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PS coroado com maioria absoluta

uQuanto às freguesias, o PSD 
venceu 9 juntas e o PS 8. Já a 
CDU continua a liderar em Para-
da de Todeia.

Alexandre Almeida venceu as eleições
com 50,35% dos votos (25.885)

uVitória socialista pôs fim ao 
reinado do PSD em Paredes, 
um concelho onde o PS nunca 
tinha sido poder.

uCandidato do PSD não foi além 
dos 36,18% (18.601 votos) e ad-
mitiu que não esperava este re-
sultado.

uNa assembleia municipal os 
socialistas venceram com 47,88% 
dos votos (24.603), mas não têm 
maioria.  
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PS alcançou vitória histórica em Paredes 
 ALEXANDRE ALMEIDA GANHOU AS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DO PASSADO DOMINGO COM MAIORIA ABSOLUTA.
 Festa socialista terminou na varanda da câmara, com os vencedores a cumprimentarem os milhares de apoiantes. 

P
aredes vai ter, pela primeira vez, um 
executivo socialista na câmara mu-
nicipal. Alexandre Almeida venceu 
as eleições com 50,35% dos votos 
(25.885) contra 36,18% (18.601) do 

candidato do PSD, Rui Moutinho. 
Na noite das eleições, há 4 anos, o PS fi -

cou muito perto de ganhar a câmara de Pa-
redes, com uma diferença de 58 votos para 
o PSD. Desta vez os resultados foram bem 
diferentes e apontaram para uma “vitória 
clara” dos socialistas, que obtiveram mais 
7284 votos que o PSD.

O slogan de “mudança” conquistou a 
maioria dos eleitores e o PS saiu a sorrir des-
ta noite eleitoral. “As pessoas perceberam 
que a mensagem de mudança e de verda-
de impunha-se na política em Paredes. E 
como tal mobilizaram-se para trazer essa 
mudança para o concelho”, disse Alexandre 
Almeida, falando da votação expressiva que 
o PS teve para a câmara e assembleia muni-
cipal. 

Foi uma noite de emoções fortes para 
Alexandre Almeida, o presidente eleito para 
presidir ao município nos próximos 4 anos. O 
primeiro grande momento foi a revelação do 
resultado em Vila Cova de Carros, onde o PS 
venceu para a câmara. 

Depois com os resultados na Sobreira, 
Rebordosa, Lordelo e Paredes os socialistas 
tiveram a confi rmação da vitória que espera-
vam. Ainda assim, Alexandre Almeida mos-

tra-se surpreendido com a dimensão do re-
sultado. “Surpreendeu-me a dimensão da 
vitória, porque o PSD fez uma campanha 
fortíssima, com meios que não estavam 
ao nosso alcance”, assume. 

O PS venceu com quase 8 mil votos de 
diferença para o PSD e fi cou muito perto de 
eleger o sexto vereador. 

Após estarem contados todos os votos, 
Alexandre Almeida sentiu que tinha “atin-
gido um objetivo”, mas teve também a 
noção da responsabilidade que vai assumir 
nos próximos 4 anos. “As pessoas acredita-
ram nas nossas capacidades para mudar o 
paradigma. Agora temos de mostrar que 
somos uma verdadeira alternativa ao ca-
minho que foi seguido até aqui”, assume.

Para o PS a noite só podia ser de festa. 
Os festejos começaram no hotel onde a co-
mitiva socialista estava instalada e seguiram 
depois para o parque José Guilherme, em 
Paredes.  

Da varanda da câmara municipal, Alexan-
dre Almeida e os vereadores eleitos saudaram 
os milhares de pessoas que ali se juntaram 
para festejar. O edifício dos Paços do Con-
celho estava fechado e por isso o novo pre-
sidente e os vereadores tiveram de subir à 
varanda do edifício por uma escada amovível.

Num corre-corre de telefonemas, beiji-
nhos, abraços e cumprimentos, Alexandre 
Almeida só conseguiu jantar já de madru-
gada. Depois regressou a casa com a família 
para tentar dormir algumas horas, porque no 
dia seguinte já tinha compromissos agenda-
dos na câmara de Paredes.

Apesar de ter recebido, durante a noite eleitoral e 
no dia seguinte, centenas de telefonemas e men-
sagens de parabéns, incluindo do adversário Rui 

Moutinho, com quem teve uma conversa cordial ao te-
lefone, Alexandre Almeida assume que só vai sentir que 
é líder da autarquia quando começar a trabalhar para 
implementar as ideias que propôs para o concelho 

O socialista diz que a população deu o seu voto de 
confi ança a um projeto abrangente, com ideias para 
revitalizar a cidade de Paredes, potenciar as freguesias 
do sul do concelho e as freguesias onde estão concen-
tradas as maiores indústrias. “Agora é preciso mostrar 
que não se enganaram”, sublinha.

E é por isso que Alexandre Almeida pretende hon-
rar, já em novembro, a promessa que assumiu na cam-
panha eleitoral, devolvendo às famílias a verba gasta 
com os manuais escolares. Além disso, o novo presiden-
te pretende inteirar-se de todos os dossiers da câmara 
municipal, para saber que compromissos terá de pagar 
em breve, nomeadamente em relação ao Complexo 
das Laranjeiras e às obras que foram feitas pelo atual 
executivo.

Outras das prioridades passa pela realização de 
uma auditoria às contas da câmara.

Novo presidente promete
trabalho e empenho

Helena Nunes (texto)
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Os discursos da vitória

“É uma vitória de todos os pare-
denses, que apostaram na mudança e 
no projeto de Alexandre Almeida. Os 
paredenses estavam desejosos desta 
mudança e de uma renovação em Pa-
redes. E Alexandre Almeida conseguiu 
transmitir a confi ança para mudar e 
conseguir um futuro melhor para Pa-
redes.”.

“O PS conseguiu uma vitória his-
tórica e há muito merecida. Foram aci-
ma de tudo 4 anos de muito trabalho 
e isso deve-se a todos nós e especial-
mente ao Alexandre Almeida. Agora 
esperamos corresponder às expec-
tativas das pessoas e trabalhar para 
melhorar realmente Paredes, porque 
é isso que é necessário”.

“É uma vitória saborosa e chegou 
com 4 anos de atraso. Vamos tentar 
dignifi car a política em Paredes, aca-
bando com o clima de confl ito na 
câmara e na assembleia municipal. 
Somos todos importantes e por isso 
quem está no poder e na oposição 
deve unir esforços para valorizar Pa-
redes. O PS estará disponível para co-
laborar com todos”.

“Foi uma grande vitória de todo 
o concelho. Agradeço aos pareden-
ses que fi zeram questão de nos dar 
a responsabilidade de governar 
neste mandato de 4 anos. Gostaria 
de dar uma palavra de confi ança, 
sendo certo que estou bastante re-
ceoso daquilo que iremos encontrar. 
Podem contar comigo para honrar 
e dignifi car o concelho de Paredes 
e os paredenses. Irei estar à altura 
das funções que vou desempenhar 
como vereador. Obrigado a todos e 
viva a mudança!”

FRANCISCO
LEAL

BEATRIZ
MEIRELES

PAULO
SILVA

ELIAS
BARROS
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 O PS VENCEU AS ELEIÇÕES PARA A CÂMARA COM MAIORIA.
 Para a assembleia municipal, venceu a lista encabeçada por Batista Pereira, que obteve 47,88% dos votos contra 36,27% do PSD, li-
derado por Soares Carneiro.

Socialistas elegem 5 vereadores contra 4 do PSD

F
oi desta que o Partido Socialista con-
seguiu conquistar a câmara munici-
pal de Paredes, uma vitória histórica 
num município que era liderado pelo 
PSD desde 1993. O PS com Alexandre 

Almeida, venceu as eleições com 50.35% dos 
votos, fi cando o PSD, com Rui Moutinho em 
segundo lugar, com 36.18% dos votos.

Em 3.º fi cou o CDS, liderado por José Mi-
guel Garcez, que somou 1881 votos nestas 
eleições (3.66%). A CDU passou para o 4.º lu-
gar, com 2.87% dos votos.

Com estes resultados o PS conseguiu ele-
ger 5 vereadores contra 4 do PSD. 

O Movimento Positivo de Paredes, que 
candidatou Raquel Moreira da Silva à câma-
ra municipal, obteve apenas 1124 votos, mas 
conseguiu fi car à frente do Bloco de Esquer-
da, que alcançou 1011 votos, 1,97%, fi cando 
em último lugar nestas eleições.

O PS também venceu as eleições para a As-
sembleia Municipal, embora não tenha fi cado 
com maioria quando somados os eleitos às jun-
tas de freguesia com assento neste órgão. A can-
didatura socialista, encabeçada por Batista Pe-
reira, obteve 24.603 votos (47.88%) e conquistou 

14 mandatos. Já a candidatura do PSD, liderada 
por Alberto Soares Caneiro, conquistou 18.639 
votos (36.27%), fi cando com 11 mandatos.

Em 3.º lugar fi cou o CDS, com 4.39% dos 
votos, que manteve um membro na assem-
bleia municipal. Já a CDU, que tinha 3 elemen-
tos, perdeu representatividade neste órgão, 
obtendo apenas um mandato nestas eleições. 
Na prática, o partido fi ca com dois lugares na 
assembleia municipal, já que manteve a junta 
de Parada de Todeia. 

E neste retrato das juntas de freguesia, o 
PS foi o único a reforçar os resultados de 2013, 
conquistando 8 juntas (Aguiar de Sousa, As-

tromil, Baltar, Paredes, Rebordosa, Recarei e 
Sobreira). O PSD acabou por vencer o maior 
número de freguesias, 9, embora tenha perdi-
do Baltar, Paredes, Astromil e Aguiar de Sousa 
para o PS. 

A Coligação Democrática Unitária (CDU 
e PEV) manteve o seu bastião em Parada de 
Todeia, embora tenha vencido com 27 votos 
de diferença para o PSD, a segunda força mais 
votada.

Apenas 4 das 18 freguesias do concelho 
votaram em Rui Moutinho, do PSD, para a câ-
mara municipal. O PS venceu com uma dife-
rença de 7284 votos para o PSD. 

Helena Nunes (texto)
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“Não é uma vitória inesperada. Já sentíamos no ar que ha-
via uma vontade de mudança. Estou convencido que há 4 anos 
já tínhamos tido esta viragem, mas houve alguma difi culdade 
em demonstrá-lo porque não tivemos a possibilidade de pedir 
a recontagem de votos. Este ano houve uma atuação mais ri-
gorosa em todo o processo eleitoral e por isso o resultado foi 
claro. A vitória não é do PS, mas de todo o concelho de Paredes.

Os discursos da vitória

“Foi com muita satisfação que subi à varanda da câmara 
municipal de Paredes para festejar a vitória do Dr. Alexandre 
Almeida. Conheço-o há muitos anos e sei que vai cumprir com 
seriedade e rigor os compromissos que assumiu com os pare-
denses. Não tenho dúvidas que vai construir um futuro melhor 
para todos os paredenses”.

PUB

EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO   DIRETOR
“Esta vitória é de todo o povo de Paredes e todos vamos 

ajudar o grande projeto do nosso presidente Alexandre Almei-
da, para termos um concelho mais próspero, mais solidário e 
que traga uma nova esperança para o futuro de todos os pare-
denses. Viva a Liberdade!”

- DOMINGOS BARROS
Presidente da Comissão de Honra 

CARLOS ALFREDO
Mandatário da candidatura

JOSÉ BATISTA PEREIRA
Cabeça de lista à assembleia municipal

N
ão é de agora que defendemos o ponto de vista de que o melhor 
caminho para a humanidade é o da implementação da solidarie-
dade entre os homens. Qualquer política do futuro terá, forçosa-
mente, de colocar a dignidade da pessoa humana como primeira 
preocupação. Caso contrário dá-se a emergência do caos.

Temos em vista, como pano de fundo, que toda a política deve signifi car 
solidariedade, já que sem ela tudo se transforma em demagogia.

É nossa convicção profunda que a sociedade atual precisa, ou exige mes-
mo, um humanismo mais fraternal, que possa ter por fi m um forte socialismo 
verdadeiramente espiritual, se tal nos é permitido expressar esta forma ten-
do como visão alargada a intenção que só desta forma é permitido o mate-
rialismo neoliberal, que pode, ainda que pouco a pouco, esmagar o espírito 
do povo.

Nunca é tarde para começar a preparação do futuro, nem de construir 
uma sociedade mais justa e bem mais segura, de caminhar para a edifi cação 
de um estado de mais e melhor cidadania, sem esquecer, de forma alguma 
ou por que pretexto for, a necessidade de criar formas e meios conducentes 
à elevação do nível cultural e educacional das populações, levando em conta 
que a política é uma ciência e não uma simples disciplina de interesses.

