
e formação dos jovens. A redução drásti-
ca dos “nem-nem” é boa prova disso.

*Jornalista, Presidente da Associação Nacional da 
Imprensa Regional 

OS “NEM-NEM”

Atletas da Associação Desportiva
de Paredes são campeões europeus

de patinagem artística
uMariana e José Souto conquistaram a medalha de ouro em pares de dança seniores e lideraram um
     pódio exclusivamente português.
uSeleção Nacional conquistou cinco pódios na prova disputada na Alemanha.

M
ARIANA e JOSÉ 
SOUTO, da Associa-
ção Desportiva de 
Paredes, sagraram-se 
campões europeus 

de patinagem artística, na categoria 
de pares de dança seniores. 

Os dois irmãos, de Ermesinde, 
fizeram parte da comitiva portu-
guesa que representou a seleção 
nacional no Campeonato da Europa 
de Patinagem Artística, que decor-
reu em Harsefeld, Alemanha.

Mariana e José Souto revali-
daram assim o título conquistado 
em 2016. No ano anterior, os dois 
irmãos já tinham sido campeões 
da Europa e do Mundo. Em 2018, 
Mariana e José Souto conquistaram 
ainda a medalha de bronze nos Jo-
gos Mundiais, realizados na Polónia.

Em Harsefeld, os patinadores da 
AD Paredes lideraram um pódio com-
posto totalmente por cores nacionais. 
Mariana Souto e José Souto ficaram 
com as medalhas de ouro, Ana Walgo-
de e Pedro Walgode com as medalhas 
de prata e Daniela Dias e José Cruz 
com as medalhas de bronze.

Portugal conquistou, ainda, me-
dalhas em patinagem livre, no esca-
lão de juniores masculinos com Dio-
go Craveiro a ser Campeão Europeu. 
O mesmo atleta conquistou a meda-
lha de ouro com a irmã, Catarina Cra-
veiro, em pares artísticos juniores.

Em patinagem livre, escalão 
de juniores femininos Ana Beatriz 
Ventura e Catarina Andrade classifi-
caram-se em quarto e quinto lugar, 
respetivamente.

Em solo dance, Ernesto Silva 
também se sagrou campeão da Eu-
ropa e Francisco Quintela conquis-
tou a medalha de bronze. No femi-
nino o terceiro lugar de juniores foi 
para Mariana Melo, o quarto lugar 
para Carolina Soares e o oitavo lu-
gar para Solange Lopes. 

HELENA NUNES
— texto —
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA
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A ELEIÇÃO DE DJALME 

o seu QUINZENÁRIO de eleição

A
s eleições nacionais (no 
continente e ilhas) para a 
Assembleia Constituinte – 
as primeiras da República 
– tiveram lugar no dia 28 

de Maio de 1911. «Para mostrarem 
que não reconheciam nem acatavam 
a República, os monárquicos tinham 
decidido não concorrer às eleições» 
(Ferreira, 1973:37). Assim, com cam-
po aberto, os republicanos puderam 
ocupar praticamente todos os 229 
lugares do parlamento.

Segundo a História da Primeira 
República coordenada por Oliveira 
Marques, as eleições «só se realizaram 
em alguns círculos» (1978:589). Pude-
ram votar os cidadãos maiores de 21 
anos, que soubessem ler e escrever, 
ou aqueles que, não o sabendo, fos-
sem chefes de família há mais de um 
ano. Havia um total de 846.801 cida-
dãos recenseados na metrópole, mais 
cerca de 150 mil do que os existentes 
no último recenseamento eleitoral da 
Monarquia (op. cit.).

A lei em vigor estabelecia a cria-
ção de círculos eleitorais compostos 
por um número variável de municí-
pios. Essas circunscrições elegeriam, 
em todo o Portugal continental e 
ilhas, quatro deputados cada. As ex-
cepções eram Angra e Horta, com 
direito a três, e Lisboa e Porto, com di-
reito a vinte deputados divididos em 
dois círculos de dez. Nas colónias ha-
via um deputado por círculo eleitoral 
constituído.

O concelho de Paredes pertencia 
ao círculo n.º 12, do qual faziam tam-
bém parte os municípios de Lousada, 
Gondomar e Penafi el (sede). Nesta 
circunscrição apresentaram-se a su-
frágio nada mais nada menos do que 
doze candidatos. Foram eles: Adriano 
Mendes de Vasconcelos, solicitador 
em Lisboa; Alexandre Augusto de Bar-
ros, jornalista; Alfredo Djalme Martins 
de Azevedo, capitão de Artilharia 4; 
Francisco Gonçalves, tenente de Ar-
tilharia 4; Francisco de Sousa Salga-
do, tipógrafo; João Marques Moura, 
negociante; José Peixoto da Cunha 
Moreira, proprietário, tenente de in-
fantaria e professor; José dos Santos 
Lopes Vieira, professor e jornalista; 
Júlio Augusto de Castro Feijó, proprie-
tário e tenente-coronel de Infantaria; 
Júlio Gama, proprietário, funcionário 

Viva a República. – Administrador, 
António Augusto» (ibid., idem). O mes-
mo foi feito pela Comissão Paroquial 
de Bitarães: «Comissão paroquial fre-
guesia Bitarães felicita os senhores 
deputados cônscia de que cumprireis 
vossos deveres. – Presidente, Joaquim 
Gonçalves» (idem:530).

