
PUB

oparedense.pt
oparedense@gmail.com  ●  oparedense.publicidade@gmail.com

QUINTA-FEIRA 1 OUT 2020   ●  Ano 6  ●  N.º 135  ●  0,60€ (IVA incluído)

Diretor: Manuel Ferreira Coelho

PUB

PUB

PUB

O concelho foi “pre-
miado” com três títulos 
individuais, Leonor 
Bessa, no golfe, Antó-
nio Sousa, no XCO e 
Maurício Reis, em tiro 
prático e um coletivo, 
da equipa de hóquei 
em patins do USC Pa-
redes que carimbou a 
subida à 2.ª Divisão 
Nacional. 
A cereja no topo do 
bolo foi a passagem no 
concelho da 2.ª etapa 
da Volta a Portugal em 
bicicleta. 

PAREDES CONQUISTA
TÍTULOS NO DESPORTO

Detetada legionella em duas
cantinas escolares de Paredes

Os refeitórios dos centros escolares de Re-
carei e Mouriz foram encerrados e os alunos 
fazem as refeições em espaços alternativos. 
Câmara diz que a situação “está controlada”

Paredes pode candidatar-se
a fundo europeu anunciado
pelo Ministro do Ambiente

em visita ao concelho
O apoio � nanceiro de 6 milhões de euros será 
destinado ao reforço das redes de saneamen-
to em seis concelhos da região Norte.

PSD quer Assembleia
extraordinária para debater

resgate da concessão 
Os sociais-democratas entregaram um re-
querimento na última Assembleia Municipal 
de Paredes em que o tema do resgate da 
água e saneamento voltou a ser discutido. 
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Seja a que nível for, todos os decisores da “coisa 
pública”, devem estar muito atentos às “coisas 
da juventude”. Há que escutar os seus anseios e 
procurar respostas para os seus problemas.

Aliás, é de notar que as associações de jovens, geral-
mente viradas para as grandes questões culturais, ambien-
tais, patrimoniais e sociais são mesmo um importante con-
tributo para a sua organização e realização.

Note-se que os jovens integrados em associações 
apresentam iniciativas entusiasmantes, sentem e vivem a 
comunidade com vontade de fazer coisas, mais facilmente 
para ultrapassar as suas adversidades, sendo, ainda, ver-
dadeiros criadores de ideias, assim dando plena satisfação 
aos seus sonhos e aos seus projetos.

Não é de agora que o dizemos: efetivamente a juventu-
de é o futuro e precisa de um rumo, de acreditar em ideias 
e causas e também de satisfazer as suas próprias curiosida-
des. A integração dos jovens na vida comunitária deve con-
tar com o apoio das instituições, dos pais e dos educadores, 
num tempo em que as “ideologias do consumo” os desviam 
do caminho seguro.

Nunca tanto como agora é preciso compreender a “psi-
cologia da juventude, os seus entusiasmos, a � loso� a de 
vida dos grupos, a sua grande riqueza de vida interior, e, 
ainda, educá-la e encaminhá-la para ambientes saudáveis 
e onde o lema principal é o companheirismo, a amizade 
sincera, a concretização dos sonhos comuns.

Naturalmente que o associativismo juvenil é uma ponte 
para o idealismo, para o trabalho do bem comum, para a paz 
social, para a cultura da tolerância e para o respeito integral do 
ser humano. E claro que os nossos jovens precisam que os mais 
velhos lhe deem conselhos úteis e uma aprendizagem da vida 
consubstanciada em valores sólidos de solidariedade.

Sem dúvida que temos de ser compreensivos relativa-
mente a alguma irreverência própria da juventude. Temos 
de lembrar-nos que também já fomos jovens e cometemos 
naturalmente os nossos erros.

O associativismo juvenil ajuda os jovens a reencontra-
rem-se consigo mesmos, a descobrir as suas capacidades e 
vocações, a mostrar os seus talentos, etc.

Só com políticas de diálogo é possível melhorar a so-
ciedade. Os jovens precisam que os ajudemos a ultrapassar 
certos obstáculos que se lhes deparam.

Também o associativismo ajuda o jovem a crescer por 
dentro. E há jovens com muito talento para as artes, para 
as letras, para as ideias e para os ofícios. Muitas vezes acon-
tece que as suas capacidades não são aproveitadas e eles 
sentem-se frustrados por falta de compreensão e apoio.

Não só, mas também, o Estado deve dar atenção à ju-
ventude. É que uma juventude sadia dá-nos garantias de 
um futuro harmonioso e o que todos nós desejamos é uma 
sociedade paci� cada e tolerante, sem alienações ou desa-
gregações sociais.

Tomemos para nós, pois, conjugar esforços para que o 
associativismo juvenil se desenvolva tanto quanto baste. 

Os jovens e o
associativismo
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Os refeitórios 
e cantina dos 
centros escola-
res de Recarei 

e Mouriz, em Paredes, foram 
encerrados depois de ter sido 
detetada a presença da bac-
téria legionella, no circuito de 
água quente.

A câmara de Paredes 
con� rmou o caso, mas ga-
rante que a situação “está 
controlada”. Foi desligado 
o circuito de água quente e 
criados espaços alternativos 
para os alunos efetuarem as 
refeições, cumprindo as nor-
mas atuais da Direção-Geral 
de Saúde (DGS).

A autarquia esclareceu 
que “os estabelecimentos 
de ensino estavam parados 
desde março, apesar das 
medidas preventivas toma-
das antes do arranque do 

Sonae Indústria encerra fábrica em
Vilela e despede 43 trabalhadores

A Movelpartes, 
empresa de compo-
nentes para a indús-
tria de mobiliário 
que pertence ao gru-
po Sonae Indústria, 
anunciou na sema-
na passada que vai 
encerrar a unidade 
de Vilela, Paredes, e 
proceder ao despe-
dimento coletivo dos 
43 trabalhadores.

Segundo o Bloco 
de Esquerda, que entretan-
to pediu esclarecimentos 
ao Ministro do Trabalho e 
da Segurança Social, o mo-
tivo de despedimento é a 
alegada falta de encomen-
das.

Em nota de imprensa 
enviada à comunicação 
social, os bloquistas garan-
tem que a administração 
justificou que o volume de 

vendas tem diminuído nos 
últimos anos e agora agra-
vou-se pela situação de 
pandemia Covid-19.

No entanto, de acordo 
com informações recebidas 
pelo grupo parlamentar do 
Bloco de Esquerda e divulga-
das na imprensa, os trabalha-
dores foram surpreendidos 
com a decisão e não encon-
tram qualquer fundamento 

objetivo para o encerramen-
to da unidade fabril.

“Os trabalhadores a� r-
mam, pelo contrário, que a 
empresa sempre manteve 
bastantes encomendas e 
faturação para o seu princi-
pal cliente, a Ikea Industry 
Portugal”, refere o comuni-
cado do partido, referindo 
que no ano passado, o grupo 
Sonae teve um resultado lí-

quido de 165 milhões 
de euros.

O grupo parla-
mentar do BE conside-
ra “essencial travar o 
despedimento cole-
tivo dos trabalhado-
res” da Movelpartes e 
“apurar as condições 
em que o grupo en-
cerra a unidade fa-
bril tendo um resul-
tado líquido muito 
positivo”. Por outro 
lado, os deputados as-
sumem que “é neces-
sário garantir que os 

direitos dos trabalhadores 
são assegurados”. Nas per-
guntas enviadas ao Gover-
no, o BE questiona ainda se 
a tutela esta disponível para 
analisar com a empresa, no 
quadro dos apoios extraor-
dinárias concedidos no 
contexto da pandemia, uma 
solução que permita viabi-
lizar a empresa e manter os 
postos de trabalho.

Legionella fecha cantinas dos centros
escolares de Recarei e Mouriz 
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ano letivo, presume-se que 
tal se deva a este facto”.

Foi durante um procedi-
mento habitual de análises 
à legionella, previsto na le-
gislação, que foi detetada a 
presença da bactéria em dois 
dos centros escolares analisa-
dos, Recarei e Mouriz.

“As medidas adotadas 
foram as determinadas 

pela Delegada de Saúde, 
encerramento dos refeitó-
rios e cantina, desligado o 
circuito de água quente, ex-
plica a autarquia. Os balneá-
rios já estavam encerrados, 
como obrigam as normas da 
DGS sobre a pandemia da 
COVID-19.

As escolas continuam a 
funcionar por orientação da 

Delegada de Saúde, foram 
criados espaços alternativos 
para os alunos efetuarem as 
refeições.

A direção do Agrupa-
mento de Escolas de Sobrei-
ra emitiu também um co-
municado para informar os 
pais dos alunos do Centro 
Escolar de Recarei que os 
refeitórios foram “encerra-
dos temporariamente por 
medida de precaução e se-
gurança, devido ao apare-
cimento da bactéria legio-
nella das águas quentes 
deste espaço (cantina). As 
refeições serão servidas 
no pavilhão para se pro-
ceder à limpeza/desinfe-
ção das águas quentes da 
cantina”. Na mesma nota o 
agrupamento informa que 
“não houve qualquer con-
tacto dos alunos com as 
águas quentes não haven-
do desta forma risco para 
os nossos alunos”.

Centro Escolar de Mouriz
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Os eleitos  do PSD na Assem-
bleia  Municipal de Paredes 
apresentaram um requerimen-
to para convocar uma sessão 

extraordinária para debater a recomendação 
do executivo e a resolução unilateral do con-
trato de concessão dos sistemas de abaste-
cimento de água e saneamento celebrado 
com a Be Water e o consequente pedido de 
indemnização. 

Em reunião de câmara os vereadores do 
partido já tinham votado contra o resgate, 
defendendo que a câmara devia optar pela 
resolução do contrato por justa causa, por in-
cumprimento da concessionária.

No requerimento entregue na assembleia 
municipal, os deputados do PSD dizem que 
“a população de Paredes irá perder mais 
de 50 milhões de euros com o resgate, em 
detrimento da rescisão de contrato, com 
justa causa, com a empresa, que tanto le-
sou os paredenses”.

No decorrer da reunião, realizada sexta-
-feira, 25 setembro, o deputado Manuel Go-
mes, defendeu que “é uma questão de fun-
do, que tem de ser pensada a longo prazo”
e que não pode � car circunscrita aos períodos 
antes da ordem do dia. “O pedido está feito 
e todas as considerações que tenhamos 
que fazer relativamente a esta situação 
serão feitas na assembleia municipal 

extraordinária”, declarou.
No final da sessão, Batista Pereira, pre-

sidente da Assembleia Municipal, garantiu 
que o partido será, entretanto, informado 
sobre o andamento da questão.

O resgate foi, de resto, o tema que mais 
atenções centrou durante a sessão ordinária 
que durou mais de três horas. Das bancadas 
do PS e da CDU saíram elogios à decisão do 
executivo municipal de resgatar a concessão. 

Rui Silva do PS responsabilizou o PSD pela 
concessão e defendeu que face ao incumpri-
mento da concessionária, que só investiu 10% 
do investimento acordado até 2019, o executi-

vo “não podia assobiar para o lado”. A única 
opção era avançar com o resgate, acionando a 
clausula prevista e pagando os 22,5 milhões de 
euros com recurso a empréstimo, disse.

Cristiano Ribeiro a� rmou que esta foi “a 
morte de uma privatização há muito anun-
ciada” e lembrou que a CDU se opôs desde o 
princípio à privatização dos serviços de água 
e saneamento, que considerou ser “um erro 
estratégico com consequências graves 
para o concelho”.

Já Macedo Lemos, do CDS-PP, pediu mais 
esclarecimentos sobre o negócio e lembrou 
declarações do presidente da câmara à comu-

PSD quer debater resgate da concessão
em Assembleia Municipal extraordinária 

nicação social em que garantia que a nego-
ciação com a Be Water estava fechada e que 
seria a câmara a avançar com o saneamento 
no sul do concelho.

Entre os presidentes de junta, João Gon-
çalves, da Sobreira, foi o primeiro a abordar 
o tema, para elogiar o “passo corajoso” do 
executivo “a bem do ambiente e da saúde 
pública”. Já o presidente da junta de Lordelo, 
Nuno Serra, lembrou as relações difíceis com 
a concessionária e defendeu que “era neces-
sário dar um murro na mesa”. “O tiro de 
partida está dado para avançar com esta 
discussão”, frisou o autarca.

Em resposta às intervenções, o presidente 
da câmara lembrou que “há quem tenha es-
tado cá 16 anos com a concessão e não fez 
nada e quem esteja há três anos e já deu o 
tiro de partida”. 

Alexandre Almeida explicou depois que
“as negociações têm várias fases” e que pri-
meiro foi necessário ouvir o que a Be Water ti-
nha a propor. O executivo concordava com a 
rede� nição do perímetro de concessão, visto 
que os subsistemas do sul do concelho nunca 
tinham sido entregues à concessionária, mas 
não concordou com os aumentos no preço da 
água e o investimento previsto para os próxi-
mos anos. “Não restava outra alternativa a 
não ser fazer o que a lei põe ao nosso alcan-
ce”, frisou o autarca, referindo-se ao resgate 
da concessão, cujo valor foi calculado tendo 
em conta o reequilíbrio � nanceiro e o próprio 
resgate.
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Centro Outdoor de Paredes
pronto dentro de dois meses 

A câmara de Paredes apresen-
tou, na semana passada, o 
projeto do Centro Outdoor de 
Paredes, que está a ser cons-

truído em Sarnada, Aguiar de Sousa, e que 
vai aliar a prática desportiva à descoberta 
do património arquitetónico e natural do 
concelho de Paredes.

“Queremos dar vida a esta zona, 
aliando o desporto à descoberta do pa-
trimónio arquitetónico e natural riquís-
simo que temos”, sublinhou o presidente 
da câmara de Paredes, Alexandre Almeida, 
durante a visita técnica realizada no passa-
do dia 24 setembro.

O equipamento vai ter um auditório, 
balneários, parede de escalada, cozinha, 
ponto de lavagem de bicicletas, entre ou-
tras valências, e vai estar ao dispor das as-
sociações do concelho e dos municípios da 
região dentro de dois meses.

O investimento da autarquia deverá 
rondar os 200 mil euros. 

 “O Centro Outdoor de Paredes vai 
permitir complementar a rede de per-
cursos pedestres que vai cobrir o Parque 
das Serras do Porto, que será composta 
por uma Grande Rota, com 57 quilóme-
tros de extensão, e 19 Pequenas Rotas 
com percursos que vão desde os 3 aos 
30 quilómetros. Aliar todos esses trilhos 
pedestres a um equipamento destes vai 
ser uma combinação muito interessante. 
Esta é mais uma forma de qualificar o 
território e esperamos que estes parcei-
ros nos ajudem a alimentar este espaço”,
frisou o autarca.

A visita técnica foi acompanhada pelos 
vereadores Paulo Silva e Elias Barros, pelo 
presidente da Junta de Aguiar de Sousa, 
Fernando Santos, e pelos presidentes da 
Associação de Ciclismo do Porto, José Luís 

Pacheco, e da Associação de Atletismo do 
Porto, Bernardino Alves.

Vítor Dias, diretor regional do Instituto 
Português do Desporto e Juventude, desta-
cou o simbolismo de o projeto ser apresen-
tado na Semana Europeia do Desporto e 
elogiou a ação do município de aproveitar 
o potencial do território para o colocar ao 
serviço da população e da prática despor-
tiva.

