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ABERTAS CANDIDATURAS
PARA BOLSAS DE ESTUDO

A câmara vai atribuir 61 bolsas de estudo a alunos residentes no concelho que frequentem o ensino 
secundário ou superior. As candidaturas terminam a 16 de março.      —  PÁG. 6

A família do ex-coveiro da junta de Lordelo queixa-se de ainda 
só ter recebido parte da indemnização de 60 mil euros que o 
tribunal condenou a junta a pagar pela morte de Daniel Silva, 
ocorrida a 14 de maio de 2014, quando trabalhava no cemité-
rio da freguesia.
Em 2017 a junta recebeu da câmara de Paredes um subsídio 
para pagar a indemnização, mas a família da vítima diz que só 
recebeu 10 mil euros. Alegações que são contestadas pelas ad-
vogadas da junta que garantem terem sido pagos cerca de 42 
mil euros à família.      —  PÁG. 3

FAMÍLIA RECLAMA POR JUSTIÇA
Junta de Lordelo recebeu da câmara 65 mil euros para pagar uma 

indemnização, mas a família alega que só recebeu 10 mil euros

A iniciativa foi organizada em setembro de 2017 pelo executivo de Celso Ferrei-
ra. Dos cofres da câmara saíram 17.500 euros para pagar o evento, que só rendeu 
159€ a cada uma das corporações de bombeiros.      —  PÁG. 5

Caminhada para apoiar os
bombeiros custou 17.500€

A entrevista do piloto paredense que venceu pela terceira vez 
as 24H de Daytona, uma das mais importantes provas de resis-
tência nos EUA. 
João Barbosa fez equipa com outro português, Filipe Albuquer-
que e o brasileiro Christian Fittipaldi, vencendo a primeira das 
12 provas da temporada do campeonato norteamericano de 
condução de resistência.

—  PÁG. CENTRAIS

João Barbosa e as 24H de Daytona: 

“Foi uma vitória
mais que justa”
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Escritor paredense apresentou
segundo livro para crianças

u“Ao fundo da minha rua…3 contos”, da autoria do escritor Rui Guedes foi apresentado em Paredes, no dia 
3 de fevereiro.
uA sessão contou com a participação do padre Vitorino Soares e reuniu muitos amigos e familiares 
do autor.

R
UI GUEDES regressou à sua terra na-
tal para apresentar ao público pare-
dense o seu mais recente trabalho lite-
rário. O livro chama-se “Ao fundo da 
minha rua…3 contos” e reúne três 

pequenos contos infantojuvenis com histórias 
inspiradas na infância do autor.

“É um livro muito claro. É um regresso 
há minha infância feliz. Muitas das minhas 
memórias estão aqui neste livro”, disse Rui 
Guedes durante a apresentação, que teve lu-
gar no centro paroquial de Paredes. As per-
sonagens deste livro foram inspiradas em 
pessoas reais que marcaram a vida do autor. 
Ao trazer as memórias para este livro, embora 
numa realidade inventada, Rui Guedes quis 
homenagear estas pessoas que marcaram a 
sua vida.

No auditório do centro paroquial, em Pa-
redes, marcaram presença muitos amigos e 
familiares do escritor. A sessão teve início com 
algumas leituras encenadas por Fernando 
Soares e Patrícia Teixeira, seguindo-se depois 
a apresentação do livro, que fi cou a cargo do 
padre Vitorino Soares. O encontro terminou 
com um momento musical, protagonizado 
pelo guitarrista Pedro Moreira, e uma sessão 
de autógrafos.

Q
uem for consciencioso sabe 
que não há receitas simplistas 
para o desenvolvimento, mui-
to especialmente para o con-
ceito elevado à exaustão do 

apregoado “desenvolvimento sustentado”, 
seja lá o que isto for. Claro que qualquer 
política de desenvolvimento tem de ser 
sustentada, pois só assim será alternativa 
credível ao intervencionismo público na 
economia, permitindo a regulação espon-
tânea pelo mercado, como regem os câno-
nes da especialidade.

Primeiramente havemos de nos de-
bruçar de forma clara e responsável sobre 
a realidade e reconhecer que o desenvol-
vimento é, no fundamental, um acto de 
cultura. É natural a ideia de se tentar um 
encontro com uma terceira via, que será o 
procurar alcançar um sistema de desenvol-
vimento integrado e humanizado, ou seja, 
economias e políticas ao serviço do ho-
mem, sem neoliberalismos de sofrimento 
e sem estatismos ultrapassados, terá de 
assentar em valores enraizados, de modo 
a que as transformações da realidade que 
nos cerca sejam qualitativas e que hajam 
de modo a criar uma vida harmoniosa e 
comunitária, que atenue as grandes dife-
renças económicas e sociais entre pobres e 
ricos. É que, no geral, estamos a viver uma 
grave crise do saber humano e sério. Sen-
timos que o mundo está desumanizado e 
que o próprio progresso se nos apresenta 
em sentido retrógrado, em que a maqui-
naria parece querer fazer tudo, ao mesmo 
tempo que o humano se vai desumanizan-
do a si próprio e perdendo, por isso, as suas 
referências e os seus valores.

Resultado: com tanta inteligência vir-
tual podemos estar a tapar com uma pe-
neira a realidade e, quase sempre, a des-
truir a cultura geral.

Não temos a menor dúvida que o 
pensamento, a fi losofi a e a política teem, 
necessariamente, de avançar, ao mesmo 
tempo que as novas tecnologias devem 
ser colocadas ao serviço da pessoa huma-
na e do bem-comum. Parece haver uma 
certa urgência neste estado de coisas, mas, 
convém, não transformar o homem num 
“escravo da demotecnocracia”, sendo im-
prescindível investir cada vez mais na edu-
cação do homem novo, feito e consagrado 
a uma política de convicções, dando à polí-
tica uma nova dimensão cultural, sabendo 
pois, que o desenvolvimento é, acima de 
tudo e para tudo, um acto cultural!

A infl ação
de “slogans”

O livro conta com ilustrações da pintora 
portuense Sameiro Sequeira e é publicado 
pela editora “Letras & Coisas”. Pode ser enco-
mendado através do email: ruiguedes.autor-
mail.com ou através da página de facebook 
do autor. Em breve também deverá estar à 
venda em várias livrarias do país.

“Ao fundo da minha rua…3contos” é o 
segundo livro publicado pelo escritor de Pa-
redes, que é responsável pelo serviço de Bi-
blioteca Itinerante da Biblioteca Municipal de 
Penafi el. O primeiro livro de Rui Guedes “Ri o 
Joaquim com cócegas assim…”, foi publica-
do em abril de 2016.
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A 
FAMÍLIA de Daniel Silva, 
de 48 anos, que faleceu a 
14 de maio de 2014 num 
deslizamento de terras 
quando estava a trabalhar 

no cemitério de Lordelo, queixa-se 
que a junta de freguesia de Lordelo 
já recebeu 60 mil euros da câmara de 
Paredes para pagar a indemnização 
pela morte do seu familiar, mas que 
só transferiu para a sua conta cerca de 
10 mil euros. 

O presidente da junta de Lorde-
lo garante que o pagamento da in-
demnização está a ser feito de acor-
do com o estabelecido num acordo 
com a família, mas a mulher e a filha 
da vítima garantem que o acordo 
nunca chegou a ser formalizado.

“Estivemos várias vezes a 
combinar reuniões, mas não hou-
ve interesse deles em aparecer. 
Como é que a junta pode dizer 
que está a respeitar um acordo 
que não existe porque nunca 
chegou a ser assinado?”, 
questiona a filha Daniela 
Ferreira.

Após a morte de Da-
niel, que sustentava a casa 
com o ordenado que ga-
nhava na junta, a família 
ficou numa situação finan-
ceira complicada. “Passa-
mos grandes dificulda-
des. O que nos valeu foi 
a ajuda de familiares e da 
câmara de Paredes, que 
nos ajudou a pagar a ren-
da. Nunca a junta veio cá 
perguntar-me se eu pre-
cisava de alguma coisa”, 
lembra a mulher da vítima, 
Ana Silva, que ficou sozi-
nha com três filhos para 
criar: Sérgio com 3 meses e 
as duas filhas, Estela e Da-

Família reclama pagamento de indemnização
de 60 mil euros à junta de Lordelo

uA junta foi condenada a pagar indemnização à família de um funcionário que morreu em 2014, num acidente de trabalho.
uEm 2017, a câmara atribuiu um apoio de 65 mil euros à junta, mas a família garante que ainda só recebeu 10 mil euros. 

A vítima Daniel Silva

A viúva da vítima, Ana Silva e a filha Daniela Ferreira

PUB

niela, que na altura tinham 16 e 19 
anos de idade. 

Tribunal condenou
a junta a pagar 60
mil euros à família

O caso foi parar a tribunal após 
uma divergência entre a família do 
falecido e a seguradora, relativamente 
ao valor da indemnização. Apesar de 
a junta de Lordelo ter alegado que a 
morte de Daniel Silva decorreu de 
“um imprevisível acidente de tra-
balho”, o juiz do Tribunal de Trabalho 
de Penafiel entendeu que o acidente 
deu-se porque a junta não cumpriu 
com as regras de segurança e conde-
nou-a a pagar uma indemnização de 
60 mil euros à família, mais as pensões 
à viúva e aos filhos menores.

A junta ainda recorreu da de-
cisão, mas em março de 2017 o 
tribunal voltou a pronunciar-se no 
mesmo sentido, fixando a indemni-
zação nos 60 mil euros. 

Por não ter verbas suficientes, a 
junta de Lordelo tentou acordar com 
a família o pagamento faseado da 
indemnização e fez também um pe-
dido de apoio à câmara municipal de 

Paredes. 
A autarquia confirma que pa-

gou à junta de Lordelo um subsídio 
no valor de 65 mil euros para apoio 
num processo jurídico, que seria 
para pagar a indemnização à família 
e as custas do processo (5 mil euros).

O apoio foi concedido a 23 de 
maio de 2017, sendo o despacho 
assinado pelo anterior presidente e 
ratificado a 5 de junho de 2017, na 
reunião do executivo. 

O pagamento foi feito em sete 
prestações. A primeira tranche de 10 
mil euros foi paga a 26 de maio de 
2017 e as restantes prestações a 22 de 
junho, 24 de julho, 18 de agosto, 21 de 
setembro e 20 de outubro. A última 
prestação, de 5 mil euros, foi paga a 24 
de novembro de 2017.

Apesar de a junta ter recebido 
o dinheiro da câmara para pagar a 
indemnização, a família do ex-fun-
cionário da junta garante que só 
recebeu 10 mil euros na sua conta. 
E reclamam por justiça.

“Até dezembro de 2017 a junta 
pagou-nos 17.500 euros, que diz 
respeito a retroativos da pensão da 
minha mãe e não da indemnização. 
E em janeiro deste ano é que trans-
feriram 10 mil euros para a conta. 
Mas foi só”.

Porém, as advogadas da junta 
garantem que já foram pagos cerca 
de 42 mil euros à família. “A única 
preocupação da JF de Lordelo, e 
das suas mandatárias, é apenas 
e só pagar todos os montantes 
devidos nos termos acordados”, 

sublinham Ana Isabel Neves e Su-
sana Torres Coelho, garantindo que 
o acordo foi proposto à família a 31 
de maio. 

“A junta está a respeitar o 
acordo e não vai fugir às suas 
responsabilidades. A família vai 
receber o dinheiro até ao último 
cêntimo”, garantiu também o pre-
sidente da junta Nuno Serra 

Porém, a família garante que o 
acordo não é válido, porque nunca 
chegou a ser assinado pelas duas 
partes e enviado para o tribunal 
para ser validado pelo juiz.

O PAREDENSE confrontou as ad-
vogadas da junta com esta questão, 
contudo Ana Isabel Neves e Susana 
Torres Coelho não esclareceram. 

A família da vítima reclama 
justiça e diz estar cansada de toda 
esta situação. “Só estamos a pedir 
aquilo a que temos direito. A junta 
não está a dizer a verdade porque 
o acordo não existe. Se existisse, 
não teríamos avançado com uma 
ação de penhora sobre as contas 
da junta”, garantem Ana Silva e Da-
niela Ferreira. “Temos documentos 
que comprovam que a junta rece-
beu o dinheiro da câmara e não 
nos pagou. E nós perguntamos: o 
que é feito do dinheiro?”

Em setembro de 2017 a família 
avançou com uma ação de penhora 
sobre a junta. Foram penhorados 
cerca de 11 mil euros das contas 
bancárias da junta, dinheiro que, 
segundo a família, ainda se encon-
tra na posse do Banco de Portugal. 
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CDS fez balanço dos primeiros 100 dias 
do mandato do PS na câmara

uO líder do CDS-Paredes disse que estes 3 meses fi caram marcados por “um vazio de ideias” e por “várias promessas não cumpridas”.

A 
Comissão Política do 
CDS-PP de Paredes fez, 
no passado dia 6 de fe-
vereiro, um balanço dos 
primeiros 100 dias do 

executivo da câmara de Paredes, 
liderado pela maioria socialista, en-
cabeçada por Alexandre Almeida. 

Para o CDS-PP, “são evidentes 
alguns indicadores preocupantes 
do que é e do que poderá ser a 
gestão “socialista” do PS/Paredes, 
no executivo.” José Miguel Garcez 
acusou Alexandre Almeida de ten-
tar fugir da auditoria às contas que 
tinha prometido durante a campa-
nha eleitoral. 

“Como é que Alexandre Al-
meida pode explicar todo o pas-
sivo que o PSD deixou? Como 
pode explicar como e quando se 
gastou rios de dinheiro em pro-
jetos como o Planet Valey, a cida-
de inteligente, o Art on Chairs, a 

cidade desportiva?”, questionou 
José Miguel Garcez, garantindo que 
além da auditoria às contas, o CDS 
já tinha defendido auditorias às úl-
timas contratações do executivo do 
PSD em tempo eleitoral e ao pro-
cesso das águas. 

Na conferência de imprensa, 
que decorreu na sede do partido, 
o presidente do CDS-Paredes con-
siderou ainda que os primeiros 100 
dias do executivo socialista fi caram 
marcados por “um vazio de ideias” 
e por “várias promessas não cum-
pridas”.

O CDS acusou o executivo de 
não cumprir com a promessa eleito-
ral de baixar o IMI em 2018, de fazer 
o pagamento integral dos manuais 
escolares e de requalifi car o pavi-
lhão gimnodesportivo das Laran-
jeiras. 

José Miguel Garcez acredita que 
Alexandre Almeida só não baixou o 
IMI para conseguir obter uma “al-
mofada fi nanceira que permitisse 
pagar promessas eleitorais e en-

cher ainda mais a câmara de ‘jobs 
for the boys’”.

Quanto aos manuais escolares, 
o CDS diz que a autarquia também 
não cumpriu, porque não pagou os 
manuais a todos os alunos, apenas 
comparticipou, e nem em janeiro 
conseguiu pagar. 

O tom crítico estendeu-se de-
pois à área desportiva, com José 
Miguel Garcez a reforçar que até 
ao momento ainda não ouviu uma 
palavra do executivo em relação à 
promessa de requalifi cação do pa-
vilhão gimnodesportivo das Laran-
jeiras.

Os centristas de Paredes ma-
nifestaram-se ainda preocupados 
com o processo de doação dos 
terrenos da antiga escola de Baltar 
à Misericórdia de Paredes, e com o 
clientelismo partidário. Segundo o 
CDS, “em três meses, o executivo 
socialista já fez tantos ou mais 
contratos que o PSD em ano de 
eleições para criar ‘jobs for the 
boys and girls’ do PS”.