Djalme de Azevedo será deputa-
do constituinte e depois senador da 
República. Bater-se-á, como veremos, 
pelas reivindicações de Paredes em 
relação à tentativa de anexação de 
Lordelo a Paços de Ferreira. Perderá 
o lugar no Senado na sessão de 6 de 
Janeiro de 1915, em virtude de «ter 
aceitado uma comissão remunerada» 
(Diário das Sessões, AHP), que era in-
compatível com o cargo. 

Depois disso Djalme será governa-
dor de Huíla, no Cuanza Norte, Ango-
la, até que Sidónio Pais o demite, em 
1918. Durante a chamada «Monarquia 
do Norte», Djalme assume o coman-
do da 3.ª Divisão Militar, contribuindo 
de forma decisiva para o derrube da 
cognominada «Traulitânia», ocorrido 
a 13 de Fevereiro de 1919. Em 28 de 
Junho desse ano, Djalme é agraciado 
com a Comenda da Ordem de Cristo. 
É depois nomeado governador de 
Malange, onde permanece até 1921, 
passando à situação de reserva cinco 
anos depois. Morre na cidade do Porto 
a 9 de Maio de 1929, sendo sepultado 
no cemitério do Prado do Repouso.

Na vila e concelho de Paredes, 
onde Djalme viveu uma parte impor-
tante da sua vida, onde terá, quiçá, 
sido decisivo na disseminação local 
do ideário republicano, onde foi per-
seguido, julgado, condenado e absol-
vido, onde foi homenageado como 
«patrono» do primeiro feriado munici-
pal e onde, por fi m, foi eleito como de-
putado constituinte – sem esquecer o 
seu papel de primeiro embaixador 
parlamentar do concelho na «Ques-
tão de Lordelo» –, apesar de tudo isso, 
não restou por cá qualquer memória 
da sua passagem ou existência. Au-
sente da historiografi a paredense e 
sem lugar na toponímia, Alfredo Djal-
me Martins de Azevedo foi e continua 
a ser apenas mais um dos ilustres «es-
quecidos» da história local.

«A força e a disciplina do partido republicano do concelho de Paredes deram a vitória às candidaturas das co-
missões municipais, podendo dizer-se, sem erro, que o árbitro da luta foi o núcleo republicano de Paredes e que 
a ele pertencem os louros da vitória»

público e jornalista; Porfírio Coelho da 
Fonseca Magalhães, advogado; e, por 
fi m, Virgílio Pinto da Silva, tenente de 
Artilharia 4.      

De acordo com O Povo de 2 de Ju-
nho, os resultados eleitorais por con-
celho foram os seguintes: 

Paredes – Djalme de Azevedo, 
2643 votos; Adriano de Vasconce-
los, 2369; Alexandre de Barros, 2112; 
Francisco Gonçalves, 344; Porfírio de 
Magalhães, 277; João Marques Mou-
ra, 274; Virgílio Pinto da Silva, 99; Júlio 
Gama, 75; José dos Santos Lopes Viei-
ra, 11; José Peixoto da Cunha Moreira, 
4; Francisco de Sousa Salgado, 2; e 
Júlio Augusto de Castro Feijó, 1 voto. 

Penafi el – Virgílio Pinto da Silva, 
638 votos; Adriano de Vasconcelos, 
524; Djalme de Azevedo, 476; Alexan-
dre de Barros, 290; Francisco Gonçal-
ves, 277; Porfírio de Magalhães, 110; 
Lopes Vieira, 86; Júlio Gama, 30; Júlio 
Feijó, 25; Peixoto Moreira, 7; Francisco 
Salgado, 2; Marques Moura, 0 votos.

Lousada – Júlio Feijó, 1370 votos; 
Porfírio Magalhães, 1122; Peixoto Mo-
reira, 578; Francisco Gonçalves, 573; 
Djalme de Azevedo, 559; Alexandre 

de Barros, 273; Adriano de Vasconce-
los, 250; Júlio Gama, 125; Lopes Vieira, 
118; Marques Moura, 68; Virgílio Silva, 
16; Francisco Salgado, 4 votos.

Gondomar – Djalme de Azeve-
do, 1041; Alexandre de Barros, 911; 
Adriano de Vasconcelos 869; Marques 
Moura, 300; Porfírio de Magalhães, 
195; Francisco Salgado, 106; Lopes 
Vieira, 69; Júlio Gama, 57; Francisco 
Gonçalves, 55; Peixoto Moreira, 29; 
Júlio Feijó e Virgílio Silva, ambos com 
0 votos.

Resultados totais do círculo 
eleitoral n.º 12: Djalme de Azevedo, 
4719 votos; Adriano de Vasconcelos, 
4012; Alexandre de Barros, 3886; Por-
fírio de Magalhães, 1705; Júlio Feijó, 
1396; Francisco Gonçalves, 1149; Vir-
gílio Silva, 753; Marques Moura, 642; 
Júlio Gama, 287; Lopes Vieira, 284; 
Peixoto Moreira, 168; e Francisco Sal-
gado, com 112 votos. 