“Enquanto presidente do IPDJ só 
tenho de apoiar, institucionalmente, e 
depois ver outras formas de o fazer em 
colaboração com as associações distri-
tais das diferentes modalidades. Este 
espaço vale, acima de tudo, pela sua 
multidisciplinaridade e pela sua capa-
cidade de adaptação às necessidades. 
Pode realizar-se aqui uma prova de BTT, 

trail, um evento cultural ou uma ação de 
formação para treinadores”, destacou o 
dirigente, defendendo que “o potencial 
turístico da região pode ser um factor 
de desenvolvimento para a comunida-
de, sobretudo se for aliado ao desporto 
e à natureza. Este será seguramente o 
primeiro passo de algo muito maior que 
poderá ter um grande impacto no desen-
volvimento destes territórios”, rematou.

A atividade fez parte do programa 
#BEACTIVE da Semana Europeia do Despor-
to, que está a decorrer até 30 de setembro, 
uma iniciativa desenvolvida pela Comissão 
Europeia e coordenada em Portugal pelo 
Instituto Português do Desporto e Juventu-
de (IPDJ) com o objetivo promover o des-
porto e, por inerência, a atividade física, em 
toda a europa e junto de todos os cidadãos.

Despiste em Gandra
mata idoso de 80 anos 

Um idoso de 80 anos morreu, na passada 
terça-feira, 22 setembro, na sequência de 
um despiste de automóvel, em Vilarinho de 
Cima, na freguesia de Gandra, concelho de 
Paredes.

O homem seguia de carro numa reta 
quando o carro se despistou e foi embater 
violentamente num poste de eletricidade. O 
homem acabou por falecer no local.

A prestar socorro à vítima estiveram os 
bombeiros voluntários de Baltar, a Viatura 
Médica de Emergência e Reanimação 
(VMER) do Vale do Sousa e a ambulância de 
Suporte Imediato de Vida (SUV). 

Máquina de jogo ilegal 
apreendida em Lordelo

Detido em Paredes por
posse de arma proíbida

Um homem de 45 anos foi detido no 
passado dia 22 setembro por posse de 
arma proibida no concelho de Paredes. 
Segundo a GNR, o suspeito circulava num 
veículo numa zona referenciada por trá-
fico de droga, tendo na sua posse uma 
moca.

Os militares da GNR abordaram o veí-
culo e perante o comportamento suspei-
to do condutor efetuaram uma fiscaliza-
ção que levou à apreensão de um bastão 
artesanal vulgarmente conhecido por 
“moca”. O homem foi constituído arguido 
e os factos remetidos ao Tribunal Judicial 
de Paredes.

A GNR de Lordelo apreendeu, no 
passado dia 18 de setembro, uma 
máquina de jogo ilegal no decorrer de 
uma ação de fiscalização realizada num 
estabelecimento de restauração, na 
cidade de Lordelo. 

Na mesma fiscalização, os militares da 
GNR apreenderam, ainda, um computador 
e uma impressora, que serviam para a 
realização de apostas ilícitas de caráter 
desportivo.

Foram identificadas duas mulheres e 
um homem, com idades entre os 18 e os 
57 anos, pelo crime de exploração de jogo 
ilegal. Os suspeitos, com antecedentes 
criminais, foram constituídos arguidos, e 
os factos remetidos ao Tribunal Judicial 
de Paredes.

Em comunicado, a GNR relembra que a 
dependência no jogo é reconhecida como 
uma patologia, sendo necessária uma 
“fiscalização contínua e presente”, de 
forma a “sinalizar as pessoas com esta 
dependência e reprimir quem utiliza e 
explora este tipo de equipamentos ou 
promove jogos de fortuna ou azar”.
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Quatro jovens de Pa-
redes conquistaram 
o 1.º Prémio Nacio-
nal do Concurso Nós 

Propomos 2019/2020, dinamizado 
pelo Instituto de Geogra� a e Orde-
namento do Território da Universi-
dade de Lisboa.

Ana Catarina Ferreira, Carla 
Silva, Carlos Seabra e Ariana Mo-
reira alunos do 12.º VD da Escola 
Secundária de Vilela, venceram o 
concurso nacional com o projeto 
“Os jovens e a oferta cultural em 
Rebordosa”, que pretendeu estu-
dar o problema da falta de ativida-
des ligadas à cultura na cidade de 
Rebordosa e, mais especificamen-
te, aos jovens rebordosenses.

“Este projeto constitui um ex-
celente exemplo de como o saber 
e o saber fazer geográ� co podem 
ser mobilizados na resolução de 
problemas locais, com expressão 
territorial”, defendeu o júri do con-

Alunos da secundária de Vilela vencem
concurso nacional com projeto

sobre oferta cultural em Rebordosa

Competição promove educação
geográ� ca e cidadania
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curso, assumindo que este projeto 
é um bom exemplo de “como o Es-
tudo de Caso pode ser trabalhado 
nas escolas de forma a proporcio-
nar aprendizagens signi� cativas, 
e a disciplina de Geogra� a pode 
fazer a diferença na formação dos 
jovens e na sua preparação para 
o exercício de uma cidadania res-
ponsável”.

Em segundo lugar ficou o pro-
jeto da Escola Secundária Emídio 
Navarro, em Viseu, sobre “Inclu-
são social de pessoas transgé-
nero” e em terceiro o projeto 
“Acolhimento de (i) migrantes 
na cidade de Penafiel” da Secun-
dária de Penafiel.

Trabalho realizado
no último ano letivo

Ana, Carla, Carlos e Ariana 
trabalharam no projeto ao longo 
do ano letivo 2018/2019, no âm-
bito da disciplina de geografia e 
escolheram um tema relacionado 

com a cidade de Rebordosa, onde 
consideram existir uma reduzi-
da oferta cultural para os jovens. 
“Apesar de ser uma cidade, Re-
bordosa ainda tem uma parte 
muito rural, e as atividades não 
chegam a todos. Além disso, no 
jornal de Rebordosa na parte 
dos eventos era apenas men-
cionada a feira. Como é possível 
uma cidade que pertence a um 
dos concelhos mais jovens do 
país ter tão poucas atividades 
ligadas aos jovens?”, questiona 
Ariana Moreira, porta-voz do gru-
po.

Depois de auscultarem outros 
jovens da freguesia e concluirem 
que a maioria acha que não existem 
eventos culturais na cidade e que 
a oferta existente é pouco varia-
da, o grupo apresentou propostas 
que potenciem a utilização das in-
fraestruturas já existentes e outras 
sugestões que propiciem a parti-
cipação dos jovens nas atividades 
culturais.

Além da elaboração de uma 

agenda mensal dedicada à cultura, 
o grupo propôs a criação de progra-
mas de voluntariado que permitam 
a integração de jovens nas ativida-
des da freguesia.

O facto de terem conquistado 
o melhor prémio do concurso foi 
encarado de forma bastante po-
sitiva. “É o culminar de todo o 
trabalho que tivemos ao longo 
dos períodos. Foi um trabalho 
árduo e acho que merecemos 
o reconhecimento”, acrescenta 
Carlos Seabra. 

O projeto deverá ser apresenta-
do ainda este mês à autarquia e o 
grupo acredita que o envolvimento 

da câmara será fundamental para 
resolver o problema da falta de 
transportes públicos no concelho 
que também condiciona o acesso 
dos jovens aos eventos. 

Uma das soluções defendida 
pelo grupo passa pela descentrali-
zação da Casa da Cultura, levando 
as atividades culturais às várias fre-
guesias do concelho. 

Da escola de Vilela participaram 
outros três grupos, com projetos re-
lacionados com os transportes em 
Rebordosa, o Mosteiro de Vilela e 
as condições da escola secundária, 
que não conseguiram chegar à fase 
� nal do concurso.

O Projeto “Nós Propomos!” tem por � nalidade promover uma efe-
tiva cidadania territorial local junto dos alunos, mobilizando-os para a 
identi� cação de problemas locais e a apresentação de propostas para a 
resolução dos mesmos. 

Na edição de 2019/2020 foram submetidos 96 projetos de 38 agru-
pamentos de escolas de todo o país com temas diversi� cados, como a 
requali� cação do espaço público, de espaços verdes ou edifícios aban-
donados/devolutos, a integração de minorias, a segurança na cidade, o 
envelhecimento e a inclusão dos idosos, a discriminação de género, o 
declínio do comércio do centro das cidades, e a reabilitação de equipa-
mentos, espaços e infraestruturas de transportes.

Os melhores foram selecionados por um júri tendo em conta os cri-
térios originalidade da ideia, fundamentação e consistência conceptual 
e metodológica, componente espacial, componente da cidadania ativa 
e responsável e viabilidade do projeto.

Ana Ferreira, Carla Silva, Carlos Seabra e Ariana Moreira
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Abóbora com 696 quilos venceu concurso
de hortícolas gigantes em Paredes

Homens de 19 e 22 anos suspeitos de furtoPaços de Ferreira entrega material escolar a alunos do 1.º ciclo

A câmara municipal de Paços de Ferreira iniciou, 
na semana passada, a distribuição gratuita de kits de 
material escolar a 1900 alunos que frequentam o 1.º 
ciclo do ensino básico no concelho.

Os conjuntos oferecidos pela autarquia contêm 
“uma mochila, lápis de carvão e de cores, cadernos 
de linhas, esferográficas, borrachas, tubos de cola, 
esquadro, régua e transferidor, sendo que cada uni-
dade é duplicada”, permitindo que os alunos mante-

nham material na escola e em casa. 
Em comunicado, a câmara sublinha que Paços 

de Ferreira é o único concelho da região norte e um 
dos primeiros do país a oferecer refeições escolares 
a todos os alunos, desde o pré-escolar ao 12.º ano. 
A par desta oferta, a autarquia disponibiliza, ainda, 
transporte escolar gratuito do 1.º ao 12.º anos, a to-
dos os alunos que residam a mais de três quilóme-
tros da escola.

Dois homens de Paredes, de 19 e 22 anos, foram constituídos arguidos 
no passado dia 18 setembro por suspeita do crime de furto no concelho.

Os suspeitos foram identi� cados pelo Núcleo de Investigação Criminal 
(NIC) de Pena� el, no âmbito de uma investigação por furto no interior de 
uma viatura. Os militares conseguiram ainda recuperar diversos bens furta-
dos, entre eles um tablet, um computador portátil e uma mala de transporte.

Segundo a GNR, os suspeitos, um deles com antecedentes criminais por 
crimes da mesma natureza, foram constituídos arguidos e os factos foram 
remetidos ao Tribunal Judicial de Paredes.

José Rui Santos, agri-
cultor do Algarve, foi o 
grande vencedor do II 
Concurso de Hortíco-

las Gigantes, “O Maior da Minha 
Aldeia”, cujos prémios foram en-
tregues no passado dia 18 de se-
tembro, no auditório da junta de 
freguesia da Sobreira.

O agricultor de Albufeira 
triunfou em três das principais 
categorias do certame: maior 
abóbora (696 kg), maior melancia 
a concurso (53,5 kg) e o maior me-
lão (11 kg).

A segunda abóbora mais pe-
sada, com 609 quilos, também 
veio do Algarve e foi produzida 
por Abel Santos. Em terceiro lugar 
ficou uma abóbora com 374,5 kg, 
produzida na Maia por Manuel 
Coelho.

O prémio relativo ao maior 
tomate foi entregue a Celeste 
Coelho, de Rebordosa, que apre-
sentou um exemplar de 11 quilo-
gramas.

No concurso foi, ainda, entre-
gue o prémio de “abóbora mais 
bonita” a Jerónimo Sousa, de 
Aguiar de Sousa.

Maior abóbora
do concelho

foi produzida
em Duas Igrejas

Luís Filipe Barbosa, 35 anos, 
engenheiro químico de Duas Igre-
jas, produziu a maior abóbora do 
concelho, com 357,5 quilos.

O paredense já tinha partici-
pado no ano passado com uma 
abóbora de 205 kg, que foi a quar-
ta maior do concelho e a 7.ª maior 
a nível internacional, e este ano 
aceitou o desafio na tentativa de 
se superar. 

“Voltei a inscrever-me pelo 
desafio e porque o Covid-19 
assim o permitiu e consegui in-
centivar cerca de 20 pessoas a 
participar. Foi uma experiência 
muito interessante”, conta.

Ao longo de mais de seis me-
ses de trabalho, Luís Barbosa foi 
partilhando informação e apren-
dizagens com outros participan-
tes e nem as visitas dos técnicos 
o fez imaginar que chegaria ao 
primeiro prémio. 

Ainda assim, o jovem, que está 
a aguardar pela aprovação de um 

projeto na área da agricultura, ga-
rante que estes prémios são im-
portantes para atrair mais gente 
para o sector. 

“Há dois pilares que são 
fundamentais para a econo-
mia: a energia e a agricultura, 
que é, sem dúvida, essencial 
para o sustento das pessoas. E 
este tipo de iniciativas é muito 
importante para mostrar o po-
tencial que a agricultura tem no 
nosso país. Toda esta dinâmica 
de aprendizagem que concilia 
a experiência dos mais antigos 
com as novas técnicas de cul-
tivo mostra que o projeto tem 
pernas para andar”, defende.

Para conseguir uma abóbora 
de 357,5 quilos, Luís Filipe assume 
que foi necessária uma dedicação 
quase diária e alguns cuidados 
especiais que começaram logo na 
seleção da semente.

“As sementes vêm do es-
trangeiro e são selecionadas há 
mais de 100 anos por já terem 
características de maior cresci-
mento, mas o segredo está na 
polonização manual para ga-
rantir que não há degeneração 
genética da planta. A água e 
o adubo devem ser colocados 
atempadamente e nas propor-

O concurso foi patrocinado pela Caixa de Crédito Agrícola,
a RURIS e a Asfert Global

Rui Santos vencedor da maior abóbora

Luís Filipe Barbosa conseguiu a maior abóbora do concelho

ções corretas e depois é preciso 
também um pouco de sorte com 
as condições climatéricas”.

Luís acredita que este concur-
so pode também ajudar a desmis-
tificar a ideia de que a agricultura 
é só para os mais velhos e o au-
mento do número de concorren-
tes este ano pode ser já um sinal 
de mudança.

Este ano o certame contou 
com um total de 55 participan-
tes, mais 33 do que em 2019. Do 
concelho de Paredes participa-
ram 43 produtores das freguesias 
de Aguiar de Sousa, Duas Igrejas, 
Sobreira, Baltar, Rebordosa, Vilela 
e Lordelo e quatro participantes 
das cidades da Maia, cinco de Pe-
nafiel e dois da região do Algarve.

Valorização da agricultura
Realizado pela Câmara de Paredes e homologado pelo GPC – Great 

Pumpkin Commonwealth, o concurso “O Maior da Minha Aldeia” faz par-
te de um projeto mais abrangente de valorização da agricultura no sul 
do concelho, designado Cá Paredes.

Recorde de 825 kg
A maior abóbora que passou pelo concurso foi a vencedora da edi-

ção do ano passado. Pesava 825,5 quilos e veio de Navarra, Espanha, sen-
do produzida por Rubem Mendi. A segunda maior passava 728,5 kg e 
também foi produzida em Espanha por Salvador Mogas.



7Quinta-feira 1 de outubro de 2020 Sociedade

Texto

HELENA NUNES

PUB

Os bombeiros volun-
tários de Rebordosa 
assinalaram, no pas-
sado dia 27 de setem-

bro, 42 anos de existência de uma 
forma singela, por força da pande-
mia da Covid-19.

A cerimónia contou com a pre-
sença do presidente da câmara de 
Paredes, Alexandre Almeida, o ve-
reador da Proteção Civil, Elias Bar-
ros, a presidente de junta, Salomé 
Santos, e o executivo local, e ainda 
elementos da direção e do coman-
do dos bombeiros de Rebordosa.

Depois da romagem ao cemité-
rio, para homenagear os membros 
já falecidos, cantaram-se os para-
béns e benzeram-se duas novas 
viaturas adquiridas pela instituição, 
uma viatura de combate a incên-
dios � orestais e uma ambulância de 
transporte de doentes não urgen-
tes. 