Finalmente, o Partido Socialista venceu, com maioria absoluta, as elei-
ções autárquicas no concelho de Paredes, 43 anos depois do 25 de Abril, de 
1974, pondo fi m a um ciclo, uma infi nidade, de tempo menos bom. Cabe 
aqui e agora ao PS mostrar que é possível e que será capaz de dar a “grande 
volta” que o concelho merece e a população deseja. Não vai ser fácil acorrer já 
a todas as necessidades, ainda que urgentes, atendendo à situação de endi-
vidamento da autarquia, fora o que falta saber. Uma coisa é certa: a promessa 
do novo executivo levar avante a prometida inspeção às contas passadas, 
sendo que só assim se pode ter a certeza do que é possível fazer e programar 
para o futuro.

Estamos convictos que as difi culdades são muitas e que, certamente, 
vão obrigar a repensar a forma de melhor resolver os problemas herdados, 
mas a qualidade da equipa eleita merece a total confi ança do povo que de 
forma clara a elegeu.

Desta vez não houve qualquer hipótese de esbracejar, no lusco-fusco de 
uma qualquer cave amestrada.

Aos paredenses, fi nalmente, foi dada a vez de abrir as avenidas da dis-
cussão política (até em sentido fi gurado na da República), vencer as barreiras 
do monopolismo partidário e, sobretudo, reformar o estado e organizar a 
sociedade de forma equilibrada e justa.

A nível nacional, a hecatombe do PSD resulta fundamentalmente do 
erro do partido confundir o Estado consigo próprio e imaginar que Portugal 
esgota na sua ação política. É que para além dele estão os outros partidos, 
está a sociedade, estão outras formas de pensamento e de prática política. É 
preciso entender que Portugal tem uma cultura, uma identidade e uma His-
tória que estão muito, mas muito mesmo, para lá dos universos televisivos e 
dos congressos partidários.

Cada vez mais pontifi ca uma geração nova que não se revê nos situa-
cionismos. Lúcida e inquieta é uma geração que não se conformou com a 
tecnocracia e o neoliberalismo e, por isso, foi obrigada a viver esquecida nas 
margens do sistema.

Lamentam-se os que deixaram as alavancas do poder, mas a democracia 
é assim: encontrar dentro dela alternativas de mudança.

Com uma identidade própria e uma estratégia bem defi nida, o concelho 
de Paredes será, pelos socialistas, um sinal de revitalização e de sucesso, já 
num futuro próximo!

Eleições autárquicas

Paredes – “Dar a 
volta ao concelho”

Na região do Tâmega e Sousa o 
mapa que sai das autárquicas 
é mais rosa do que nas últi-

mas eleições em 2013, com 8 das 12 
câmaras municipais a serem lidera-
das pelo Partido Socialista.

No Marco de Canaveses, por 
exemplo, houve uma viragem à es-
querda, tal como aconteceu em Pa-
redes. O PS conseguiu ali uma vitó-
ria histórica, a primeira em 43 anos 
de democracia, com Cristina Vieira 
a conseguir 44,21% dos votos, que 
lhe conferem a maioria absoluta.

Em Felgueiras, a coligação PSD/
PDM liderada por Inácio Ribeiro, 

que estava à frente da autarquia 
há dois anos, viu a coligação “Sim, 
Acredita!” (PS/Partido Livre) com 
Nuno Fonseca, conquistar a maio-
ria, com 47,42% dos votos.

Em Paços de Ferreira o socialis-
ta Humberto Brito foi reeleito com 
maioria absoluta, elegendo 5 verea-
dores contra 2 do PSD. O socialista 
Pedro Machado, em Lousada, foi 
reeleito com 53,05% dos votos, re-
forçando a votação para a câmara e 
assembleia municipal. 

Em Baião, Paulo Pereira do PS 
conseguiu vencer as eleições, de-
pois de ter estado 10 anos como 

vice-presidente de José Luís Car-
neiro e dois anos na presidência da 
autarquia.

Gonçalo Rocha conquistou, em 
Castelo de Paiva, a terceira maioria 
absoluta desde as autárquicas de 
2009. O quadro socialista na região 
fi cou completo com a vitória de Ar-
mando Mourisco em Cinfães e Gar-
cez Trindade em Resende.

O PSD sozinho ou coligado 
com o CDS manteve apenas as câ-
maras de Penafi el, com Antonino 
Sousa, Amarante, com José Luís 
Gaspar e Celorico de Basto, com 
Joaquim Mota e Silva. 

Mapa da região é maioritariamente rosa
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O Bloco de Esquerda foi de resto o partido que conse-
guiu menos votos nestas eleições. (1,25%). Em com-
paração com as autárquicas de 2013, o BE perdeu 

175 votos, não elegendo qualquer membro para a câmara, 
assembleia municipal ou assembleias de freguesia.

Nas 9 juntas onde concorreu, os resultados foram 
muito reduzidos. Em Paredes, por exemplo, o BE não foi 
além dos 177 votos. Paulo Teles Silva diz que houve muitas 
condicionantes para o BE nestas eleições, nomeadamente 
a opção dos paredenses pelo voto útil no PS. Outro dos 
fatores que penalizou o partido foi a abstenção. “Houve 
21 mil pessoas que não votaram. Também houve muitos 
votos brancos e nulos o que penalizou o Bloco que é um 
partido relativamente novo no concelho”.

O candidato diz que o BE ainda não conseguiu levar 
a sua mensagem aos eleitores de todas as freguesias do 
concelho, embora já tenha apresentado mais candidatos 
nestas eleições. “Precisamos de continuar a trabalhar 
para dar a conhecer as nossas propostas, para que o 
BE se assuma uma verdadeira alternativa política na 
região”.  ■

Análise e reações de cada partido
 DEPOIS DE CONHECIDOS OS RESULTADOS DAS AUTÁRQUICAS DE DOMINGO, VAMOS ANALISAR OS RESULTADOS DAS RESTANTES 
CINCO CANDIDATURAS QUE DISPUTARAM A CÂMARA MUNICIPAL.  Os mesmos partidos que concorreram nas autárquicas de 2013, à 
exceção do Movimento Positivo Paredes.  Todos eles tiveram menos votos agora, à exceção do CDS-PP que somou mais 160 votos.

Rui Moutinho foi o principal derrotado da noite eleitoral. O 
PSD obteve 36,18% dos votos (18.601) contra 50,35% do PS 
(25.585), passando do poder para a oposição, com a eleição 

de 4 vereadores. Também perdeu quatro juntas para o PS, Astro-
mil, Baltar, Paredes e Aguiar de Sousa, fi cando apenas com 9, e 
dois mandatos na assembleia municipal.

Rui Moutinho admite que não era este o resultado que 
esperava, “mas a vontade das pessoas é soberana”. “Estou 
sereno e tranquilo! Não virei as costas ao apelo do meu 
partido e de milhares de cidadãos que disseram que a mi-
nha participação neste ato era importante”, salientou. 

Apesar da pesada derrota eleitoral, Rui Moutinho garan-
te que vai ocupar o seu lugar na oposição, construtivamente, 
representando as quase 19 mil pessoas que confi aram o seu 
voto no PSD. “Contem comigo de forma séria e ativa, porei o 
interesse público acima de questões político-partidárias”. ■

PSD – Rui Moutinho
“Admito que não era este o 
resultado que eu esperava”

as freguesias, que é uma boa base de trabalho para ir 
mais longe. Estamos a começar o trajeto para ganhar as 
próximas eleições”. ■

CDS-PP – José Miguel Garcez
“O único objetivo que não 
alcançamos foi a eleição 
de um vereador”

Com mais 160 votos do que em 2013, o CDS conseguiu 
uma subida, ainda que ligeira, nestas eleições. Porém, a 
candidatura de José Miguel Garcez fi cou longe de eleger 

um vereador, como se propunha, devido à forte “bipolariza-
ção de votos”.

“O único objetivo que não alcançamos foi a eleição 
de um vereador”, disse de resto José Miguel Garcez, 
congratulando-se por o CDS ter conseguido voltar a ser 
a terceira força política no concelho. O candidato aponta 
como aspetos positivos destas eleições o facto de o CDS 
ter conseguido triplicar o número de representantes nas 
assembleias de freguesia, “o que demonstra um partido 
renascido e revitalizado”.

“O partido sai destas eleições com sangue novo 
e organizado. E com uma implementação em todas 

CDU – Álvaro Pinto
“Não conseguimos alcan-
çar os nossos objetivos”

A CDU também saiu derrotada da noite eleitoral, baixan-
do para metade a sua votação, 2,87% (1473 votos), em 
relação às autárquicas de 2013. Neste cenário, a candi-

datura de Álvaro Pinto não conseguiu eleger nenhum verea-
dor e perdeu também um lugar para a assembleia municipal.

“A CDU fi cou aquém das expectativas. Não 
conseguimos alcançar os nossos objetivos, mas temos 
de respeitar a vontade dos eleitores”, admitiu Álvaro Pinto. 
Para o candidato, os resultados em Paredes mostram que as 
pessoas estavam cansadas de um conjunto de políticas da 
direita, e votaram claramente pela mudança, mas optaram 
pelo voto útil no PS, penalizando a CDU. 

Na opinião de Álvaro Pinto, os comunistas também 
saíram prejudicados por um efeito contagiante de “um estado 
de graça” relativamente às políticas nacionais levadas a cabo 
pelo governo PS, que também têm infl uência numa lógica 
regional. Mesmo assim, Álvaro Pinto destaca como positivo o 
facto de a CDU ter conseguido manter a presidência da junta 
de freguesia de Parada de Todeia, um bastião do partido no 
concelho, embora sem maioria absoluta. ■

O Movimento Positivo Paredes não foi além dos 2,19% 
(1124 votos). A ex-vereadora Raquel Moreira da Sil-
va diz que houve uma “bipolarização” de votos 

MPP – Raquel Moreira da Silva
“As sementes da minha

mensagem fi caram”

nestas eleições, facto que veio prejudicar a sua candida-
tura. Ainda assim, e apesar de concorrer contra forças polí-
ticas com maior visibilidade e estrutura, o MPP conseguiu 
ficar ao lado de partidos tradicionais e acima de um parti-
do histórico nacional.

“Uma proposta eleitoral séria não pode ser 
quantificada. Para além dos números há a recetividade 
das pessoas e das famílias e esta vai muito para 
além dos resultados. Tenho recebido telefonemas e 
mensagens que mostram que as sementes da minha 
mensagem ficaram”, sublinha a candidata, assumindo 
que irá continuar a servir as pessoas do seu concelho. 

O MPP conseguiu eleger um representante para a 
assembleia de freguesia de Aguiar de Sousa, onde obteve 
112 votos, ultrapassando o CDS e a CDU. ■

BE – Paulo Teles Silva
“Houve muitos votos

brancos e nulos
o que penalizou o Bloco”
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RESULTADOS DAS AUTÁRQUICAS NO CONCELHO DE PAFEDES
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O 
município de 
Paredes asso-
ciou-se às co-
memorações do 
Dia Mundial do 

Turismo e promoveu um pro-
grama de atividades variadas 
sobre o tema. 

No auditório da Casa da 
Cultura de Paredes teve lugar 
uma palestra sob o tema tu-
rismo sustentável, que con-
tou com a participação de 
dois oradores convidados. 
José Maria Marques abordou 
a temática do turismo como 
factor de desenvolvimento 
e Maria António Silva apre-
sentou o Parque das Serras 

Paredes assinalou dia mundial do turismo
 Data foi assinalada com uma palestra sobre Turismo Sustentável e uma visita à exposição “Alma Tua”, da autoria de Miguel Gomes e 
Norberto Valério. 

do Porto: uma visão comum, 
uma estratégia comum e 
uma ação comum.

Na ocasião o vice-presi-
dente da câmara de Paredes 
sublinhou a importância 
de fazer promoção turística 
interna e externa, dando a 
conhecer aos habitantes do 
concelho de Paredes o que 
de melhor há para visitar no 
concelho. “A comunidade 
tem de sentir o património 
como seu, para que possa-
mos melhor receber quem 
nos visita”, afirmou Pedro 
Mendes, citado em nota de 
imprensa do município.

Ao longo dos últimos 

anos a autarquia realizou mais 
de 100 sessões em atividades 
como “Conheça o Patrimó-
nio – o lugar e os Homens”, 
iniciativa que pretende dar 
a conhecer o património na-
tural, religioso e imaterial do 
concelho de Paredes.

As comemorações do Dia 
Mundial do Turismo termina-
ram com a vista à exposição 
“Alma Tua”, da autoria de Mi-
guel Gomes e Norberto Valé-
rio, patente na Loja Interativa 
de Turismo de Paredes.

O Dia Mundial do Turis-
mo celebra-se anualmente 
a 27 de setembro, sendo 
comemorado em vários paí-

Festival de comédia no Pavilhão Rota dos Móveis
 A INICIATIVA VAI DECORRER NO PRÓXIMO DIA 14 DE OUTUBRO, PELAS 22 HORAS.
 Os bilhetes custam 8 euros e as receitas revertem para o Centro Social e Paroquial de Gandra.