Como se vê, o representante 
republicano proposto por Paredes, 
Djalme de Azevedo, não só fora o can-
didato mais votado como também o 
único que vencera em dois dos qua-
tro municípios do círculo eleitoral n.º 

12 (Paredes e Gondomar). Na sua edi-
ção de 2 de Junho, O Povo escrevia: «A 
força e a disciplina do partido republi-
cano do concelho de Paredes deram a 
vitória às candidaturas das comissões 
municipais, podendo dizer-se, sem 
erro, que o árbitro da luta foi o núcleo 
republicano de Paredes e que a ele 
pertencem os louros da vitória».

A 19 de Junho, realiza-se em Lis-
boa a primeira e histórica sessão da 
Assembleia Nacional Constituinte. A 
Câmara Municipal de Paredes faz-se 
representar através do seu vereador 
Serafi m Moreira da Silva e envia ain-
da o seguinte telegrama: «Comissão 
municipal administrativa reunida ex-
traordinariamente saúda em v. ex.ª a 
Assembleia pela proclamação Repú-
blica fazendo sinceros votos brilhan-
tes futuro nacionalidade portuguesa 
– Presidente José de Magalhães» (As 
Constituintes, 1911:526). 

Por seu turno, a Administração do 
Concelho também não deixou de en-
dereçar a sua própria saudação: «Ad-
ministrador e empregados adminis-
tração concelho de Paredes saúdam 
em v. ex.ª Assembleia Constituinte. 

Assembleia Nacional Constituinte (Junho de 1911)  

PUB

CULTURA
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Fabiana Moreira, Juliana Moreira, José Mota, Margarida Ferreira, 9.º B    ●    Escola Básica e Secundária de Sobreira

A
s plantas invasoras são plantas que 
vêm de outros lugares e têm des-
vantagens para o nosso país.

Um desses exemplos é a San-
guinária do Japão.

Esta planta tem uma folha que mantém 
todo o ano e tem rizomas.

A sua flor é unissexual e a sua floresta-
ção é de julho a setembro.

Regenera rapidamente após o corte 
ou outro tipo de agressão, regenerando 
as folhas e os caules a partir das reservas 
acumuladas nos rizomas. Apresenta uma 
grande rapidez de crescimento dos órgãos 
vegetativos, atingindo grandes dimensões 
e podendo “asfixiar” a flora competidora 
devido à folhagem densa que produz um 
forte sombreamento. Tem uma boa adapta-
ção dos períodos de floração e frutificação 
ao clima temperado, aproveitando a maior 
parte do Verão para acumular substâncias 
de reserva.

As plantas invasoras causam danos em 
muitos locais e podem afetar diferentes ati-
vidades económicas. Eis alguns desses efei-
tos nefastos: podem diminuir a visibilidade 
nas estradas, danificam canais dos rios, re-
duzem a capacidade de desaguar dos rios e 

PLANTAS INVASORAS

canais ao invadir os bancos, dificultam o tráfi-
co ferroviário, danificam construções e obras 
públicas, diminuem o valor dos pastos, pro-
duzem danos na paisagem devido aos efeitos 
de uniformidade que surgem quando invade 
por completo uma zona.

Em Portugal continental, ao longo dos 
dois últimos séculos, e especialmente nas 
últimas décadas, o número de espécies de 
plantas exóticas (incluindo espécies casuais, 
naturalizadas e invasoras) tem aumentado 
muito, ascendendo atualmente a cerca de 
670 espécies. 

Nos arquipélagos da Madeira e dos Aço-
res, o número de espécies exóticas é também 
muito elevado. Para os arquipélagos da Ma-
deira e Selvagens estão referidas 430 espécies 
exóticas, e no arquipélago dos Açores, das 
cerca de 1000 espécies de plantas vasculares 
presentes serão exóticas.

Em 1999, a legislação portuguesa re-
conheceu a gravidade deste problema no 
Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro, 
o qual regula a introdução na natureza de 
espécies não-indígenas (exóticas). Neste 
diploma são listadas as espécies exóticas 
introduzidas em Portugal, assinalando-se 
entre essas as que são consideradas inva-

soras e proibindo-se a introdução de novas 
espécies (com algumas exceções). Este di-
ploma proíbe ainda a detenção, a criação, 
o cultivo e a comercialização das espécies 

consideradas invasoras e de risco eco-
lógico. Adicionalmente, está em vigor o 
Regulamento UE n.º 1143/2014, de 22 de 
novembro.

D
ecorria o mês de julho do ano 
de 1981 e o primeiro presiden-
te eleito democraticamente, 
resultante dos efeitos a que 
deu lugar a revolução de 25 de 

abril de 1974 – general António dos Santos 
Ramalho Eanes – visita oficialmente o con-
celho de Paredes e avalia as suas necessida-
des mais prementes.

Quase todo o programa se cumpriu 
dentro da normalidade. E o “quase” ficou e 
parece estar longe de atingir o seu “Abre-te 
Sésamo”, a cintura de vergonha que man-
tém sitiada a igreja de Cete, monumento 
nacional, a quem parece ter saído a fava.