Maio, em Duas Igrejas, a conclu-
são do Parque de Miragaia, em 
Louredo, a construção dos com-
plexos desportivos do Sobreiren-
se e do USC Baltar e a conclusão 
do complexo dos Lusos de Bita-
rães. Está também a pavimentar 
várias ruas no concelho, através 
de protocolos celebrados com 
as juntas de freguesia. Alexan-
dre Almeida destaca ainda que 
o atual executivo aumentou 
em 10% as transferências para 
as juntas, cumprindo um outro 
compromisso eleitoral. 

O executivo tem estado tam-
bém a resolver problemas “gra-
víssimos” nos equipamentos 
municipais, nomeadamente nas 
piscinas e empenhado em resol-
ver o problema dos fundos co-
munitários que ainda não estão 
desbloqueados.

Alexandre Almeida garante 
também que já iniciou as nego-
ciações com a BeWater, no sen-
tido de encontrar soluções para 
avançar com mais saneamento 
no concelho, sobretudo na zona 
sul, e que “as negociações estão 
no bom caminho”.

QUESTIONADO pelo jornal 
O PAREDENSE, o presiden-
te da câmara rebateu as 

acusações do CDS. Sobre a audi-
toria, Alexandre Almeida garante 
que já foi tratada com o Secre-
tário de Estado das Autarquias 
Locais. “Estivemos reunidos em 
Lisboa e demos conta das debi-
lidades com que encontramos 
a autarquia e solicitamos que 
a Inspeção Geral das Fi-
nanças fi zesse uma 
auditoria às contas 
no fi nal de 2017”. 

Quanto aos ma-
nuais escolares, o 
autarca diz que são 
falsas as acusações do CDS porque 
a autarquia começou a receber 
os pedidos e a pagá-los logo em 
novembro e o processo fi cou con-
cluído a 22 de janeiro, tendo sido 
pagos 271.473,19 euros às famílias.

Já sobre o dossier das Laran-
jeiras, o autarca defendeu que “o 
executivo só pode pensar num 
projeto para o espaço quando 
for dado o visto pelo Tribunal 
de Contas para fazer a compra 
e as escrituras”. Alexandre Almei-
da recorda que o equipamento 
custou 1 milhão e 580 mil euros, 
foram pagos 300 mil euros de si-
nal e que ainda faltam pagar 1 mi-
lhão e 280 mil euros.

Nos primeiros três meses de 
mandato, o executivo assumiu 
ainda vários outros compromis-
sos, desde logo a mudança da Fei-
ra Franca do parque José Guilher-
me para o Largo da Feira, e a sua 
regulamentação, e a realização de 
uma série de obras por adminis-
tração direta. 

Além disso, a câmara tem 
estado a realizar várias obras no 
concelho, nomeadamente a pa-
vimentação da Avenida 13 de 

No fi nal, o CDS deixou três exi-
gências ao presidente da câmara: 
“que devolva  parte da identida-
de perdida ao concelho e remova 
a redutora “cadeira”, símbolo da 

autarquia; devolva a identidade 
das freguesias agregadas pela 
pretensa reforma do território e 
recrie o prémio literário “António 
Mendes Moreira”.
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Centros escolares com caixilharias
podres e caixas elétricas sem fios

uA denúncia foi feita pelo atual presidente da câmara municipal de Paredes, na última reunião do executivo.
uAlexandre Almeida deixou críticas ao anterior executivo (PSD), mas disse que cabe ao Ministério Público determinar responsabilidades.

A
PESAR dos milhões que 
foram gastos na constru-
ção dos novos centros 
escolares, que estão no 
centro de uma investiga-

ção do Organismo Europeu de Luta 
Anti Fraude (OLAF), os edifícios têm 
demonstrado vários problemas. O 
aviso foi feito pelo atual presidente 
da câmara, Alexandre Almeida, du-
rante a última reunião do executivo, 
realizada no dia 1 de fevereiro. 

“Infelizmente os paredenses 
gastaram milhões de euros com 
centros escolares que neste mo-
mento têm caixilharias podres. E 
quando se pega nos cadernos de 
encargos está lá uma coisa e na 
realidade o que está feito é outra. 
Chegamos ao ponto de ter caixas 
elétricas que não têm fios. Algu-
ma coisa não está bem”, criticou 
Alexandre Almeida. 

“Acredito que não se pode 
meter tudo no mesmo saco, mas 
o Ministério Público é que vai ver 
quem é que vai tirar do saco para 
responsabilizar”, acrescentou. 

O autarca voltou a criticar a ges-
tão do anterior executivo, liderado 
por Celso Ferreira (PSD), e disse que a 
autarquia vai ser obrigada a interpor 
uma providência cautelar para sus-
pender a retenção de fundos comuni-
tários a que ficou sujeita no âmbito da 
investigação do Organismo Europeu 
de Luta Antifraude (OLAF) aos centros 
escolares construídos em Paredes.

“Se na altura em que a câma-
ra foi notificada pela primeira vez 
tivesse havido bom senso de soli-
citar à CCDRN a suspensão da co-
brança até a questão ficar resolvi-
da em tribunal, ela tinha sido con-
cedida. Agora só pela via judicial é 
que podemos resolver a questão”, 
explicou Alexandre Almeida.

No final do ano passado, aquan-

A CÂMARA municipal de Paredes aprovou, na última reunião do 
executivo, um voto de louvor ao piloto João Barbosa, natural 
de Rebordosa, Paredes, e atualmente a residir nos EUA, pelo 

mérito desportivo alcançado ao longo da sua carreira e pela mais 
recente vitória na emblemática prova de automobilismo, 24H de 
Daytona. (ler páginas centrais)

“É para o concelho de Paredes um orgulho a recente vitó-
ria da dupla portuguesa, João Barbosa e Filipe Albuquerque, 
na prova de resistência 24H de Daytona”, disse o presidente do 
município Alexandre Almeida, durante a leitura do texto do voto de 
louvor.

O município de Paredes entende que o feito alcançado pelo pa-
redense João Barbosa “é um contributo que vai elevar a bandeira 
portuguesa e o nome de Paredes ao pódio mundial do automo-
bilismo”, sendo por isso importante reconhecer que “o trabalho 
diário e o empenho na competição desportiva do paredense 
João Barbosa podem servir de exemplo e motivação para todos 
os paredenses”. 

Aprovado voto de 
louvor ao piloto 

João Barbosa
uO voto de louvor, proposto pelo executivo socialis-
ta, foi subscrito pelos vereadores do PSD e aprovado 
por unanimidade.

Câmara gastou 17.500€
em caminhada solidária que

angariou 795€ para os bombeiros

A câmara de Paredes votou por unanimidade a proposta de atribui-
ção às corporações de bombeiros do concelho, do montante an-
gariado com a “Mega Caminhada – Festa da Família”, promovida 

pela anterior gestão do PSD, liderada por Celso Ferreira, em setembro 
do ano passado.

A autarquia pagou a uma empresa 17.500,68€ pela realização da ini-
ciativa, em que foram angariados 795,05€ em receitas de bilheteira, que 
reverteram para as cinco corporações de bombeiros do concelho. Assim 
sendo, a cada uma destas associações humanitárias será entregue um 
magro subsídio de 159,01€.

A proposta foi aprovada na reunião de 25 de janeiro do executivo 
municipal.

do da apresentação do Orçamento 
para 2018, o presidente da câmara 
acusou o seu antecessor de deixar 
a câmara “de pés e mãos atadas”. 
Na ocasião Alexandre Almeida ga-
rantiu que já haviam sido retidos 1.2 
milhões de euros em fundos. 

O polémico processo do OLAF 
remonta à gestão do anterior exe-
cutivo, liderado por Celso Ferreira 
(PSD) e veio a público em janeiro 
de 2017, apontando irregularida-
des graves e suspeitas de viciação 
na contratação de empreitadas de 
quatro centros escolares. No rela-
tório final, o OLAF propôs que a câ-
mara de Paredes devolvesse o mon-
tante total dos fundos comunitários 
envolvidos nestes projetos, que 
rondava os 8,4 milhões de euros.

O documento final foi enviado 
à Inspeção Geral das Finanças e ao 
Tribunal de Contas e levou à aber-
tura de um processo-crime no Mi-
nistério Público para serem investi-
gadas as “suspeitas de fraude, 
falsificação e corrupção”.

PS e PSD
trocam acusações
sobre despesismo
A última reunião do executivo fi-

cou também marcada por um clima 
de crispação entre PSD e PS, depois de 
Rui Moutinho ter acusado o executivo 
socialista de despesismo. 

As dúvidas levantadas pelo ve-
reador do PSD prenderam-se com as 
nomeações do presidente da câmara 
para os cargos de chefe de gabinete e 
a contratação de duas secretárias de 
apoio à vereação que não estariam 
a exercer as funções para que foram 
nomeadas.

“Todos nós sabemos que na re-
alidade as funções que o seu chefe 
de gabinete desempenha não são 
as funções inerentes ao cargo, mas 

sim as funções de alguém que che-
fia um departamento. O senhor 
presidente disse que deixou de ter 
departamentos no organigrama 
mas não deixou de ter as funções 
a ser exercidas. Parece-me que an-
damos aqui com os tais ‘jobs for the 
boys’”, criticou Rui Moutinho, pedin-
do que o presidente da câmara escla-
recesse a situação. 

Em resposta, o vereador Paulo 
Silva acusou Rui Moutinho de fazer 
acusações levianas para tentar passar 
uma imagem falsa. “Não venha acu-
sar de despesismo quem não está a 
ser despesista”, defendeu o socialis-
ta, explicando que por lei o presidente 
da câmara pode nomear três pessoas 
para o gabinete de apoio à vereação, 
mas optou por nomear apenas duas. 
“Que despesista!”, rematou Paulo Sil-
va, em tom de ironia.

Quanto ao cargo de chefe de 
gabinete, Paulo Silva voltou a cri-
ticar as palavras de Rui Moutinho. 
“Na sua ótica esta pessoa faz dois 
trabalhos, o de chefe de gabinete 
e o trabalho que o senhor fazia e 
só recebe um ordenado, muito in-
ferior aquele que você recebia. E 
mesmo assim o senhor vem aqui 
dizer que isto é ser despesista? 
Fica-lhe mal”. 

Ainda sobre este assunto, o presi-
dente da câmara lembrou o vereador 
Rui Moutinho que é o atual execu-
tivo que ainda está a pagar a fatura 
do despesismo do PSD. “Ainda na 
semana passada fui surpreendido 
por uma pessoa a dizer que lhe fo-
ram adjudicados em setembro 75 
mil euros só para pensar o ‘Art On 
Chairs 2018’. O procedimento foi 
feito e está assinado”, frisou o autar-
ca, falando ainda de um outro caso de 
despesismo.

“O anterior executivo gastou 
17.500 euros na organização de 
uma caminhada solidária, onde se 
juntaram apenas 795 euros, para 
repartir pelos bombeiros”. 
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A 
CÂMARA municipal de 
Paredes já abriu as candi-
daturas para a atribuição 
de 61 bolsas de estudo 
para o ano letivo corren-

te. O prazo arrancou no passado 
dia 5 de fevereiro e termina a 16 de 
março.

Em nota de imprensa, a autar-
quia explica que estas bolsas de 
estudo se destinam a alunos que 
residam no concelho e frequentem 
o ensino secundário ou superior. 

No ensino secundário serão atri-
buídas 12 bolsas de estudo, por ano 

Câmara de Paredes abre candidaturas
para 61 Bolsas de Estudo

uAs bolsas destinam-se a alunos residentes no concelho e que frequentem o 
ensino secundário ou superior. 

de escolaridade, no valor de 125 eu-
ros. Já no ensino superior serão 15 
bolsas no valor de 1000 euros.

A autarquia vai também atribuir 
10 bolsas de estudo, com um valor 
unitário de 1000 euros, aos opera-
cionais e ou fi lhos de operacionais 
das cinco corporações de bombei-
ros do concelho e das duas delega-
ções da Cruz Vermelha Portuguesa.

Citado na nota de imprensa, o 
vereador do pelouro da educação, 
Paulo Silva, afi rma que se trata de 
“um esforço da autarquia que 
visa reconhecer o mérito e a dedi-
cação aos estudos dos alunos do 
concelho”.

Paulo Silva garante ainda que 
esta é apenas uma entre muitas ini-

ciativas que o pelouro da educação 
está a preparar para dar resposta às 
principais necessidades dos estu-
dantes. “A educação será sempre 
a nossa aposta e merece todo o 
nosso empenho e acompanha-
mento”, sublinha.

Este incentivo é atribuído a alu-
nos residentes no concelho, ten-
do em conta a ponderação do seu 
aproveitamento escolar e a situação 
socioeconómica do agregado fami-
liar.

Os impressos de candidatura 
podem ser obtidos junto dos servi-
ços do Balcão Único da câmara ou 
na página da internet www.cm-pa-
redes.pt, onde também está dispo-
nível para consulta o regulamento. 

Câmara tem sistema de recolha
de resíduos de grande dimensão

A 
CÂMARA Municipal de 
Paredes dispõe de um 
sistema de recolha de re-
síduos de grandes dimen-
sões que, pelo seu volu-

me, forma ou dimensões, não podem 
ser recolhidos pelos meios normais de 
remoção, anunciou a autarquia.

O sistema recolhe “monstros 
ou monos” (colchões, mobiliário), 
papel/cartão, embalagens, resíduos 
elétricos e eletrónicos.

Citado na nota de imprensa, o 
vereador responsável pelo pelouro 
do Ambiente, Francisco Leal, subli-
nhou que “este sistema de recolha 
permite não só aumentar a per-
centagem de materiais recicláveis, 
mas garante, também, uma maior 
qualidade do serviço prestado”.

Francisco Leal destacou ainda 
a importância de reforçar a apos-

ta “na defesa dos valores da pro-
teção ambiental, englobando os 
munícipes numa estratégia cole-
tiva de boas práticas em prol do 
desenvolvimento económico, so-
cial e ambiental do concelho de 
Paredes”. 

A autarquia recolhe também os 
“desperdícios verdes”, resultan-
tes das podas das árvores e manu-
tenção de jardins. Este serviço, de 
acordo com a Postura de Resíduos 
Urbanos, prevê apenas a recolha de 
pequenas quantidades que devem 
estar devidamente acondicionadas.

A deposição deste resíduo, jun-
to aos contentores de recolha de 
Resíduos Sólidos Urbanos ou espa-
ço público, é punido com uma coi-
ma entre 100 euros a 1000 euros.

O pedido para recolha dos resí-
duos pode ser efetuado através da 
linha do Ambiente (255788999), via 
online ou presencialmente, no Bal-
cão Único da autarquia.

uSegundo o vereador do Ambiente, Francisco Leal, o sistema permite aumentar a percentagem de materiais reciclados. 

HELENA NUNES
— texto —
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Conselho Municipal da Juventude
elegeu novos representantes

uNo encontro foi apresentado o plano de atividades para 2018 e atribuído um orçamento de 50 mil euros para investir no empreendedorismo jovem.

O 
CONSELHO Municipal da Juven-
tude de Paredes (CMJP) reuniu 
no dia 26 de janeiro, no Salão No-
bre dos Paços do Concelho, para 
eleger os novos representantes. 

Este órgão é presidido pelo presidente da câ-
mara de Paredes, Alexandre Almeida, tendo 
sido eleitos Fábio Sousa (primeiro secretário) 
e João Ferreira (segundo secretário). Como re-
presentante do Conselho Municipal de Educa-
ção foi eleito André Cunha.

A última vez que o Conselho Municipal da 
Juventude reuniu foi a 25 de julho de 2014. 
O primeiro encontro deste ano serviu para 
apresentar o plano de atividades para 2018, 
aprovar o regulamento do CMJP e atribuir um 
orçamento de 50 mil euros para investir no 
empreendedorismo jovem.