O 
pavilhão Rota 
dos Móveis, em 
Lordelo, vai re-
ceber um festi-
val de comédia, 

organizado pelo Centro So-
cial e Paroquial S. Miguel de 
Gandra. A iniciativa é desti-
nada a maiores de 16 anos 
e vai contar com a presença 

de vários humoristas portu-
gueses, entre eles, António 
Raminhos, Alexandre Santos 
(Estrondo), Hugo Rosa (Got 
Talent) e Pedro Soares (Got 

Talent).
Os bilhetes custam 8 eu-

ros e podem ser adquiridos 
em vários pontos do conce-
lho: nas instalações do Cen-

tro Social e Paroquia de Gan-
dra (Avenida Padre Luís Pinto 
Carneiro, n.º 369), na secreta-
ria paroquial de Gandra, na 
junta de freguesia de Ganda, 
no ginásio Chill Out (Gandra), 
no posto de turismo de Pare-

des, na Casa da Cultura de Pa-
redes e no pavilhão Rota dos 
Móveis, em Lordelo.

As verbas angariadas 
com a receita do evento re-
vertem para apoiar o Centro 
Social de Gandra.

A 
GNR apreendeu 
na passada quin-
ta-feira, dia 28 
de setembro, 19 
plantas de caná-

bis em Lordelo, Paredes. A 
droga estava plantada, de 
forma dissimulada entre ou-
tros vegetais, num terreno de 
cultivo situado nesta fregue-
sia do concelho de Paredes.

A operação levada a cabo 
pelo Núcleo de Investigação 
Criminal (NIC) da GNR de Pe-
nafiel levou à também à de-
tenção de um homem que se 
dedicava ao cultivo e tráfico 
de canábis, assim como de 

19 plantas de canábis
apreendidas em Lordelo

outras drogas como liamba. 
O suspeito é um polidor de 
móveis, de 44 anos, que já 
estava referenciado pelas 
autoridades por ligações ao 
tráfico de droga. 

Segundo o Jornal de No-
tícias este homem com an-
tecedentes criminais já tinha 
sido condenado a uma pena 
de prisão suspensa pelo cri-
me de tentativa de homicí-
dio.

A investigação efetuada 
nas últimas semanas pelo 
NIC da GNR de Penafiel per-
mitiu encontrar o local onde 
o polidor de móveis cultiva-

va as plantas de canábis e 
apreender ainda várias gra-
mas de liamba.

Nesta investigação foram 
realizadas duas buscas domi-

ciliárias e uma não domiciliá-
ria. O suspeito foi detido na 
altura, mas deverá ficar em 
liberdade até à conclusão do 
processo.

 A droga estava plantada num terreno de cultivo situado na cidade de Lordelo.
 A GNR deteve um polidor de móveis, de 44 anos, que já tinha ligações ao tráfico de droga.

ses do mundo com iniciativas 
que pretendem mostrar a 

importância do turismo para 
as sociedades e o seu valor 

cultural, económico, político 
e social.
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Ambulância do INEM apresentada
nos bombeiros de Lordelo

 Viatura de socorro foi apresentada aos bombeiros numa cerimónia interna que decorreu no passado dia 23 de setembro.
 Na mesma ocasião foi benzida uma nova viatura de combate a incêndios e entregues novos equipamentos de proteção individual aos.

Helena Nunes (texto)

A 
Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Lordelo 
(AHBVL) apresentou a nova am-
bulância de socorro do INEM que 
vai estar ao serviço da corporação. 

A apresentação decorreu no dia 23 de setem-
bro, numa cerimónia interna que decorreu no 
quartel da associação, onde foi benzida uma 
outra viatura que foi adquirida em maio pela 
instituição.

A nova Viatura Ligeira de Combate a In-
cêndios (VLCI) foi adquirida com a ajuda da 
Fundação A Lord, que doou 47.500 euros para 
a compra da mesma. Aos bombeiros coube 
apenas pagar 8.500 euros. 

 “Todos os meios são sempre bem-
-vindos, mas estas duas novas viaturas 
são uma mais-valia muito grande para a 
nossa instituição para o combate aos in-
cêndios e o socorro às populações”, subli-
nhou o presidente da direção dos bombei-
ros de Lordelo.

Miguel Ferreira garante que a nova viatu-
ra, apadrinhada pela Fundação A Lord, vem 
reforçar a capacidade de intervenção da cor-
poração, que até agora só dispunha de um 
veículo com estas características. 

Já a nova ambulância do INEM, atribuída à 
corporação no âmbito de um protocolo com 
o Instituto Nacional de Emergência Médica 
deverá, em breve, ficar definitivamente ope-
racional, “melhorando a capacidade de so-
corro às populações”.

Apesar de não ter sido um ato oficial, a ce-
rimónia acabou por ter a presença do Secretá-
rio de Estado das Comunidades Portuguesas, 
que aproveitou uma passagem pela região 
para visitar o quartel dos bombeiros de Lor-

delo. Ali José Luís Carneiro elogiou o trabalho 
dos bombeiros e deixou votos de sucesso 
para a corporação de Lordelo.

A propósito da atribuição do posto de 
emergência do INEM aos bombeiros de Lor-
delo, o presidente da instituição quis ainda 
sublinhar o papel que Alexandre Almeida 
teve no processo. “Se os bombeiros de Lor-
delo têm hoje esta ambulância é também 
graças ao dr. Alexandre Almeida que, des-
de a primeira hora, se disponibilizou a aju-
dar”. Ao nosso jornal Miguel Ferreira garantiu 
que a direção fez questão de convidar o ve-
reador para assistir à apresentação da ambu-
lância do INEM, precisamente pelo papel im-

portante que este teve no processo. 
Na mesma cerimónia foram entregues 

aos 90 elementos do corpo ativo equipamen-
tos de proteção individual. “São equipamen-
tos caros e de grande importância para os 

nossos bombeiros estarem protegidos no 
cumprimento da sua missão”, sublinhou Mi-
guel Ferreira, reconhecendo mérito aos bom-
beiros por terem angariado grande parte do 
investimento, em eventos solidários.

Alexandre Almeida e o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro

Bênção da viatura Ligeira de Combate a Incêndios

Foto: PAULO ALEXANDRE

Foto: PAULO ALEXANDRE

Foto: PAULO ALEXANDRE
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e já perdeu um pouco de tempo a pesquisar pela palavra “die-
ta” ou se experimentou seguir aquela “dieta” que comprovada-
mente teve resultados para um amigo ou familiar, perdeu real-
mente o seu tempo ou “massacrou” o seu organismo. Quando 
se trata de perder peso e se quer que tal aconteça de forma 

rápida, não se consegue obter resultados que sejam simultaneamente 
duradouros e saudáveis.

O grande problema é que, neste registo de iô-iô, promovemos adap-
tações metabólicas que em momentos posteriores criam muitas difi cul-
dades à perda de peso.

Em primeiro lugar há que perceber que a perda, ganho ou manu-
tenção de peso é apenas o resultado de uma equação muito sim-
ples: Energia consumida – Energia Gasta. Pelo que, quando a equação é 
positiva, naturalmente aumentamos de peso.

Embora a energia consumida consiga ser contabilizada, com maior 
ou menor rigor, o cerne da questão está naquilo que gastamos e tais me-
todologias podem não ser acessíveis a qualquer consultório de nutrição.  

Qualquer programa de perda de peso tem um impacto muito 
acentuado no nosso metabolismo, provocando aumento da sensação 
de fome e a redução da saciação e da saciedade. Em termos práticos, 
temos vontade de comer mais frequentemente e em maior quantidade 
que o habitual. Até aqui parece algo muito natural, no entanto, vários 
estudos têm demonstrado que, com a perda de peso, existem altera-
ções hormonais que persistem após fi nalizado o programa de perda 
de peso, o que justifi ca que o nosso corpo tenha tendência a ganhar o 
peso que perdeu. 

Mas as modifi cações não terminam por aqui, ao longo do processo 
perde-se naturalmente alguma massa muscular. Alguns autores su-
gerem que a diminuição da massa muscular estimula o consumo ener-
gético, no entanto, a ocorrer, este consumo energético parece fazer-se 
acompanhar de uma deposição de gordura adicional, fenómeno descri-
to como “deposição gordurosa colateral”.

Como se tal não bastasse, o seu organismo torna-se, também, 
mais poupador, precisando de menos energia para viver. Esta diminui-
ção faz-se geralmente à custa da diminuição da massa magra, da ati-
vidade do sistema nervoso simpático, entre outros fatores, num fenó-
meno que persiste durante tempo indeterminado. Ou seja, caso tenha 
que perder mais peso ou perder o peso que ganhou inadvertidamente, 
a restrição alimentar poderá ter que ser mais severa! 

Além disso, nos programas de perda de peso, ao ingerir uma quanti-
dade menor de alimentos também se gasta menos energia a digeri-los. 
Se isto é válido para quase todas as dietas, no caso da “dieta da minha 
amiga” ou daquela que encontrei na internet, em que são sugeridas (em 
muitos casos) restrições severas de um ou mais grupos alimentares, o 
resultado poderá ser bem pior! Nestes casos, como o tempo de adesão 
será certamente limitado, a sobrecompensação energética irá forçosa-
mente ocorrer!

Assim, o melhor mesmo será visitar um nutricionista, o qual planeará 
um programa alimentar personalizado, às suas características, ne-
cessidades e objetivos.

Para o gasto energético diário a receita é só uma: Exercício Físico! 
Qualquer um e de qualquer tipo! O importante é fazer. Idealmente mais 
de 250 minutos/semana de atividade física de intensidade moderada. 
Por isso mexa-se! 

PUB

RICARDO PEREIRA
Nutricionista | CLÍNICAS NUNO MENDES / ROPE

Reabilitação e Otimização de Performance

Às voltas com as dietas!

A 
equipa de infantis (sub-13) 
do Olá Mouriz teve um ar-
ranque de época positivo, 
somando duas vitórias 

consecutivas. A primeira, em casa, 
frente ao Gulpilhares, no dia 24 de 
setembro, por 4-1, com golos apon-

Infantis do Olá Mouriz
arrancam época

com duas vitórias
 O ‘Olá Mouriz’ arrancou a época determinado, com 2 vitórias consecutivas, 
frente ao Gulpilhares e Bragança.

tados por Gustavo Morais (2), Rita 
Ribeiro (1) e João Nogueira (1).

Já na segunda jornada, disputada 
no dia 30, o Olá Mouriz recebeu, nova-
mente em casa, o CA Bragança. Ao in-
tervalo o Olá Mouriz já vencia por 2-1, 
mas na 2.ª parte conseguiu alargar a 
vantagem e marcar seis golos, fechan-
do o resultado fi nal em 8-1.

Marcos Santos (3), Rita Ribeiro 
(3), Leandro Castro (1) e João No-
gueira (1) foram os marcadores.   

Esta quinta-feira, dia 5 de outu-
bro, a equipa recebe em casa o AA 
Espinho, na 3.ª jornada do campeo-
nato, convidando todos os adeptos 
a assistir ao jogo e a apoiar o hóquei 
de Paredes. 

Helena Nunes (texto)

O 
Dia Internacional do Idoso 
foi assinalado, esta quarta-
-feira, dia 4 de outubro, no 
pavilhão Rota dos Móveis 

em Lordelo, numa iniciativa conjunta 
da Santa Casa da Misericórdia de Pa-
redes e da câmara municipal. 

As comemorações iniciaram-se 
com a tradicional Missa Campal, que 
juntou mais de 1000 idosos de todas 
as freguesias do concelho de Paredes. 

Seguiu-se o almoço convívio e um 
animado bailarico que se prolongou 
pela tarde fora. 

“Quando começamos este pro-
grama há 8 anos eram 5 IPSS´s, hoje 
são 17, o que demonstra o trabalho 
desenvolvido ao longo dos anos 
pelo programa Movimento Sénior”, 
sublinhou o vereador responsável 
pelo projeto, garantindo que a au-
tarquia realiza mais de 20 iniciativas 

todos os anos direcionadas para a po-
pulação sénior.

“Hoje é o Dia do Idosos, mas 
como eu costumo dizer, é o dia dos 
menos jovens, um dia de refl exão 
e convívio”, disse por sua vez o pro-
vedor Ilídio Meireles, referindo que a 
Santa Casa da Misericórdia de Paredes 
estará sempre disponível para apoiar 
iniciativas desta natureza que promo-
vem o envelhecimento ativo.

Dia Internacional do Idoso
celebrado em festa



11
Quinta-feira

5 de outubro 2017

SOCIEDADE

PUBOs bombeiros de Cete vão organizar uma festa da francesinha com o 
objetivo de angariar fundos para a corporação.

A iniciativa vai decorrer no próximo sábado, dia 14 de outubro, 
no quartel dos bombeiros voluntários de Cete, a partir das 19 horas.

A francesinha e a bebida tem um custo de 7 euros. 

Bombeiros de Cete organizam
festa da francesinha

A
s cinco corporações de 
bombeiros do concelho e 
as delegações de Vilela e 
da Sobreira da Cruz Ver-

melha Portuguesa receberam a últi-
ma parte do subsídio de apoio atri-
buído anualmente pela autarquia.

A cerimónia decorreu, no salão 
nobre da câmara municipal, no dia 
27 de setembro.