O que se vislumbrava ao tempo era a 
aquisição das ruínas do velho templo do 
que foi o velho mosteiro beneditino de 
Cete, posteriormente dos frades agosti-
nhos e o seu aproveitamento para a instala-
ção de um museu ativo sobre as origens da 
presença dos frades, a sua ação no desen-
volvimento cultural da localidade e suas 
vicissitudes, do espiritual às atividades de 
cariz de desenvolvimento tecnológico, de 
todos os acontecimentos que, à época, 
eram novidade – o Ora et Labora.

Ao tempo da visita presidencial já pre-
sidia à câmara de Paredes Jorge Malheiro, 
que pouco poderia ter feito: era o tempo 
das “vacas magras” e, por isso, a pena não 
saiu de dentro do tinteiro.

De uma assentada
Da igreja e mosteiro de Cete
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GOMES DE SOUSA

UM INQUISIDOR EM CASTELÕES DE CEPEDA

M
anuel da Costa Velho. 
Abade de Castelões de 
Cepeda. Tomou posse 
em Março de 1743, até 
Outubro de 1756. Na-

tural da cidade de Braga. Assistente 
na Rua Nova do Almada, Porto, onde 
faleceu a 10 de Julho de 1771, de ida-
de de 70 anos pouco mais ou menos. 
Sepultado em Castelões de Cepeda 
junto ao altar de Nossa Senhora do 
Rosário. Fez testamento em que man-
dou fosse metido em caixão forrado 
de pano de linho coberto de serafina 
persa e que a baeta que cobrisse os 
selões dos machos e caixão se desse 
a pobres e que acompanhassem seis 
clérigos de cavalo diante do corpo e 
que por todas as freguesias por onde 
passasse seu corpo lhe rezassem a 
amenta anual e que se daria a cada 
um dos párocos 1200 réis e que o pa-
dre José e padre Manuel Moreira lhe 
dissessem cada um sua missa de es-
mola de 4800 réis no altar do Rosário. 

O abade Manuel da Costa, logo que 
tomou posse, copiou de um livro velho o 
que constava sobre os chamados ‘direi-
tos paroquiais’, assim: - “consta que, por 
cada defunto que falece nesta fregue-
sia, se paga de ofício de corpo presente 
em espécie quatro alqueires de pão, 
dois almudes de vinho, um carneiro, um 
presunto e um tostão de pão em dinhei-
ro e dez palmos de cera de rolo da con-
fraria e no domingo seguinte mandam 
de obrada um cântaro de vinho, um 
tostão de pão cozido, dois bacalhaus e 
uma galinha e os parentes que querem 
obradar vinte réis com sua candeia [= 
vela de cera] e de amenta anual mil réis. 
Os baptizados pagam de oferta uma 
vela, uma oferta de prata e a madrinha 

uma regueifa”.
O mesmo abade Manuel da Costa 

Velho zelou pelas propriedades da pa-
róquia e deixou uma síntese dos prazos, 
no livro misto n.º 2, fol. 229 a 233v. Aqui 
fica a informação, para os estudiosos 
destas coisas.

In ‘Párocos de Castelões de Cepe-
da’, Porto, 2009.

O doutor padre Manuel, filho de 
António da Costa, Escrivão dos Ór-
fãos, e de sua mulher Antónia da Silva 
de Oliveira, foi baptizado na freguesia 
de São Vítor, da cidade de Braga, a 23 
de Novembro de 1704. Seus pais casa-
ram na freguesia da Sé, de Braga, a 26 
de Novembro de 1691.

Matriculou-se a primeira vez na 
Universidade de Coimbra a 1 de Feve-
reiro de 1726. Saiu bacharel formado a 
7 de Março de 1732 e fez exame final 
de Cânones a 2 de Julho de 1732. 

O padre Manuel Velho foi visita-
dor [em vez do bispo do Porto] em 
Santa Maria de Gulpilhares a 30 de Ju-
nho de 1746 e em São Miguel de Leça 
da Palmeira a 29 de Maio de 1750.

No seu requerimento para entra-
da na Inquisição diz que era Provisor 
do Bispado do Porto “Abade Eleito em 
concurso da igreja de Castelões de 
Cepeda”, natural de Braga, filho de An-
tónio da Costa e de Antónia da Silva 
de Oliveira, moradores que foram na 
Rua da Água, freguesia de São Vítor, 
subúrbio da dita cidade, neto pela 
pate paterna de Francisco da Costa e 
de sua mulher Paula Vieira, moradores 
que foram na Rua de São Lázaro da 
mesmo freguesia e pela materna de 
António Velho da Silva, da freguesia 
da Sé e sua mulher Francisca da Silva 
de Oliveira, da freguesia de São Tiago 

da Cividade, todos da dita cidade.
Em Braga as diligências estiveram 

a cargo do Comissário Salvador de 
Carvalho, ouvidas as testemunhas em 
sua casa, sendo escrivão o padre Epi-
fânio Barbosa, da freguesia de Santa 
Maria de Moure, no concelho de La-
nhoso, a 8 de Março de 1743. 