Maximus 17 abre novas
instalações em Paredes

uA nova loja da imobiliária, 
junto à Praça José Guilherme, 
vai ser inaugurada no próxi-
mo dia 16. 

A nova loja da imobiliária, 
junto à Praça José Guilherme, 
vai ser inaugurada no próxi-

A imobiliária Maximus 17 vai 
abrir umas novas instala-
ções em Paredes, no Edifício 

do Parque, junto à Praça José Gui-
lherme.

A inauguração acontece já na 
próxima sexta-feira, dia 16 de fevereiro, 
a partir das 15 horas. Durante a tarde a 
loja vai estar aberta para os clientes, ami-
gos, parceiros comerciais e o público em 
geral.

A festa coincide com a celebração 

do 1.º aniversário da Maximus 17 Imobiliá-
ria que pretende continuar a apostar num 
conceito de proximidade, inaugurando um 
novo espaço mais acessível e acolhedor para 
os seus clientes. 

O plenário do Conselho Municipal da Ju-
ventude reunirá, ordinariamente, quatro ve-
zes por ano. Este órgão consultivo da câmara 
municipal visa assegurar o direito de partici-
pação e de intervenção dos jovens, através 
das suas associações ou individualmente. Visa 
ainda auscultar e incorporar as contribuições 
desses jovens na defi nição e desenvolvimen-
to de projetos relativos à política municipal da 
juventude.

Juventude Popular
defende criação de um 

Polo Universitário 

A Juventude Popular de Paredes defende 
que é necessário criar um polo universitário 
na sede do concelho, para “dar vida à cida-
de de Paredes, revitalizar a economia local 

e o mercado de arrendamento”, e reativar o 
Prémio Literário “António Mendes Moreira”, 
para “promover o gosto pela leitura e pela 
escrita no universo estudantil concelhio e 
aumentar o sucesso nas políticas da edu-
cação”.

As ideias foram defendidas pelo vice-pre-
sidente da JP, João Azevedo, durante o ple-
nário do Conselho Municipal da Juventude, 
onde apresentou várias propostas em dife-
rentes campos.

Na vertente do associativismo e da cida-
dania, a JP propôs a criação de um programa 
que estimule a participação cívica dos jovens 
na vida pública, em projetos culturais, des-
portivos e sociais, com verbas dos orçamen-
tos municipais. No domínio do empreende-
dorismo, a JP propôs ainda a criação da “Star-
tup Paredes”, para abrir portas à inovação 
e à tecnologia, com o apoio de uma rede de 
mentores, tutores e organizações interna-
cionais”, diz a nota de imprensa.

HELENA NUNES
— texto —
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uAntónio Fernando da Silva foi homenageado pelos patrões no dia em que completou 50 anos de carreira na empresa.
uOs clientes e amigos do Café Imperial também receberem bolo e champanhe. 

CAFÉ IMPERIAL homenageou
funcionário com 50 anos de casa

N
ÃO é todos os dias 
que se comemo-
ram 50 anos de 
trabalho na mes-
ma empresa. No 

dia 2 de fevereiro, Fernando 
Silva completou 50 anos de 
carreira na mesma empresa, 
o Imperial, um dos cafés mais 
conhecidos na cidade de Pa-
redes.

Os atuais proprietários, 
Modesta e Joaquim Fernan-
do, fizeram questão de assi-
nalar a data, oferecendo ao 
funcionário bolo e champa-
nhe e uma bonita placa gra-
vada com um agradecimento 
especial pelos 50 anos de de-
dicação e trabalho. 

Fernando comemorou o 
dia com os clientes e amigos 
do Imperial, atrás do balcão, 
a servir cafés. Recebeu mui-
tas felicitações e abraços, 
mas também fez questão de 
distribuir bolo e champanhe 
pelos clientes.

Um “casamento”
feliz de 50 anos

com a mesma
empresa

António Fernando Cor-
reia da Silva tem 62 anos e 
há 50 que trabalha no café 
Imperial, em Paredes. Come-
çou a trabalhar com 12 anos 
de idade, para “ajudar a sus-
tentar a família”. Esteve na 
construção civil, mas ao fim 
de alguns meses foi trabalhar 
para o café Imperial, a convi-
te de um dos filhos do então 
proprietário, José Teixeira da 
Silva.

“O meu primeiro salário 
foi de 50 escudos. Na altu-

ra conseguia ganhar outro 
tanto de gorjetas, o que 
naquela época era muito 
bom”, recorda Fernando Sil-
va. “Com o tempo fiquei 
familiarizado com as pes-
soas com quem trabalhava 
e com os clientes. Fiz disto 
uma família”. 

Ao recuar 50 anos na 
história, Fernando recorda 
que naquela altura existiam 
apenas três cafés no centro 
de Paredes. “Isto era muito 
diferente. Havia pouca coi-
sa aqui no centro. Hoje de-
vem ser umas dezenas, mas 
naquela altura haviam ape-
nas três. O Imperial era um 
dos mais conhecidos 
porque se manteve 
sempre um negócio 
familiar”.

Na verdade, Fer-
nando Silva trabalhou 
de perto com as três 
gerações da família 
que fazem parte da 
história do café Im-
perial. E garante que 
todos foram “excelen-
tes patrões”. O pri-
meiro foi José Teixeira 
da Silva, que tomou 
conta do negócio por 
volta de 1938. De-
pois foram as filhas 
Arminda Teixeira Lo-
pes e Modesta Silva, 
respetivamente mãe 
e madrinha da atual 
proprietária. 

Modesta Teixeira 
da Silva e o marido, 
Joaquim Fernando, 
que gerem o espaço 
desde 1988, apontam 
Fernando como um 
“trabalhador exem-
plar”.

  “Sempre foi um 
funcionário com um 
c o m p o r t a m e n t o 
exemplar e por isso 

é que cá está há 50 anos”, 
sublinha o patrão Joaquim 
Fernando, reconhecendo-lhe 
também grande dedicação e 
empenho.

Já António Fernando ga-
rante que sempre foi bem 
tratado e que no café Impe-
rial, criou amizades para a 
vida, tanto com os patrões 
como com clientes que co-
nheceu há 50 anos. 

“Os que conheci há 50 
anos já partiram quase 
todos. Mas os poucos que 
restam desse tempo ainda 
continuam a cá vir. E até já 
trazem os filhos e os netos. 
A vida é assim. Uns dão lu-

gar aos outros. “Fiz aqui 
amigos para a vida. E por 
isso não posso deixar de os 
vir visitar sempre que pos-
sa”.

Ao fim de 50 anos de 
trabalho, Fernando preten-
de deixar o seu lugar atrás 
do balcão para dedicar mais 
tempo à família e sobretudo 
ao neto de 9 anos. “Acho que 
já está na hora de gozar 
umas férias”, diz o funcioná-
rio, que já tratou de meter os 
papéis para a reforma.  

“Em 50 anos de traba-
lho só estive de baixa 8 
dias. O meu pai, que vai fa-
zer 87 anos, já tinha o mes-

Fernando Silva (ao centro) com os patrões Modesta Teixeira da Silva e Joaquim Fernando Fernando Silva no Café Imperial com clientes e amigos

HELENA NUNES
— texto —

mo feitio. Trabalhou duran-
te 40 anos na mesma firma 
e acho que nunca esteve 
de baixa. Já meti os papéis 

para a reforma e o patrão 
já está avisado. Chegou a 
altura de também eu dar 
lugar a outros”. 

Fernando recebeu uma lembrança dos patrões
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VERA MOREIRA
Fisioterapeuta ROPE   |   CLÍNICAS NUNO MENDES

Licenciatura em Fisioterapia pela CESPU, Especialização em Medicina 
Tradicional Chinesa pelo ICBAS – Instituto Heidelberg, Curso Integrado 
de Fisioterapia na Saúde da Mulher, Formação especializada em Disfun-
ções do Pavimento Pélvico, Ginástica Abdominal Hipopressiva, Healthy 
HIT Pilates, Pilates Clínico e Pilates Contemporâneo com Aparelhos.

PILATES
Treino Físico e Mental,

um pré-requisito
para a felicidade

A
s palavras que defi nem o nosso quotidiano en-
contram-se numa extensão muito negativa da-
quela que deveria ser a nossa essência. A busca 
pela estabilidade que nunca chega, a procura 
incessante por um determinado padrão fi nan-

ceiro, a corrida contra o tempo para atingir todos os nossos 
propósitos, o bombardeamento constante de informação 
negativa do meio que nos envolve, a azáfama do trabalho, 
a necessidade de dedicação à família, aos amigos, ao mun-
do… E nós? Nós fi camos para último. As necessidades são 
tantas que nos esquecemos de priorizar aquilo que real-
mente nos trás o equilíbrio, a concretização, a superação, 
a felicidade – o nosso bem-estar físico, mental, emocional 
e espiritual. 

Com o intuito de aliar o melhor de todas as dimensões 
que nos constituem, o método Pilates surgiu durante a Pri-
meira Guerra Mundial, criado por Joseph Hubertus Pilates. 
O seu método tinha por base a obtenção de um estado 
geral de saúde, através de uma simbiose entre corpo-
-espírito-mente. Para este objetivo, integrou o exercício 
com padrões de movimento, fi losofi a, ginástica, artes mar-
ciais, yoga e dança. 

O método Pilates tem vindo a ser alvo de várias adap-
tações e aperfeiçoamentos, com bases científi cas atuais e 
reconhecidas internacionalmente, acompanhando a evo-
lução e as necessidades do corpo humano. Trata-se de 
uma forma de praticar exercício físico de forma segura 
e efi caz, devido à sua perspectiva terapêutica. 

A diversidade e aplicabilidade dos exercícios de Pilates 
permite adaptar a aula a todo o tipo de população, des-
de o sedentário ao atleta, desde a mulher grávida à mulher 
na menopausa, desde o jovem ao idoso, da pessoa saudá-
vel à pessoa com dor.  

Os seus benefícios são inúmeros, destacando-se a 
melhoria da fl exibilidade e equilíbrio, a redução do 
perímetro abdominal, a reeducação postural, o desen-
volvimento de consciência corporal, o aumento da con-
centração, o alívio de dores neuro-musculo-esqueléticas, 
o incremento da força e resistência muscular, a redução 
dos níveis de stress, a estimulação do bem-estar psicoló-
gico e a conexão corpo-mente. 

Finalizando, o método Pilates “é equivalente a um 
banho interno. Como o frescor da primavera proveniente 
das fortes chuvas e nevascas que derretiam das montanhas 
e aumentavam as correntezas nos rios, levando-os até o 
mar, assim será com o fl uxo sanguíneo, com vigor renova-
do, como resultado direto da realização fi el dos seus exercí-
cios de Pilates.’’ Joseph Hubertus Pilates

Sobreviventes de cancro
podem vir a trabalhar

apenas 30 horas por semana 
uA petição criada por uma professora de Paredes foi apresentada aos deputados da         
Assembleia da República.
uO texto do documento será agora apreciado em Plenário. 

O
S SOBREVIVEN-
TES de cancro 
podem vir em 
breve a trabalhar 
no máximo 30 

horas por semana e a refor-
mar-se aos 60 anos de idade, 
sem penalizações.

A petição pública “A fa-
vor do justo tempo de servi-
ço do sobrevivente oncoló-
gico” foi apresentada, no dia 
31 de janeiro, aos deputados 
da Assembleia da República.

A autora da petição é 
Cristina Coelho da Silva, uma 
professora natural de Pare-
des, a quem foi diagnostica-
do um cancro do pulmão, em 
setembro de 2012. 

A petição lançada
há dois anos já tem

mais de 27 mil
assinaturas

Em junho de 2015 Cristi-
na Coelho da Silva partilhou 
a sua história de luta com 

a nossa reportagem. Tinha 
concluído os tratamentos no 
Instituto Português de Onco-
logia do Porto e regressado 
ao trabalho, mas rapidamente 
percebeu que os tratamentos 
tinham deixado sequelas e 
afetado as suas capacidades. 

Além das marcas psicoló-
gicas, as 9 sessões de quimio-
terapia e 37 de radioterapia 
afetaram, entre outros, a sua 
concentração, memória e 
capacidade de raciocínio. As 

balhadores com incapacidade. 
E foi para tentar corrigir estas 
lacunas que Cristina Coelho da 
Silva criou esta petição. 

O objetivo é  defender a 
aceitação e respeito pela dife-
rença na procura de igualda-
de, e ser um estímulo para o 
sobrevivente oncológico no 
seu regresso à vida ativa, de 
forma a evitar a baixa autoes-
tima, a sensação de não ser 
capaz, o medo de ser despe-
dido por baixa produtividade, 
depressões, stress,  recidivas  e 
novas baixas médicas.

“Só vou fi car feliz quan-
do a lei sair e se verifi car 
que as injustiças deixam 
de acontecer”, sublinhou a 
professora de artes, após a 
apresentação da petição aos 
deputados da Comissão de 
Trabalho e Segurança Social.

Os sobreviventes onco-
lógicos querem trabalhar, no 
máximo, 30 horas por semana, 
sem redução do vencimento 
e poder reformar-se após 30 
anos de serviços ou 60 anos de 
idade, sem penalizações.

O texto da petição será 
agora apreciado em Plenário. 

Empresa de Rebordosa
entregou donativo ao IPO do Porto
uA ação de solidariedade foi organizada pela PRN Informática, pelo segundo ano consecutivo.

A 
EMPRESA PRN Informática, com sede 
em Rebordosa, Paredes, colaborou, 
pelo segundo ano consecutivo, com o 
Instituto Português de Oncologia (IPO) 
do Porto, numa campanha solidária a 

favor da instituição. 
A campanha “Juntos Fazemos Sorrir”, decor-

reu durante os meses de novembro e dezembro 
de 2017. Por cada toner da sua marca, vendido, a 
empresa comprometeu-se a doar 1 euro ao IPO do 
Porto. 

O donativo de 4.500 euros foi entregue no pas-
sado dia 25 de janeiro pelo CEO da empresa, José 
Silva a Ilídio Cadilhe, membro do Conselho de Ad-
ministração do IPO do Porto.

A iniciativa, com o lema “Juntos Fazemos Sor-
rir”, enquadra-se no sentido de responsabilidade 
social da empresa, destaca a nota de imprensa. Em 
2016, a PRN Informática já tinha doado 3 mil euros 
ao IPO do Porto através desta iniciativa.

lesões podem no entanto ser 
mais extensas e complexas, 
consoante o tipo de cancro, 
tratamento e condição física 
do doente, causando proble-
mas cardíacos, pulmonares, 
nos ossos e articulações e 
problemas de visão.

A docente sublinha que o 
regresso à vida ativa é extrema-
mente benéfi co para o sobrevi-
vente oncológico, mas lamenta 
que a lei do trabalho apresente 
lacunas no que se refere a tra-
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D
esde dezembro de 2017 que o salão de cabelei-
reiro Marbia, em Paredes, é um embaixador ofi cial 
da marca L’Oréal Paris. Para assinalar esta ligação, 
o salão promoveu no dia 27 de janeiro, um evento 
especial dedicado aos produtos L’Oréal. 

A festa juntou clientes e amigos num ambiente descontraído 
e acolhedor e contou com um convidado especial: Rubén Nave, 
ex-concorrente do reality show ‘Casa dos Segredos’, que foi o dj 
residente.

Durante o evento o staff  do Marbia apresentou alguns dos 
produtos da L’Oréal Paris mais utilizados no salão, em demons-
trações práticas. “São produtos de elevada qualidade e que 
permitem melhorar o look de qualquer cliente. Como o 
dia foi aberto, tivemos condições para mostrar ao cliente 
o efeito dos produtos no seu cabelo”, explicou a gerente do 
espaço Telma Ferreira, garantindo que o evento também ser-
viu para aproximar o novo staff  dos clientes.