Segundo a nota de imprensa da 
autarquia, no total cada uma das 
cinco corporações de bombeiros do 
concelho recebeu 101.600 euros. Já 

Bombeiros e Cruz 
Vermelha

receberam subsídios
 Autarquia entregou, no dia 27 de setembro, a úl-
tima parte do subsídio destinados aos bombeiros e 
delegações da Cruz Vermelha.

“Paredenses na Grande 
Guerra» levado

às freguesias do concelho

A
pós o lançamento formal 
da obra “Paredenses na 
Grande Guerra”, ocorri-
do no passado dia 14 de 

julho, no salão nobre da câmara 
municipal de Paredes, o autor está 
agora a levar a cabo um périplo de 
apresentações nas várias freguesias 
do concelho de Paredes. 

Até aqui já se realizaram pales-

tras nas freguesias de Recarei, So-
breira, Parada de Todeia e Sobrosa, 
esta última no passado dia 22 de 
setembro. 

Ivo Rafael Silva conta esten-
der a presença a outras freguesias 
do concelho, “caso as respetivas 
instituições ou autarquias de-
monstrem interesse em acolher a 
iniciativa”, afirmou ao nosso jornal. 

“Não se trata apenas de apresen-
tar o livro em si, mas de realizar 
uma palestra direcionada em par-
ticular para os combatentes de 
cada freguesia”, acrescentou. 

Fora do concelho de Paredes 
está já agendada, para 16 de novem-
bro, uma apresentação/palestra no 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração do Porto (ISCAP).

 O livro do paredense Ivo Rafael Silva já foi apresentado em Recarei, Sobreira, 
Parada de Todeia e Sobrosa.  O autor pretende estender a presença a outras 
freguesias que demonstrem interesse em acolher a iniciativa.

as delegações da Cruz Vermelha re-
ceberam 12 mil euros cada.

Na mesma nota a câmara de 
Paredes reconhece o papel da 
Cruz Vermelha no socorro à po-
pulação e intervenção social e o 
dos bombeiros na defesa da flo-
resta e no socorro às populações 
e garante que para além de apoiar 
as instituições com este subsídio 
ordinário ajuda também com a 
atribuição de um subsídio de pa-
gamento dos prémios de seguro 
das viaturas.
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“Sentimos muito o carinho
e o reconhecimento das pessoas”

 BERNARDO MENDES E CARLOS RAMOS SAÍRAM DA CHINA COMO CAMPEÕES DO MUNDO DE HÓQUEI EM PATINS, SUB-20.
 Foram recebidos na Sobreira como verdadeiros campeões, mas garantem que vão continuar a trabalhar para alcançar mais títulos. 

Helena Nunes (texto)

A
mbos nasceram na fre-
guesia da Sobreira, em 
Paredes, competem por 
um clube de Valongo e 
são duas grandes pro-

messas do hóquei em patins por-
tuguês.

Carlos Ramos, de 17 anos, e Ber-
nardo Mendes, de 18, sagraram-se 
recentemente campeões do mun-
do de hóquei em patins, sub-20, na 
China, onde a seleção nacional ba-
teu a Espanha por 2-0 e conquistou 
o tricampeonato.

Os dois jovens campeões da So-
breira olham para este título como 
uma recompensa por todo o traba-
lho e esforço da equipa ao longo de 
duas semanas. “Sabíamos que era 
difícil conquistar o título, mas a 
nossa equipa manteve-se unida 
e focada nesse objetivo. Ganha-
mos com mérito”, sublinha Carlos 
Ramos.

“Fizemos aquilo que melhor 
sabíamos dentro de campo e aca-
bou por correr tudo bem. A expe-
riência em si de jogar na China já 
é um desafio em termos de tem-
peratura, humidade, alimentação 
e diferenças de horário, mas con-
seguimos ultrapassar isso tudo”, 
admite Bernardo Mendes.

Jogo a jogo a seleção nacional 
foi mostrando uma enorme von-

tade de chegar ao título. Carlos 
e Bernardo sempre acreditaram 
que era possível, mas só depois 
da vitória sobre a Argentina nas 
meias-finais (5-2) é que sentiram 
que podia fazesr história. 

“Fizemos um jogo excelen-
te e quando percebemos que 
tínhamos chegado à final só 
pensávamos em ganhar”. Carlos 
Ramos foi um jogador importan-
te neste jogo. Entrou na segunda 
parte e em poucos minutos con-
seguiu marcar dois importantes 
golos para a vitória de Portugal. 
“Fiquei feliz, claro, sobretudo 
no primeiro golo. Tínhamos 
uma vantagem mínima e aquele 
golo veio aliviar a pressão sobre 
a equipa que, a partir daí pode 
gerir melhor o resultado”.

Neste jogo com a Argentina 
e na final com a Espanha, Ber-
nardo Mendes precisou de gerir 
mais as emoções que os resulta-
dos. Por opção do treinador, o 
guarda-redes da seleção nacio-
nal ficou no banco de suplentes, 
mas garante que sofreu todos os 
minutos.

“Sofria muito mais do que se 
estivesse em campo, porque es-
tava fora e não podia ajudar os 
meus colegas. Mas fiquei muito 
feliz”.

Também na assistência esta-
vam alguns pais de atletas portu-
gueses que viajaram até à China 

para apoiar a seleção. No final do 
jogo com a Espanha a claque por-
tuguesa juntou-se aos atletas nos 
festejos do título. Em Portugal, os 
familiares e amigos dos jogadores 
também fizeram a festa e envia-
ram mensagens de felicitações 
aos novos campeões. 

Bernardo e Carlos ainda estão 
a viver um sonho. Na Sobreira e 
em Valongo sentiram uma enor-
me onda de apoio. “As pessoas 
dizem-nos que somos um orgu-
lho para a terra. Ouvir isso faz-
-nos sentir bem. Sentimos mui-
to o carinho e o reconhecimen-
to das pessoas. E isso é ótimo 
claro”, garantem os atletas, que 
gostavam de continuar a retribuir 
esse carinho com a conquista de 
mais títulos.

Atualmente os dois jovens jo-
gam num clube de Valongo. Car-
los joga nos juniores e Bernardo 
joga pelas equipas de juniores e 
seniores do AD Valongo. “Esta 
época o objetivo passa por pen-
sar jogo a jogo”, garante Bernar-
do, falando dos objetivos altos 
que a equipa sénior pretende 
atingir esta época. Já nos juniores 
a meta é bem mais clara e passa 
pela conquista do campeonato 
nacional. E Carlos Ramos acredita 
que a equipa tem potencial para 
isso, mas sabe que será preciso 
muita luta para andar nos lugares 
da frente.

DEVER CUMPRIDO:
o regresso a casa

dos campeões 

Foi no pavilhão “Ernesto da 
Silva”, da Casa do Povo da Sobrei-
ra, que Bernardo e Carlos deram 

as primeiras voltas de patins. Foi 
ali que se fizeram atletas e come-
çaram a competir até saírem para 
o AD Valongo. 

Naquela altura, tinham eles 
pouco mais de 8 anos, estavam 
longe de imaginar que um dia 
iam regressar ao pavilhão da Casa 
do Povo com o estatuto de cam-
peões do mundo.

“Em criança já sonhávamos 
com os grandes títulos. Mas uma 
coisa é sonhar, outra é concreti-
zar. E nós conseguimos atingir 
esse objetivo. O sentimento é 
de dever cumprido”, assume Ber-
nardo, reconhecendo que este tí-
tulo também veio dar valor à Casa 
do Povo da Sobreira. “Foi nesta 
casa que aprendemos a patinar. 

Já não jogamos cá, mas é claro 
que este título também valoriza 
as pessoas que nos ajudaram a 
chegar aqui”.

Bernardo e Carlos mostram-
-se felizes por ver que o velhinho 
pavilhão da Casa do Povo da So-
breira foi completamente remo-
delado, oferecendo agora mais 
condições aos atletas.

Sobre o futuro, os campões 
garantem que o hóquei em patins 
será uma prioridade, concilian-
do sempre com os estudos. Ber-
nardo quer entrar na faculdade, 
em desporto ou direito, e Carlos 
pretende terminar o 12.º ano de 
escolaridade. Bernardo e Carlos 
prometem continuar a trabalhar 
para conquistar mais títulos. 

Carlos e Bernardo
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O
s atletas da equipa 
‘Somos Nós Team da 
Sobreira’, Paulo Morais, 
Andreia Morais e Min-
da Coelho, conquista-

ram três pódios na segunda edição 
do Trail d’Arcada, que decorreu em 
Fonte Arcada, Penafiel.

Minda Coelho venceu a corrida 
de 27 quilómetros no escalão F40. 

J
oão Barros partiu para o 
Rali de Mortágua com boas 
possibilidades de chegar ao 
título, mesmo sabendo que 
a tarefa não seria fácil e que 

os seus adversários no campeonato 
(Carlos Vieira e Pedro Meireles) não 
deixariam margem para erros.

O piloto do Ford Fiesta R5 estava 
determinado a reduzir a diferença 
de pontos para o líder da prova, Pe-
dro Meireles, e aquecer ainda mais 
a luta pelo título nacional de ralis. 
Mas apesar dos esforços João Barros 

Mortágua afasta João Barros do título
 PILOTO DE PAREDES TEVE UM AZAR COM A BOMBA DE GASOLINA DO FORD FIESTA R5 E NÃO CHEGOU A ENTRAR NA PROVA.
 Conquista do título fica bem mais difícil para João Barros, que caiu para o 4.º lugar do campeonato.
 Título de campeão será decidido no Algarve, na última prova do calendário de 2017. 

Helena Nunes (texto) das as 7 especiais de classificação 
do segundo dia da prova, depois 
de ter sofrido uma penalização 
de 50 segundos antes da super 
especial, devido a problemas no 
travão de mão que ficou preso. 
Mas a partir daí o piloto oficial da 
Citroen no WRC mostrou que es-
tava em Mortágua para levar o rali 
muito a sério e conseguiu. Venceu 
a etapa com 27 segundos de di-
ferença do segundo classificado, 
Carlos Vieira.

A última prova do campeonato 
nacional de ralis será disputada no 
Algarve, nos dias 17 e 18 de novem-
bro, nos pisos de asfalto do barla-

vento algarvio.
A primeira etapa arranca na 

sexta-feira, dia 17, com dupla pas-
sagem pelos roços de Marmelete 
e Serenada, e acaba na especial 
espetáculo noturna no centro de 
Lagos. No sábado os pilotos voltam 
à Serra de Monchique para dispu-
tarem mais 4 especiais, com dupla 
passagem por Monchique e Chilrão, 
seguida de reagrupamento no pas-
seio ribeirinho em Portimão.

Para o final ficam reservadas as 
especiais de Fóia e Nave Redonda, 
com duas passagens cada, totali-
zando155 quilómetros cronometra-
dos nas 13 provas especiais.

acabou por ser o grande derrotado 
nesta oitava prova do calendário de 
2017. Uma avaria na bomba de gaso-
lina do Ford Fiesta R5 deixou o piloto 
paredense de fora da prova mesmo 
antes de o rali começar, o que hipo-
tecou, por completo, as esperanças 
que ainda tinha de ser campeão.

Pedro Meireles foi 3.º em Mortá-
gua e continua na liderança do cam-
peonato, se bem que agora com uma 
margem menor sobre Carlos Vieira, 
que foi segundo nesta prova, a 27,3 
segundos do vencedor e com 13 se-
gundos de vantagem sobre Meireles.

São neste momento 8,48 pon-
tos de diferença a separar os dois 

pilotos portugueses antes da última 
e derradeira prova do calendário no 
Algarve, que vai decidir o campeão. 

Pedro Meireles segue em boa 
posição para voltar a conquistar 
um título que já saboreou em 2014, 
mas Carlos Vieira e até Miguel Bar-
bosa, 3.º classificado do campeona-
to, a 12 pontos do líder, têm ainda 
uma palavra a dizer.

Craig Breer
venceu a etapa

O piloto irlandês Craig Breer 
não só dominou como venceu to-

Atletas da Sobreira conquistam
pódios no II Trail d’Arcada

Já Paulo e Andreia Morais conquis-
taram o 3.º lugar nos escalões M40 e 
seniores femininos, respetivamente.

A prova incluiu um trail longo, 
de 27 quilómetros, um trail curto, 
de 17 quilómetros e uma caminha-
da de 10 quilómetros e parte do 
valor das inscrições foi entregue aos 
bombeiros voluntários de Paço de 
Sousa.