No Porto o Comissário Manuel 
Luís de Sampaio e Costa [Desembar-
gador na Relação Eclesiástica da cida-
de do Porto dela natural e morador] 
enviou para Coimbra a 22 de Dezem-
bro de 1742 a sua informação identifi-
cando as pessoas com quem se infor-
mou: - o Abade da Sé, o cónego José 
Brandão, o vigário geral Domingos 
Ribeiro, o cura da Sé, o padre Francis-
co de Azevedo, Caetano Carneiro, Ma-
nuel de Almeida e Francisco Braga.

Afinal o processo contém os in-
terrogatórios a que procedeu o Co-
missário José da Costa Brandão. Este 
escolheu para Escrivão da diligência 
o padre José Alves Beça, Notário do 
Santo Ofício. As testemunhas foram 
notificadas pelo Familiar António da 
Costa Brandão, irmão daquele Comis-
sário.

A diligência decorreu na igreja da 
Congregação do Oratório na fregue-
sia de Santo Ildefonso extramuros da 
cidade do Porto, a 22 de Fevereiro de 
1742.

[Igreja fundada pelo Padre Balta-
zar Guedes, no sítio de Santo Antó-
nio da Porta dos Carros, pertenceu à 
Congregação de São Filipe de Néri, é 
a chamada Igreja dos Congregados].

Foram ouvidas as seguintes tes-
temunhas: - Diogo de Sousa e Távora 
de Meneses e Araújo. Gonçalo de Al-
meida de Sousa e Sá. António da Sil-

va de Magalhães e Castro. João Alves 
Pamplona Carneiro Rangel. Bento Luís 
Correia de Melo. Francisco Aranha Fer-
reira.

Este foi o parecer do Comissário 
José da Costa Brandão, bacharel for-
mado em Cânones, cónego da Cole-
giada de Cedofeita, natural da cidade 
do Porto:

Muito ilustres senhores
O habilitando reverendo doutor 

Manuel da Costa Velho natural da ci-
dade de Braga, Provisor deste bispado, 
Abade da freguesia de Castelões de Ce-
peda da qual está já de posse e assisten-
te nesta mesma cidade é pessoa de boa 
vida, e costumes, tem juízo, e capacida-
de para servir ao Santo Ofício no em-
prego de Comissário, e há-de guardar 
segredo dos negócios de Segredo que 
se lhe encarregarem, pelo que me pare-
ce capacíssimo do dito emprego , com 
também depõem as seis testemunhas 
que são as principais pessoas desta ter-
ra, homens Fidalgos que juraram verda-
de, isto é o que posso informar a Vossas 
Senhorias que mandarão o que forem 
servidos. Porto, 23 de Fevereiro de 1743.

Cada testemunha respondeu a 
sete perguntas das quais destacamos 
a quinta, por António da Silva de Ma-
galhães e Castro, Fidalgo da Casa de 
Sua Majestade, Cavaleiro Professo na 
Ordem de Cristo, Familiar do Santo 
Ofício da Inquisição de Coimbra, na-
tural da Sé da cidade do Porto: - Pelo 
quinto disse que o habilitando é pessoa 
de boa vida e costumes e tem Juízo e 
capacidade para servir ao Santo Ofício 
no emprego de Comissário e que dará 
boa conta e satisfação dos negócios de 
Segredo que lhe forem encarregados e 
o seu lugar de Provisor lhe renderá tre-

zentos mil réis, e que o seu Benefício de 
Castelões de Cepeda lhe renderá qui-
nhentos mil réis e que terá de idade para 
cima de quarenta anos pouco mais ou 
menos 

Manuel da Costa Velho teve Pro-
visão de Comissário do Santo Ofício a 
21 de Novembro de 1743. O seu pro-
cesso tem 168 páginas.

Em 1762, o abade da freguesia de 
Castelões de Cepeda era o Dr. Manuel 
Silvestre Ferreira. Este como procu-
rador do reverendo Manuel da Cos-
ta Velho, abade reservatário da dita 
freguesia, instituiu na Santa Casa da 
Misericórdia de Penafiel um legado 
perpétuo.

Assim, deixou um montante con-
siderável para que, anualmente, a 
Misericórdia entregasse ao abade da 
paróquia de Castelões de Cepeda, 19 
mil réis para se gastarem em várias 
festas. Para tal legou à Santa Casa da 
Misericórdia de Penafiel 855 mil réis. 
Destes, uma parte seria colocada pela 
irmandade a render juros (através do 
empréstimo do montante a juros) e 
outra parte seria para o pagamento 
à Misericórdia pela administração do 
dito legado.