“Tudo o que fazemos é em função do cliente. E queremos 
que seja falado de forma positiva. Por isso, nada melhor do 
que ter um dia aberto para aproximar os clientes, dando a co-
nhecer o nosso espaço e os nossos produtos”, sublinha.

Espaço está aberto desde 2013,
perto da rotunda das fi nanças,

em Paredes
Numa festa onde não faltou beleza, glamour e muito esti-

lo, houve também espaço para um desfi le, para mostrar dife-
rentes looks e penteados, e para apresentar dois novos produ-
tos da L’Oréal Professionnel que estão disponíveis neste salão: 
o creme DDBalm Nutrifi er, para pontas secas; e a laca Savage 
Panache, que ajuda a obter um volume extremo e a secar os 
cabelos com tendência oleosa.

O salão Marbia pode proporcionar ao cliente um verdadei-
ro guia de beleza. Tem produtos para todo o tipo de cabelos e 
penteados, cuidados de pele e maquilhagem e até serviços de 
estética. Há também um gabinete de massagens, depilação a 
laser e solário. O staff  é composto por duas jovens cabeleireiras, 
Catarina Mendes e Telma Ferreira e a esteticista Cátia de Sousa. 

Todas as quintas-feiras, a gerência do Marbia tem vindo a pro-
mover uma campanha de 20% de desconto em todos os serviços 
do salão, para atrair novos clientes. Esta pode ser a oportunidade 
ideal para conhecer o espaço, localizado na Rua Dr. José Leite de 
Vasconcelos, junto à rotunda das Finanças, em Paredes. 

Salão de Cabeleireiro Marbia
é embaixador da marca L’Oréal
A gerência promoveu, no dia 27 de janeiro, um evento especial dedicado aos produtos L’Oréal, 
com alguns convidados, amigos e clientes.
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uAUTOMOBILISMO. O piloto natural de Rebordosa, Paredes, triunfou pela terceira vez na sua carreira numa das clássicas mais impor-
tantes do automobilismo mundial: as 24 Horas de Daytona, nos Estados Unidos da América.

Paredense João Barbosa voltou
a fazer história nas 24H de Daytona

As 24 Horas de Daytona, conhecidas 
atualmente como Rolex 24, são uma 
corrida de resistência de automóveis 

protótipos e gran turismo realizada em 24 
horas.

É realizada desde 1962, num circuito 
combinado de 5.73 km, no autódromo de 

No total 50 carros lutaram pela vitória 
na histórica prova, que juntou este ano 
um número recorde de cinco pilotos 

portugueses. Além de João Barbosa e Filipe 
Albuquerque, (na equipa Action Express, com 
Christian Fittipaldi, ao volante do Cadillac da 
categoria DP), os restantes portugueses tive-
ram uma estreia positiva.

A clássica norteamericana de endurance Recorde de pilotos portugueses

Daytona International Speedway, em Day-
tona Beach, Flórida, EUA.

A 56.ª edição, assinalada este ano, jun-
tou campeões e vencedores de provas dos 
campeonatos NASCAR e de Fórmula 1, 
como Fernando Alonso ou Juan Pablo Mon-
toya. 

António Félix da Costa, que correu no Ore-
ca LMP2 da equipa DC Racing (que pertence 
ao ator de Hollywood Jackie Chan), classificou-
-se em quinto lugar na geral. Álvaro Parente, 
que correu pela Michael Shank Racing, ficou 
em segundo na categoria GTD. Já o Ferrari de 
Pedro Lamy, da equipa Aston Martin, teve pro-
blemas e não completou a prova.

J
OÃO BARBOSA venceu as 24 
Horas de Daytona, uma das 
mais importantes provas de 
resistência nos Estados Unidos 
da América. O piloto, natural de 

Rebordosa, Paredes, fez equipa com 
outro português, Filipe Albuquer-
que e o brasileiro Christian Fittipaldi, 
vencendo a primeira de 12 provas da 

temporada do campeonato nortea-
mericano de condução de resistência. 

O trio da Cadillac, da Mustang 
Sampling Racing, confirmou o favo-
ritismo que lhe era atribuído e bateu 
um novo recorde ao completar 808 
voltas ao circuito, melhorando signifi-
cativamente o anterior registo de 762 
voltas, que já perdurava há 36 anos.

A equipa Cadillac tinha partido 
para esta corrida na 3.ª posição, re-
gistando o terceiro melhor tempo 

na classificação, com 1.36,194 mi-
nutos. A corrida arrancou no sába-
do, dia 27 de janeiro, às 19H40 de 
Lisboa (14H40 locais). Nas 24 Horas 
que se seguiram, os três pilotos re-
vezaram-se ao volante do Mustang. 
O carro dos pilotos portugueses 
chegou a estar oito voltas atrás 
dos líderes, quando a corrida ia na 
marca das oito horas, mas Filipe Al-
buquerque e João Barbosa deram 
a volta para conquistar o triunfo. A 

parte final da corrida ficou marcada 
pela disputa direta entre a Mustang 
Sampling Racing, equipa dos portu-
gueses, e a de Team Penske.

Na época passada a equipa 
luso-brasileira tinha ficado no se-
gundo lugar da prova de Daytona. 
Para João Barbosa este foi o terceiro 
triunfo na corrida. O piloto portu-
guês, radicado nos Estados Unidos, 
repetiu o êxito de 2014, quando fa-
zia equipa com Christian Fittipaldi e 

com o francês Sébastian Bourdais.
Barbosa tem uma primeira vi-

tória em 2010, juntamente com o 
norteamericano Terry Borcheller, o 
britânico Ryan Dalziel e o alemão 
Mike Rockenfeller. Para o brasileiro 
Christian Fittipaldi esta foi também 
a terceira vitória, repetindo a con-
quista de 2004 e 2014. Já Filipe Al-
buquerque, que bateu na trave em 
2017, conquistou um feito inédito 
na carreira.
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“FOI UMA VITÓRIA MAIS QUE JUSTA”
uENTREVISTA. Depois de ter voltado a triunfar em Daytona, o piloto, de 42 anos, assume que gostava de ganhar pela terceira vez o 
campeonato.  

Foi três vezes campeão na-
cional de karting, campeão 
nacional de Fórmula Ford 

(1994), campeão italiano de 
Fórmula Europa Boxer (1995) e 
vice-campeão italiano de Fór-
mula 3 (1996 e 1997). Sagrou-
-se por quatro vezes campeão 
Tequila Patron North Ameri-
ca Endurance Cup (em 2014, 
2015, 2016 e 2017) e venceu 
três vezes a geral das 24 Horas 
de Daytona (em 2010, 2014 e 
2018), e somou também uma 
vitória na Classe GTS, em 2003. 

Pela equipa Action Express 
Racing foi duas vezes campeão 
Americano IMSA Ewather Tech 
Sportscar Championship.

Soma várias participações 
nas 24H de Le Mans, tendo ter-
minado no quarto lugar abso-
luto na edição de 2007.

Palmarés recheado de êxitos 

Q
UAL a sensação de vencer, pela 
terceira vez, as míticas 24 horas 
de Daytona?

A sensação é ótima. Vencer 
uma vez as 24H de Daytona não 

é fácil, três muito menos. É também uma sen-
sação de trabalho bem feito. A preparação 
para esta corrida começou no dia seguinte à 
última corrida de 2017. E foi bom ver esse tra-
balho premiado com mais uma vitória. 

Se estivéssemos a falar de futebol, se-
ria como dizer que venceu pela terceira vez 
a Liga dos Campeões?

Talvez…Não percebo muito de futebol! 
Ganhamos a corrida de endurance mais im-
portante dos EUA e uma das mais importan-
tes do mundo!

Com os problemas de sobreaqueci-
mento do motor, chegaram a temer pelo 
resultado final?

Sim, houve momentos em que parecia já 
não haver esperança, para logo depois acre-
ditarmos que era possível. Toda a conversa 
entre os engenheiros e os preparadores do 
motor foi muito intensa até ao cortar da meta.

Foram líderes durante quase toda a 
prova. A vitória acabou por ser justa?

Foi uma vitória mais que justa! Não só 
porque fomos o carro que liderou mais voltas, 
mas sobretudo depois de nos terem “rouba-
do” a vitória no ano passado. 

Para além da glória associada ao feito, 
vencer as 24H de Daytona significa rece-
ber, entre outros prémios, um Rolex Dayto-
na. O significado é especial?

Claro! Ganhar um Rolex Daytona em 
Daytona é muito especial. Além de que 
também já era o meu relógio favorito de 
sempre! Todos os pilotos que vão correr em 
Daytona dizem o mesmo. Vão lá pelo reló-
gio!

HELENA NUNES
— texto — João Barbosa voltou

a fazer história
no automobilismo

português, ao conseguir
a sua terceira vitória

nas 24 Horas de Daytona
Tem recebido muitas mensagens de 

Portugal? E de Paredes?
Recebi muitas mensagens de todos os 

lados. Ainda não consegui responder a to-
dos e ver todas as mensagens, mas é bom 

daram. Comecei a perceber que tinha um 
certo jeito para aquilo, e aí sim, comecei a 
pensar em voos mais altos!

Quando fez a sua primeira corrida nos 
EUA?

A primeira época que fiz nos EUA foi em 
1997, na Fórmula Atlantic.

Foi a paixão pelos automóveis que o le-
vou a mudar-se para os EUA?

Sim. Embora já corresse nos EUA há vá-
rios anos, ainda morava em Portugal. Passava 
muito tempo em aviões e aeroportos e perdia 
tempo para estar com a família. Com a mu-
dança conseguimos passar muito mais tempo 
juntos. Além disso, passei a estar mais perto 
da minha equipa, diariamente, o que também 
é benéfico.

Construiu uma carreira de sucesso no 
automobilismo. Atualmente sente que é 
reconhecido da mesma forma nos EUA e 
em Portugal? 

Profissionalmente sou muito mais reco-
nhecido nos EUA. Poucas pessoas me conhe-
cem em Portugal.

Ser reconhecido pela Confederação do 
Desporto de Portugal com o prémio “Mé-
rito Desportivo – Personalidade do Ano” e 
pelo município de Paredes, com a medalha 
de ouro da cidade foi importante?

Claro que sim. Apesar do desporto automó-
vel, no geral, ser pouco reconhecido em Portu-
gal é bom ver que há pessoas que olham para 
este desporto e reconhecem que existe mais 
para além do futebol. É sempre uma forma de 
dar ainda mais visibilidade à modalidade.

Quais são os objetivos para a tempora-
da?

O objetivo é continuar com os bons resul-
tados. Quero tentar ganhar pela terceira vez 
o Campeonato IMSA Weather Tech Sportscar 
Championship e pela quinta vez consecutiva 
o Campeonato Tequila Patron North América 
Endurance Cup.

sentir que temos um grande apoio. 

Que recordações guarda de Paredes?
Tenho tios e tias em Rebordosa e as 

melhores recordações desta terra. Ao do-
mingo íamos almoçar a casa da minha avó 
e era ali que a família se juntava toda. Com 
13 primos, aqueles almoços eram sempre 
uma grande festa.

É natural de Rebordosa, mas viveu 
durante muitos anos em Valongo. Quan-
do começou nos kartings, aos 12 anos, já 
sonhava com os grandes palcos?

Nessa altura não. Mas quando os resul-
tados começaram a aparecer, as coisas mu-

João Barbosa com um grupo de fãs portugueses
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A 
época desportiva 2018 
de enduro arrancou no 
passado dia 27 de janei-
ro, com a realização da 
primeira prova do ca-

lendário do Campeonato Nacional 
de Enduro, na localidade alentejana 
de Vila Nova de Santo André.

 A larga lista de participantes 
(cerca de centena e meia) prometia 
trazer muita competitividade entre 
os pilotos. O campeão absoluto em 

Santo André trouxe surpresas
na abertura do Nacional de Enduro

uO piloto de Lordelo, André Mouta, terminou a ronda em Vila Nova de Santo André em 3.º lugar na classe Elite 1
uO campeão em título, Diogo Ventura, teve uma jornada condicionada, cabendo a vitória a Luís Correia, campeão absoluto em 2016.

2016, Luís Correia, foi quem acabou 
por garantir a vitória em Vila Nova 
de Santo André, com 1 minuto e 04 
segundos de vantagem para Luís 
Oliveira, que regressou esta época 
ao CNE depois de ter dominado o 
campeonato brasileiro e ter estado 
em destaque no África Eco Race. Na 
3.ª posição ficou João Vivas.

André Mouta foi 3.º
na classe Elite 1

No topo do pódio da Elite 1 fi-

cou o piloto Diogo Vieira, seguindo-
-se Tomás Clemente e André Mouta. 
Apesar dos percalços que sofreu na 
primeira especial da prova, André 
Mouta conseguiu recuperar terreno 
e garantir o lugar mais baixo do pó-
dio na sua categoria. 

O piloto de Lordelo enfrentou 
algumas dificuldades em Vila Nova 
de Santo André, sobretudo nas espe-
ciais da prova, por não estar habitua-
do ao piso arenoso. “Só tive hipóte-
se de treinar uma vez na areia. Na 
primeira especial tive dois percal-
ços que me fizeram perder imenso 

tempo para os meus adversários, 
mas ao longo do dia fui melhoran-
do os tempos e fui-me habituando 
ao piso arenoso”, sublinhou o atle-
ta, que ficou, ainda assim, satisfeito 
com o terceiro lugar na Classe Elite 1. 

A organização da prova esteve 
a cargo da Associação Motor Sport 
de Vila Nova de Santo André, que 
desenhou um percurso de 50 quiló-
metros, com onze especiais, que foi 
percorrido por três vezes e meia pe-
los pilotos das classes maiores (elite 
e open).

Sebastian Bulher venceu a clas-

se Open, ficando Nuno Oliveira em 
segundo e Márcio Antunes na ter-
ceira posição. Nos verdes 1 ganhou 
Rodrigo Belchior, nos verdes 2 João 
Moura e nos verdes 3 Diogo Lopes. 

João Nobre venceu nos Vetera-
nos e nas Senhoras o triunfo foi para 
Joana Gonçalves. Entre os Hobby 
João Bicha foi o primeiro classifica-
do, enquanto que nos Super Vetera-
nos, Pedro Sarreira ocupou o lugar 
mais alto do pódio.

A próxima ronda do campeona-
to nacional de enduro está marcada 
para 25 de fevereiro, em Góis. 

O 
Paredes Golfe Clube e a empresa 
Aveleda promoveram, no passa-
do dia 26 de janeiro, o primeiro 
torneio do ‘Aveleda Specials Cup’, 
de golfe adaptado.

O torneio juntou no Campo de Aqueduto, 

Atleta do EMAÚS venceu primeiro
torneio de golfe adaptado

em Paredes, 15 participantes do EMAÚS – As-
sociação de Apoio ao Deficiente Mental de 
Paredes e da APADIMP – Associação de Pais e 
Amigos dos Diminuídos Mentais de Penafiel.

O grande vencedor foi Marco Daniel, do 
EMAÚS de Paredes, que festejou nesse dia o 

uO primeiro torneio ‘Aveleda Special Cup’ contou com 15 participantes do EMAÚS de Paredes e da APADIMP.

seu 39.º aniversário, levando para casa o pri-
meiro prémio do torneio, após derrotar Ricar-
do Loureiro, da APADIMP, num “emocionante 
play-off”.

Hélder Silva, também da APADIMP, com-

pletou o pódio ao somar 42 pancadas em 18 
buracos de putting.