 Prova decorreu no passado dia 24 de Setembro, na freguesia de Fonte Arcada, em Penafiel. 
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série B  - 5.ª jornada
Aliança de Gandra ................1
Freamunde ..............................0

Próximo jogo: dia 8 outubro
Pedras Rubras - Aliança de Gandra 

Divisão de Elite – AF Porto
série 2 - 4.ª jornada

Ermesinde ...............................3
Rebordosa ...............................2

Nun’Álvares .............................1
Vilarinho ..................................0

Tirsense ....................................0
Aliados de Lordelo ...............2

Paredes .....................................2
S. Pedro Cova .........................1

Próximo jogo: dia 8, às 16 horas
Rebordosa - Nun’Álvares

Aliados de Lordelo - Ermesinde
Baião - Paredes

1.ª Divisão – AF Porto
série 2  - 3.ª jornada 

Lousada B ................................0
Sobrosa ....................................2

FUTEBOL
Resultados e calendário das próximas jornada

FC Parada .................................0
UD Torrados .............................1

Próximo jogo: dia 8, às 16 horas
Sobrosa - Raimonda

UDS Roriz - FC Parada

2.ª Divisão – AF Porto
série 1 - 1.ª jornada

Monte Córdova ......................4
Nun’Álvares B ..........................1

Vandoma .................................2
Marechal Gomes da Costa .1

Zebreirense .............................1
Aliança de Gandra B .............1

Sobreirense .............................1
Aliados de Lordelo B ............2

Baltar .........................................6
GDC Ferreira ............................1

Próximos jogos: dia 5, às 16 horas
Melres - Vandoma

Nun’Álvares B - Escola Futebol 115
Aliança de Gandra B - Ramaldense

Leões Seroa - Baltar
Aliados de Lordelo B - AC Gervide

Bougadense B - Sobreirense

A 
equipa sub-14 de Polo 
Aquático de Paredes 
marcou presença no I 
Torneio Dr. Guilherme 
Pinto, organizado pelo 

Leixões Sport Clube, em homena-

A 
equipa de Polo Aquáti-
co de Paredes falhou a 
conquista da Supertaça 
Carlos Meinedo, após 
perder na final contra o 

Fluvial Portuense, por 17-6. A final 
foi disputada na piscina municipal 

Paredes falha conquista
da Supertaça Carlos Meinedo

 A formação paredense foi derrotada pelo Fluvial Portuense na final da competição, disputada a 23 de setembro, em Felgueiras.
 TÉCNICO DO PAREDES ASSUME QUE A EQUIPA SAIU PENALIZADA PELAS MUDANÇAS NO PLANO INTERNO. 

Helena Nunes (texto)

Sub-14 conquistam
2.º lugar em Matosinhos
 Torneio de polo aquático Dr. Guilherme Pinto decorreu na piscina municipal da 
Senhora da Hora.

gem ao antigo presidente da câma-
ra municipal de Matosinhos. 

A prova decorreu na piscina muni-
cipal da Senhora da Hora, em Matosi-
nhos, no passado dia 23 de setembro.

A vitória coube à equipa do 

Fluvial Portuense, 1.ª classificada, 
ficando o 2.º lugar para Paredes e o 
3.º para a formação do Leixões. 

Para Paredes veio também o pré-
mio de melhor guarda-redes do tor-
neio, atribuído ao atleta Martim Soares.

de Felgueiras. O Fluvial consumou 
assim a “dobradinha”, juntando 
a Supertaça ao título de campeão 
nacional masculino.

A formação campeã nacional 
liderada pelo técnico espanhol, 
Alfonso Vicente, esteve sempre em 
vantagem no marcador frente à re-
novada equipa do Paredes, orien-

tada por Francisco Lima, num jogo 
onde foram registados os parciais 
de 5-0, 6-3, 4-2 e 2-1.

O treinador do Paredes con-
siderou que o Fluvial foi um justo 
vencedor e assumiu que “o jogo foi 
bastante complicado em termos 
individuais”, com o desequilíbrio 
no marcador provocado pelas mu-

danças no plano interno.
“A integração dos novos jo-

gadores permitiu-nos iniciar um 
processo de adaptação numa 
equipa composta por jogadores 
que procuram crescer para níveis 
competitivos que outros colegas 
mais experientes já apresentam. 
Esse é um dos nossos desafios”, 
disse o técnico paredense em de-
clarações ao site da Federação Por-
tuguesa de Natação. 

Francisco Silva assumiu que há 
ainda muito trabalho a realizar para 
colocar a equipa do Paredes no ní-
vel competitivo que merece. 

O Paredes prepara-se agora 

o jogo inaugural do campeonato 
nacional masculino da 1.ª Divisão, 
que arranca a 21 de outubro. Na 
primeira jornada o Paredes rece-
be o Vitória. A marcação dos jo-
gos por parte dos clubes deverá 
ser efetuada até ao próximo dia 
11 de outubro. 

Marcadores:
Fluvial: Sérgio Alves (1), Tiago Dana-
ti (4), Pedro Sousa (9), João Leite (2), 
Manuel Cardoso (1).
Paredes: Jorge Carveiro (1), José 
Fougo (1), Tiago Pinto (1), Cristiano 
Santos (1) e Ricardo Teixeira (2).
Parciais: 5-0; 6-3; 4-2; 2-1.
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M
iguel Valença é o 
novo treinador do 
Paredes Golfe Clu-
be que irá assumir o 
desafio de potenciar 

uma academia com cerca de 50 alu-
nos. A notícia foi avançada pelo PGC 
no final do mês passado. Em nota 
de imprensa, o PGC disse tratar-se 
de uma “aposta num promissor 
talento, que se enquadra no perfil 
do clube e de quem se espera que 
ajude a projetar os seus atletas”.

Na mesma nota o PGC conside-
ra Miguel Valença um jovem “am-
bicioso”, que vê no PGC a “opor-
tunidade ideal para se afirmar 
enquanto treinador de âmbito 
nacional”.

O técnico, que frequentou o 
último curso de treinador de golfe 
da Federação Portuguesa de Golfe 
(FPG), já iniciou funções na escola 
de golfe de Paredes no final do mês 
passado.

Enquanto jogador, Miguel Va-
lença, representou sempre o Opor-
to GC, tendo alcançado títulos re-
gionais e nacionais. No currículo 
conta com a vitória no Nacional de 
Clubes 2011, quando era apenas 
Sub14. Nesse mesmo ano, chegou 
ao pódio no Campeonato Nacional 

Miguel Valença é o novo treinador
do Paredes Golfe Clube

 Técnico foi apresentado aos sócios durante a Taça dos Fundadores, que decorreu no campo do Aqueduto, no dia 23 de setembro.
 MIGUEL VALENÇA VÊ NO PAREDES A OPORTUNIDADE IDEAL PARA SE AFIRMAR ENQUANTO TREINADOR.

de Jovens. 
Miguel Valença conquistou 

ainda o Campeonato Nacional de 
Pitch&Putt em 2010 e o vice-cam-
peonato do Interclubes do Norte, 
em 2015. As suas prestações per-
mitiram-lhe algumas internaciona-
lizações. A mais marcante foi a pre-
sença no Internacional de Portugal, 
mas também jogou o Match Ibérico, 
para além de ter bisado no Qua-
drangular de Pitch&Putt. Este ano, 
conquistou o título de Campeão 
Nacional Universitário, por equipas, 
em representação da Universidade 
do Porto.

Clube reforçou
parceria
com a câmara

O Paredes Golfe Clube selou 
dois contratos com a câmara muni-
cipal de Paredes durante a primeira 
edição da Taça dos Fundadores do 
Paredes Golfe Clube, que decorreu 
a 23 de setembro, no campo do 
Aqueduto, em Paredes.

Segundo o clube, o primeiro do-
cumento diz respeito ao comodato 
dos terrenos pertencentes ao cam-

po de Golfe. O segundo, mais abran-
gente, contempla um conjunto de 
compromissos por parte da autar-
quia por forma a dinamizar e pro-
mover o crescimento do projeto do 
golfe paredense nos próximos anos.

Em comunicado, a direção do 

Miguel Valença (à direita) com o presidente da direção

PGC sublinha que “a abertura e vi-
são do atual executivo camarário, 
relativamente à transversalida-
de e importância do golfe para 
o concelho de Paredes, tem sido 
fundamental para colocar o seu 
território debaixo dos holofotes 

nacionais”.
“Hoje, ninguém fica indiferen-

te ao nome do Paredes Golfe Clu-
be, que dá respostas concretas à 
comunidade, ao mesmo tempo 
que aumenta a sua relevância no 
contexto do golfe português”.

Final em Fafe garante pódio a André Mouta
 Última prova do Campeonato Nacional de Super Enduro decorreu no dia 23 de setembro.
 PILOTO DE LORDELO FOI 2.º EM FAFE E ASSEGUROU O 3.º LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO GERAL DO CAMPEONATO.

F
afe foi palco no passado sá-
bado, dia 23 de setembro, da 
última prova do Campeonato 
Nacional de Super Enduro/
Bradol Racing Oil 2017, numa 

noite que foi decisiva para a atribuição 
do título maior da modalidade.

Com quatro pontos apenas a se-
parar os dois primeiros na categoria 
e o terceiro classificado igualmente 
com possibilidade de se sagrar cam-
peão, as três corridas da categoria 
Prestige prometiam ser muito anima-
das entre Diogo Vieira, João Ribeiro e 
André Mouta. 

Diogo Vieira acabou por gerir 
bem a vantagem para os adversários 
e vencer a categoria Prestige, com 60 
pontos, sagrando-se campeão nacio-
nal de Super Enduro.

André Mouta terminou a prova 
na segunda posição, com mais dois 
pontos que o terceiro classificado, 
João Ribeiro. Ainda assim, a vantagem 
conseguida em Fafe não foi suficiente 
para o piloto de Lordelo ultrapassar o 
rival na classificação do campeonato. 

Os 49 pontos somados em Fafe 
permitiram a João Ribeiro assegurar 
o 2.º lugar na classificação final do 
campeonato, ficando André Mouta 
na 3.ª posição. “É um excelente re-
sultado visto que ao contrário dos 
meus adversários eu não tenho ne-

nhuma escola em trial. O Diogo é o 
atual campeão nacional de trial e o 
João Ribeiro também já foi várias 
vezes campeão e isso é uma grande 
vantagem para quem faz provas de 
Super Enduro”, explicou o piloto de 
Lordelo ao jornal O PAREDENSE, assu-
mindo que o seu objetivo sempre foi 
chegar ao pódio do campeonato.

“É mais um objetivo cumprido. 
Chegar ao pódio já é uma vitória. É 
claro que os primeiros lugares são 
sempre melhores, mas fico satisfei-
to com o 3.º lugar”.

Na classe Open Márcio Barbosa 
venceu as três finais da noite e foi o 
vencedor do Troféu Nacional de Su-
per Enduro 2017. Albano Mouta, pai 
de André Mouta, ficou em 4.º lugar na 
prova, terminando o campeonato na 
5.ª posição. Carlos Ordonez venceu na 
categoria Hobby.

A prova teve organização dos 
Restauradores da Granja, em parceria 
com a Câmara Municipal de Fafe, sob 
a égide da Federação de Motociclis-
mo de Portugal.

Próximo troféu pode
ser conquistado já
este fim-de-semana 

Depois do troféu conquistado 
no Super Enduro, André Mouta já 
está concentrado na próxima pro-

va do calendário de 2017, a última 
ronda do Campeonato Nacional de 
Enduro, que será decisiva para di-
versas categorias.

A prova será disputada em 
Águeda este fim-de-semana (7 e 
8 de outubro) e terá um percur-
so de 50 quilómetros a percorrer 
por três vezes paras as categorias 
principais e duas para as restantes 
classes, com 3 especiais por volta 

Helena Nunes (texto)

em cada um dos dias.
André Mouta diz que o prin-

cipal objetivo é defender o 3.º 
lugar, mas mantém o sonho de 
chegar mais longe no campeona-
to. “Tudo pode acontecer nesta 
prova. Estou em 3.º, mas ainda 
posso ser campeão. Vamos ver 
como correm as coisas”.

A curta diferença de pontos 
que separa os três primeiros clas-

sificados na categoria Elite 1 dei-
xa adivinhar um fim-de-semana 
de grandes emoções. Daniel Car-
racedo parte na liderança, com 
111 pontos, mas tem Fernando 
Ferreira logo atrás, com apenas 9 
pontos de diferença. André Mou-
ta está a um ponto do segundo 
classificado e a 10 do líder, tendo 
igualmente boas hipóteses de lu-
tar pelo título.
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H
á vários anos que o concelho de 
Paredes decide os campeões na-
cionais de trial 4x4 e este ano não 
será diferente. Pelo segundo ano 
consecutivo a cidade de Gandra 

volta a receber a 7.ª e última etapa do Cam-
peonato Nacional de Trial 4x4 e a organiza-
ção espera ter casa cheia, quer em termos de 
equipas inscritas como em termos de público.

No ano passado foram 45 as equipas que 
marcaram presença na “prova rainha” do CN-
Trial 4x4, batendo o recorde de inscritos, e 
mesmo com condições climatéricas pouco 
favoráveis, milhares de pessoas assistiram à 
grande final, em Gandra.

Este ano a organização espera manter 
o mesmo nível, estando a preparar uma das 
melhores pistas da competição junto ao com-
plexo desportivo da cidade de Gandra.