DUNQUERQUE

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

Continuação da edição anterior

Nos mosteiros da Congregação Portuguesa 
não se dava grande relevo ao Capítulo ou sala 
capitular. Dada a organização fortemente cen-
tralizada que caracterizava a reforma quinhen-
tista, Capítulo havia um – o de Tibães, onde se 
reunia o Capítulo Geral nos outros mosteiros ha-
via uma pequena sala, em relação com a impor-
tância da casa e número de religiosos, onde os 
conventuais se reuniam em ocasiões previstas e 
para fins determinados. Parece que em Travan-
ca ficava junto à biblioteca. Em compensação, 
fala-se em certa ênfase da Sala da comunidade, 
onde os monges faziam as suas reuniões fami-
liares. Nessa sala ou salão “se pôs um quadro 
grande do Doador deste Mosteiro (209) e cin-
co mapas grandes, todos encaixilhados” (Est. 
de 1783). E um Dom Abade de nome João, em 
honra do seu Santo onomástico, decorou-a com 

uma fontana, em cujo nicho pôs “a imagem de 
S. João Baptista estofada de ouro, pirámides e 
cruz dourada” (Est. de 1719 (210); a imagem do 
Precursor parece foi substituída no triénio de 
1752-55: “Pos-se na fonte do salão uma imagem 
de S. João Baptista” (Est. de 1755). A água desta 
fontana dava preocupações: “Cobriu-se de pe-
dras grandes o aqueduto por donde vem a água 
para o mosteiro, para o povo as não levantar. E 
deu-se expedição às vertentes da água da fonte 
da sala, que iam d’antes juntas e mistas com a 
água que vai para a cozinha com pouca limpeza, 
e para isso se fez um aqueduto de chumbo e se 
consertaram os mais” (Est. de 1746). – O decanta-
do fontenário foi posteriormente mudado para 
o átrio da portaria.

Da última citação dos Estados transparecia 
uma certa preocupação com a higiene das insta-
lações monacais. Nada mais natural, conquanto 
hoje forçosamente nos houvesse de impressio-
nar o primitivismo das secretas consertadas no 
século XVII (Est. de 1665) tal como nos impres-
siona a informação que se nos dá um século de-
pois: “nos cantos do claustro se puseram quatro 
mijadeiros, e dous nas necessárias” (Est. de 1758). 

A barbearia era um aposento comum, ou, 
para usarmos a linguagem monástica do tempo, 
uma das várias “oficinas” do mosteiro. Não sabe-
mos onde ficava situada; mas são constantes as 

alusões aos penteadores, guardas, toalhas, “dez 
navalhas, uma pedra de afiar e um rebolo de 
amolar” (Est. de 1731). – E não sabemos se fazia 
parte da barbearia se da enfermaria o material 
de sangria, indispensável na terapêutica do tem-
po: “Comprou-se um prato grande de estanho, 
com suas tigelinhas, para as sangrias” (Est. de 
1716); mas devia estar afecto à enfermaria, que 
era provida com “uma garrafa grande para água 
ardente”, que era o álcool do tempo, e “oito ata-
duras de sangrias” (Est. de 1746), duas bacias de 
arame e dois serviços de estantes (Est. de 1761).

Quase não há “estado” trienal em que se não 
fale do refeitório e cozinha. Para refeitório, eram 
guardas, toalhas, guardanapos, aventais, toalhas 
para o lavatório do esguicho, facas, copos, jarros, 
hémina de estanho novo (Est. de 1725), 30 hémi-
nas de estanho com seus pratos (Est. de 1731), 
mais toalhas de esquiche, “um copo grande de 
Veneza” (Est. de 1746), cinco toalhas de Guima-
rães de água-às-mãos, e “um quadro novo com 
seu caixilho pintado de azul com ramos de ouro” 
(Est. de 1758), cujo assunto se nos não diz, mas 
era certamente o quadro da Última Ceia, à ca-
beceira, por detrás da mesa de Dom Abade. – 
Na cozinha, além do provimento ordinário de 
alfaias - colheres de ferro, “reformou-se todo o 
estanho” (Est. de 1770), portas nas pias, ladrilhos 
no forno (Est. de 1792) – fez-se obra de fundo 

no triénio de 1804-07: “Fizeram-se tres fogões 
novos, todos de pedra e muito cómodos; fez-se 
uma estante para receber a louça; um forno para 
assados, uma pia de pedra para receber as águas 
que vão ao forno; cobriu-se de madeira a pia de 
carne; puseram-se dous grandes cepos; refor-
mou-se o lar; compôs-se o forno e segurou-se a 
chaminé que ameaçava ruína; consertaram-se 
estanharam-se vários tachos e caçarolas”, etc (Est. 
de 1807). – Na dispensa, “pôs-se uma pia grande 
pedra, com a sua cobertoura, para salgar a carne” 
(Est. de 1716) e também não era só pôr 4 sacos, 
9 toalhas, 59 pratos de estanho, 6 saleiros (Est. de 
1761); “puseram-se tres dúzias de pratos de pó 
de pedra, tres pratos de meia cozinha, uma mos-
tardeira e seis tigelas” (Est. de 1807). – A casa do 
forno de cozer o pão era àparte; ali se fez “um re-
partimento para dormir o forneiro” (Est. de 1758) 
e se pôs um caldeirão de ferro (Est. de 1761). – E, 
já agora, passemos pela adega, que se armou 
toda de novo (Est. de 1767), onde, volta e meia, 
se punham cubas novas, dornas, etc. E entremos 
no Recibo ou celeiro, onde, além das tulhas e 
medidas necessárias, existia uma “ciranda para 
alimpar trigo” (Est. de 1795) e “talhas vidradas 
de sete almudes cada uma pera azeite” (Est. de 
1638).