O próximo torneio do ranking ‘Aveleda 
Specials Cup’ está agendado para 23 de feve-
reiro. 
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FUTEBOL
Resultados e calendário das próximas jornadas

Campeonato
de Portugal

Séri B - 19.ª jornada

Aliança de Gandra ................0
Coimbrões ..............................2

Próxima jornada: 11 fevereiro 
Freamunde - Aliança de Gandra

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 20.ª jornada

SC Nun’Álvares .......................0
Rebordosa ...............................3 

Ermesinde 1936 ....................0
Aliados de Lordelo ...............1

União de Paredes .................1
Baião .........................................0

Próxima jornada: 18 fevereiro
Aliados de Lordelo - Nun’Álvares

Rebordosa - Vila Meã
Paços de Ferreira B - Paredes

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2  - 19.ª jornada 

Raimonda ................................1
CCD Sobrosa ...........................3

FC Parada ................................0
UDS Roriz .................................2

Próxima jornada: 18 fevereiro
CCD Sobrosa - SC Salvadorense

AD Marco 09 - FC Parada 

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

Bougadense B ........................1
Baltar .........................................4

Aliados Lordelo B ..................0
Inter Milheirós ........................1

Aliança Gandra B ...................4
Vandoma .................................2

Sp. Cruz ....................................1
ISC Sobreirense .....................1

Melres DC ................................4
SC Nun’Álvares B ....................0

Próxima jornada: 10 fevereiro
GDC Ferreira - Baltar

Nun’Álvares B - Monte Córdova
Dia 13 fevereiro

Marechal G. da Costa - Vandoma
Aliança de Gandra B - Zebreirense
Aliados de Lordelo B - Sobreirense

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 17.ª jornada

GD Viso .....................................1
Paredes .....................................3

Próxima jornada:
dia 10 fevereiro, às 16h

Paredes - São Mateus

POLO AQUÁTICO. uA equipa paredense derrotou o Sporting, por 8-6 e distanciou-se dos restantes candidatos ao play-off que dá acesso à final. 

Paredes consolidou 3.º lugar no campeonato 

A 
secção de atletismo da 
Casa do Benfica em Pare-
des esteve representada 
na 8.ª edição do Corta-
-mato do Calçado, em Fel-

gueiras, campeonato regional longo e 
campeonato zona norte de corta-ma-
to. A prova decorreu a 3 de fevereiro, 
na zona desportiva de Felgueiras, 
numa organização conjunta do mu-
nicípio de Felgueiras, a Associação 
de Atletismo do Porto e os clubes de 
atletismo do concelho, União Despor-
tiva da Várzea, Grupo Desportivo de 
Moure e Núcleo de Barrosas Amador.

Rafael e Jorge Jesus conquista-
ram os melhores resultados para a 
Casa do Benfica em Paredes. Rafael 
Jesus foi o melhor atleta na prova de 
benjamins A masculino e Jorge Jesus 
assegurou o lugar mais baixo do pó-
dio na prova de infantis masculinos.

A secção de atletismo da Casa 
do Benfica em Paredes esteve re-
presentada em diversos outros es-

Rafael e Jorge Jesus conquistam
pódios em Felgueiras

uRafael Jesus conquistou o lugar mais alto do pódio, nos benjamins A, e Jorge 
Jesus garantiu o 3.º lugar nos infantis.
uO corta-mato do calçado, em Felgueiras, juntou centenas de atletas oriundos 
de todo o país.

HELENA NUNES
— texto —

A 
equipa de polo Aquá-
tico de Paredes venceu 
o Sporting, em Recarei, 
por 8-6, no jogo da 12.ª 
jornada do campeonato 

de Portugal da 1.ª divisão masculi-
na. A partida foi disputada na pis-
cina Rota dos Móveis, em Recarei, 
Paredes, no dia 3 de fevereiro.

Separadas apenas por um pon-
to, as duas equipas lutavam direta-
mente pelo 3.º lugar da tabela clas-
sificativa. Na primeira volta do cam-
peonato, Paredes e Sporting tinham 
empatado em Alvalade. 

Num jogo bastante equilibrado, a 
equipa da casa foi a primeira a marcar. 
Mas fruto de um maior acerto ofensivo, 
os leões chegaram ao final dos dois pri-
meiros períodos em vantagem no mar-
cador (de um golo). O terceiro período 
foi determinante para os paredenses, 
que entraram mais assertivos na defe-
sa e melhoraram a dinâmica ofensiva, 

passando para a frente do marcador, 
com vantagem de dois golos.

No último período houve mui-
tos ataques perdidos de ambas as 
equipas, com o Paredes a conseguir 
segurar a vantagem obtida e garan-
tir um importante triunfo para as 
contas do campeonato.

Os paredenses consolidaram o 
3.º lugar, distanciando-se dos res-
tantes candidatos ao play-off de 
acesso à final do campeonato, que 
nesta jornada viram as contas bara-
lharem-se com a vitória do Cascais 
diante do CDUP, por 11-9. 

Nas restantes partidas desta 
ronda o Naval Povoense bateu a 
Académica de Coimbra, por 23-8. Já 
o líder Fluvial Portuense derrotou o 
Vitória de Guimarães, por 16-8.

Nas outras partidas desta ron-
das o Naval Povoense bateu a Aca-
démica de Coimbra, sem dificul-
dade, por 23-8. O Paredes ganhou 
ao Sporting, em Recarei, por 8-6 e 
o líder Fluvial Portuense derrotou o 
Vitória de Guimarães por 16-8.

calões. Em Felgueiras, o atleta Jorge 
Pereira falhou por muito pouco o lu-
gar no pódio, terminando a corrida 
de juvenis masculinos em 4.º lugar. 
Guilherme Moreira foi 7.º classifica-
do na mesma prova.

Destaque ainda para os resul-
tados de Alexandre Moreira, 6.º 
classificado nos infantis masculinos, 
Mariana Pereira, 6.ª nos benjamins B 
femininos e André Lopes, 6.º classifi-
cado nos iniciados.

Nos infantis, Lara Silva foi 11.ª, 
Maria Moreira 22.ª e Mariana Barbo-
sa 35.ª classificada.

Sofia Sousa terminou em 12.º 
lugar a prova de iniciados, onde a 
colega de equipa Marisa Cunha foi 
17.ª classificada.

ARQUIVO
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ESPAÇO ESCOLA

N
uma tarde muito quente de do-
mingo, o Martim, a Matilde e a 
Jéssica, foram dar um passeio 
pela floresta para fazer um traba-
lho de grupo. Tinham que iden-

tificar as espécies que existiam nesse local, 
porque andam a estudar a biodiversidade e 
as plantas autóctones.

Os pais recomendaram-lhes para não se 
afastarem muito e para levarem chapéus e 
água.

Levavam binóculos, uma máquina fo-
tográfica, um bloco de notas, um guia de 
plantas, uma lupa, uma caixa de papelão e 
umas luvas. 

Pelo caminho iam tomando notas e fo-
tografando as espécies que viam, apontan-
do o local. Na caixa guardavam folhas das 
árvores que encontravam para depois mos-
trarem à turma.

De repente, quando estavam muito 
atentos observando com a lupa um bocado 
de musgo, ouviram uns estalidos e sentiram 
um cheiro a fumo. Puseram-se em pé, pro-
curando ver de onde vinha aquele fumo e 
aquele barulho.

O céu estava a ficar cinzento e já sen-
tiam o fumo na garganta, ao respirar.

Começaram a gritar ao mesmo tempo, 
correndo um para cada lado:

- Socorro! Está tudo a arder!
O Martim parou e disse aos colegas:
- Vamos manter-nos calmos, sem nos se-

parar, e vamos tentar sair daqui!
- Sim! - disse a Matilde - E temos que ir 

chamar os bombeiros!
Sempre muito juntos, tentaram dirigir-

................................................................................................................................................................................................................................
Trabalho coletivo dos alunos do 2.º A e da professora Margarida Rodrigues   ●   - Escola Básica de Recarei

Uma aventura pela floresta

-se para o caminho de casa, mas começaram 
a ficar cercados pelo fogo.

À sua volta, ouviam os gritos e pios dos ani-
mais que tentavam também salvar-se. Os pás-
saros voavam de um lado para o outro, muito 
aflitos, e um coelho passou por eles aos saltos, 
fugindo das chamas. Sem hesitar, os três amigos 
seguiram-no mas logo o perderam de vista.

Com muita dificuldade foram andando 
até que chegaram ao ribeiro. O fogo não ia 
chegar ali de certeza pois só havia carvalhos, 
freixos, choupos e amieiros, árvores a quem 
eles chamam “bombeiras” porque dificilmen-

nho que quase nunca saía de casa. Ele podia 
ajudá-los a chamar os bombeiros.

Exaustos, bateram à porta com força e 
o senhor Manuel apareceu, intrigado com 
aquela barulheira. 

- Mas que se passa? – questionou ele.
- Por favor, senhor Manuel, chame de-

pressa os bombeiros porque há um incên-
dio na floresta! Se não fizermos nada, vai ser 
uma catástrofe!

O senhor Manuel estava surpreendido 
por ninguém ter dado conta! Pegou no te-
lefone e ligou para o 117, passando as infor-
mações que os três amigos deram. Espera-
ram então ansiosos a ajuda.

Em poucos segundos ouviram as sirenes 
que se aproximavam. Como a casa ficava no 
cimo do monte, de lá, viam tudo. Viram os 
bombeiros a chegar e a esticar umas gran-
des mangueiras que lançavam muita água. 

Daí a pouco, já não se via chamas, ape-
nas o fumo no ar. Afinal ardeu apenas uma 
parte da floresta onde havia pinheiros e 
eucaliptos. Ainda bem, porque aí não havia 
muitos ninhos nem muitos animais!

O resto da floresta salvou-se!
Na volta, os bombeiros passaram pela 

casa do senhor Manuel e deram os para-
béns aos três amigos por terem sido tão 
corajosos. Para chegarem mais depressa a 
casa, foram no camião dos bombeiros. Eles 
adoraram!

Os pais receberam-nos com um grande 
abraço, aliviados por tudo ter acabado bem 
e muito orgulhosos por eles terem sido os 
salvadores da floresta!

te ardem, protegendo assim o resto da flo-
resta. Ali ficavam seguros até que alguém os 
socorresse!

- Se calhar, ninguém viu ainda o incêndio, 
temos que chamar os bombeiros! – disse a 
Jéssica.

- Se seguirmos sempre pelo ribeiro e su-
birmos o monte, vamos ter à aldeia! – excla-
mou o Martim.

Sempre juntos, segurando bem os seus 
materiais e a caixa de folhas recolhidas, foram 
correndo pelas margens, até que chegaram à 
casa do senhor Manuel, um senhor já velhi-

Diogo em Pessoa
................................................................................................................................................................................................................................

● Agrupamento de Escolas Daniel Faria, Baltar

N
o passado dia 6 de fevereiro, 
os alunos do ensino secundá-
rio tiveram a oportunidade de 
conhecer o projeto “Diogo em 
Pessoa”, que resulta do traba-

lho desenvolvido pelo músico Diogo Pi-
çarra e pela empresa Betweien. Trata-se 
de um projeto criativo de descoberta, 
reinvenção e reconstrução da obra de 
Fernando Pessoa e seus heterónimos, da 
autoria do músico.

No livro, com o mesmo nome do proje-
to, Piçarra reinventa-se em Pessoa e na sua 
heteronímia, apresentando uma reconstru-

ção de 20 poemas pessoanos, tendo por base 
as suas próprias vivências e as vivências dos 
seus próprios heterónimos (Luna Thea, Wal-
ter Ego e Ingenuo Garcia), concebidos para o 
efeito. O projeto também incluiu a adaptação 
musical de dois poemas do livro.

Foi uma tarde repleta de entusiasmo, de 
ensinamentos e de momentos únicos, que os 
alunos recordarão para sempre, pois a simpli-
cidade, afabilidade e disponibilidade de Dio-
go Piçarra foram excecionais, presenteando 
os alunos com um dos seus temas musicais e 
com a sessão de autógrafos.

Obrigada, ab imo pectore, Diogo Piçarra!
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O 
“Dia do Perfil do Aluno”, orga-
nizado pelo Ministério de Edu-
cação em colaboração com a 
Federação Nacional de Associa-
ções de Estudantes dos Ensinos 

Básico e Secundário, foi um desafio lançado 
às escolas para que participassem, no dia 15 
de janeiro de 2018, num amplo debate na-
cional com o objetivo de refletir sobre como 
organizar a escola e o ensino, com vista à 
concretização do Perfil dos Alunos no Final 

PUBPUB PUB

................................................................................................................................................................................................................................
●  Escola Básica de Paredes

Dia do Perfil… Dar voz dos alunos

da Escolaridade Obrigatória.
O Agrupamento de Escolas de Paredes, 

uma das 236 escolas que aderiu ao projeto de 
autonomia e flexibilidade curricular dos ensi-
nos básico e secundário, implementado este 
ano letivo em regime de experiência pedagó-
gica, aceitou este desafio.

As atividades propostas desenrolaram-se 
em diferentes momentos. Entre o dia 8 e o dia 
12 de janeiro, os alunos analisaram e discuti-
ram o documento “Perfil dos Alunos à saída 

da Escolaridade Obrigatória”, sob orientação 
do respetivo diretor de turma.

No dia 15 de janeiro realizaram-se assem-
bleias de turma para refletir sob a forma como 
pode a escola organizar-se e como devem ser 
as aulas para que o perfil dos alunos seja uma 
realidade. Discutiram-se ideias e propostas 
para atividades e projetos a desenvolver na 
escola, que contribuam para o desenvolvi-
mento dos alunos de acordo com o enuncia-
do no perfil. No final registaram-se as ques-
tões a debater em Assembleia de Delegados 
e Subdelegados.

No dia 17 de janeiro realizou-se uma As-
sembleia de Delegados e Subdelegados onde 
os alunos, organizados em grupos de trabalho, 
apresentaram as principais ideias e propostas 
geradas nas Assembleias de Turma; estrutura-
ram as ideias apresentadas de modo a eliminar 
redundâncias e identificaram um representan-
te de cada ciclo para apresentar as ideias e pro-

jetos finais no fórum do agrupamento.
Este fórum realizou-se no dia 18 de ja-

neiro e contou com um painel constituído 
por representantes dos alunos de cada ciclo 
moderado pela Valéria Ribeiro, aluna do 9.º 
ano, que apresentou o resultado da reflexão 
realizada ao longo da semana e no qual fo-
ram ainda colocadas/respondidas questões 
colocadas pelos participantes. O objetivo 
foi promover o diálogo entre os alunos (re-
presentantes do ensino básico e secundário 
do Agrupamento), os professores, o Conse-
lho Geral, o Conselho Pedagógico, as Asso-
ciações de pais e a autarquia.

O Dia do Perfil representou uma opor-
tunidade para dar voz aos alunos, ouvi-los 
e pensar com eles uma escola que ofereça 
um ambiente propício à aprendizagem e ao 
desenvolvimento de competências e que 
garanta a todos as melhores oportunidades 
educativas.

Assembleia de representantes dos alunos

Vereador da Câmara de Paredes e diretora da Escola Básica de Paredes

Painel Alunos - encerramentoAssembleia de representantes dos alunos
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

AS «NOVAS INSTITUIÇÕES»: REGEDORES
«O regedor era, resumidamente, o delegado do administrador do concelho nas freguesias, acumulando funções 
de fiscalização administrativa e policial. Se o administrador do concelho tinha por inerência de funções, mas não 
só – também no plano ideológico e político –, uma importância fulcral na implantação e efectivação do novo 
regime, não menor importância terá tido o regedor no âmbito mais local, junto da sua paróquia ou freguesia.»

A
pós a Implantação da 
República, foram tam-
bém nomeados novos 
regedores (efectivos e 
substitutos) para cada 

uma das freguesias do concelho de 
Paredes.