A jornada promete, desde logo, grandes 
emoções até porque vai decidir os campeões 
portugueses da modalidade. O piloto Rui 
Querido continua na frente da classificação 
geral, com mais 25 pontos do que o segundo 
classificado, Cláudio Ferreira (Auto Higino). 
Tendo em conta que só falta uma prova para 
terminar o campeonato, Rui Querido é mate-
maticamente campeão absoluto de trial 4x4, 

Gandra volta a decidir nacionais de trial 4x4
 A 7.ª E ÚLTIMA ETAPA DO CAMPEONATO NACIONAL DE TRIAL 4X4 REALIZA-SE EM GANDRA, PAREDES, A 15 DE OUTUBRO.
 O Clube TT Paredes Rota dos Móveis espera ter casa cheia em termos de equipas inscritas e de público.
 Rui Querido é matematicamente o campeão absoluto do trial 4x4.

Ferreira, com mais 24 pontos do que Cláudio 
Amarílio. Na classe Promoção é João Fernan-
des quem segue na frente.

A etapa decisiva de Gandra está marcada 
para o próximo dia 15 de outubro. A competi-
ção arranca às 14 horas, com a prova de resis-
tência do campeonato. Uma hora depois tem 
início a prova de resistência das classes pro-

moção e TTUtv’s/Buggy’s e a prova da classe 
memorial José Costa. A cerimónia de entrega 
de prémios decorre pelas 17h40.

X edição da
Aventura Offroad

Na véspera da grande etapa do CNTrial 
4x4, o Clube TT Paredes Rota dos Móveis vol-
ta a organizar o Aventura Offroad, o famoso 
passeio TT turístico pelos trilhos do concelho 
de Paredes. 

Para a 10.ª edição do Aventura Offroad são 
esperados forasteiros de toda a zona norte. O 
passeio arranca da cidade de Paredes às 9h30, 
seguindo em direção ao sul do concelho. Ao fi-
nal da tarde os participantes regressam à sede 
do concelho, para percorrer a pista de obstácu-
los instalada no parque da cidade de Paredes.

No dia 14 de outubro decorre também a 1.ª 
edição da prova Spartans e Machines Series, um 
circuito de trail com obstáculos que utilizam as 
pistas de trial 4x4 onde, para além da corrida, os 
participantes têm de transpor vários obstáculos 
e completar desafios ao longo do percurso.

O evento será disputado nas vertentes in-
dividual e equipa, sendo a partida no comple-
xo desportivo da cidade de Gandra.

precisando apenas de partir em Gandra para 
garantir o título.

Pedro Alves (MonsTTer/Cistus) continua 
a liderar a classificação da classe Extreme, 
com mais um ponto do que António Calçada 
(NordHigiene Team) e António Silva (Canelas 
Pneus), ambos com 100 pontos.

 Na liderança da Super Proto está Cláudio 

Helena Nunes (texto)

E
m nota de imprensa o municí-
pio diz que as obras incluíram 
beneficiação dos balneários, 
substituição da cobertura de 
amianto, revestimento de pa-

redes e substituição dos pavimentos, 
reformulação das instalações sanitá-
rias e da rede de abastecimento de 
água e drenagem de águas residuais, 
substituição do piso desportivo e cria-
ção de melhores condições de acesso 
para pessoas com mobilidade reduzi-
da, entre outros.

O investimento feito pela câmara 
municipal rondou os 149 mil euros e 
serviu para “melhorar as condições 
e aumentar o conforto para a prá-
tica desportiva, garantindo a segu-
rança dos seus utilizadores”.

O pavilhão da Casa do Povo da 
Sobreira foi construído há mais de 30 
anos e já apresentava sinais eviden-
tes de degradação que levaram os 

Inaugurada requalificação do pavilhão 
da Casa do Povo da Sobreira

 A REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO ERNESTO DA SILVA FOI INAUGURADA NO PASSADO DIA 24 DE SETEMBRO.
 As obras custaram cerca de 149 mil euros e incluíram, entre outros, a substituição da cobertura de amianto. 

próprios dirigentes da coletividade a 
manifestar sérias preocupações com 
a segurança dos atletas. Para além da 
questão da segurança, os dirigentes 
assumiam que a falta de condições 
do pavilhão tinha motivado a saída 
de vários atletas para outros clubes da 
região.

Na cerimónia de inauguração o 
presidente da Casa do Povo da Sobrei-
ra voltou a lembrar isso mesmo, para 
sublinhar a importância da obra para 
o clube e para os atletas.

“Agora com estas condições, 
sentimos que manteremos a Casa 
do Povo. Somos um clube de re-
ferência das modalidades indoor 
do concelho de Paredes”, garantiu 
Adriano Dias.

 Já o presidente da junta da So-
breira, João Gonçalves, realçou a im-
portância da obra para estimular a 
prática desportiva na freguesia e dei-
xou uma palavra de agradecimento 
ao presidente da autarquia e a todos 

Helena Nunes (texto)

DESPORTO

PUB

os dirigentes que passaram pela Casa 
do Povo da Sobreira, desde a sua fun-
dação.

O pavilhão Ernesto Silva está do-
tado para a prática de várias modali-
dades desportivas, nomeadamente o 
hóquei em patins, patinagem artísti-
ca, andebol e futsal.

Durante a cerimónia foram tam-
bém homenageados os dois atletas 
da Sobreira, formados na Casa do 
Povo, que se sagraram recentemente 
campeões do mundo em hóquei em 
patins, na categoria de sub-20. Bernar-
do Mendes e Carlos Ramos recebe-
ram a medalha de mérito municipal e 

uma lona com a foto de campeão do 
mundo.

A cerimónia terminou com a 
exibição de patinagem artística pro-
tagonizada pela Campeã da Europa, 
Daniela Marques, e o jogo entre os 
atletas mais jovens da Casa do Povo 
da Sobreira.
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Joana Dias, 7.º B  ●  Escola básica da Sobreira

H
á mais de uma década que o 
dia 26 de setembro é o Dia Eu-
ropeu das Línguas. A comemo-
ração desta data foi uma inicia-
tiva do Conselho da Europa e 

da União Europeia e foi assinalada, pela 
primeira vez, em 2001. Daí para cá e um 
pouco por toda a Europa, a data é celebra-
da de diferentes formas, tendo como ob-
jetivos gerais: alertar o público em geral 
para a importância da aprendizagem das 
línguas e diversificar a oferta linguística 
de modo a incrementar o plurilinguismo 
e a compreensão intercultural; promover 
a riqueza da diversidade linguística e cul-
tural da Europa, que deve ser preservada 
e valorizada; fomentar a aprendizagem de 
línguas ao longo da vida, dentro e fora da 
escola, seja para fins académicos ou pro-
fissionais, seja para fins de mobilidade ou 
por prazer e intercâmbio.

Na Escola Básica de Sobreira, os pro-
fessores do Departamento de Línguas as-
sinalaram o Dia Europeu das Línguas com 
atividades desenvolvidas nas aulas para 
informar e promover a aprendizagem so-
bretudo de português, inglês e francês. Es-
tas três nacionalidades serviram também 
de inspiração para uma ementa diferente 
do habitual: caldo verde, uma das sopas 
mais tradicional de Portugal, hambúrguer 
com batatas fritas, prato típico de terras 
do Tio Sam, e crepes, uma sobremesa de 
influência francesa. As professoras não ti-
veram mãos a medir para barrar os crepes 
com compota ou polvilhá-los com açúcar 
e canela enquanto serviam também os co-
pos de sumo. A atividade foi um sucesso 
com a colaboração das assistentes opera-
cionais da cozinha, que tiveram uma ma-
nhã muito ocupada, sobretudo por causa 
da sobremesa…

Os alunos que almoçaram puderam 
ler algumas curiosidades acerca das lín-
guas europeias, uma vez que foi colocado, 
em cada tabuleiro, um toalhete alusivo à 
comemoração do Dia Europeu das Lín-
guas.

Atualmente há vinte e quatro línguas 
oficiais na União Europeia: alemão, búlga-
ro, checo, croata, dinamarquês, eslovaco, 
esloveno, espanhol, estónio, finlandês, 
francês, grego, húngaro, inglês, irlandês, 
italiano, letão, lituano, maltês, neerlandês, 
polaco, português, romeno e sueco. No 
entanto, existem mais de sessenta línguas 
regionais ou minoritárias, que são faladas 
por cerca de 40 milhões de pessoas. É o 
caso do basco, do catalão, do frísio, do 
galês, do iídiche e do lapão. Em Portugal, 
o Mirandês é oficialmente uma língua re-
gional desde 1999. A língua mirandesa é 
falada em todas as aldeias do concelho de 
Miranda do Douro, com excepção de duas 
(Atenor e Teixeira), e em três aldeias do 
concelho de Vimioso (Vilar Seco, Angueira 
e Caçarelhos), no distrito de Bragança.

Línguas europeias servidas ao almoço

ESPAÇO ESCOLA
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

«Alguns indivíduos, aliás em pe-
queno número, receberam os 
propagandistas do novo credo 
com significativas demonstra-
ções de desagrado. Uma despri-
morosa arruaça, à qual não fal-
taram os bombos furiosamente 
rufados, as pedradas, os insultos 
e os morras.»

A 
existência organizada de republica-
nos no concelho de Paredes data, 
pelo menos, da última década do sé-
culo XIX. Em finais de 1898, já aqui se 
publicava o Jornal de Paredes, subin-

titulado «Órgão da Comissão Municipal Republi-
cana do Concelho de Paredes». Era seu editor e 
redactor José C. Pinto da Cunha (será José Cândi-
do Pinto da Cunha, que fora também notário em 
Gondomar?). Um ano depois, em 1899, o jornal 
apresenta-se sob direcção de Alberto Pinto Coe-
lho Soares de Moura (editor) e Pedro Artur Palma 
da Costa (proprietário).

Não sabemos quem integrava a «Comis-
são Municipal Republicana» nas últimas dé-
cadas do século XIX e sabemos pouco acerca 
dos responsáveis pelo seu órgão oficial. Não 
temos dúvidas, contudo, de que estes seriam, 
certamente, destacados elementos do Parti-
do Republicano Português (PRP) em Paredes. 
Nenhum deles, porém, integra a comissão 
municipal do partido em 1909, nem consta 
do seu cadastro de militantes à data do 5 de 
Outubro. Também nenhum surge no exercí-
cio de cargos públicos após a implantação do 
regime que preconizavam, sendo necessário 
considerar a possibilidade de alguns, senão 
todos, poderem já ter idade avançada, ou 
eventualmente até já terem falecido em 1910. 
Ficam, por agora, as dúvidas e interrogações.

Infelizmente, não restam hoje muitos 
exemplares do aludido Jornal de Paredes. Na 
Biblioteca Pública Municipal do Porto encon-
trámos apenas um único exemplar. Na Biblio-
teca Nacional, em Lisboa, os números exis-
tentes encontram-se retirados de consulta 
devido ao mau estado de conservação. Aliada 
à escassez de bibliografia local que verse de-
talhadamente o tema, a informação sobre a 
actividade republicana paredense durante a 
monarquia não é, por isso, muito abundante.

Contudo, uma crónica publicada em 1911 
no semanário local O Povo, recorda uma ini-
ciativa republicana realizada em Paredes no 
dia primeiro de Abril de 1908. 

Importa recordar que este foi, de resto, 

Os Republicanos antes da República

António Luís Gomes foi um dos ilustres republicanos corridos «à pedrada» em Paredes no ano de 
1908 (Foto: Benoliel, 1911)

PUB

um ano de grande agitação nacional e mes-
mo local. Em Lisboa, dá-se o regicídio a 1 de 
Fevereiro. Em Paredes, ocorre o julgamento e 
condenação do conhecido militar republica-
no – e futuro deputado constituinte – Djal-
me de Azevedo, num processo tido como de 
«perseguição política». Os ânimos estavam, 
por isso, bastante exaltados, pouco propícios 
à melhor aceitação e acolhimento da propa-
ganda republicana.

Não obstante, três ilustres membros do 
PRP decidem deslocar-se à vila de Paredes 
para «evangelizar» o povo da localidade. São 
eles: António Luís Gomes, advogado e futuro 
Ministro do Fomento do primeiro governo da 
República (na foto); Alfredo Magalhães, mé-
dico, professor, publicista e futuro Ministro da 
Marinha, da Instrução Pública e da Educação 
Nacional durante a Primeira República e a Di-
tadura; e Leão de Meireles, médico, político e 
proeminente republicano de Paços de Ferreira. 

