
Idosa morreu atropelada em Mouriz
A vítima de 89 anos foi colhida por um automóvel na EN15 e acabou por falecer no hospital.

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

Quinta-feira
25 janeiro 2018

Diretor
Manuel Ferreira Coelho

Quinzenário, Ano 3, N.º 72
Preço avulso 0,60€ (IVA incluído)

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

PUB

Peixe fresco Picanha Lombinhos de boi
Plumas de porco preto  Frango na brasa

Tlfs. 255 777 080 / 911 191 700 ● tabernaanimar@gmail.com
Rua D. Gabriel de Sousa, n.º 415 - PAREDES

Almoços ● Jantares ● Take-away

PUB

Existem várias oportunida-
des de emprego no setor 
de mobiliário em Paredes, 
mas não há mão-de-obra 
especializada disponível 
para responder às necessi-
dades imediatas. As expor-
tações da indústria cresce-
ram 5% no 3.º trimestre de 
2017, mas há difi culdade 
em encontrar marceneiros, 
costureiras e estofadores 
qualifi cados.
As empresas estão a inves-
tir recursos na formação 
interna, mas os empresá-
rios afi rmam que “é difícil 
encontrar pessoas com 
vontade de trabalhar”.

MOBILIÁRIO VIVE DRAMA
COM FALTA DE MÃO-DE-OBRA

O piloto paredense anunciou que esta 
época não vai lutar pelo título do cam-
peonato nacional de ralis, participando 
apenas em ralis esporádicos ao longo 
da época. João Barros quer dedicar mais 
tempo à empresa e à família.

JOÃO BARROS
não vai lutar

pelo título nacional

APD-Paredes comprou cadeiras
com ajudas de beneméritos

Município já pagou os manuais escolares às famílias
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uEMPREGO. As exportações no setor do mobiliário aumentaram 5% no 3.º trimestre de 2017, atingindo um total de 1,3 mil milhões de 
euros, segundo dados da Associação Portuguesa das Indústrias do Mobiliário e Afins (APIMA).
uApesar do crescimento, o setor luta contra a falta de mão-de-obra especializada em várias áreas.
uMarceneiros, costureiras e estofadores são os mais procurados.

FALTA DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA
AFETA SETOR DO MOBILIÁRIO

8,5% taxa de desemprego registada em Portugal no 3.º trimestre de 2017 (dados do INE)

24,2% taxa desemprego jovem (15 aos 34 anos) no 3.º trimestre de 2017

263,4 mil jovens portugueses não estava a trabalhar nem a estudar no final do
                                                    ano passado

P
ortugal é cada vez mais 
(re) conhecido pela qua-
lidade da produção de 
mobiliário a nível inter-
nacional, numa altura 

em que o mercado recuperou, 
após os anos da crise e a necessi-
dade de mão-de-obra aumentou. 

Esta é uma realidade que afe-
ta algumas áreas-chave da eco-
nomia portuguesa, desde a hote-
laria, ao turismo, passando pelos 
setores da indústria têxtil e da 
construção, onde há falta de pro-
fissionais especializados.

No setor do mobiliário esta difi-
culdade é sentida no terreno pelos 
empresários com unidades de pro-
dução fixadas no concelho de Pare-
des, um dos maiores polos de pro-
dução de mobiliário em Portugal. 

A maioria acredita que a “di-
ficuldade em arranjar pessoas 
para trabalhar” é uma conse-
quência da baixa aposta na for-
mação profissional orientada para 
o setor.

“Houve um crescimento 
muito grande das indústrias e 
em termos de mão-de-obra a 
resposta é insuficiente”, garante 
Celso Lascasas, responsável pelo 
grupo LasKasas, marca de design 
de interiores especializada no 
fabrico de móveis, estofos e me-
talurgia. Nas quatro empresas do 
grupo – LasKasas, Dom Kapa, Ser-
ralux e Homerecover – trabalham 
225 pessoas.

No setor do mobiliário existem 
várias oportunidades de emprego 
para as quais não há mão-de-obra 
disponível, no imediato. Isto ape-
sar de a taxa de desemprego ser 
de 8,5% (dados do Instituto Na-
cional de Estatística, 3.º trimestre 
de 2017). 

“Neste momento precisa-
mos de recrutar para a área da 
marcenaria. Temos 30 marce-
neiros, mas precisamos de inte-
grar mais cinco ou seis pessoas, 
para aumentar a produção”.

Em 2017 o grupo LasKasas 
cresceu 34% e contratou entre 
60 a 70 novos trabalhadores. “As 
áreas mais críticas em termos 
de recrutamento é, efetiva-
mente, a serralharia e os es-
tofos. Mas também sentimos 

dificuldades em contratar para 
a parte administrativa, porque 
exigimos um bom domínio de 
línguas estrangeiras (inglês e 
francês) ”, sustenta o empresário, 
admitindo que este é um aspeto-
-chave na contratação de traba-
lhadores para este setor. O grupo 

LasKasas tem realizado um forte 
investimento na internacionali-
zação das suas marcas, estando 
a exportar cerca de 30% da sua 
quota de produção.

Para dar resposta ao desafio 
da falta de mão-de-obra qualifica-
da, a LasKasas passou a contratar 

jovens trabalhadores e desempre-
gados sem experiência na área e a 
apostar na formação interna.

A estratégia, segundo Celso 
Lascasas, tem dado resultados, 
mas implica um “grande inves-
timento” por parte da empresa. 
Na Dom Kapa, por exemplo, 30% 

dos trabalhadores tem menos de 
25 anos de idade. A maioria já 
aprendeu a arte dentro da empre-
sa. “Temos de pensar no futuro 
e neste momento não há outra 
solução”, sublinha o empresário, 
admitindo que nem sempre é fá-
cil atrair os jovens para este tipo 
de trabalho manual, mesmo com 
“bons ordenados” e a possibili-
dade de evoluir internamente.

Este ano a Laskasas vai dupli-
car a área de produção da prin-
cipal unidade fabril do grupo, 
criando mais 30 postos de traba-
lho. Celso Lascasas garante que o 
projeto de ampliação da fábrica já 
está em andamento. “Falta ape-
nas encontrar as pessoas para 
trabalhar”, sublinha.



3
Quinta-feira

25 de janeiro 2018
EMPREGO QUALIFICADO

Av. Padre Luís Pinto Carneiro, 860
Moreiró  |  4585-172 GANDRA PRD

Tel. + 351 224 113 795
Fax + 351 224 159 605

marmilages@marmilages.pt   |   www.marmilages.pt

IND. COM. MÁRMORES E GRANITOS, LDA.

PUBPUB

Silvestre e Júlio Carneiro, 
responsáveis por duas em-
presas ligadas ao setor, - a 

Pelcorte, especialista em estofos 
e a fábrica de cadeiras N.Chair’s - 
traçam o mesmo cenário em rela-
ção à mão-de-obra.

“Felizmente existem muitos 
incentivos fiscais para as empre-
sas crescerem e se fixarem em 
Paredes. Mas mesmo tendo a 
autarquia a apoiar o tecido em-
presarial, as empresas podem 
não conseguir crescer por cau-
sa da falta de pessoal para tra-
balhar. Há candidatos que têm 
pouca ou nenhuma formação e 
outros que têm falta de vontade 
de trabalhar”, assumem os em-
presários, lamentando as “enor-
mes dificuldades” para encontrar 
“bons trabalhadores” nas artes 
ligadas ao ramo do mobiliário.

“Neste momento precisa-
mos de contratar mais 3 ou 4 
estofadores para reforçar a 
produção, mas não se encontra 
gente qualificada. E a vonta-
de das pessoas que vêm para 
aprender também é muito pou-
ca”, sublinha Silvestre Carneiro.

O empresário acredita que o 
cenário se agrava pelo facto de 
os candidatos, sobretudo os mais 

“É DIFÍCIL ENCONTRAR PESSOAS COM VONTADE DE TRABALHAR”

de uma empresa e ganhar um sa-
lário superior ao de um enfermei-
ro ou professor”.

Júlio e Silvestre Carneiro tam-
bém começaram de baixo. Entra-
ram no mercado de trabalho com 

apenas 11 anos para aprender al-
gumas das artes da madeira. Hoje 
gerem duas empresas de mobiliário 
de sucesso, que empregam mais de 
50 trabalhadores. 

Este ano pretendem concretizar 

jovens, com pouca ou nenhuma ex-
periência, não “terem vontade de 
trabalhar” nestas áreas. “Muitos 
vêm à procura do emprego de so-
nho. Mas isso não existe em lado 
nenhum. Eles vêm para aprender, 
mas querem receber um salário 
igual ao de um trabalhador com 
experiência, o que não é aceitá-
vel para as empresas”, acrescenta 
Júlio Carneiro.

Tanto na N.Chair’s, como na Pel-
corte há falta de pessoal, sobretudo 
estofadores, maquinistas, marce-
neiros e costureiras. Mas o proble-
ma afeta também outros setores 
que estão ligados às indústrias de 
mobiliário – serralheiros, construto-
res de estruturas e casqueiros. 

Embora as empresas estejam 
a investir recursos na formação in-
terna, os empresários reconhecem 
que o problema da falta de mão-
-de-obra qualificada vai persistir se 
a sociedade não valorizar mais es-
tas profissões. “Todos queremos o 
melhor para os nossos filhos, mas 
sabemos que nem todos podem 
ser doutores. E quando assim é, 
os pais devem ser os primeiros 
a incentivar os filhos a aprender 
uma arte e a serem profissionais 
naquilo que fazem. Com o tempo, 
eles vão conseguir subir dentro 

um novo projeto, ligado ao setor 
do estofo. Numa fase inicial o ne-
gócio implicará a contratação de 
12 trabalhadores, mas dentro de 
meio ano o número poderá du-
plicar.

FORTE INVESTIMENTO TECNOLÓGICO TROUXE MUDANÇAS AO SETOR

Nos anos da crise, as empresas 
do setor de mobiliário come-
çaram a apostar com maior 

intensidade nos mercados exter-
nos, nomeadamente os da Europa. 
Para se tornarem mais competitivas, 
apostaram sobretudo na inovação 
tecnológica, no design e na alta 
qualidade dos produtos.

O forte investimento tecnológi-
co trouxe mudanças ao processo de 
fabrico - que já é maioritariamente 
feito com recurso a maquinaria es-
pecializada – e obrigou a que os 
profissionais do setor se reajustas-
sem a esta realidade. Hoje há uma 
grande procura por programadores 
e técnicos de máquinas de controlo 
numérico computarizado, e tam-
bém aqui, as empresas, sentem di-
ficuldades para contratar. 

É o caso da J. Moreira da Silva e 
Filhos, S. A., fundada em 1977, que se 
dedica ao fabrico de mobiliário para 
outros fins, nomeadamente cadeiras, 
cadeirões e mesas. “Há maior dificul-
dade para recrutar programadores 
de CNC’s, mas também costureiras 
de estofos e bons estofadores. Es-
tamos numa fase em que o estofo 
passou a ser uma tendência atual 
no mercado e os recursos humanos 
tornaram-se escassos para a pro-
cura”, explica a diretora dos recursos 
humanos da empresa.

A J. Moreira da Silva trabalha 

com clientes ligados à restauração, 
hotelaria e geriatria, exportando 
atualmente cerca de 80% da sua 
quota de produção. A empresa tem 
duas unidades fabris (ambas situa-
das em Rebordosa) e 150 trabalha-
dores, concentrando na mais antiga 
a produção de cadeiras e mesas e 
na mais recente a área dos estofos.

Manuela Silva aponta a evolução 
tecnológica e a desvalorização social 
da arte de trabalhar a madeira como 

dois grandes problemas do setor em 
Portugal. “Aquela tradição familiar 
dos pais ensinarem aos filhos a sua 
arte, perdeu-se. Isso teve aspe-
tos positivos, com o alargamento 
da escolaridade obrigatória, mas 
também levou a que se perdesse o 
conhecimento que era passado de 
geração em geração”.

Outro dos problemas do merca-
do de trabalho reside no “desfasa-
mento entre o ensino e o mundo 

eles começam a pôr em prática 
aquilo que aprendem na escola. 
E o facto de o aluno vir à empre-
sa uma vez por semana, logo no 
1.º ano do curso, dá-lhe um co-
nhecimento da profissão mais 
abrangente. E é isso que falta aos 
jovens de hoje. Saber estar den-
tro de uma empresa”, sublinha a 
responsável, garantindo que não é 
fácil integrar jovens do ensino regu-
lar numa empresa deste ramo. 

Para Manuela Silva este cenário 
desenrola-se com base num pro-
blema de formação (ou falta dela) 
e não só a nível profissional. Falta 
também aos jovens “vontade de 
investir em trabalho para chegar 
às suas concretizações pessoais e 
profissionais”. 

“O mundo de trabalho precisa 
de todo o tipo de profissionais, 
desde o marceneiro dentro da 
empresa, até ao mais alto cargo 
da administração. Nem todos os 
jovens querem seguir para o en-
sino superior, e por isso devem 
ser incentivados a aprender uma 
profissão”, diz Manuela Silva. 

Se antes este conhecimento 
técnico era transmitido de pais para 
filhos, hoje têm de ser as escolas, os 
centros de formação e as univer-
sidades a fazê-lo. E é aí que o país 
tem de investir, na formação técnica 
desta geração mais jovem.

empresarial”. “A maioria dos jor-
vens que termina o 12.º ano no en-
sino regular não está preparado 
para o mercado de trabalho”Ainda 
assim, Manuela Silva reconhece que 
os cursos profissionais do Centro de 
Formação Profissional das Indústrias 
da Madeira e do Mobiliário já come-
çam a trazer para o mercado muita 
da mão-de-obra especializada que 
as empresas precisam.

“É no mundo empresarial que 
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Autarquia e associação empresarial 
apontam caminhos a seguir

uA Associação Empresas de Paredes e o município querem ser parceiros das indústrias e traçar estratégias para encontrar uma solução.
uO caminho a seguir, defendem, pode passar por uma maior aposta na formação profissional.

HELENA NUNES
— texto —

N
estes últimos dois 
anos registou-se uma 
procura crescente de 
mão-de-obra na in-
dústria do mobiliário e 

a resposta é insuficiente. 
O problema não surpreende 

a Associação de Empresas de Pa-
redes, que tem consciência da 
evolução que o país atravessou 
nos últimos anos. Alberto Perei-
ra Leite, presidente, garante que 
houve, desde o 25 de Abril de 
1974, “um desinvestimento na 
promoção da indústria”, e que 
Portugal não conseguiu acompa-
nhar a evolução registada noutros 
mercados europeus. 

Por outro lado, o setor do co-
mércio e serviços cresceu e pas-
sou a ser um quadro de referência 
para a decisão das pessoas quere-
rem escolher a sua atividade pro-
fissional. “Em Portugal pouca in-
dústria cresceu ao ponto de ser 
concorrencial com o setor do 
comércio e serviços em termos 
de salários” sublinha Pereira Lei-
te. Além disso, o país foi perdendo 
mão-de-obra de qualidade para o 
mercado internacional também 
por via da “menor competitivi-
dade salarial em Portugal”.

O mesmo se aplica ao conce-
lho de Paredes, onde as empresas 
tiveram de se adaptar às exigên-
cias do mercado internacional, 
desenvolvendo uma nova filo-
sofia no mobiliário, tendo como 
quadro de referência a qualidade 
e a inovação. 