Ao PAREDENSE, o presidente 
da direção, Abel Moreira, desta-
cou neste aniversário a resiliência 
da corporação e o trabalho que 
tem vindo a fazer nestes 42 anos, 
elogiando em particular o papel 
dos bombeiros. “Nesta altura de 

Bombeiros Voluntários de Rebordosa
assinalaram 42.º aniversário

Covid-19 em que é normal as 
pessoas terem algum receio, por 
causa das famílias, tivemos bom-
beiros do quadro de reserva que 
quiseram ajudar e entrar ao servi-
ço. Foi um ato heroico. Não houve 
ninguém que se recusasse a fazer 
algum serviço nesta altura. Para 
mim é um orgulho muito grande”,
frisou o dirigente.

As duas novas viaturas ben-
zidas na cerimónia foram adqui-
ridas pela instituição, num in-
vestimento a rondar os 200 mil 
euros, e vêm reforçar a capaci-
dade de resposta da corporação. 
“Os bombeiros de Rebordosa 
só tinham uma viatura pesada 
de combate a incêndios e que 
estava com alguns problemas 
mecânicos e não nos podíamos 
dar ao luxo de não ter um carro 
musculado para o combate aos 
fogos. A outra viatura de trans-
porte de doentes não urgentes 
também era uma necessidade 
porque com o Covid-19 não po-
demos transportar muitas pes-
soas com o mesmo veículo”.

A câmara de Paredes presen-
teou a corporação com um subsídio 
de 30 mil euros para compartici-
par a aquisição do novo veículo de 
combate a incêndios � orestais e a 

Cooperativa de Eletri� cação de Re-
bordosa, A Celer, também entregou 
um cheque à instituição.

Obras do quartel
prontas no próximo ano 

As obras de requali� cação e am-
pliação do quartel dos bombeiros 
voluntários de Rebordosa arranca-
ram em outubro do ano passado 
e deverão custar 1,2 milhões de 

euros, servindo para dotar o quar-
tel de melhores condições para os 
operacionais que fazem parte do 
corpo ativo. 

“Neste momento estamos a 
construir as divisões interiores e 
esperamos terminar, ainda este 
ano com a parte da caixilharia. 
No próximo ano temos tudo o 
que são trabalhos � nais, de car-
pintaria e acabamentos”, explica o 
presidente da direção.

O projeto vai envolver a cons-

trução de mais camaratas, balneá-
rios, salas de formação, uma nova 
central de comunicações, etc, e ain-
da requali� cação do salão nobre da 
associação, zona de gabinetes do 
comando e direção, entre outros.

Abel Moreira diz que as obras 
estão a decorrer dentro dos prazos 
estabelecidos e diz que a expecta-
tiva é que estejam concluídas até às 
férias do próximo ano, a tempo da 
celebração do 43.º aniversário da 
corporação.

Centro de Saúde de Baltar
restabelece atendimento presencial

depois de dois casos de Covid-19
O Centro de Saúde de Baltar retomou, na semana passada, o aten-

dimento presencial dos utentes depois de terem sido detetados dois 
casos positivos de Covid-19 na unidade de saúde, avançou a junta de 
freguesia de Baltar.

“Depois da deteção da covid-19 em dois funcionários do centro 
de saúde, estes foram devidamente isolados, todos os restantes 
funcionários foram testados com resultados negativos”, refere a au-
tarquia em comunicado publicado nas redes sociais.

A mesma fonte acrescenta, ainda, que as instalações foram devida-
mente desinfetadas, sendo o atendimento efetuado com todas as regras 
de segurança.
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São seis os municípios da região 
norte que vão poder candidatar-
-se a um apoio � nanceiro especí-
� co, criado pelo Governo para os 

concelhos reforçarem as redes de saneamen-
to. O anúncio foi feito pelo Ministro do Am-
biente e da Ação Climática, João Pedro Matos 
Fernandes, durante a inauguração do parque 
urbano de Cete, no passado dia 21 setembro.

Além de Paredes, o apoio será destina-
do aos municípios de Felgueiras, Lousada, 
Oliveira de Azeméis, Santo Tirso e Trofa, que 
poderão candidatar-se a um aviso que dis-
ponibiliza verbas de seis milhões de euros, 
comparticipado a 80%, para fazer obras de 
saneamento em municípios que têm menos 
de 80% de taxa de cobertura de saneamento 
e mais de 350 habitantes por quilómetro qua-
drado, e em que a intervenção a ser realizada 
possa bene� ciar, pelo menos, mais mil novos 
alojamentos.

A partir de 12 de outubro e até 19 de no-
vembro, estes seis municípios poderão candi-
datar-se ao apoio no âmbito do POSEUR (Pro-
grama Operacional de Sustentabilidade e E� -
ciência no Uso de Recursos). O valor máximo 

Ministro do Ambiente anunciou apoio comunitário
para municípios reforçarem redes de saneamento

atribuído por município será de 1,6 milhões 
de euros, para candidaturas de dois milhões 
de euros de investimento.

Para já serão aproveitadas verbas do atual 
quadro comunitário, mas o ministro garantiu 
que este conjunto de municípios “vão ter de 

merecer maior atenção” no próximo quadro 
comunitário de apoio, devido aos atrasos que 
apresentam nas taxas de cobertura de sanea-
mento.

João Pedro Matos Fernandes garantiu, 
ainda, que o envelope � nanceiro de fundos 

para o seu ministério não está fechado e que 
30% do FEDER e do Fundo de Coesão tem de 
ser dirigido ao Ambiente e Ação Climática, 
para fazer as intervenções que faltam ao nível 
do saneamento, mas sobretudo para investir 
nos recursos hídricos. 

“Em consequência dos grandes incên-
dios de 2017, e em conjunto com 64 autar-
quias mais afetadas pelos fogos, reabilita-
mos 1000 quilómetros de rios e ribeiras do 
país. Já foram assinados mais 18 acordos 
com 17 municípios para mais cerca de 100 
quilómetros, sendo que o objetivo é che-
gar ao � nal do próximo quadro comuni-
tário de apoio com 5 mil quilómetros rea-
bilitados. Por isso, haja projeto e haverá 
dinheiro”, garantiu Matos Fernandes, falando 
em métodos de engenharia natural para os 
municípios resolverem os problemas.

“Para rios como o Ferreira, o Sousa e 
o Ave, está aberta uma janela de oportu-
nidade para se fazerem intervenções que 
são fundamentais para o escoamento das 
águas, como linhas corta-fogo e grandes 
espaços de fruição”, acrescentou o gover-
nante, garantindo que haverá disponibilida-
de � nanceira para concretizar estes projetos 
nos próximos anos, numa colaboração entre 
a APA e as respetivas autarquias.

Câmara prepara candidatura para avançar
com obras em Recarei e Sobreira

Satisfeito com o apoio anunciado pelo 
Governo para os municípios com atrasos no 
saneamento, o presidente da câmara de Pa-
redes manifestou a intenção de preparar já 
uma candidatura para avançar com obras de 
saneamento nas freguesias de Recarei e So-
breira. 

“Há muito que defendíamos o acesso 
a fundos comunitários para fazer o sa-
neamento e já tínhamos submetido uma 
candidatura comunitária ao programa 
LIFE. Obviamente com uma candidatura 
nacional torna-se mais fácil. Já temos es-
tudos feitos, portanto, agora é preparar a 
candidatura e avançar. Vai ser já na parte 
sul do concelho, nas freguesias de Recarei 
e Sobreira, onde não há saneamento em 
lado nenhum, que vamos avançar nesta 
primeira fase”, garantiu Alexandre Almeida, 
assumindo que, projeto poderá avançar de 

imediato, uma vez que o apoio permite inves-
timentos em “territórios que estavam con-
cessionados”.

Logo no início da cerimónia, o autar-
ca reconheceu que Paredes tem um grave 
problema a reduzida taxa de saneamento, 
que é comum a outros municípios da Área 
Metropolitana do Porto e da região do Tâ-
mega e Sousa. 

“Em toda esta parte sul do concelho, 
as freguesias nunca viram um metro de 
saneamento e mesmo na parte norte te-
mos freguesias como Paredes, que é sede 
do concelho, onde existe insu� ciência, e 
outras como Mouriz e Vila Cova de Carros, 
onde a taxa é praticamente nula”, reforçou, 
lembrando que a autarquia anunciou recen-
temente a decisão de resgatar a concessão de 
água e saneamento devido à falta de investi-
mento da concessionária.
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A nova ETAR de Arreiga-
da, em Paços de Ferreira, está 
atualmente a funcionar a 
25%, mas � cará a 100% antes 
do � nal de outubro, garantiu 
em Paredes o Ministro do 
Ambiente e Ação Climática, 
João Pedro Matos Fernandes.

O governante assumiu 
que este era um dos quatro 
grandes problemas ambien-
tais de natureza hídrica que o 

Cete já tem um 
Parque Urbano 
dotado de um 
conjunto de 

equipamentos de lazer e para 
a prática desportiva que não 
existiam na freguesia. A in-
fraestrutura foi inaugurada 
pelo Ministro do Ambiente, 
no dia 21 de setembro, estan-
do ao dispor da população.

Matos Fernandes defen-
deu que “estes equipamen-
tos são da maior importân-
cia para que se possa usu-
fruir dos espaços naturais e 
para que se possa conviver 
com o que se tem, cada vez 
mais, de saber respeitar”.

Além de um parque infan-
til e um campo de futebol, o 
espaço foi equipado com me-
sas, casas de banho e um bar.

A obra realizada pela 
câmara de Paredes rondou 
os 200 mil euros de investi-
mento e envolveu a compra 

Parque urbano de Cete implicou
investimento de 200 mil euros

do terreno por 50 mil euros e 
os trabalhos de execução de 
cerca de 144 mil euros.

No seu discurso, Alexan-
dre Almeida garantiu que 
“este espaço diz muito à 
câmara municipal e faz par-

te de uma estratégia de ter 
em vários pontos do con-
celho um espaço de lazer, 
em que a população possa 
usufruir do ar livre e prati-
car um pouco de desporto”.

A cerimónia de inaugura-

ção contou com a presença 
dos vereadores da autarquia, 
vários representantes de as-
sociações, coletividades e 
instituições da freguesia e do 
presidente da junta de Cete, 
Tomás Correia.

ETAR de Arreigada a funcionar a 
100% antes do � nal de outubro

Governo se abalançou a resol-
ver na Área Metropolitana do 
Porto. A ETAR de Matosinhos, 
que já está feita, a ETAR do 
Meiral e a recuperação das 
margens do Rio Tinto até à 
sua Foz no Douro, que está re-
solvido, a ETAR de Campo, em 
Valongo, que terá conclusão 
dentro de um ano, e a ETAR de 
Arreigada, em Paços de Ferrei-
ra, um problema antigo e com 
um impacto signi� cativo no 
concelho de Paredes.

“Não me atrevo a pedir 

paciência a quem há anos, 
muito antes de eu ser minis-
tro do Ambiente, tinha este 
problema de saneamento, 
que afeta até mais Paredes 
do que Paços de Ferreira. 
Mas, neste momento, esta-
mos mesmo muito perto do 
� m, a ETAR já está a funcio-
nar a 25% por cento e antes 
do � nal de outubro estará 
a funcionar a 100%. E com 
isso haverá uma grande 
melhoria para o Rio Ferrei-
ra e para os rios de água 

aos quais a� ui e a possibi-
lidade de intervirmos nas 
margens e irmos à procura 
de um foco de poluição que 
não tínhamos encontrado, 
ainda, sem antes resolver o 
problema principal”, defen-
deu o ministro.

O presidente da câmara 
de Paredes também já tinha 
assumido que a nova ETAR 
de Arreigada vai entrar na úl-
tima fase de funcionamento, 
vindo resolver “um proble-
ma gravíssimo do Rio Fer-
reira, em Paredes”. 

A este nível, o autarca ga-
rantiu também que a câmara 
tem mantido conversações 
com a Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA), que se 
disponibilizou a fazer um tra-
balho de “salvaguarda e lim-
peza do leito do rio, nomea-
damente na freguesia de 
Lordelo, uma vez que nos 
meses em que não houve 
um tratamento convenien-
te dos resíduos as margens 
� caram muito dani� cadas”.

Alexandre Almeida pe-
diu, ainda, ajuda ao Ministro 
do Ambiente para “pôr � m 
aos crimes ambientais” que 
têm ocorrido no Rio Sousa, 
em Paredes, e a reforçar a � s-
calização para que se “dete-
te quem são os infratores”.

Texto

HELENA NUNES
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Especialista em reabilitação
e regeneração da pele

CLÍNICAS NUNO MENDES

O que são estrias?
As estrias, de uma forma simples, des-

crevem-se como um desequilíbrio tecidular 
que origina uma rutura das � bras elásticas, 
localizada na segunda camada da pele, a 
derme. São caracterizadas, por alguns au-
tores, como cicatrizes. Outros apenas as 
consideram como atro� a. Clinicamente, as 
estrias recém-formadas aparecem como 
lesões lineares de cor rosa ou roxa, sem de-
pressão substancial da pele. Com o tempo, 
estas lesões perdem a sua pigmentação, 
tornando-se deprimidas, atró� cas e bran-
cas (striae alba). Os locais mais frequente-
mente afetados são as mamas, antebraços, 
abdómen, nádegas, coxas e região lombar. 
Há evidências que mostram que o seu apa-
recimento seja multifatorial, não somente 
devido a fatores mecânicos, hormonais e 
endocrinológicos, mas também predisposi-
ção genética e familiar.  

Três teorias para justi� car
a origem das estrias

Existem três teorias que tentam justi� -
car a etiologia das estrias, entre elas:

- Teoria mecânica:  ocorre quando a 
pele é acometida por um estiramento, rutu-
ra ou perda das suas � bras elásticas dérmi-
cas, sem motivo aparente, como nos casos 
de obesidade. Acredita-se que uma excessi-
va deposição de gordura no tecido adiposo, 
especialmente a que ocorre repentinamen-
te, seja a principal determinante de apareci-
mento das estrias. Gravidez, puberdade, ati-
vidade física vigorosa e crescimento rápido 
são outros exemplos.

- Teoria endocrinológica: com a uti-
lização de terapêuticas como corticoides, 

anabolizantes, distúrbios nutricionais bio-
químicos, distúrbios hormonais, latrogenia, 
entre outros.

- Teoria infecciosa:  em jovens, após 
febre tifóide, reumática e outras infeções 
hepatopatias crónicas, hepatite crónica, 
síndrome de Marfan, pdeuxantoma elástico 
e síndrome de buscheke-Ollendorf. Estas 
alterações histológicas são completamen-
te diferentes e não podem ser comparadas 
com nenhuma outra lesão dérmica, carac-
terizando-se como uma lesão dérmica ines-
tética. Apresenta-se, geralmente, perpendi-
cularmente às fendas da pele e dispõe-se 
paralelamente em relação às outras estrias. 
Tendem a distribuir-se simetricamente em 
ambos os lados do hemicorpo, apresentan-
do um carácter de bilateralidade.

As estrias encontram-se em ambos os 
sexos, porém, são mais comuns nas mulhe-
res (55% a 65%) do que nos homens (15% a 
20%) e podem ser mais comuns em certas 
etnias. A prevalência de estrias associadas 
à gravidez incide após o terceiro trimestre. 
São também conhecidas como strieae gra-
vidarum e variam de 50% a 90%. Durante 
a gravidez, as estrias são mais comuns em 
mulheres mais jovens do que em mulheres 
mais velhas. Na puberdade, a prevalência 
varia de 6% a 86%. Na obesidade, a preva-
lência descrita é de 43%.