Continua 
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Efemérides 19 de setembro

Paredes

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 19 de setembro a 2 de outubro

Castelo de Paiva

Dia 18 setembro
Fundação A Lord
14h30 – Atelier de artes manuais: balões em feltro

Dia 27 setembro
Mosteiro de Cete 
21h30 – Sons do Património: concerto de Pedro Caldeira 
Cabral

Dia 28 setembro
Auditório da Fundação A Lord
21h00 – Inauguração da exposição “Os Lusíadas” na Figura-
ção de Levi Guerra

Dia 21 setembro
Salão nobre da câmara municipal
15h00 – Apresentação do livro “Um tempo, um lugar e uma 
casa” de Regina Rocha

Dia 23 setembro
Biblioteca municipal
15h30 – Cinepipoca

Dia 27 setembro
Biblioteca municipal
15h30 – Conversas na biblioteca

Dia 21 setembro
Biblioteca e arquivo municipal
15h30 – Ciclo de conferências: Arqueologia em Terras de Sou-
sa e Tâmega – A Necrópole medieval de S. Vicente de Sousa, 
por Dr. Marcelo Mendes Pinto

Dia 20 setembro
Casa das Videiras
21h30 – Apresentação do documentário “Tudo é paisagem” 
de Duarte Natário

Dia 27 setembro
Moinho de Pias
21h00 – Biolousada “Asas na noite”

Dia 27 setembro
Igreja de Cristelos
14h00 – Rallypaper “Artes, património e lazer”

Dia 20 setembro
Em frente à câmara municipal
20h30 – Pedalada noturna no âmbito da Semana Europeia 
da Mobilidade

Dia 28 setembro
Auditório da Associação de Socorros Mútuos de 
Freamunde
21h30 – Festival de teatro municipal

Dia 20 setembro
Biblioteca municipal
21h00 – Visita guiada à exposição de pintura “Interposi-
ções”, de Elisabete Flores

Dia 21 setembro
Rio de Moinhos, junto à barragem de Torrão
16h00 – Festival River Stone 2019

Dia 25 setembro
Auditório Germano Silva (Biblioteca Municipal)
14h30 – Cinema de animação “Ferdinando”

Dia 29 setembro
Museu municipal
15h00 – Ao domingo no museu: atelier temáticos “Leite 
para todos”

Dia 29 setembro
Largo do Conde
Todo o dia – Feira agrícola

Dia 30 setembro
Biblioteca municipal
14h30 – Ação de sensibilização: “Não se engana o coração”

1571
Na costa atlântica de África é criada a capita-
nia de N’gola, primeiro passo para a fundação 
da cidade de S. Paulo de Luanda, em 1576;
____________________________________

1761
Formalmente o transporte de escravos para 
Portugal é proibido, tal como o tráfico de 
pessoas, no país;
____________________________________

1778
Nasce Lorde Brougham Henry;
____________________________________

1799
O exército austro-russo é derrota em Ber-
gen-op-Zoom;
____________________________________

1812
Início da retirada das forças napoleónicas de 
Moscovo;
____________________________________

1893
O primeiro país a permitir o voto das mulhe-
res foi a Nova Zelândia;
____________________________________

1911
Nascimento de William Golding, escritor in-
glês Prémio Nobel da Literatura, autor de “O 
Senhor das Moscas”;

1916
Grande Guerra de 1914-18. A força expedi-
cionária portuguesa a Moçambique atra-
vessa o Rovuma. É invadida a África Orien-
tal Alemã;
_____________________________________

1928
O primeiro desenho animado sonoro apre-
sentada por Walt Disney é Mickey, com o 
desenho animado sonoro intitulado “Steam-
-boat Willie”;
_____________________________________

1931
Com 69 anos, morre na cidade do Porto, Au-
rélio da Paz dos Reis, pioneiro do cinema por-
tuguês;
_____________________________________

1932
Guiné Portuguesa. Foi concedido pelo gover-
no português ao Município de Bolama o res-
petivo foral;
_____________________________________

1941
II Guerra Mundial. A cidade de Kiev, Ucrânia, é 
capturada pelos alemães;
_____________________________________

1946
Com a ligação aérea Lisboa- Madrid, a TAP ini-
cia a atividade comercial;

1952
Charlie Chaplin é acusado pelo Comité das 
Atividades Antiamericanas de subversão em 
Inglaterra e negam a sua reentrada nos EUA,
_____________________________________

1956
Guiné Portuguesa. Fundação do PAIGC – Par-
tido Africano para a Independência da Guiné-
-Bissau e Cabo Verde;
_____________________________________

1975
Liderado pelo almirante Pinheiro de Azevedo, 
é empossado o VI Governo provisório;
_____________________________________

1985
Com 61 anos, morre Italo Calvino, escritor ita-
liano, autor de “Seis Propostas para o Próximo 
Milénio” e “O Escrutinador”;
_____________________________________

1989
Em Macau, é fundado o Instituto Português 
do Oriente;
_____________________________________

1991
Num glaciar dos Alpes Austríacos, dá-se a 
descoberta de um corpo conservado no gelo 
durante 5000 anos;
_____________________________________