Pereira Leite assume que a in-
ternacionalização também trouxe 
dificuldades às empresas do con-
celho, sobretudo no que diz res-
peito à contratação de mão-de-
-obra especializada. “Se há uma 
grande procura por estofadores 
devíamos ter a oferta a crescer. 
Mas não é isso que acontece. E 
a barreira é a falta de prepara-
ção de quadros para responder 
às exigências da inovação do 
setor”.

O problema tem-se agravado 
nos últimos anos e, segundo Pe-
reira Leite, pode mesmo vir a afe-
tar o crescimento do setor. “Se as 
empresas não conseguem obter 
respostas às suas necessidades 
deixam de conseguir responder 

às exigências do mercado. E não 
havendo oferta de mão-de-o-
bra qualificada então a luta faz-
-se entre as próprias empresas”.  

O presidente da Associação 
de Empresas de Paredes diz que é 
necessário desenvolver uma visão 
estratégica para o setor, tendo as 
conta as suas especificidades. “O 
poder público e as entidades 
responsáveis devem auscultar 
as autarquias e outras institui-
ções locais para promover a so-
lução”, defende.

A ASEP quer ser um parceiro 
nesta negociação e garante que 
também vai desenvolver, a nível 
local, ações de sensibilização nas 
escolas e juntas de freguesia com 
o objetivo de contribuir para a 
“revalorização do trabalho nes-
te setor”.

“Estamos a estudar
formas de apoiar

a formação”
— ALEXANDRE ALMEIDA

Presidente da CM Paredes

Também a câmara munici-
pal de Paredes se mostra 
preocupada com a escas-

sez de mão-de-obra especiali-
zada no setor que surgiu após 
o crescimento da atividade das 
indústrias e o bom desempe-
nho da economia. “Não po-
demos permitir que algumas 
empresas estejam a assediar 
funcionários de outras, por-
que isto pode originar um 
desequilíbrio e inflacionar 
os custos da mão-de-obra”, 
afirma o presidente, Alexandre 
Almeida, defendendo que é 
necessário olhar para a indús-
tria como um todo.

O autarca garante que a au-
tarquia pretende estar ao lado 
das indústrias de mobiliário 
na definição de uma solução 
para o problema. “Estamos a 
estudar formas de apoiar a 
formação de mão-de-obra 
especializada para a indús-
tria do mobiliário para não 
permitir este inflacionamen-
to dos custos e apoiar os in-
dustriais”. 
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Voluntários plantaram mais de 50
árvores para reflorestar o concelho

uO projeto da Delegação da Sobreira da Cruz Vermelha decorreu no lugar de Santa Comba, na Sobreira.

C
erca de 25 voluntários e amigos da 
delegação da Sobreira da Cruz Ver-
melha Portuguesa (CVP), aceitaram 
o desafio de dedicar a manhã de 
domingo de 21 de janeiro a ajudar 

a reflorestar uma área do concelho de Paredes 
devastada pelos incêndios do último verão.

“Em 2017 a floresta do nosso país ficou 
transformada em cinza e preto. A devas-
tação e as mortes devido aos incêndios 
foram avassaladoras e devastadoras e o 
concelho de Paredes, com a vasta riqueza 
florestal também sofreu”. Devido a estes 

acontecimentos, e sob o lema “Juntos cons-
truímos um novo futuro, a CVP, Delegação 
da Sobreira, reuniu mais de duas dezenas de 
pessoas para plantar 52 pinheiros e 1 azevi-
nho no lugar de Santa Comba, num terreno 
da junta de freguesia da Sobreira.

O atual presidente da junta, João Gonçalves, 
também se associou à iniciativa, tendo ajudado 
os voluntários a plantar algumas árvores.

As fotografias da iniciativa foram partilha-
das nas redes sociais, pela CVP, Delegação da 
Sobreira, sob o mote “reflorestação: um pe-
queno gesto para uma grande mudança”. 
O projeto terá continuidade ao longo do ano, 
com os voluntários a prometerem acompa-
nhar o crescimento das árvores.
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M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

Portugal.
Que futuro?

J
á lá vão muitos anos e discutia-se 
numa reunião de governo na “ve-
lha Grécia ou na Roma da mesma 
idade”, quando chegados ao ponto 
de decidir quem devia decidir so-

bre as declarações de guerra, se as chefi as 
do exército ou as estruturas governamen-
tais, estas concluíram que a guerra era um 
assunto demasiado importante para fi car 
na mão das tropas.

Naturalmente que o legislador teve 
em conta os riscos das decisões de bene-
fício a favor da parcialidade de interesse 
das mesmas. Teria de haver em causa de 
tanta gravidade um maior distanciamento 
e ponderação.

De forma alguma estamos aqui a criti-
car a decisão sobre o caso do assalto ao ar-
mamento de Tancos, em que “a montanha 
pariu um rato famélico”, embora nada nos 
preocupe se tal assim for entendido!

O que agora nos move é inteiramente 
o assunto da reorganização do território, 
tendo em conta as suas assimetrias, que 
são chocantes e que devem ser tratadas a 
todos os níveis e não somente pelos polí-
ticos, passe embora o respeito que temos 
por todos eles, desde que não nos desilu-
dam. Deve ser um trabalho sério e equili-
brado para que de uma vez por todas se 
esbata a diferença entre o litoral e o inte-
rior, de forma a estabelecer-se com justiça 
o conceito de cidadania. Porque só assim 
haverá paz social e estabilidade.

Por tais motivos é que introduzimos 
o tema da declaração de guerra com que 
abrimos estas ponderações. Estamos já a 
pouco tempo de eleições legislativas e, in-
dependentemente das opções partidárias 
de cada um de nós, é muito importante 
escolher-se um governo que garanta uma 
estabilidade capaz de proceder às refor-
mas estruturais que são necessárias e que 
no presente já se vão detetando, as quais 
deverão estender-se para lá de uma só 
legislatura e que possam ir para além de 
uma regionalização de mera cosmética 
populista, mas que assente numa verda-
deira realidade política, levando em conta, 
no todo nacional, a especifi cidade própria 
de cada uma das partes, a sua vocação 
natural, os interesses socioeconómicos, a 
realidade histórico-cultural. Hoje o futuro 
passa por um outro conceito político do 
desenvolvimento e por um outro modelo 
económico com base na diversifi cação e 
pluriatividade. É preciso ter em conta que 
a estratégia de desenvolvimento regional 
se afi rme, de forma aberta, nos planos 
económico, sociocultural e político e que 
tenha uma participação das populações 
locais, com o recurso a um combate efi caz 
contra as assimetrias, bem como uma clara 
diversifi cação da base económica.

A regionalização, feita de forma ra-
cional, paga-se a si própria e o país pode 
avançar em velocidade de cruzeiro!

Como assim? É o que falta discutir!

O 
município de Paredes está a de-
senvolver uma campanha com o 
objetivo de promover a adoção 
de animais que se encontram 
realojados no Centro de Recolha 

de Canídeos, localizado junto ao ecocentro de 
Cristelo.

A quem adotar, de forma responsável, al-
gum destes animais a autarquia vai oferecer 
um cheque de esterilização para ser usado no 
hospital veterinário local e assegurar os cus-
tos com a identifi cação eletrónica e a primeira 
vacinação do animal.

A adoção é gratuita, no entanto, a atribui-
ção a novos donos não é aleatória e despro-
vida de critérios, diz a autarquia em nota de 
imprensa. “Este centro não procura apenas 
um novo alojamento, mas, sobretudo, um 
novo lar”, sublinha o vereador do pelouro do 
ambiente. 

Francisco Leal diz que “existem algumas 
particularidades e exigências legais que é 
preciso respeitar no processo de adoção”, 
sendo que a autarquia tem o direito de acom-

Autarquia oferece esterilização
e primeira vacina para

promover adoção de animais
uA campanha de adoção é orientada para os animais que se encontram alojados no Centro de Reco-
lha de Canídeos do município, em Cristelo. 

panhar o processo de adapta-
ção do animal ao novo proprie-
tário e de verifi car o cumpri-
mento da legislação em vigor, 
relativa ao bem-estar animal e 
saúde pública.

Um dono responsável, para 
além de cumprir a legislação 
geral, nomeadamente identifi -
car o seu animal, vacinar, regis-
tar e obter a licença na junta de 
freguesia, “deve cuidar dele 
de forma a promover a sua 
saúde e bem-estar e vigiá-lo, 
impedindo que ponha em ris-
co a vida ou integridade de 
outras pessoas e animais, ou 
danifi que bens”, salienta Fran-
cisco Leal.

Todos os animais adotados 
no Centro de Recolha de Caní-
deos do município de Paredes 
são obrigatoriamente identifi -
cados com um sistema eletróni-
co (microchip), que estabelece 
a relação entre o proprietário e 
o animal.

HELENA NUNES
— texto —

A 
câmara municipal de Pare-
des concluiu o pagamento 
às famílias da compartici-
pação dos manuais escola-
res no dia 22 de janeiro do 

corrente ano, num total de 271.473,19 
euros, correspondendo a 2.696 proces-
sos válidos que deram entrada nos ser-
viços da autarquia até 30 de novembro 
de 2017.

Segundo o município, até 29 de de-
zembro, o reembolso foi de 178.072,83 
euros, referentes a 1.761 pedidos dos 
encarregados de educação. Em rela-
ção ao mês de novembro foram liqui-
dados 1.196 pedidos, no montante de 
122.146,85 euros.

 O presidente da câmara de Pare-
des, Alexandre Almeida, congratulou-
-se com o cumprimento deste compro-
misso. “Esta é a primeira medida que 
honra a palavra dada aos pareden-
ses durante a campanha eleitoral. 
O executivo está a fazer uma apos-
ta inequívoca na educação em prol 
do desenvolvimento e do futuro do 
concelho de Paredes”, sublinhou o 
autarca.

 Alexandre Almeida declarou, ain-
da, que “foi possível cumprir logo 
em novembro com o pagamento da 
comparticipação dos manuais esco-
lares aos encarregados de educa-
ção”, acrescentou.

Município já pagou os
manuais escolares às famílias
uO processo fi cou concluído a 22 de janeiro, tendo sido pagos 271.473,19 euros às famílias.
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O
s paredenses já não precisam de 
se deslocar ao balcão único da 
autarquia para pagar a fatura do 
lixo. A câmara municipal de Pare-
des assinou um protocolo com 

as juntas de freguesia, para a cobrança da ta-
rifa dos resíduos sólidos urbanos.

Segundo a autarquia, o protocolo entra 
em vigor já este mês de janeiro e visa “pro-
porcionar um melhor serviço de proximi-

Fatura do lixo pode
ser paga nas juntas
uA autarquia assinou um protocolo com as juntas de freguesia 
     para melhorar o serviço de proximidade com os munícipes.

dade, permitindo aos munícipes o paga-
mento da fatura do lixo na junta de fre-
guesia da sua área de residência, sem ter a 
necessidade de se deslocar ao balcão único 
da autarquia”.

O protocolo, assinado no dia 15 de janei-
ro, no salão nobre dos Paços do Concelho, 
prevê ainda que 10 por cento da verba paga 
localmente, reverta para os cofres da junta de 
freguesia.

Proteção Civil resolveu 399 casos
de vespa asiática em 2017

uSó entre outubro e dezembro de 2017 o serviço municipal da Proteção Civil solucionou 185 casos de vespa asiática.

quatro elementos com formação 
especializada, para fazer face a esta 
praga que tem alastrado um pouco 
por todo o país, sublinhou o verea-
dor da Proteção Civil, citado na nota 
de imprensa da autarquia.

Elias Barros diz que em Portu-
gal a capacidade de reprodução da 
vespa asiática tem sido “impres-
sionante”, o que levou o gover-
no a reequacionar o programa de 
combate à vespa asiática com base 
numa comissão de acompanha-
mento para avaliar a estratégia e fa-

zer face a esta espécie invasora. “No 
município de Paredes o combate 
a esta praga tem sido uma priori-
dade”, garantiu o autarca.

O serviço da Proteção Civil da 
autarquia garante que apesar de o 
“extermínio dos ninhos de ves-
pa asiática ser efetuado à noite”, 
torna-se necessária a verificação do 
local sinalizado durante o dia para 
preparar a forma de atuação, que 
envolve a equipa a tempo inteiro. 

As técnicas utilizadas são o uso 
do fogo e, na ausência dessa possi-

bilidade, a utilização de inseticidas. 
Nos casos em que há a necessidade 
de precaver a ocorrência de incên-
dios ou de utilizar autoescadas é so-
licitada também a colaboração dos 
bombeiros.

A presença em Portugal da ves-
pa velutina foi reportada pela pri-
meira vez em 2011. Trata-se de uma 
espécie asiática com uma área de 
distribuição natural pelas regiões 
tropicais e subtropicais do Norte da 
Índia, ao leste da China, Indochina e 
arquipélago da Indonésia

O 
SERVIÇO MUNICIPAL 
DA PROTEÇÃO CIVIL 
DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE PAREDES 
solucionou 185 casos 

de ninhos de vespa asiática entre 
outubro e dezembro do ano pas-
sado. No balanço da atividade a 

Proteção Civil da autarquia indica 
que recebeu, ao longo do último 
ano, 399 comunicações de locali-
zação de ninhos de vespas asiáticas 
no concelho de Paredes. Cerca de 
10 por cento desses 399 contactos 
referem-se a outras espécies, avis-
tamentos e diversas situações de 
vespeiros inacessíveis. 

A câmara de Paredes dispõe 
de equipa própria, composta por 
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U
m Incêndio danificou parte de uma ha-
bitação, situada na Rua Fonte D’Além, 
na freguesia da Sobreira, em Paredes, 
na quarta-feira, dia 10 de janeiro.

O alerta para os bombeiros de Cete 
foi dado pelas 9h40. Segundo fonte da corpora-
ção, o fogo terá tido origem numa arrecadação 
anexa à casa, situada no primeiro andar, onde 
estariam guardados vários eletrodomésticos e al-
guns produtos alimentares.

No local estiveram 11 operacionais, apoiados 
por quatro viaturas. O incêndio ficou confinado 
ao primeiro piso da habitação, mas o fumo aca-
bou por alastrar às restantes divisões da casa.

Apesar dos estragos não houve feridos a 
registar.

U
m incêndio urbano des-
truiu totalmente uma ha-
bitação, na Rua da Corujei-
ra, em Lordelo, na passada 
quarta-feira, dia 10 de 

janeiro, deixando um homem desalo-

Incêndio destrói habitação em Lordelo
e deixa um homem desalojado

uO único morador da habitação vai ser realojado pela autarquia.

jado. As causas do incêndio ainda são 
desconhecidas.

Segundo fonte dos bombeiros 
de Lordelo, o incêndio terá come-
çado no rés-do-chão da casa, por 
volta das 14 horas, destruindo por 
completo a habitação.

 “Quando chegamos ao local 
a habitação já estava comple-

tamente tomada pelas chamas. 
Procedemos de imediato ao com-
bate, para tentar confinar as cha-
mas à habitação, mas ficou tudo 
destruído”, explicou o comandante 
da corporação, José Freitas. 

A combater as chamas estiveram 
21 operacionais de três corporações 
de bombeiros (Lordelo, Rebordosa e 

Freamunde) apoiados por seis viatu-
ras. No local estiveram também dois 
elementos do serviço de Proteção 
Civil da autarquia e a GNR.

O único morador da habitação, 
um homem com cerca de 45 anos, 
não se encontrava em casa na al-
tura em que o fogo começou. Se-
gundo os bombeiros, foi o próprio 

morador que deu o alerta, quando 
regressou a casa a seguir ao almo-
ço e encontrou a habitação tomada 
pelas chamas.