A estria é descrita,
na maior parte da literatura, 
como uma lesão irreversível.

Essa irreversibilidade está fundamenta-
da em exames histológicos, que mostram 
redução no número e volume dos elemen-
tos da pele, rompimento de � bras elásticas, 
pele delgada e redução da espessura da 
derme, com � bras de colagénio separadas 
entre si. A limitação do tratamento das es-
trias está no facto de não existirem, ainda, 
guidelines exatas do melhor tratamento, 
pois a resposta ao tratamento está direta-
mente ligada com as características da pele 
estriada e da pessoa na sua globalidade. As 
estrias são tema da minha tese de doutora-
mento e considero que na nossa prática clí-
nica temos alcançado resultados excelentes, 
de muita melhoria.  

Que soluções existem para tirar as es-
trias?

Infelizmente ainda não existe uma borra-
cha mágica que “apague” rapidamente as le-
sões. No entanto, os procedimentos e funda-
mentos aliados à saúde estética surgem, cada 
vez mais, como uma abordagem coerente, 
podendo proporcionar resultados e� cazes e 
compensadores para a pessoa e para a sua 
pele. Assim, torna-se imperativo um correto 
e exaustivo diagnóstico, a delineação de me-
tas realistas, bem como a aplicação de técni-
cas e tecnologias avançadas, fundamentadas 
em bases clínicas e cientí� cas. O que parecia 
impossível de tratar até há pouco tempo já é 
possível, mas claro com conhecimentos e ri-
gor clínico. Consulte aqui tudo sobre o trata-
mento ideal para estrias nas nossas Clínicas.

As estrias
– uma lesão inestética
A pele é um mundo complexo e, quan-
do não possui elasticidade su� ciente 
para acompanhar certos processos de 
transformação corporal, pode desen-
cadear o aparecimento de estrias.
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Miguel Teixeira, 50 anos, natu-
ral da Sobreira, Paredes, foi 
um dos vencedores do pré-
mio European Most Inspira-

tion Leader of The Year 2020, atribuído pela 
Cionet Portugal. O engenheiro paredense foi 
o mais votado pelo público entre 25 nomea-
dos de vários países e voltou a ser distinguido 
com um prémio internacional.

Na conferência transmitida online, em que 
foi declarado vencedor, Miguel Teixeira consi-
derou uma honra ser escolhido entre os pro-
� ssionais inspiradores e agradeceu à CIONET 
a oportunidade de divulgar o trabalho junto 

Paredense eleito
European Most Inspiration

Leader of the Year
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de uma comunidade mais vasta.
Ao jornal O PAREDENSE, o engenhei-

ro eletrotécnico, com pós-graduação em 
Gestão da Informação, que trabalha na 
Renault Cacia há mais de 14 anos, onde 
assume o cargo de Digital Transforma-
tion O�  cer para a região Europa 2 da 
Renault-Nissan-Mitsubishi, acrescentou 
que “este prémio representa a resi-
liência de uma equipa fantástica que 
envolveu sobretudo diversos depar-
tamentos da fábrica de Cacia em tor-
no do mesmo objetivo, mas também 
colegas de outros países e parceiros 
locais”. 

“É a prova que o empenho  cole-
tivo é um forte agente de mudança, 
realmente transforma e produz re-
sultados. É uma responsabilidade 
enorme representar toda a con� ança 
que pro� ssionais, amigos e familia-
res depositaram em nós, com quem 
estou muito grato e se devem todos 
sentir reconhecidos pelo prémio”, fri-
sou o paredense.

Recorde-se que Miguel Teixeira foi 
distinguido, no ano passado, com o 
prémio CIO of The Year 2019, da Cionet 
Portugal, que reconhece o “sucesso 
dos CIO que têm vindo a aumentar a 
competitividade da sua organização 
por meio de tecnologias de informa-
ção e comunicação (TIC)”.

Natural do lugar de Casconha, freguesia 
da Sobreira, Miguel Teixeira trabalha na Re-
nault Cacia há mais de 14 anos, onde assume 
o cargo de Digital Transformation O�  cer para 
a região Europa 2 da Renault-Nissan-Mitsu-
bishi. No universo do Groupe Renault englo-
ba o perímetro Portugal, Espanha e Eslovénia. 
Mantém o seu vínculo no comité de direção 
da Renault Cacia, como membro consultivo 
para o Digital.

Impulsionou, em 2016, a transformação 
digital da empresa na Europa, com projetos 
inovadores integrando vários ecossistemas 
de dados e aplicativos com impacto em toda 
a organização e uma rutura de tecnologias, 
centrada na qualidade de vida dos colabora-
dores e bem-estar no posto de trabalho, para 
gerir a cadeia de valor e a produção do grupo. 

Junta de Duas Igrejas entregou Prémios de Mérito
A junta de freguesia de Duas Igrejas entregou, no passado dia 19 de setembro, prémios 

de mérito aos melhores alunos do ano letivo 2018/2019. 
No quarto ano foram premiados os alunos Samuel Gomes, Martin Cunha e João Nunes. 

No sexto ano foram distinguidas Mara Fernandes e Soraia Meireles, no nono Helena Bessa e 
no 12.º ano Carla Barbosa e Diogo Machado.

A cerimónia decorreu no salão da junta de freguesia de Duas Igrejas e contou com a 
presença do presidente da junta, António Bessa, e do presidente da câmara de Paredes, Ale-
xandre Almeida.
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Faça compras no comércio tradicional
APOIAM A ECONOMIA LOCAL!

Mantém serviço
personalizado e reforça

segurança para os clientes

MORADA: Rua D. João Gomes Ferreira n.º 13 4580-116 PAREDES
(junto ao largo da feira, na rua da peixaria)

TELEFONE: 255 776 022
HORÁRIO: Segunda a Sábado das 09h30 às 19h00

SITE: www.cvcasadavisao.pt
FACEBOOK: www.facebook.com/casadavisao.paredes.pena� el/     
INSTAGRAM: casadavisao.paredes.pena� el

ACasa da Visão, com sede na ci-
dade de Paredes, foi fundada 
a 12 de Maio de 2018. Prima 
essencialmente pela quali-

dade do serviço, nomeadamente o atendi-
mento personalizado ao cliente. Aposta nas 
mais diversi� cadas marcas de prestígio de 
armações e óculos de sol, bem como as len-
tes oftálmicas e de contacto.

Disponibiliza um consultório altamen-
te tecnológico e presta o serviço de Opto-
metria Avançada, pela nossa Optometrista, 
Dra. Nádia Silva – com mestrado na área e 
experiência clínica há mais de dez anos. 

Com a pandemia, a Casa da Visão teve 
de se adaptar à nova realidade. Sendo a 
ótica considerada um serviço essencial, a 
Casa da Visão reduziu o horário de funciona-

mento, mas nunca fechou. “Implementamos 
o uso obrigatório da máscara, possuindo 
máscaras para os clientes que não usavam 
e, aumentamos as regras de higiene e se-
gurança”, explica Nádia Silva, acrescentando. 
“Sinceramente, o que achamos mais difícil 
foi o afastamento na saudação ao cliente. 
Em termos � nanceiros, era de esperar uma 
quebra acentuada no volume de faturação, 
visto haver poucas vendas. Contudo, a de-
cisão de não fechar foi exclusivamente a 
pensar no cliente e nos casos urgentes que 
poderiam existir, nomeadamente os ope-
raçionais da linha da frente do combate ao 
covid-19, que tiveram a infelicidade de par-
tirem os óculos. Conseguimos colmatar to-
das as necessidades desses clientes e, aju-
dar também quem não era nosso cliente”.

Aposta na
venda online
dos produtos

A maior aposta no tempo 
inicial de pandemia foi a venda 
online dos produtos em loja e a 
criação da loja online no site da 
Casa da Visão. 

Nádia Silva reconhece que, 
atualmente, os clientes conti-
nuam a ter algum receio da pan-
demia, contudo a Casa da Visão 
tenta sempre que se sintam em 
segurança no interior da loja. 

Quanto ao futuro, a empresá-
ria diz que é difícil fazer previsões, 
mas assume que continuam foca-
dos em manter o atendimento 
personalizado e a qualidade nos 
serviços e produtos e, acima de 
tudo, em garantir sempre a satis-
fação do cliente.
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Amaro Antunes vence segunda etapa da Volta
a Portugal entre Paredes e Mondim de Basto

Texto

HELENA NUNES

“É importante o concelho
ter este tipo de provas”

- José Leal, 66 anos, Vilela

“Acompanho todos os anos. 
Ao vivo nunca tinha visto

e estou a gostar.
Nós também merecemos”

- Maria Rosa Nunes, 93 anos,
Vila Cova de Carros

Amaro Antunes venceu a segun-
da etapa da Volta a Portugal, 
impondo-se na mítica subida 
da Senhora da Graça, Mondim 

de Basto, ao cabo de 167 quilómetros, inicia-
dos no concelho de Paredes. 

O ciclista da W52/FC Porto terminou a 
prova em 4h25m50s, passando a ser o novo 
comandante da Volta a Portugal, “roubando” a 
camisola amarela ao colega de equipa, Gusta-
vo Veloso, que foi quinto classi� cado, a 1m44s.

A 30 quilómetros da meta, Amaro Antu-
nes (W52-FC Porto) e Frederico Figueiredo 
(Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), ata-
caram na frente da corrida e juntaram-se ao 
grupo da fuga inicial, Ricardo Mestre (W52-FC 
Porto), Hugo Nunes e Daniel Silva (Rádio Po-
pular-Boavista).

Nas rampas do Monte Farinha, Amaro An-
tunes e Frederico Figueiredo acabaram por � -
car sozinhos na frente e a 400 metros da meta 
o ciclista da W52/FC Porto disparou para a vi-
tória, cumprindo 4h25m50s de prova. Frederi-
co Figueiredo gastou mais 22 segundos. João 
Benta (Rádio Popular-Boavista) foi terceiro, a 
1m13s.

À partida da segunda etapa que ligou Pa-
redes ao alto da Senhora da Graça, alinharam 
os 98 ciclistas inscritos na Volta a Portugal. A 
partida simbólica foi feita no parque da cida-
de de Paredes, pelo presidente da câmara, 

Alexandre Almeida, e o presidente da Federa-
ção Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira.

O pelotão da Volta passou por várias fre-
guesias do concelho – Baltar, Gandra, Rebor-
dosa, Lordelo e Vandoma -, seguindo depois 
por Pena� el e Amarante, antes de chegar a 
Mondim de Basto.

Apesar das restrições impostas pela pan-
demia não faltou público nas estradas para 
apoiar os atletas. Em Paredes juntaram-se 
algumas dezenas de pessoas para assistir à 
partida. José Leal, de 66 anos, natural de Vile-
la, quis ver os protagonistas de perto. “Acom-
panho sempre as etapas na televisão, mas 
hoje como era em Paredes, resolvi vir. Acho 
que é importante o concelho ter este tipo 
de provas. Ainda me lembro de ver o Ribei-
ro da Silva a correr. Já nessa altura Paredes 
tinha bons ciclistas”.

Também Maria Rosa Nunes, de 93 anos, 
veio de Vila Cova de Carros para assistir ao 
vivo a uma etapa da Volta a Portugal. “Passo 
a tarde a olhar para a televisão e acompa-
nho todos os anos. Assim ao vivo nunca 
tinha visto e estou a gostar. Nós também 
merecemos”.

A segunda etapa da Volta a Portugal � cou 
ainda marcada pela desistência de Nigel Ell-
say, que sofreu um acidente grave em Gan-
dra, Paredes. O ciclista canadiano embateu 
no camisola amarela que fazia a sinalização 
da prova. Segundo a RTP, que cita fonte da or-
ganização, ambos foram transportados para o 
hospital com um prognóstico “grave”.

Presidente da câmara
destaca impacto

económico no concelho
O presidente da câmara, Alexandre 

Almeida, assumiu que esta etapa foi 
uma “excelente forma de promover 
Paredes nos grandes palcos nacionais 
do ciclismo”, modalidade onde o conce-
lho tem grande tradição. “Paredes tem 
um carinho muito grande pelo ciclis-
mo e os ciclistas partilham também 
com os nossos empresários e traba-
lhadores o espírito de resiliência que 
os caracteriza. Sempre que pudermos 
associar Paredes ao ciclismo iremos 
fazê-lo”, assegurou o autarca, assumin-
do que, apesar das restrições, a prova 
teve um impacto económico positivo 
no concelho. “Não conseguimos ter 
muito público na zona de partida por 
causa das medidas de contingência, 
mas os restaurantes vão de certeza 
beneficiar com as pessoas que vieram 
assistir à partida e os hotéis vão be-
neficiar com as equipas. Como muitas 
das primeiras etapas decorrem nesta 
zona as equipas vão acabar por ficar 
alojadas dois ou três dias nos hotéis 
do concelho e isso vai valer a pena”.

Amaro Antunes vencedor da etapa
Paredes - Senhora da Graça
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Rua do Paço, 122 | 4580-281 Beire Paredes
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E-mail: trafego@tsluis.com

NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Produção de artefactos de cimento
Comercialização materiais de construção civil

Rua do Paço, 122 | 4580-281 Beire Paredes
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E-mail: fabel@net.novis.pt

Rua Infante D. Henrique, 121C * Vermoim
4470-035 Maia
Tlf. +351 229 407 853 * Fax +351 229 424 372
E-mail: geral@amtransitario.com
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Hóquei em Patins. PAREDES CUMPRE
SONHO E SOBE À II DIVISÃO NACIONAL 

Osonho cumpriu-se para 
o União Sport Clube de 
Paredes que carimbou, 
no sábado, 26 setem-

bro, o acesso à 2.ª Divisão Nacional de 
Hóquei em Patins, depois de bater o 
Clube Académico da Feira, por 0-3.

A equipa treinada por Diogo 
Pereira somou o segundo triunfo 
na fase preliminar Norte de subida 
e bene� ciou, ainda, do desaire do 
Fânzeres frente ao Póvoa, por 4-3, 
para conquistar a tão almejada su-
bida à 2.ª Divisão Nacional.

Ao jornal O PAREDENSE, o trei-
nador do Paredes garantiu que o 
encontro foi bastante equilibrado e 
que embora o Feira já tivesse o apu-
ramento garantido criou algumas 
di� culdades à sua equipa. Ainda 
assim, o Paredes conseguiu ser “su-
perior”. “Fomos muito compactos 
e solidários dentro da pista e con-
seguimos não sofrer golos. Está-
vamos dependentes do resultado 
de outro adversário, mas o Fân-
zeres tinha um desa� o muito re-
nhido na Póvoa, e creio que se fez 
justiça com o Paredes”, sublinha o 
técnico, destacando o “esforço da 
equipa” para alcançar este sonho.

“Estivemos dois meses a pre-
parar estas fases, com um esforço 
incrível de todo o sta� . Antes da 
pandemia estávamos praticamen-
te com a subida assegurada e seria 
injusto se não conseguíssemos este 
objetivo. Isto faz bem ao hóquei, 
faz bem ao concelho e à cidade”.