1995
Em Nova Iorque, é investido o político português 
Diogo Freitas do Amaral como presidente da As-
sembleia-geral das Nações Unidas;

1996
É atribuído ao arquiteto Siza Vieira o “Prémio 
Secil da Arquitetura;
____________________________________

1999
Os primeiros soldados da “Força Multina-
cional da Paz para Timor-Leste”, chegam a 
Díli;
____________________________________

2004
Por despacho do chefe do Estado Maior do 
Exército acaba o serviço militar obrigatório, 
dois meses antes do previsto;
____________________________________

2005
Os EUA e a Coreia do Norte dizem-se dispos-
tos a respeitar mutuamente a soberania dos 
dois países, prometendo esta, ainda, sus-
pender o seu programa nuclear;
____________________________________

2009
Aos 73 anos, morre Fernando da Costa An-
drade, dito “Ndunduma”, escritor angolano e 
deputado do MPLA;
____________________________________

2011
Escritor e jornalista cabo-verdiano, Fernan-
do Monteiro, morre na cidade da Praia, aos 
60 anos.

PUBPUB
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Porto

Maria da Glória
Ferreira de Souza

Faleceu
Maria da Glória Ferreira de Souza faleceu no 

passado dia 15 de setembro, com 85 anos de idade. 
Era natural de Baltar, Paredes e residente na Rua 
Serpa Pinto, n.º 556, 3.º dto., Porto. Era viúva de José Teixeira.

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

Arménio Gonçalves
Fernandes 

Faleceu
Arménio Gonçalves Fernandes faleceu no pas-

sado dia 2 de setembro, com 61 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Miragaia e residente na Rua do Mastro, n.º 19-
A, Rebordosa, Paredes. Era solteiro e deixa na maior dor sua família.

Rebordosa

Albertina da Rocha
Moreira Neto

Faleceu
Albertina da Rocha Moreira Neto faleceu no pas-

sado dia 7 de setembro, com 83 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Gandra e residente na Rua do Visconde, n.º 73, 
Rebordosa, Paredes. Era viúva de José Martins Fernandes e deixa na 
maior dor suas fi lhas, genros, netos e demais família.

Rebordosa

Laurinda Moreira Leal
Faleceu

Laurinda Moreira Leal faleceu no passado dia 
12 de setembro, com 83 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa e residente na Rampa do 
Outeiro, n.º 12E, Rebordosa, Paredes. Era viúva de 
Joaquim dos Santos Pinheiro e deixa na maior dor seus fi lhos, fi lhas, 
genros, noras, netos e demais família.

Paredes

Vitorino Octávio
Andrade Pereira

Faleceu
Vitorino Octávio Andrade Pereira faleceu no dia 

12 de setembro, com 87 anos de idade. Era natural 
de Parada de Todeia, Paredes, e residente em Paredes. Era casado 
com Eduarda Pinheiro de Sousa Brandão Andrade.

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, 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

António Freire Barbosa 
Faleceu

António Freire Barbosa faleceu no passado dia 
5 de setembro, com 80 anos de idade. Era natural e 
residente em Beire, Paredes. Era casado com Maria 
Augusta Pinto Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Duas Igrejas

Amadeu Alexandre
Moreira da Silva

Faleceu
Amadeu Alexandre Moreira da Silva faleceu no 

passado dia 15 de setembro, com 78 anos de idade. 
Era natural de Louredo e residente em Duas Igrejas, Paredes. Era ca-
sado com Joaquina Martins da Rocha.

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 21 
setembro, pelas 19 horas na igreja paroquial de Duas Igrejas, Paredes, 
agradecendo também, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Sobrosa

Maria Isabel Carneiro Nunes
Faleceu

Maria Isabel Carneiro Nunes faleceu no passa-
do dia 9 de setembro, com 85 anos de idade. Era 
natural de Vilela, Paredes e residente na Rua do Co-
vilhô, n.º 158, Sobrosa Paredes. Era viúva de Bernar-
dino Barbosa da Cunha Leal.

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

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

Madalena 

António de Oliveira Lopes
Faleceu

António de Oliveira Lopes faleceu no passado 
dia 8 de setembro, com 74 anos de idade. Era natural 
de Gondalães, Paredes e residente na Rua Monte do 
Ribeiro, n.º 64, Madalena, Paredes. Era casado com 
Ana Rosa de Sousa.

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. 

Madalena 

Luís Maria Nunes da Rocha
Faleceu

Luís Maria Nunes da Rocha faleceu no passado 
dia 10 de setembro, com 63 anos de idade. Era na-
tural de Madalena, Paredes e residente na Urbaniza-
ção da Mó, n.º 147, Madalena, Paredes. Era casado 
com Isabel Rosa Ferreira Rocha.

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

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

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€

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

NECROLOGIA   |   PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

SOPA DE LETRAS

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

Aparafusadora
Alicate
Berbequim
Picareta

Fita métrica
Parafuso
Martelo
Lixa

Pincel
Nível
Marreta
Bule

Chave fenda
Prego
Lima
Serrote

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

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

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

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

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

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

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

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

Saiba como
receber o jornal 

  

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

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

oparedense@gmail.com

www.oparedense.pt
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