O homem, reformado por inva-
lidez, foi temporariamente realoja-
do em casa de um vizinho, até que 
a autarquia encontre uma solução 
definitiva. 

Incêndio danificou
habitação na Sobreira

Idosa morre atropelada em Mouriz
uA vítima de 89 anos foi atropelada na EN15 e acabou por falecer já no hospital.

U
ma idosa morreu 
atropelada na ma-
nhã da passada sex-
ta-feira, dia 19 janei-

ro, em Mouriz, Paredes.
A mulher, de 89 anos, foi 

colhida por um automóvel na 
Estrada Nacional 15 e acabou 
por não resistir aos ferimen-
tos, vindo a falecer no hos-
pital. 

Segundo o JN, o acidente 
aconteceu por volta das 8 ho-
ras da manhã. A idosa seguia a 
pé na EN15, no sentido Mouri-
z-Paredes, quando foi colhida 
por um automóvel junto ao 
entroncamento que vai dar 
acesso à Junta de Mouriz.

A mulher foi encontrada 
inconsciente e assistida no 
local por elementos dos bom-

beiros voluntários de Paredes e 
pela equipa da Viatura Médica 
de Emergência e Reanimação 
(VMER). Acabou por falecer, 
pouco tempo depois, no hos-
pital Padre Américo, em Pe-
nafiel, onde deu entrada em 
estado grave.

As circunstâncias do atro-
pelamento ainda estão por 
apurar.

Segundo a Autoridade 
Nacional de Segurança Ro-
doviária, houve 76 peões que 
foram mortalmente atropela-
dos em 2017. Entre janeiro e 
novembro do ano passado, o 
Ministério da Administração 
Interna registou 400 atro-
pelamentos com fuga, dos 
quais resultaram cinco víti-
mas mortais. 

uO fogo começou numa arrecadação anexa à habitação, situada na Rua Fonte D’Além, na
    Sobreira.
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J
OSÉ CARLOS BARBOSA foi 
eleito, no passado fim-de-se-
mana, presidente do Partido 
Socialista de Paredes, em lista 
única, sucedendo a José Ba-

tista Pereira na liderança do partido.
O novo presidente do PS/Pa-

redes disse estar “honrado” por 
suceder a uma equipa que levou à 
primeira grande vitória autárquica 
do Partido Socialista de Paredes nas 
eleições autárquicas de 1 de Outu-
bro de 2017. 

“Esta eleição foi a prova que é 
possível criar uma equipa que re-
presenta as várias sensibilidades 
do partido”, sublinhou o dirigente, 
defendendo que “só na pluralida-
de de opiniões se consegue criar 
soluções políticas que promovam 
o desenvolvimento do concelho 
de forma homogénea em todas 

uO socialista sucede a José Batista Pereira na presidência da Comissão Política Concelhia.
uFoi eleito em lista única e definiu como prioridade a “defesa política do atual presidente da câmara e da sua equipa”.

José Carlos Barbosa
é o novo presidente

do PS/Paredes

PUB

guirmos um registo de pessoas 
com deficiência e implementar-
mos, em tempo útil, medidas de 
acompanhamento social adequa-
do”.

O programa conta também 
com a participação e colaboração 
do Banco Local de Voluntariado do 
município e será desenvolvido no 
terreno em articulação com as jun-
tas de freguesia, párocos e demais 
instituições do concelho.

Município está a recrutar voluntários
para projeto de inclusão social

uA campanha de recrutamento decorre até 31 de janeiro no Banco Local de Voluntariado.

O 
município de Pare-
des está a recrutar 
voluntários para um 
projeto de inclusão 
social que pretende 

efetuar o retrato da população 
com deficiência e incapacida-
de residente no concelho, assim 
como dos seus cuidadores.

A campanha decorre até ao 
final de janeiro no Banco Local do 
Voluntariado. Os interessados de-
vem ter escolaridade mínima ao 

nível do 12.º ano, residir no conce-
lho e ter conhecimentos ou expe-
riência profissional na área social. 
Aos voluntários será ministrada 
uma formação e assegurado se-
guro, certificado de participação 
e um cartão de voluntário, que 
garante descontos em determina-
das lojas do concelho.

O projeto “Nos Trilhos de 
Inclusão – Conhecer para Inter-
vir”, é promovido pelo pelouro 
de ação social da câmara de Pare-

des, em parceria com o CLDS 3G 
Horizontes de Inclusão e a asso-
ciação Agito Social. “Visa identi-
ficar e caracterizar as pessoas 
com deficiência e incapacidade 
a nível profissional, escolar, fa-
miliar, económico e social, com 
o objetivo de implementar es-
tratégias de intervenção que 
permitam dar resposta às suas 
necessidades específicas. Visa, 
igualmente, impulsionar a prá-
tica de voluntariado, incutindo 

aos voluntários uma verdadeira 
cultura de cidadania ativa e so-
lidária”.

Citada na nota de informação 
da autarquia, a vereadora do pelou-
ro de ação social diz que a iniciativa 
“pretende fomentar a cultura de 
inclusão e quebrar preconceitos 
relativamente à pessoa com defi-
ciência”. Beatriz Meireles considera 
que é “extremamente importante 
valorizar a criação de redes de 
voluntariado”, de modo “a conse-

as suas freguesias.” 
Citado na nota de imprensa, 

José Carlos Barbosa garante que a 
sua principal prioridade será a “de-
fesa política do atual presidente 
da câmara e da sua equipa”. Pro-
mete também começar a planificar 
a estratégia para o projeto autárqui-
co para 2021, não esquecendo as 
eleições legislativas e europeias de 
2019, e dar visibilidade à atividade 
política dos atuais presidentes de 
junta e dos potenciais candidatos 
às freguesias nas eleições de 2021. 

“O PS tem obrigação de dar 
alternativas credíveis nas fregue-
sias aonde ainda não é poder. 
Porque é o único partido em Pa-
redes que teve a capacidade de se 
renovar, apresentando aos pare-
denses novas lideranças”, reforça.

Outro objetivo é aumentar o 
número de militantes e reforçar a 
participação ativa dos militantes e 
simpatizantes.

José Carlos Barbosa promete 
ainda “reclamar políticas que se 
destinem a promover a descen-
tralização política e administra-
tiva, em conjunto com as outras 
estruturas políticas do PS no dis-
trito do Porto”. 

A campanha eleitoral de 2017 
foi, para José Carlos Barbosa, “o 
momento de afirmação interna 
e externa do PS”. O dirigente faz 
também “um balanço bastante 
positivo” dos três primeiros meses 
de governação socialista à frente 
dos destinos do município. “O pre-
sidente Alexandre Almeida tem 
vindo a devolver aos paredenses 
o orgulho de ser de Paredes, pro-
va disso foi o programa de Natal 
designado Espalhar a Magia Pela 
Cidade de Paredes, que custou 
cerca de 3 vezes menos que o 
programa anterior, e criou uma 
dinâmica nunca vista no nosso 
concelho”.
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ANO NOVO,
VIDA NOVA?

Inês Sampaio | Psicóloga Clínica
CLÍNICAS NUNO MENDES

E quando o balanço do ano velho é negativo? E 
quando sentimos que o ano novo é apenas uma con-
tinuação do ano anterior e que os desejos que nós 
pedimos são uma repetição daqueles que pedimos 

da última vez? E quando, subitamente, achamos que o 
otimismo associado à passagem do ano é uma mera mi-
ragem, uma forma criada pelo ser humano para que, pelo 
menos uma vez por ano, se possa pensar em nós próprios, 
de forma quase obrigatória, e nos questionamos sobre 
quando se perdeu a naturalidade das coisas? Onde está o 
verdadeiro sentir? 

Subitamente paramos e momentaneamente sentimos 
que deixamos de fazer sentido e que temos que esperar 
mais um ano para sentir uma nova esperança, ainda que 
aparente e curta, mas libertadora, bem ali naquele momen-
to. Na verdade, devemos, em vários momentos da nossa 
vida, relembrar o que queremos, olhar para o nosso cami-
nho e perceber se continua a ser o caminho certo, olhar para 
dentro e olhar para fora, várias vezes, porque cada minuto 
que passa corresponde a uma pequena transformação den-
tro de nós. Não devemos ter medo de mudar o que é para 
ser mudado, porque o que precisa de ser mudado ou flui e 
acontece de forma natural, ou resistimos e mudamos à força 
e com mais dor associada. Se não vemos nenhuma saída, 
devemos procurar ajuda. A nossa fragilidade deixa a nossa 
consciência nublada e quem está de fora dessa fragilidade 
consegue, de outra forma e mais rapidamente, limpar as 
nuvens da nossa consciência, organizar o sótão da nossa 
mente e, dessa forma, proporcionar que novas respostas 
surjam dentro de nós. Podem, inclusive, ajudar a perceber as 
nossas capacidades, as quais achávamos que não existiam, 
e, com isso, conseguimos uma nova atitude perante nós e, 
consequentemente, perante a vida! Esta nova atitude da 
qual falo pode passar, por exemplo, por deixarmos de es-
perar pela próxima passagem de ano para voltar a acreditar 
que a nossa vida pode ser diferente e mais próxima do que 
desejamos. E passarmos a acreditar que isso pode acontecer 
dia após dia. Na realidade, nós vamos mudando e muitas das 
vezes não nos damos conta disso, simplesmente porque nos 
esquecemos de nós próprios, porque não nos olhamos, não 
nos damos simplesmente a devida atenção. 

E não se esqueçam que, por vezes, os nossos sonhos 
podem estar mesmo ao nosso lado à espera de os agar-
rarmos. Só precisamos que alguém nos ajude a encontrar 
o caminho. 

Se sente que não encontra o seu caminho, conte 
connosco.

Eleições PSD:

Rui Rio venceu em Paredes
uRui Rio venceu em Paredes com 79,8% dos votos, Santana Lopes ficou pelos 19%.
uNa região, o ex-presidente da câmara do Porto só não venceu em Lousada.  

R
UI RIO foi elei-
to presidente do 
PSD. O ex-presi-
dente da câmara 
municipal do Por-

to venceu as eleições dire-
tas no partido, com 54,3% 
dos votos, conseguindo 
uma diferença de cerca de 
10 pontos percentuais para 
Pedro Santana Lopes.

Nas eleições realizadas 
a 10 de janeiro, votaram 
mais de 60% dos 70.692 mi-
litantes ativos.

Rui Rio obteve 22.728 
votos, o equivalente a 
54,3%. Pedro Santana Lo-
pes obteve 19.244 votos, 
correspondente a 45,6%. 
No sufrágio, houve 447 
votos brancos e 236 votos 

nulos.
O antigo autarca do Por-

to venceu na maioria das 
distritais, incluindo na do 
Porto. Enquanto Pedro San-
tana Lopes venceu na Área 
Metropolitana de Lisboa, a 
segunda maior distrital.

Na região, Rui Rio ven-
ceu nos concelhos de Pa-
redes, Paços de Ferreira e 
Penafiel. Já em Lousada os 
militantes do PSD deram a 
vitória a Pedro Santana Lo-
pes.

Em Paredes, votaram 
331 dos 690 militantes ins-
critos na concelhia. 264 mi-
litantes deram o seu voto a 
Rui Rio (79,8%), enquanto 
63 optaram por votar em 
Pedro Santana Lopes (19%). 
Houve 3 votos brancos e 
um nulo.

Em Paços de Ferreira, 

Eleitos delegados ao XXXVII
Congresso Nacional

Em simultâneo com a eleição para a Presidência do PSD 
realizaram-se as eleições para os delegados ao XXXVII Con-
gresso Nacional do partido.

Dos 331 militantes que votaram neste sufrágio, 227 es-
colheram a Lista A, liderada por Inácio Costa, e 83 optaram 
pela Lista B, liderada por Nuno Martins. 

Foram eleitos delegados ao Congresso Nacional Inácio 
Costa, Filipe Carneiro, Nuno Martins, João Santos, Nuno Ser-
ra e Manuel Gomes. Como suplentes ficaram André Santos, 
Mariana Machado e Sílvio Silva.

O XXXVII Congresso Nacional do partido vai decorrer 
em Lisboa, nos dias 16,17 e 18 de fevereiro.

Rui Rio teve 80 votos con-
tra 37 de Santana Lopes. 
Em Penafiel, o ex-autarca 
do Porto venceu com 298 
votos, contra 119 de Pedro 
Santana Lopes. Já Lousa-
da contrariou a tendência 

nacional, dando a vitória a 
Santana Lopes. 704 militan-
tes votaram no ex-provedor 
da Santa Casa da Misericór-
dia de Lisboa e 271 preferi-
ram o antigo presidente da 
câmara do Porto.
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A 
urgência do Hospital 
de Penafiel, que integra 
o Centro Hospitalar Tâ-
mega e Sousa (CHTS), 
bateu recordes de aten-

dimento no final do ano passado, 
chegando a atender mais de 700 
doentes por dia. O pico de afluência 
dos serviços foi atingido num dos 
últimos dias do ano, em que deram 
entrada nas urgências 780 utentes. 

Estes dados foram revelados 
pelo presidente da Administração 
Regional de Saúde do Norte (ARS 
Norte), Pimenta Marinho, numa 
visita à urgência do hospital Padre 
Américo, em Penafiel, em que sa-
lientou a capacidade de resposta 
dos profissionais de saúde face aos 
picos de procura.

“Os serviços corresponderam 
positivamente ao número ele-
vado de atendimentos, também 
graças ao enorme esforço dos 
profissionais”, disse Pimenta Mari-
nho, assinalando que durante a visi-

Urgência do Hospital de Penafiel bateu 
recordes de atendimento em dezembro
uNo final do ano passado houve vários dias em que foram atendidos na urgência mais de 700 doentes por dia.
uDe visita à Unidade hospital, o Presidente da ARS Norte, Pimenta Marinho, elogiou capacidade de resposta dos profissionais.  

ta não encontrou “doentes acumu-
lados, camas nos corredores, nem 
falta de humanismo para atender 
os doentes”, apesar de esta ser a se-
gunda maior urgência do norte do 
país em número de atendimentos.

Segundo a diretora do Servi-
ço de Urgência do Hospital Padre 
Américo, em Penafiel, o recorde 
de atendimentos no conjunto das 
duas urgências (Penafiel e Ama-
rante) decorreu nos dias 28 e 29 
de dezembro de 2017, com cer-
ca de 780 utentes, dos quais 130 
eram doentes muito graves. “Em 
períodos normais a urgência do 
CHTS atende cerca de 450 doen-
tes por dia”, sublinhou Carla Frei-
tas.

Durante a visita, o presidente da 
ARS Norte sublinhou também que 
se encontravam na urgência pou-
co mais de 90 utentes, um número 
bastante inferior ao observado no 
pico da gripe, que entretanto já se 
encontra numa fase de desacelera-
ção.

Pimenta Marinho admitiu que 
já era esperada uma redução do 

número de utentes nas urgências 
nesta altura, mas sublinhou que 
os hospitais estão preparados para 
qualquer situação.

“Esta urgência tem excelen-
tes condições. Outras da região 
norte que se deparam com maio-
res dificuldades não têm condi-
ções tão boas como esta, mas 
isso não quer dizer que não te-
nhamos de continuar a trabalhar 
para reforçar a qualidade dos 
serviços”, garantiu o responsável, 
admitindo que em algumas áreas 
da urgência são necessários mais 
profissionais.