Diogo Pereira diz que a subida
“é um prémio justíssimo para a 

“Esta conquista
é dos unionistas e de 
todos os paredenses”

- António Pedro Silva, presidente do 
USC Paredes

Reações

“Creio que se fez
justiça com o Paredes”

Diogo Pereira, treinador

“O grupo merece
saborear esta conquista”

Nené Magalhães, capitão de equipa

“Ninguém duvide que 
vai ser para continuar
na senda das vitórias”

- Carlos Seabra, responsável pela secção

Campeonato da 2.ª Divisão arranca este sábado
Depois dos festejos da subida, o Paredes prepara o jogo de estreia no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Nor-

te, que arranca no próximo sábado, 3 de outubro, com o Paredes a receber, em casa, o Mealhada. 
Diogo Pereira antevê um jogo difícil, frente a uma equipa jovem e bem estruturada. “O Mealhada � cou em 

1.º lugar no grupo deles da zona sul e teve apenas uma derrota com o Sintra. O nível de exigência é muito 
alto, mas o Paredes vai tentar conquistar os três pontos”. 

estrutura de hóquei em patins do 
Paredes” e também um feito impor-
tante na sua carreira de treinador. O 
técnico fala, ainda, de um “enorme 
desa� o” que o clube tem pela fren-
te no regresso à 2.ª Divisão Nacional 
onde competiu durante vários anos.

“Temos de ser humildes e as-
sumir que o desa� o vai ser difícil, 
inclusivamente para a manuten-
ção. Não subestimamos ninguém e 
temos a humildade de ir para cada 
jogo com a vontade de vencer”.  

O capitão do Paredes, Nené 
Magalhães, fala de uma “conquista 
sofrida” e de um prémio para todos 
os paredenses. “Trabalhamos mui-
to para chegar aqui e o grupo me-
rece saborear esta conquista. Não 
tínhamos noção da quantidade 
de gente que gosta de hóquei, 
mas nestes dias sentimos que a 
cidade inteira estava a apoiar-
-nos. Foi uma sensação muito 
boa”, frisou o atleta paredense, as-
sumindo que a equipa parte para 
a 2.ª Divisão motivada para vencer 
todos os jogos.

Secção foi reativada
há dois anos

Carlos Seabra, responsável da 
secção de hóquei em patins do Pa-
redes, destaca “o trabalho excecio-
nal” realizado por toda a estrutura 
do clube nos últimos dois anos, que 
permitiu o ressurgimento da modali-
dade na cidade de Paredes.

O dirigente assume que esta 
conquista veio com um ano de atra-
so, mas deixou muito felizes todos 
os que contribuíram para o cresci-

mento da secção nos últimos anos. 
“Apesar de termos sido injustiça-
dos pela forma como nos � zeram 
lutar pela subida à II Divisão, des-
de junho até agora, sem ninguém 
conseguir descansar, foi uma ale-
gria muito grande. Toda a gente 
estava desejosa que o Paredes 
voltasse a lutar noutros palcos. E 
ninguém duvide que vai ser para 
continuar na senda das vitórias”, 
garante Carlos Seabra.

A subida à 2.ª Divisão Nacional 

vai trazer mais encargos para o clu-
be, mas o responsável acredita que 
o Paredes vai contar com o apoio da 
autarquia para ir mais longe. “Esse 
ir mais longe é daqui a duas épo-
cas estarmos na 1.ª Divisão. Sei 
que essa é a minha vontade e a 
vontade do presidente do Pare-
des, mas também é a vontade do 
executivo. Face ao investimento 
que estão a fazer no parque des-
portivo, ter uma equipa de hó-
quei em Paredes na 1.ª Divisão 
seria ouro sobre azul”.

O presidente do União de Pare-
des também se mostrou orgulhoso 
com a conquista da equipa e defen-
deu que este é mais um momento 
emblemático para o clube. “Sinto 
um orgulho muito grande no tra-
balho que a secção tem desenvol-
vido e esta conquista é dos unio-
nistas e de todos os paredenses”,
frisou António Pedro Silva, acrescen-
tando: “Aquilo que eu espero da-
qui para a frente é muito trabalho 
e dedicação”.

Embora tenha sido reativada há 
apenas dois anos, a secção de hóquei 
em patins do Paredes conta já com 
cerca de cem atletas nos escalões 
mais jovens e a expectativa do clube 
é ter equipas em todos os escalões 
no prazo máximo de dois anos.

Texto
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Maurício Reis, 
atirador des-
portivo de 
Paredes, sa-

grou-se campeão nacional 
de tiro prático, na divisão 
standard. O título foi conquis-
tado na carreira de tiro Douro 
Sul, em Tarouca, onde se dis-
putou o campeonato nacio-
nal de tiro prático – IPSC nos 
dias 5 e 6 de setembro.

O atleta de Paredes, de 41 
anos, já tinha sido duas vezes 
campeão nacional, em 2016 
e 2017, tendo conquistado 
também uma Taça de Portu-
gal da modalidade, o Open 
de Portugal e dois títulos de 
mestre atirador (pistola sport 
9mm e tiro prático).

Maurício Reis diz que a 
prova em Tarouca foi difícil, 

Paredense sagrou-seParedense sagrou-se
campeão nacional de tiro prático campeão nacional de tiro prático 
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tendo em conta o contexto e 
a qualidade dos adversários, 
mas o resultado acabou por 
surpreender pela positiva. 
“Apesar de todos os atletas 
atirarem ao mesmo tempo, 
ninguém sabe como está a 
correr a prova ao adversá-
rio porque os exercício são 
feitos isoladamente. A mi-
nha linha de pensamento 
estava sempre focada em 
fazer o melhor até ao últi-
mo tiro. No � nal quando vi 
o resultado foi uma gran-
de sensação de alegria. É o 
culminar de muito esforço 
e trabalho para conseguir 
mais e melhor. Atingir um 
título nacional é uma das 
melhores sensações que 
podemos saborear”, subli-
nha o paredense, lembrando 
que a maioria dos atletas que 
competem no campeonato 
fazem parte de equipas de 

órgãos de segurança, PSP, 
GNR, PJ, Marinha e Força Aé-
rea, que possuem carreiras 
de tiro próprias e condições 
para treinar que não estão 
acessíveis aos civis.

Maurício acredita que 
este troféu vai ajudar na di-
vulgação da modalidade 
que apesar de juntar atletas 
de todas as regiões do país, 
continua a ser desconhecida 
para muita gente. 

Próximo
objetivo é

representar
Portugal no

Campeonato
do Mundo

Criada na América em 
1950, a modalidade de tiro 
prático consiste na utilização 
de armas de fogo para execu-
tar exercícios típicos da com-
petição em alvos de papel ou 
metal. Divide-se em quatro 
principais divisões: standard, 
produção, open e classic, que 
se distinguem pelas carac-
terísticas das armas usadas. 
O tiro prático chegou a Por-
tugal em 1990 sendo atual-
mente uma das modalidades 
que movimentam mais atira-
dores. 

Todas as provas são de-
� nidas por um grau de com-
plexidade mínimo determi-
nado em função das divisões 
e escalões, sendo realizadas 
em pistas distintas, que po-
dem ir desde os 100 m2 e os 
400 m2.

O desa� o consiste em 
acertar dois tiros nos alvos 
de papel e um tiro nos alvos 
metálicos, de forma a obter a 
melhor pontuação no menor 
espaço de tempo. 

Maurício Reis começou 
a fazer tiro prático em 2005 
depois de ter experimentado 
vários outros desportos. “O 

meu avô e vários familiares 
eram caçadores e por isso 
sempre estive habituado a 
ver armas. Na primeira car-
reira de tiro experimentei 
uma série de armas de ar 
comprimido, as únicas que 
inicialmente são permiti-
das a um civil. Depois de ter 
experimentado a precisão 
de uma pistola, penso que 
foi amor à primeira vista”,
recorda o atleta. A partir daí, 
Maurício teve de percorrer 
um longo percurso até obter 
a licença C, que permite fazer 
tiro dinâmico. 

Depois da conquista do 
título nacional, o atleta de 
Paredes está agora focado 
na prova que será disputada 
em Braga este mês. A Braca-
ra Augusta Match é a última 
prova do ranking e vai de-
cidir quem irá representar 
Portugal no Campeonato do 
Mundo na Tailândia

“Neste momento estou 
em primeiro no ranking e 
vou continuar a batalhar 
nesta última prova para 
fazer parte da seleção na-
cional e poder represen-
tar Portugal no campeo-

nato do Mundo. Eu já fiz 
algumas representações 
quer em campeonatos da 
Europa, como em cam-
peonatos do Mundo e em 
todos eles a sensação foi 
única e indescritível”, sub-
linha o atleta, agradecendo 
à família e sobretudo às em-
presas que o têm apoiado 
neste percurso, a Sociedade 
de Tiro do Porto, a empre-
sa Máquinas São Marcos, a 
Matrix Portugal, a Martins 
Sport, a Suplementos 24, a 
SPS e a câmara municipal 
de Paredes.
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António Sousa con-
quistou mais um 
título nacional de 
XCO, na categoria de 

master 50. A vitória foi alcançada 
no passado domingo, 27 setem-
bro, em Tamengos, Anadia, no 
Campeonato Nacional de Cross 
Country Olímpico (XCO).

O atleta de Paredes foi o vence-
dor da prova masculina de master 
50, em Anadia, e voltou a conquis-
tar o título de campeão nacional da 
modalidade que já tinha alcançado 
em 2019. Na prova feminina, des-
tacou-se Natália Mendes (Freebike 

Leonor Bessa voltou a fazer his-
tória no domingo, 27 setembro, ao 
tornar-se a primeira campeã nacio-
nal absoluta do golfe português na 
nova versão do Campeonato Na-
cional Absoluto Audi, agora aberto 
também a pro� ssionais e não ape-
nas a amadores.

António Sousa sagra-se
campeão nacional de XCO 

Texto
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Shop/Bike Clube S. Brás).

Na época passada, António 
Sousa já tinha vencido o campeo-
nato nacional e a Taça de Portugal 
de XCO e conquistado ainda o título 
nacional de ciclocrosse, a Taça de 
Portugal e a Copa da Galiza.

Em Anadia, Roberto Ferreira e 
Raquel Queirós, corredores do Gui-
lhabreu Btt, venceram os títulos na-
cionais na categoria de elite.

Filipe Francisco (BTT Loulé/
Elevis) e Marta Branco sagraram-se 
campeões nacionais de sub-23. Em 
juniores impuseram-se João Cruz 
(Axpo/FirstBike Team/Vila do Con-
de) e Ana Santos (Patocycles/Eyres 
by Shamir). Os melhores cadetes fo-
ram Daniel Lima (BTT Loulé/Elevis) e 

Mariana Líbano (Maiatos).
Entre os veteranos destaca-

ram-se André Filipe (CPR A-do-
-Barbas/Akiplas/PVS) e Nádia 
Mendes (Clube BTT de Águeda/
Fundiven) nos masters 30, Ro-
gério Matos (Rompe Trilhos/e 
Raquel Marques (Axpo/FirstBike 
Team/Vila do Conde) nos masters 
40, e Luís Tomé (Korpo Activo/Pe-
nacova) nos master 60.

Tiago Craveiro foi o melhor pa-
raciclista. Já o título coletivo foi para 
a equipa de BTT Loulé/Elevis.

Pedro Cândido (Movefree/
ONfm/CM Torres Vedras) foi o me-
lhor dos dois participantes na corri-
da de bicicletas de assistência elétri-
ca, disputada no sábado.

Leonor Bessa campeã nacional absoluta de golfe
Texto
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A atleta de Paredes entrou, as-

sim, para a história do torneio da Fe-
deração Portuguesa de Golfe (FPG), 
juntando a este título o de campeã 
nacional de pro� ssionais.

Com um total de 293 pancadas 
(73-71-73-76), 9 acima do Par 71 do 
Oporto Golf Club, em Espinho, onde 
decorreu a 87.ª edição do Campeo-
nato Nacional Absoluto, a jogadora 
de Paredes venceu com duas pan-

cadas de vantagem sobre a 
amadora So� a Sá, da Quin-
ta do Lago, que se sagrou 
campeã nacional amadora. 

“É importante ser a 
primeira a ganhar este 
novo torneio e saber que 
um dia poderei ser um mo-
delo para que haja mais 
jogadoras. Claro que ve-
nho sempre para ganhar 
e mesmo sabendo que 
não estou na minha me-
lhor forma, tentei gerir o 
jogo. Sinto que não joguei 
bem, mas fui inteligente. 
Não foi um bom campeo-
nato da minha parte, mas 
é sempre bom ganhar”,
sublinhou a atleta, citada na 
nota de imprensa da Fede-
ração Portuguesa de Golfe.

Recorde-se que Leonor 
Bessa já tinha sido campeã 
nacional amadora em 2017 
e 2018 e campeã nacional 
de pro� ssionais em 2018 e 2020. Em 
2017 foi a melhor jogadora no Sol-
verde Campeonato Nacional PGA 
e não recebeu o título por não ser 

ainda pro� ssional.
No sector masculino, o título na-

cional foi conquistado por Ricardo 
Gouveia, que regressou aos títulos 

depois de um jejum de mais de três 
anos. So� a Barroso e Pedro Lencart 
sagraram-se campeões nacionais 
amadores.
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OUnião Sport 
Clube de Pa-
redes venceu 
o Castro Daire 

por 1-0 na 1.ª eliminatória da 
Taça de Portugal. O jogo foi 
disputado no domingo, 27 se-
tembro, na cidade desportiva 
de Paredes, à porta fechada.

O treinador do Paredes 
reconhece que este era um 
jogo de extrema di� culdade, 
com um adversário que não 
perdia há um ano e que ele-
vou o seu nível de qualidade 
e competitividade com os 
reforços assegurados para a 
nova época.

A formação de Paredes 
“entrou mal” na partida, e 
permitiu ao adversário al-
gum domínio nas situações 
de grande perigo, mas aca-
bou por conseguir recuperar 
o controlo do jogo e colo-
car-se em vantagem no mar-
cador, num golo batido por 
Madureira, aos oito minutos, 
na conversão de uma grande 
penalidade.

A partir daqui “o Pare-
des foi controlando todo o 
jogo” e teve algumas opor-
tunidades para chegar ao 2-0, 
mas falhou na concretização. 

Eurico Couto reconhe-

Jaime Pacheco foi 
o� cialmente anuncia-
do como novo treina-
dor do Zamalek, clube 
egípcio que orientou 
em 2014/2015. 

O treinador de Pa-
redes, de 62 anos, es-
tava sem treinar desde 
2017, quando orientou 
o Tianjin Teda, na China 
e regressa agora ao ati-
vo para treinar o atual 
vice-líder da 1.ª Liga do 
Egipto. 

Na anterior passagem pelo Zamalek, que durou pouco 
mais de dois meses, Jaime Pacheco somou sete vitórias em 
dez jogos no campeonato egípcio, antes de deixar o clube 
para rumar aos sauditas do Al Shabab.

Jaime Pacheco nasceu a 22 de julho de 1958, em Lorde-
lo, Paredes, e iniciou a sua carreira de treinador na época de 
1992/1993, numa altura em que, mantendo o estatuto de 
jogador, passou a dirigir a equipa do Paços de Ferreira, que 
militava na I Divisão. 

Seguiram-se passagens pelo Rio Ave, União de Lamas, 
Vitória de Guimarães, Maiorca (Espanha), Belenenses, Al-Sha-
bab (Arábia Saudita), Beijing Guoan (China), Zamalek (Egip-
to) e Tianjin Teda (China).

Jaime Pacheco foi técnico campeão pelo Boavista em 
2001 e garantiu um feito inédito para os axadrezados.

A Casa do Povo de Sobreira anunciou na semana passa-
da o corte de relações institucionais com o Hóquei Clube de 
Pena� el. Em comunicado, o clube do concelho de Paredes 
manifestou “repúdio pelo impedimento por parte do Hó-
quei Clube de Pena� el, em participar no Campeonato 
Nacional Sub23 – Zona Norte”.

A Comissão Administrativa da CP Sobreira explica que 
o clube, sabendo que os prazos de inscrição para participa-
ção no campeonato já tinham terminado, contactou a FPP 
– Federação de Patinagem de Portugal para solicitar a sua 
inscrição, uma vez que a Zona Norte tem um número ímpar 
de clubes e a inclusão da CP Sobreira na competição não afe-
taria em nada o normal decurso da prova.