Tendo o novo regime adoptado 
o código administrativo de 1878 
– quando estava já em vigor o de 
1896 –, as determinações legais que 
estabeleciam as incumbências do 
regedor eram, assim, as estipuladas 
nos artigos 221 a 230. 

O regedor era, resumidamente, 
o delegado do administrador do 
concelho nas freguesias. Se o ad-
ministrador do concelho tinha por 
inerência de funções, mas não só – 
também no plano ideológico e po-
lítico –, uma importância fulcral na 
implantação e efectivação do novo 
regime, não menor importância 
terá tido o regedor no âmbito mais 
local, junto da sua paróquia ou fre-
guesia.

Contrariamente ao administra-
dor e aos demais funcionários da 
Administração do Concelho, o rege-
dor não auferia ordenado ou gratifi-
cação (art.º 227.º). Contudo, estava 
isento de «aboletamento de tropas 
em tempo de paz» e de quaisquer 
«contribuições municipais directas 
lançadas em serviço de pessoas ou 
dos bens dos habitantes e proprie-
tários do concelho». Tinha ainda di-
reito a receber determinados «emo-
lumentos» consignados na lei.  

Era coadjuvado por um es-
crivão e por «cabos de polícia» 
(art.º 230.º), cujo número variava 
de acordo com as necessidades 
locais. Cabia ao regedor determi-
nar as tarefas de tais funcionários, 
que não eram obrigados a exercer 
a função por mais do que um ano.

As funções concretas do rege-
dor definidas no Código Adminis-
trativo (art.º 228.º) passavam por: 
dar parte ao administrador de de-
liberações da Junta de Paróquia; 

abrir testamentos cerrados; exe-
cutar as ordens do administrador; 
limpar ruas e desobstruir estradas 
concelhias e caminhos vicinais; 
comunicar crimes e delitos come-
tidos na sua paróquia; zelar pela 
fiscalização de cemitérios; exercer 
funções administrativas, de polí-
cia sanitária, etc.

De acordo com o livro dos Ter-
mos de Juramento (fls. 40-41) e o 
de Registo de Regedores à guarda 
do Arquivo Municipal de Paredes 
(Cotas 6.B.138 e 44.A.1.18), repro-
duzimos a listagem de cidadãos 
paredenses empossados como re-
gedores (efectivos e substitutos) 
no mês seguinte ao da revolução 
republicana.

Aguiar de Sousa: António dos 
Santos Moreira (efectivo) e José 
Moreira de Almeida (substituto); 
Astromil: Custódio Ferreira de Sá 
e Venâncio da Silva; Baltar: Luís 
Nunes Ferreira e Joaquim da Por-
ta; Beire: Domingos Coelho Pa-
checo e José Ribeiro da Silva; Bes-
teiros: Augusto Dias de Andrade 
e Vitorino Mendes; Bitarães: 
Manuel Nogueira Barbosa Leão e 
José Teixeira; Castelões de Cepe-
da: Alexandre Augusto da Silva e 
Joaquim Pinto Ribeiro; Cete: An-
tónio de Barros Tadeu e Joaquim 
Machado de Miranda; Cristelo: 
José de Sousa Pinheiro e Vitorino 
Moreira da Costa; Duas Igrejas: 
Joaquim da Cunha e Sousa e Al-
fredo Moreira Machado; Gandra: 
Artur da Costa Guimarães e Sera-
fim de Oliveira Molar; Gondalães: 
José Pinto Júnior e Joaquim Perei-
ra Costa; Lordelo: António Ferrei-
ra Grilo e Belmiro Carlos Carneiro; 
Louredo: Adriano Carneiro da 
Silva Bessa e Francisco Pinheiro 
de Sousa; Madalena: José Mo-
reira de Magalhães e António da 
Rocha Lobo; Mouriz: Lino Dias 
e José Ferreira Alves; Parada de 
Todeia: Bernardino Barbosa Leão 
e Bernardino Barbosa da Silva; 

Rebordosa: Domingos Cândido 
Cardoso e José Joaquim Dias Tor-
res; Recarei: Gabriel Soares Mon-
teiro e Alexandrino Barbosa Leão; 
Sobreira: António Rodrigues de 
Sá e Seabra e António Rodrigues 
Moreira; Sobrosa: Avelino Barbo-
sa Correia da Fonseca e António 
Pinto Nunes; Vandoma: Joaquim 

Ferreira Barbosa e José Ferreira de 
Brito; Vila Cova de Carros: Joa-
quim Nunes Ferreira e Francisco 
Moreira Marques; Vilela: Bráulio 
José da Hora Gonçalves Soares e 
Manuel Pereira da Silva.

A lei não estipulava uma dura-
ção de mandato para os regedo-
res. O artigo 223.º referia apenas 

que o titular não podia ser obriga-
do a exercer o cargo por mais de 
um ano. Três dos atrás nomeados 
acabaram mesmo por ser exone-
rados ao fim de alguns meses. 

No dia 14 de Março de 1911, 
António Coelho Barbosa Júnior 
e Manuel Ferreira Leal foram no-
meados, respectivamente, re-
gedor efectivo e substituto da 
freguesia de Lordelo. O antigo 
delegado administrativo local, 
António Ferreira Grilo, fora sus-
penso por alvará de 17 de Janeiro. 
De registar que, em Abril seguin-
te, no âmbito das movimentações 
que visavam a transferência de 
Lordelo para o concelho e comar-
ca de Paços de Ferreira, seria tam-
bém exonerada toda a Comissão 
Administrativa Paroquial (Junta) 
daquela localidade. 

Na mesma data, Belmiro No-
gueira substituiu Joaquim Ferrei-
ra Barbosa como regedor efectivo 
de Vandoma. Este último fora sus-
penso no dia 24 de Fevereiro, na 
sequência de um motim popular 
ocorrido quatro dias antes e do 
qual falaremos mais tarde. 

Sem terem cumprido um ano 
de mandato ficaram também: o 
regedor substituto de Gandra; o 
efectivo e o substituto de Gonda-
lães; o efectivo de Mouriz; e ainda 
o efectivo e o substituto de Re-
bordosa. Todos eles foram subs-
tituídos por alvará do governador 
civil com data de 23 de Outubro 
de 1911.   

Dos vinte e quatro regedores 
efectivos do concelho de Paredes, 
apenas seis (25%) transitaram do 
período monárquico. Foram, as-
sim, somente reconduzidos no 
cargo os delegados administrati-
vos das freguesias de Aguiar de 
Sousa, Astromil, Parada de Todeia, 
Rebordosa, Recarei e Sobrosa 
(este exonerado a 9 de Junho de 
1911).

Bráulio Soares, o primeiro regedor republicano de Vilela,
ao lado da sua esposa – Foto: Adão C. Ribeiro, 2010

PUB
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FICHA TÉCNICA

Dia 10
Pavilhão de Feiras e Exposições
Das 14h430 às 18h30 – Baile de Carnaval Sénior

Dia 10
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h00 – Inauguração da exposição “Máscaras Contemporâ-
neas”, de Fernando Moreira

Dia 10
Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 – Sábados em família: atividade ‘máscaras de carnaval’

Dia 14
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Carros 2”

Dia 21
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Lego Batman, o filme”

Dias 8 e 15
Biblioteca da Fundação A Lord
Às 10h30 e 14h30 – XVIII Ateliê de olaria, com mestre olei-
ra Maria Fernanda Braga

Dia 9
Loja interativa de turismo de Paredes
Das 09h00 às 17h30 – Exposição de máscaras de carnaval

Dia 10
Junta de freguesia de Rebordosa
21h30 – Baile de máscaras – organizado pela associação 
Rebord’Arte

Dias 10 e 11
Junto à Alameda de S. Pedro
Evento solidário “Papas na Sobreira”, gastronomia e anima-
ção cultural

Dia 15
Biblioteca da Fundação A Lord
15h00 – Teatro: “Do livro para o palco”, farsa de Inês Pereira e 
Gil Vicente, pela Atrapalharte – Produções teatrais  

Dia 20
Biblioteca da Fundação A Lord
Às 10h30 – ‘Histórias de encantar’: “Onde estás caracol”, de 
Susana Isern

De 16 a 18
Castelo de Paiva (restaurantes aderentes)
Fim-de-semana gastronómico dedicado ao arroz de lampreia 
e às rabanadas à moda de Paiva

Dia 16
Auditório da câmara municipal de Felgueiras
18h00 – Ações de educação para a saúde, para cuidadores 
informais de pessoas com demência

Dia 10
Biblioteca Municipal de Lousada
Das 09h30 às 12h30 – Atividade “Energia na Natureza”, no 
âmbito do BioLousada

Dia 10
Auditório do Centro Social de Paroquial de Sousela
21h30 – Musical “Caos”, pelo curso de teatro musical do Con-
servatório de Música de Felgueiras – “Depois das Nove, 1.º Fes-
tival de Teatro Amador de Souselas

Dia 11
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
10h30 – V Corrida do Carnaval

Dia 17
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Espetáculo “Stand Down”, de Ángel Fragua

Dia 18
Piscinas Municipais
09h30 – Caminhada pela Natação – atividade organizada 
pelo Clube Aquático Pacense

1774
Fundada no Porto a Fábrica de Camurças, 
Pelicas e Pergaminhos;
____________________________________

1807
Batalha de Eylan, cidade da Prússia Oriental, 
no decurso das guerras napoleónicas, entre 
a França e o exército russo-pruciano;
____________________________________

1809
Francisco I da Áustria decide declarar guerra 
à França, temendo que Napoleão invada a 
Áustria;
____________________________________

1825

ministração do batalhão; edifício destinado a 
cozinha e depósito de géneros, e uma igreja;
_____________________________________

1898
Guiné Portuguesa. O Boletim Oficial n.º 8/1898 
publica uma nota dos serviços prestados por: 
Quecuta Mané, chefe mandinga por, em 1894, 
durante as operações de Bissau, se ter mostrado 
sempre acérrimo defensor da bandeira portu-
guesa e antes mesmo das operações militares 
fez várias travessias arriscadas de Farim a Bissau, 
atravessando esta ilha a pé quando o gentio 
já se declarava hostil. Acompanhou sempre o 
comandante militar, tenente Falcão, em todas 
as expedições que fez, sendo morto em 29 de 
março de 1897, no Gussará, à arma branca, de-
pois de cercado, lutando com toda a coragem e 
denodo. Desde 1892 que os comandantes mili-
tares de Farim se teem referido a ele apreciando 
os bons serviços prestados e a sua dedicação ab-
soluta ao Governo. Distinguiu-se também pelo 
seu valor na última guerra do Geba em 1892. 
Também outro chefe mandinga se destacou, 
Lamine Injai, no último combate no Oio, em 29 
de março de 1897. Bateu-se com toda a coragem 
e valentia, defendendo a bandeira portuguesa, 
que lhe tinha sido confiada, e quando se sentiu 
mortalmente ferido entregou-a a um soldado. 
Às famílias destes dois chefes foram concedidas 
pensões anuais de 36$00 reis;
_____________________________________

1908
Efectuam-se os funerais do rei D. Carlos e do 
príncipe Luís Filipe, em Lisboa;
- Guiné Portuguesa. Louvados pela coragem e 
sangue frio de que deram provas no combate 
de Campampe, em 1/12/1907 e nas marchas 
de 29/11 e 2/12 os 2.os tenentes António E. 
Taborda de Azevedo e Costa, José Francisco 
Monteiro e David Albuquerque Rocha; alferes 
Raul C. F. da Costa; médico Eduardo Pereira 

do Vale; tenente Frederico Silveira Machado, 
segundo artilheiro José Dias e corneteiro 
António Gomes;
____________________________________

1917
Grande Guerra. As tropas portuguesas chegam 
à zona de Thérouane, na Flandres francesa;
____________________________________

1933
Morte do matemático Gomes Teixeira;
____________________________________

1947
Guiné Portuguesa. O engenheiro Rui de Sá 
Carneiro, subsecretário de Estado das Co-
lónias, inaugurou o serviço radiotelefónico 
entre Bissau e Cabo Verde;
- Convocado pelo governador da Colónia 
Comandante Sarmento Rodrigues, reuniu-
-se, em sessão extraordinária, o Conselho do 
Governo, pelas 16:30 horas, estando presen-
tes mais o Dr. Álvaro Rodrigo da Silva Tava-
res (delegado do procurador da República), 
Vicente António Martins (chefe dos serviços 
da fazendo e contabilidade), Dr. António 
Francisco Borja Santos (chefe dos serviços 
administrativos de administração civil), An-
tónio da Cruz Vieira, Abel Ferreira da Costa e 
Mário Lima Wahnon;
____________________________________

1989
Avião da companhia norteamericana Inde-
pendent Air Corporation despenha-se na 
ilha de Santa Maria, Açores, morrendo 145 
pessoas;
____________________________________

2002
Encerramento das comportas da barragem 
de Alqueva.

____________________________________

1835
Guiné Portuguesa. Foi feita a ratificação da 
aquisição do território denominado “Baluar-
te”, na região de Bolor, convencionada entre o 
rei de Bolor e Sua Majestade a Rainha D. Maria 
II, representada neste acto pelo Provedor do 
concelho de Cacheu, Honório Pereira Barreto;
____________________________________

1840
O escritor e político Almeida Garrett pronun-
cia o célebre discurso do Porto Pireu (Grécia), 
em defesa do pensamento liberal e do gover-
no do Conde de Bonfim;
_____________________________________

1882
Guiné Portuguesa. Posse dos edifícios do Go-
verno construídos pela empresa Burnay C.ª: 
pavilhão para residência de oficiais; quatro 
casernas em edifícios separados; casa de ad-

Honório Pereira Barreto

D. Maria II em nova. Pintura a óleo de cerca de 
1834. Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa. Foto: 
Henrique Ruas/Instituto Português do Patrimó-
nio Arquitetónico

Nascimento de Júlio Verne, escritor francês, 
autor dos livros “Vinte mil léguas submari-
nas” (1870), “A volta ao mundo em oitenta 
dias” (1873), etc.;
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Ler para saber

VERTENTES DA GUERRA COLONIAL
2 – “Guiné 1965: Contra-Ataque”,

Por Amândio César

O 
dr. Fernando Pinto Soares de Mi-
randa nasceu na Rua de Cima de 
Vila, da cidade de Penafiel, a 11 
de Outubro de 1890. Foram seus 
padrinhos Afonso Pinto Soares de 

Miranda e sua irmã Maria da Glória de Castro 
Miranda, tios paternos.

Filho de Adolfo Pinto Soares de Miranda, 
farmacêutico, natural de Santa Maria do Frei-
xo, no concelho do Marco de Canaveses e de 
D. Margarida da Silva Carvalho, natural de Vila 
Cova de Vez de Aviz, no concelho de Penafiel, 
recebidos em Santa Marta, Penafiel, a 23 de 
Junho de 1886.

Seu pai Adolfo nasceu em Santa Maria do 
Freixo a 6 de Novembro de 1859, filho de Ber-
nardo Pinto de Miranda, boticário, e D. Maria 
de Nazaré e Castro, ambos do Freixo.

Sua mãe Margarida nasceu em Vila Cova 
de Vez de Aviz a 10 de Abril de 1870, filha de 
António da Silva Salgã, natural de Penafiel e D. 
Margarida Emília Ferreira de Carvalho, natural 
de Abragão. 

Casados em 1886, aos 26 e aos 16 [dezas-
seis] anos respectivamente, tiveram, além do 
Fernando:

- António nasceu na Rua de Cima de Vila, 
em Penafiel, a 25 de Abril de 1887 e faleceu 19 
de Março de 1890.

- Abílio nasceu na Quinta do Áspero, em 
Vila Cova de Vez de Aviz, a 26 de Outubro de 
1888 e faleceu na Rua de Cimo de Vila a 20 de 
Agosto de 1889.