Pimenta Marinho sublinhou 
ainda que a melhor articulação 
que se verificou, este ano, entre os 
cuidados de saúde primários e as 
unidades hospitalares no conjunto 
da região norte, permitiu atender 
mais 20% de doentes nos centros 
de saúde, que deixaram de acorrer 
às urgências hospitalares.

Para o presidente da ARS Norte, 
este resultado também se deveu ao 
reforço do número de médicos nos 
centros de saúde, nos últimos dois 

PUB

anos, e ao alargamento do horário 
de funcionamento destas unidades, 
que vão continuar a funcionar em 
horário alargado nas próximas se-
manas.

O CHTS serve uma população 
superior a meio milhão de pessoas, 
distribuída por 12 concelhos, em 4 
distritos, sendo a segunda maior ur-
gência do Norte e a quarta do país.
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N
o próximo dia 1 de fevereiro, a de-
legação de Vilela da Cruz Vermelha 
Portuguesa promove uma campa-
nha de recolha de sangue e colhei-
tas para potenciais dadores de me-

dula óssea. A recolha decorre nas instalações 
da associação entre as 15h e as 19h30. 

A campanha é organizada pelo Instituto 
Português do Sangue e da Transplantação, IP, 
no sentido de angariar mais dadores de san-
gue e novos potenciais dadores de medula 
óssea. 

Quem quiser doar sangue pode aparecer 
nas instalações Cruz Vermelha de Vilela duran-
te o horário da colheita. Quanto aos potenciais 
dadores de medula, a instituição esclarece que 
os interessados devem informar a organização 
para que a equipa possa vir preparada com 
material sufi ciente para as recolhas. 

Para fazê-lo basta entrar na página de fa-
cebook da Cruz Vermelha de Vilela e escrever 
na publicação da recolha de sangue “eu doo 
medula”. Para se inscrever como dador de 
medula deve ter entre os 18 e 45 anos, pesar 
mais de 50 quilos, ter mais de 1,5 metros de 

Campanha de recolha de sangue
e de dadores de medula em Vilela

uO Instituto Português do Sangue e da Transplantação vai estar na Cruz Vermelha de Vilela, no dia 1 de fevereiro.
uAmigos do pequeno Guilherme, que tem leucemia, apelam à adesão da comunidade local.

altura e ser saudável.
Esta campanha de recolha de sangue e de 

dadores de medula tem sido amplamente di-
vulgada nas redes sociais por amigos e fami-
liares de Guilherme Monteiro, um menino de 
3 anos que está a lutar contra uma leucemia 
linfoblástica aguda. 

O pequeno Gui é de Paredes e precisa 

de um transplante de medula para vencer a 
doença, diagnosticada em julho de 2016, al-
tura em que o menino começou a fazer trata-
mentos. Como O PAREDENSE havia noticiado 
na última edição, no início deste ano o Gui 
sofreu uma recaída e a família voltou a fazer 
um apelo para encontrar um dador de medu-
la compatível que possa salvar a vida do fi lho.

Guilherme Monteiro continua a lutar
contra a leucemia linfoblástica aguda

Líder da Juventude Popular
distinguido pela Forbes

uFrancisco Rodrigues dos Santos é um dos 4 portugueses a integrar a lista de 
jovens europeus mais infl uentes, elaborada pela revista britânica. 

O 
presidente da Juventu-
de Popular (JP), Francisco 
Rodrigues dos Santos foi 
distinguido pela revista For-

bes, como um dos “30 jovens mais 
brilhantes, inovadores e infl uentes 
da Europa, com menos de 30 anos, 
na categoria Direito & Política”. 

A lista dos “30 under 30”, no-
meados pela Revista Forbes, repre-
senta as “rising stars” no quadro da 
diversidade europeia, escolhidos en-
tre milhares de jovens promissores, 

empenhados em desafi ar o “status 
quo”, para criar um futuro melhor. 

Em comunicado, a Juventude 
Popular de Paredes diz que se sente 
“honrada por poder testemunhar 
o merecido reconhecimento ao 
nosso líder nacional”, “um dos 
momentos mais altos e marcan-
tes da história da Juventude Po-
pular e, também, uma importan-
te vitória do nosso país”.

 Nas últimas eleições autárqui-
cas Francisco Rodrigues dos San-
tos fez campanha ao lado de José 
Miguel Garcez, candidato do CDS à 
Câmara de Paredes, que acrescenta: 

“fi camos felizes pelo Francisco 
que vê reconhecido o seu enorme 
potencial e duplamente felizes 
pela amizade que nos une e pelo 
carinho que dedica ao concelho 
de Paredes.”

Além de Francisco Rodrigues 
dos Santos, foram distinguidos pela 
revista britânica mais três jovens 
portugueses. O bailarino Marceli-
no Sambé, de 23 anos, que integra 
a companhia de ballet The Royal 
Ballet Upper School, em Londres, e 
as jovens Filipa Neto e Lara Videiro, 
que fundaram a marca de aluguer 
de vestidos de luxo Chic by Choice.

HELENA NUNES
— texto —
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 12.ºVC   ●  Agrupamento de Escolas de Vilela (novembro de 2017)

Susana Pacheco

................................................................................................................................................................................................................................
João Rocha, 7.º B   ●   Escola Básica da Sobreira

D
E F I N I T I VA M E N T E , 
nos dias de hoje, a hu-
manidade tem vindo a 
perder, cada vez mais, 
o contacto com a Na-

tureza. De facto, esta realidade 
vai contra aqueles que seriam, 
organicamente, os primórdios da 
espécie humana. É neste âmbito 
que, ao longo deste texto, preten-
demos corroborar a ideia de que 
o mundo natural é benéfico para 
o Homem. 

Antes de mais, estejamos 

Ricardo Lopes  Maria Cunha

A Natureza é a nossa natureza

cientes de que o meio ambiente 
tem sido, progressivamente, dete-
riorado, na medida em que é alvo 
de perigosos incêndios, de intensas 
desflorestações e graves descargas 
de resíduos poluentes. Desta forma, 
as águas dos rios e/ou nascentes, 
e os solos florestais são constante 
e iminentemente agredidos, o que 
significa que o próprio ser humano 
vai destruindo aquele que, para já, 
parece ser o seu único lar.

Mas distanciemo-nos daque-
les que são, arriscamo-nos a di-

zer, alguns dos maiores e mais 
prejudiciais contribuintes para 
os problemas ecológicos… a Na-
tureza pode, sem dúvida, funcio-
nar como um escape à azáfama 
e monotonia do quotidiano/da 
realidade. Por exemplo, o ar puro, 
toda a vegetação, o próprio sol, 
as nuvens ou até mesmo a água 
da chuva, parecem ter outro en-
canto quando vistas e, sobretudo, 
sentidas perto do mundo natural 
em bruto. Além disso, o próprio 
pensamento deixa de ser fulcral 

porque, apesar de ser inevitável, 
as sensações o superam e dão a 
conhecer aquilo a que chamamos 
“paz e sossego”. 

Afinal, onde está a racionalida-
de da qual tanto nos enaltecemos? 
Se a Natureza nos faz tão bem, por 
que é que a vamos destruindo? Não 
existe uma resposta pertinente…

Sejamos sóbrios e tenhamos 
a capacidade de entender que o 
mundo natural não é descartável 
e é renovável apenas até um certo 
ponto. Estejamos cientes que, quer 

queiramos, quer não, estaremos 
sempre interligados com a Fauna 
e a Flora, seja física ou espiritual-
mente. 

A Natureza somos todos nós 
– se a fazemos sofrer, sofreremos 
também, se nos afastamos dela, 
afastamo-nos daquilo que real-
mente somos/da nossa essência 
– e deveríamos compactuar com 
ela, deveríamos estar em sintonia 
com ela. 

Aliás, no final de tudo, a Natu-
reza é a nossa natureza.

O TELÉGRAFO

H
Á 180 anos, em janei-
ro de 1838, mais pre-
cisamente no dia seis, 
foi feita a primeira 
demonstração do te-

légrafo. O nome deriva do grego 
tele (distância) e grapho (escrita). 
Este aparelho antecedeu o tele-
fone como um meio rápido de 
comunicação à distância. Aliás, 
estes dois aparelhos e a rádio de-

Código Morse ou Alfabeto Morse:
Alfabeto Morse

ram início à revolução das comuni-
cações na passagem do século XIX 
para o século XX. No ano seguinte, 
o aparelho e o que ficou conhecido 
como Código Morse foram con-
cluídos. Em 1844, Morse conseguiu 
enviar uma mensagem de Washin-
gton para Baltimore, a cerca de 64 
km de distância. A fita do telégra-
fo registou a frase “What hath God 
Wrought” (Eis o que Deus realizou).

Samuel Morse foi
o responsável pelo
desenvolvimento

do telégrafo

Samuel Finley Breese Morse foi 
um inventor, físico e pintor de re-
tratos e cenas históricas. Nasceu a 
27 de abril de 1791, em Boston, nos 

Estados Unidos da Améria. Desde 
muito cedo, Morse interessou-se 
por eletricidade e pintura. Aliás, 
a pintura levou-o para Inglaterra, 
onde fez a sua formação artística. 
Quando regressou aos EUA, dedi-
cou-se a fazer retratos de pessoas 
e paisagens. Em 1832, Morse re-
gressou à Europa e dedicou-se ao 
desenvolvimento de um aparelho 
que convertesse impulsos elétri-

cos em sinais gráficos a partir das 
experiências de Michael Faraday 
sobre eletromagnetismo. O in-
ventor só conseguiu registar a 
sua patente cerca de uma década 
depois. Samuel Morse faleceu a 2 
de abril de 1862, mas o seu nome 
ficou para sempre conhecido gra-
ças ao aperfeiçoamento do telé-
grafo e ao código que criou para 
ser usado com este aparelho.

PUB PUB
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uJOÃO BARROS vai dedicar menos tempo aos ralis esta época, não entrando na luta pelo título do Campeonato Nacional.
uO piloto paredense, de 38 anos, promete ainda assim dar espetáculo já no primeiro Rali em Fafe, onde vai lutar pela vitória.

“O PLANO ESTA ÉPOCA É DIVERTIR-ME”

aos fãs e junta muitos pilotos. Acre-
dito que vamos ter sete ou oito pi-
lotos a lutar pela vitória à geral e eu 
quero ser um deles.

Confirma que esta época não 
vai lutar pelo título?

Sim. Esta época vou fazer ape-
nas algumas provas e tentar diver-
tir-me ao máximo em todas elas. Se 
não tiver muitos dissabores, posso 
tentar fazer mais ralis, mas a ideia é 
ir avaliando essa possibilidade, rali 
a rali, consoante a minha agenda 
profissional. 

Tenho uma empresa para gerir 
e felizmente as coisas têm corrido 
bem. O negócio continua a crescer. 
Estamos a concretizar agora um 
grande investimento e a dar um salto 
muito importante e isso faz com que 
a empresa me ocupe mais tempo.

Sempre andei no rali por diver-
são, mas tentei sempre ser competi-
tivo e lutar pelas vitórias. Fico satis-
feito por ser reconhecido como um 
piloto rápido dentro do grupo dos 
melhores pilotos do Campeonato 
Nacional de Ralis.

“Apesar de fazer 
menos ralis, vou 
tentar ser mais

profissional em cada 
uma das provas”

Não ficou feliz com o resulta-
do final da temporada de 2017?

Foi o ano em que me senti mais 
preparado para ser campeão nacio-
nal. Estava a lutar contra adversários 
fortíssimos e estruturas ainda mais 
profissionais que a minha. Já sabía-
mos que íamos depender muito 
também do factor sorte e foi isso 
exatamente que me faltou. No Rali 
de Mortágua sem fazer nada acabei 
por perder o campeonato.

Chegou a Mortágua com 
grandes expectativas já que es-

tava a apenas 11 pontos do líder, 
Pedro Meireles?

Eu sou bastante forte nos ralis 
de Mortágua e do Algarve e sen-
tia-me muito confiante. Além disso 
trabalhei bastante para passar o 
Meireles. Bastava-me garantir o se-
gundo lugar nos dois ralis para ga-
nhar o campeonato.

Mas acabou por “morrer na 
praia”…

Exatamente. 

Deixando por concretizar um 
sonho antigo…

Infelizmente sim. Já tinha sido 
campeão nacional de ralis em duas 
rodas motrizes em 2013, mas esta 
seria a primeira vez que um pare-
dense conseguia ganhar o campeo-
nato nacional de ralis à geral. 

Chegar ao título seria uma 
grande conquista para mim, para a 
minha família e para os meus patro-
cinadores, mas também para o con-
celho de Paredes. 

Sem ter a pressão de lutar 
pelo título esta época, vai estar 
mais concentrado em disputar a 
vitória nas etapas?

Não vou estar preso aos pontos 
e a pensar no final do campeonato, 
mas concentrado em ganhar eta-
pas. No primeiro rali, em Fafe, sei 
que a concorrência vai ser forte. O 
regresso do Armindo Araújo, como 
piloto oficial da Hyundai, vai trazer 
ainda mais público à prova e mais 
espetáculo às PEC’s. Estou conscien-
te das dificuldades, mas acredito 
em mim e sei que tenho valor para 
andar nos lugares da frente.

José Pedro Fontes também já 
confirmou o seu regresso. 

O Zé Pedro é um excelente pilo-
to, com mais de 20 anos de carrei-
ra e muita experiência nas corridas 
profissionais. Sei que fez contrato 
por mais 2 anos com a Citroen e fico 
contente por ele. É um gosto correr 
ao lado de um piloto como o Zé Pe-

dro. Mesmo com toda a experiência 
e a estrutura que ele tem, consigo 
ser competitivo. E às vezes até con-
sigo ganhar. (risos).

Os ralis têm isso de bom. Lutam 
todos até ao fim pela vitória, mas 
quando a bandeira do xadrez cai 
somos todos amigos.

“Bastava-me garantir
o segundo lugar

nos dois ralis
(Mortágua e Algarve)

para ganhar
o campeonato”

Os fãs do João Barros podem 
manter a esperança de o ver no-
vamente na luta pelo título do 
campeonato nacional?

Será difícil. Tenho recebido mui-
tas mensagens de apoio, sobretudo 
do pequeno grupo de fãs que me 
acompanha em quase todos os ra-
lis. Mas já não vou para novo. Tenho 
a minha vida profissional e familiar 
e sinto-me muito realizado. Infeliz-
mente não consegui ganhar o título 
que tanto ambicionava e pelo qual 
lutei mais em 2017, mas isso não 
me retira valor. Tira-me realmente a 
taça e a consagração, mas quem me 
conhece sabe o valor que tenho.

A região vai estar novamente 
em destaque na edição de 2018 
do Rali de Portugal. O João pon-
dera marcar presença?

O Rali de Portugal é sem dúvi-
da uma das provas mais badaladas, 
mas também é das mais devastado-
ras para os carros. A nossa posição 
é sempre atrás de todos os pilotos 
do mundial e quando chegamos à 
pista os troços já estão praticamen-
te destruídos. 

Mas gostava imenso de estar 
presente porque a prova é no norte 
e tem novamente o Shakedown em 
Baltar. Ainda está tudo em aberto. 

J
OÃO BARROS não vai lutar 
pelo título do Campeona-
to de Portugal de Ralis em 
2018. O piloto de Paredes, 
que na época passada foi 

um dos principais concorrentes 
na luta pelo título do campeonato 
principal, anunciou que vai apenas 
participar em ralis esporádicos este 
ano, mantendo-se ao volante do 
seu Ford Fiesta R5.