“Foi com enorme surpresa que a Casa do Povo de So-
breira recebeu a comunicação da FPP sobre a inviabili-
dade de inscrição do clube na prova, uma vez que, a FPP 
não obteve a unanimidade de respostas a� rmativas dos 
clubes (apenas um vetou a participação da CP Sobreira). 
Face ao exposto, e a outras situações do passado, a Casa 
do Povo de Sobreira não tem outra opção que não cor-
tar, imediatamente, todas as relações institucionais com 
o Hóquei Clube de Pena� el”, defende o clube, apelando a 
que os clubes da zona Norte aceitem a inscrição, em virtude 
da desistência do clube ACDCP Vila Boa Do Bispo.

Também em comunicado, publicado nas redes sociais, 
a direção do HC Pena� el diz que “as alegações difundidas 
pela CP Sobreira são uma tentativa de denegrir o bom 
nome da instituição” e adianta que “já está a tomar as pro-
vidências necessárias para proteger o clube”. 

O Aliados de Lordelo vol-
tou a desperdiçar pontos no 
campeonato, ao empatar a 
uma bola frente ao Gens, na 
2.ª jornada da Divisão de Elite 
da Associação de Futebol do 
Porto, disputada em Gondo-
mar, no passado domingo, 27 
setembro.

A lesão de Coelho aos 15 
minutos condicionou, desde 
logo, a estratégia da equipa 
para o encontro. O Gens co-
locou-se em vantagem no 
marcador quatro minutos 
depois, num lance de mau 
posicionamento do adversá-
rio. O Aliados de Lordelo rea-
giu bem e 10 minutos depois 
chegou ao empate, por inter-
médio de João Moreira.

Logo a abrir a segunda 
parte, os lordelenses � caram 
reduzidos a 10 jogadores, 
após a expulsão de Ricardo 
Costa que viu vermelho di-
reto por falta sobre Dani, à 
saída do meio campo adver-

Paredes vence jogo de estreia
da Taça de Portugal
Texto
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ce que o Paredes ainda não 
tem uma equipa feita, mas 
felicitou os seus jogadores 
pela passagem à segunda 
eliminatória da Taça de Por-
tugal. “Não somos, ainda, 
uma equipa, perdemos 6 
titulares da nossa base que 
ao longo dos anos construí-
mos e alcançamos grandes 
feitos. Sabemos a di� culda-
de do caminho que temos 
para percorrer e, por isso, 
dou os parabéns aos meus 
jogadores pelo espírito e 
entrega ao jogo”. 

2.ª jornada da Divisão Elite:

Aliados empata e Gandra vence em casa
sário.

O encontrou terminou 
com um empate a uma bola, 
resultado que deixa a equipa 
de Lordelo com apenas dois 
pontos alcançados em dois 
jogos. 

“Não foi um jogo mui-
to positivo da nossa parte, 
mas depois de todos os 
infortúnios que tivemos 
acaba por ser um resultado 
justo. Sabemos o que é o 
futebol e, por isso, assumo 
na íntegra toda a responsa-
bilidade deste início, mas 
quero realçar também que 
o Aliados de Lordelo teve 
uma mudança acentuada 
no plantel e que é neces-
sário tempo para os joga-
dores assumirem os princí-
pios necessários”, ressalvou 
o técnico lordelense.

Na próxima jornada, o 
Aliados de Lordelo volta a 
jogar em Gondomar, com o 
Sousense, numa partida que 
se adivinha difícil, mas onde 
a equipa quer mostrar a sua 
competência. “Vamos fazer 

das tripas coração para tra-
zer a vitória para dedicar aos 
nossos adeptos e à nossa di-
reção que tem sido incansá-
vel connosco”, rematou.

O Aliança de Gandra ven-
ceu em casa, no sábado, 26 
setembro, o Sousense por 4-2, 
conquistando a primeira vitó-
ria no campeonato. Ao inter-
valo a equipa de Mário Rocha 
já vencia por 2-0, com golos 
apontados por Frazão e Mau-
rício. Na segunda parte o Sou-
sense entrou melhor e acabou 
por reduzir a desvantagem no 
marcador (2-1), aos 75 minu-
tos. Ainda assim, o Aliança de 
Gandra não desmotivou e três 
minutos depois Frazão vol-
tou a faturar para a equipa da 
casa. O Sousense ainda conse-
guiu fazer o 3-2, mas o Gandra 
voltou a dilatar a vantagem, 
com um golo de Maurício, ao 
cair do pano. 

Mário Rocha destacou a 
qualidade de jogo de ambas 
as equipas e assumiu que a vi-
tória do Aliança de Gandra foi 
bastante satisfatória. “Tive-

mos um início de campeo-
nato com bastantes proble-
mas e uma pré-época que 
não correu como esperáva-
mos, por isso já havia algu-
ma descon� ança na equipa. 
Os jogadores acabaram por 
dar uma resposta muito 
positiva nestes dois jogos e 
isso deixa-me bastante sa-
tisfeito”, frisou o técnico. 

No próximo domingo, a 
formação gandrense recebe 
em casa o Sobrado, num dér-
bi que se adivinha de grande 
di� culdade, diz Mário Rocha. 
“O Sobrado vem de uma 
derrota e vai querer tentar 
corrigir esse resultado em 
Gandra, por isso vai ser um 
jogo de grande di� culdade 
para ambas as equipas. Vai 
ser um bom espetáculo e 
espero que o fair play este-
ja presente”.

A 2.ª jornada da Divisão 
de Elite da AFP (Série 2) en-
cerra esta quarta-feira, com 
o jogo Vila Meã-Rebordosa, 
marcado para as 21 horas, já 
após o fecho desta edição.

Equipa prepara receção ao Leça
Depois da vitória na Taça, o Paredes volta a focar as aten-

ções no Campeonato de Portugal e prepara-se para uma rece-
ção difícil ao Leça, já este domingo. 

“O Leça é um dos candidatos à subida. No ano passa-
do fez uma excelente época e quando terminou, devido à 
pandemia, estava na luta pelo play-o� . Manteve grande 
parte da sua equipa e reforçou-se muitíssimo bem. Sabe-
mos que será um jogo com um grau de di� culdade enor-
me, mas vamos trabalhar para estar preparados para essa 
di� culdade e competitividade”.

A partida será jogada no próximo domingo na cidade despor-
tiva de Paredes, sem a presença de público nas bancadas, factor 
que o treinador do Paredes admite ser um di� culdade acrescida. 

Jaime Pacheco regressa ao
ativo para treinar o Zamalek 

Casa do Povo da Sobreira
corta relações com HC Pena� el

Texto
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Foi inaugurado, no passado dia 20 
de setembro, o novo complexo 
desportivo do União Sport Clube 
de Baltar, que contempla um relva-

do sintético com iluminação LED, bilheteira, 
balneários e bar de apoio.

Na cerimónia de inauguração estiveram 
presentes o presidente da câmara, Alexandre 
Almeida, o presidente da Junta de Baltar, Jorge 
Coelho, o diretor do Agrupamento das Escolas 
Daniel Faria, António Aguiar, bem como repre-
sentantes de associações e coletividades da 
freguesia, membros da direção do clube, patro-
cinadores e atletas dos escalões de formação.

Fundado em 1972, o USC Baltar passa as-
sim a dispor de um novo campo de jogos, um 
desejo antigo dos sócios e adeptos do clube, 
que nos últimos cinco anos esteve obrigado a 
jogar na cidade desportiva de Paredes, devi-
do à falta de condições do seu estádio.

Ao jornal O Paredense, Isidro Almeida, 
presidente do clube, reconhece que a obra 
abre uma nova página na história do clube, 
que passa a ter as condições necessárias para 
a prática desportiva.

“O antigo campo era pelado e não tinha 
condições. Andamos há cinco anos a jogar 
fora de casa, em Paredes, e agora podemos 
recomeçar com uma nova ambição”, frisou 
o dirigente, lembrando que a equipa sénior 

USC Baltar tem novo complexo desportivo 

do clube conquistou duas subidas de divisão 
nos últimos cinco anos, mas acabou por des-
cer devido à falta de condições.

“Subimos à 1.ª Distrital nas épocas de 
2015/2016 e depois 2017/2018, mas com 
a equipa a jogar sempre fora de casa e o 
clube a não ter receitas com a bilheteira e o 
bar era impossível sustentar o projeto. Ain-
da assim, só temos a agradecer ao Paredes 
pela cedência do campo e em particular ao 

Sr. Teixeira e ao Sr. Paulo que nos ajudaram 
em tudo, e também à câmara municipal de 
Paredes que se comprometeu a construir, 
em breve, uma bancada”.

Clube quer lutar
pela subida esta época
Além de permitir a realização dos jogos 

em casa da equipa sénior, o novo complexo 
desportivo vai criar as condições necessá-
rias para atrair jovens atletas. “Terminamos 
a última época com 65 atletas, mas o clu-
be já chegou a ter mais de 100 jovens na 
formação e equipas em todos os escalões, 
que foram saindo ao longo dos anos para 
clubes com outras condições. Agora com o 
novo campo e o protocolo que temos com 
os ‘Guerreiros do Futuro’ não tenho dúvi-
das de que vamos conseguir fazer crescer 
novamente este número”.

Isidro Almeida diz que este é o segundo 
momento mais importante da história do 
Baltar, a seguir à fundação, porque o novo 
complexo vem garantir também as condi-
ções para a sustentabilidade do clube. 

“Se não fosse inaugurado este ano, 
seria difícil o clube sobreviver por mui-
to mais tempo. Agora vamos recomeçar 
com uma nova ambição e tentar a subida 
de divisão já esta época. Temos o plantel 
praticamente definido e um treinador 
experiente que sabe que temos a ambi-
ção de lutar pela subida”. 

O Baltar estreia-se nas competições 
desportivas este domingo, dia 4 outubro, 
no jogo da 1.ª eliminatória da Taça da As-
sociação de Futebol do Porto, em que vai 
defrontar o Sp. Cruz, a mesma equipa que 
vai encontrar na 1.ª jornada do campeona-
to da 2.ª Divisão, Série 1, agendada para 10 
de outubro, em Paranhos.
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O nosso professor de Inglês 
partiu . Foi tudo tão rápido! Não 
tivemos tempo para nos despedir  

No dia-a-dia costumamos 
dar a vida por garantida e foi 
o que aconteceu   O professor 
Adalmiro estava sempre lá para 
nós e, por isso, achámos que o 
teríamos sempre connosco  só 
que, agora, sentimos que perde-
mos a oportunidade de agrade-
cer tudo aquilo que fez por nós!

A verdade é que só quando 
somos confrontados com uma 
situação difícil como esta, é que 
paramos para pensar e acaba-
mos por valorizar quem nos rodeia  

Bondoso, paciente, compreensivo e aplicado  e muito, muito mais  assim era o nosso pro-
fessor de Inglês e, de alguns de nós, o Diretor de Turma dos últimos três anos, que sempre 
será recordado e lembrado por todos! 

Espaço Escola

● Escola Secundária Daniel Faria, Baltar
..................................................................................................................................................................................................................

Há momentos difíceis de entender e de aceitar, sobretudo, quando implicam a 
perda de alguém. Inesperada e prematuramente, vimos partir o nosso colega 
Adalmiro, docente de Inglês na escola Secundária Daniel Faria, de Baltar.

Perdemos um excelente colega, de uma rara e invejável cultura, sentido de 
humor re� nado e dedicado aos seus alunos, sempre apaziguador e paciente!

A sua caminhada, que se pautou pela discrição, amabilidade, serenidade, humildade, 
gentileza e sensibilidade, ao longo das várias décadas que lecionou na nossa Escola, chegou 
ao � m! No entanto, nós continuaremos a caminhar, lembrando-o sempre como homem bom, 
que permanecerá na nossa memória e na de tantos alunos, com aquele sorriso tão especial.

Foi um privilégio trabalhar com o Adalmiro! Até sempre!

“E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio,
Eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti.
Ser-me-ás suave à memória lembrando-te assim - à beira-rio,”

Ricardo Reis

Departamento de Línguas

Homenagem ao Professor Adalmiro Ferreira
Se o paraíso tiver gira-discos,
não te esqueças 
de pôr Joy Division 

Refastela-te no sofá,
põe os pés em cima
da mesa. Como nunca.
Tu mereces.

Repete em alto e bom som:
“here’s Johnny”.

Tu
Iluminavas 
pelo silêncio.

Nunca mais será
segunda-feira
como dantes.

Dedicatória dos seus Alunos 

Nuno F. Silva
(antigo aluno do Professor Adalmiro)

Chega Trump ao cais infernal, bronzeado como o sol, com 
o seu capachinho e dois garrafões de Sonasol:

Trump: Hello do boat, hello!
Diabo: Quem ousa interromper
             Este meu momento de lazer?
Trump: Donald Trump, o senhor de todas as Américas,
Salvador das pessoas que por conta do vírus andavam histéricas.
Diabo: Entrai, entrai, poderoso senhor,
             Que eu vos servirei com todo o ardor.
Trump: P’ra onde vai esta traineira?
Diabo: Vai para a terra derradeira
Para onde há pessoas como tu
Sobe e senta aqui o cú!
Tu que só querias tempo de antena
Adiaste então a quarentena
Não quiseste con� nar
Prá a economia não prejudicar.
Trump: Como? Eu no meu país sou um herói,
              Um Messias, um cowboy!
Diabo: Tu, um herói? Que trazes aí na mão
Que dizes do mundo ser a salvação?

...................................................................................................................................................................................................................
Alunos do 9.º D  ●  Escola Básica e Secundária de Sobreira

Auto da Covid-19
—  3.ª parte  —

De lixívia e detergente 
Querias encher toda a gente.
Trump: A ti queimou-te um fusível
Nessa barca não entro não
Não tens álcool gel disponível
Para fazer a desinfeção
Vou a este teu vizinho do lado
            Que tem tudo limpinho e desinfetado.
Dirige-se Trump à barca do Anjo que antes de o mandar de 
volta ao Inferno lhe diz:
Anjo: Tu és um grande aldrabão
17000 vezes ao povo mentiste
Enquanto uns choravam, tu riste,
Vai-te daqui, seu grosseirão!

Chega Jair Bolsonaro que morreu assassinado, com Michel-
le, sua mulher, a sua máscara e as cartas de demissão de to-
dos os seus ministros.

Bolsonaro: Hou da barca!
Diabo: Como vens tão carregado?
            Foi por isso que foste assassinado?

            Entra lá e embarca,
           Que no mundo já deixaste a tua marca.
Bolsonaro: Esta barca onde vai ora?
Diabo: Vai para a ilha da má hora,
             Suba com a sua senhora.
Bolsonaro: Mas que mal � z eu?
                   Endireitei todo o Brasil,
                   E fui dado como um imbecil.
                   Levei um tiro mortal,
                   E ainda vou para o batel infernal?
Diabo: Disso tenho a certeza.
            Quando consegues colocar a máscara,
             É uma grande proeza.
             Se és tão bom governante,
             Porque é que te acham repugnante?
             Relatórios � zeste omitir,
             E nem isso consegues assumir.
      Fizeste do Brasil uma vala comum
      Entra prá aqui que cabe sempre mais um!
Bolsonaro: Homessa! Aí não pertenço,
                   Vou à barca daquele que tem bom senso.
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Oprimeiro artigo da série «Pa-
redes e a Primeira República» 
foi publicado na edição des-
te jornal de 29 de Junho de 

2017. Cerca de 60% do trabalho de inves-
tigação foi desde então dado a conhecer 
neste espaço, permanecendo ainda inédi-
tos os restantes 40%. 