- Nazaré. Nasceu na Rua de Cima de Vila a 
9 de Dezembro de 1891. Crismada na igreja 
matriz de Penafiel por D. António Barroso a 25 
de Setembro de 1901 mudando o nome para 
Margarida. – Margarida Maria de Nazaré Mi-
randa casou na Rua Alfredo Pereira a 3 de Ja-
neiro de 1918 com Cristóvão Vieira de Melo da 
Cunha Osório, natural da Estrada de Baixo, em 
São João Baptista de Macieira, em Lousada, 
com 33 anos, filho de Casimiro Vieira de Melo, 

O DR. FERNANDO MIRANDA
natural de Macieira e Henriqueta Pia da Silva 
Matos, natural de Vila Cova de Vez de Aviz. - 
Margarida faleceu em Penafiel a 5 de Janeiro 
de 1964. - Cristóvão faleceu em São Pedro de 
Torres Novas a 25 de Janeiro de 1968.

- Alberto nasceu na Rua de Cima de Vila a 
1 de Janeiro de 1893.

- Abílio – 2.º - nasceu na Rua de Alfredo Pe-
reira às 12 horas da noite de 23 de Dezembro 
de 1893. - Faleceu em Penafiel a 31 de Maio 
de 1962. - Abílio Pinto Soares de Miranda ca-
sou a 6 de Maio de 1917 com D. Irlinda Alzira 
de Matos Vieira de Melo da Cunha Osório, da 
Estrada, em Macieira, Lousada. Com geração.

A mãe Margarida faleceu no Freixo, Santa 
Maria do Freixo, Marco de Canaveses, a 30 de 
Novembro de 1895, com 26 anos e foi sepul-
tada em Penafiel. Seu pai casou segunda vez 
em Duas Igrejas, a 11 de Junho de 1899, com 
Isabel Maria Pereira do Amaral, natural de 
Luzim, m.ora em Ribaçais de Abragão, com 41 
anos, filha legitimada por subsequente matri-
mónio de Vitorino Pereira do Amaral, natural 
de Santo Adrião de Canas de Duas Igrejas e 
Rosa da Conceição Pereira, natural de Luzim.

A esposa do irmão Abílio - Irlinda Alzira - 
era irmã do Cristóvão marido da irmã Marga-
rida Nazaré.

Fernando Pinto Soares de Miranda matri-
culou-se na Academia Politécnica do Porto no 
ano lectivo de 1909 para 1910 nas cadeiras de 
Química inorgânica e Botânica.

No ano lectivo seguinte matriculou-se na 
mesma Academia em Química inorgânica.

No ano lectivo de 1911 para 1912 matri-
culou-se ma Faculdade de Ciências da Univer-
sidade do Porto em Física biológica e Química 
biológica.

No mesmo ano lectivo [1911-12] aparece 
matriculado no 1.º ano do curso médico-ci-
rúrgico da Faculdade de Medicina.

No ano seguinte faltou aos exames das 1.ª 
e 15.ª cadeiras de Anatomia descritiva e topo-

interna – B15, 13.ª cadeira Higiene – B15.
E terminou o curso no ano lectivo de 1916 

para 1917. Porém só defendeu a tese em 1919.
A explicação está no prefácio da tese:
«Dois annos são decorridos desde que 

abandonamos a despreocupada vida acade-
mica, e só hoje conseguimos trazer a público 
êste nosso trabalho que terá de ser tão mo-
desto quanto o são as nossas aptidões.

…
«Mal eram decorridos oito dias após o 

nosso último exame, já as exigencias do servi-
ço militar nos obrigam a um passeio forçado 
até Trás-os-Montes. Desde então, jamais dei-
xamos de servir em unidades aquarteladas na 
provincia e por isso, impossibilitados de per-
correr as enfermarias no cuidadoso estudo de 
doentes e frequentar a biblioteca da Faculda-
de, na leitura de tudo o que ha escripto sobre 
o assumpto.»

Tese intitulada “Pleurisias e symphyse 
pleural”, impressa em 1919, na Escola Tipográ-
fica da Oficina de S. José, do Porto, com 134 
pág. [122 de texto].

Foi presidente de tese o dr. Tiago Augusto 
de Almeida, catedrático de ‘Clínica e policlíni-
ca médicas’.

O dr. Fernando Pinto Soares de Miranda 
casou na 2.ª conservatória do registo civil do 
Porto a 1 de Julho de 1912 com D. Deolinda 
das Neves Vilhena. 

Faleceu em Vila Cova, Penafiel, a 15 de 
Agosto de 1922 apenas três anos depois da 
formatura e com 32 anos de idade. 

gráfica. Nos exames das 14.ª e 2ª Histologia e 
fisiologia obteve um S10.

No ano lectivo de 1913 para 1914 matricu-
lou-se novamente no 2.º ano. Faltou ao exame 
da 15.ª cadeira Anatomia topográfica e na 1.ª 
cadeira Anatomia descritiva obteve um S13.

No ano seguinte, em Outubro, fez exame 
da 15.ª cadeira Anatomia topográfica e ob-
teve um S13. Na época de Julho fez exames 
da 3.ª cadeira Matéria médica – B15; da 4.ª 
cadeira – Patologia externa – S13; das 10.ª e 
12.ª cadeiras Anatomia patológica e Patologia 
geral – S11.

No ano lectivo de 1915 para 1916, o do 4.º 
ano, fez os exames das seguintes cadeiras: 5.ª 
cadeira Operações - B14, 7.ª cadeira Patologia 

Amândio César e Arnaldo Schulz

O General Arnaldo Schulz com o autor, em Nha-
cra, após o juramento de bandeira de algumas 
Companhias Naturais da Guiné.

Esta rubrica tem a ver com todos os pon-
tos de vista que se reportem, de uma ou de 
outra qualquer forma, às várias opções dos 
campos em que se situam os seus autores. 
Como é bom de ver, o autor de hoje – Amân-
dio César – era um indefectível do antigo Re-
gime, o que não constitui o mínimo motivo 
para qualquer tipo de exclusão.

A biografia do autor consta das bada-
nas do livro em título, tal como as palavras 
do governador e comandante chefe das 
Forças Armadas, de então, o General Ar-
naldo Schulz.

Manuel Ferreira Coelho

E
m Março e Abril de 1965 Amândio 
César visitou a Guiné a fim de efetuar 
uma reportagem sobre aquela Pro-
víncia para a Emissora Nacional. O 
convite fora-lhe dirigido pelo Ministé-

rio da Defesa Nacional, através do Serviço de 
Informação das Forças Armadas. Essa repor-
tagem prolongou-se por espaço suficiente 
para que ele pudesse ter e pudesse dar uma 
ideia exacta da luta que naquela parcela de 
território nacional se processa contra a guerra 
subversiva. Depois da reportagem de Angola 
em 1961, era a segunda vez que Amândio Cé-
sar voltava a um seu tema favorito: a luta que 
o Exército e o Povo de Portugal sustentam 
contra os elementos da guerra revolucioná-
ria. Durante dias e dias as crónicas foram ou-

vidas nos microfones da Emissora Nacional. 
Posteriormente, essas páginas de reporta-
gem foram publicadas no “Diário do Norte”. 
No entanto, quisemos arquivar na “Coleção 
Metrópole e Ultramar” este depoimento 
que dá a exacta medida da grandiosidade da 
luta em que estamos empenhados. Por outro 
lado, com a objetividade que lhe é peculiar, 
Amândio César deu-nos uma panorâmica da 

Guiné de nossos dias que abrange toda a sua 
vida e a dos povos que a constituem.

Porém, mais do que as nossas palavras 
fala o ofício que o Ministro da Defesa enviou 
ao Presidente da Emissora Nacional e que, 
aqui, nos permitimos transcrever:

1. A equipa da Emissora Nacional cons-
tituída pelos Ex.mos Srs. Dr. Amândio César, 
Fernando Garcia e Bento Feliz, realizou na 

Guiné num prazo de tempo muito reduzido, 
um trabalho de valor no qual evidenciou ele-
vado espírito de missão.

2. Assim, em 29 dias, a equipa visitou e 
realizou reportagens em Bissau (Liceu, Escola 
Técnica, Mocidade Portuguesa, Escola Teixei-
ra Pinto, Escola das Missões, Pigiguiti, Ponte 
Cais, Museu e Biblioteca, Jardim Escola, Mis-
são da Doença do Sono, Aerodromos Militar 
e Civil, Paraquedistas), Safim, Nhacra, Mansoa, 
Mansabá, Prabis, Asilo de Bor, Leprosaria de 
Cumura, Bijagós, Bubaque, Nova Lamego, Bu-
runtuma, (fronteira), Canquelifá, Bafatá, Bam-
badinca, Amedalei, Bolama, Nova Ofir, Cachil, 
(Ilha de Como), Cacine, Cacoca, (fronteira), 
Tanene, Guileje, Aldeia Formosa, Teixeira Pin-
to, Susana, Bula, Binar, Olossato, Farim, Binta, 
Guidage, Pessubé.
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DUNQUERQUE

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

 Continuação da edição anterior

(32) C. A. FERREIRA DE ALMEIDA, o. c. p. 97 
e 275-276.

(33) AGOSTINHO DE AZEVEDO, Mosteiro 
de Travanca. II – Os Naturais, in “Novidades” 
(jornal), Lisboa 12.1.1940. O que ele chama 
Costumeiro (e com razão) é o cód.Travanca 
163 do ADP, intitulado Foral dos Costumes e 
Posses. Teria lido o artigo de P. Agostinho de 
Azevedo a já citada escritora AGUSTINA BES-
SA-LUÍS, que no seu romance (p. 145) alude 
aos “Galindes e Troitozendes, gente provada 
como fundadores da igreja”?  

4. - O COUTO

Já estamos muito entrados no século XII, 
dizíamos ao terminar o cap. 2. Quer dizer, 
estamos nas origens do nosso Portugal. Ora 
bem, existe na sacristia (agora) uma pintura 
em tábua, datada de 1780 e representando o 
Conde D. Henrique e a Raínha D. Teresa, com 
a seguinte legenda:

O Conde D. Enrique e sua m.er D. Thereza, 
Pay(s) do nosso primr.º Rey D. Afonço Enriques, 
sendo senhores de Portugal pellos anos de 1094 
the o de 1112, foram os que doaram a este Mos-
teiro do Salvador de Travanca o Couto de que 
elle hé senhor Donatario. ANNO DE DCCLXXX.

A carta de Couto desapareceu. Sempre a 
mesma história do incêndio do cartório, de 
que, como informa J. P. Ribeiro (34), apenas 
se salvou um Tombo. O Couto teria sido ins-
tituído a favor do mosteiro, não pelo Conde 
D. Henrique e D. Teresa, como pode coligir-se 
da legenda do quadro acima transcrita, mas 
apelas pela Raínha Dona Teresa, pensa-se que 
pelos anos de 1120. Não sabemos quando foi 
o tal incêndio que destruíu o cartório, mas 
já em 1258, ao tempo das Inquirições de D. 
Afonso III, a carta de couto parece tinha de-
saparecido: nos inquisitores non vidimus inde 
ullum strumentum per quod sit cautatus (35).

Voltamos a socorrer-nos do trabalho do 
Padre Agostinho de Azevedo, que na Torre do 
Tombo encontrou, não evidentemente a carta 
de couto, mas uma inquirição de D. Afonso IV, 
por sinal datada de 1373, e que publicou na 
íntegra (36). Lemos nessa inquirição: foy dito 
que o dito mosteiro de Travanqua auia hum 
couto que se chamava de Trauanca demarca-
do e deuisado per esta guisa. Começase o dito 
couto em rio dodres e hi como vay ao casal 
de Garcia Sanches per termo dulueira a qua e 
caminho pubrico da lomba Mourisqua como 
parte per termo de Teide per aquelle caminho 
como vay à hermida de erdam, como vay às 
Lageas e decende à fonte fria e dahi a Sancto 

Antonio de ahi como parte per Nogeira e For-
nello e dahi per Padrão e dahi como se vay a 
Rio dodres hu se começa o dito couto.

Estes eram os limites do Couto. Nada tinham 
a ver com os da freguesia, mas coincidiam, gros-
so modo, com os das duas unificadas de Salva-
dor de Travanca e S. Martinho de Anão (37).

A jurisdição que no Couto tinham os 
DD.Abades abrangia apenas o cível, nomean-
do juízes e fazendo de segunda instância. O 
crime e a última instância do cível perten-
ciam a El-Rei. De igual modo nomeavam os 
DD. Abades Chegador e, com o Juiz Jurados 
e outros Oficiais. E o procurador do Mosteiro, 
Martim Afonso, terminava a sua exposição 
aos inquiridores dizendo que destas regalias 
estauam os ditos Abade e convento em posse 
per si e per seus antecessores abades e con-
vento q ante eles forão no dito moesteiro per 
tanto tempo que memoria dos homes não era 
em contrairo. O articulado foi dado por perti-
nente e El-Rei sentenciou a favor do Mosteiro 
– sentença que foi posteriormente confirma-
da por D. Manuel (1500) e D. João (1525).

(34) Observações hist. e críticas para servi-
rem de memórias ao sistema da Diplomática 
Portuguesa, Lisboa 1798, p. 23.

(35) PMH, Inquisitiones, p. 611.
(36) AGOSTINHO DE AZEVEDO, Mosteiro de 

Travanca. III – Couto e Privilégios, in “Novidades” 
(jornal), Lisboa 22.1.1940. O doc. encontra-se no 
ANTT, L.º 60 da Leitura Nova, p. 63 e segs.

(37) Uma leitura errada, nascida da dis-
posição gráfica da Corografia do P. Carvalho 

da Costa, levou um A. moderno a dizer que 
o Couto de Travanca abrangia 16 freguesias. 
Não é verdade. Cf P. M. VIEIRA DE AGUIAR, 
Descrição histórica… de Marco de Canaveses, 
Porto 1947, págs. 180. 234 e 282.

 

5. - OS ABADES PERPÉTUOS
Mas, ao fim e ao cabo, o principal dum 

mosteiro são os monges, e ainda deles não 
falamos. Na corporação monástica, as coisas 
passam-se como no exército: a historia só fala 
do chefe. O chefe do mosteiro beneditino é, 
em princípio e segundo a Regra, eleito pela 
comunidade ou convento (como antigamente 
se dizia); e tem, ainda segundo a Regra, o tra-
tamento de Dom Abade (Domnus et Abbas – 
Senhor e Pai). Ele governa a comunidade e re-
presenta-a, para todos os efeitos, bons e maus; 
é o espelho da comunidade. O seu cargo é vi-
talício, como a paternidade que incarna; mas 
posteriormente passou a ser temporário, como 
veremos. Aos abades vitalícios, o vocabulário 
monástico deu-lhes o nome de perpétuos, e 
nós respeitamos essa nomenclatura.

Contra o que acabamos de expender, não 
deixa de ser curioso que, em Travanca, o pri-
meiro nome monástico que a história regista 
não é o dum Abade; é o dum simples monge, 
a que já nos referimos: frei Rosendo, o Dom 
Paio Rosendes, da linhagem dos fundadores, 
que no mosteiro de que era senhor se fez ser-
vo e simples monge. O facto podia dar-nos 
ensejo a passar já da época dos Fundadores 
para a dos Padroeiros. Mas primeiro registe-

mos os nomes dos Abades perpétuos de que 
temos notícia. É evidente que houve muitos 
mais do que os que vamos registar, mas não 
temos conhecimento senão destes poucos.

1. Pôncio Vermudes. 1264.
“Assistiu às Cortes de Guimarães, de D. 

Afonso III, como delas consta na Torre do 
Tombo, era de 1264” (38).