A principal razão para este 
afastamento parcial dos ralis é a 
vontade de dedicar mais tempo 
ao trabalho na empresa e à famí-
lia. Fafe é para já a única presença 

assegurada do piloto paredense. A 
prova será disputada nos dias 17 e 
18 de fevereiro e marca o arranque 
do Campeonato de Portugal de Ra-
lis de 2018. 

Já foi anunciado o calendá-
rio de provas do Campeonato de 
Portugal de Ralis de 2018. Qual é 
o plano para esta época? 

O plano esta época é divertir-
-me e estar o máximo concentrado 
no trabalho. Apesar de fazer menos 
ralis, vou tentar ser mais profissio-
nal e competitivo em cada uma das 
provas. Sei que tenho carro para lu-
tar pelas vitórias.

Vou fazer já o Rali Serras de Fafe, 
que traz sempre muito entusiasmo 

Fotos: Zoom Motorsport
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FUTEBOL
Resultados e calendário das próximas jornadas

Campeonato
de Portugal

Séri B - 17.ª jornada

Aliança de Gandra .................2
Sp. Espinho ..............................0

Próxima jornada: 28 janeiro, 
Trofense vs Aliança de Gandra

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 18.ª jornada

SC Nun’Álvares .......................1
Barrosas ....................................1 

Tirsense ....................................1
Rebordosa AC ........................0

Penafiel B .................................2
Aliados de Lordelo ...............4

Paredes .....................................1
 CD Sobrado ............................0

Próxima jornada: 28 janeiro
Aliados de Lordelo - Tirsense
FC Vilarinho - SC Nun’Álvares

S. Pedro Cova - Paredes

Dia 11 fevereiro (15h00)
Rebordosa AC - Ermesinde 

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2  - 17.ª jornada 

ASS Nevogilde .......................1
CCD Sobrosa ...........................1 

FC Parada .................................2
FC Lagares ...............................2

Próxima jornada:  27 janeiro
UD Torrados - FC Parada 

Dia 28 janeiro
CCD Sobrosa - Lousada B

2.ª Divisão – AF Porto
Série 1  - 15.ª jornada

Aliados Lordelo B ..................4 
Ramaldense ............................1

GDC Ferreira ...........................7
Vandoma .................................2

Aliança Gandra B ..................3
SC Nun’Álvares B ....................3

Sp. Cruz ....................................0
Baltar .........................................3

Próxima jornada: 27 janeiro
SC Nun’Álvares B - M. G. da Costa
E. Futebol 115 - Aliança Gandra B

Dia 28 janeiro
ISC Sobreirense - AC Gervide

USC Baltar - Aliados de Lordelo B
Vandoma - Leões Seroa

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 13.ª jornada

Póvoa Futsal ...........................2
Paredes ....................................3

Próxima jornada:
27 janeiro, 19h30

Paredes - Desp. Ordem

uJOSÉ MACEDO liderou o ranking na 1.ª Divisão, subindo ao pódio com outros dois colegas do SC Braga.

Atleta paralímpico venceu a 1.ª volta
do Campeonato Nacional de Boccia 

O 
MEDALHADO para-
límpico José Macedo 
foi o vencedor da pri-
meira volta do Cam-
peonato Nacional de 

Boccia 2018, zona norte, categoria 
individuais classe BC3, disputada 

no pavilhão Rota dos Móveis, em 
Lordelo, a 13 e 14 de janeiro. Em 
prova estiveram mais de 40 atletas 
de 11 clubes.

O atleta do Sporting Clube de 
Braga foi o 1.º classificado na 1.ª Di-
visão, partilhando o pódio com os 
seus colegas de equipa, Mário Pei-
xoto e José Gonçalves.

Na 2.ª Divisão o primeiro do 

ranking foi Daniel Oliveira, do Mo-
vimento Apoio de Pais e Amigos ao 
Diminuído Intelectual da Póvoa de 
Varzim. Em 2.º lugar ficou Raquel 
Teixeira, do Centro Treino Boccia do 
Município de Oliveira de Azeméis e 
em 3.º lugar classificou-se Alice Mo-
reira, do Futebol Clube do Porto.

O Campeonato Nacional de 
Boccia foi organizado pela PCAND 

(Paralisia Cerebral – Associação 
Nacional de Desporto) com a co-
laboração da câmara municipal de 
Paredes.

 A entrega de prémios esteve a 
cargo do presidente da autarquia, 
Alexandre Almeida, e do vereador 
do desporto, Paulo Silva.

A 1.ª volta do Campeonato 
Nacional de Boccia 2018, zona 

norte, foi disputada na categoria 
individuais e classe BC3, onde 
competem jogadores com carac-
terísticas funcionais mais limita-
das, que utilizam dispositivos au-
xiliares – como calhas e capacetes 
com ponteiros – para fazer o lan-
çamento das bolas, com a ajuda 
de um acompanhante que está de 
costas para a área de jogo.

HELENA NUNES
— texto —

uO município está a dinamizar atividades que abrangem todas as faixas etárias, promovendo o desenvolvimento sustentado da modalidade.

Mais de 1300 crianças frequentam
escolas de natação da câmara

A
TUALMENTE, 1371 
crianças e 1707 adultos 
frequentam as aulas 
de natação nas quatro 
piscinas do concelho. A 

autarquia pretende dinamizar as es-
colas de natação, promovendo um 
desenvolvimento sustentado da 
modalidade, com aulas/níveis que 
abrangem todas as faixas etárias.

Nas quatro piscinas municipais 
do concelho, há aulas para bebés e 
crianças, de iniciação (dos 6meses 
aos 3 anos) e aprendizagem (dos 

3 aos 12 anos) e aulas para jovens 
e adultos, (a partir dos 12 anos – 
aprendizagem, dos 14 – aperfeiçoa-
mento e dos 16 anos – manutenção 
e master).

Para adultos há aulas de 
aquabootcamp, hidroginástica e hi-
drobike. As piscinas municipais dis-
põe ainda de aulas de natação tera-
pêutica, dirigidas a pessoas com di-
ferentes patologias e também aulas 
específicas para grupos de alunos 
ou instituições com necessidades 
especiais.

“Entendemos potenciar a 
oferta desportiva e formativa das 
escolas de natação junto dos mu-
nícipes para estimular as crian-
ças, jovens e adultos a frequenta-
ram com regularidade as nossas 
piscinas em prol da saúde, bem-
-estar e desporto”, refere vereador 
do Desporto, Paulo Silva. 

O principal objetivo das aulas 
é contribuir para um maior desen-
volvimento psicomotor, bem como 
uma melhor evolução da sua perso-
nalidade e um maior sucesso escolar. 
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A 
DELEGAÇÃO local de 
Paredes da Associação 
Portuguesa de Deficientes 
(APD-Paredes), apresen-
tou oficialmente as novas 

cadeiras da equipa de basquetebol 
de cadeiras de rodas, que atualmente 
compete na 1.ª Divisão do Campeona-
to Nacional, organizado pela Federa-
ção Portuguesa de Basquetebol (FPB).

A sessão decorreu no dia 20 
de janeiro, à margem das finais 
distritais dos campeonatos de bas-
quetebol nas categorias de sub-18 
(masculinos) e sub-19 (femininos) 
da Associação de Basquetebol do 
Porto, que decorreram no Pavilhão 
Rota dos Móveis, em Lordelo.

As 12 novas cadeiras de rodas 
de competição custaram cerca de 
50 mil euros e foram adquiridas pela 
APD-Paredes com a ajuda de vários 
mecenas, entre eles o empresário 
Domingos Barros, “um dos maio-
res beneméritos da instituição” 
que já tem vindo a apoiar vários ou-
tros projetos da APD-Paredes. 

O presidente da instituição, 
Adão Barbosa, fez questão de dei-
xar um agradecimento especial ao 
empresário paredense, lembrando 
que foi ele quem deu o maior do-
nativo para a aquisição das novas 
cadeiras, para as obras realizadas na 
nova sede e para a compra da carri-
nha de transporte adaptado.

“Há 12 anos que a nossa equipa 
jogava com as mesmas cadeiras. Já 
não estávamos a jogar em pé de 
igualdade com as outras equipas, 
porque competíamos com cadeiras 
de rodas obsoletas”, sublinhou Adão 
Barbosa, reconhecendo que a asso-
ciação não teria condições financeiras 
para suportar os custos da aquisição 
deste equipamento.

O presidente da APD-Paredes 
agradeceu também ao vereador 
Manuel Fernando Rocha, aos em-
presários Mário Rocha e Elias Barros, 
à Befenor e à câmara municipal de 
Paredes os donativos. 

“Não fizemos mais do que a 
nossa obrigação de apoiar o des-
porto adaptado, dando melhores 
condições aos seus atletas”, ga-
rantiu o presidente da câmara de 

APD-PAREDES apresentou novas
cadeiras da equipa de basquetebol

uOs equipamentos custaram cerca de 50 mil euros e foram adquiridos com a ajuda de alguns beneméritos da instituição.

Paredes, Alexandre Almeida, elo-
giando o trabalho da APD-Paredes 
de fomentar o desporto inclusivo.

Instituição vive
de mecenato

A formação de basquetebol da 
APD-Paredes é a única equipa do 
distrito que atualmente compete  
na 1.ª Divisão do Campeonato Na-
cional de Basquetebol. 

Adão Barbosa garante que é 
necessário um grande orçamento 
para suportar as despesas da época. 
A maior parte das equipas que joga 
nesta divisão é do sul, o que obriga 
a grandes deslocações. Em abril, a 
equipa da APD-Paredes vai jogar na 
Madeira. A Federação Portuguesa 
de Basquetebol já prometeu aju-
dar a pagar as despesas, mas Adão 
Barbosa admite que é preciso mais 
apoios para o resto da época.

Na vertente desportiva, a APD-
-Paredes dispõe também de uma 
secção de atletismo de cadeiras de 
rodas – com 7 atletas - e ténis de 
campo adaptado, com 3 atletas. “É 
muito importante a associação 
continuar a acolher apoios junto 
da comunidade e dos mecenas. 
Porque é do mecenato que vive-
mos”, sublinhou Adão Barbosa, lem-
brando que a associação desenvolve 
também diversas atividades sociais 
e recreativas e outras ações reivin-
dicativas em prol da promoção dos 
direitos das pessoas com deficiência 
da região do Vale do Sousa.

Um dos objetivos já traçado, 
pela associação, passa por criar um 
Centro de Atendimento, Acompa-
nhamento e Reabilitação Social para 
pessoas com deficiência e incapaci-
dade. A aprovação do projeto por 
parte da Segurança Social está con-
tudo dependente da realização de 
algumas obras na sede da institui-
ção, onde ficará a funcionar o centro.

Adão Barbosa acredita que com 
cerca de 5 mil euros é possível acor-
rer às exigências da Segurança Social 
para que o projeto seja aprovado ra-

pidamente e que o atual executivo 
da câmara de Paredes estará dispo-
nível para ajudar. “Este centro vai 
permitir que a nossa ajuda chegue 

a muitas outras pessoas com defi-
ciência, que estão em casa e preci-
sam de ajuda para se integrarem 
na sociedade”, rematou.

HELENA NUNES
— texto —
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A 
edição de 2018 do Rali de Portu-
gal volta a disputar-se a norte, 
com vários concelhos da região a 
estarem incluídos nesta prova do 
campeonato do mundo, que se 

vai disputar de 17 a 20 de maio.
Logo no dia 17, de manhã, o kartódromo 

de Baltar, em Paredes, vai receber o shakedo-
wn da prova, uma espécie de treino oficial 
que não conta para a classificação, mas é 
aproveitado pelos pilotos para definir os últi-
mos pormenores para a etapa.

À semelhança dos anos anteriores é es-
perada uma grande afluência de público de-
sejoso de assistir ao espetáculo de mais de 
4 quilómetros, com três zonas de passagem, 
que culmina na pista do kartódromo.

Aqui se localizam os últimos 800 metros 
da prova, onde o público vibra com os espe-
taculares saltos dos pilotos.

A caravana do rali segue depois para Gui-

A 
Associação Portuguesa de Defi-
cientes de Paredes (APD-Paredes) 
recebeu, no passado fim-de-se-
mana, um apoio da câmara de 
Paredes e da Associação de Bas-

quetebol do Porto. O donativo corresponde a 
parte da receita de bilheteira angariada com 
os jogos das finais do campeonato distrital 
da 1.ª Divisão sub-18 masculinos e sub-19 
femininos, disputados entre os dias 18 e 21 
de janeiro, no Pavilhão Rota dos Móveis, em 
Lordelo.

As duas entidades envolvidas na organi-
zação promoveram, pela primeira vez, uma 
“entrada solidária de 1 euro”, para quem 
quisesse assistir às finais, com o objetivo de 
apoiar a APD-Paredes. 

Câmara e Associação
de Basquetebol do Porto

entregaram donativo
à APD-Paredes

uInstituição de Paredes recebeu parte das receitas de bilheteira dos 
jogos que se realizaram no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo.

O cheque, no valor de 500 euros, foi 
entregue em mãos ao presidente da insti-
tuição Adão Barbosa, pelo presidente da 
câmara, Alexandre Almeida e o presidente 
da Associação de Basquetebol do Porto, Ví-
tor Carneiro.

Além das finais distritais, o evento inte-
grou ainda um jogo oficial de basquetebol 
adaptado, realizado no dia 20 de janeiro, no 
âmbito da inclusão social, com a equipa da 
APD-Paredes a vencer a formação GDD Alcoi-
tão por 43-34.

Antes do jogo, a APD-Paredes apresentou 
oficialmente as novas cadeiras de rodas de 
competição, que foram adquiridas com a aju-
da de patrocinadores e beneméritos e da au-
tarquia. Estes equipamentos custaram cerca 
de 50 mil euros e vieram substituir as antigas 
cadeiras de rodas que a equipa utilizava há já 
12 anos.

HELENA NUNES
— texto —

Espetáculo do Rali de 
Portugal regressa ao 

kartódromo de Baltar

marães, onde terá lugar a partida oficial, com 
direção a Lousada, onde se realiza a primeira 
classificativa da prova, ao final da tarde, na já 
famosa pista da Costilha (3,36km). A prova de 
circuito misto de terra e alcatrão está marca-
da para as 19h30 e terá direito a transmissão 
televisiva.

No dia 18, o Rali de Portugal avança para 
a zona do Minho, tendo passagens por Viana 
do Castelo, Caminha e Ponte de Lima, regres-
sando depois ao Porto, onde se vai realizar o 
“Porto Street Stage”. No dia 19, a caravana 
volta a estar na nossa região, para disputar 
duas passagens pelo troço de Amarante, o 
mais longo do rali, com 37,6 km.

No dia 19, último dia do rali, as atenções 
vão estar centradas em Fafe. É neste concelho 
que se vão disputar cinco troços, incluindo 
um “Power Stage”, que encerra a prova. 

Segundo o presidente do automóvel clu-
be de Portugal, em 2017 o Rali de Portugal 
teve um retorno para o país de 137 milhões 
de euros, mais sete milhões do que o alcan-
çado em 2016.

HELENA NUNES
— texto —

uA região volta a estar em destaque neste evento que promete
     atrair milhares de pessoas. 



18
Quinta-feira

25 de janeiro 2018

CULTURA

PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

AS «NOVAS INSTITUIÇÕES»:
ADMINISTRAÇÃO DO CONCELHO

«Para além da questão dos deveres que a lei estritamente lhes incumbia, os administradores desempenharam 
também um papel político e ideológico de não menor monta. Muito embora pareça verificar-se escassa incidên-
cia da análise historiográfica sobre este aspecto muito particular, determinados factos respeitantes ao concelho 
de Paredes talvez possam contribuir para reforçar algumas conclusões a esse respeito.»