O artigo refere-se à forma como fora re-
cebida a iniciativa, classificando-a de «des-
primorosa arruaça, à qual não faltaram os 
bombos furiosamente rufados, as pedradas, 
os insultos e os morras». Sob o título «Há Três 
Anos», conta-se, no referido jornal republica-
no O Povo, o sucedido nos seguintes termos:

«Há três anos foi esta vila visitada por alguns 
propagandistas da ideia republicana, apósto-
los sinceros e devotados da democracia, que 
desinteressadamente e com toda a dedicação, 
se propunham expor ao povo desta terra as 
vantagens do sistema de governo republicano 
sobre o monárquico. Vinham numa missão de 
paz e de harmonia e respeitadores das crenças 
alheias, julgavam ter o direito a que as suas cren-
ças fossem também respeitadas. Enganaram-se, 
porém. Infelizmente para os bons créditos, e 
até também para os interesses do concelho de 
Paredes, alguns indivíduos, aliás em pequeno 
número, receberam os propagandistas do novo 

credo com significativas demonstrações de 
desagrado. Uma desprimorosa arruaça, à qual 
não faltaram os bombos furiosamente rufados, 
as pedradas, os insultos e os morras, foram as 
provas de delicadeza e de urbanidade que esse 
grupo de desvairados soube dar aos nossos 
prestigiosos correligionários que então honra-
ram esta vila com a sua visita! Sobre esse grupo, 
pequeno pelo número e insignificante e sem 
valor pela falta de intelectualidade de quem o 
compunha, deve recair toda a vergonha de pro-
cedimento tão pouco correcto. Sabemos que 
na própria ocasião, e depois também, a popu-
lação deste concelho, quase na sua totalidade, 
reprovou com toda a energia a atitude tomada 
por esse pequeno grupo, que insensatamen-
te foi chamar sobre este concelho a justificada 
indignação de um partido político que, com a 
maior abnegação, fazia propaganda do amor à 
Pátria e à Verdade, sacrificando-se pelo triunfo 
da Justiça e do Bem. Esse grupo deu provas de 
um vergonhoso espírito de intolerância, impró-
prio do alto grau de civilização a que chegamos. 
Nenhum homem sensato quereria partilhar da 
responsabilidade de um acto que tanto deslus-
trou este concelho. Assim, era de esperar que 
o partido republicano, tendo subido ao poder 
tomasse contas rigorosas aos autores dos factos 
desprimorosos e descorteses que nesta vila se 
passaram em 1 de Abril de há três anos. Não su-
cedeu, porém, assim. O partido republicano, que 
tão ofendido foi então na pessoa de alguns dos 
seus mais prestigiosos chefes, como os cidadãos 
dr. António Luís Gomes, dr. Alfredo de Maga-
lhães, dr. Leão de Meireles, etc., que aqui foram 
apedrejados e insultados, nenhuma represália 
tomou, não perseguiu pessoa alguma, não pro-
vocou a transferência de nenhum dos funcioná-
rios que organizaram e dirigiram a arruaça! Tal é 
a magnanimidade, a benevolência e o espírito 
de cordura que anima os dirigentes do partido 
republicano. Tal é também – diga-se tudo – o 
desprezo que o partido republicano sente por 
indivíduos que tão mal entendem os seus de-
veres de homens, que pretendem os seus de-
veres de homens, que pretendem passar por 
civilizados. Mas não tomem por fraqueza o que 
é simplesmente tolerância. Não abusem, porque 
do abuso lhes será tomada inteira responsabili-
dade. Não embaracem a marcha da Revolução 
porque serão esmagados.»
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DUNQUERQUE

H
á uns anos atrás, o 
José Vasco, como 
então o tratávamos, 
dava ele os primeiros 

passos nesta arte, esculpiu, 
em madeira, a figura de “Vas-

José Vasco M. Borges
- Um artesão de bom gosto

que estraçalhou a mourama.
Anos passados e águas 

movidas, eis que “o endireita 
de Recarei”, nos surpreen-
de com decoração em pe-
dra de uma boa meia dúzia, 

irmão Remo.
Sem dúvida que vale a 

pena olhar para o jardim do 
escultor José Maria Borges e 
apreciar o seu trabalho ex-
posto.

co da Gama”, que ofereceu a 
um amigo. Depois mais coisas 
concebeu, entre elas, na mes-
ma matéria, um farfalhudo D. 
Afonso Henriques, exibindo 
a sua façanhuda espada com 

rendadas (esculpidas) com 
dedicação de longas horas 
e representadas figuras di-
versas, como, por exemplo a 
lenda de Roma, invocando a 
alimentação de Rómulo e seu 

PUB PUBPUB
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S. Pedro de Rates. A mesma fachada depois de terminados os trabalhos.

HISTÓRIA e CULTURA

BOLETIM  MONUMENTOS
VIII – PÓVOA DE VARZIM
N.º 23 – Igreja de S. Pedro de Rates

GOMES DE SOUSA

O 
dr. Luís António Nogueira nasceu 
nas Lamas, em Paço de Sousa, a 9 
de Setembro de 1807.

Seus pais Bernardo Custódio 
Nogueira Borges e Ana Maria Pinto 

Brandão casaram em Cete a 22 de Outubro de 
1781.

Bernardo Custódio, filho de João Nogueira 
Borges, de Esmegilde e Luísa Coelho de Maga-
lhães, de Lamas, Paço de Sousa, neto paterno de 
António Nogueira e Maria Borges, de Esmegilde, 
neto materno de Manuel Magalhães e Maria 
Custódia, de Paço de Sousa, nasceu em Lamas a 
6 de Janeiro de 1757.

Ana Maria, filha de Bernardo Pinto Brandão, 
da Várzea, Cete e de Antónia Maria Moreira, do 
lugar de Coreixas, nasceu na Várzea, Cete, a 8 de 
Fevereiro de 1763.

Bernardo Pinto Brandão, filho de Manuel 
Barbosa, natural da Várzea, Cete e de Maria Pinto 
Brandão, natural do lugar da Quintã, freguesia 
de Santa Eulália de Paços de Ferreira, casou em 
Santa Maria de Coreixas a 25 de Fevereiro de 
1745 com Antónia Maria Moreira Rebelo Pereira, 
filha do alferes João Ferreira Mendes, natural de 
Santa Maria de Coreixas e Ana Rebelo, natural da 
Fonte, em São Miguel de Urrô.

Tiveram:

1 - Francisco José. Nasceu no lugar de Corei-
xas, Santa Maria de Coreixas, a 2 de Novembro 
de 1745. ‘Foi baptizado debaixo de condição por 
em casa estar com perigo’. Na igreja pelo padre 
Luís Pereira de Sousa, abade pensionário de Ga-
legos. Padrinhos o padre João de Mendonça Bar-
reto, abade de Galegos e o padre Francisco Xa-
vier Brandão, com procuração de Micaela Josefa 
Brandão, religiosa do convento de Santa Clara da 
vila de Amarante. Era Cura de Coreixas o padre 
Teodósio Pinto Brandão.

2 - José Bernardo. Nasceu em Coreixas a 9 de 
Janeiro de 1747.

3 - Félix. Nasceu a 20 de Setembro de 1748.
4 - Diogo Xavier. Nasceu a 5 de Dezembro de 

1749. 
5 - Aniceto. Nasceu a 3 de Agosto de 1751. – 

Major Aniceto Pinto Brandão, sargento-mor das 
Ordenanças de Aguiar de Sousa, casou com Ma-
ria Joaquina Coelho de Sousa.

6 - Quitéria Gertrudes. Nasceu a 28 de Abril 
de 1753.

7 - Maria. Nasceu a 8 de Dezembro de 1755.
8 - Teodósio. Nasceu a 3 de Dezembro de 

1756.
9 - Rosa. Nasceu na Várzea, Cete, a 17 de De-

zembro de 1758.
10 - Ana. Nasceu na Várzea a 3 de Abril de 

1760.
11 - Manuel. Nasceu a 4 de Setembro de 

1761.
12 – Ana Maria. Mãe do dr. Luís António No-

gueira.
13 - António. Nasceu a 3 de Junho de 1766.
Bernardo Custódio e Ana Maria viveram no 

lugar de Lamas, em Paço de Sousa, onde nasce-
ram os seguintes filhos:

1 – Félix. Nasceu a 9 de Setembro de 1782.
2 – Francisco. Nasceu a 3 de Maio de 1784.
3 – Maria. Nasceu a 26 de Junho de 1786.
4 – Joaquina. Nasceu a 18 de Agosto de 

Em 1836 a escola médica de Lisboa sucedia 
à Real Escola de Cirurgia, fundada no Hospital de 
São José em 1825.

No tempo do nosso médico havia dezenas 
de médicos militares que tinam sido examina-
dos e aprovados nos hospitais de Braga, Vila da 
Horta do Faial, Angra, Rio de Janeiro, São Fran-
cisco da Cidade de Lisboa e Chaves... [ver: AHM. 
Livro n.º 2 - Registo do Médico Presidente do 
Conselho de Saúde do Exército, cirurgiões do 
Exército e dos Corpos].

No mesmo Arquivo Histórico Militar há mais 
informações sobre a carreira militar deste médi-
co: G/LM/B-18/11/0120 + G/227.

Fez parte do Exército Libertador que acom-
panhou el-Rei D. Pedro, desembarcou na praia 
de Arnosa de Pampelido, a 8 de Julho de 1832, 
e sofreu o cerco do Porto. [pág. 46 da Lista Geral 
dos Oficiais…].

Na sua folha de serviço consta o seguinte 
movimento:

Cirurgião Mor, por comissão, do 3.º Batalhão 
Nacional Móvel do Porto, por Portaria de 28 de 
Abril de 1834. Ordem n.º 204 de 1 de Maio.

Exonerado deste serviço por Portaria de 3 de 
Julho de 1834. Ordem n.º 227 do dia 9.

Cirurgião Ajudante de Cavalaria n.º 4 [Lis-
boa] por Decreto de 9 de Novembro de 1834. 
Ordem n.º 8 do dia 20.

Dispensado do serviço daquele Corpo para 
frequentar as Aulas Médico-Cirúrgicas, conser-
vando o seu posto, mas sem vencimento, por 
Portaria de 11 de Dezembro de 1834.

Passou no mesmo posto para Infantaria n.º 
18 [Porto], por Decreto de 27 de Fevereiro de 
1836. Ordem n.º 17 de 8 de Março.

Passou no mesmo posto para o 2.º Regimen-
to de Artilharia [Faro] pela nova organização do 
Exército. Ordem n.º 27 de 31 de Maio de 1837.

Faleceu em 26 de Novembro de 1837, com 
30 anos.

O DR. LUÍS NOGUEIRA
1788.

5 - Joaquim. Nasceu a 17 de Junho de 1790.
6 - José. Nasceu a 22 de Março de 1792
7 - José Luís. Nasceu a 6 de Outubro de 1793
8 - Rita. Nasceu a 17 de Novembro de 1795.
9 - Ana. Nasceu a 11 de Outubro de 1797
10 - Agostinho. Nasceu a 1 de Outubro de 

1799.
11 - António. Nasceu a 6 de Agosto de 1801.
12 - João. Nasceu a 5 de Abril de 1803.

13 - Luís. É o dr. Luís António Nogueira.
Não consegui averiguar onde se formou o 

médico dr. Luís António Nogueira. Foi colocado 
como Cirurgião Ajudante no Batalhão de Caça-
dores n.º 3 [Vila Real, na Expedição do Algarve] a 
11 de Outubro de 1831.

A escola médica do Porto já estava implan-
tada e em Outubro de 1827 saíram os primeiros 
médicos.

S. Pedro de Rates. Fachada principal da igreja, antes das obras de restauração
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FICHA TÉCNICA

1143
A 4 e 5 de outubro do ano de 1143, em Za-
mora e na presença do enviado especial do 
Papa, cardeal Guido de Vico, reuniram-se 
à mesa das negociações dois primos desa-
vindos: D. Afonso Henriques e D. Afonso VII 
de Leão e Castela. Da conferência resultou o 
chamado Tratado de Zamora que estabelece 
a independência de Portugal;
____________________________________

1582
Entrada em vigor do calendário dito Grego-
riano, estabelecido pela Bula do Papa Gregó-
rio XIII. O calendário avança dez dias;
____________________________________

1713
Nascimento do escritor e filósofo francês De-
nis Diderot, autor de “A religiosa” e “Jacques, 
O Fatalista”;
____________________________________

1789
Marcha das mulheres a Versalhes para obri-
gar o rei e a sua corte a fixarem-se em Paris;
____________________________________

1793
A França toma a decisão de abolir o cristia-
nismo;
____________________________________

1796
Morte do celebrado autor de “O Hissope” o 
poeta António Diniz da Cruz e Silva;

1813
Vitória americana na batalha do rio Tamisa, no 
Ontário;
____________________________________

1864
Nascimento de Louis Lumière, cofundador, 
com o irmão Auguste, do cinema;
____________________________________

1880
Morte do compositor francês, de origem ale-
mã, Jacques Offenbach, célebre autor de “Os 
Contos de Hoffmann”;
____________________________________

1910
Proclamada a República Portuguesa, da va-
randa da câmara de Lisboa, por José Relvas. 
Coincide com o dia da independência do ano 
de 1143;
____________________________________

1911
Sob o comando de Paiva Couceiro, dá-se a pri-
meira tentativa de levantamento monárquico 
do Norte do País;
____________________________________

1950
Jogo de futebol entre Benfica e Sporting, ven-
cendo este por 8-1;
____________________________________

1962
Editado o primeiro disco dos Beatles, “Love 
me do”;

1969
BBC estreia a série Monty Pyth on’s Flying Cir-
cus;
____________________________________

1980
A coligação dita Aliança Democrática, 
constituída por PPD, CDS e PPM, obtém a 
primeira maioria absoluta no Parlamento;
____________________________________

1983
Inauguração do monumento de homena-
gem a Bernardino Machado, que foi, por 
duas vezes, presidente da I República;
- Atribuição a Lech Walesa, líder sindical 
polaco, do Prémio Nobel da Paz;
____________________________________

1984
Inauguração, em Coimbra, de um monu-
mento a António José de Almeida, funda-
dor do Partido Evolucionista e do Jornal 
“República” e presidente da República;
____________________________________

1988
Afonso Costa foi homenageado, no Porto, 
por ter sido político determinante da I Re-
pública, estabelecendo, em Portugal, esta-
do Laico;
- O Chile recusa, em referendo, a perma-
nência do ditador Augusto Pinochet no 
poder;

1989
É atribuído ao Dalai Lama, líder espiritual do 
Tibete no exílio, o Prémio Nobel da Paz;
____________________________________

1995
Ao poeta e ensaísta irlandês Seamus Hea-
ney, é atribuído o Prémio Nobel da Litera-
tura;
____________________________________

1997
Depois de concluídas as obras de recupera-
ção do incêndio de 1996, é reaberto o edifí-
cio da câmara municipal de Lisboa;
____________________________________

2004
Anúncio de Carlos Carvalhas a declarar o 
abandono da liderança do PCP, no próximo 
congresso do partido;
____________________________________

2005
Comunicação do Presidente Jorge Sampaio 
no dia da República, defendendo os princí-
pios do regime, atacando a corrupção, situa-
ções injustificadas de riqueza e subversão 
dos pilares da Justiça;
____________________________________

2006
Nomeado pelo secretário-geral das Nações 
Unidas o nigeriano Shola Omorégie para 
novo representante na Guiné-Bissau, com 
responsabilidades de chefia da missão da 
ONU no país, a UNOGBIS.