2. Bartolomeu Eanes. 1305, 1330.
Teve um abaciado longo. Refereciando já 

em 1305 e 1318, ainda em 14 de novembro 
de 1330 tomava parte no sínodo de Braga, 
convocado pelo arcebispo D. Gonçalo Pereira: 
“presentes… os religiosos baroens… Barthola-
meu Eanes abade do moesteiro de Travanca, e 
outros abades da Ordem de Sam Beeiito” (39).

3. Pelágio Goterres. 1353.
Há memória dele na era de 1391 (ano de 

1353). “Foi mui zeloso da Religião e obser-
vância dela, e aumentou e conservou todos 
os bens da casa, em todo o tempo que a go-
vernou, que foram muitos anos. Devia vir da 
linha dos senhores deste mosteiro (40).

4. João Eanes (Joane Anes). 1387.
Assina um compromisso feito no mosteiro 

de Pendorada a 24 de Agosto da era de 1425 
(ano de 1387), pelo qual vários mosteiros da 
Ordem de S. Bento e da dos Cónegros Regran-
tes de Santo Agostinho fezerom antre ssy tal 
composiçom e hirmandade – que logo que 
um religioso daqueles mosteiros falecesse, 
em todos os compromissários se rezaria um 
Ofício e cada religioso celebraria uma Missa 
por sua alma; e todos os anos, dia 10 de Julho, 
se celebraria Ofício e Missa de sufrágio geral. 
Ego Johannes Abbas Sancti Salvatoris de Tra-
vanca hic manu propria subscripsi (41).

5. Afonso Gonçalves. 1398, 1402.
Assistiu ao Sínodo de Braga de 15 de No-

vembro de 1398, convocado pelo arcebispo D. 
Martinho Afonso Pires da Charneca (42). Mas a 
24 de Setembro de 1402 ainda não tinha sido 
confirmado no lugar, pois nessa data passava 
procuração a Fr. João Martins, Abade de Arnoia, 
para solicitar ao Sub-coleitor apostólico Anto-
nino Domingues que arrendasse o mosteiro de 
Travanca (imagine-se!) a Diogo Jácome, Rece-
bedor do arcebispo Dom Martinho, pelo tem-
po necessário para pagar mais de 300 ducados 
devidos à Câmara Apostólica por ele Abade de 
Travanca (talvez pela respectiva provisão!). O 
arrendamento fez-se por tres anos, comprome-
tendo-se o arrendatário a amortizar cada ano 
cem dobras d’ouro castellãas de Castela de boo 
ouro e justo peso, sem deixar de sustentar inte-
gralmente o convento e satisfazer todos os seus 
outros encargos. Ficou por fiador Luís Afonso 
Feijoeiro, mercador de Braga (43).

(Continua na próxima edição)

De uma assentada

N
ão é a primeira vez que damos 
nota da deliberação da câmara de 
Paredes, ocorrida na sessão de 13 
de Abril de 1933, sendo ao tempo 
presidente da Comissão Adminis-

trativa da edilidade, o advogado Tomás Lopes 
Cardoso, impulsionador da modernidade do 
concelho, propondo para Francisco Ferreira 
Pinto (Família Pinto Basto) a distinta atribui-
ção do grau de benemérito do concelho de 
Paredes. Aprovada por unanimidade, a Pro-
posta é do teor seguinte:

“Considerando que o cidadão Francisco 
Ferreira Pinto, proprietário da Quinta do Mos-
teiro, se substituiu briosamente ao sacrifício 

O porquê de Francisco Ferreira Pinto [Pinto Basto] ter sido
declarado BENEMÉRITO DO CONCELHO DE PAREDES, em 1933

do povo daquela freguesia [Cete], suportan-
do com galhardia digna de justos encómios, 
a maior parte das elevadíssimas despesas, e, 
além disso, ofereceu terreno para embeleza-
mento do local e cedeu o interessante claustro 
e a sala capitular – o que tudo se transformou 
em um conjunto arquitetónico admirável; 
considerando que foram tão assinalados os 
serviços prestados pelo povo de Cete, pelo 
seu pároco e pelo cidadão Francisco Ferreira 
Pinto, que a todos louvam o Governo da Repú-
blica em Portarias publicadas na folha oficial”.

Voltaremos ao assunto noutra oportuni-
dade.

Manuel Ferreira Coelho Mosteiro de Cete - Aspeto da fachada sul após a suspresão de um andar sobreposto ao claustro

~

~
~
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Gondalães

José Francisco
Pacheco de Sousa

Faleceu
José Francisco Pacheco de Sousa faleceu no 

passado dia 24 de janeiro, com 62 anos de idade. 
Era natural de Madalena e residente em Gondalães, Paredes. Era ca-
sado com Maria da Conceição Constante Mendes.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Paredes

Maria Lucinda
Gonçalves da Silva

Faleceu
Maria Lucinda Gonçalves da Silva faleceu no 

passado dia 4 de fevereiro, com 82 anos de idade. 
Era natural de Nogueira, Lousada e residente em Paredes. Era solteira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Gondalães

Carlos Manuel
Mendes Moreira

Faleceu
Carlos Manuel Mendes Moreira faleceu no pas-

sado dia 3 de fevereiro, com 42 anos de idade. Era 
natural de Bitarães e residente em Gondalães, Paredes. Era casado 
com Ana Leonor da Silva Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Maria Claudina
Carvalho da Costa

Faleceu
Maria Claudina Carvalho da Costa faleceu no 

passado dia 28 de janeiro, com 78 anos de idade. 
Era natural de Louredo e residente em Beire, Paredes. Era casada 
com José de Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Louredo

José Moreira Ribeiro
Faleceu

José Moreira Ribeiro faleceu no passado dia 23 
de janeiro, com 78 anos de idade. Era natural e resi-
dente em Louredo, Paredes. Era casado com Maria 
Bernardina Teixeira de Sales. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Louredo

Justina Faria de Sousa
Faleceu

Justina Faria de Sousa faleceu no passado dia 
30 de janeiro, com 89 anos de idade. Era natural de 
Louredo, Paredes e residente em Ferreira, Paços de 
Ferreira. Era casada com Tomás Pereira Leal.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Duas Igrejas

Gertrudes Ferreira Freire
Faleceu

Gertrudes Ferreira Freire faleceu no passado dia 4 
de fevereiro com 81 anos de idade. Era natural de Re-
bordosa e residente na Travessa do Vale, n.º 88, Duas 
Igrejas, Paredes. Era viúva de José Nunes de Almeida.

Agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família vêm 

por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de 
o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se associa-
ram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 
10 de fevereiro, pelas 19 horas na igreja paroquial de Duas Igrejas, 
agradecendo, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Mouriz

Ana da Silva Barbosa
Faleceu

Ana da Silva Barbosa faleceu no passado dia 29 de 
janeiro com 90 anos de idade. Era natural de Mouriz e 
residente na Rua José Augusto Cesteiro, n.º 17, Mouriz, 
Paredes. Era viúva de António Gabino de Sousa.

Agradecimento
Seus filhos, nora, genro, neta e demais família vêm por este meio 

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

Besteiros

Maria Ferreira da Silva
Faleceu

Maria Ferreira da Silva faleceu no passado dia 
3 de fevereiro com 86 anos de idade. Era natural de 
Besteiros e residente na Travessa do Faixo, n.º 143, 
Besteiros, Paredes. Era viúva de João Mário Teixeira.

Agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família vêm 

por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram en-
dereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 10 
de fevereiro, pelas 19 horas na igreja paroquial de Besteiros, agrade-
cendo, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Astromil

Rita de Jesus
Marques Soares da Silva

Faleceu
Rita de Jesus Marques Soares da Silva faleceu no 

passado dia 23 de janeiro com 90 anos de idade. Era 
natural de Astromil e residente na Avenida Central do Carreiro, n.º 419, 
Astromil, Paredes. Era casada com Adriano Ferreira Marques da Silva. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Maria Ferreira de Sousa
Faleceu

Maria Ferreira de Sousa faleceu no passado dia 
27 de janeiro com 92 anos de idade. Era natural de 
Lordelo e residente na Rua do Padrão, n.º 395, Lor-
delo, Paredes. Era viúva de Manuel Coelho. 

Agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família vêm 

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

Lordelo

Octávio Manuel
Carneiro de Carvalho 

Faleceu
Octávio Manuel Carneiro de Carvalho faleceu no 

passado dia 24 de janeiro com 50 anos de idade. Era 
natural de Lordelo e residente na Rua Antero Ferreira Leal, n.º 2007, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Vanda Lassalete Moreira Pando. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Vila Cova de Carros

Francisca Maria Barbosa
Garcês da Costa Reis

Faleceu
Francisca Maria Barbosa Garcês da Costa Reis 

faleceu no passado dia 31 de janeiro com 79 anos de 
idade. Era natural de Vila Cova de Carros e residente na Rua Nossa 
Senhora da Batalha, n.º 168, Vila Cova de Carros, Paredes. Era casa-
da com Augusto da Costa Reis.

Agradecimento
Seu marido, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família 

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

Rebordosa

José Ferreira Leal
Faleceu

José Ferreira Leal faleceu no passado dia 29 de 
janeiro com 84 anos de idade. Era natural de Re-
bordosa e residente na Rua da Indústria, n.º 132, 
Rebordosa, Paredes. Era casado com Maria Emília 
de Sousa Bessa. 

Agradecimento
Sua esposa, filho, neto e demais família vêm por este meio extre-

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

Lordelo

Isaque Moreira Machado
Faleceu

Isaque Moreira Machado faleceu no passado 
dia 29 de janeiro com 63 anos de idade. Era natural 
de Lordelo e residente na Rampa do Mariano, n.º 30, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Adelaide Ferreira 
da Silva Dias Machado. 

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

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

NECROLOGIA 
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Duas Igrejas

Carlos Alberto da Rocha 
Ferreira

Faleceu
Carlos Alberto da Rocha Ferreira faleceu no 

passado dia 2 de fevereiro, com 50 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Duas Igrejas, Paredes e residente na Ave-
nida Padre Manuel Pinto Preda, n.º 35, Duas Igrejas, Paredes. Era 
casado com Rosa Maria Cunha da Costa e pai de Andreia Patrícia e de 
Daniela Filipa Costa Ferreira.

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

mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, aquando 
do falecimento e do funeral. Participam também que a missa de 7.º dia 
será celebrada sexta-feira, dia 9 de fevereiro, pelas 20:30 horas, na 
igreja paroquial de Duas Igrejas.

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

Vilela

Maria Amélia
Carneiro Campas

Faleceu
Maria Amélia Carneiro Campas faleceu no passa-

do dia 1 de fevereiro, com 91 anos de idade. Era natu-
ral da freguesia de Vilela, Paredes e residente na Avenida do Noval, n.º 
380, Vilela, Paredes. Era viúva de Maximino Barbosa Nunes de Bessa.

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

sibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas, aquando do falecimento e do 
funeral. Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sex-
ta-feira, dia 9 de fevereiro, pelas 19 horas, na igreja paroquial de Vilela.

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

Paredes

José Reis Pinto
Faleceu

José Reis Pinto faleceu no passado dia 6 de fe-
vereiro, com 87 anos de idade. Era natural da fregue-
sia de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na 
Rua das Cavadas, n.º 28, Paredes. Era casado com 
Rosalina da Conceição de Oliveira Nunes e pai de Ana Maria, Ma-
ria Irene, Maria José, Jerónimo António, José Firmino, Joaquim José, 
José Fernando e Paulo Jorge Nunes Pinto.

Agradecimento
Sua esposa, fi lhos, noras, genros, netos e demais família vêm por 

este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fa-
zer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à 
sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endere-
çadas, aquando do falecimento e do funeral. Participam também que 
a missa de 7.º dia será celebrada segunda-feira, dia 12 de fevereiro, 
pelas 19 horas, na igreja matriz de Paredes.

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

Saiba como receber
o jornal  O PAREDENSE 
em sua casa visitando-nos:

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

NECROLOGIA   |   PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

PALAVRAS CRUZADAS

Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ
4580-113 PAREDES

(223 272 917 | 930 589 960
oparedense@gmail.com | www.oparedense.pt

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

HORIZONTAIS
1. “O Bom (…) ”, livro de João Tordo (2010); 6. Pega; 9. Nome 
masculino; 10. Orçamento do Estado; 11. Queixar-se (gíria); 12. 
Parte superior do balão de ar quente, feita de nylon (o balão pro-
priamente dito); 15. Numeração romana (200); 16. Grude; 17. 
Atmosfera; 18. Sufi xo nominal que tem sentido aumentativo; 19. 
Sociedade Anónima; 20. Reunião de pessoas; 22. Dente artifi cial 
fi xado com haste metálica; 23. Ouro (s. q.); 25. Espaço de 24 
horas; 26. Nosso Senhor (abrev.); 28. Lista; 30. Sarcástico ou 
zombeteiro; 34. Remate ornamental das bengalas; 36. Servir-se 
de; 37. Tornar volumoso ou balofo; 38. Sacos de areia que vão no 
cesto do aeróstato (balão) e que são alijados quando se pretende 
subir; 40. Troca-tintas (regional); 41. Autores (abrev.).

VERTICAIS
1. Irrite; 2. Em tempo algum; 3. Dotado de vida; 4. Ave parecida 
com a pomba; 5. Prefi xo (novo); 6. Suspiro; 7. Safanão; 8. Porção 
da circunferência; 11. Pifo, bebedeira (gíria); 13. Pretérito per-
feito do verbo elar (eu); 14. Casal; 19. Perverso; 20. Nome que 
também se dá ao cesto do balão; 21. Pessoa ou designativo da 
pessoa escrupulosa na vernaculidade da linguagem, quer escrita, 
quer falada; 22. Ir além de; 24. Elemento químico gasoso que se 
localiza no grupo 17 da tabela periódica; 27. Sem companhia; 29. 
Escavara; 31. Tenebroso; 32. Batráquio; 33. Despidos; 35. Bolo 
chato e circular de farinha de arroz e azeite de coco, usado na 
Ásia; 39. Elas.

o seu QUINZENÁRIO de eleição

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

VENDE-SE
CADEIRA-ELEVADOR
Em bom estado e ótimo preço

Tlm. 916 191 829

1 Com poderes delegados e subdelegados pelo despacho      
n.º 148/17, datado de 2017/10/26.

PELOURO DO URBANISMO
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO DE  LOTEAMENTO Nº 13/90

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 5/87

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezem-
bro, na redação atualizada, e em conformidade com o meu 
despacho datado de 2018/01/12, dá-se conhecimento que 
está aberto um período de consulta pública, relativo ao pedi-
do de alteração solicitado por LUÍS ANTÓNIO MOREIRA DA 
COSTA (reqtº 6382/17), com residência em RUA CAMINHO 
DO RIBEIRO, Nº 9, freguesia de BITARÃES - PAREDES, 
ao lote nº 3, descrito na Conservatória do Registo Predial 
nº 313/19901219, consistindo na ALTERAÇÃO DA ÁREA DE 
CONSTRUÇÃO E DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO, sito em 
MONTE DO PAÇO, BITARÃES - PAREDES.

O período de consulta pública terá o seu início no quinto 
dia a contar da publicação do presente aviso em jornal local 
de divulgação signifi cativa e terá duração de 10 dias.

O pedido de licença de operação de loteamento, a infor-
mação técnica, documentos anexos e respectivo processo 
encontram-se disponíveis para consulta na Divisão de Pla-
neamento e Gestão Urbanística, das 09:00 às 12.30 e das 
14:00 às 16:30 horas, podendo ser apresentada oposição 
escrita em requerimento dirigido ao Vereador do Pelouro, 
com poderes delegados na matéria, para efeitos do disposto 
do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atualizada.

Paredes, QUINZE de JANEIRO de DOIS MIL E DEZOITO.

O Vereador do Pelouro 1,
Dr. Francisco Leal
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