D
e acordo com o primeiro 
Código Administrativo 
(1878) adoptado pela 
República, ao nível dos 
distritos e logo abaixo do 

Governo, a hierarquia de «magistra-
dos e empregados administrativos» 
compunha-se decrescentemente da 
seguinte forma: governador civil e 
empregados do Governo Civil (art.º 
180-195), administrador do concelho 
e empregados da Administração do 
Concelho (art.º 196-220) e, por fim, 
regedores de paróquia e seus empre-
gados (art.º 221-230). 

O governador civil era, em cada 
distrito, o «delegado e representante 
do governo», agindo sob a tutela po-
lítica deste. Subsequentemente, o go-
vernador nomeava o administrador 
de concelho, que era quem, a nível 
local, se encarregava da «execução 
imediata das leis e regulamentos de 
administração pública».

Ao administrador concelhio era 
reconhecido o estatuto de «autorida-
de policial», com ampla acção nesse 
domínio. Cumpria-lhe, entre outras 
atribuições especialmente consigna-
das no artigo 204.º do citado Código, 
executar «as leis e regulamentos de 
polícia geral». Dava ordem de pri-
são a meliantes, realizava buscas e 
apreensões, zelava pela manutenção 
da ordem, concedia alvarás e licenças, 
fiscalizava estabelecimentos de ensi-
no, hospitais, misericórdias, confrarias 
religiosas, etc.

No período revolucionário que 
se seguiu à Implantação da Repúbli-
ca, durante o qual a legislação fora 
especialmente convulsa fazendo eco 
de uma vontade de transformação 
radical da sociedade portuguesa, a 
acção dos administradores assumiu, 
como se compreende, uma especial 
relevância. Da acção zelosa, firme, 
determinada e ideologicamente com-
prometida dos administradores de 
concelho muito dependeria, de resto, 
a efectivação do regime republicano. 

Até ao surgimento de uma autorida-
de policial de abrangência e alcance 
nacional – Guarda Nacional Republi-
cana (1911) – foi ao administrador de 
cada concelho que ficou confiada a 
manutenção da ordem. Tal autorida-
de fazia-se coadjuvar por oficiais, pela 
chamada Polícia Civil, por carbonários 
ou outras milícias – «grupos de defe-
sa», «batalhões de defesa», etc. – orga-
nizadas localmente. Em caso de acres-
cida necessidade, o administrador po-
deria requisitar unidades do Exército.

Para além da questão dos deveres 
que a lei estritamente lhes incumbia, 
os administradores desempenharam 
também um papel político e ideo-
lógico de não menor monta. Muito 
embora pareça verificar-se escassa 
incidência de análise historiográfica 
sobre este aspecto muito particular, 

de Câmara: José Guilherme e José Fir-
mino.

No cargo de administrador do 
concelho, a António Cabral da Silva 
Torres sucederam, interinamente, os 
cidadãos Jerónimo Pacheco Pereira 
Leite (Julho de 1910) e José Augusto 
de Magalhães (Setembro de 1910), 
este último, como se percebe, já às 
portas da revolução.

Após o 5 de Outubro, reconhe-
cendo a importância do cargo, o novo 
poder constituído vai escolher crite-
riosamente os homens-chave para a 
função de administradores de conce-
lho em todo o país. Teriam de ser, pois, 
homens da máxima confiança do 
Partido Republicano, cidadãos ideo-
logicamente comprometidos com 
os valores da República, preferencial-
mente ligados ao aparelho, os cha-
mados «históricos», isto é, militantes 
e responsáveis locais do PRP. Foi por 
isso sem surpresas que, em Paredes, a 
escolha recaiu naquele que era consi-
derado o primeiro dos republicanos do 
concelho: António Augusto Gonçal-
ves de Carvalho. 

O seu capital político era de tal 
forma relevante que, logo após a 
revolução, fora imediatamente no-
meado para as duas funções político-
-administrativas mais importantes a 
nível local: administrador do concelho 
e presidente da Comissão Municipal 
Administrativa (Câmara). António 
Augusto toma posse a 7 de Outubro 
como administrador e, no dia 16, 
como presidente de Câmara. Porém, 
no dia 19, comunica à Comissão Mu-
nicipal Republicana do Concelho de 
Paredes que, «em harmonia com no-
vas instruções que foram dadas pelo 
digníssimo governador civil do distri-
to, tem a comissão de proceder na sua 
primeira sessão à eleição do presiden-
te e vice-presidente» visto que ele, An-
tónio Augusto, tinha «de exercer tão 
somente as funções de administrador 
do concelho» (RCEAC, reg. n.º 451). 

É relevante notar que ante a ne-

cessidade de escolha entre os cargos 
de Administração e de presidente 
de Câmara, o governador civil tenha 
optado por colocar o seu homem de 
maior confiança no cargo de adminis-
trador. Isto é, por si só, denotativo do 
peso institucional que a função tinha 
– e se esperava que viesse ainda a ter 
– para os propósitos do Governo Civil 
e mesmo do Governo Provisório.

Na edição n.º 11 do jornal católico 
e nacionalista Defesa, com data de 16 
de Outubro, é noticiada, nos seguin-
tes termos, a nomeação e posse do 
primeiro administrador republicano 
do concelho de Paredes: «Foi supe-
riormente nomeado administrador 
deste concelho e tomou posse no dia 
7 do corrente, o sr. António Augusto 
Gonçalves de Carvalho, nosso patrí-
cio. Cumprimentamos, esperando 
que, na actual conjuntura crítica, o pri-
meiro administrador deste concelho 
com o novo regímen, há-de haver-se 
de modo a inspirar a confiança de to-
dos os seus administrados.» 

Os autores do texto estavam, con-
tudo, ainda longe de imaginar o que 
viria a ser a administração republica-
na deste seu «patrício». O homem a 
quem, simpaticamente, os redactores 
católicos da Defesa agora apresenta-
vam cumprimentos, seria o mesmo 
que, alguns meses mais tarde, man-
daria encerrar o seu jornal. Os efeitos 
dessa «guerra religiosa» que a nível 
nacional iria opor republicanos jaco-
binos à Igreja e ao clero, estavam pres-
tes a fazer-se sentir também, de forma 
marcante, no concelho de Paredes.

Correcção: No artigo anterior fizemos 
constar erradamente que José Augus-
to de Magalhães havia sido vereador 
municipal durante a Monarquia. Quem 
ocupou esse cargo nas datas indicadas 
foi o seu pai, que lhe era homónimo, e 
daí o erro. O cargo que o médico ocupou 
durante a Monarquia foi o de adminis-
trador interino do concelho (em 1910), 
poucos dias antes do 5 de Outubro. 

determinados factos respeitantes ao 
concelho de Paredes talvez possam 
contribuir para alicerçar algumas con-
clusões a esse respeito. 

O último administrador monár-
quico (efectivo) do concelho de Pare-
des foi António Cabral da Silva Torres. 
Natural de Paredes (Casa da Cepeda), 
foi advogado, notário e provedor da 
Santa Casa da Misericórdia. Veio a ser 
também administrador do concelho 
entre Janeiro e Fevereiro de 1919, 
durante a chamada «Monarquia do 
Norte». Foi presidente de Câmara em 
vários períodos: no triénio 1923-1926; 
em 1937/38 (pres. da Comissão Ad-
ministrativa); e ainda de 1938 a 1942, 
de 1942 a 1946 e de 1946 a 1951. Um 
seu retrato a óleo figura hoje no salão 
nobre do município, juntamente com 
os de outros dois antigos presidentes 

António Augusto Gonçalves de Carvalho  

PUB
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FICHA TÉCNICA

1554
O padre Manuel da Nóbrega funda, no Brasil, a cidade de São 
Paulo;
_________________________________________________

1579
Assinatura do Tratado de Unificação de Utrecht, que define a 
fundação da Holanda;
_________________________________________________

1759
Nascimento de Robert Burns, poeta britânico, autor de poe-
mas em dialeto escocês;
_________________________________________________

1874
William Somerset Maugham, escritor britânico, nascido em 
Paris, foi autor de: Servidão humana (1915), Um gosto e Reis 
vinténs (1919), Destino de um homem (1930), O fio da nava-
lha (1944), e The Complete Short Stories, 3 vols. (1951);
_________________________________________________

1882
Virgínia Woolf, romancista britânica, nasce em Londres e 
morre no Sussex, em 1941;
_________________________________________________

1915
Alexander Graham Bell, inventor do telefone, inaugura o ser-
viço intercontinental;
_________________________________________________

1925
Guiné Portuguesa. Executou-se a segunda redução de tabe-
la de fretes e passagens previstas no contrato celebrado com 
a Companhia Nacional de Navegação para o estabelecimen-
to de uma carreira mensal de navegação entre a Metrópole 
(Portugal) e esta Província (Guiné), servida por vapores com 
escala pelos portos de Leixões, Bissau, Bolama, Lisboa, me-
diante subsídio de 400 libras por cada viagem;

de desfile militar, em que tomaram parte uma força do “Lima” 
(navio), e a guarnição militar da cidade, com a assistência do go-
vernador da Colónica. O comandante do “Lima”, capitão-tenente 
João Chaves Ubach, depôs uma coroa de flores no túmulo;
- Morte do poeta Afonso Lopes Vieira;
_________________________________________________

1947
Morte do gangster Al Capone, que dominou o crime da cida-
de de Chicago durante a Lei Seca;
_________________________________________________

1962
O chamado Acordo de Cooperação Pan-africana é subscrito 
por: Camarões, Líbia, Nigéria e Togo;
_________________________________________________

1966
A ONU aprova a resolução que recomenda aos estados-
-membros o bloqueio a Portugal, contra a violência da guer-
ra em África;
_________________________________________________

1988
O dirigente angolano Agostinho Neto recebe o Grande Colar 
da Ordem do Infante D. Henrique;
_________________________________________________

1992
Mário Soares chega a Nova Deli, sendo o primeiro chefe de 
Estado português a visitar a Índia;
_________________________________________________

2005
António Lobo Antunes é distinguido com a Grã-Cruz da Or-
dem de Santiago e o Prémio Literário Fernando Namora;
_________________________________________________

2007
O Estado Português ratifica a Convenção Internacional Con-
tra a Dopagem.

Vista da ponte-cais, Bissau. Cerca de 1925

Porto de Bolama, Cerca de 1925
___________________________________________________

1944
II Guerra Mundial. Na Itália, tem lugar a batalha de Cassino;
___________________________________________________

1946
Guiné Portuguesa. Em Bolama realizou-se uma romagem ao tú-
mulo dos marinheiros mortos nas campanhas da Guiné, seguida 

Dia 27 janeiro
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
15h00 – Apresentação do livro: “Triângulo de guerra”, de 
Cecília Beça

Dia 28 janeiro
Museu Municipal de Penafiel
15h00 – Atividade ‘Ao Domingo no Museu’: arrumadinho e 
direitinho

Dia 31 janeiro
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “A vida secreta dos nossos 
bichos”

Dia 27 janeiro
Biblioteca Municipal de Paredes
Às 15h30 e 16h30 – Atividade “música com bebés e papás”

Dia 30 janeiro
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: “O Monstro das cores”, de 
Annallenas

Dia 1 fevereiro
Biblioteca da Fundação A Lord
Às 10h30 e 14h30 – XVIII Ateliê de Olaria, com a mestre 
oleira Maria Fernanda Braga

Dia 4 fevereiro
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Teatro de fantoches: “O dia em que os lápis desisti-
ram”, de DrewDaywalt

Dia 6 fevereiro
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: “Onde estás, caracol?”, de Su-
sana Isern

Dia 7 fevereiro
Museu A Lord
14h30 – Teatro: ateliê de expressão dramática 

Até dia 2 fevereiro
Edifício da cadeira, Largo do Conde
Exposição de pintura “Simplesmente uma viagem”, de Antó-
nio Neves

Até 31 janeiro
Biblioteca e arquivo municipal de Felgueiras
Das 09h00 às 18h00 – Exposição “Ano Europeu do Patrimó-
nio Cultural”

Até 31 janeiro
Biblioteca e arquivo municipal de Felgueiras
Das 09h00 às 18h00 – Exposição bibliográfica Charles Per-
rault

Dia 21 janeiro
Biblioteca Municipal de Felgueiras
Dia mundial da religião assinalado com uma exposição biblio-
gráfica

Dia 27 janeiro
Piscina Municipal de Felgueiras
Das 09h00 às 13h00 – Curso de primeiros socorros pediá-
tricos 

Dia 4 fevereiro
Jardim da Praça da República
Feira de antiguidades, velharias e colecionismo 

Dia 27 janeiro
Pavilhão Complexo Desportivo
Das 09h30 às 12h00 – Mega encontro desportivo

Dia 27 janeiro
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Concerto com Pedro Barroso, no âmbito do encerra-
mento do Ano Municipal do Ambiente e Biodiversidade

Até 31 janeiro
Biblioteca Municipal
Exposição de arqueologia: a ciência que estuda o passado

De 2 a 4 fevereiro
Complexo Desportivo de Lousada
Tennis Europe Winter Cup’s
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GOMES DE SOUSA

O 
dr. Bernardo Augusto 
Soares de Moura Pereira 
Leite é talvez o último 
médico paredense do 
século XIX formado pela 

Escola do Porto.
Nasceu em Espessande, de Cris-

telo, em Paredes, a 23 de Maio de 
1900. Filho do dr. Bernardo Pacheco 
Pereira Leite ou Bernardo Pacheco 
de Campos Pereira Leite e D. Sofia da 
Glória Soares de Moura Quintela que 
casaram em Nespereira a 10 de Julho 
de 1895. Padrinhos o padre Francisco 
José Pereira Leite, de Cavez, Cabecei-
ras de Basto, Braga, representado pelo 
padre Francisco de Sousa Campos, 
de Cristelo e D. Joaquina Bernardina 
Pereira Leite, de São Pedro de Alvite, 
Cabeceiras, representada por Sebas-
tião Máximo de Sousa Campos, de 
Cristelo.

Seu pai Bernardo, segundo filho 
com este nome do Comendador Dr. 
Jerónimo Augusto Pacheco Pereira, 
natural de Cabeceiras de Basto e D. 
Maria Catarina Lopes Campos Leite, 
natural de Cristelo, nasceu em Espes-
sande a 10 de Julho de 1868. Neto 
paterno do dr. Manuel Baltasar Pache-
co Leite de Andrade [nasceu a 13 de 
Janeiro de1775] e D. Teresa Margarida 
Leite Pacheco [nasceu em 1791]; neto 
materno do major Jerónimo Augusto 
de Sousa Campos e D. Maria Delfina 
Lopes Campos. - Maria Catarina Lopes 
de Campos, natural de Cristelo, fale-
ceu em Espessande a 21 de Julho de 
1875.

Sua mãe Sofia da Glória nasceu 
em Nespereira, Lousada, a 27 de De-
zembro de 1871. Filha do Visconde de 
Lousada Luís Pinto Coelho Soares de 
Moura e de Maria da Conceição Coe-
lho de Meireles Ferreira Neto. [título 
concedido por D. Luís a 26 de Outu-
bro de 1887].

O dr. Bernardo Augusto teve uma 
irmã: Maria da Glória Soares de Mou-
ra Pereira Leite que nasceu em 1899, 

faleceu em 1976, e casou com Paulo 
da Cunha Freitas Mourão de Carvalho 
Sotto-Mayor o qual nasceu em 1889 e 
faleceu em 1962.