Considerando a utilidade prática da 
compilação de todos os artigos em forma-
to de livro, o autor apresentou proposta de 
publicação do mesmo à Câmara Municipal 
de Paredes, na pessoa da senhora vereado-
ra com o pelouro da Cultura, Dra. Beatriz 
Meireles. Tendo o projecto recebido o in-
teresse e a necessária aceitação, foi dada 
luz verde para que o concelho pudesse ter, 
assim, mais um livro sobre a sua história. A 
obra será apresentada publicamente, ainda 
que com as restrições inerentes à situação 

pandémica que atravessamos, 
no próximo dia 5 de Outubro, 
data em que se assinalarão os 
110 anos da implantação da 
República em Portugal.

O livro consiste num vo-
lume de 423 páginas, agru-
padas em 61 artigos. A parte 
já publicada neste jornal foi, 
entretanto, actualizada. Do 
remanescente,  destacamos a 
abordagem aos seguintes te-
mas: A Questão de Lordelo (so-
bre o processo separatista para 
Paços de Ferreira); a Crise das 
Subsistências, seus dramáticos 
efeitos, protagonistas locais e 
consequências; a participação 
de paredenses nas duas frentes 
da Grande Guerra; o regresso 
do conservadorismo, o período 
sidonista e a Monarquia do Nor-
te; as biogra� as de personalida-
des como a administrador Joa-
quim Ferreira Barbosa, o bispo 
D. António Barbosa Leão ou o 
presidente de câmara e depu-
tado Del� m de Araújo Moreira 
Lopes; os efeitos locais da con-

tinuada acção republicana contra a Igreja e 
seus membros; as � utuações políticas nas 
instituições locais; ou ainda o Ocaso Republi-
cano e a Aurora da Ditadura.

Terminamos com uma citação do tex-
to introdutório: «É propósito indissociável 
deste trabalho não só contribuir para trazer 
respostas a interrogações antigas, como 
também levar a efeito a não menos impor-
tante tarefa de suscitar novas e prementes 
interrogações. Caberá aos leitores, como 
sempre, ajuizar sobre a utilidade, oportuni-
dade e e� cácia deste livro em face dos ob-
jectivos propostos.»

Um agradecimento devido ao jornal O 
Paredense, seus responsáveis e trabalhado-
res, de forma particular ao meu estimadíssi-
mo amigo Manuel Ferreira Coelho, por toda 
a atenção e disponibilidade em acolher a 
publicação destes textos.

PUB

H á 19 escolas do concelho de 
Paredes que voltaram a ser 
distinguidas com o prémio 
Eco-Escolas 2019/2020, atri-

buído pela Associação Bandeira Azul da 
Europa (ABAE) às escolas pelos compor-
tamentos e projetos direcionados para a 
prevenção e sustentabilidade do meio am-
biente.

Além do Centro de Formação Profissio-
nal das Indústrias da Madeira e Mobiliário 
(CFPIMM), o Colégio Casa-Mãe e o Conser-
vatório de Dança do Vale do Sousa foram, 
ainda,  distinguidas em Paredes a Escola 
Básica da Serrinha, em Rebordosa, a Escola 
Básica de Bitarães, a Escola Básica de Criste-
lo, a Escola Básica de Vilela, a Escola Básica 
e Secundária de Paredes, a Escola Básica e 

19 escolas do concelho
distinguidas com

prémio Eco Escolas

Secundária de Vilela, Escola Básica n.º 1 de 
Sobreira, a Escola E.B. 2,3 de Sobreira, a Es-
cola E.B. n.º 1 de Rebordosa, a Escola E.B. 
de Recarei, a Escola EB/S de Rebordosa, a 
Escola Secundária de Paredes e os Jardins 
de Infância de Estrebuela, de S. Marcos, de 
Talhô – Gondalães e de Monte, em Mouriz.

Promovido pela Fundação para a Edu-
cação Ambiental, representado pela ABAE, 
o Eco-Escolas é um programa educativo in-
ternacional que pretende encorajar ações 
e reconhecer o trabalho de qualidade de-
senvolvido pela escola, no âmbito da Edu-
cação Ambiental para a Sustentabilidade. 

As escolas premiadas receberam uma 
bandeira verde que representa as boas prá-
ticas ambientais desenvolvidas pela comu-
nidade escolar.

A cerimónia de entrega dos prémios 
está agendada para 30 de outubro, em Lis-
boa.

Texto

HELENA NUNES

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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Efemérides 1 de outubro

1541
Presumível data do nascimento Domenico 
Theotocópulis, mais conhecido por El Greco;

1777
Assinatura, em Madrid do Tratado de Saulo Ilde-
fonso ou de Limites, entre Portugal e Espanha;

1791
A Assembleia Legislativa reúne-se em Paris 
(até setembro de 1792): Jaques Brissot e ou-
tros elementos do Partido Girondino instigam 
à guerra contra a Áustria;

1795
A França anexa a Bélgica;

1800
Pelo tratado de Santo Ildefonso a Espanha 
vende a Luisiana à França e Napoleão prome-
te a Toscana, com o título de rei, ao duque de 
Parma, genro de Carlos IV de Espanha;

1801
Assinados pontos preliminares de paz entre a 
Inglaterra e a França, pelos quais os ingleses se 
comprometem a devolver as conquistas maríti-
mas, à exceção de Trindade e Ceilão, à França, Es-
panha e Holanda. Por sua vez a França concorda 
em evacuar Nápoles; e garantida a integridade 
de Portugal. Dá-se independência às ilhas Jóni-

cas e os exércitos francês e inglês devem retirar 
do Egito, que será entregue à Turquia, sendo 
Malta devolvida aos Cavaleiros de S. João Batista;

1806
Ultimato da Rússia no intuito de manter Hanô-
ver que a França pretende devolver à Inglaterra;

1833
Luísa Todi, cantora lírica portuguesa, morre 
com 80 anos;

1856
Na Revue de Paris, surge a primeira edição de 
“Madame Bovary”, Gustav Flaubert;

1908
O primeiro automóvel Ford T, produzido em 
série, inicia a sua venda nos EUA;

1914
Comandada pelo coronel Alves Roçadas, de-
sembarca em Moçâmedes a primeira expedi-
ção a Angola;

1936
O líder da revolta antidemocrática em Espanha, 
Francisco Franco, é nomeado chefe de Estado;

1949
Mao Tsé Tung, líder do Partido Comunista 
Chinês, proclama a República da China de-
pois de derrotar os nacionalistas da fação 
de Chiang Kai-Shck numa guerra cível que 
originou milhões de mortos;

1974
Tomada de posse do III Governo Provisório, 
che� ado pelo general Vasco Gonçalves;

1988
Aos 57 anos, Mikhail Gorbatchev, torna-se 
presidente do Soviete Supremo da URSS;
1992 – Início das emissões experimentais da 
SIC;

2005
Tomada de posse de João Bernardo “Nino” 
Vieira como presidente da Guiné-Bissau;

2006
Primeira volta das eleições presidenciais 
no Brasil em que Lula da Silva conseguiu 
48% dos votos, contra 41% de Geraldo 
Alckimin, passando ambos à segunda 
volta.

El Greco: pormenor do Entierro del Conde de Orgaz

Agenda CulturalAgenda Cultural
De 1  a  14  de  outubroDe 1  a  14  de  outubro

PUB PUB

PAREDES                                                                                             

Dia 3   |  Igreja de São Tomé, Bitarães
22h30 – Espetáculo “Sons do Património”, por Lisboa String Trio e Cristina Branco

CASTELO DE PAIVA
Dia 5   |  Monte de S. Gens, Castelo de Paiva
10h00 – 2.ª prova Rampa de São Gens, Santa Maria de Sardoura

LOUSADA
De 4 a 9   |  Lousada
Evento “Vidas ao Caminho – Cooperativas Lousavidas”, no âmbito do Programa Municipal 
de Caminhadas

Mário Zambujal é o escritor 
homenageado da Escritaria 
2020, o festival literário que 
se vai realizar em Pena� el de 

18 a 25 de outubro e que se vai centrar “num 
dos mais carismáticos prosadores portugue-
ses”, adianta a autarquia.

No ano em que Pena� el celebra 250 anos 
de elevação a cidade, a organização decidiu, 
ainda, homenagear igualmente a vida do Jor-
nalista Fernando Alves que celebra este ano 
50 anos de carreira na Rádio. 

Numa edição marcada pela pandemia, vai 
haver, ainda, novidades em termos culturais.

Mário Zambujal é autor de textos para te-
levisão e teatro. Foi jornalista de “A Bola”, de 
“O Jogo”, subchefe de redação de “O Diário de 
Lisboa”, chefe de redação de “O Século”, dire-
tor-adjunto do “Record”, diretor do “Mundo 
Desportivo” e dos semanários “Se7e” e “Tal & 
Qual”, subdiretor do Canal 2 da RTP e apresen-
tador de diversos programas de televisão.

Além de “Crónica dos Bons Malandros”, 
cuja rodagem para televisão está a decorrer 
com a realização de Jorge Paixão da Costa, 
outras histórias têm conquistado diversas ge-
rações de leitores, entre eles o seu mais recen-
te livro “Boa Noite e Rodopio”.

Escritaria vai homenagear
Mário Zambujal 

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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Trancoso

História e Cultura

GOMES DE SOUSA

O COMISSÁRIO LUÍS BARBOSA

Pelas suas ligações fami-
liares e pelas interven-
ções nos processos de 
vários pretendentes o 

nome deste Comissário Luís Pinto 
de Mendonça Barbosa já foi aqui 
referido repetidas vezes. Também 
referenciado mui brevemente em 
dois dos primeiros capítulos.

Nasceu em Castelões de Cepe-
da onde foi baptizado a 1 de Janei-
ro de 1682. Primeiro � lho de Antó-
nio Monteiro Pereira, de Souselo e 
Mariana de Mendonça Barbosa, de 
Castelões de Cepeda. Neto pater-
no de Francisco da Fonseca Pinto e 
Ana Monteiro da Fonseca, de Santo 
André de Souselo, em Cinfães, neto 
materno de António Gomes de Sou-
sa e Maria Cabral da Mota. 

Seus pais foram recebidos em 
Castelões de Cepeda a 21 de Agosto 
de 1678. Viveram na Quinta da Pon-
te, Castelões de Cepeda, e tiveram 
mais os seguintes � lhos: 

2 - Padre Caetano Pinto de Men-
donça Barbosa nasceu a 20 de Ou-
tubro de 1684. 

3 - Mariana nasceu a 9 de De-
zembro de 1686. Smn. 

4 – Padre André Pinto de Men-
donça Osório baptizado a 24 de Ja-
neiro de 1689. 

5 - Joana Maria de Mendon-
ça Barbosa nasceu a 9 de Abril de 
1691. Casou com João Carlos da Ro-
cha Moreira, o qual, � cando viúvo e 
sem � lhos, se ordenou sacerdote.

6 – Padre António Mendonça bap-
tizado a 26 de Outubro de 1693. Su-
perior da residência de Nossa Senhora 
da Lapa, dos Jesuítas em Sernancelhe, 
e “sujeito de grandes virtudes”. 

7 - Padre Manuel de Mendonça 
baptizado a 8 de Junho de 1698.

O padre Luís Pinto foi Abade de 
Castelões de Cepeda desde que to-

mou posse a 14 de Junho de 1710 
até Abril de 1742. Faleceu a 22 de 
Julho de 1742, de idade de 60 anos 
pouco mais ou menos, nas Caldas 
do Gerês e foi sepultado na igreja 
de Santo António de Vilar da Veiga, 
em Terras de Bouro. Fez testamento 
que foi reduzido a pública forma e 
nele deixou se dissessem mil missas 
e nomeou testamenteiro seu irmão 
o padre Caetano. [‘Párocos de Cas-
telões de Cepeda’, Porto, 2009.]

Sobrinho do Comissário André 
Pinto de Mendonça Barbosa, [Opar, 
n.º 113] e primo do Familiar Luís Pin-
to de Mendonça, [Opar, n.º 133].

Seu cunhado João Carlos era 
parente do padre Amaro Manuel de 
Sousa, da Casa de Coura, em Bita-
rães, e prior em Albergaria-a-Velha, 
que foi delatado à Santa Inquisição e 
de quem falaremos noutro capítulo. 

Vejamos alguns dados recolhi-
dos nas ‘Diligências do padre Luís 
Pinto de Mendonça Barbosa Abade 
na freguesia de Salvador de Castelões 
de Cepeda Comarca de Pena� el Bis-
pado do Porto’.

Diz Luís Pinto de Mendonça Bar-
bosa Abade na freguesia do Salvador 
de Castelões de Cepeda Comarca de 
Pena� el, e Bispado do Porto, que ele 
suplicante tem servido há nove para 
dez anos a Santa Inquisição de Coimbra 
em diversas diligências, de que tem sido 
Escrivão tanto de pretendentes, como 
de justiça, ajudando também a fazer 
algumas prisões, e levar os presos à 
dita Inquisição, e como deseja servir no 
Santo Ofício em o cargo de Comissário, 
por não haver naquele distrito outro 
mais do que um seu tio que por velho e 
achacado está impossibilitado de exer-
cer o dito cargo, ao qual chamam André 
Pinto de Mendonça, Irmão de Mariana 
de Mendonça Barbosa mãe deste su-
plicante, e � lhos de António Gomes de 

Sousa, e de Maria Cabral da Mota, por 
tanto pede a Vossa Ilustríssima por sua 
grandeza lhe faça mercê admiti-lo ao 
dito cargo de Comissário da Inquisição 
de Coimbra.

Espera receber mercê 
Declara ser o suplicante � lho legíti-

mo de António Monteiro Pereira natural 
de Santo André de Souselo, concelho de 
São Fins [Cinfães], Bispado de Lamego, 
e de sua mulher Mariana de Mendonça 
Barbosa natural, e ambos moradores 
na Quinta da Ponte, freguesia do Sal-
vador de Castelões de Cepeda, comarca 
de Pena� el, e Bispado do Porto. 

Neto pela parte paterna de Francis-
co de Afonseca Pinto, natural da fregue-
sia do Salvador de Castelões de Cepeda 
e de sua mulher Ana Monteiro Pereira 
natural e ambos moradores que foram 
na Quina da Ramada freguesia da San-
to André de Souselo, concelho de São 
Fins [sic], bispado de Lamego. 

E neto pela parte materna de 
António Gomes de Sousa natural do 
lugar de Arrifana de Sousa, e de sua 
mulher Maria Cabral da Mota, natu-
ral e ambos moradores que foram na 
freguesia do Salvador de Castelões de 
Cepeda, comarca de Pena� el Bispado 
do Porto, Pais do dito André Pinto de 
Mendonça Barbosa Comissário do 
Santo Ofício.

Este requerimento teve os se-
guintes despachos:

Os Inquisidores de Coimbra in-
formem com seu parecer. Lisboa 24 
de Abril de 1711.

Os Inquisidores de Coimbra 
mandem fazer diligências ao supli-
cante e feitas na forma do Regimen-
to as enviem ao conselho. Lisboa 11 
de Dezembro de 1711.

A 22 de Julho de 1711 o Comis-
sário João de Afonseca, abade de 
Campo, em Valongo, recebeu carta 
da Inquisição de Coimbra datada de 

6 de Maio para proceder às diligên-
cias regulamentares 

Informou-se com Diogo Lopes e 
Manuel de Seabra Familiar do San-
to Ofício, ambos moradores da fre-
guesia de São Pedro de Cete e com 
António Ribeiro e João Marques de 
Sousa, moradores do lugar de Arri-
fana de Sousa e Familiares do Santo 
Ofício, a respeito da limpeza do san-
gue e procedimento de Luís Pinto 
de Mendonça Barbosa… 

Nomeou para Escrivão desta 
diligência o padre Manuel de Sousa 
Dias, do lugar de Valongo.