Dia 7
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Concerto do Orfeão e da Orquestra da Fundação 
A Lord

Dia 7
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Concerto de Nuno Felner

Dia 10
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Teatro de fantoches: ‘A que sabe a lua?’, de Michael 
Grejnec

Dia 12
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Atividade ‘histórias de encantar’: livro com cheiro a 
chocolate, de Alice Vieira

Dia 14
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Concerto de percussão: José Afonso e Tomás Rosa

Dia 14
Quartel dos bombeiros voluntários de Cete
19h00 às 23h00 – Festa da francesinha para angariar fun-
dos para a corporação

Dia 8
Parque das Tílias
Feira do século XXI: artesanato, animação, produtos agríco-
las, animais, vinhos e petiscos

Dia 9
Biblioteca e arquivo municipal de Felgueiras
Das 15h00 às 16h30 – Atelier do Dia Mundial dos Correios

Dia 13
Biblioteca e arquivo municipal de Felgueiras
09h00 - Abertura da exposição “Bibliotecas da rede do Vale 
de Sousa”

Dia 13
Biblioteca e arquivo municipal de Felgueiras
09h00 - Abertura da exposição “180 anos da 1.ª Ata da câma-
ra municipal de Barrosas”, 

Dia 5
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Comédias de outono: conferência com Ricardo Araú-
jo Pereira

Dia 6
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Comédias de outono: espetáculo ‘filho da treta’, com 
José Pedro Gomes e António Machado

Dia 7
Salão paroquial de Souselas
21h30 – Espetáculo de teatro: ‘Crise a quanto me obrigas!’, in-
terpretado pela associação teatral Letras 100 Cessar 

Dia 7
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Comédias de outono: atuação de ‘Rouxinol Fadun-
cho’, com Marco Horácio

Dia 13
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Comédias de outono: espetáculo de ‘stand up co-
medy’ com João Seabra e Miguel 7 Estacas

Dia 5
Parque Urbano de Paços de Ferreira
09h00 – 1.ª cãominhada do Dia Mundial do Animal

Até dia 29
Museu Municipal do Móvel
Exposição de arte sacra “A eucaristia, fonte de misericórdia e 
de alegria”, da vigararia de Paços de Ferreira

Dia 11
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: ‘A revolta dos perus’

Dia 13
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Apresentação do livro ‘Demasiado mar para tantas 
dúvidas’, de Miguel Miranda (apresentação a cargo de Alber-
to Santos)

Dia 14
Em Penafiel
21h00 – Caminhada solidária contra a violência doméstica, 
organizada pelo gabinete Janela Aberta da Associação para 
o Desenvolvimento da Figueira

Dia 14
Sede do grupo folclórico de Penafiel
21h00 – Noite de fado com o grupo de guitarras de Penafie
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Astromil

José Joaquim Ferreira
Faleceu

José Joaquim Ferreira faleceu no passado dia 
29 de setembro, com 93 anos de idade. Era natu-
ral da freguesia de Campo, concelho de Valongo e 
residente na Rua Olival do Senhor, n.º 30, Astromil, 
Paredes. Era viúvo de Maria da Conceição Barbosa Moreira e deixa na 
maior dor seus fi lhos, nora, genro, netos e demais família.

Rebordosa

Ana Rosa
Barbosa Martins Lopes

Faleceu
Ana Rosa Barbosa Martins Lopes faleceu no 

passado dia 3 de outubro, com 76 anos de idade. Era 
natural e residente em Rebordosa, na Rua de Santa Luzia, n.º 280. 
Era casada com José Joaquim Loureiro Mendes, que deixa na maior 
dor juntamente com seus fi lhos, noras, genro, netos e demais família.

Vandoma

Emília Ferreira
Faleceu

Emília Ferreira faleceu no passado dia 29 de se-
tembro com 87 anos de idade. Era natural de Baltar, 
Paredes e residente na Rua dos Moinhos, n.º 116, 
Vandoma, Paredes. Era viúva de Ramiro Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 7, 
pelas 17 horas, na capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Reiros, 
Vandoma, agradecendo também, desde já, a todos os que participa-
rem nesta eucaristia.

Nevogilde - Lousada

Fernando Daniel
Sousa e Silva

Faleceu
Fernando Daniel Sousa e Silva faleceu no pas-

sado dia 29 de setembro com 39 anos de idade. Era 
natural e residente em Nevogilde, Lousada. Era casado com Maria 
Assunção da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Sobrosa

Ermelinda Pacheco dos 
Santos Oliveira Bessa

Faleceu
Ermelinda Pacheco dos Santos Oliveira Bessa 

faleceu no passado dia 27 de setembro com 86 anos 
de idade. Era natural de Beire, Paredes e residente em Sobrosa, Pare-
des. Era viúva de Domingos Moreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Ricardina Gonçalves
da Rocha

Faleceu
Ricardina Gonçalves da Rocha faleceu no pas-

sado dia 20 de setembro com 65 anos de idade. Era 
natural de São Mamede de Ribatua, Alijó e residente em Beire, Pare-
des. Era viúva de Arnaldo de Sá Costa.

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.

Lordelo

Fernando Alves Leal
Faleceu

Fernando Alves Leal faleceu no passado dia 25 
de setembro com 60 anos de idade. Era natural de 
Lordelo e residente na Rua do Cosme, n.º 39, Lorde-
lo, Paredes. Era divorciado.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Vila Cova de Carros

Maria José
Campos Moreira

Faleceu
Maria José Campos Moreira faleceu no passa-

do dia 26 de setembro com 80 anos de idade. Era 
natural de Besteiros, Paredes e residente na Rua do 
Formigueiro, n.º 803, Vila Cova de Carros, Paredes. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Cristelo

Manuel Fernandes de Barros
Faleceu

Manuel Fernandes de Barros faleceu no passa-
do dia 25 de setembro com 75 anos de idade. Era na-
tural de Lordelo e residente na Rua Dr. Luís Pereira 
Leite, n.º 24, Cristelo, Paredes.

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.

Madalena

Carlos Manuel
Fernandes Martins

Faleceu
Carlos Manuel Fernandes Martins faleceu no 

passado dia 25 de setembro com 51 anos de idade. 
Era natural de Besteiros, Paredes e residente na Rua Dr. José Correia 
Pacheco, porta 11, 2.º dto., Madalena, Paredes. Era casado com Maria 
de Fátima de Sousa Santos.

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

Maria Fernanda
Ferreira da Cunha Barros

Faleceu
Maria Fernanda Ferreira da Cunha Barros fale-

ceu no passado dia 22 de setembro com 88 anos de 
idade. Era natural de Vandoma, Paredes e residente 
no Lugar da Maia, Duas Igrejas, Paredes. Era viúva de Joaquim Barros 
Pinheiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

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

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

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

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

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

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

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

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

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

o seu QUINZENÁRIO de eleição

Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ
4580-113 PAREDES
(223 272 917 | 930 589 960

oparedense@gmail.com  |  www.oparedense.p

Saiba como receber
o jornal em sua casa

visitando-nos:

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

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

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

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

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

Nas nossas instalações

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

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com



Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do concelho de 
Paredes em áreas como a política, religião, desporto, sociedade e 
do seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, 
independentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou 
sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

PUB

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRASPALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS:
1- ‘Índice Médio de (…),’ livro de David Machado; 9- Perso-
nagem interpretada por Marco D’Almeida (protagonista) no 
fi lme de Joaquim Leitão baseado no livro atrás referido, de 
título homónimo; 12- Prefi xo (repetição); 13- Entidade inspi-
radora de um poeta; 15- Despido; 17- Cabelo raro e delgado; 
19- Andar; 20- Conjunto de pessoas consideradas desprezí-
veis (depreciativo); 23- Dá alento; 25- Cativa; 27- Benéfi ca; 
28- Na moda; 29- Que se refere a dois; 31- Antes do meio-
-dia; 38- Cada uma das peças de um teclado; 42- Segundo; 
43- Baixa de produção ou afrouxamento na sua progressão 
(economia); 44- Los Angeles (abrev.);

VERTICAIS:
2- Espera deferimento (abrev.); 3- Família; 4- Instituto Nacional 
de Estatística; 5- Numeração romana (101); 6- Unidade mo-
netária do Japão; 7- Decilitro (abrev.); 8- Entrego; 10- Parali-
sia dos membros inferiores; 11- Estabelecer, ordenar, encetar; 
13- Homem (inglês); 14- Anuência; 16- Pátria de Abraão; 17- 
Curral; 18- Palavra sublinhada nos jornais pelo protagonista 
da história, numa tentativa de anular a palavra confl ito (subli-
nhada pela fi lha de 13 anos); 21- Já utilizado; 22- Parlamento 
Europeu; 24- Isento; 26- Juntei; 29- Preposição que designa 
posse; 30- Estante para suporte de livros ou pautas de música, 
abertos para leitura, 32- Embarcação de recreio; 33- Sedutor; 
35- Nome da letra M; 39- Espanha (código da internet); 40- Cé-
sio (s.q.); 41- Redução de formas linguísticas “a” e “o” numa só.

Afeganistão
Argentina
Austrália
Brasil
Canadá 
Chile
China
Espanha 
Finlândia
Índia 
Indonésia

Irão
Iraque
Irlanda
Japão
Polónia
Portugal
Timor
Ucrânia
Uruguai
Mongólia

SUDOKU

Empresa de construção

PRECISA
Para trabalhar em França
— Pedreiros de 1.ª 
— Trolhas de 1.ª
            (Massas projectadas, Pladur e Pintura)

Tel: 933727625

OFERECE-SE
Boas condições
e bons salários



Peixe fresco Picanha Lombinhos de boi 
Plumas de porco preto Lombinhos de porco

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

ALMOÇOS ● LANCHES (petiscos variados) ● JANTARES
●Francesinhas
●Cachorros
●Hambúrgueres
●Pregos em pão

PUB

A 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa comemorou 
o 39.º aniversário, abrindo as portas do 
quartel à população da freguesia, ami-
gos e familiares dos bombeiros, que se 

juntaram aos festejos da corporação.
O aniversário foi comemorado no passado dia 30 

de setembro, com o habitual programa do hastear 
das bandeiras, pelas 9horas, a formatura geral, às 
14h30, seguido de desfile da fanfarra dos bombeiros 
de Rebordosa e da homenagem prestada aos bom-
beiros já falecidos, no cemitério da freguesia.

Na cerimónia, onde esteve presente o executivo 
da junta de freguesia de Rebordosa e o vereador Ma-
nuel Fernando Rocha, foram impostas as insígnias 
de 5, 10, 15 e 20 anos de bons serviços prestados, 
a alguns dos bombeiros da corporação e também 
entregues diplomas, medalhas e menções honrosas 
aos membros das equipas de cadetes que disputa-
ram o campeonato internacional de manobras, na 
Áustria.

Durante a cerimónia foram também entregues 
as divisas a alguns elementos do corpo ativo que su-
biram às categorias de bombeiros de 2.ª e subchefe. 

Ainda houve um juramento de novos elementos 
que irão, agora, ingressar na missão de ajuda ao pró-
ximo.

BOMBEIROS DE REBORDOSA
COMPLETARAM 39 ANOS DE VIDA

 NA CERIMÓNIA FORAM CONDECORADOS OS BOMBEIROS COM 5, 10, 15 E 20 ANOS DE SERVIÇO.
 Também foram atribuídas menções honrosas às equipas de cadetes que disputaram o campeonato internacional de manobras, na Áustria.

Helena Nunes (texto)

Foto: PAULO PINHEIRO

Foto: PAULO PINHEIRO