O Comendador Dr. Jerónimo Au-
gusto era natural de Cavez, onde nas-
ceu em 25 de Agosto de 1828, da anti-
ga Casa do Foral da Venda, faleceu em 
Braga em 18 de Janeiro de 1893. Ma-
triculou-se em direito, em Coimbra, a 
30 de Outubro de 1847. Foi chefe do 
Partido Regenerador a nível concelhio 
e distrital, Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Cabeceiras de Basto e 
Presidente da Câmara de Cabeceiras 
de Basto; Governador Civil de Braga 
e deputado às Cortes. Foi duas ve-
zes Presidente da CM de Paredes: de 
1856-1857 e de 1872-1877.

Filhos do dr. Comendador Jeróni-
mo:

1 - Dr. Manuel Baltasar Pacheco 
Campos Pereira Leite. Bacharel forma-
do em Direito em 1880. Faleceu a 10 
de Agosto de 1882, em Espessande, 
Cristelo, com 26 anos.

2 - Maria. Nasceu na Casa de Es-
pessande a 1 de Agosto de 1861. Pa-
drinhos o dr. Bernardo José Pereira 
Leite, juiz de direito na cidade do Por-
to e D. Luísa Emília Pacheco Leite, da 
Casa da Venda, em Cavez, represen-
tada por Sebastião Máximo de Sousa 
Campos, de Espessande. Faleceu em 
1864.

3 - Teresa. Nasceu na Casa de Es-
pessande a 1 de Agosto de 1863. Pa-
drinhos Sebastião Máximo de Sousa 
Campos e D. Joaquina Bernardina Pe-
reira Leite, da Casa do Casal, Cabecei-
ras, representada por D. Sofia Amália 
Lopes Campos, tia materna, de Espes-
sande. Faleceu em 1866.

4 – Bernardo. Faleceu em tenra 
idade.

5 – Bernardo. 2º. Nasceu em Es-
pessande a 10 de Julho de 1868 e fa-
leceu na mesma casa a 20 de Outubro 
de 1935. Pai do dr. Bernardo Augusto.

6 – Jerónimo. Nasceu em Cristelo 

a 24 de Janeiro de 1872. Padrinhos o 
padre Francisco de Sousa Campos, de 
Cristelo e D. Rosa Adelaide Pereira Lei-
te, de Alvite, de Cabeceiras e residente 
em Vermoim, Vila Nova de Famalicão, 
representada por D. Sofia Amália Lo-
pes Campos, tia materna. Baptizado 
pelo padre António Ferreira de Matos 
Júnior, pároco de Santa Maria de Duas 
Igrejas. Faleceu a 6 de Dezembro de 
1940. - Jerónimo Pacheco Campos 
Pereira Leite matriculou-se em Direito 
em Coimbra em 1892. Repetiu o 1.º 
ano em 1893. Pertenceu ao núcleo 
fundador da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários Celoricen-
ses, em 15 de Agosto de 1926.

7 – António. Nasceu em Cristelo 
a 25 de Junho de 1874. Padrinhos o 
dr. Augusto José Pereira Leite, juiz de 
direito, e sua mulher D. Camila Lobo 
Garcês Palha de Almeida, da cidade 
de Braga, representados por Sebas-
tião Máximo de Sousa Campos, da 
cidade de Penafiel e D. Sofia Amália 
Lopes Campos, de Espessande.

O n.º 5, o dr. Bernardo Pacheco Pe-
reira Leite terminou o curso de Direito 
na Universidade de Coimbra em 1894, 
matriculando-se no primeiro ano em 
1888, onde foi condiscípulo de Antó-
nio Nobre.

Fez parte da primeira Mesa Ad-
ministrativa da SC da Misericórdia de 
Paredes eleita a 7 de Junho de 1903.

Foi presidente da CM de Paredes 
nos tempos da monarquia, de 1908 
a 1909 e nos tempos da república foi 
Presidente da Comissão Executiva em 
1918.

É patrono de uma rua em Cristelo. 
[4580-352].

O dr. Bernardo Pacheco Pereira 
casou em Nespereira com D. Sofia 
da Glória Soares de Moura Quintela 
Pereira Leite, natural de Nespereira, fi-
lha do dr. Luís Pinto Coelho Soares de 
Moura e D. Maria da Conceição Coe-
lho de Meireles.

Tiveram os seguintes filhos

1 – Luís Baltasar. Nasceu na Casa 
de Espessande, Cristelo, a 20 de De-
zembro de 1896. 

2 – José Maria. Nasceu na Casa de 
Espessande, Cristelo, a 11 de Janei-
ro de 1898. Casou na conservatória 
do registo civil de Celorico de Basto 
com Maria das Dores de Magalhães 
e Almeida Peixoto, natural do Arco de 
Baúlhe, Celorico de Basto. Faleceu em 
Santa Senhorinha de Basto a 5 de Ja-
neiro de 1983.

3 – Bernardo Augusto. Nasceu em 
Espessande a 23 de Maio de 1900. Pa-
drinho o Dr. Augusto José Pereira Lei-
te, Juiz da Relação de Lisboa. 

Bernardo Augusto Soares de 
Moura Pereira Leite, filho de Bernardo 
Pacheco Pereira Leite, natural de Cris-
telo, concelho de Paredes frequentou 
o ‘curso FQN’ - Física, química, botâni-
ca e zoologia - na Faculdade de Ciên-
cias da Universidade do Porto no ano 
lectivo de 1917 para 1918.

Depois matriculou-se na Facul-
dade de Medicina, no ano lectivo de 
1919 para 1920, seguindo a chamada 
Reforma de 1918.

No segundo ano ficou Distinto 
no exame de Anatomia Topográfica, 
realizado em Julho de 1921, com 17 
valores.

Terminou o curso geral de Medi-
cina, com aprovação nos quatro exa-
mes de estado, no ano lectivo de 1923 
para 1924.

O dr. Bernardo Augusto Soares de 
Moura Pereira Leite, médico gastroen-
terologista, casou numa casa do Largo 
Francisco Castelo Branco, em Oliveira, 
Guimarães, a 25 de Janeiro de 1930, 
com Maria José da Mota Prego Cunha, 
natural de Oliveira, com 21 anos, filha 
de Raul Alves da Cunha e Maria Antó-
nia Coelho da Mota Prego. Faleceu em 
Cristelo a 30 de Janeiro de 1970.

Tiveram:
1 - Luís António da Mota Prego 

Cunha Soares de Moura Pereira Leite. 
Nasceu em Santo Ildefonso, Porto, a 

1 de Setembro de 1932 e faleceu em 
Cedofeita, Porto, a 27 de Setembro de 
2005. Médico pela Faculdade de Medi-
cina da Universidade do Porto. Publicou 
diversos trabalhos da sua especialidade 
entre 1957 e 1978. Professor Catedráti-
co do Departamento de Ginecologia 
e Obstetrícia da Faculdade de Medici-
na da Universidade do Porto. Menção 
honrosa do Prémio Bial de Medicina Clí-
nica, em 1998, pela obra «Dueto Veno-
so: Uma Veia Diferente? Fisiopatologia 
do Retorno Venoso no Diagnóstico da 
Insuficiência Cardíaca Fetal».

2 - Raúl Bernardo da Mota Prego 
Cunha Soares de Moura Pereira Leite. 
Nasceu em Cristelo. – Concluiu a licen-
ciatura em Direito na Universidade de 
Coimbra no abo lectivo de 1954 para 
1955 com ‘Suficiente, com treze valo-
res’.

3 - Maria Antónia da Cunha Perei-
ra Leite.

4 - Alberto Augusto da Cunha 
Pereira Leite. Nasceu no Hospital da 
Trindade, Santo Ildefonso, no Porto, 
a 17 de Agosto de 1942. Casou em 
1966 com Maria Isabel Amorim da 
Costa da Graça Moura. Presidente da 
Câmara Municipal de Paredes de 7 de 
Junho 1973 a 8 de Julho de 1974. Ho-
menageado a 27 de Janeiro de 2017, 
em Sessão Solene no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, sendo-lhe entre-
gue a Chave de Honra do Município 
de Paredes.

A falta de alguns livros dos registo 
paroquiais de Cristelo e de Nespereira 
não permite dilatar este apontamento 
genealógico nem conferir o que corre 
impresso. 

O DR. BERNARDO LEITE

Ler para saber

VERTENTES DA GUERRA COLONIAL
1 – “Angola – As Brumas do Mato”

Por Manuel Leal Fernandes

D
efine o autor do livro com o título 
acima, que: “Estas páginas… re-
sultam de uma experiência militar 
e humana, em Angola, durante a 
guerra colonial”.

Manuel Leal Fernandes nasceu na fregue-
sia beirã de Bismula, concelho do Sabugal.

A mobilização para a guerra colonial foi 
efetuada pelo Regimento de Infantaria n.º 2 – 

Abrantes, para o comando do Batalhão de Ca-
çadores n.º 1930, com o tempo contado de 29 
de novembro de 1967 a 27 de janeiro de 1970.

Nas quase 380 páginas, o autor refere que 
era licenciado em Filologia Romântica pela 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
e em Teologia pela Universidade Lateranense 
de Roma (Itália), foi, também, professor do 
ensino secundário, sacerdote claretiano, co-
laborando, ainda, em vários jornais e revistas.

Foi, como é lógico concluir, o capelão mi-
litar do batalhão referido.

O presente trabalho, mais de 370 páginas, 
dedicou-o aos “pais Isabel e José a quem devo 
o dom da vida e aos bravos rapazes do Bata-
lhão de Caçadores 1930 (R. I. 2, Abrantes)”.

Assume Leal Fernandes no seu “texto de 
abertura”, que: estas páginas sobre Angola, 
transcorrido já mais de um quarto de século 
(texto escrito em 1997), pretendem lembrar 
pegadas, durezas e vagueações de morte, tor-
mentos e sustos, negruras e sons, bocados de 
vida e de paisagem africana…Lembrar os que 

tombaram e os que tiveram a dita de regres-
sar, com o dom da saúde e da vida. Os que fi-
zeram história e continuam a fazê-la…”

Cada um, hoje, pode fazer a leitura e ter 
visão diferente, porque é disto que cura a li-
berdade responsável, para dizer como Manuel 
Fernandes o faz de forma desassombrada, 
quando afirma: “É impossível penetrar nos 
destinos eternos para desvendar que foice es-
tranha ceifa de repente ou tortura a fogo lento 
rapazes de vinte anos, cortando ou impedindo 
o belo sonho da vida…”. E avança com inter-
rogação: “Que pátrias ou ditadores haverá tão 
cruéis que, por ideologias efémeras e contra os 
ventos da história, sintam gozo em alimentar-
-se do sangue jovem dos seus filhos!...”.

Do pouco que neste aspeto podemos 
destacar, dá para perceber o que por Angola 
andou a fazer o capelão militar Manuel Leal 
Fernandes, depois de onze dias de viagem a 
bordo do navio Niassa. Não se limitou ao des-
file em Luanda ou a observar os pescadores 
da ilha de Luanda nem a contemplar o busto 

Paulo Dias de Novais, na mesma ilha, nem a 
etnografia dos pescadores da Ilha do Mussulo, 
tampouco o Cais da Nazanga e sua igreja ou 
os coqueiros da mesma ilha. Não o satisfez a 
beleza “caliente” da Avenida marginal de Luan-
da, onde confirmou que: “…a par da beleza, da 
guerra e do ouro, ali mesmo também a miséria, 
a solidão e a dor…Sentados no chão, miúdos 
de cor, rotos e esfarrapados, suplicam que lhes 
deixem engraxar os sapatos”, e não só!

 M. F. C

Manuel Leal Fernandes
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HISTÓRIA e CULTURA

DUNQUERQUE

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

De uma assentada

R
esumindo para a freguesia de Parada de Todeia o texto 
da Inquirição de D. Afonso III, sobre este território, temos: 

Aqui começa a indagação da igreja de São Marti-
nho de Parada. Pedro Mendo, jurado e interrogado de 
quem é esta igreja, disse que é sufragânea do mosteiro 

de Cete. Interrogado donde a teve, disse que não sabia. (…) In-
terrogado quantos casais existiam na “villa”, disse que XV casais 
e (…) dois são de Cete e não sabe donde os tem. (…) E um casal 
daqueles dois de Cete dá 1 morabitino de renda, 1 galinha e 1 
cabrito; e o outro dá meio morabitino de renda anualmente ao 
Senhor Rei. (…) Interrogado se faziam foro daqueles mosteiros 
de Paçô [e] de Cete, disse que dão de Paçô (Paço de Sousa) meia 
colecta ou XL.ª morabitinos velhos, e de Cete dão quarta colecta 
ou XX morabitinos.

Naturalmente que por aqui chegamos ao topónimo “Qui-
dermes”, por duas hipóteses congruentes: uma delas, para 
agora bastante, é a situação referida de que a igreja era “sufra-
gânea” do mosteiro de Cete.

Parada de Todeia em 1258
- Um “quid” para Quidernes

 Continuação da edição anterior

“O corpo da igreja, com tres na-
ves e arcos-diafragmas, é relativa-
mente largo. No topo dos transep-
tos há portais laterais, sendo o mais 
importante o do lado norte.

“O seu portal principal tem sin-
gular valor. Ele está preciosamente 
elaborado nos seus capitéis e im-
postas, que se apoiam em finas co-
lunas, as quais parecem continuar 
nos toros diédricos das arcadas, por 

eles terem a mesma espessura. Nis-
to se origina o curioso ritmo deste 
portal. Só em trabalho monográfico 
e muito largo seria possível estuda-
rem-se os tipos e os temas dos seus 
capitéis, onde abundam as sereias 
com peixes na mão e as folhagens 
do lado norte mostram o sistema 
portuense nos capitéis e nos toros 
diédricos.

“A igreja…sendo sobretudo um 
monumento integrado no români-
co da região do Sousa-Tâmega, não 

deixa de mostrar características do 
portuense e da área de Braga”.

E a torre, a bela torre medieval, 
que, separada da igreja, a flanqueia 
do lado norte?

Há quem a diga anterior à igre-
ja (30). Até lhe chamam “torre dos 
Mouros”, e um romance moderno 
diz-nos que ela “perdura ainda na 
sua forma mourisca” e que “era dali 
que partia a voz do almuadem cha-
mando os crentes à oração” (31).

Os que, sem ir tão longe, a jul-
gam torre de cristãos e “construção 
definitiva anterior à igreja”, opinam 
que, terminada com o decorrer dos 
tempos a sua finalidade militar, 
terá sido, numa primeira aplicação, 
transformada em capela, com a 
linda porta “muito possivelmente 
já trazida de outro local”; foi mais 
tarde, na época do gótico, recons-
truída do meio para cima e, ultima-
mente e numa segunda utilização, 
transformada em torre sineira.

O já citado crítico de arte, C. 
A. Ferreira de Almeida, conside-
rando-a também “mais de refúgio 
e segurança que para alçar sinos”, 
não a considera anterior à igreja 
nem desmembra dela a porta que 
dá acesso ao seu interior. E escre-
ve: “na porta da torre há, além de 
um tímpano com o Agnus Dei, 
uma arcada com os temas braca-
renses dos animais unifrontados. 
Vêmo-los com pouca modelação e 
carregados de grafismos. É indiscu-
tível que este portal é muito tardio, 
até pelo sistema de imposta que 
apresenta. Ele não pode ser nunca, 
nem do século XI nem do século 
XII, como certos autores têm dito, 
e deverá ser datado dos fins do sé-
culo XIII, correspondendo à época 
do começo da construção da torre. 
Esta apresenta, na parte superior, 
e talvez em segunda fase da sua 
edificação, elementos dificilmente 
datáveis antes dos meados do sé-
culo XIV” (32).