As diligências em Souselo foram 
feitas pelo Comissário João Cardoso 
de Mesquita, Reitor do Real Mosteiro 
de Santa Maria de Cárquere, no Bispa-
do e Comarca de Lamego que se infor-
mou com Manuel Barbosa Pinheiro, o 
padre José Vieira clérigo de Epístola, 
Miguel Jorge, Cristóvão Jorge, Manuel 
Jorge, João Barbosa, António Barbosa, 
sobre os antepassados do padre Luís 
Pinto, oriundos daquela freguesia. 

Apreciados os relatórios destes 
dois Comissários os Inquisidores de 
Coimbra enviaram para Lisboa o se-
guinte parecer:

Ilustríssimo Senhor
Tomamos informação com os Co-

missários João Cardoso de Mesquita 
e João da Fonseca acerca da limpeza 
do sangue e mais requisitos de Luís 
Pinto de Mendonça Barbosa Abade 
de São Salvador de Castelões de Ce-
peda que pretende ser Comissário do 
Santo Ofício, conteúdo na petição 
inclusa, de que Vossa Ilustríssima nos 
manda informar e nos dizem os ditos 
informantes que o pretendente por si, 
seus Pais, e Avós paternos e maternos 
é inteiro e legítimo Cristão Velho sem 
raça alguma de infecta nação, e sem 
fama ou rumor em contrário, e que é 
clérigo de bons procedimentos vida e 

costumes, e que tem juízo e capacida-
de para o cargo que pretende, e terá 
30 anos de idade pelo que nos parece 
que Vossa Ilustríssima lhe faça a mer-
cê que pretende. Vossa Ilustríssima 
mandará o que for servido. Coimbra 
em Mesa 28 de Novembro de 1711.

Feita Provisão de Comissário ao 
padre Luís Pinto de Mendonça Bar-
bosa a 15 de Fevereiro de 1713.
Notas 

João Cardoso de Mesquita. Na-
tural de Rio Bom, freguesia de 
Cambres, concelho de Lamego. 
Reitor da igreja de Cárquere, [Re-
sende] Bispado de Lamego, desde 
Fevereiro de 1700 a Maio de 1718. 
Teve Provisão de Comissário a 13 
de Julho de 1703.

João de Afonseca. Natural de 
Vila Chã, freguesia de Covas, conce-
lho de Tábua. Bacharel formado nos 
Sagrados Cânones em 1677. Teve 
Provisão de Comissário a 3 de Abril 
de 1688. Abade de São Martinho do 
Campo, Valongo, desde Fevereiro de 
1682 até que ‘faleceu abintestado e 
sem sacramentos por morrer repen-
tinamente a 10 de Janeiro de 1714’. 
Desembargador Eclesiástico, Exami-
nador Sinodal no Bispado do Porto 
e Visitador no espiritual e temporal. 
De Outubro de 1681 a Novembro 
de 1702 visitou diversas freguesias, 
entre elas Gondalães, Louredo e 
Castelões de Cepeda. Foi publicado 
o seu relatório da Visita a Gondalães 
realizada a 23 de Setembro de 1702.

DUNQUERQUE
UM VIAJANTE NO MINHO EM 1785

Foto de Marco (A.M.)

(continuação da edição anterior)

Acabando de jantar, continuei a 
minha jornada por Queiran (?) aba-
dia, muito bom país semelhante ao 
do Minho, e por Figueiredo das Do-
nas, que me não pareceu tão antigo 
e magní� co como tinha ouvido. Ao 
noroeste estão as casas da comen-
da de Ansemil, que vi em distância e 
que se me repressentaram ser gran-
diosas. Ao descer para Figueiredo 
está uma ladeira de caminho o pior 
que se pode imaginar.

Por estrada não muito boa che-
guei a São Pedro do Sul, cuja terra faz 
muito boa vista de longe, e principal-
mente a costa do monte em que está 
situada, pelas grandes casas de quinta 
que tem. Todo o país, antes de chegar 
a São Pedro, é muito  desagradável. A 
única boa coisa que tem é todo o ter-
reno que vai desta terra até ao Banho. 
A Vila compõe-se de uma rua, que 
não é má e tem muitos mercadores. 

Aformoseiam-na muito as magní� cas 
casas de Diogo Francisco e do Barão. 
Também lhe serve de grande ornato e 
utilidade os dois rios Sul e Vouga, que 
correm perto, cada um com sua pon-
te. Junto ao Sul � ca uma grande quin-
ta do Barão, magni� camente murada, 
com uma grande regada, onde levam 
por noras água do mesmo rio. Mais 
abaixo está também outra fazenda de 
José Cardoso, com um bom engenho 
de água, que o mesmo rio faz subir; e 
mais abaixo � ca outra quinta de Ale-
xandre da Cunha, onde está o célebre, 
famoso e custoso engenho ou má-
quina em que gastou mais de doze 
mil cruzados, porém que não lança a 
metade da água do de Cardoso, que 
lhe custaria apenas réis 300$000. Ain-
da que Alexandre da Cunha me fez os 
mais apertados oferecimentos para 
� car em sua casa, não aceitei e fui dor-
mir à estalagem do Frade ou de Ma-
ria de Sousa, muito enraivada patroa. 
Aqui encontrei José Vaz Pereira Pinto 

Guedes, estudante de Coimbra muito 
a� dalgado, mas sofrível e divertido 
moço.

17

Levantei-me pelas 5 horas e meia 
e parti na companhia do mencionado 
estudante para a vila do Banho, que é 
terra pequena, mas nas casas mostra 
bastante antiguidade. Vi as enferma-
rias e banhos, que estão sofrivelmente 
dispostos e asseados. A grande quan-
tidade de água quente, que lançam as 
vertentes, foi o que mais me admirou: 
talvez que possam, bem à vontade, fa-
zer moer dois moinhos. Também me 
causou sua novidade ver que toda a 
gente do povo ou vila se serve desta 
água quente para fazer o comer, não 
obstante o mau cheiro do enxofre, 
que dizem não se comunica ao comer. 
Junto destes banhos passa o Vouga, 
que tem aqui sua ponte muito antiga.

(Continua na próxima edição)
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BALTAR

Nelson Santos
Faleceu (com 73 anos)

Nelson Santos faleceu no 
passado dia 28 de setembro, 
com 73 anos de idade. Era na-
tural de Massarelos, Porto e residente na Rua da 
Capela das Almas, n.º 507, Baltar, Paredes. Era ca-
sado com Luísa Cristina Moreira Dias.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sen-

sibilizada agradecer a todas as pessoas de suas 
relações e amizades que se dignaram a compare-
cer no funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso 
extinto ou que de qualquer outro modo lhe ma-
nifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qual-
quer falta involuntariamente cometida.

REBORDOSA

Albano Barbosa 
Ferreira Alves 
Faleceu (com 80 anos)

Albano Barbosa Ferreira 
Alves faleceu no passado dia 26 
de setembro, com 80 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Gandra, Paredes e residente na 
Rua do Calvário, n.º 54, Gandra, Paredes. Era viúvo 
de Maria Irene Antónia Conceição que deixa na 
maior dor juntamente com seus � lhos, netos e 
demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

lizada agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e que compareceram no funeral 
e missa de 7.º dia do seu saudoso extinto, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. 

BALTAR

Ana de Jesus
Faleceu (com 99 anos)

Ana de Jesus faleceu no 
passado dia 26 de setembro, 
com 99 anos de idade. Era na-
tural de Santa Cruz do Douro, 
Baião e residente na Rua Casa de Bragança, n.º 
622, Baltar, Paredes. Era viúva de Manuel Barbosa.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas de suas re-
lações e amizades que se dignaram a comparecer 
no funeral e missa de 7.º dia da sua saudosa extin-
ta ou que de qualquer outro modo lhe manifes-
tou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

PAREDES

Cândida Pinheiro 
da Silva

Faleceu (com 91 anos)

Cândida Pinheiro da Silva 
faleceu no passado dia 20 de 
setembro, com 91 anos de idade. Era natural de 
Louredo, Paredes e residente em Paredes. Era viú-
va de José Freitas Machado.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente 

sensibilizada e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, 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. 

BITARÃES

Maria de Jesus
Barbosa da Rocha 

e Silva
Faleceu (com 75 anos)

Maria de Jesus Barbosa da 
Rocha e Silva faleceu no passado dia 16 de setem-
bro, com 75 anos de idade. Era natural e residente 
em Bitarães, Paredes. Era casada com Joaquim 
Ferreira da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente 

sensibilizada e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, 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. 

VILELA

António José
Nogueira dos Santos

Faleceu (com 96 anos)

António José Nogueira dos 
Santos faleceu no passado dia 
29 de setembro, com 96 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Vandoma, concelho de Paredes e 
residente na Rua dos Carvalhos, n.º 33, freguesia 
de Vilela, concelho de Paredes. Era casado com 
Albina Rosa Dias dos Santos.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, � lhos e demais família vêm por 

este meio, extremamente sensibilizados e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer 
a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes fo-
ram endereçadas, aquando do falecimento e do 
funeral. Participam também que a missa de 7.º dia 
será celebrada domingo, dia 4 de outubro, pelas 
10:15 horas, na capela de São José de Vilela. Ante-
cipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem nestes atos religiosos. 

LORDELO

Joaquim Ribeiro 
Dias Torres

Faleceu (com 83 anos)

Joaquim Ribeiro Dias Torres 
faleceu no passado dia 28 de setembro, com 83 
anos de idade. Era natural de Vilela, Paredes e resi-
dente na Rua do Padrão, n.º 496, Lordelo, Paredes. 
Era viúvo de Senhorinha Moreira de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

te 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, ou que de outro modo 
lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebra-
da domingo, dia 4 de outubro, às 11 horas na igreja 
paroquial de Lordelo, agradecendo também, desde 
já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

LORDELO

Fernando de Sousa 
Ribeiro

Faleceu (com 87 anos)

Fernando de Sousa Ribeiro 
faleceu no passado dia 20 de 
setembro, com 87 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua da Madeira, 
n.º 80, Lordelo, Paredes. Era viúvo de Lucinda da 
Silva Barbosa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

te 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. 

PARADA DE TODEIA 

Maria Madalena 
Rodrigues Pinto 

Faleceu (com 82 anos)

Maria Madalena Rodrigues 
Pinto faleceu no passado dia 21 
de setembro, com 82 anos de idade. Era natural de 
Cete, Paredes e residente na Rua São Martinho, n.º 
199, 1.º Dto., Parada de Todeia, Paredes. Era viúva 
de Armando Ferreira Barbosa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

PAREDES

Augusto Moreira 
Ribeiro

Faleceu (com 65 anos)

Augusto Moreira Ribeiro 
faleceu no passado dia 16 de 
setembro, com 65 anos de idade. Era natural de 
Medelo, Fafe e residente na Travessa José Maga-
lhães, n.º 65, Paredes. Era viúvo de Ana Martins.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

te 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

Vitorino Ferreira 
de Sousa

Faleceu (com 75 anos)

Vitorino Ferreira de Sousa fa-
leceu no passado dia 19 de setem-
bro, com 75 anos de idade. Era natural de Lordelo, 
Paredes e residente na Rua do Souto, n.º 39, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Maria Celeste Ferreira Tuna.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

te 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

António Rodrigues 
Gonçalves 

Faleceu (com 46 anos)

António Rodrigues Gonçal-
ves faleceu no passado dia 30 
de setembro, com 46 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua Pedrinhas do 
Sal, n.º 306, (Parteira), Lordelo, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

te 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, ou que de outro modo 
lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será cele-
brada terça-feira, dia 6 de outubro, às 19:30 horas 
na igreja paroquial de Lordelo, agradecendo tam-
bém, desde já, a todos os que participarem nesta 
eucaristia.

Necrologia

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orien-
tadores da informação livre, rigorosa e isenta.

2 – Defesa � rme dos valores mais emblemáti-
cos 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 to-
dos os cidadãos, independentemente da sua 
cor, raça, religião, nacionalidade ou sexo.

4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegu-
rando a dignidade e privacidade das pessoas. 
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REBORDOSA

Maria Nunes
Moreira

Faleceu (com 94 anos)

Maria Nunes Moreira fale-
ceu no passado dia 24 de se-
tembro, com 94 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua 
da Lage, n.º 105, Rebordosa, Paredes. Era solteira 
e deixa na maior dor sua irmã, sobrinhos e demais 
família. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

lizada agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e que compareceram no funeral 
e missa de 7.º dia da sua saudosa extinta, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida. 

REBORDOSA

Maria Bernardete 
Nunes de Morais 

Dias
Faleceu (com 88 anos)

Maria Bernardete Nunes 
de Morais Dias faleceu no passado dia 24 de 
setembro, com 88 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Figueiras, Lousada e residente na 
Travessa Sobre o Vale, n.º 7, Rebordosa, Paredes. 
Era viúva de António Teles Ferreira da Silva e dei-
xa na maior dor seus � lhos, genros, noras, netos 
e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

lizada agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e que compareceram no funeral 
e missa de 7.º dia da sua saudosa extinta, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. 

REBORDOSA

Ivo André Cardoso 
Seabra

Faleceu (com 22 anos)

Ivo André Cardoso Seabra 
faleceu no passado dia 29 de 
setembro, com 22 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Travessa de Vales, n.º 92, Rebordosa, Paredes. Era 
solteiro e deixa na maior dor seus pais, irmã e de-
mais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

lizada agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e que compareceram no funeral 
e missa de 7.º dia do seu saudoso extinto, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. 
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A ASEP -Associação de Empresas de Paredes - tem a decorrer o   Projeto "Capacitar 
e Quali� car", aprovado no âmbito do Portugal 2020. Este sistema de incentivos visa 
apoiar  micro, pequenas e médias empresas (PME) dos setores do comércio, serviços e 
indústria do Concelho de  Paredes, até 50 por cento a fundo perdido. 

A intervenção nas PME contempla: realização de diagnósticos organizacionais, 
estudos de Benchmarking, estudos de Business Improvement, estudos de Lean Ma-
nagement; criação, produção e reformulação da imagem das PME; a criação/ refor-
mulação de websites; marketing digital (e-mail marketing, gestão de redes sociais e 
publicidade online); registos de marca; implementação e certi� cação de PME pelas 
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001.

Para mais informações
contacte-nos pelo email geral@aseparedes.pt

Faça compras no comércio tradicional
APOIAM A ECONOMIA LOCAL!

A ASEP pretende promover o aumento da capacidade de competitividade das PME do Concelho de Paredes, mediante um conjunto 
integrado de intervenções formativas:

Estas ações visam a curto, médio e longo prazo, intensi� car a formação dos empresários e gestores, assim como dos trabalhadores das 
empresas, apoiadas em temáticas associadas à inovação e mudança. 

Nesse contexto apresentou e viu aprovado o seu projeto de formação Ação , enquadrado no Sistema de Incentivos às empresas no âm-
bito da Quali� cação e Internacionalização do COMPETE 2020.

O objetivo é contribui para o reforço de competências dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de 
gestão, assim como os trabalhadores das empresas, através de:
Aumento da quali� cação especí� ca dos trabalhadores em domínios relevantes para a estratégia de inovação, internacionalização e 

modernização das empresas;
Aumento das capacidades de gestão das empresas para encetar processos de mudança e inovação;
Promoção de ações de dinamização e sensibilização para a mudança e intercambio de boas práticas.

FAÇA PARTE DESTA MUDANÇA
Contacte-nos pelo email geral@aseparedes.pt 
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