Se o portal da torre só pode ser 
datado dos fins do século XIII e cor-
responde à época do começo da 
construção da mesma, segue-se que 
a torre, na sua parte primitiva, tam-
bém da mesma época se há de datar.

A utilização da torre como si-
neira, levou ao acrescento dum 
campanário e dum passadiço so-
bre um arco de pedra (1644-1647), 
que fazia a ligação do coro alto para 
a parte superior da mesma torre, 
onde se abriu porta. Tudo isso foi 
suprimido quando das obras de res-
tauro efectuadas nos anos trinta do 
nosso século.

Mas não nos despediremos des-
te imponente conjunto sem nos de-
termos uns instantes perante uma 
inscrição ou resto dela, existente na 
base da torre, lado direito da porta. 
Já o Costumeiro antigo deu fé des-
sa inscrição, que antes do restauro 
esteve soterrada, e a que o saudoso 
amigo Padre Agostinho de Azevedo 

prestou especial atenção, fotogra-
fando-a e pondo a fotografia “na 
mão de entendidos para leitura”. 
Entretanto, ele próprio tentou lê-
-la e leu-a do seguinte modo: DO 
MEN GO GAINDIZ – “que parece di-
zer: Dom Mendo Galindiz ou Deo 
Mendo Galindiz”. E anota: “Dizem os 
linhagistas que a cunhada de Garcia 
Moniz, Dona Toda, era neta de Tru-
tesindo Galindiz (fundador de Paço 
de Sousa)…Era muito possível que 
dessa família Galindiz fosse mem-
bro Dom Mendo, de que ficou me-
mória gravada na torre” (33).

(30) Por exemplo ARMANDO DE 
MATTOS, Topografia decorativa da 
igreja do Mosteiro Beneditino de 
Travanca, in boletim “Douro Litoral”, 
4.ª Série, III-IV, Porto, 1951, p.98.

(31) AGUSTINA BESSA LUÍS, O 
Mosteiro (romance), p. 330; cf tam-
bém p. 176.

(Continua na próxima edição )

Mosteito S. Salvador de Travanca
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Paredes

Alberto Paulo
da Rocha e Silva

Faleceu
Alberto Paulo da Rocha e Silva faleceu no pas-

sado dia 23 de janeiro, com 48 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na 
Rua dos Pastorinhos, Entrada n.º 18, 2.º Esq., Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Parti-
cipam também que a missa de 7.º dia será celebrada terça-feira, dia 30 
de janeiro, pelas 19 horas, na igreja matriz de Paredes.

Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes actos religiosos.

Vilela

Albertina Moreira Pereira
Faleceu

Albertina Moreira Pereira faleceu no passado 
dia 20 de janeiro, com 76 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Duas Igrejas, Paredes e residente 
na Rua do Outeiro, n.º 357-C, Rebordosa, Paredes. 
Era viúva.

Cristelo

Maria Sofia
de Oliveira Alves

Faleceu
Maria Sofi a de Oliveira Alves faleceu no passa-

do dia 21 de janeiro, com 85 anos de idade. Era natu-
ral da freguesia de Cristelo, Paredes e residente na Calçada da Torre, 
n.º 60, Sobrosa, Paredes. Era solteira.

Vilela

Arménio Fernando
Rodrigues da Silva

Faleceu
Arménio Fernando Rodrigues da Silva faleceu no 

passado dia 19 de janeiro, com 46 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Lordelo, Paredes e residente na Rua Edifício Mira, 
n.º 20, 2.º dto., Vilela, Paredes. Era casado com Alda Maria da Silva Dias.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Nelson Jaime
Moreira da Silva

Faleceu
Nelson Jaime Moreira da Silva faleceu no pas-

sado dia 8 de janeiro, com 78 anos de idade. Era na-
tural de Lordelo e residente na Rua de Santa Marta, n.º 1143, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Maria Ferreira de Barros que deixa na maior 
dor juntamente com suas fi lhas, genro, netos e demais família.

Rebordosa

Vitorino Alberto
Ferreira do Couto

Faleceu
Vitorino Alberto Ferreira do Couto faleceu no 

passado dia 19 de janeiro, com 81 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Beire e residente na Calçada do Outeiro, 
n.º 61, Rebordosa, Paredes. Era casado com Glória Regadas da Silva 
que deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos, noras, genros, 
netos e restante família.

Gandra

Maria de Lurdes
da Silva Soares Almeida

Faleceu
Maria de Lurdes da Silva Soares Almeida fale-

ceu no passado dia 8 de janeiro, com 61 anos de 
idade. Era natural da freguesia de Vandoma e residente na Rua do 
Cristo Rei, n.º 185, Gandra, Paredes. Era casada com José Joaquim 
Ribeiro de Almeida que deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos, 
nora, genros, netos e demais família.

Bitarães

Firmino Moreira Barbosa
Faleceu

Firmino Moreira Barbosa faleceu no passado dia 
17 de janeiro, com 86 anos de idade. Era natural de 
Mouriz, Paredes e residente em Bitarães, Paredes. 
Era casado com Maria Júlia Barbosa. 

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.

Gondalães

Ana da Silva Teixeira
Faleceu

Ana da Silva Teixeira faleceu no passado dia 
14 de janeiro, com 90 anos de idade. Era natural de 
Madalena, Paredes e residente em Gondalães, Pare-
des. Era viúva de Zeferino Nunes Teixeira. 

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.

Baltar

José Joaquim
Nogueira dos Santos

Faleceu
José Joaquim Nogueira dos Santos faleceu no 

passado dia 17 de janeiro, com 90 anos de idade. 
Era natural de Rebordosa e residente na Rua do Calvário, n.º 534, Bal-
tar, Paredes. Era viúvo de Deolinda Moreira Pinto.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 

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

Vandoma

Francisco José
Ferreira Morais

Faleceu
Francisco José Ferreira Morais faleceu no pas-

sado dia 22 de janeiro com 62 anos de idade. Era 
natural de Casais, Lousada e residente na Rua da Alegria, n.º 113, 
Vandoma, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Fernando Dias de Sousa
Faleceu

Fernando Dias de Sousa faleceu no passado 
dia 20 de janeiro com 66 anos de idade. Era natural 
de Lordelo e residente na Rua Albano Jesus Amaral, 
n.º 1, (ADIL), Lordelo, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Vandoma

Aurora Barbosa da Silva
Faleceu

Aurora Barbosa da Silva faleceu no passado dia 
19 de janeiro com 68 anos de idade. Era natural de 
Vandoma e residente na Rua da Aldeia, n.º 42, Van-
doma, Paredes. Era viúva de Bernardino Nogueira 
Durães.

Agradecimento
Suas fi lhas, genro, netos e demais família vêm por este meio ex-

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

Lordelo

Ana Maria Coelho
Faleceu

Ana Maria Coelho faleceu no passado dia 9 de 
janeiro com 85 anos de idade. Era natural de Lor-
delo e residente na Rua Albano Jesus Amaral, n.º 
1, (ADIL) Lordelo, Paredes. Era casada com Manuel 
Martins Lopes.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Maria Celeste
Pacheco Neto

Faleceu
Maria José Pacheco Neto faleceu no passado 

dia 18 de janeiro com 53 anos de idade. Era natural 
de Lordelo e residente na Rua Santo Agostinho, n.º 135, Lordelo, Pa-
redes. Era divorciada.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

José Ferreira 
(José da Campa)

Faleceu
José Ferreira faleceu no passado dia 13 de ja-

neiro com 90 anos de idade. Era natural de Casais, 
Lousada e residente na Rua da Campa, n.º 365, Lordelo, Paredes. Era 
viúvo de Laura Ferreira da Silva.

Agradecimento
Seus fi lhos, noras, genro, netos, bisnetos e demais família vêm 

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

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

NECROLOGIA



23
Quinta-feira

25 de janeiro 2018

Rebordosa

Carminda Moreira
dos Santos

Faleceu
Carminda Moreira dos Santos faleceu no pas-

sado dia 21 de janeiro, com 77 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Rebordosa e residente na Rua de Santo Antó-
nio, n.º 162, Rebordosa, Paredes. Era casada com António Maria da 
Silva Ribeiro que deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos, noras, 
genros, netos e restante família.

Rebordosa

Fernando Augusto
Ferreira dos Santos

Faleceu
Fernando Augusto Ferreira dos Santos faleceu 

no passado dia 18 de janeiro, com 67 anos de ida-
de. Era natural da freguesia de Rebordosa e residente na Avenida dos 
Bombeiros Voluntários, n.º 727, Rebordosa, Paredes. Era casado com 
Rosa da Conceição da Silva Venda Santos que deixa na maior dor 
juntamente com sua fi lha e restante família.

Rebordosa

Maria da Conceição
Soares Teixeira

Faleceu
Maria da Conceição Soares Teixeira faleceu no 

passado dia 10 de janeiro, com 83 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Vila Boa do Bispo, Marco de Canaveses 
e residente na Rampa de Monte Alto, n.º 6, Rebordosa, Paredes. Era 
casada com Manuel Rocha que deixa na maior dor juntamente com 
seus fi lhos, noras, genro, netos e restante família.

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

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

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

o seu QUINZENÁRIO
de eleição

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. 

PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU O PAREDENSE | 25-1-2018 | N.º 72

EXTRATO/JUSTIFICAÇÃO
CERTIFICO, narrativamente, para efeitos de publicação, que por 

escritura lavrada neste Cartório, no dia de hoje, de folhas setenta e 
quatro a folhas setenta e seis, do livro de notas para escrituras diver-
sas número Cento e Cinquenta e Quatro – A, FRANCISCO ALVES DA 
ROCHA e mulher MARIA DA SILVA POÇAS, casados sob o regime da 
comunhão geral de bens, ele natural da freguesia de Rebordosa, con-
celho de Paredes e ela da freguesia e concelho de Valongo, residentes 
na Rua da Escola da Lage, 47-A, da freguesia de Rebordosa, concelho 
de Paredes, NIFS 104 227 923 e 104 227 931, fi zeram as declarações 
constantes da certidão anexa, que com esta se compõem de três lau-
das e vai conforme o original.

Paços de Ferreira e Cartório Notarial, doze de janeiro de dois mil 
e dezoito.

A Notária,

(Lic. Sónia de Jesus Pires Fernandes)

Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, 
do seguinte bem imóvel:

Prédio urbano, composto de casa de rés do chão e quintal, com 
a área coberta de noventa metros quadrados e área descoberta de 
quatrocentos e vinte e seis metros quadrados, a confrontar de nor-
te com Caminho Público e António Marujo, de sul com Herdeiros de 
Lino Martins Lopes, de nascente com Francisco Alves da Rocha e de 
poente com Caminho e Herdeiros de Lino Martins Lopes, sito na Rua 
da Escola da Lage, 47-A (anterior Lugar de Passos), da freguesia de 
Rebordosa, concelho de Paredes, não descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Paredes, mas inscrito na respetiva matriz, sob o 
artigo 1374 da referida freguesia de Rebordosa, sendo de 31.180,00 
euros o seu valor patrimonial, a que atribuem o valor de TRINTA E UM 
MIL CENTO E OITENTA EUROS.

Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o 
domínio do referido prédio.

Que o mesmo foi construído por eles outorgantes (casa de rés do 
chão, com a área coberta de noventa metros quadrados), a expensas 
suas, no prédio que adquiriram ainda com a natureza de prédio rústico, 
desconhecendo, contudo, qual o artigo da antiga matriz rústica, dado 
o tempo decorrido e a falta de documentos, por compra e venda verbal 
que dele fi zeram a António Dias da Rocha e mulher Maria Moreira Al-
ves, casados sob o regime da comunhão geral, residentes que foram 
na Rua de Santa Luzia, 134, da freguesia de Rebordosa, concelho de 
Paredes, entretanto já falecidos, em data que não conseguem precisar, 
mas sabem ter sido no ano de mil novecentos e setenta, sem que no 
entanto fi cassem a dispor de título formal que lhes permita o respetivo 
registo na Conservatória do Registo Predial, mas, desde logo, entra-
ram na posse e fruição do identifi cado prédio, em nome próprio, posse 
que assim detêm há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação 
de quem quer que seja.

Que, não obstante isso e desde então, usufruem e entraram na 
posse e domínio do supra identifi cado prédio, gozando todas as utili-
dades por ele proporcionadas, quer benefi ciando dos seus rendimen-
tos, quer suportando os respetivos encargos, demarcando-o, avivando 
as estremas, passando a habitá-lo após a conclusão da edifi cação, 
guardando aí diversos bens, fazendo obras de conservação e melhora-
mento, mantendo-o sempre na sua inteira disponibilidade, com ânimo 
de quem exercita um direito próprio, sendo reconhecidos como seus 
donos por toda a gente, fazendo-o de boa fé por ignorar lesar direito 
alheiro, pacifi camente porque sem violência, contínua e publicamente, 
à vista e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de 
ninguém.

Que esta posse em nome próprio, pacífi ca, contínua e pública, 
conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que invocam, justifi -
cando o direito de propriedade, para o efeito de registo, dado que esta 
forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título 
formal extrajudicial.

HORIZONTAIS
1. A cidade e as (…), romance de Eça de Queiroz (1901); 6. 
Mulheres dos tios; 10. Elemento de formação de palavras 
que exprime a ideia de vinho; 11. Personagem principal do 
romance atrás referido; 12. Fraude; 14. Armada Portuguesa 
(sigla); 15. União Europeia (sigla); 16. A favor; 18. Preposi-
ção que designa posse; 19. Alvéolo de cera ou conjunto de 
alvéolos em que as abelhas depositam o mel; 21. Segundo; 
22. Autores (abrev.); 23- Levantai; 24. Que te pertencem 
(fem.); 26. Filho de burro e égua ou de cavalo e burra; 27. 
O m. q. dueto; 29. Único no seu género ou espécie; 30. 
Prefi xo (separação); 31. Tontura; 33. Senão; 35. Terceira 
nota musical; 36. Disco digital de alta capacidade compa-
tível com os discos compactos (CD-ROM); 38. Difi culdade 
na digestão; 41. Mastiguei e engoli; 42. Rir sem fazer ruído.

VERTICAIS
1. Partícula apassivante que indica que um verbo está na 
voz passiva; 2. Constipado; 3. Corto e trituro com os den-
tes; 4. Atuo; 5. Sociedade Anónima (abrev); 6. Carro puxa-
do a cavalos; 7. Prefi xo (negação); 8. Operação de atar; 
9. Humilhado; 13. Extremamente pálido; 17. Gracejou; 20. 
Associação de Estudantes (sigla); 23. Gostem muito de; 24. 
Quinta de (…), palco de A Cidade e as Serras e sede da 
Fundação Eça de Queiroz; 25. Sair de dentro, surgir; 28. 
Interjeição designativa de dor; 32. Planta herbácea da famí-
lia das umbelíferas; 34. Anuência; 37. Caminha para lá; 39. 
Sétima nota da escala musical; 40. Senhor (abrev.).

PUB

SOPA DE LETRAS

Alegria
Amar
Amor
Aventura
Brincadeira
Brincar
Carinho
Crescer 
Criança 
Exploração 
Família
Garotada
Infância
Infantil
Jogar
Mimar
Petiz
Recreio
Respeito
Sonhar
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